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As dificuldades enfrentadas por várias
modalidades do esporte cascavelense ao longo

do ano mostra superação com uma boa
apresentação das equipes na final dos Jogos

Abertos do Paraná, disputados em Apucarana.
Um dos destaques é a Ginástica Rítmica na qual a
atleta Samara Sibin conquistou três medalhas de

ouro nos primeiros dias de competição.
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13o injeta R$ 245 milhões
A primeira parcela do 13º salário será paga aos trabalhadores até o dia 30 de novem-
bro e o restante em dezembro. Em Cascavel, a previsão é de que o benefício injete

na economia local R$ 245,7 milhões. Boa parte dos mais de 100 mil cascavelenses
que têm direito ao benefício pretende usar parte do dinheiro para pagar dívidas.

 Pág. 14
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Bola pra frente...
Time que iniciou o Estadu-

al sob olhar de desconfiança
de muita gente depois de ter
passado por problemas ex-
traquadra que quase o obri-
garam a fechar as portas em
2016, o Cascavel Futsal deu
a volta por cima e, com um
elenco enxuto e longe do in-
vestimento das equipes que
disputaram a Liga Nacional -
despediu-se da Série Ouro do
Campeonato Paranaense
com uma derrota para o Mar-

reco na semifinal, na noite de
sábado, no Ginásio da Neva.

O time de Francisco Beltrão,
um dos que mais abriram os co-
fres para reforçar o elenco em
2017, venceu por 5 a 2 e encer-
rou o sonho de hexacampeona-
to do time mais vitorioso do Pa-
raná. Antes, no jogo de ida da
semi, o Marreco já havia vencido
por 5 a 1, no Arrudão.

Com a vitória, o Marreco se
classificou para disputar o título
inédito com o Pato Branco, no

Clássico das Penas, tradicional
rivalidade do Sudoeste do Es-
tado. Os jogos finais serão no
início de dezembro.

Para o Cascavel Futsal, res-
ta a disputa dos Jogos Aber-
tos do Paraná, em Apucarana.
A Serpente Tricolor está no
Grupo C dos Japs, com Toledo
e Quedas do Iguaçu. A moda-
lidade terá início amanhã, mas
a estreia dos cascavelenses
será na quarta-feira, contra o
time de Quedas.

O grande campeão da 5ª
Copa Comercial de
Futebol Suíço será
conhecido nesta segunda-
feira, com a final da
competição marcada para
iniciar às 19h45 na sede
social da Associação
Atlética Comercial. Estão
na disputa pelo título as
equipes União e
Panificadora Roani/
Hookah Gold, que têm
campanha semelhante na
Copa que já teve 27
jogos realizados e 124
gols marcados. Foram
quatro vitórias e uma
derrota para cada na
competição, com 16
gols marcados e sete
sofridos pela equipe
União e 19 gols
marcados e nove sofridos
pelo time da Roani.

FOTOS: COMERCIAL
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O domingo foi de encerramento das pri-
meiras modalidades nos Jogos Abertos do
Paraná, em Apucarana, dando início a con-
tagem geral de pontos que definirá a cidade
campeã geral da competição. As modalida-
des de atletismo, ginástica rítmica, judô, ca-
ratê e natação fecharam as disputas.

“Estamos vendo os resultados positi-
vamente até agora, principalmente por-
que muitas equipes, ou atletas, tiveram
dificuldades em fazer as captações de ver-
bas necessárias e poder focar exclusiva-
mente nos treinos. Mesmo assim, na hora
da disputa, todos estão se empenhando
em fazer o melhor, e até ficando acima da
nossa expectativa inicial”, destacou o di-
retor de esportes do município, Léo Mion.

A ginástica rítmica foi uma das modali-
dades que mostrou superação com me-
dalhas, obtendo o segundo lugar geral
mesmo tendo sido obrigada a deixar o seu
local de treinamento no início do ano. Um
dos destaques foi a ginasta do Tuiuti Sa-
mara Sibin, a melhor atleta da competi-
ção com três medalhas de ouro, sagran-
do-se campeã individual geral e nos apa-
relhos arco e maças.

Cascavel no
 Nas modalidades coletivas, Cascavel estreou com vitória de vi-

rada no futebol, diante do Guarapuava: 3 a 1. Nesta segunda-feira,
o adversário será Toledo, a partir das 15h30. O handebol masculino
está perto de assegurar sua passagem para as quartas de final de-
pois de assegurar a segunda vitória na competição. Desta vez, o
time venceu Bom Sucesso, por 27 a 15 - havia vencido Apucarana
por 45 a 13 na estreia. Já a equipe de bocha derrotou Foz do Igua-
çu e Guarapuava e também está nas quartas de final.

O vôlei de praia masculino também se destacou. A dupla formada por Felipe Queiroz e Rafael Barbieri garantiu
classificação para as semifinais, e nesta segunda-feira tenta a conquista da medalha de ouro.
No atletismo, um dos destaques foi Keren Cristina Giacobo da Silva, que ganhou medalha de ouro no lançamento do
disco, com 33 metros; e no arremesso de peso. No geral, o time feminino ficou com o sexto lugar, enquanto o time
masculino, que teve Ademir Ramos como destaque, com uma medalha de bronze nos 10.000m, no sábado, foi o quinto
colocado na classificação por geral. O ciclismo surpreendeu na prova do Contrarrelógio Individual. Marco Aurélio Santos
ganhou medalha de prata, a primeira da modalidade para Cascavel. O ciclismo será disputado até amanhã.
No judô o destaque ficou com Eduardo Samuel Ruzzo, que ganhou duas medalhas, uma de prata (Absoluto) e outra
de bronze (Leve). Mas foi Juliana Kachenski quem conseguiu o único ouro do dia, na categoria Ligeiro. Tanto a equipe
feminina quanto a masculina terminaram em sexto lugar. Outra modalidade já encerrada, o caratê feminino de Cascavel
conquistou o terceiro lugar na classificação geral, com destaque para a medalha de prata na disputa do Kata por
equipes. Já o time masculino terminou com o oitavo lugar.

pódio dos Japs
C oletivas

 Mais modalidades

FOTOS: JR ASSESSORIA

 Também com três medalhas de
ouro, Ana Carolina Lucietto foi o
destaque da natação cascavelense.

Ela se despediu com vitória na
prova dos 1500m livre depois de

ter vencido os 800m livre e os
200m costas. Os resultados de

Ana ajudaram Cascavel a terminar
na quarta posição geral. No

masculino, foram várias dobradinhas
cascavelenses. Bruno Conti e
Matheus Formighieri foram os
melhores na prova dos 200m
costas. Regis Muller e Rafael

Silverio garantiram as posições mais
altas do pódio na prova dos 800m

livres, deixando a equipe com o
terceiro lugar geral.
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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, 20 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Leonel Ferreira Santos e Mariane de Lima Mattos
2- Rafael de Oliveira dos Santos e Bruna Aparecida Oliveira Rodrigues da Silva
3- Alceu Bebber e Eliane Jacqueline de Souza Guilhen
4- Marcio Ferreira Fagundes e Jhennifer Alves Correia
5- Robson Luis Mendes da Silva e Fernanda Aparecida Ferreira dos Santos
6- Flávio José Gomes e Susiane Nunes Cassemiro
7- Vanderlei José Cardoso e Maria José Costa
8- José Kamboski Schwabe e Juraci Dias
9- Anderson Gama Viana e Josilene de Fátima da Silva
10- Silvio Eidam e Joceana Ferreira
11- Elzi Marcilio Vieira Filho e Karine de Moura
12- Benhur Alves Pereira e Mariele Caroline Calsavara
13- Reginaldo Francisco Bezerra e Claudete Batista
14- Jackson Ferreira e Adriele Machado de Farias
15- Thiago Bermal Durães da Luz e Paloma Vitoria Franco da Silva

Paraná na Série A
O Paraná Clube que deu tantas

alegrias ao seu torcedor durante
a temporada, reascendendo o or-
gulho paranista, consagrou-se em
2017 ao garantir o retorno para a
Série A do Campeonato Brasilei-
ro após dez anos. No sábado, a
Gralha venceu o CRB por 1 a 0 em
Maceió (AL) e contou com o em-
pate entre Londrina e América-MG,
e a derrota do Oeste para o ABC
para garantir o acesso com uma
rodada de antecedência para o
fim da Série B. No próximo sába-
do o Paraná fará a festa diante de
seu torcedor, quando receberá o
Boa Esporte na despedida da Sé-
rie B. O Ceará também subiu na
rodada do fim de semana. Com
isso, todas as vagas ao acesso
estão garantidas (América-MG e
Internacional haviam subido na
rodada anterior), bem como as do
descenso (ABC, Náutico, Santa
Cruz e Luverdense).

Foi mais difícil do que se esperava, mas
o gaúcho Fabrício Werdum passou por
mais uma dura prova no UFC. Com
uma atuação inconstante, o brasileiro
derrotou o polonês Marcin Tybura por
decisão unânime dos juízes (50-45,
50-45 e 49-46), dando mais um
passo rumo à disputa do cinturão dos
pesos-pesados da organização. Esta foi
a 23ª vitória de Werdum em 31 lutas
na carreira - a segunda seguida no
UFC. Já Tybura sofreu a terceira
derrota em 19 duelos como
profissional.

UFC
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A 36ª e antepenúltima rodada
do Brasileirão foi aberta na tarde
de ontem com cinco confrontos,
com destaque para a “carimbada”
de faixa de campeão do Corinthi-
ans pelo Flamengo.

No Ninho do Urubu, o Fla se im-
pôs dentro de casa e construiu a
vitória no primeiro tempo. Aos
21min, Mancuello fez grande joga-
da individual e acertou o ângulo de
Cássio: 1 a 0. Aos 32min, Diego
marcou de pênalti e ampliou para
2 a 0. Antes do intervalo, Vizeu dei-

Firme
no
G7

BRASILEIRÃO
17h Fluminense x Ponte Preta
20h Avaí x Palmeiras

ITALIANO
17h45 Hellas Verona x Bologna

FRANCÊS
16h Amiens x Lille

ESPANHOL
18h Eibar x Betis

INGLÊS
18h Brighton x Stoke City

JOGAM HOJEAMEAÇADO
Na Ilha do Retiro, o Sport voltou a
vencer após oito rodadas e renovou
as esperanças de fugir do Z4. Com
gol de Marquinhos aos 38min do
segundo tempo, o Leão chegou a
39 pontos e diminuiu para um
ponto a vantagem do Vitória, 16º
colocado. Com 49 pontos, o
Tricolor baiano perdeu a chance de
colar no G7.

