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Mata-mata
Aberta na sexta-feira, a
rodada de ida das
oitavas de final da Liga
Nacional de Futsal será
encerrada hoje com o
duelo entre Cascavel e
o líder Joinville, no
Ginásio da Neva.
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AÍLTON SANTOS

Folha da Saúde sobe
23,7% em um ano
A Secretaria da Saúde de Cascavel prestou contas ontem do segundo quadrimestre

do ano e a maioria dos números chamou atenção, em especial os gastos com a
folha de pagamentos. De janeiro a agosto deste ano foram pagos R$ 105,6 milhões

em salários, contra R$ 85,3 milhões no ano passado, valor 23,7% maior.
 Pág. 4

Mais bonitas:
pacientes ganham
dia de beleza
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ChuvaChuva

CHEIA

24/10 - 14h47
MINGUANTE

31/10 - 14h42
NOVA

07/11 - 14h02

CRESCENTE

16/10 - 15h02

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Opinião “A democracia vai
nos tirar dessa

chuva ácida, vai
nos salvar. Sou

um otimista e não
estou delirando.”

Ayres Britto, que foi
ministro do STF (Supremo

Tribunal Federal) entre
2003 e 2012, diz que

acredita num novo país,
um Brasil unido.

DIVULGAÇÃO

A condenação pela Justiça do “Mestre Igor”, far-
sante que prometia aos incautos lucros fáceis com
rituais satânicos, não tem similar em outros casos -
gente malandra que promete milagres em troca de
rituais não satânicos. Eleições, por exemplo.

Nas eleições de cartas marcadas deste ano, a
legislação foi torcida para beneficiar os grandes par-
tidos, privilegiando os caciques na distribuição do
fundo partidário e os ricos para autofinanciar as pró-
prias campanhas. Isso deu na ampla vitória do bloco
que pautou todos os governos dos últimos 30 anos:
o Big Center (Centrão, para os íntimos).

O sucessor do (brrrr) congelante Michel Temer tam-
bém terá que comer na mão do Centrão. Se der um
autogolpe satânico (fechar o Congresso e proibir o
Judiciário de cumprir a Constituição) para aumentar
impostos e dificultar a aposentadoria, atrairá o des-
prezo do mundo civilizado e assustará investidores.

A gororoba que os candidatos presidenciais mais
rejeitados cozinham em seus caldeirões secretos
só poderá ser aplicada, seja uma improvável cornu-
cópia de bondades ou um saco de maldades, com a
aprovação do Centrão, que é de onde vem a “bên-
ção” para qualquer mudança nas leis.

Quem denunciou Mestre Igor à Justiça não enri-
queceu com seus métodos satânicos: é gente lesa-
da por promessas encantadoras, mas falsas. Des-
de o fracasso da ditadura, que gerou a mãe das cri-
ses seguintes (1980-1984), o mundo cresce em
média 2,4% ao ano e o Brasil, 1,9%. Fica relativa-
mente mais pobre ano após ano. Satânico, não?

CONDENARAM UM SATÂNICO.
POR QUE SÓ UM?

Alceu A. Sperança é escritor - alceusperanca@ig.com.br
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Mandato de dois anos
Ao que indica, o advogado Rafael Brugnerotto (PSB) está

em um intensivo para o Legislativo agora que ocupa a
cadeira de Jaime Vasatta (Podemos) - licenciado para

tratamento de saúde. Brugnerotto é o primeiro suplente
da chapa “Cascavel para todos”. Nos bastidores se comenta

que está mais do que decidido: Gugu Bueno (PR) deve
ocupar vaga de suplente na Assembleia Legislativa

deixando o mandato de vereador - teria mais dois anos
pela frente. Marcel Micheletto (PR) deverá assumir vaga no
governo estadual. Restando para Brugnerotto um mandato

de dois anos na Câmara de Cascavel.

FISCALIZAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Para garantir que as obras de infraestrutura sejam
executadas nas estradas rurais, o prefeito em exercício
Jorge Lange criou o Grupo Especial de Trabalho que
averiguará a aplicação dos créditos obtidos em
empréstimo com o Banco do Brasil. As notas fiscais e as
medições deverão ser atestadas pelos servidores Otavio
Mattos Netto, Leila Martins Viana e Mateus Possan.

Polêmica no plenário
A promessa é de uma
discussão intensa nesta
quarta-feira em audiência
pública sobre a aprovação
do empréstimo de R$ 28
milhões para comprar a
estrutura do antigo
Atacado Liderança.
Conforme simulação com
desbloqueio em novembro
deste ano, o Município
teria carência de 24 meses e
amortização de 96 meses.
Só de juros, são R$ 17,5
milhões até 2028 -
totalizando R$ 45 milhões
pagos até lá. O vereador
Fernando Hallberg (PPL)
montou uma verdadeira
força-tarefa para convidar o
máximo de interessados no
assunto para opinar: mais
de 100 convites serão
confeccionados para
lotar o plenário.

Primeiro turno
O vereador Paulo Porto
(PCdoB) lamentou ontem o
resultado das eleições em
primeiro turno no Paraná ao
elogiar a postura do
vereador Mauro Seibert (PP)
durante as eleições e que
esteve à frente da campanha
de Cida Borghetti (PP): “O
Paraná perdeu muito por não
ter segundo turno, não será
bom ao Estado a carta branca
ao PSD”.

Mais verbas
A Câmara de Vereadores teve
que solicitar mais um crédito
suplementar à prefeitura:
agora de R$ 250 mil para
arcar com despesas para
reforma da infraestrutura,
internet e outras não
informadas em projeto que
ainda não foi para votação.

Após contratação da Secretaria de Saúde, 26 servidores
municipais serão escolhidos para participar de curso de líder coach.

Serão favorecidos os funcionários públicos de Vigilância em
Saúde. A empresa contratada receberá R$ 49,9 mil pelo curso.

