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A cada 2 nomes limpos,
três ficam sujos no SPC
Em setembro, 3.502 cascavelenses conseguiram limpar o nome no cadastro de consumido-
res, o SPC da Acic. No entanto, outros 5.704 tiveram o nome incluído na lista de devedores.
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A bandeira símbolo do Casca-

vel Rosa foi hastaeada ontem,

marcando o início das ações

de combate ao câncer.
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Agora
vai

Após longa

espera, o ginásio

de esportes de

Juvinópolis

destruído por um

vendaval há

quatro anos terá

a licitação para a

reconstrução

ainda neste ano.
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Uopeccan: intervenção de
Kaefer põe fim a entraves
para acelerador linear 3D
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 Ex-ministro Antonio Palocci
diz, em delação premiada,

que as campanhas à
Presidência do PT em 2010 e

2014 custaram R$ 600 milhões
e R$ 800 milhões, o dobro do

registrado oficialmente. Ele
era um dos arrecadadores do

caixa 2 nas campanhas:
“Ninguém dá dinheiro para

campanhas esperando
relações triviais com o

governo”, contou Palocci.

 “A legislação
não funciona
e incentiva a
corrupção.”
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Opinião
CRIANÇAS E PRIMAVERA

 Chegou a primavera e está chegando o Dia da Criança. Primave-
ra, tempo de renovação, de vida que desabrocha, de esperança de
tempos melhores. Isso tudo não é sinônimo de criança? A criança é a
única esperança de que o ser humano tem de ser melhor, ter um
mundo sem violência, com mais saúde, educação e de aprendermos
a cuidar melhor da natureza para que haja uma perspectiva de futuro.

E o mundo precisa de muitos meninos para ensinarem aos ho-
mens que podemos e devemos salvar a natureza...

Se os adultos de hoje souberem cuidar de nossos meninos e
meninas, proporcionando uma educação decente e uma vida digna,
com bons exemplos - nada a ver com o que vemos hoje em nossa
“política” -, as nossas crianças terão perspectiva de poder lutar por um
mundo melhor amanhã. Mas temos que começar agora.

Queria poder dar para as crianças rios vivos, limpos e claros,
ar puro, alimento sem agrotóxicos, estações definidas, climas ame-
nos, natureza preservada.

Mas não posso evitar que nossas crianças vejam desastres
ecológicos por desrespeito à natureza, violência e falta de moral,
falta de humanidade e de consciência, decorrentes da ganância,
da falta de responsabilidade e de respeito ao ser humano e ao
planeta em que vivemos e da miséria.

Os adultos, todos, até os donos do poder, deviam ser mais crian-
ças para serem mais honestos, mais responsáveis, mais humanos.
E quanto às crianças, se eu pudesse lhes dar um conselho, pediria
que crescessem mas que não se transformassem em “gente gran-
de”: que fossem apenas gente, sem nunca deixar morrer a criança
dentro de seus corações.

É da criança que emana a vida, o alento, a felicidade, a poesia. É
isso que brota de mãos pequeninas e faísca de olhos de luz de peque-
ninos seres. Pequeno grande mundo que pode ser mais feliz, pois,
enquanto houver criança, temos a certeza de que Deus ainda tem
alguma confiança no ser humano...

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor
http://lcamorim.blogspot.com.br

  DIVULGAÇÃO
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Paranhos na Colômbia
De malas prontas após apertar a tecla “confirma” na urna
no domingo, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) embarca

para Medellin, na Colômbia, para participar da Missão
Técnica Internacional sobre Desenvolvimento Territorial
Urbano - com foco no comércio, cidades inteligentes,

inovação e tecnologia. A autorização foi dada pela
Câmara de Vereadores para que o chefe do Executivo fique

até dia 14 na viagem internacional, que não terá custo
aos cofres públicos: foi patrocinada pelo Sebrae - que

também pagará a hospedagem. O Município terá de arcar
mesmo só com o deslocamento até São Paulo, de onde sai
uma comitiva com 15 prefeitos paranaenses. A chave da

prefeitura deve ficar com Jorge Lange (PSD).

Sem doce
Parece que o Dia das Crianças
passará em branco em
Cascavel - corte de gastos e
também de doces no cofre
do Executivo. Tradicional por
reunir mais de 20 mil
crianças no Centro de
Convenções, o evento era
esperado com expectativa.
Como 12 de outubro também
é aniversário de Edgar Bueno
(PDT), o ex-prefeito fazia
questão dos festejos.

Suplente
O vereador Jaime Vasatta
(Podemos) pediu

afastamento do mandato por
um mês para tratamento de
saúde - o qual não foi
divulgado pelo parlamentar.
No período, quem fica no
cargo é o advogado Rafael
Brugnerotto (PSB), que fez
1.407 votos na última eleição
- ficou fora devido à legenda
partidária: ele teve mais votos
que seis parlamentares da atual
legislatura. Além dele, estão
como suplentes na Câmara:
Jeferson Cordeiro (no lugar de
Rômulo Quintino, atual
secretário de Meio Ambiente) e
Nildo Santello (que substituí
Misael Júnior - licenciado para
campanha eleitoral).

Reta final

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Apesar da votação favorável, os parlamentares
demonstraram preocupação com o projeto que
regulamenta as corridas de rua em Cascavel: o medo é criar
tantas regras que possam limitar o interesse em realizar as
provas na cidade.

 Experiente no esporte, Pedro Sampaio (PSDB)
convenceu ao defender que a proposta que será apreciada
pelo Executivo municipal acaba com os “ligeiros
forasteiros” que prometem prêmio e não pagam.