 TUDO IGUAL
No Barradão, o Vitória largou na frente
do Cruzeiro com David cobrando
pênalti aos 20min: 1 a 0. A vantagem
baiana seguiu até a reta final do jogo,
quando a Raposa empatou, aos
30min, com Alison, de cabeça. Com o
resultado, o Leão acumula 40 pontos e
pode entrar no Z4 caso a Ponte Preta
vença o Fluminense nesta segunda-feira.
Já o Cruzeiro segue em quinto.

xou o dele e fechou o marcador
em 3 a 0. Com o triunfo, o time
carioca chegou a 53 pontos e as-
sumiu a sexta posição.

Outra equipe carioca na busca
por vaga na Libertadores, o Bota-
fogo visitou o São Paulo no Paca-
embu e, apesar da chances criadas,
as equipes passaram em branco no
placar. Melhor para o time alvinegro
carioca, que evitou a aproximação
dos paulistas. O Fogão agora é o
sétimo colocado com 52 pontos
contra 46 do Tricolor paulista.

REBAIXADO
Em Goiás, no Olímpico Pedro
Ludovico, a Chapecoense entrou
em campo embalada por duas
vitórias consecutiva e de olho em
uma vaga no G7. Tanto que
pressionou o Atlético-GO e
abriu o placar aos 35 minutos do
primeiro tempo com Túlio de
Melo. Precisando da vitória para
se manter vivo na luta para fugir
do Z4, o Dragão chegou ao
empate aos 45 minutos do
segundo tempo com Luiz
Fernando, mas não conseguiu
evitar o rebaixamento e foi a
primeira equipe confirmada na
Série B de 2018 pelo descenso.

Firme
no
G7
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Recentemente, o Denatran (De-
partamento Nacional de Trânsito),
após 20 anos da entrada em vigor
do CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro), publicou uma resolução que
define as regras de multas para pe-
destres e ciclistas. As punições
contavam no código, mas precisa-
vam ser regulamentadas.

Os municípios brasileiros têm
até o começo de 2018 para se
adequar as novas regras. Uma
delas prevê multa de R$ 44,19
para pedestres que atravessa-
rem fora da faixa. Em Cascavel,

Multa a pedestres: e as faixas?
no entanto, se permanecer do
jeito que está, as autoridades de
trânsito terão dificuldades em
aplicar a lei.

Boa parte das faixas está apa-
gada, em alguns locais praticamen-
te desapareceram. “As faixas es-
tão em condições precárias em
toda cidade, há bairros que quase
não possuem. Um exemplo é um
cruzamento no centro da cidade, o
das Ruas General Osório e São
Paulo” conta Almir Alberto Graeff,
empresário que trabalha próximo
a esse cruzamento.

PARA CICLISTAS
Andar na calçada quando não há
sinalização permitindo, guiar de
“forma agressiva”, andar em vias
de trânsito rápido que não têm
cruzamentos, pedalar sem as
mãos, transportar peso
incompatível, andar na contra
mão da pista dos carros.
Valor: R$ 130,16.
O agente de trânsito assim que
constatar o ato, registrará um
“auto de infração” coletando
nome, CPF e endereço do
usuário. No caso de ciclistas, as
bicicletas podem até ser
apreendida como acontece
com os carros.

MANUTENÇÃO
A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) informa que realiza
constantemente as manutenções, e
que as novas sinalizações serão
realizadas conforme as demandas
se forem necessárias. A
companhia ainda repassa que
todas as obras de sinalização
seguem ordem de cronograma.

PARA PEDESTRES
Andar no meio da via, atravessar
fora da faixa, passarela ou passagem
subterrânea, utilizar sem autorização
as vias para festas, práticas
esportivas, desfiles, ou atividades
que prejudiquem o trânsito. Valor:
R$ 44,19.

FÁBIO DONEGÁ
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O cruzamento na Rua Souza Naves, no “Trevo
da Petrocon”, vai ganhar sinalização semafórica.
Segundo o engenheiro Juliano Denardi, da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito), os semáforos no cruzamento são uma
reivindicação antiga da população. “O pessoal já
pedia há um tempo ali e esta gestão decidiu pela
instalação dos semáforos para ajudar a região,
que também é uma necessidade” diz.

No cruzamento já foram registrados vários aci-
dentes envolvendo motos, carros e caminhões.
“Não temos um número, mas registramos aciden-
tes no local algumas vezes” conta o engenheiro.

A Ecocataratas, concessionária que adminis-
tra a rodovia BR-277, e também as vias margi-
nais que estão em sua área de domínio, aprovou
todo o projeto apresentado pela Cettrans.

Integrantes do grupo feminista “As Benditas”
se reuniram na Praça Wilson Joffre, em
Cascavel, na tarde de ontem, para debater a
PEC 181 que põe em risco as formas de
aborto atualmente permitidas no Código
Penal. A polêmica proposta de emenda à
Constituição abre brecha para condenar
mulheres até nos casos em que o aborto é
permitido. Atualmente, o aborto só é
permitido em casos de gravidez por estupro,
gravidez de risco à vida da mãe ou
anencefalia dos fetos.

Novo semáforo na Souza Naves

Instalação de semáforos é realizada no “Trevo da Petrocon”

FÁBIO DONEGÁ

FÁBIO DONEGÁ
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Uma nova
CHANCE

Vinte e dois anos após parar de estudar, ainda na
quarta série, a gari Gisele Graça dos Santos respirava
aliviada depois de ficar o dia todo em sala de aula. Ela
foi uma das mais de 1,5 milhão de pessoas que pres-
taram ontem, em todo Brasil, as provas do Encceja (Exa-
me Nacional para a Certificação de competências de
Jovens e Adultos).

Segundo Gisele, a iniciativa de voltar a estudar foi para
garantir um futuro melhor e, quem sabe, ter uma renda a
mais. “Quando era criança ninguém ficava em cima como
acontece hoje com o Conselho Tutelar, por exemplo. Para
ajudar em casa, comecei a trabalhar como diarista e babá
e não consegui voltar”.

Agora, passados mais de duas décadas e concursa-
da na Prefeitura de Corbélia, ela voltou à escola e disse
não querer mais parar. “Se eu passar nessa prova vou
ganhar mais. Parece pouco mas pra mim os cerca de R$
150 no fim do mês faz a diferença”.

Ao lado dela, também sem estudar há mais de 15
anos, a dona de casa Izaura Gzelivck, disse que foram os
filhos que a incentivaram. “Moro no sítio e lá não tem
muitas oportunidades. Casei, criei meus filhos que já es-
tão na faculdade e eles me perguntaram porque eu não
voltava também. Resolvi encarar este desafio e estou bem
animada a prosseguir”. Gisele e Izaura fizeram ontem as
provas que equivalem ao Ensino Fundamental. Agora a meta
é iniciar o Ensino Médio. “Vamos ver se vamos passar né?
Temos que acertar 50% da prova, que era composta por
120 questões e a redação”, brinca Izaura.

PROVAS
As provas do Encceja foram aplicadas em dois turnos:
pela manhã, com início às 9 horas, e a tarde, com
abertura dos portões às 14 horas. Estudantes de 564
cidades do país fizeram as provas que, segundo o
Governo Federal, terá o gabarito oficial divulgado até
o dia 1º de dezembro. Ainda não há previsão de
quando acontecerá divulgação dos resultados finais.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

PROVAS FORAM aplicadas pela manhã e a tarde em colégios de
Cascavel
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Usuários do transporte coletivo
de Cascavel cobram mais informa-
ções nas laterais dos ônibus para que
possam se orientar sobre a linha
antes de embarcar no veículo. Em
boa parte dos ônibus, as laterais tra-
zem apenas a inscrição do bairro.

“Do que adianta só o nome do
bairro, precisa de mais informação
para as pessoas não ficarem perdi-
das” comenta Tereza Santos. Os
usuários cobram mais informações,
como os principais locais e ruas por
onde os veículos passam.

Em muitos casos os usuários
precisam perguntar para os
motoristas por onde

Usuários
cobram mais
informações

passa o itinerário, e por mais que
tudo esteja disponível no site da
Cettrans (Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito), não
são todos que possuem internet ou
aparelhos para acessá-la. “Precisa
de muito mais informação, o pes-
soal que vem de fora sofre, se per-
de, pelo menos os pontos princi-
pais da linha deveriam aparecer na
placa” diz a usuária Ivone Fresk

USUÁRIOS EXEMPLIFICAM dizendo que linha Neva, nem diz na placa que passa em dois terminais

EXEMPLOS
Exemplos dados pelos usuários, são
como acontecem na linha 210
(Guarujá – Terminal Oeste), que
passa pela UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Tancredo e pela
Farmácia Básica, e nenhum desses
dados constam na placa. Outro caso
é a linha 295 (Neva – Terminal Sul /
Terminal Oeste), que traz só o nome
do bairro, sem sequer dizer que passa
em dois terminais.
A companhia, por meio da gerente do
transporte coletivo, Larissa Boeing, diz
que vai analisar o caso. “Vamos ver as
possibilidades, fazer estudos e ver
realmente se há necessidade da
mudança das placas dos veículos”.

SILVIO MATOS

ACESSIBILIDADE
Franciele Turatto, que tem baixa visão
reclama que as placas dos ônibus são
pequenas, e no terminal as que ficam
coladas nos pilares, estão com a escrita
em braile sem nenhum cuidado. “Eu sei
que isso são vândalos que fazem, mas a
companhia [Cettrans] deveria realizar a
manutenção, pessoas com problemas
de visão sofrem muito com isso”
destaca. A Cettrans vai analisar a
situação, e tomar as providências de
acordo com as análises.
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E
ntre as mudanças
previstas pela reforma
administrativa no
Município de Cascavel
está a criação da

Secretaria de Planejamento e
Gestão que reunirá ações que hoje
competem à Secretaria de
Administração e de parte das
secretarias de Finanças e
Planejamento.
O secretário de Administração,
Cletírio Ferreira Feistler, avalia de
maneira positiva a proposta que
consta em anteprojeto na Câmara
de Vereadores. “Trata-se de um
novo organograma, de tal forma
que nos trará eficiência no futuro”,
afirma. Se aprovada pelo
Legislativo, a reforma
administrativa será sancionada
pelo prefeito e entrará em vigor já
no próximo ano.
Em entrevista, o secretário de
Administração fala ainda sobre o
desafio do cargo que exerce e
destaca a responsabilidade em
deixar a sua contribuição para a
cidade.
“Para mim é uma satisfação muito
grande exercer uma função como
essa. A Secretaria de
Administração está presente em
todas as atividades do Município,
seja por meio da gestão de pessoal
ou dos serviços de licitações,
compras e contratos”, cita.
Confira a seguir a íntegra da
entrevista:

Convite
“Somos amigos há muito tempo e acom-
panho o Paranhos desde a primeira
vez que foi eleito deputado estadual.
Fui convidado a trabalhar na prefeitu-
ra e estamos fazendo o melhor para
deixar a nossa marca no sentido de
fazer as coisas com transparência, com
eficiência e mostrando que é possível
fazer algo sem ferir os princípios da
legalidade’.