Por 11 votos favoráveis
e nove contrários, o pedi-
do de vistas sobre a lega-
lização do banco de horas
para o funcionalismo públi-
co foi aprovado pela Câma-
ra de Vereadores - com
isso, o projeto encaminha-
do pelo Executivo munici-
pal só retorna ao plenário
na próxima semana.

A proposta da Prefeitu-
ra de Cascavel é que, nos
casos em que não houver
possibilidade de paga-
mento de horas extras, a
administração ficaria auto-
rizada em manter essa “re-
serva” até que o servidor
pudesse compensá-la.

Para o vereador Pedro
Sampaio (PSDB), resta-
ram dúvidas se o projeto
seria “a todos os servido-
res ou apenas para aque-
les com funções gratifica-
das”. Por isso, ele cobrou
a convocação da diretora
de Gestão de Pessoas,
Vanilse da Silva Schen-
fert, e do secretário de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek.

Pela proposta do Mu-
nicípio, a compensação
poderia ocorrer em um
prazo máximo de 24 me-

Prazo menor ao

banco de horas

ses. Porém, uma das rei-
vindicações do Sindicato
dos Servidores Munici-
pais, o Sismuvel, é que
esse prazo seja menor:
de até 12 meses. “A pro-
posta ainda não está de
acordo com as reivindica-
ções do funcionalismo
público, pois não estabe-
lece um prazo para paga-
mento das horas extras.
Quem trabalhou quer re-
cebê-las”, diz o presiden-
te do Sismuvel, Ricieri
D’Stefani Júnior.

Ele alega que existem
horas a serem pagas ain-
da da gestão passada e
que alguns ser vidores
estariam com até 400
horas para receber da pre-
feitura - sem expectativa
de pagamento.

Por meio de emendas,
a categoria sindical espe-
ra rever ter a situação
para que possa prevale-
cer as reivindicações dos
servidores públicos. Se
passar pelo plenário na
próxima semana, o texto
modificado dependerá da
sanção do Executivo.

DEVIDO a

pedido de

vistas, projeto

foi retirado da

ordem do dia

 Reportagem: Josimar Bagatoli
    Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC
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 A Secretaria da Saúde de Cas-
cavel prestou contas ontem referen-
tes ao segundo quadrimestre do
ano. Houve crescimento em consul-
tas e procedimentos, na distribui-
ção de remédios e um dos núme-
ros que mais chamaram a atenção
foram os gastos com a folha de
pagamento, que aumentaram
23,7% no acumulado dos primeiros
oito meses do ano em relação ao
mesmo período do ano passado.

De janeiro a agosto foram gas-
tos R$ 105.648.841,33 com paga-
mento de pessoal, enquanto em
2017 eram R$ 85.380.980,04 no
mesmo período.

O aumento se dá mesmo com a
redução de horas extras determina-
da pelo Executivo e também com a
gestão compartilhada da UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Tancredo.

Outro aumento que chama a
atenção é o da receita própria do
Município aplicada na saúde. Em
2018, já são R$ 120.888.455,21
investidos, 22,27% a mais que no
ano passado, quando no mesmo
período haviam sido gastos R$
98.868.521,16. No total, foram
aplicados R$ 164,131 milhões do

Folha da Saúde
sobe quase 24%

orçamento no ano, 21,8% a mais
que o total executado ano passado
(R$ 134,669 milhões).

Com base nisso, o percentual da
receita do Município aplicada em
saúde, que deve ser de 15%, no
segundo quadrimestre passou dos
26%, e no primeiro quadrimestre já
haviam sido 18,84%.

Outro dado interessante: apenas
com recursos próprios, o valor per
capita gasto com saúde subiu
22,2%: no ano passado, foram gas-
tos R$ 309,34 por cascavelense, e,
neste ano, passou para R$ 378,23.

2º turno: urnas  são lacradas
O Fórum Eleitoral de Cascavel

iniciou a semana com os trabalhos

de geração de mídia, processo que
consiste na instalação de todos os

sistemas eleitorais necessários e

dados de eleição, como

informações dos candidatos e dos

eleitores. Essas mídias

alimentarão as urnas eletrônicas
para que seja possível a realização

da votação dia 28 de outubro.

De acordo com Andreia Schmitt, chefe

do Cartório da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel, na próxima quinta e na sexta-

feira as urnas serão lacradas e ficarão

guardadas até a distribuição às seções

eleitorais, nos dias 24 e 25 de outubro.

Assim como no primeiro turno, a

distribuição das urnas começará pelos
municípios de Santa Tereza do Oeste e

Lindoeste, que compõem a Comarca

de Cascavel. Em Cascavel a distribuição

será feita dia 25. No total, são 760
urnas nos três municípios.

No Paraná, os eleitores irão às urnas

no dia 28 de outubro para escolher o

próximo presidente da República, já

que a eleição para governador foi

decidida no primeiro turno com a
vitória de Ratinho Junior (PSD).

 Reportagem: Cláudia Neis

Atendimento UPAs
Dentro os aumentos gerais pode

se destacar também os
atendimentos nas UPAs. O

número de consultas teve um
acréscimo de 17,9% no segundo

quadrimestre em relação ao
mesmo período do ano passado,
chegando 80.878 contra 68.620.
O número de procedimentos nas

unidades ficou quase 40% superior
que no ano passado. Sendo

145.077 em 2018 e 103.753 em
2017.  Nas UBSs (Unidades

Básicas de Saúde) as consultas
cresceram 14,46% de maio a

agosto, passando de 107.130 no
mesmo período do ano passado,

para 122.619 em 2018.

Contratação PSS
A contratação de médicos em regime de PSS (Processo Seletivo

Simplificado) para atuar nas UBSs deve ser discutida na próxima
semana com o secretário Rubens Griep. A proposta que parte da

Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores
vem para suprir a falta de médicos nas unidades causada por licen-
ças, atestados e férias.  De acordo com a Comissão, a contratação

de dez profissionais - que fariam uma espécie de “tapa-buraco” - seria
ideal para evitar que a população ficasse desassistida.