Eleições a todo vapor no Paraná e o deputado Adelino
Ribeiro recorreu à Polícia Federal para que seja colocada em
“pratos limpos” a fakenews de que ele teria recebido
propina enquanto membro da CPI do Pedágio. A mensagem
circula em grupos e agora é rebatida pelo candidato à
reeleição que votou pela quebra de sigilos fiscal, bancário e
telefônico das concessionárias de pedágio.

 O rigor para a padroni-
zação das propagandas
em Cascavel é cobrado
pelo vereador Jaime Va-
satta (Podemos), que on-
tem esteve reunido com o
Executivo para debater de
que maneira a fiscalização
será desempenhada.

Apesar de vigor há mais
de dois anos, a legislação
municipal que regulamen-
ta a publicidade - principal-
mente exposições nas
ruas e em ambientes pú-
blicos como em outdoors
- até hoje nenhuma empre-
sa foi notificada por co-
meter irregularidades.
Isso porque não houve
fiscalização. É que a fun-
ção não é assumida por
nenhum dos setores pú-
blicos municipais.

Além disso, o primei-
ro passo para verificar se
as regras são respeitadas
seria a formação da COP
(Comissão de Ordena-
mento de Publicidade),
que nem sequer existe.

Hoje, além da aplica-
ção de multa, a Secreta-
ria de Finanças seria a
responsável pela fiscali-
zação - conforme lei muni-
cipal com 88 artigos. “O
que me provoca receios
ainda é o excesso de re-
gras, mas entendo que a
legislação municipal
deve ser cumprida”, diz
o secretário de Finanças,
Renato Segalla.

Propaganda
padronizada

Em vigor desde a ges-
tão passada, agora a pre-
feitura encaminhará o pro-
cesso de criação da COP
por membros do poder
público e representan-
tes da comunidade. A ex-
pectativa é de que em 15
dias algo seja apresen-
tado à Câmara e daqui
um mês uma nova reu-
nião seja providenciada.

A Procuradoria Jurídica
analisará o texto da legis-
lação municipal para veri-
ficar a competência para
a fiscalização e o fluxo ide-
al para a boa aplicabilida-
de das regras. “Não pre-
tendemos aumentar a
burocracia, mas precisa-
mos regularizar as propa-
gandas”, afirma Vasatta.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flávio Ulsenheimer
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 A cinco dias para as eleições
gerais, a partir desta terça-feira ne-
nhum eleitor poderá ser preso, sal-
vo casos de flagrante delito e sen-
tença criminal condenatória por cri-
me inafiançável. A orientação cons-
ta na legislação prevista no calen-
dário eleitoral. O salvo-conduto vai
até 48 horas depois da eleição.

Se houver segundo turno, previs-
to para 28 de outubro, a nova proibi-
ção de prisão para eleitores se ini-
cia no dia 23 de outubro e se encer-
ra às 17h do dia 30 de outubro.

A eleição será neste domingo (7)
e até lá as polícias farão apenas
patrulhas preventivas para evitar

crimes, inclusive eleitorais, que
tendem em aumentar na semana
que antecede as eleições.

Segundo a Polícia Federal, isso
se deve à intensificação da dispu-
ta pelo voto dos eleitores e exige
um incremento da atuação da polí-
cia judiciária eleitoral.

Entre os crimes eleitorais mais
comuns às vésperas do primeiro
turno estão o caixa 2 - dinheiro não
contabilizado na prestação de con-
tas -; a boca de urna; a propaganda
eleitoral fraudulenta; o transporte
de eleitores; a compra de votos, e
os crimes contra a honra (calúnia,
injúria e difamação) de candidatos.

Ecopark Oeste
Com o valor máximo de
R$ 16.305.292,30, foi aberta
ontem (1º), no Departamento
de Gestão de Compras e
Administração da Prefeitura de
Cascavel, a licitação para definir
a empresa que executará a
implantação do Parque Linear do
Córrego Bezerra, o denominado
Ecopark Oeste. Das três
empresas participantes, duas
foram inabilitadas na fase de
apresentação da documentação e
uma habilitada, abrindo prazo
recursal de cinco dias úteis a
partir da data de publicação.
Os envelopes com as propostas
de preços permanecem vistados e
fechados, sob a guarda do
Departamento de Compras e
serão abertos na segunda etapa
do certame; após concluído e com
a assinatura da ordem de serviço,
a empresa que vencer a
concorrência terá prazo de 300
dias para a execução.

Usina Móvel
Nesta terça-feira (2), às 9h, no
auditório da Prefeitura de
Cascavel, o prefeito Leonaldo
Paranhos assina os contratos
com as empresas que venceram a
licitação para a compra dos
equipamentos para implantação
da “usina móvel” para
pavimentação asfáltica,
conquista viabilizada por meio
de parceria entre o Município e
a Itaipu Binacional.
Também nesta terça-feira será
apresentado oficialmente o
“Cartão Combustível”, moderno
sistema de controle de
abastecimento da frota municipal
que propicia mais transparência,
eficiência e transparência na
gestão pública.

Eleitor não pode ser
preso a partir de hoje

 DIVULGAÇÃO

Os gêmeos Miguel e Whitney nasceram em meses diferentes no HU (Hospital
Universitário) de Cascavel. A mãe, Marta Ribeiro da Silva, deu à luz ao menino
às 23h17 do dia 30 de setembro. Uma hora depois nasceu a irmãzinha, à 0h17
do dia 1º de outubro. A mulher teve os bebês de parto natural. Eles nasceram de
nove meses e passam bem, assim como a mãe, que até já ganhou alta do hospital.
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 O hasteamento da bandeira
cor de rosa, na tarde de segunda-
feira (1º), no Hotel Copas Verdes,
Centro de Cascavel, marcou a
abertura da Campanha Outubro
Rosa, em alusão à prevenção e ao
combate ao câncer de mama e de
colo do útero.