Compromisso
“Em todos os setores que você se en-
contra as ações têm que seguir os ca-
minhos da transparência, impessoali-
dade e eficiência. Para mim é uma sa-
tisfação muito grande exercer uma fun-
ção como essa. A Secretaria de Admi-
nistração está presente em todas as
atividades do Município, seja por meio
da gestão de pessoal ou dos serviços
de licitações, compras e contratos. Em
tudo que ocorre no Município, a Secre-
taria de Administração tem a sua par-
te de contribuição”.

Fusão
“A Secretaria de Planejamento e Adminis-
tração deixam de existir. Com isso foi cria-
da a Secretaria de Planejamento e Gestão
que acata as atividades desempenhadas
pela atual Administração, com exceção da
Guarda Municipal, e parte do Planejamen-
to e das Finanças. Criou-se também o Insti-
tuto de Planejamento de Cascavel que
traz no seu bojo parte do que tinha
na Secretaria de Planejamento e o
Ipuvel (Instituto de Planejamen-
to Urbano de Cascavel). Tra-
ta-se de um novo organo-
grama, de tal forma que
nos trará eficiência no
futuro. A reforma admi-
nistrativa que inclui
essas mudanças
está na Câmara de
Vereadores para
ser votada.

Nós fizemos o anteprojeto de lei, que passa-
rá por leitura e ela valerá só a partir do dia
1º de janeiro de 2018 se aprovada pelos
vereadores e sancionada pelo prefeito”.

Processos administrativos
“Quando chegamos havia bastante proces-
sos, tanto de pessoal como de empresas.
Seguimos nosso trabalho com base no tri-
pé transparência, economia e eficiência.
Conseguimos economia, com a reforma ad-
ministrativa haverá eficiência e quando
se busca a transparência é natural o apa-
recimento de mais processos até mesmo

por termos cerca de 8 mil servido-
res de carreira e contratos com

grande número de empre-
sas. Hoje temos em

média 30 proces-
sos adminis-

t r a t i v o s

contra empresas em andamento e acredi-
to que acima de 50 que envolvem servido-
res”.

Anticorrupção
“Nós temos uma comissão anticorrupção
e de transparência que foi firmada no pri-
meiro decreto do prefeito e ali constava a
possibilidade de premiar servidores por
denúncias de corrupção. No entanto, a
comissão julgou que era praticamente
impossível de nós premiarmos um servi-
dor, pois na realidade todas as denúnci-
as são anônimas. Ninguém se expõe. Por
enquanto, a contribuição deve ser atribu-
ída à sua eficiência com o trabalho. A pre-
miação ainda fica em stand by para ava-
liarmos o que será possível fazer”.

Denúncias
“Recebemos todos os tipos de denúncia
por meio do 156 que é bastante ativo no
Município. Todos os dias há denúncias,
umas mais graves e outras nem tanto. As
pessoas denunciam o que acontece em
diferentes lugares. Dentro da reforma tam-
bém foi criada a Secretaria da Casa Civil
que vai trabalhar especificamente com o
tema transparência e anticorrupção, jus-
tamente para que possamos ter maior efi-
ciência e presença nas apurações de de-

núncias”.

Limite prudencial
“Estamos muito bem quanto ao li-

mite prudencial nas despesas pú-
blicas de pessoal. O índice é de

aproximadamente 48% e o limi-
te prudencial é de 51%, então

a partir de 49% teríamos que
nos preocupar, no entanto,

acreditamos que estamos
dentro de um limite muito
aceitável e no parâmetro
que muitos municípios
gostariam de estar”.

Perfil
 Cletírio Ferreira Feistler é formado em Engenharia Civil e Matemática e
concluiu inúmeras especializações.

 Por mais de 30 anos atuou no Exército e já foi secretário de Obras na
gestão do prefeito Lísias Tomé.

 Ao cumprir com esses compromissos, abriu empresa no ramo da
construção civil e então recebeu o convite do prefeito Leonaldo Paranhos
para assumir a Secretaria de Administração.

Planejamento
e gestão

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

No entanto, a comissão julgou que era praticamente
impossível de nós premiarmos um servidor
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VALDEMIRA BIBIANO DA SILVA
01 de dezembro de 1943

15 de novembro 2017

Exemplo de amor ao próximoFamília
Valdemira foi casada por 58

anos com Ambrósio Bibiano da
Silva com quem teve cinco

filhos. Compartilhou
momentos de alegrias ao lado

de todos eles e de 12 netos e
uma bisneta.  A união com a

família foi um dos maiores
valores preservados por ela.

“Em todos os anos desde muito
pequenos nos reuníamos,

principalmente no Natal. Neste
ano não seria diferente e já

estávamos nos organizando
para isso”, lembra o filho.

O exemplo de caridade se expressa
da melhor forma na história de Valdemi-
ra Bibiano da Silva. Ela esteve à frente
do Albergue Noturno André Luiz, em Cas-
cavel, por mais de 30 anos e contribuiu
para construção da nova sede da enti-
dade que acolhe pessoas em situação
de rua e abandono.

“Ela sempre dizia que sozinho não se
faz nada e coordenou esse trabalho com
apoio de diversas pessoas. Comparti-
lhava com todos a filosofia de amor ao
próximo e sempre trabalhou com muita
dedicação”, comenta um dos filhos,
Hudson Altemir da Silva.

VALORES
Em momentos como esse Valdemira fazia da sua his-

tória uma lição de vida. “Sempre nos passava bons valo-
res, para que todos pudessem trabalhar e aprender com
gestos de caridade”, afirma Silva.

Valdemira passou por uma série de exames médicos
em Curitiba e esteve internada em hospital cardiológico
de referência onde passou por um procedimento cirúrgi-
co no coração.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Faleceu no dia 15 de novembro devido a
complicações decorrentes da cirurgia. Foi

sepultada no Cemitério São Luiz.
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Às margens de rodovia
Muito entulho, resto de móveis, roupas, muitas roupas, calçados,
brinquedos, vasos de plantas, baldes. Tudo isso se acumulando e
juntando água em uma estrada rural às margens da BR-467, entre
Cascavel e Toledo, já em Cascavel em um ponto bastante conhecido,
principalmente dos jovens que costumam se reunir ali nos fins de
semana. Ao que tudo indica a lixarada foi despejada ali na noite de
quinta ou na madrugada da última sexta-feira, tempo suficiente para
os pneus já terem água acumulada, se tornando um potencial
criadouro para o mosquito Aedes aegypti e outros animais
peçonhentos. Como não há moradores próximos, identificar os
autores desta infração ambiental é uma missão quase impossível, a menos que haja uma denúncia
daqueles que por ventura presenciaram o ato. Ocorre que as margens desta rodovia costumam ser
procuradas por quem quer despejar entulho na propriedade alheia. Há poucos quilômetros deste
local, mais entulhos à beira da pista, quando na rodovia, a maioria composta por pneus velhos. Quando
a reportagem do Hoje News chegou ao local, um casal procurava no meio do descarte algo que ainda
lhe pudesse ser útil. “É muita falta de consciência as pessoas fazerem isso aqui, deixarem tudo aqui
desse jeito. Não dá para admitir uma coisa dessas”, criticou a mulher que não quis se identificar.
No meio do entulho resto de muitos móveis que indicavam ser de um escritório. O que chamava a
atenção é o fato de ter vasilhames inteiros para cultivo de flores e mesmo potes herméticos em perfeito
estado de conservação, inclusive com as tampas.

Lixo irregular e cobras O descarte irregular de
entulhos em um terreno bal-
dio no Bairro Santos Dumont
está preocupando professo-
res e alunos da Escola Muni-
cipal Mario Pimentel de Ca-
margo. É que a sujeira tem
aumentado a infestação de
animais peçonhentos e até
uma cobra da espécie coral
foi encontrada na institui-
ção de ensino.

No local é possível encon-
trar pisos cerâmicos, pneus
queimados, restos de cons-
trução civil, cacos de vidros,
eletrodomésticos e até va-
sos sanitários. “É um desca-
so isso, está contaminando,
olha as substâncias que es-
tes televisores soltam na na-
tureza” diz o professor Ade-
lar Valdameri. Ele alerta que
nas proximidades há nascen-
tes que podem ser contami-
nadas pelo lixo.

O assessor de gabinete,
Ibraim Carneiro, da Secreta-
ria de Meio Ambiente foi até
o local. “Vamos tomar as pro-
vidências, tentar achar os
responsáveis, nestes casos
é bom que a população nos
ajude, caso vejam carros, ca-
minhões despejando entu-
lho, lixo, ou qualquer outro
material, tire uma foto da pla-
ca para podermos localizar o
motorista”, solicita.

 Conforme professor, a
aparição de cobra na escola
é resultado da destruição do

habitat da Coral

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

Mais de uma
tonelada de lixo
é descartada às

margens da BR-467

Terreno público
O terreno é de propriedade do Município, mas lá há um portão,

que indica frequência no despejo de entulho e tomada de pose de
um lote público. “Esse portão nem poderia existir aqui, esse ter-
reno não é particular, é público” conta uma moradora.

Segundo informações repassadas por populares, quem des-
pejou o entulho, vai até lá de Fiorino branca. “A gente acha que
ele vem de noite, durante o dia não vemos fumaça dos pneus
queimados, mas é esse carro que vem”.
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COBRA CORAL
As queimadas de pneus e entulhos,
segundo o professor Adelar, teriam
ajudado na aparição de cobras da
espécie coral verdadeira no espaço
público. “Se o ser humano acaba com o
habitat dela, a cobra vai procurar
outros lugares, e aqui no caso, a
escola”.
A equipe do Zoológico de Cascavel
identificou a Coral na última quinta-
feira (16) na escola, a equipe orienta
que caso a população veja qualquer
espécie de animais silvestres peça para
eles irem até o local para identificarem
e verem se é peçonhento, o telefone é
(45) 3902-1388.
No caso de picada, na questão da
cobra Coral, é preciso procurar com
urgência um posto de saúde ou o HU
(Hospital Universitário) que é
referência nesta área. A não procura de
atendimento de imediato pode até
levar à morte, o veneno desse réptil é
um dos mais fortes das espécies.
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Um reforço ao bolso
 Dados do Dieese (Departamen-

to Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos) mos-
tram que até o dia 20 de dezembro
serão pagos R$ 245.735.291 a
100.883 cascavelenses. O mon-
tante é referente ao 13º salário,
que representa um reforço ao bol-
so do trabalhador. A média salari-
al, de acordo com a pesquisa, é de
R$ 2.435,84.