Caso haja afirmação positiva da secretaria, a questão deve ser
também negociada com o TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado).

REMÉDIOS
Com mais gente atendida e mais

procedimentos realizados,

também foi preciso mais remédio

para a população. Por conta

disso, houve aumento das
prescrições nas Farmácias Básicas

de 36,15%: de 61.321 em 2017

subiu para 83.486 neste ano.
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 Com batom nos lábios, cílios
alongados, muito brilho, lenços
coloridos na cabeça e sorriso no
rosto. Foi assim, com a autoesti-
ma lá em cima, que dez pacien-
tes do Hospital Uopeccan de Cas-
cavel começaram a semana, gra-
ças a uma ação da Legião Femini-
na de Combate ao Câncer, no Nú-
cleo Solidário, em alusão à cam-
panha Outubro Rosa.

Elizabete Rodrigues dos San-
tos, que em menos de quatro anos
enfrenta pela segunda vez a bata-
lha contra um câncer de intestino,
acompanhou atentamente o curso
de automaquiagem ministrado às
pacientes. “É a primeira vez que
participo de uma ação da Legião e
achei muito legal o que elas fazem
aqui para nós, que estamos em tra-
tamento”, diz.

Elizabete aproveitou a palestra
com o médico cancerologista Ade-
mar Dantas, que falou sobre a pre-
venção do câncer e a importância
do diagnóstico precoce.

Além de saírem de lá quase es-
pecialistas em maquiagem, as pa-
cientes aprenderam várias formas
de usar os lenços na cabeça. Uma
oficina foi organizada especialmen-
te para que elas possam inovar o

Ainda mais bonitas

visual e se sentirem belas em qual-
quer circunstância. “Pensamos em
um modo de melhorar a autoesti-
ma dessas pacientes e, conse-
quentemente, fazer a diferença no
dia a dia de cada uma”, explica a
voluntária Lucia Ana Pinguello.

As participantes ainda posaram
para fotos e receberem brindes e
muitas flores.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto:  Aílton Santos

 Pacientes do
Hospital Uopeccan
tiveram um dia de
muito aprendizado
no Núcleo Solidário



28 de setembro de 1947

28 de setembro de 2018

Miguel Cochak
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Homem trabalhador
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Em decorrência de insuficiência cardíaca, Miguel fale-
ceu dia 28 de setembro deste ano, quando completava
71 anos de idade. Familiares e amigos prestaram as
últimas homenagens no Salão da Igreja do Bairro Catara-
tas. O sepultamento ocorreu no Cemitério Cristo Reden-
tor, no Bairro Guarujá, em Cascavel.

Miguel Cochak deixa a esposa Cecília, os filhos Mar-
cos e Waterlou e as netas Eduarda, Emanueli e Larissa.

Miguel Cochak nasceu no dia
28 de setembro de 1947 na cida-
de de Matos Costa, em Santa Ca-
tarina. Ele se casou com Cecilia
Tomadon Cochak, na cidade de
Moreira Sales, Paraná, e teve dois
filhos: Marcos e Waterlou.

Foi em 1972 que ele veio mo-
rar em Cascavel, cidade onde tra-
balhou, conquistou amigos e re-
gistrou inúmeros momentos feli-
zes ao lado da família.

No campo profissional, passou
por diferentes experiências. Trabalhou
como afiador de serra na empresa
Brasmadeira, que recebeu o nome do

Conversador
Em família, nunca

faltavam palavras a

Miguel Cochak para

ensinar, interagir e

alegrar a todos. “Era

muito conversador e

gostava de fazer

amizades”, conta

o filho Waterlou.

A força que o fez

trabalhar até o último

dia de vida é o que

Miguel deixa de exemplo

para os filhos: “Ele

sempre falava: trabalho e

profissão é que forma o

cidadão”, destaca

Waterlou.

mesmo bairro onde foi instalada.
Os conhecimentos adquiridos

nessa atividade o levaram ao car-
go de afiador de serra chefe na
madeireira Festugatto, “a qual re-
cepcionou na Expovel o primeiro
espetáculo de aviões da Esquadri-
lha da Fumaça em Cascavel”, recor-
da o filho Waterlou Cochak.

Miguel também exerceu a profis-
são de vendedor em áreas diferen-
tes. “Trabalhou na empresa Giom-
belli Máquinas Agrícolas e depois
como vendedor de farinha de trigo
e derivados na empresa Cotrigua-
çu”, cita o filho.

Por coincidência do destino, a mesma data que marca o
início da vida de Miguel também marca agora sua despedida.
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 Tratada como uma situação co-
mum e sem alarde pela Secreta-
ria de Saúde de Cascavel, os ca-
sos suspeitos de meningite em
monitoramento subiram para 12,
entre viral e bacteriana, conforme
a 10ª Regional de Saúde de Cas-
cavel. Quatro permanecem nas
UPAs (Unidades de Pronto-Atendi-
mento) e oito estão no HU (Hospi-
tal Universitário) de Cascavel, to-
dos considerados leves.

Já a secretaria municipal diz que
são 11 os casos acompanhados,
descarta risco de epidemia, mas
mantém alerta para a doença.

A reportagem do Hoje News

apurou que uma jovem de 22 anos
que teria tido contato com a pro-
fessora Suzana Andreia Both, que
faleceu na última quinta-feira (11)
em decorrência de meningite bac-

MORTES
Com a morte da professora

Suzana Andreia Both, de 41 anos,

que lecionava na Escola Municipal

Hercules Bosquirolli, agora já são

três óbitos em decorrência da
doença este ano em Cascavel, de

acordo com a 10ª Regional de

Saúde. Outro caso ainda

investigado é a morte de Octavio

Silva de 22 anos, que veio a óbito

no último sábado após cerca de 30
dias internado no HU. A Regional

aguarda o exame para confirmar

a causa da morte. O diagnóstico

oficial por enquanto é de

meningoencefalite, um processo

inflamatório que envolve o
cérebro e as meninges, mas a

possibilidade de ser meningite não

está descartada.