De acordo com a vice-presiden-
te do movimento Cascavel Rosa,
Selvia Paciani, a proposta da ban-
deira, que já se tornou símbolo da
campanha no Município, é de dar
mais visibilidade ao assunto.
“Queremos levar informação à po-
pulação, especialmente às mulhe-
res, sempre fixando a ideia da pre-
venção”, diz a vice-presidente, que
reforça: “O exame preventivo é o

que garante, em caso de alguma
doença, o diagnóstico precoce e
o aumento nas chances de cura.
Quanto mais tarde [o diagnósti-
co], mais difícil fica, e é por essa
razão que intensificamos nossa
luta contra o câncer durante o
mês de outubro. Só assim as
pessoas vão se olhar mais, e con-
sequentemente, se cuidar mais”.

Na quinta-feira (4) ocorre o Re-
cital Rosa no Teatro Sefrin Filho,
a partir das 20h. Para participar
do evento, que terá diversas atra-
ções musicais, basta levar um
quilo de alimento não perecível.

 Cascavel mais rosa

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

BANDEIRA símbolo da campanha Outubro

Rosa foi hasteada ontem

Não é incomum encontrar pes-
soas insatisfeitas com a saúde pú-
blica. Na Unidade Básica de Saúde
do Bairro Parque São Paulo, em
Cascavel, os principais problemas
são a demora no atendimento e a
falta de médicos especialistas.

Paulo Lenik mora há mais de três
décadas na região centro-sul de Cas-
cavel e relata a dificuldade que é em
conseguir uma consulta na UBS: “A
gente vem tentar uma consulta com
médico e nem sequer é atendido. Eu
tenho problemas de hipertensão e
tem vezes que é complicado”.

Quando a reportagem do Hoje
Hoje News conversou com Paulo,
ele estava na Unidade havia duas
horas. A pressão estava alta, Pau-
lo tremia e estava nervoso com a
espera do clínico geral.

A auxiliar administrativo Renata
Barbosa conta que os idosos nem
sempre saem satisfeitos. “Há ve-
zes em que eles são atendidos bem

Longa espera na saúde

rápido. Outras, esperam até de-
mais para quem precisa ter priori-
dade. Não sei se faltam médicos
ou o que, mas é um problema que
tem de ser resolvido”.

A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel foi procurada para falar sobre
os problemas citados pelos mora-
dores mas não retornou.

 Atenção você que mora no Bairro

Cascavel Velho. Na próxima
semana o Hoje News traz

reportagens especiais da sua
região. Sugestões podem ser

enviadas para o WhatsApp (45)
99975-1047 e pelas redes sociais

Facebook O Paraná / Hoje News e
Instagram @oparanahojenews.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

MORADORES pedem mais médicos para

a UBS do Parque São Paulo
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Colocar as contas em dia ainda é
um desafio para muitos cascavelen-
ses e está aí o SPC que não deixa
mentir. O Serviço de Proteção ao Cré-
dito da Acic (Associação Comercial e
Industrial de Cascavel) registrou em
setembro a inclusão de 5.704 pesso-
as no cadastro de inadimplentes, au-
mento de 27% contra o mesmo pe-
ríodo do ano passado (4.503).

Para o diretor do Serviço de Prote-
ção ao Crédito da Acic, Genésio Pego-
raro, diz que os dados de setembro se

Inadimplência
segue em alta

diferem de agosto: “Naquele mês, tam-
bém em comparação com o período
igual de 2017, aumentou em 2% o
número de inadimplentes, mas 26%
conseguiram acertar os débitos”.

Segundo ele, a realidade de quem
ainda sofre com dívidas é maior ao se
observar a situação do País. “O SPC
mostra que 40% da população está
endividada. Muitos conseguiram se
organizar e voltar a consumir, mas in-
felizmente o momento econômico ain-
da é difícil”, avalia.

Nome limpo
No balanço do mês, a entidade

observa dados positivos em relação às
pessoas que conseguiram limpar o
nome no sistema. Em setembro de
2017, 2.722 saíram do SPC, e, neste
ano, foram 3.502, aumento de 29%.
Segundo o diretor do SPC da Acic, a
expectativa é de que nos próximos

meses o percentual continue a subir.
“A taxa do desemprego teve queda,
além disso, haverá o pagamento da

primeira parcela do 13º salário”,
antecipa Pegoraro.

O número de consultas SPC no
comparativo do mesmo mês registrou
aumento de 2%. Foram feitas 44.415
em setembro de 2018, contra 43.558

no ano anterior.

Depois de muita espera da
comunidade do Distrito de Juvinópolis,
interior de Cascavel, o ginásio de
esportes destruído por um vendaval
há quatro anos terá a licitação para a
reconstrução ainda neste ano. A
previsão é de conclusão em 2019.
A novela teve o primeiro capítulo com
a empresa vencedora da licitação que
abandonou a obra. Foram mais dois
anos até que outra empreiteira
assumisse em abril de 2017, só que,
por falta de documentação, não pôde
dar continuidade ao compromisso.
Outras construtoras foram chamadas,
mas não quiseram construir o ginásio
devido ao valor máximo da obra.
Agora o projeto passa por finalizações
no IPC (Instituto de Planejamento de
Cascavel). Até então, segundo o
secretário de Cultura e Esportes,
Ricardo Burgarelli, o investimento está
na casa dos R$ 600 mil, mas pode subir,
pois o financeiro ainda está sendo
fechado. “Essa é uma luta de quando
assumi a pasta, mais de cinco meses em
cima dessa obra, que é de prioridade,
precisamos construir, e logo!”
O ginásio será coberto, terá quadra

Ginásio: Novela que terá um final feliz

poliesportiva e a Associação dos
Moradores de Juvinópolis está
contente: “Nosso único lazer é o
esporte. Quantos anos estamos
esperando por isso. E, pelo que vi do
projeto, ele é muito bom”, disse a
presidente da associação, Tatiane
Dalla Costa.