Conforme o secretário do Sindec
(Sindicato dos Empregados do Co-
mércio de Cascavel), Adilson Pe-
ppes, a gratificação geralmente é
utilizada para colocar as contas em
dia e, caso sobre, comprar presen-
tes aos familiares para as festas
de fim de ano. “Eles [os trabalha-
dores] querem colocar a casa em
ordem. Foi um ano difícil, muitos
estão endividados, com problemas
nos serviços de proteção ao crédi-

NO PARANÁ
Entre os principais municípios paranaenses o 13º salário vai injetar R$ 6,8
bilhões na economia, um acréscimo de 3,85% sobre o valor de 2016, que
chegou a R$ 6,5 bilhões. O montante será pago a quase três milhões de
pessoas. Do valor total, Cascavel responde por 2,9% dos pagamentos.

13º salário vai
injetar mais de
R$ 245 milhões

em Cascavel

to. Com o 13º salário vão poder ame-
nizar essa situação”, afirma.

Peppes lembra que as altera-
ções nas leis trabalhistas, em vi-
gor desde a semana passada, não
interferiram nos pagamentos des-
te ano. “Tudo está seguindo confor-
me manda a legislação”, garante.

É LEI
Conforme a Lei 4.090, de 13/07/
1962, o 13º salário corresponde a
1/12 (um doze avos) da remuneração
por mês trabalhado. Tem direito à
gratificação todo trabalhador com
carteira assinada, a partir de 15 dias
de serviço formal. Também recebem o
salário extra os aposentados e
pensionistas do INSS. A
gratificação precisa ser paga pelo
empregador em duas parcelas: a
primeira até o dia 30 de novembro
e a segunda até 20 de dezembro.

Pagamentos devem ser feitos até 20 de DEZEMBRO
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 A eleição para a nova diretoria
do Sinteoeste (Sindicato dos Traba-
lhadores das Universidades do
Oeste do Paraná) está marcada
para amanhã. É a primeira vez que
duas chapas concorrem à presidên-
cia, hoje a cargo de Grace Kelly
Bourscheid, que na eleição deste
ano é candidata à vice pela Chapa
Sinteoeste sempre na luta, dando
lugar à professora Francis Mari
Guimarães Nogueira, que há qua-
tro anos ocupa a vice-presidência.

Esta “troca de cadeiras” tem
gerado certo desconforto à oposi-
ção, presidida pelo enfermeiro Gi-
ancarlo Tozo, que há algumas se-
manas fez dois pedidos de impug-
nação da chapa concorrente, nega-
dos pela Comissão Eleitoral do sin-
dicato. Eles explicam que conforme
o artigo 22, do estatuto do Sinteo-
este, fica permitida apenas uma
reeleição, independente do cargo
ocupado.

Porém, a dupla interpretação do
artigo, de que a reeleição só não
pode ocorrer quando se concorre a
um mesmo cargo, polemiza a dis-

Troca de cadeiras

ONDE VOTAR
A votação para a nova diretoria do
Sinteoeste, que fica no cargo pelos
próximos dois anos, está marcada
para amanhã, das 9h às 21h. As
urnas estarão nos cinco câmpus da
Unioeste (Cascavel, Toledo,
Marechal Cândido Rondon, Toledo
e Foz do Iguaçu), na reitoria e no
Huop (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná). A expectativa é
de que 697 pessoas participem
desta escolha.

 A atual presidente, Grace, confirma problemas no artigo 22, assim
como vários outros pontos do estatuto que precisam ser revisados que
foram escritos há muito tempo e dão brechas para duplas interpreta-
ções. “Realmente este artigo está mal escrito, mas o seu princípio está
correto. O que não se pode é concorrer ao mesmo cargo mais de duas
vezes, assim como é em eleições estaduais, nacionais e até mesmo
para diretorias das escolas, por exemplo”, explica.

Sobre os pedidos de impugnação, ela considera “um golpe”. “Nós
viemos com uma diretoria muito forte, que tem uma boa representativi-
dade no Estado. A oposição viu nas urnas que pode perder e tentou por
duas vezes impugnar a eleição, nos dois casos pelo mesmo motivo. No
entanto, tivemos liminar favorável e a disputa continua”, conta.

Por conta disso, a Chapa 1 solicitou mandado de segurança ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, em Curitiba, em nome da própria instituição, que
deve ser respondido até hoje, véspera da eleição.

A atual presidente Grace Kelly Bourscheid,
CANDIDATA À VICE

O CANDIDATO pela chapa de oposição,
Giancarlo Tozo

O servidor lembra ainda que em 2012 houve uma decisão judi-
cial, com base em um estudo sobre o tema, falando sobre a inter-
pretação literal do artigo 22, o que corrobora, conforme o funcio-
nário, os pedidos de impugnação.

puta. “Como está hoje, se a Chapa
1 ganhar, só vai haver um reveza-
mento, uma troca de cadeiras, e
não uma mudança efetiva. O que se
entende é que as mesmas pesso-

as não podem ter a opção de ficar
tanto tempo no cargo. Esta perpe-
tuação não é boa ao sindicato”, diz
um servidor, que preferiu não se
identificar.

Mandado de segurança

Artigo 22
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 69
Homicídios 56
Latrocínios 04
Confrontos 09

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

Acidentes 2.417
Colisões 2.204
Atropelamentos 182
Mortes 46

Três capotamentos, um deles
com óbito, foram registrados pelo Si-
ate (Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma em Emergência) na tar-
de de ontem. O primeiro deles acon-
teceu no cruzamento das ruas Gene-
ral Osório com a Cuiabá, no Bairro
Parque São Paulo, em Cascavel.

Segundo testemunhas, o condutor
de um Voyage seguia pela Rua Cuiabá
quando, no cruzamento que é sinali-
zado com semáforo, acabou atingin-
do uma Renault Oroch. Com o impac-
to da batida, o motorista do utilitário
perdeu o controle da direção e capo-
tou. Apesar das avarias nos dois veí-
culos, ninguém ficou ferido.

Pouco tempo depois, na Aveni-
da Tito Mufato, no Bairro Santa
Cruz, uma mulher de 29 anos ficou

Três capotamentos

Um motociclista de 40 anos
ficou ferido na tarde de ontem
em mais um acidente. A colisão,
do tipo auto x moto, aconteceu
na Avenida Tito Muffato,
próximo ao Estádio Olímpico,
no Bairro Santa Cruz. Socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados e
encaminharam Alan Andrade de
Carvalho para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza
com suspeita de fratura na
patela direita e ferimentos nos
braços. O motorista do veículo
fugiu do local.

 Reportagem: Tissiane Merlak

MORTE
Quase que simultaneamente com o
capotamento no Bairro Santa Cruz, equipes
do Siate e do Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) foram acionados para
atender um gravíssimo acidente na PR-180,
entre a cidade de Corbélia e o distrito de
Central Santa Cruz, em Cafelândia. Dentro de
um Gol, com placas de Cascavel, estava
Irene Ruchinek, que por estar sem o cinto de
segurança foi ejetada e atropelada pelo
veículo, que bateu em um poste depois de
uma saída de pista. Ela morreu na hora. Além
de Irene, outra mulher foi atendida pela
equipe do Siate e, com lesões moderadas,
levada ao hospital de Corbélia. Segundo
populares, Irene era professora aposentada e
morava em Cafelândia, onde seu marido é
guarda na prefeitura.

FÁBIO DONEGÁ

ferida. Conforme populares, um
Peugeot e um SpaceFox seguiam
pelo mesmo sentido da pista quan-
do, ao fazer uma ultrapassagem , o
motorista acabou atingindo a late-
ral do Peugeot.

Por conta da batida, o carro ro-
dou na pista e capotou. A conduto-
ra, Daniela Cristine de Melo, teve
uma laceração no cotovelo esquer-
do e foi encaminhada pelo Siate ao
Hospital Policlínica.

NO CAPOTAMENTO no cruzamento da General Osório com a Cuiabá ninguém ficou ferido

AÍLTON SANTOS

MULHER DE 29 ANOS teve ferimentos leves
em acidente na Tito Mufatto
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Um
risco

IMINENTE

SUBUMANA
Segundo ela, além da falta de estrutura na penitenciária,

mesmo após o fim da reforma da rebelião de 2014, existe a
chamada “opressão”. “Quem está do lado de fora pode até
pensar que eles estão exagerando, mas você já imaginou
ficar 24 horas por dia, todos os dias, fechado, sem ter con-
tato com ninguém, em pé, sem ter uma comida descente,
sem ter o mínimo de condições de sobreviver?

 Eles erraram, sim erraram. Mas da mesma forma que lá na PEC
tem gente que matou, que realmente é bandido, tem muito pai de
família que foi pego cometendo um deslize e que não precisava
estar lá. Têm que pagar, sim tem, mas não precisa ficar em uma
situação subumana”.

Já a irmã de outro preso, que estava na penitenciária nas duas rebeliões (2014 e 2017)
disse que a situação atual é muito pior do que há três anos. “Pelo menos naquela época os
presos que estavam na PEC foram transferidos e, mesmo longe de casa, sabíamos que eles
estavam bem. Agora, não. Eles estão no solário, sob sol e chuva, um do lado do outro, sem
nem poder sentar, quem dirá deitar”.
Ela relatou ainda que, diferentemente do que muitos pensam, nem todos os que estão na
penitenciária participaram do motim. “Não é justo punir quem não destruiu nada. O que está
acontecendo é que 750 estão pagando pelo que 30 fizeram. Eles estavam sedentos de
destruição e vingança, como que alguém ia conseguir impedir? Nem mesmo a polícia conseguiu”.

Novo motim
O receio das duas mulheres é de que, caso o Estado não faça nada para mudar
a realidade atual, uma nova rebelião seja deflagrada na PEC. “Eles estão
seminus, comendo uma vez por dia, em pé, na chuva. Você acha que eles vão
ficar quietos? Eles estão escalando as paredes, tentando subir nas cercas e uma
hora ou outra vão virar de novo, só ter uma oportunidade”.
E é justamente este risco que causa medo e pânico nos integrantes da OAB.
Conforme o presidente, Charles Duvoisin, caso o Governo do Estado do Paraná
não autorize a entrada da comitiva, prevista para hoje, a partir das 14 horas,
eles terão que provar que todas as denúncias feitas em relação a situação da
PEC são mentira. “Vão ter que provar que estão tratando os presos com o
mínimo de dignidade. A direção impediu nossa entrada na sexta-feira alegando
que não havia contingente policial para garantir a segurança. Em
contato com o comandante do 6º Batalhão, major Rubens
Garcez, ele nos garantiu o envio de mais homens, entre
10 e 15, para que possamos entrar na segunda-feira e
se mesmo assim não foi possível, vamos tomar outros
tipos de providências”.

OAB OFERTA
AJUDACom um banheiro, sem colchões, de cueca e tomando

banho de mangueira. Esta é a realidade dos cerca de 780
presos que estão custodiados, desde o fim da rebelião,
na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel). A situação
foi apresentada na sexta-feira (17) pelo presidente da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil), Charles Duvoisin, em
coletiva de imprensa, após a proibição, por questões de
segurança, de que uma comitiva formada por integrantes
da OAB, Direitos Humanos e do juiz Paulo Damas, de en-
trar na unidade prisional.