Meningite: 12 casos
e mais uma morte

teriana, procurou atendimento na
UPA Tancredo com sintomas da
doença. O caso dela não foi con-
firmado nem pelo Município nem
pela 10ª Regional.

As duas crianças que tiveram o
diagnóstico confirmado já estão em
casa e continuam sendo acompa-
nhadas por equipes da Divisão de
Vigilância Epidemiológica. Essa é
outra informação não confirmada
pelas autoridades de saúde. A in-
formação é de um dos pais.

A Secretaria de Saúde orienta a população para a atenção ao calendário

vacinal e a busca pela imunização, que atua contra diversos tipos da

meningite, e também para cuidados diários: higiene pessoal em especial

das mãos, que devem ser lavadas com frequência, manter os ambientes

arejados, cuidados com higienização de alimentos e não dividir objetos
como talheres e copos, em especial entre crianças.

A Seja Digital - entidade não governamental e sem fins lucrati-
vos, responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV
no Brasil - realiza esta semana, até sexta-feira (19), Arrastão

Digital em Cascavel. Sempre das 8h às 17h.
O objetivo é auxiliar as famílias que têm direito aos kits

gratuitos a realizar o agendamento, escolhendo dia, horário e
local para a retirada dos equipamentos, e informar a população
sobre o desligamento do sinal analógico de TV, em novembro.

Os kits contam com antena digital e conversor com controle
remoto, que permitem que televisores antigos tenham acesso

ao sinal digital. Para saber se tem direito ao kit, basta ligar
para o 147 ou acessar o site sejadigital.com.br/kit, com o NIS

(Número de Identificação Social) em mãos.

USF do Tarumã
inicia atendimento
Desde ontem (15) a comunidade do

Tarumã passa a contar com o

atendimento da nova USF (Unidade
Saúde da Família), que contempla

ainda moradores dos Conjuntos

Jesuítas, Abelha, Gralha Azul, Sanga

Funda, Operário e Araucária.

A nova unidade garante

atendimento mais ágil nas

consultas médicas e de

enfermagem, acesso a

medicamentos, serviço social,

visitas domiciliares dos agentes

comunitários de saúde e coleta de

exames, visando proporcionar

maior conforto, acolhida,

acessibilidade e atendimento

humanizado. A USF fica na Rua

Manoel Konner, 914, Bairro

Tarumã, ficando aberta das 7h às

19h, sem intervalo para almoço.

 Reportagem: Cláudia Neis

 Kits de TV

15 de outubro ................ Parque São Paulo
16 de outubro ................ Bairro Cascavel Velho
17 de outubro ................ Bairro Paulo Godoy
18 de outubro ................ Bairro Periollo
19 de outubro ................ Bairro MorumbiC
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Produtores rurais ligados a uma
das maiores forças organizadas da
agricultura no mundo, o Texas Farm
Bureau, estiveram nessa segunda-
feira, 15, em Cascavel para conhe-
cer mais sobre as peculiaridades
de uma das regiões de maior pro-
dução agroindustrial do Estado.

Os agricultores estiveram na
área que anualmente recebe o
Show Rural, visitaram uma das
unidades fabris da Coopavel e es-
tiveram na propriedade de um de
seus cooperados.

Os membros do Texas Farm
Bureau assistiram a um vídeo
institucional, receberam infor-
mações e andaram pela área de
72 hectares que abriga o tercei-
ro maior evento de dissemina-

Made in Texas
 Voz da agricultura
O Texas Farm Bureau foi uma das
respostas que produtores rurais do
estado norte-americano
encontraram para enfrentar os
reflexos da grande depressão
econômica dos Estados Unidos do
fim da década de 1920. A
organização foi constituída em 1933
para ser a voz da agricultura,
representando e defendendo os
interesses de produtores rurais e de
pecuaristas. O projeto que nasceu
com 15,6 mil famílias integradas
chegou a 500 mil. O papel da Texas
Farm Bureau vai além das políticas
de cultivo, ela atua estruturalmente
para criar todas as condições
necessárias para que os associados
produzam, ganhem mais e vivam
melhor. As regiões do Texas que ela
abrange conquistaram, ao longo
das décadas, redes de distribuição
de energia elétrica e de telefone,
estradas pavimentadas, indústrias e
criaram as bases da política agrícola
observada nos Estados Unidos.

ção de novos conhecimentos
para o campo do mundo.

Os norte-americanos foram re-
cebidos pelo coordenador-geral do
Show Rural Coopavel, Rogério Ri-
zzardi, pelo coordenador-executivo
Acir Inácio Palaoro, pelo agrônomo
Marcelo Dariva e pelo médico-vete-
rinário Fábio Taborda.

O coordenador-geral falou dos
preparativos para a 31ª edição, em
fevereiro de 2019, e do que o Show
Rural representa para uma região
que detém alguns dos mais eleva-
dos índices de produtividade do
País. Em três décadas de realiza-
ção, o evento contribuiu para ele-
var substancialmente os resultados
das principais commodities cultiva-
das no oeste do Paraná.
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Felicidades!

Música
De 8 a 10 de novembro Cascavel será palco do

Festival de Música Contemporânea.
As eliminatórias serão realizadas no Centro

 Cultural Gilberto Mayer. As inscrições seguem até 22 de
outubro. Mais informações pelo telefone (45) 3902-1370.

Arte urbana
Será realizado de 9 a 11 de

novembro o “Cores do Interior
- Encontro Nacional de
Graffiti". Entre as várias

atividades culturais que estão
sendo programadas está o

"Impacto Cultural", que chega
à 7ª edição. As inscrições
podem ser feitas até 5 de
novembro, pelo endereço

http://secespcascavel.com/ ou
diretamente no link http://
secespcascavel.com/cores-do-

interior/.