Estruturas
aproveitadas

 Reportagem: Silvio Matos

   Foto: Aílton Santos

O secretário Ricardo Burgarelli
conta que foi realizada vistoria na

obra e que boa parte das
estruturas será aproveitada. “Foi a

melhor notícia saber que
poderemos aproveitar a parte de
fundações, senão seria mais um

monte de dinheiro jogado fora. Só
os ferros, que enferrujaram, que
não vai dar para usar”, explica.

“Vamos entregar esse ginásio para
a população, ele é mais que

necessário”, garanta.

 Reportagem: Romulo Grigoli

PARTE das obras
abandonadas poderá ser
aproveitada
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A longa espera pelo acelerador
linear de partículas para radiote-
rapia conformacional 3D já tem
data para acabar. Até novembro o
equipamento importado dos Es-
tados Unidos deve ser entregue
no Hospital Uopeccan em Casca-
vel. O provedor da boa notícia é o
presidente da Uopeccan, Ciro
Kreuz, que celebra mais essa
conquista: “O aparelho vai pro-
porcionar um tratamento ainda
mais sofisticado, em conjunto

Uopeccan: fim de
uma longa batalha

com outros equipamentos que
temos um pouco mais antigos.
Agora, nenhum paciente vai pre-
cisar viajar para qualquer lugar
que seja para se tratar. Na Uo-
peccan ele terá esse aporte, que
vai operacionalizar o nosso se-
tor de radioterapia”.

O acelerador linear vai atender
em torno de 120 pacientes por dia
de segunda a sexta-feira. A média
de tratamento na radioterapia va-
ria de cinco a oito semanas.

O QUE MUDA
O acelerador linear é a mais alta

tecnologia no tratamento de

câncer quando se fala em

radioterapia. O equipamento é

capaz de informar para o sistema

operacional a área do tumor que

vai ser tratada e as que precisam

ser protegidas da radiação. Esse

será o segundo aparelho

tridimensional em funcionamento

no hospital. De acordo com a

médica radioterapeuta Vanessa

Ishisato Mercante, uma das

vantagens do acelerador linear de

partículas para radioterapia

conformacional 3D é a redução dos

efeitos colaterais nos pacientes.

Isso só é possível por conta da

diminuição do tempo de exposição

à radiação, que passa de 40 para

apenas sete minutos.

Além disso, com o aparelho, as

doses do tratamento chegam com

ainda mais eficácia e precisão ao

tumor: “A tecnologia do VMAT

[Arcoterapia Volumétrica

Modulada] proporciona que o

paciente fique sempre na mesma

posição, já que o equipamento gira

360 graus e vai disparando a

radiação. A arcoterapia é

considerada a última tecnologia que

existe em radioterapia”, explica.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

TRATAMENTO em arcoterapia reduz de 40 para sete minutos a exposição à radiação

A batalha para adquirir o aparelho não foi nada simples. O processo está em
trâmite no Ministério da Saúde há pelo menos um ano e meio, conforme Ciro
Kreuz. O presidente da Uopeccan diz que alguns entraves relacionados à
documentação e a valorização do dólar atrasaram a importação do aparelho
devido à falta de recursos. O que já estava difícil se agravou e o fim dessa história
só não foi trágico graças à intervenção do deputado federal Alfredo Kaefer (PP).
Prestes a perder o prazo para a compra do acelerador linear, o deputado interveio
no Ministério da Saúde e conseguiu a prorrogação para a execução do projeto em
180 dias por meio do Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica). Graças a isso, o trâmite finalmente destravou e o aparelho foi
efetivamente adquirido, ao custo de R$ 3 milhões. Agora, só esperar chegar.

INTERVENÇÃO DE KAEFER FOI ESSENCIAL
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Felicidades!

Miguelina Paiano Sandoval, comemorando mais um
aniversário do seu pai, João Bento Paiano. Felicidades!

RAQUEL GONÇALVES,
pelas lentes do

fotógrafo
Louys Tilit

Lenço Solidário
Segue até dia 19 de

outubro a campanha
Lenço Solidário em alusão

ao Outubro Rosa.

oOo
As arrecadações serão

entregues às mulheres em
tratamento contra o câncer

no Hospital Uopeccan,
 dia 22 de outubro.
Os lenços podem ser

entregues na Rua Érico
Veríssimo, 40, em horário

comercial. Mais informações
pelo telefone

(45) 99844-0905.

Teatro
O cronograma do

32o Festival de Teatro de
Cascavel está imperdível.
O Palhaço Ritalino estará

na Feira do Teatro
 deste domingo com “O

Melhor Show do Mundo na
Minha Opinião”.
Será às 10h, no

estacionamento do
Teatro Municipal.

Expectativa
Dia 29 de outubro, às

15h, a Biblioteca Pública
divulgará o resultado do

9o Concurso Celso
Sperança. O evento contará
com a presença de escritores

de Cascavel e região.
A premição será dia

9 de novembro.