A reportagem do Hoje News conversou com a esposa
de um detento da PEC. Segundo ela, há meses que os
presos vinham alertando a direção e toda sociedade para
uma rebelião. “Se antes quando estavam nos cubículos e
tinham roupas para vestir e um colchão para deitar eles já
viraram a cadeia, imagine agora. Eles estão pior do que
bicho lá dentro e o pior é que não sabemos em que condi-
ções de saúde”.

Duas  rebeliões COMITIVA
da OAB,
Direitos

Humanos e
Poder

Judiciário
deve entrar
hoje na PEC

OAB acredita que
reforma, caso haja
interesse, poderia
ser concluída em
90 dias

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Ainda durante a coletiva de imprensa,
o presidente da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), Charles
Duvoisin disse que a entidade ofereceu
a direção da PEC (Penitenciária
Estadual de Cascavel) materiais de
construção e mão de obra para que, no
menor espaço de tempo possível, a
estrutura seja reformada. “Se o Estado
quisesse poderia sim liberar verbas
emergenciais, existem mecanismos para
isso, em situações de emergência como
esta. Isso sem falar nas transferências,
que poderiam sim acontecer da noite
para o dia, mas que não há interesse”.
Segundo ele, os danos na estrutura da
unidade com o fim do motim no sábado
(11) são bem menores do que em
2014. “Existe a possibilidade de
reconstrução e não demoraria tanto
quanto a anterior. Acreditamos que em
90 dias seria possível resolver isso, só
falta o interesse”.
A reportagem do Hoje News entrou
em contato com a assessoria de
imprensa da Sesp (Secretaria de
Estado de Segurança Pública e
Administração Pentenciária)
questionando sobre a possibilidade do
Governo receber os recursos ofertados
pela OAB. Segundo a assessoria, é
preciso verificar o aspecto legal, se isso
é permitido ou não por lei. Conforme a
assessoria é preciso que a OAB
formalize essa intenção e encaminhe
para análise do governo. Sobre a
questão de liberação de verbas
emergenciais, a assessoria cita que tudo
depende das questões legais, que
incluem a lei de licitações,
diferentemente da rede privada.
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As obras de manutenção feitas
na tarde de ontem no Trevo Cata-
ratas podem ter sido responsá-
veis por um grave acidente de
trânsito. Fábio Pereira dos San-
tos, de 25 anos, seguia de moto
quando, no começo da BR-467,
sofreu uma queda.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) chegaram a
ser acionados, mas os primeiros
socorros foram feitos pela equi-

pe da Ecocataratas.
Conforme testemunhas, Fábio

foi arremessado contra o poste
de sustentação do semáforo,
quando perdeu o controle da di-
reção e caiu. O capacete que ele
usava foi completamente destru-
ído e o jovem ficou inconsciente
por alguns minutos.

Fabio teve suspeita de fratura na
costela e punho, além de cortes na
mão. Ele foi levado ao Hospital
Universitário de Cascavel.
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Giro da
Violência
Natal na UPS Sul
Moradores, empresários e
policiais militares da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Sul
estão organizando, para o dia
17 de dezembro, um evento
para integrar a comunidade com
equipes de policiamento. Neste
dia, uma grande estrutura será
montada para que as crianças
possam se divertir em
brinquedos, além de comer as
guloseimas preparadas
especialmente para elas. Quem
quiser ajudar, pode doar
brinquedos e doces que serão
distribuídos na festa,
diretamente na base da UPS Sul,
na esquina das ruas Filosofia
com Academia, no Bairro
Universitário.

Tráfico de drogas
Uma adolescente de 17 anos foi
detida ontem por policiais
militares do Serviço Reservado.
Contra a menor havia um
mandado de prisão por tráfico
de drogas. Ela foi detida na Rua
Tomas Edson, no Bairro Tarumã
e foi encaminhada para o Cense
(Centro de Socioeducação).

Veículos apreendidos
Dois veículos foram apreendidos
ontem por policiais militares em
uma ação de fiscalização na Rua
Souza Naves Sul, no Bairro 14
de Novembro. De acordo com
policiais da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul, eles faziam
patrulhamento quando
desconfiaram dos dois carros,
um Celta e um Corsa. Os dois
veículos apresentavam
irregularidades de trânsito e
foram encaminhados ao pátio
do 6º Batalhão.

Queda de moto

JOVEM PERDEU o controle da direção por conta de reparos na pista

Carro
parado
Um motociclista ficou gravemen-

te ferido e o passageiro teve feri-
mentos moderados em um aciden-
te no fim da noite de sábado, na
Rua Pernambuco, no Bairro Coquei-
ral. Jackson Leal, de 25 anos, con-
duzia uma moto quando bateu na
traseira de um veiculo que estava
estacionado. Ele teve fratura expos-
ta no fêmur direito e no antebraço
direito. Já Cassiano Miguel Junior,

de 23 anos, apresentava contusão
na parte frontal do crânio, avulsão
de um dos dentes, além de escori-
ações pelo corpo.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) foram aciona-
dos e encaminharam Jackson ao
Hospital Universitário e Cassiano
para a UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) Veneza.

Os dois ocupantes precisaram de atendimento médico depois de bater na traseira de um veículo

FÁBIO DONEGÁ
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Parto humanizado
Está em pauta na sessão de segunda a instituição da

Semana de Conscientização sobre o Parto Humanizado no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Cascavel.

Mas a proposta encontra aquele velho e conhecido
problema... não existe calendário oficial de eventos do

Município. Mais uma data na lista das “datas fantasmas”.

Denúncia crime
Diversos vereadores se
manifestaram a respeito
da rebelião da PEC,
registrada do dia 9 ao dia
11. Após ressaltar a falta
de agentes penitenciários
e de estrutura, a sugestão
do vereador Celso Dal
Molin, durante uso da
tribuna livre na Câmara, é
fazer uma denúncia crime
contra o Estado,
responsabilizando-o pela
rebelião por não
oferecer segurança.

Falta de pessoal
O vereador já fez uma
denúncia no MP contra o
Estado, a respeito da falta
de pessoal do Nucria
(Núcleo da Criança e do

Adolescente) e da
Delegacia da Mulher.
Ambos os setores atuam
com falta de psicólogos,
assistentes sociais, e com
a mesma delegada, que
acumula ainda plantões
na 15ª SDP.

Ausência
Na última sessão da Câmara,
Rômulo Quintino assumiu a
presidência. Gugu Bueno
não esteve presente. Assim
como o vereador líder do
governo, Alécio Espínola.
Os dois alegaram motivos
pessoais para a ausência na
segunda sessão ordinária,
realizada na sexta-feira por
conta do feriadão
prolongado da
semana passada.

ENCONTRO DO PSC

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Está em pauta na segunda-feira a desafetação de
segmentos da Rua São Paulo e a divulgação em site oficial
dos benefícios contidos na Lei Federal nº 8.213 de 1991.

 Os vereadores também vão discutir o projeto que
altera e autoriza o Município a realizar o Festival de
Música Gospel em Cascavel.

Está marcado para o dia 25 deste mês, às 14h, na Câmara
de Vereadores de Cascavel, o encontro estadual do PSC.
Estarão presentes o prefeito Leonaldo Paranhos, o
deputado estadual Ratinho Júnior, além dos presidentes
estaduais do partido. Na ocasião, também haverá a posse
do novo diretório do PSC Jovem do Paraná.

Damasceno
na “sabatina”

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Vereador será
ouvido hoje,
no plenário
da Câmara

ÁUDIO
O áudio foi divulgado

ainda em setembro des-
te ano, e na época o vere-
ador se defendeu dizendo
que não estava oferecen-
do uma troca, mas sim
que iria indicar o amigo
para o cargo e, nos fins de
semana, o contrataria e
pagaria como segurança
particular, por estar so-
frendo ameaças.

Logo depois, os própri-
os colegas vereadores
protocolaram pedido de
investigação contra Da-
masceno na Comissão.

 Depois de muita de-
mora, está marcada
para hoje a oitiva do ve-
reador Damasceno Jú-
nior. Ele será ouvido
pelos vereadores que
compõe a Comissão de
Ética e Decoro Parla-
mentar, que tem como
presidente Olavo San-
tos e relator do proces-
so Pedro Sampaio. A
oi t iva está marcada
para às 14h, no plená-
rio da Câmara de Vere-
adores de Cascavel.

Além do vereador, Oda-
ir José Lopes da Silva, o
“Daia”, também será ou-
vido. Os dois estarão
acompanhados do advo-
gado, Lauri Silva.

Odair foi o ‘amigo’
com quem Damasceno
conversava em um áudio
divulgado, em que o ve-
reador supostamente
oferecia um cargo na Se-
cretaria de Esportes e,
em troca, esperava ser-
viços par ticulares de
“Daia” como segurança.
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Pressa inimiga
da perfeição

A prefeitura protocolou no dia 8
deste mês a reforma administrati-
va, que exclui quatro das 17 secre-
tarias do Município e que pretende
dar mais eficiência ao poder públi-
co. Mas o que preocupa é que o
projeto veio com pedido de urgên-
cia à Câmara de Vereadores. Ou
seja, a proposta tem 30 dias para
ser analisada, debatida e votada.

Tudo isso porque a administra-
ção quer que o novo modelo come-
ce a funcionar já em 2018.

Mas, como já dizia o ditado que
a pressa é inimiga da perfeição,
esse prazo curto preocupa a Comis-
são de Finanças, que não está con-
vencida em analisar o projeto com
tanta pressa.

“Precisaríamos de um tempo
maior para averiguar tudo isso. Tra-
ta-se de uma reforma administrativa,
que influencia diretamente no funci-
onamento do Executivo e que preci-

sa ser debatida a fundo”, lembra o
vereador presidente da Comissão
de Finanças, Serginho Ribeiro.

O que mais dá uma “pulga”
atrás da orelha dos vereadores é
que a administração pretendia en-
tregar o projeto em outubro. Mas
como todo um estudo foi realiza-
do para montar a reforma, a pro-
posta atrasou.

Mas “embanana” o fato de que
a LOA (Lei Orçamentária Anual)
também está na casa e essa sim
precisa ser votada com urgência
para o ano que vem. “Lembrando
que o calendário normal das ses-
sões termina em 18 de dezem-
bro. Talvez seja preciso fazer ses-
sões extraordinárias, para ter
tempo hábil”, avalia Serginho.