Expooceep
Nesta quinta e sexta-feira
tem mais uma edição da

Expoceep - Mostra
Científico Pedagógica do
Centro Estadual do Ceep.
O evento será das 19h às
22h. O endereço é Rua

Tropical, 2.800, Tropical

Guilherme Tschaen e
Carolaine Medeiros, por

Louys Tillit

Anita Meller, Nelyana
Velozzo, Rosangela Silva,

Antonio Falkembak, Mariana
Gusti Santos, Paulo

Henrique Marin, Sérgio Movi
Pereira e Paulo Luís Mocci.

“Antes de entrar numa
batalha, é preciso acreditar
naquilo pelo qual se está

lutando”.
Chuang Tzu

 A bela
KARLA

RAZINI, por
Arivonil

Policarpo
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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 TEMPO NÃO PARA

 � SBT

MALHAÇÃO
Jade revela a Pérola por que não quer

ficar com Érico. Rafael se atrapalha ao
pagar a conta de seu jantar com Gabri-
ela. Érico critica a atitude de Jade. Dan-
dara se impressiona com a aula de Leo-
nor. Gabriela agradece Marcelo por ter
ido ao evento em São Paulo.

SEGUNDO SOL
Viana invade o terreiro de Groa, mas

não encontra Luzia. Ícaro e Manu abri-

gam Luzia no casarão. Laureta tem um
mau pressentimento, e Tomé a apoia.
Ionan comenta com Suely que deseja
provar que Viana é corrupto. Rosa conta
a Ionan o que sabe sobre a relação de
Viana e Laureta. Luzia revela a Beto que
Valentim é filho dos dois, e o cantor se
desespera com os crimes de Karola.
Valentim pede para voltar a Salvador.

ESPELHO DA VIDA
Isabel espreita a casa de Julia, e a

guardiã a alerta sobre o perigo de ficar
no local. Julia e Danilo se encantam um

Waleska confessa a Samuca que se
sente atraída por ele. Marocas garante
a Dom Sabino que eles não perderão a
esperança. Emílio observa o quadro de
pintura de Marocas exposto na parede
de Amadeu. Emílio e Mariacarla confa-
bulam contra Amadeu. Elmo conta a
Samuca que está apaixonado por Da-
másia. Marocas se prepara para a fes-
ta de lançamento da Miudeza. Com a
intenção de se aproximar de Dom Sabi-
no, Emílio paga a conta de Eliseu no
hospital. Elmo convida Damásia para ir
ao lançamento da Miudeza. Marocas co-
menta com Miss Celine que viu Waleska
beijar Samuca. Marocas e Miss Celine
abrigam Cairu.

com o outro. Michele e Pat sonham em
participar do filme de Alain e conhecer
Mauro César. Isabel comenta com Le-
nita que estudará o livro de magia. So-
lange se incomoda em ter de contrace-
nar com Emiliano. Cris confessa a Mar-
got que se sentiu atraída por Danilo.
Gentil admira Américo. Isabel afirma a
Marcelo que o relacionamento dos dois
deve permanecer em segredo.

JESUS
Malco pede para Ami permanecer

escondido. Jesus ensina os discípulos
a orarem a Deus. Judite é observada
por Gestas enquanto faz compras. Pila-
tos cobra notícias de Ami. Os apósto-
los ficam impressionados com as pala-
vras de Jesus. Pilatos manda chamar
Caifás. Herodíade provoca João Batis-
ta. Bina confessa que foi mandada ao
Jordão por sua patroa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Verônica grava um vídeo para divul-

gar o Comitê do Laço Pink e irrita Ro-
ger. Marcelo e João vão a casa de Luí-
sa. Marcelo diz a Luísa que pretende
levar João para morar em sua casa.
Poliana foge e deixa um bilhete para
Luísa. Poliana pede para morar com
Durval. Joana e Sérgio não querem que
Mário vá visitar a 0110 e tentam impe-
di-lo. Sr. Pendleton pretende fazer as
crianças trabalharem para ele. Nancy
avisa Luísa a que Poliana está na casa
de Durval.

Marocas pergunta a Samuca
se ele e Waleska estão juntos

 � RECORD

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Bom momento para se concentrar nas
tarefas e até assumir algumas respon-
sabilidades extras. Você deve se sair
melhor se priorizar um serviço que
pode fazer a sós.

To
ur

o

Com a Lua em seu paraíso astral, você
conta com jogo de cintura para driblar
qualquer dificuldade. Melhor não con-
tar apenas com a sorte para realizar
um sonho.

G
êm

os

Um familiar pode precisar da sua aju-
da. Quem trabalha com serviço volta-
do para o lar vai contar com boas ener-
gias. Mas faça um esforço se não qui-
ser lidar com cobranças.

C
ân

ce
r Hoje, você vai se expressar com faci-

lidade e pode aprender muito trocan-
do experiências com os colegas. Mas
é melhor se concentrar nas tarefas e
deixar as conversas paralelas de lado.

Le
ão

É hora de se concentrar nas finanças
e prestar atenção a qualquer oportu-
nidade de engordar o bolso. O astral
é favorável para correr atrás do so-
nho da casa própria.

V
ir

ge
m A Lua brilha no seu signo e reforça a

confiança para lidar com qualquer de-
safio. Você estará à vontade para de-
fender suas ideias, mas seja flexível
se quiser evitar atritos em casa.

Li
br

a

Pode melhorar as finanças se tiver dis-
crição e não comentar com qualquer
um sobre a boa sorte com dinheiro.
Talvez falte pique para as questões da
vida amorosa.

E
sc

or
pi

ão Você estará mais idealista, mas preci-
sa ter cautela antes de investir em algo.
Seja realista ao lidar com dinheiro e
não gaste muito para satisfazer um
capricho.