Paulo César Medeiros,
Mauro Rogério Molin,
Claudio Maia Ferreira,
Sérgio Paulo Fontes e

Mariana Pereira de Mello.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“A morte não é a maior
perda da vida. A maior
perda da vida é o que
morre dentro de nós
enquanto vivemos.”

 Picasso

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

 � REDE GLOBO GLOBO  �   O TEMPPO NÃO PARA
MALHAÇÃO

Sem saber que é uma homenagem
de Michael, Santiago se irrita com a
música cantada por Tito. Talíssia sugere
a Santiago que a música pode ter sido
uma declaração. Dandara conversa com
Hugo sobre seu relacionamento com
Verena. Santiago pede para Tito cantar
um música e Michael acredita que foi
uma resposta a sua homenagem.

ESPELHO DA VIDA
Cris fala com Ana sobre Júlia Cas-

telo, e conta que Margot acredita que
as duas estão ligadas. Alain, Bola e
Daniela se preparam para a produção
do filme sobre a história de Júlia. Josi
afirma a Bola e Daniela que Mariane
deve ser a protagonista do filme, no lu-
gar de Cris. Alain surpreende Cris e a
pede em casamento. Américo invade a
festa de Ana e avisa que participará do
casamento de Cris e Alain. Cris comen-
ta com Ana desconforto com as atitu-
des impulsivas de Alain.

SEGUNDO SOL
Galdino consegue imobilizar Laure-

ta, mas Rosa salva a cafetina. Laureta
assassina Galdino na frente de Rosa.
Beto conversa com Emily e acredita que
a menina pode mesmo ser sua filha com
Luzia. Ícaro flagra Laureta e Rosa junto
ao corpo de Galdino. Luzia se emocio-
na quando Beto conta sobre seu encon-
tro com Emily. Ícaro tenta convencer
Rosa a se afastar de Laureta e fugir com
ele. Ícaro deixa a casa de Laureta, que
se declara para o rapaz.

JESUS
Cornélius e Goy reencontram Ma-

theus. Jesus faz uma mulher cega vol-
tar a enxergar e ajuda um casal de ido-
sos. O Messias pede para João e Tiago
buscarem um barco para que consiga
falar melhor com as pessoas. Escondi-
das de Caifás, Livona ajuda Judite a
procurar um homem para tentar engra-
vidar. Barrabás se abre com Adela e
nega ter feito mal à Maria Madalena.

 Mazé conta a Miss Celi-
ne que não aceitaram Omar
na escola. Um paramédico
socorre Samuca e conclui
que seu estado é grave. Emí-
lio conta a Amadeu que Sa-
muca está desaparecido.
Carmen descobre que Samu-
ca sofreu um acidente. Miss
Celine acusa Mrs. Calahan
de racismo e ameaça denun-
ciá-la. Betina avisa a Car-
men e a Marocas que Samu-
ca corre risco de morte. Co-
ronela é informada por Ma-
teus que Waleska foi afasta-
da da Marinha. Marino não
aceita a recompensa que Ce-
sária lhe oferece. Mariacar-
la entrega a Amadeu a pro-
missória assinada por Dom
Sabino. Omar é ignorado pe-
los colegas da escola. Mari-
no e Dom Sabino disputam
Carmen. No hospital, Samu-
ca desperta ao lado de Ma-
rocas, observado por Betina.

Efraim aconselha Asisa a procurar Ma-
teus, mas ela se recusa. Enquanto vol-
tam da rua do comércio, Gabriela e Yoná
encontram Chaya, esposa de Jairo, e
Talita, a filha deles com paralisia cere-
bral. Simão Fariseu e Jairo avisam a um
mensageiro de Antipas sobre Jesus.

AS AVENTURAS  DE POLIANA
Débora reclama para Salvador que

os alunos não obedecem ordens. Hugo
pergunta para Marcelo porque ele tirou
nota baixa no trabalho de produção de
um vídeo. Afonso chega e provoca Mar-
celo. Luísa conta para Claudia e Joa-
na que ganhou um anel de compromis-

 � RECORD

so de Afonso. Afonso vai com Hugo re-
clamar de Marcelo para a diretora Ruth.
Felipa diz para Yasmin que quer conhecer
sua casa. Verônica pede desculpas para
Gleyce sobre o ocorrido com Felipa. Ro-
ger diz para Gleyce que não irá admitir
que ela se aproveite de sua família.

ASAS DO AMOR
Ridvan liga para Hasmet e avisa o

homem para fugir, que ele está com um
mandato de prisão sobre o caso de
Gurkan. Hasmet começa a suspeitar que
Engin é o traidor. Salih pede para Canan
não demorar em contar a verdade para
Leyla. Hasmet chega nervoso até uma
casa afastada longe da cidade.

 Marocas tem um
mau pressentimento

DIVULGAÇÃO

 � SBT  � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Esse é um momento muito importante
para as suas parcerias e associações,
ariano. É necessário colaborar mais,
ouvir pontos de vista alheios e estar
receptivo ao diálogo.

To
ur

o

 É importante que se tenha consciên-
cia do que precisa ser melhorado e
modificado. Esse é um momento de
ajustes e de aprimoramento em suas
relações.

G
êm

os

Dia importante para resoluções liga-
das às finanças e à vida afetiva. É fun-
damental agir com responsabilidade em
questões materiais e emocionais.

C
ân

ce
r Um lar mais harmonioso e equilibrado

é essencial aos cancerianos. Este é
um momento muito importante para as
suas relações e vida familiar.

Le
ão

Não deixe de assumir responsabilida-
des pertinentes ao trabalho, leonino.
É hora de um novo ciclo relacionado à
comunicação, à expressão e aos co-
nhecimentos.