O projeto de reforma já está
tramitando nas Comissões da
Casa de Leis e até já teve pare-
cer de algumas, antes mesmo de
ser votado em sessão o pedido
de urgência do Executivo. Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Arquivo

 Para o presidente da Câmara, Gugu Bueno, o prazo de 30 dias
é o suficiente para analisar e votar o projeto. “Em análise à pro-
posta, entendemos que o objetivo claramente não é a economia, e
sim dar mais eficiência aos serviços públicos. Sabemos que a
prefeitura tem histórico de ser muito morosa na prestação de ser-
viços públicos. A administração fez todo um estudo técnico para
essa reforma. Esperamos que dê certo”, analisa.

EMENDAS
Os vereadores também têm um
prazo para protocolar emendas
para o projeto da LOA. Prazo
que começa no dia 20 de
novembro e termina no dia 11 de
dezembro. E por isso há um certo
“desespero” com tanta coisa em
pauta, depois de um longo
histórico de sessões mortas e sem
projetos realmente importantes, e
que influenciam na vida dos
cascavelenses, em discussão.

Prazo suficiente

Presidente da Comissão
de Finanças vê com
desconfiança pressa
em aprovar projeto
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O atual diretor da Secretaria de Cultura, Luciano Biaggi, apoia a não extinção
da Secretaria e acredita que a fusão da pasta de Cultura com a pasta de
Esportes abre novas possibilidades, principalmente com a criação da
Fundação. “A fundação vai permitir que tenhamos acesso a recurso via Lei
Rouanet, por exemplo. E captar mais verbas de programas federais de
incentivo a Cultura. Com isso, vamos avançar muito mais rápido no assunto e
permitir a manutenção e a ampliação de projetos”, comenta.
Para 2018, está previsto na LOA um orçamento de R$ 32.089.919 para
a Secretaria de Cultura e Esportes.

E falando em reforma adminis-
trativa, um ponto que gera bastan-
te polêmica é o da junção da Secre-
taria de Cultura com a Secretaria
de Esportes, criando assim a Se-
cretaria de Cultura e Esportes. A
fusão está prevista na reforma pro-
tocolada pelo Executivo que exclui
quatro das 17 secretarias.

Essa é uma das alterações mais
importantes previstas na reforma
e que, inclusive, está prevista na
LOA (Lei Orçamentária Anual) para
2018, na esperança de que os ve-
readores aprovem as modificações.

E é para discutir o assunto que
a Comissão de Cultura e Desporto
organiza para hoje, às 19h30, no
plenário da Câmara de Cascavel,
uma audiência pública para falar a
respeito dessa junção.

Fusão de secretarias
De acordo com o presidente da

Comissão de Cultura e Desporto,
vereador Carlinhos Oliveira, secre-
tarias e segmentos de cultura fo-
ram convidados para o evento. As-
sim como os artistas cascavelen-
ses, que vão ter direito à palavra
durante a audiência.

“Acredito que tudo o que está
sendo feito em prol da cultura e
do esporte é favorável. Praticamen-
te dobramos o orçamento da cul-
tura: de 0.70% do orçamento total
da administração, agora temos
1.6%. Acredito que com a fusão
das secretarias e a proposta da
Fundação de Esportes e Cultura
vamos conseguir respirar melhor
neste assunto”, avalia Carlinhos.

F undação
 A fundação vai

permitir que tenhamos
acesso a recurso via Lei
Rouanet, por exemplo. E
captar mais verbas de
programas federais de

incentivo a Cultura

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

“ “

 Luciano Biaggi, diretor da
Secretaria de Cultura.
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 Nova USF
Foi inaugurada durante o
fim de semana, a USF do
Bairro Pioneiros
Catarinenses. De acordo
com o secretário de
Saúde, Rubens Griep, a
nova unidade atender a
população a partir de
hoje das 7h às 19h. “Esta
será a primeira USF a
atender com mais 20
horas semanais”,
afirmou. A nova unidade
conta com área de 480 m²
e recebeu investimento
de R$ 1, milhão.
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 “Quem é contra a
escola sem partido é a

favor da erotização das
crianças, quem é contra
a escola sem partido é a

favor da infância
desprotegida, quem é
contra a escola sem é a

favor da pedofilia”.

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

A campanha de
Natal da
Uopeccan
lançada para
proporcionar às
crianças em
tratamento de
câncer um alegre
fim de ano.

Das 14 unidades
prisionais
anunciadas, em
2011, pelo
governador Beto
Richa, 12 estão
com as obras
completamente
paradas.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
Segunda

Curitiba

15 28
Terça

20
Segunda

23
Terça

13

Fases da lua
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im
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ar

1415

CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/12 - 05h51

NOVA
18/11 - 04h30

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado

Parcialmente
nublado com chuvas

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
“O dia em que pararmos de nos preocupar com cons-

ciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos
com consciência humana, o racismo desaparece.” A
célebre frase de Morgan Freeman tem sentido, mas só
terá validade quando houver consciência humana, de
fato. Infelizmente, o racismo ainda está impregnado e
longe de ter um ponto final.

O racismo está presente na escola, nos locais de
trabalho, nas igrejas e em praticamente todos os lo-
cais, bem camuflado é claro, até porque expressar o
lado racista é crime inafiançável. As redes sociais são
as que mais evidenciam o preconceito que ainda insis-
te em ocupar espaço em pleno século 21.

Um levantamento sobre as características da for-
ça de trabalho apontam que os trabalhadores pretos
e pardos são a maioria entre os desempregados,
domésticos e ambulantes. No terceiro trimestre do
ano, segundo o IBGE, a taxa de desemprego entre
pretos e pardos foi de 14,6% enquanto que na popu-
lação branca foi de 9,9%.

Recentemente, um dos principais jornalistas da TV
Globo, o apresentador Willam Waack, foi afastado da
função após ser flagrado dizendo “é coisa de preto”,
para protestar contra um motorista que buzinava insis-
tentemente. Reacendeu a discussão sobre o racismo,
que ainda é pouco debatido.

Enquanto não tivermos consciência humana, preci-
saremos sim, debater o racismo, e isso tem que come-
çar em casa e nas salas de aula. Enquanto isso, preci-
saremos que todos os dias, não apenas 20 de novem-
bro, sejam considerados “Dia da Consciência Negra”.

Vereador Romulo
Quintino, em discurso na

tribuna da Câmara

DIVULGAÇÃO

 20 de novembro
Hoje é o Dia da
Consciência Negra e, para
lembrar a data, o Colégio
Estadual do Clarito,
realizou durante a semana
que passou uma série de
atividades e expuseram
seus pensamentos sobre o
tema. “O fato de alguns
negros ocuparem lugares
de destaque, não indica o
fim do preconceito racial,
pois; como é sabido,
muitos ainda são
excluídos”, diz a aluna
Taynara Kleins.
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A primeira glória é a
reparação dos erros.

Machado de Assis

Consciência Negra
Teatro, dança, poesia e

contação de histórias são
algumas das atividades que

serão realizadas pelos
profissionais e estudantes

do Colégio Estadual do
Jardim Santa

 Felicidade, em
comemoração ao Dia da

Consciência Negra,
celebrado hoje.

As atrações musicais ficam
por conto dos grupos Café
Balaio e o Grupo de Rap.

Pela paz!
Amanhã, serão conhecidos

os finalistas do Concurso de
Cartazes “Compartilhe a

Paz”. Trata-se da iniciativa
internacional de arte que

estimula crianças e
adolescentes de 11 a 13
anos do mundo inteiro a

expressarem criativamente
suas percepções sobre a
ausência de conflitos.

O evento será às 16h, no
Teatro Municipal de

Cascavel.

Traços
O Projeto Arte Sesc traz a Cascavel a exposição

Traços, uma composição de 20 desenhos do artista
plástico Dado Vieira, de Londrina.

A mostra poderá ser visitada pelo público até
20 de janeiro de 2018, no Sesc.

Larissa Sousa e Rafael  Rezende,
em momento in love

DIVULGAÇÃO

Aula extra
O autor e pesquisador

Cipriano Carlos Luckes vai
ministrar palestra sobre

“Avaliação da Aprendizagem
Escolar”. O Evento será

realizado no auditório da
FAG, dia 21, das 8h às 17h.

A realização é do Núcleo
Regional da Educação de

Cascavel. O evento faz parte
da formação continuada

dos profissionais das
instituições educacionais
estaduais, municipais e

particulares, que atuam nos
níveis fundamental,
médio e superior.

Mais informações pelos
telefones (45) 3333-2836/

2834/2823.

O casal Michel e Juliana,
em momento de
encantamento pela
chegada da filha
ANNY GABRIELI RODRIGO DASSIE
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VALDEMIRA BIBIANO DA SILVA
01 de dezembro de 1943

15 de novembro 2017

Exemplo de amor ao próximoFamília
Valdemira foi casada por 58

anos com Ambrósio Bibiano da
Silva com quem teve cinco

filhos. Compartilhou
momentos de alegrias ao lado

de todos eles e de 12 netos e
uma bisneta.  A união com a

família foi um dos maiores
valores preservados por ela.

“Em todos os anos desde muito
pequenos nos reuníamos,

principalmente no Natal. Neste
ano não seria diferente e já

estávamos nos organizando
para isso”, lembra o filho.

O exemplo de caridade se expressa
da melhor forma na história de Valdemi-
ra Bibiano da Silva. Ela esteve à frente
do Albergue Noturno André Luiz, em Cas-
cavel, por mais de 30 anos e contribuiu
para construção da nova sede da enti-
dade que acolhe pessoas em situação
de rua e abandono.

“Ela sempre dizia que sozinho não se
faz nada e coordenou esse trabalho com
apoio de diversas pessoas. Comparti-
lhava com todos a filosofia de amor ao
próximo e sempre trabalhou com muita
dedicação”, comenta um dos filhos,
Hudson Altemir da Silva.

VALORES
Em momentos como esse Valdemira fazia da sua his-

tória uma lição de vida. “Sempre nos passava bons valo-
res, para que todos pudessem trabalhar e aprender com
gestos de caridade”, afirma Silva.