S
ag

it
ár

io Esconder suas intenções pode ser
melhor para conquistar um cargo me-
lhor. A família pode dar bons conse-
lhos, mas cabe a você colocá-los em
prática.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom momento para expandir seus inte-

resses, aprender coisas novas e tentar
uma abordagem diferente ao cuidar das
tarefas do dia a dia. Tenha cautela para
não causar um mal-entendido.

A
qu

ár
io

Será mais fácil cortar gastos ou en-
contrar uma forma alternativa de com-
plementar o orçamento. A relação com
os amigos talvez se torne mais tensa e
pode pintar briga.

 P
ei

xe
s Os relacionamentos ganham mais im-

portância. Bom momento para fazer
contato com alguém que está longe.
Atenção com rivalidade, principalmente
se deseja promoção.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 36

O feriado prolongado de Nossa
Senhora Aparecida foi tranquilo nas
rodovias federais e estaduais que
cortam Cascavel sem registro de mor-
tes durante a Operação Padroeira.

Nas rodovias federais atendidas
pela delegacia da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) de Cascavel não
houve óbitos, mas nas rodovias
estaduais administradas pela 3ª
Cia da PRE (Polícia Rodoviária Es-
tadual), de Cascavel, foram registra-
das duas mortes: uma em Santa
Helena, na quinta-feira, primeiro dia
de operação, e outra em Ubiratã,
na sexta-feira, feriado.

A Operação da PRE começou às
14h de quinta-feira e terminou às
23h59 de domingo. Foram atendi-
dos oito acidentes com oito pesso-
as feridas e duas mortas. A polícia
fez 69 testes do bafômetro e nin-
guém foi preso por embriaguez ao
volante. Contudo, houve 289 fla-
grantes dos radares por excesso de
velocidade e 174 motoristas autu-
ados por diversas irregularidades.

Feriadão sem mortes

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

DUAS pessoas ficaram presas às ferragens em

acidente registrado na BR-277 em Cascavel

Nas rodovias atendidas pela PRF houve redução no número de

acidentes: foram sete colisões durante o feriado prolongado deste
ano contra nove ano passado. Já o número de feridos aumentou:

nove neste ano, contra sete ano passado.

Foram flagradas 13 motoristas dirigindo embriagados, quatro
detidos por crimes de trânsito, 80 autuados por ultrapassagem em

local proibido, 643 flagrados por excesso de velocidade, sete

autuados por falta de cinto de segurança, 18 veículos com crianças
fora de local adequado e 500 pessoas abordadas em comandos
educativos. A operação da PRF começou à 0h de quinta-feira e

terminou à meia-noite de domingo.
Um dos acidentes graves registrados na BR-277 em Cascavel

aconteceu na madrugada de domingo. A batida envolveu um Classic

e um Gol na pista sentido Cascavel a Foz do Iguaçu. O motorista do
Classic estava na contramão da rodovia. Duas pessoas ficaram presas

às ferragens dos veículos. Um homem e uma mulher tiveram

ferimentos moderados e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros
e encaminhados para atendimento médico.

No Paraná
Em todo o Paraná, o número de

infrações por excesso de

velocidade chama a atenção:

5.904 veículos foram flagrados

pela PRF transitando acima do

limite permitido. Também houve

350 casos de ultrapassagens

realizadas em locais proibidos, 62

registros de embriaguez e 44

crianças sem cadeirinha

apropriada, além de 224 veículos

retidos por diversas

irregularidades. No Estado, a PRF

atendeu 80 acidentes, com 104

pessoas feridas e cinco mortes. No

mesmo feriado de 2017, em que a

operação teve um dia a mais, oito

pessoas morreram e 126 ficaram

feridas em 163 acidentes.

 Menos acidentes
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Giro da
Violência

Cigarros em caminhão
Um caminhão foi encontrado com 350
caixas de cigarros contrabandeados do
Paraguai na madrugada de ontem em
Cascavel. Foi na PRC 467, no KM 112.
Uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária
Estadual) encontrou o caminhão com
o motor ligado e os faróis acesos. O
motorista não estava. A polícia
encontrou os cigarros. O caminhão
tinha placas falsas, mas sem registro
de roubo ou furto. O veículo e o
cigarro foram encaminhados à Receita
Federal de Cascavel.

Motociclista ferido
Um motociclista sofreu um acidente
ontem na BR-467, perto do Distrito de
Sede Alvorada, em Cascavel. O jovem
ficou ferido após perder o controle da
direção da moto e cair em uma curva.
Ele tem 18 anos e foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhado
para atendimento hospitalar.

Jovem esfaqueado
Um jovem foi esfaqueado no Bairro
Brazmadeira, em Cascavel, na manhã de
ontem. A vítima tem 22 anos e foi
socorrida na Rua Ouro Verde, onde ele
foi pedir socorro. O crime teria
acontecido em outra região da cidade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado
para atender ao rapaz, que foi
encaminhado para atendimento
hospitalar com ferimentos leves no
tórax. O autor da agressão não foi
encontrado.

Na tarde de ontem, uma jovem
haitiana ficou ferida ao ser atrope-
lada na Rua Públio Pimentel, Bair-
ro Alto Alegre, em Cascavel. Ela te-
ria atravessado a rua quando foi
atingida por um carro. Com ferimen-
tos leves, a mulher de 20 anos foi
encaminhada pelo Corpo de Bom-
beiros para atendimento hospitalar.

Os atropelamentos estão en-
tre os três tipos de acidentes
mais comuns em Cascavel. Até
ontem, o Corpo de Bombeiros já
havia atendido 219 casos, de um

Haitiana é
atropelada

total de 2.194 acidentes.
À frente dos atropelamentos

estão as quedas de veículo (490
casos registrados) e as colisões
envolvendo mais de um automó-
vel (1.303 registros). No ano a
média é de quase oito acidentes
por dia. Só no feriado prolonga-
do foram 27 acidentes atendi-
dos pelo Corpo de Bombeiros
em Cascavel.