V
ir

ge
m Importante reflexão sobre os seus va-

lores mais significativos. É hora de
expressar seus dons com mais beleza
e sensibilidade. Parcerias podem ser
muito importantes para as finanças.

Li
br

a

Iniciativas e novos propósitos estão
favorecidos, libriano. Um dia em que
se deve agir com muita maturidade em
assuntos domésticos e familiares.

E
sc

or
pi

ão Hoje procure dar o tempo que você
precisa. A fase é de reflexões e de apri-
moramento interior. O auxílio da espiri-
tualidade e da psicologia pode ser mui-
to significativo atualmente.

S
ag

it
ár

io Momento importante para realizações
envolvendo grupos e amigos. Poderá
ter um papel central numa empresa. Um
momento importante para agir com mais
maturidade em relação aos seus dons.

C
ap

ric
ór

ni
o Um momento importante para ter mais

consciência de suas responsabilida-
des e atribuições. É fundamental que
cultive relacionamentos positivos, ca-
pricorniano.

A
qu

ár
io  A fase é oportuna para ampliar os

seus horizontes mentais e emocio-
nais. É hora de olhar para a sua
vida sob um aspecto mais abrangente
e expansivo.

 P
ei

xe
s Questões consideradas tabu estão em

pauta neste momento. É importante que
lide de uma forma mais harmoniosa
com as suas emoções. A capacidade
de cooperar e de unir está favorecida.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 35

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 A Polícia Civil de Cascavel con-
seguiu avançar na investigação so-
bre a morte de Valdinei Germano
da Silva, ocorrida no Bairro Santa
Cruz na noite de sábado.

Segundo a polícia, o Gol encon-
trado perto do local do crime crave-
jado de balas foi furtado em Toledo
no dia 26 de setembro. O veículo
estava com placas que haviam sido
furtadas no dia 28 de setembro.
Tudo isso indica à Delegacia de
Homicídios que o crime foi preme-
ditado: “Ocorreu toda uma prepa-
ração para esse assassinato, com
o furto do carro e das placas. Tra-
balhamos com a informação de que
Valdinei tinha um desentendimen-
to com um grupo de pessoas e pelo
menos cinco estariam envolvidas
nesse crime”, conta a delegada de
Homicídios, Mariana Vieira.

De acordo com informações da
polícia, Valdinei respondia em dois
inquéritos por roubo e na semana

passada foi levado à 15ª SDP (Sub-
divisão Policial) por tráfico de dro-
gas, mas liberado logo depois. Ele
também seria suspeito do atenta-
do a um agente penitenciário duas
semanas atrás.

O rapaz tinha 18 anos e foi morto a
tiros no Bairro Santa Cruz. O Gol usa-
do para fuga dos assassinos foi encon-
trado no Conjunto Parque dos Ipês,
perto de onde Valdinei foi morto.

Jovem foi morto com
diversos disparos

Gol usado por assassinos
foi furtado em Toledo

 Serão julgados hoje acusados
de homicídio simples dois policiais
militares envolvidos em um confron-
to em 2014 que resultou em uma
pessoa morta e duas presas em fla-
grante. Os dois policiais militares
permanecem em atuação no 6º BPM
(Batalhão de Polícia Militar).

O homem morto em confronto
foi Jaime Paulo da Silva. O crime
aconteceu em uma fazenda par-
ticular localizada às margens da
PR-180, no Distrito de Rio do Sal-
to, no dia 16 de abril de 2014.

Segundo a denúncia da 16ª Pro-
motoria Pública, os policiais Emer-
son Coelho e Conrado Nogueira ti-
veram a intenção de matar: Emer-
son portava uma metralhadora MT
40 calibre .40 e Conrado uma pis-
tola. “Foi um caso de cumprimento
de mandado de prisão, no qual fo-
mos recebidos a tiros. Um dos acu-
sados acabou morto e os outros
dois nós prendemos em flagrante”,
conta o policial militar Emerson
Coelho. “Foi instaurada uma inves-
tigação pelo Gaeco, por meio de

PMs envolvidos em
confronto no banco de réus

denúncias anônimas de que te-
ria sido um homicídio e não um
confronto, e acabaram nos indici-
ando”, acrescenta.

Um inquérito policial militar foi
aberto na época, como sempre é
feito em casos de confronto, e ar-
quivado pela PM por não consi-
derar culpabilidade dos policiais
e entender que os dois estavam
no exercício da função.

O julgamento será realizado
no Fórum de Cascavel a partir das
13h desta terça-feira.
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Giro da
Violência

Acidente com morte
Um acidente com morte foi registrado
na BR-277, na madrugada de ontem,
em Cascavel. Segundo a PRF, foi no KM
557 da rodovia. Um automóvel que
seguia sentido a Foz do Iguaçu bateu
em uma peça de caminhão que estava
sobre a rodovia. O motorista parou no
acostamento e desceu para avaliar os
danos. Ele foi atropelado por um
caminhão de Santa Catarina. O homem
de 42 anos foi socorrido no local, mas
não resistiu aos ferimentos e morreu.
No carro estavam a esposa e os filhos
da vítima, que não se feriram. O corpo
foi recolhido ao IML (Instituto Médico
Legal) de Cascavel.

Alerta de golpe
A Receita Federal divulgou ontem
alerta de um novo golpe que tem
trazido prejuízo a diversos
empresários. Os golpistas se passam
por empresários e servidores da
Receita Federal e oferecem às vítimas
mercadorias supostamente leiloadas
pela Receita com valores abaixo do
mercado. Depois de concluídas as
negociações, o comprador é induzido
a realizar os depósitos bancários para
adquirir um falso documento de
arrecadação de receitas federais. A
Receita Federal reforçou que os leilões
realizados pelo órgão são eletrônicos e
que não há mediadores nas transações
de venda. A veracidade de
documentos pode ser confirmada em
qualquer unidade da Receita Federal.