Valdemira passou por uma série de exames médicos
em Curitiba e esteve internada em hospital cardiológico
de referência onde passou por um procedimento cirúrgi-
co no coração.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Faleceu no dia 15 de novembro devido a
complicações decorrentes da cirurgia. Foi

sepultada no Cemitério São Luiz.
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Megasena
Concurso: 1989

15 22 30 32 40 58

Dupla sena
Concurso: 1719

06 21 23 26 40 411º sorteio

09 12 14 31 36 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1587

02 03 05 07 08 11 14 15
16 17 19 20 21 22 25

Quina
Concurso: 4534

10 13 15 51 56

Timemania
Concurso: 1108

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

Lotomania
Concurso: 1815

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

63 66 86 87 91 95 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5233

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

20.022
74.249
04.623
40.241
56.411

Flamengo 3x0 Corinthians
São Paulo 0x0 Botafogo

Sport 1x0 Bahia
Vitória 1x1 Cruzeiro

Atlético-GO 1x1 Chapecoense
Santos 1x0 Grêmio

Atlético-MG 3x0 Coritiba
Atlético-PR 3x1 Vasco

HOJE
17h Fluminense x Ponte Preta
20h Avaí x Palmeirashoje)

36ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 71 36 21 8 7 48 27 21
2º Grêmio 61 36 18 7 11 51 31 20
3º Palmeiras 60 35 18 6 11 58 40 18
4º Santos 59 36 16 11 9 39 30 9
5º Cruzeiro 56 36 15 11 10 45 36 9
6º Flamengo 53 36 14 11 11 46 35 11
7º Botafogo 52 36 14 10 12 43 38 5
8º Atlético-MG 50 36 13 11 12 46 44 2
9º Vasco 50 36 13 11 12 37 46 -9
10º Bahia 49 36 13 10 13 49 46 3
11º Atlético-PR 48 36 13 9 14 42 42 0
12º Chapecoense 48 36 13 9 14 44 48 -4
13º São Paulo 46 36 12 10 14 45 47 -2
14º Coritiba 43 36 11 10 15 40 47 -7
15º Fluminense 43 35 10 13 12 46 50 -4
16º Vitória 40 36 10 10 16 46 54 -8
17º Ponte Preta 39 35 10 9 16 34 45 -11
18º Sport 39 36 10 9 17 43 57 -14
19º Avaí 36 35 8 12 15 25 46 -21
20º Atlético-GO 34 36 9 7 20 36 54 -18

SÉRIE A

Nos jogos das 19h de ontem
pela 36ª rodada do Brasileirão, os
mandantes levaram a melhor. Em
Belo Horizonte, o Atlético-MG ven-
ceu o Coritiba por 3 a 0 e, na oita-
va posição com 50 pontos, encos-
tou no G7. Jogando em casa, no
Independência, o Galo não deu
chances ao Coxa e construiu a vi-

Coxa segue
ameaçado

tória no primeiro tempo. Saiu na
frente aos quatro minutos com
Otero, ampliou aos 14min com Leo-
nardo Silva e fechou o placar aos
30min novamente com Otero, num
golaço de cobertura de quase do
meio de campo. Com a derrota, o
Coxa segue ameaçado pelo rebai-
xamento com 43 pontos.

Na Arena da Baixada, o Atlético-PR aplicou uma blitz no início do jogo com o Vasco e largou na frente.
Aos 15 minutos, após escanteio, Thiago Heleno pegou de primeira e fez 1 a 0. A resposta carioca foi
imediata e, aos 17, Wanderson marcou contra e deixou tudo igual: 1 a 1. Na etapa final, Douglas
Coutinho e Fabrício decidiram a favor do Furacão e sacramentaram a vitória paranaense por 3 a 1. Com o
resultado, o Rubro-negro chegou a 48 pontos. Com 50, o Vasco caiu para a nona posição.

Duelo de G4
Na Vila Belmiro, o Santos voltou a
vencer depois de três derrotas
consecutiva. O gol da vitória
santista foi marcado ainda no
primeiro tempo. Aos 31 minutos,
Copete concluiu o contra-ataque
alvinegro para o fundo das redes e
decidiu a partida, 1 a 0. Com o
triunfo, o Peixe se mantém na
quarta posição com 59 pontos.
Com 61, o Grêmio pode perder a
vice-liderança caso o Palmeiras
vença o Avaí nesta segunda-feira.

CBF
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Á
ri

es

No trabalho, use o seu poder de lide-
rança para organizar equipes e colo-
car em prática as suas ideias. Dê início
a projetos ousados se deseja ter uma
outra fonte de renda. Use e abuse de
sua inteligência. Cor: amarelo.

horóscopo

To
ur

o

Trabalhos em equipe são os mais indi-
cados neste dia. Assim, você conse-
guirá amenizar conflitos de interesses
e disputas entre seus colegas de pro-
fissão. Ótimo momento para interagir
com amigos e parentes. Cor: vinho.

Li
br

a

Hoje, ideias originais podem favorecer
a conclusão de atividades cotidianas.
Compartilhe as suas soluções com co-
legas e colaboradores, desde que não
criem conflitos. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão

Você poderá aprender algo novo no
seu emprego. É bem provável que
receba a cooperação dos colegas para
realizar suas atividades. Na sua casa,
o astral será de muita alegria e des-
contração. Cor: bege.

G
êm

eo
s Amplie os seus conhecimentos profissio-

nais e aperfeiçoe suas habilidades, se pre-
tende conquistar um aumento ou ocupar
um cargo de destaque no trabalho. O diá-
logo será a melhor maneira de deixar os
problemas para trás. Cor: amarelo.

C
ân

ce
r

Invista em seus conhecimentos profis-
sionais. É um bom momento para par-
ticipar de cursos e atividades de trei-
namento. Refletir sobre aprendizados
anteriores também é uma ótima pedi-
da. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
rio

No seu emprego, faça alianças e for-
me parcerias com os seus colegas. Isso
será importante para o seu aperfeiço-
amento profissional. Incentive os pro-
jetos dos seus familiares - seu apoio
será decisivo! Cor: creme.

C
ap

ric
ór

ni
o Aprenda novas técnicas no seu em-

prego e compartilhe suas experiênci-
as com os colegas. Mostre a eles que
pode aplicar tudo aquilo que apren-
deu. Ótimo dia para se encontrar com
amigos e trocar ideias. Cor: cinza.

Le
ão

Sempre é possível aprender algo dife-
rente com seus colegas de profissão.
Amplie os seus conhecimentos para
melhorar os rendimentos. Bom dia para
iniciar um curso que traga vantagens
para sua carreira. Cor: vermelho.

V
irg

em

Administre o seu tempo e não deixe que
ninguém diga o que deve fazer. Bom dia
para aprender técnicas novas de trabalho
ou mudar inteiramente a sua rotina. Conver-
se com colegas a respeito de novas oportu-
nidades profissionais. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Poderá receber proposta vantajosa de
trabalho ou aprender coisas novas na
sua profissão. Sua inteligência e ca-
pacidade de adaptação deverão re-
solver suas pendências financeiras.
Cor: vermelho.

Pe
ix

es

Cuidado para não se expor demais no
trabalho. Poderá aprender com os co-
legas e, com base nesses ensinamen-
tos, cumprir melhor as suas obrigações.
Fique longe de intrigas para não gerar
mal-entendidos.  Cor: bege.

ANJO IERATHEL
Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 32

Quem nasceu no dia 20 de novembro,
está sob a influência desse anjo. É inte-
ligente, equilibrado e maduro. Conse-
gue equilibrar seus instintos individuais
aceitando, sem necessariamente segui-
los, os conselhos e demonstrações de
carinho de todos. Tem forte iniciativa e
perseverança, sua vida clara e plena
de alegria, sustenta uma aparência no-
bre e refinada. Terá proteção con-
tra qualquer tipo de força negativa
e seu poder de ação é invencível.
Fará tudo de modo lúcido e ponde-
rado, por isso, suas iniciativas ge-
ralmente o levam ao sucesso.

Senhor, tu me sondaste, e me conhe-
ces. Tu sabes o meu assentar e o meu
levantar; de longe entendes o meu
pensamento.Cercas o meu andar, e o
meu deitar; e conheces todos os meus
caminhos. Não havendo ainda palavra
alguma na minha língua, eis que logo, ó
Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste
por detrás e por diante, e puseste sobre
mim a tua mão.

Nilson Tadeu Alves, Cinthia Thiesen Otani, Ca-
rolina Maria, Sidnei José de Lima, Celso Delmar
Rolim Moraes, Fabiano Marlon Salapata, Celso
Delmar Rolim Moraes, Neuro Gabiatti, Fabson
Marciel Venazzi e Alceu Mano  Preisner.

A vitamina E é um nutriente lipossolúvel
(que se dissolve na gordura) e tem função
antioxidante, o que protege as células do
envelhecimento precoce. A ação
antioxidante combate os radicais livres,
diminuindo os riscos de câncer e doenças
cardíacas. Além disso, a vitamina E evita
inflamações e melhora o sistema
imunológico.
Conforme estudos publicados no  The
New England Journal of Medicine , a
vitamina E promove o relaxamento dos
vasos sanguíneos e diminui o
desenvolvimento de substâncias que
podem obstruí-los, o que melhora a
função cardíaca e diminui os riscos de
doenças coronárias. O nutriente ajuda a
deixar a pele mais saudável e jovem, pois
fortalece as redes capilares da pele e a
deixa mais elástica.
Ela também tem papel importante no
sistema endócrino por ajudar na
formação dos hormônios e manter
o equilíbrio do sistema.

Ricos em vitamina E
Dentre os alimentos ricos em vitamina E, estão os óleos

vegetais de amendoim, soja, palma, milho, cártamo,
girassol e o gérmen de trigo, que são as
fontes mais importante de vitamina E.

Fontes secundárias são as nozes, a sementes,
grãos inteiros, e os vegetais de folhas verdes.
Alguns alimentos básicos, como o leite e os

ovos, também contêm pequenas
quantidades da vitamina.

Aliada contra o
envelhecimento VITAMINAE

PELE
A vitamina E é absorvida
pela epiderme (camada
mais superficial da pele)
e, conse quentemente,
ajuda na cicatrização da
pele e a tratar de
queimaduras solares, pois
protege a pele dos danos
da radiação ultravioleta
(raios UV), e alguns
estudos realizados por
Martha Clare Morris, da
Universidade de Ponta
nos Estados Unidos,
encontraram um risco
67% menor de doença
de Alzheimer em
indivíduos com maior
ingestão de vitamina E
através da alimentação.

 A vitamina E e´um antioxidante que
atua na membrana celular contra o
estresse oxidativo e além de previnir e
combater o envelhecimento, também
auxilia a manter a pele hidratada
diminuindo o seu envelhecimento.
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Á
ri

es

No trabalho, use o seu poder de lide-
rança para organizar equipes e colo-
car em prática as suas ideias. Dê início
a projetos ousados se deseja ter uma
outra fonte de renda. Use e abuse de
sua inteligência. Cor: amarelo.

horóscopo

To
ur

o

Trabalhos em equipe são os mais indi-
cados neste dia. Assim, você conse-
guirá amenizar conflitos de interesses
e disputas entre seus colegas de pro-
fissão. Ótimo momento para interagir
com amigos e parentes. Cor: vinho.

Li
br

a

Hoje, ideias originais podem favorecer
a conclusão de atividades cotidianas.
Compartilhe as suas soluções com co-
legas e colaboradores, desde que não
criem conflitos. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão

Você poderá aprender algo novo no
seu emprego. É bem provável que
receba a cooperação dos colegas para
realizar suas atividades. Na sua casa,
o astral será de muita alegria e des-
contração. Cor: bege.