HAITIANA foi atropelada no Bairro Alto Alegre, na tarde de ontem

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Estado  GRAVE
Na manhã de ontem um motociclista foi socorrido em estado grave na PR-
180 em Cascavel. A suspeita é de que ele sofreu o acidente no domingo.
Ele caiu da moto e foi parar em um barranco às margens da rodovia e
apenas ontem foi visto por produtores rurais, que acionaram o socorro.
O rapaz tem aproximadamente 20 anos, estava com hipotermia e com
trauma na coluna. A moto ficou destruída.
Sem documentos, ele foi encaminhado para o HU (Hospital Universitário)
em estado grave.

FÁBIO DONEGÁ
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SÉRIE B

Paysandu 1x1 CRB
Criciúma 0x1 B. de Pelotas

Juventude 3x5 Goiás

Atlético-GO 1x2 S. Corrêa
CSA 1x2 Ponte Preta

Guarani 1x2 Avaí

Oeste 0x0 Fortaleza
Vila Nova 2x0 Boa Esporte

Figueirense 2x2 Coritiba

Londrina 2x1 São Bento

HOJE

19h15 Coritiba x CSA

21h30 B. de Pelotas x Atlético-GO
SEXTA-FEIRA

19h15 CRB x Goiás

20h30 São Bento x Criciúma
21h30 Ponte Preta x Figueirense

SÁBADO

16h30 Avaí x Oeste
16h30 Vila Nova x Juventude
16h30 Boa Esporte x Guarani

19h Fortaleza x Paysandu
21h S. Corrêa x Londrina

31ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Fortaleza 57 31 17 6 8 44 28 16
2º Goiás 53 31 16 5 10 48 40 8
3º Avaí 51 31 14 9 8 42 27 15
4º CSA 50 31 14 8 9 40 32 8
5º Vila Nova 48 31 12 12 7 31 23 8
6º Guarani 45 31 12 9 10 38 33 5
7º Atlético-GO 45 31 12 9 10 44 44 0
8º Londrina 44 31 12 8 11 34 33 1
9º Coritiba 44 31 11 11 9 34 33 1
10º Ponte Preta 43 31 11 10 10 33 27 6
11º Figueirense 41 31 10 11 10 40 39 1
12º Oeste 41 31 9 14 8 30 31 -1
13º Criciúma 40 31 10 10 11 32 35 -3
14º São Bento 39 31 9 12 10 31 32 -1
15º B. de Pelotas 37 31 9 10 12 26 30 -4
16º S. Corrêa 32 31 8 8 15 26 37 -11
17º CRB 32 31 7 11 13 22 32 -10
18º Paysandu 32 31 7 11 13 30 41 -11
19º Juventude 32 31 6 14 11 25 35 -10
20º Boa Esporte 26 31 6 8 17 23 41 -18

32ª RODADA

Cidade que é a casa da ginásti-
ca rítmica no País, Aracaju (SE) será
o próximo destino da equipe Sesi/
Cascavel/Tuiuti/Assoeste. Lá as
ginastas cascavelenses Rafaela
Eduarda, Giovana Rafaela Souza,
Letícia Farias Silva, Camila Larissa
Geraldi, Ana Clara dos Santos e Lu-
ana Monteiro disputarão o Campe-
onato Brasileiro de Conjunto “Ilona
Peuker”, que será realizado nas ca-
tegorias Pré-Infantil, Infantil, Juvenil
e Adulto de GR, de 22 a 25 de no-
vembro. Eles se habilitaram para a

GR rumo a Aracaju
competição neste fim de semana.

Comandadas pela técnica Marga-
rete de Oliveira, as jovens acabam
de retornar para casa com importan-
tes conquistas obtidas no Campeo-
nato Paranaense de Conjunto, reali-
zado em etapa única em Arapongas.

Cada uma das seis atletas conquis-
tou três medalhas de ouro no Estadu-
al. É que o conjunto cascavelense foi
campeão nas provas de cinco arcos e
cinco maças, o que lhe rendeu o título
de campeão geral da competição.

Esta foi a segunda vez em um

mês que a GR de Cascavel subiu
ao pódio em uma disputa Estadu-
al. Em setembro o conjunto casca-
velense foi medalha de prata no
Nível A da Divisão A dos Jogos da
Juventude do Paraná, em Toledo.

Equipe já
tradicional nos
campeonatos de
Terrão do
Jardim Colonial,
o Treme Terra
(foto) faturou o
troféu de
campeão da
edição encerrada
domingo, ao

golear o Frutana/Mercado Samara por 4 a 1 na final. Na disputa pelo terceiro
lugar, o Bar Fortaleza venceu a Força Jovem por 1 a 0. Já o troféu disciplina
foi para o Desmorona, com apenas cinco cartões amarelos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cascavel nos Jojups
 A fase final da Divisão B da 31ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná
segue movimentando a cidade de Chopinzinho, que deu início às disputas
na noite de quinta-feira e definirá amanhã os últimos campeões. Para a

delegação de Cascavel, as esperanças estão depositadas apenas na
equipe de handebol masculino.

É que o futsal masculino perdeu ontem nas quartas de final para a equipe
de Guarapuava, por 5 a 4, e com isso deu adeus antecipadamente à

competição e no ano que vem terá de disputar novamente a Divisão B.
No vôlei de praia feminino, a campanha também terminou nas quartas de
final, mas valeu o acesso à elite dos Jogos em 2019. Já o voleibol masculino

sequer avançou da fase de grupos, encerrada no fim de semana.
Enquanto isso, a equipe de handebol masculino segue imbatível. O time

comandado pelo técnico Cezar Casagrande venceu as equipes de Mariluz
(29 a 17) e Sarandi (26 a 19) na fase de grupos e de Mercedes (17 a 11)

nas quartas de final. Hoje o desafio é pela semifinal, contra quem passou
de São Miguel do Iguaçu x Cambé.
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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, 16 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira
2- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza
3- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
4- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
5- Marcos Antonio Miolo e Jaqueline dos Santos
6- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
7- Giovani Miranda e Taynah Francyni Tiem
8- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões
9-Fernando Henrique Marques e Viviane Correa Nepomuceno Marques
10- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani Lemes de Oliveira Magalhães
11- Andre Donizete de Oliveira Aparecido e Ana Cristina Ledur
12- Fernando Henrique Luvisa e Regina Tortato Rodrigues
13- Wellington Matheus Teles e Lindalva de Souza
14- Lucas Alexandre Oliveira Guths e Mariane Casola
15- Pedro Arantes Cecilio e Andrieli Aparecida de Almeida
16- Silvio Jose dos Santos e Michele Lazaretti
17- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
18- Ananias Moreira de Souza e Roselei dos Santos Cordeiro
19-Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva
20- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões
21- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan

SÉRIE A

Flamengo 3x0 Fluminense
Santos 1x0 Corinthians
Bahia 2x0 Paraná

Chapecoense 0x1 Vitória
Vasco 2x0 Cruzeiro

Palmeiras 2x0 Grêmio
Internacional 3x1 São Paulo
Atlético-MG 0x0 América-MG
Atlético-PR 4x0 Sport

ONTEM
Ceará x Botafogo

SÁBADO
16h América-MG x Grêmio
16h Botafogo x Bahia
19h São Paulo x Atlético-PR
19h Sport x Vasco

DOMINGO
16h Vitória x Corinthians
16h Fluminense x Atlético-MG
16h Palmeiras x Ceará
19h Cruzeiro x Chapecoense
19h Paraná x Flamengo

SEGUNDA-FEIRA
20h Internacional x Santos

29ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Palmeiras 59 29 17 8 4 45 18 27

2º Internacional 56 29 16 8 5 39 20 19

3º Flamengo 55 29 16 7 6 44 22 22

4º São Paulo 52 29 14 10 5 40 27 13

5º Grêmio 51 29 14 9 6 37 18 19

6º Atlético-MG 46 29 13 7 9 47 34 13

7º Santos 42 29 11 9 9 33 26 7

8º Atlético-PR 39 29 11 6 12 41 29 12

9º Fluminense 37 29 10 7 12 30 35 -5

10º Cruzeiro 37 28 9 10 9 22 25 -3

11º Corinthians 35 29 9 8 12 28 27 1

12º Bahia 34 29 8 10 11 30 34 -4

13º Vasco 34 29 8 10 11 34 40 -6

14º Botafogo 34 28 8 10 10 29 39 -10

15º América-MG 33 29 8 9 12 25 34 -9

16º Vitória 32 29 9 5 15 28 49 -21

17º Chapecoense 31 29 7 10 12 29 42 -13

18º Ceará 30 27 7 9 11 22 29 -7

19º Sport 27 29 7 6 16 25 49 -24

20º Paraná 17 29 3 8 18 12 43 -31

O Ginásio da Neva recebe o melhor
do salonismo brasileiro nesta terça-
feira, com o confronto de ida das
oitavas de final da Liga Nacional entre
Cascavel Futsal e Joinville, às 20h15.
O time cascavelense tenta surpreender
o atual campeão para manter viva a
esperança de avançar de fase para o
jogo de volta, marcado para domingo,
em Santa Catarina. Para o jogo de
hoje, o técnico Nei Victor não conta
apenas com o goleiro Ramón e o ala
Kauê, vetados do confronto. Já o
Joinville chega “mordido”, depois de
ter pedido a final da Copa do Brasil
para o Corinthians, na última sexta.

AÍLTON SANTOS

30ª RODADA
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Superclássico das Américas
 A seleção brasileira enfrenta a

seleção argentina nesta terça-feira,
em Jidá, na Arábia Saudita, no mais
importante desafio depois da Copa
do Mundo, em partida amistosa
marcada para as 15h (de Brasília) e
que vale o troféu do Superclássico,
torneio organizado pela federação
saudita e que conta também com a
seleção local e a do Iraque. O Brasil
vem de vitória por 2 a 0 sobre os
donos da casa e a Argentina de go-
leada por 4 a 0 sobre os iraquianos.
Assim, em caso de empate, o ven-
cedor será definido nos pênaltis.

Antes dos sauditas, no período
pós-Mundial os comandados de Tite
haviam vencido Estados Unidos e El
Salvador, ou seja, seleções sem re-
presentatividade. Por isso, o jogo
com os argentinos é apontado pela

comissão técnica como importante
na preparação para o próximo tor-
neio oficial que será disputado pela
seleção, a Copa América, em 2019.

Tanto que Tite mandará força má-
xima a campo, ao contrário do jogo
com a Arábia Saudita. Na defesa, o
goleiro Alisson, o lateral-direito Dani-
lo, o zagueiro Miranda e o lateral-es-
querdo Filipe Luís entram nos luga-
res de Ederson, Fabinho, Pablo e Alex
Sandro, respectivamente. No meio
de campo Arthur ganha a vaga de Fred
e no ataque Roberto Firmino volta a
ocupar espaço de Gabriel Jesus.

  AMISTOSO DA SELEÇÃO
15h Brasil x Argentina

         AMISTOSOS
7h Japão x Uruguai
15h45 Bélgica x Holanda
20h30 EUA x Peru
21h Colômbia x Costa Rica
22h30 México x Chile

     LIGA DAS NAÇÕES
15h45 França x Alemanha

     SÉRIE B
19h15 Coritiba x CSA
21h30 B. de Pelotas x Atlético-GO

JOGAM HOJE

 Brasil x Argentina - 16/10, às 15h

Alisson; Danilo, Marquinhos,
Miranda e Filipe Luis; Casemi-
ro, Arthur e R. Augusto; Neymar,
P. Coutinho e Roberto Firmino.
Técnico: Tite

Romero; Bustos, Pezzella,
Otamendi e Tagliafico; Pare-
des, Battaglia e Lo Celso;
Salvio, Correa e Icardi.
Técnico: Lionel Scaloni