Maconha na fronteira
O BPFron (Batalhão de Polícia de
Fronteira) apreendeu na madrugada de
ontem 204,7 quilos de maconha. A
droga estava em uma Van que foi
abordada na Ponte da Amizade, em
Foz do Iguaçu. O entorpecente foi
encontrado em um fundo falso no
veículo. O motorista é de origem
paraguaia e disse que receberia R$
500 para trazer o entorpecente para o
lado brasileiro. O homem foi preso em
flagrante. Ele e a mercadoria foram
encaminhados para a Delegacia de
Polícia Federal.

Nova promessa
para a Apac

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Uma placa já sinaliza que o ter-
reno de 48 mil metros quadrados
foi destinado à Apac (Associação de
Proteção e Assistência ao Conde-
nado) de Cascavel. O local fica em
uma estrada rural às margens da
BR-369, perto do Trevo Cataratas.

A área foi garantida pelo Municí-
pio, mas a obra continua no papel
à espera de dinheiro.

Em Cascavel na última sexta-
feira (28), o ministro de Seguran-
ça Pública, Raul Jungmann - o
mesmo que garantiu o repasse
de R$ 10 milhões em março des-
te ano para a associação -, mu-
dou o discurso e disse que é pre-
ciso esperar a aprovação da MP
(Medida Provisória) 846, que au-

menta o orçamento do Ministé-
rio Extraordinário de Segurança
Pública e que deve entrar para
votação ainda neste mês. “Esta-
mos esperando a aprovação para
aumento na verba disponibiliza-
da ao ministério para aí, sim, fa-
zer esse repasse”, disse.

A MP 846 altera a MP 841, de
11 de junho de 2018, que destina
recursos para a segurança pública
nacional por intermédio da reestru-
turação do Fundo Nacional de Se-
gurança Pública e dispõe sobre a
destinação do produto da arrecada-
ção das loterias.

ALTERNATIVA
Custando um terço do valor do sistema penitenciário tradicional e
com garantia de ressocialização de 85% dos detentos, a instalação
da Apac seria uma opção para desafogar as penitenciárias locais. A
Apac de Cascavel foi instituída ainda em 2015 e, apesar de ser mo-
delo em outras regiões do País, a falta de verba emperra que o proje-
to avance em Cascavel.

TERRENO foi cedido, mas

não há verba para construção
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O fim de semana perfeito do
handebol cascavelense – campeão
no feminino e no masculino nos
Jogos Abertos em Londrina – con-
tou também com a conquista da
equipe A (15 a 17 anos) do Colégio
Santa Maria na 3ª fase regional dos
Jogos Escolares da Juventude, dis-
putada em Joinville (SC).

As comandadas do técnico Mar-
cos Galhardo aliaram força, técnica,
raça e inteligência para garantir uma
campanha impecável, com quatro
vitórias, e a vaga na fase nacional
da competição organizada pelo Co-
mitê Olímpico do Brasil. A busca
pelo título agora será na cidade de
Natal (RN), 12 e 26 de novembro.

O ponto crucial da campanha
cascavelense foi a vitória por 24 a
21 obtida sobre a equipe do Colé-
gio Estadual Suzano Costa, do Rio
de Janeiro, no sábado. O time cari-
oca era considerado por Galhardo
como “o melhor da competição”.
Tanto que a estratégia do Santa
Maria para este jogo era “tirar o pé”
caso visse que não seria possível
vencer, tudo para se poupar para o
jogo do dia seguinte, contra as re-
presentantes de Goiás.

“Vimos que somos capazes. No
início do jogo estávamos ‘dormin-
do’, não estava sabendo o quê fa-

Handebol rumo a Natal
zer, muito dispersas. Mas é neste
momento que a gente olha uma para
a outra e pensa: ‘o que estamos fa-
zendo aqui? É tanto tempo longe da
família, para vir e perder? Isso não é
certo’. A gente pensa um pouco nes-
te lado sentimental, e tenta colocar
dentro de quadra, e deu certo”, expli-
cou a capitã da equipe cascavelen-
se, a camisa 8 Thainá da Silva.

Após aquela vitória, o Santa
Maria assumiu a liderança isolada
do grupo, e para mantê-la, poderia
até mesmo perder para a equipe do
Colégio Estadual Dep. José Alves

de Assis, de Goiás, desde que a
diferença não fosse maior do que
27 gols. Mas após a vitória obtida
no sábado, não havia atleta que
cogitasse perder a partida de do-
mingo, já que o foco era sair de Jo-
inville com uma campanha com
100% de aproveitamento, o que se
concretizou: 25 a 10 no marcador
e vaga assegurada para as repre-
sentantes do Paraná. Antes, o San-
ta Maria havia vencido os times do
Colégio Raul Sans de Matos (MS),
por 24 a 10, e Escola Bom Pastor
(SC), por 20 a 12.

Desistir? Nunca
Agora Thainá (foto) e suas colegas já sabem que um próximo

objetivo acaba de ser colocado para a reta final da
temporada. “Viemos subindo degrau por degrau: fomos
campeãs no Paraná por uma diferença de uma bola na

partida final. Chegar aqui já foi uma grande vitória, ainda
mais porque estávamos meio ‘quebradas’, com menos

pessoas na equipe. Mas agora vamos treinar firme para
chegar lá em Natal e fazer bons jogos, com a equipe

recuperada, cuidando principalmente do físico.
Vamos nos esforçar ao máximo, já que é um campeonato

ainda mais forte. É isso, nunca vamos desistir”,
concluiu a capitã do Santa Maria.