G
êm

eo
s Amplie os seus conhecimentos profissio-

nais e aperfeiçoe suas habilidades, se pre-
tende conquistar um aumento ou ocupar
um cargo de destaque no trabalho. O diá-
logo será a melhor maneira de deixar os
problemas para trás. Cor: amarelo.

C
ân

ce
r

Invista em seus conhecimentos profis-
sionais. É um bom momento para par-
ticipar de cursos e atividades de trei-
namento. Refletir sobre aprendizados
anteriores também é uma ótima pedi-
da. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
rio

No seu emprego, faça alianças e for-
me parcerias com os seus colegas. Isso
será importante para o seu aperfeiço-
amento profissional. Incentive os pro-
jetos dos seus familiares - seu apoio
será decisivo! Cor: creme.

C
ap

ric
ór

ni
o Aprenda novas técnicas no seu em-

prego e compartilhe suas experiênci-
as com os colegas. Mostre a eles que
pode aplicar tudo aquilo que apren-
deu. Ótimo dia para se encontrar com
amigos e trocar ideias. Cor: cinza.

Le
ão

Sempre é possível aprender algo dife-
rente com seus colegas de profissão.
Amplie os seus conhecimentos para
melhorar os rendimentos. Bom dia para
iniciar um curso que traga vantagens
para sua carreira. Cor: vermelho.

V
irg

em

Administre o seu tempo e não deixe que
ninguém diga o que deve fazer. Bom dia
para aprender técnicas novas de trabalho
ou mudar inteiramente a sua rotina. Conver-
se com colegas a respeito de novas oportu-
nidades profissionais. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Poderá receber proposta vantajosa de
trabalho ou aprender coisas novas na
sua profissão. Sua inteligência e ca-
pacidade de adaptação deverão re-
solver suas pendências financeiras.
Cor: vermelho.

Pe
ix

es

Cuidado para não se expor demais no
trabalho. Poderá aprender com os co-
legas e, com base nesses ensinamen-
tos, cumprir melhor as suas obrigações.
Fique longe de intrigas para não gerar
mal-entendidos.  Cor: bege.

ANJO IERATHEL
Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 32

Quem nasceu no dia 20 de novembro,
está sob a influência desse anjo. É inte-
ligente, equilibrado e maduro. Conse-
gue equilibrar seus instintos individuais
aceitando, sem necessariamente segui-
los, os conselhos e demonstrações de
carinho de todos. Tem forte iniciativa e
perseverança, sua vida clara e plena
de alegria, sustenta uma aparência no-
bre e refinada. Terá proteção con-
tra qualquer tipo de força negativa
e seu poder de ação é invencível.
Fará tudo de modo lúcido e ponde-
rado, por isso, suas iniciativas ge-
ralmente o levam ao sucesso.

Senhor, tu me sondaste, e me conhe-
ces. Tu sabes o meu assentar e o meu
levantar; de longe entendes o meu
pensamento.Cercas o meu andar, e o
meu deitar; e conheces todos os meus
caminhos. Não havendo ainda palavra
alguma na minha língua, eis que logo, ó
Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste
por detrás e por diante, e puseste sobre
mim a tua mão.

Nilson Tadeu Alves, Cinthia Thiesen Otani, Ca-
rolina Maria, Sidnei José de Lima, Celso Delmar
Rolim Moraes, Fabiano Marlon Salapata, Celso
Delmar Rolim Moraes, Neuro Gabiatti, Fabson
Marciel Venazzi e Alceu Mano  Preisner.

A vitamina E é um nutriente lipossolúvel
(que se dissolve na gordura) e tem função
antioxidante, o que protege as células do
envelhecimento precoce. A ação
antioxidante combate os radicais livres,
diminuindo os riscos de câncer e doenças
cardíacas. Além disso, a vitamina E evita
inflamações e melhora o sistema
imunológico.
Conforme estudos publicados no  The
New England Journal of Medicine , a
vitamina E promove o relaxamento dos
vasos sanguíneos e diminui o
desenvolvimento de substâncias que
podem obstruí-los, o que melhora a
função cardíaca e diminui os riscos de
doenças coronárias. O nutriente ajuda a
deixar a pele mais saudável e jovem, pois
fortalece as redes capilares da pele e a
deixa mais elástica.
Ela também tem papel importante no
sistema endócrino por ajudar na
formação dos hormônios e manter
o equilíbrio do sistema.

Ricos em vitamina E
Dentre os alimentos ricos em vitamina E, estão os óleos

vegetais de amendoim, soja, palma, milho, cártamo,
girassol e o gérmen de trigo, que são as
fontes mais importante de vitamina E.

Fontes secundárias são as nozes, a sementes,
grãos inteiros, e os vegetais de folhas verdes.
Alguns alimentos básicos, como o leite e os

ovos, também contêm pequenas
quantidades da vitamina.

Aliada contra o
envelhecimento VITAMINAE

PELE
A vitamina E é absorvida
pela epiderme (camada
mais superficial da pele)
e, conse quentemente,
ajuda na cicatrização da
pele e a tratar de
queimaduras solares, pois
protege a pele dos danos
da radiação ultravioleta
(raios UV), e alguns
estudos realizados por
Martha Clare Morris, da
Universidade de Ponta
nos Estados Unidos,
encontraram um risco
67% menor de doença
de Alzheimer em
indivíduos com maior
ingestão de vitamina E
através da alimentação.

 A vitamina E e´um antioxidante que
atua na membrana celular contra o
estresse oxidativo e além de previnir e
combater o envelhecimento, também
auxilia a manter a pele hidratada
diminuindo o seu envelhecimento.
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GLOBO   DO OUTRO LADO DO PARAÍSO

Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez

 • SBT

MALHAÇÃO
Guto afirma que gostou de beijar

Benê. Josefina se preocupa com
Benê. Roney se inspira para compor.
Keyla volta de viagem e todos se sur-
preendem com seu comportamento.
Passam-se alguns dias. Ellen chega
do festival de tecnologia e pede a Das
Dores para mudar seu visual. Nena e
Das Dores comemoram o prêmio re-
cebido por Ellen. Benê conta para Jo-
sefina sobre seu beijo em Guto. As
aulas recomeçam e Benê se incomo-
da com a quantidade de alunos no
Cora Coralina.

PEGA PEGA
Mônica afirma a Timóteo que não

lhe deve mais nada após tê-lo livrado
da prisão. Sabine tenta conquistar a
confiança de Bebeth. Maria Pia infor-
ma a Malagueta que seu pai fugiu da
prisão. Bebeth comenta com Sabine

que está decepcionada com Luiza.
Domênico encontra fotos de Pedrinho
com Athaíde e Timóteo. Pedrinho co-
menta com Nelito que está com mau
pressentimento. Eric concorda em con-
ceder a guarda de Bebeth para Sabine.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Maria Vitória recusa a ofer-

ta de Vicente e agradece o amigo. Vi-
cente insiste para que Maria Vitória o
acompanhe ao recital de Celeste. Hele-
na e Natália comemoram seus empre-
gos no empório e na confeitaria. Otávio
convoca Tomaso para uma reunião. Ode-
te tenta alertar Vicente sobre Portugal.

CARINHA DE ANJO
Fabiana defende Dulce Maria e diz

para a Madre Superiora que não foi a
carinha de anjo que escreveu no bilhe-
te que a religiosa parece ter 500 anos.
A Madre Superiora então verifica que as
letras no bilhete são diferentes. Rosa-

na e Juju vão até a casa de Luciano
para averiguar se realmente ele pagou
alguém para escrever e gravar a músi-
ca que ele fingiu ser dele. Madre diz
para Fabiana e Dulce tentarem desco-
brir que fez a brincadeira de péssimo
gosto a respeito de sua idade.

BELAVENTURA
Pietra permanece assustada,

com a mensagem ainda na mão. Pi-
etra fecha a porta rapidamente e sen-
ta para ler a mensagem com calma.
Pietra queima a mensagem e chora
de emoção. Cedric entra na taverna
de Falstaff e pergunta a ele sobre o
fato de Lucy estar viva. Na floresta,
Fernão e Selena se encaram com as
espadas em punho. Daros e Gregor
estão diante de Tácitus que está as-
sustado, eles dizem que é só uma
questão de tempo para os Errantes
voltarem a atacar.

 • RECORD

Nádia
vibra com

a volta
de Bruno
para casa

Clara decide pensar na suges-
tão de Sophia. Raquel é picada por
uma cobra. Tônia empresta dinhei-
ro para Bruno ir ao quilombo. Re-
nato leva um advogado para con-
versar com Clara. Lívia não gosta
de saber que sua cunhada vai com
Renato até Pedra Santa. Josafá
aconselha Clara a aceitar a pro-
posta de Sophia e Mercedes tem
um mau pressentimento. A líder
do quilombo não deixa Bruno fa-
lar com Raquel. Samuel recebe

um rapaz em seu flat. Renato
desconfia das intenções de

Sophia e insiste para que
Clara não aceite sua

proposta. Nádia vibra
com a volta de Bru-

no para casa.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Liga da Justiça
Sala 1: Qui a Qua: 15h, 17h20, 19h40 e 22h
Sala 2: Qui a Qua: 14h20, 16h40 e 21h30
Sala 2: Qui a Qua: 19h (legendada)
Sala 3: Qui a Qua: 19h20

 Thor: Ragnarok
Sala 3: Qui a Qua: 16h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h45 (leg)

 Big Pai Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 14h30 (dub)

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

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

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

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



CRIANÇA20 HOJE NEWS, 20 DE NOVEMBRO DE 2017

QUER PUBLICAR A FOTO DO SEU FILHO OU FILHA NA COLUNA? ENVIE
PARA DIAGRAMANEWS@JHOJE.COM.BR

Você sabia que muitas palavas
que usamos no nosso

vocabulário são de origem
africana? Conheça algumas:

AXÉ – Saudação; força vital e
espiritual.

BAMBOLÊ – Aro de plástico
ou metal usado como

brinquedo.

BAOBÁ – Árvore de tronco
enorme, reverenciada por seus

poderes mágicos.

CAFUNÉ – Coçar a cabeça de
alguém.

CAMUNDONGO – Rato
pequeno.

CHUCHU – Fruto comestível.
 FONTE:
HTTPS://WWW.GELEDES.ORG.BR/
PALAVRAS-DE-ORIGEM-AFRICANA-NO-
VOCABULARIO-BRASILEIRO/

DIA 20 DE NOVEMBRO. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Siga as linhas para encontrar as três
etnias que deram origem ao povo
brasileiro.

PINTE  O
DESENHO.

 Nicollas Cruz, que apagou a primeira velinha este
mês. O registro é de  Huaine Nunes

 Alice Broetto Vargas completou dois anos
em outubro. O click do padrinho Romulo Grigoli

 A fofa Laura celebrando seu primeiro aniversário.
O momento lindo foi registrado por  Rodrigo Dassie