FOTOS: VINÍCIUS ARAÚJO/SEET
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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, 02 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rafael de Oliveira Schmitt e Daniela Fernanda Vargas de Souza

2- Ícaro Bertechini Solér Lópes e Aluana  Moraes

3- Vinicius Marçal Sachetti da Silva e Talita Messias Müller

4- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer

5- Nelson Pereira dos Santos e Edna Aparecida de Oliveira

6- Samuel da Silva Machado e Elisaine Raquel Rocha

7- Lucas Francisco Dias e Taís Cardoso dos Santos

8- Rodrigo Machado do Nascimento e Jakeline Suelen Silva

9- Andderson Itamar do Rosario e Fernanda Marcante Trindade

10- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos

De volta dos Jogos Abertos do
Paraná com o troféu de terceiro
lugar, conquistado no encerramen-
to da competição, domingo, em
Londrina, o Cascavel Futsal se
prepara agora para uma série de
confrontos decisivos. Os próximos
dois serão nesta semana pela
Série Ouro do Paranaense, e jus-
tamente contra os dois últimos fi-
nalistas. Amanhã o desafio será
em Francisco Beltrão contra o atu-
al terceiro colocado Marreco e sá-
bado o compromisso será em
casa contra o atual campeão e
vice-líder Pato Branco.

Tudo isso em meio à maratona
de jogos que a Serpente enfrentou
nos Japs. Foram seis jogos em seis
dias em Londrina, com vitória sobre
Maringá (4 a 2) e derrotas para Ma-
telândia (7 a 8) e Foz do Iguaçu (1 a
4) na primeira fase, triunfo sobre
Campo Mourão (2 a 1) nas quartas
de final, derrota para o Foz (3 a 2) na
semifinal e vitória sobre o Ampére
(4 a 2) na disputa pelo bronze.

O alívio no calendário de jogos
deste mês será durante dez dias,
após o jogo de sábado com o Pato.
Entretanto, a próxima semana será
de muito trabalho, pois o retorno à
quadra será pelas oitavas de final
da Liga Nacional, no dia 16, contra
o atual campeão e líder desta edi-
ção, o Joinville, no Ginásio da Neva.
Depois, no dia 21, haverá o jogo de
volta, em Santa Catarina.

Por fim, para fechar o mês, o Cas-
cavel Futsal visitará o Marechal, no
dia 26, em clássico paranaense
pelo fechamento da primeira fase da
Série Ouro. O time rondonense é lí-
der do Estadual e a equipe cascave-
lense a quarta colocada.

Cascavel Futsal vive
momento de decisões
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Duas semanas depois de se en-
frentar pela rodada de ida das quar-
tas de final da Libertadores, Grêmio e
Atlético Tucumán se reencontram
nesta terça-feira em Porto Alegre, às
21h45, para saber quem enfrentará
River Plate ou Independiente em uma
das semifinais da competição. O time
brasileiro já entra em campo desfru-
tando da boa dianteira aberta no
Monumental José Fierro, na Argenti-
na, com o triunfo por 2 a 0.

Porém, a vantagem não deixou
muito relaxado o técnico Renato Por-
taluppi no que se refere à escalação
do time. Tanto que fez mistério du-

A hora da verdade
rante os treinos e mandou a campo
uma escalação alternativa contra o Flu-
minense no último sábado, pelo Bra-
sileirão. Apenas Maicon e Everton dos
considerados titulares participaram do
embate jogado no Engenhão.

O atacante Marinho e os centroa-
vantes André e Jael, todos antes lesi-
onados, estão recuperados, mas a
chance de um dos “camisas 9” co-
meçar jogando está mais provável
diante do Bahia, na próxima rodada
do Campeonato Brasileiro, do que no
confronto desta noite. O zagueiro
Kannemann e o volante Maicon es-
tão fora pelo terceiro cartão amarelo.

A 2ª rodada da Liga dos Campeões será aberta hoje com oito
jogos. Destaque para Manchester United x Valencia, às 16h (de
Brasília), pelo Grupo H. A partida pode valer a permanência do
técnico português José Mourinho no comando dos Diabos
Vermelhos. O time inglês vive início de temporada marcado por
maus resultados e crises com jogadores. Na última semana, o
United foi eliminado para o Derby County (2ª divisão) na Copa
da Liga inglesa e perdeu por 3 a 1 para o West Ham na Premier
League. Destaque hoje também para CSKA Moscou x Real
Madrid. Depois de estrear sábado no Campeonato Espanhol, no
empate sem gols no clássico com o Atlético, Vinícius Júnior (foto)
foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Julen Lopetegui
para uma competição europeia.

              LIBERTADORES
19h30 R. Plate x Independiente
21h45 Grêmio x At. Tucumán

          SÉRIE B
19h15 S. Correa x Figueirense
20h30 Criciúma x Oeste
20h30 Goiás x Londrina
21h30 CSA x Paysandu

         SUL-AMERICANA
21h45 Millonarios x Ind. Santa Fé

         COPA DA LIGA INGLESA
15h45 Everton x Southampton

       LIGA DOS CAMPEÕES
13h55 Hoffenheim x Man. City
13h55 Juventus x Young Boys
16h AEK x Benfica
16h B. de Munique x Ajax
16h Lyon x Shakhtar Donetsk
16h Roma x Viktoria Plzen
16h CSKA Moscou x Real Madrid
16h Man. United x Valencia

JOGAM HOJE

EFE


