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Setembro sangrento
O mês de setembro foi o mais violento do ano em
Cascavel. Foram registradas sete mortes, inclusive dois
feminicídios. O número superou julho, que teve seis
assassinatos. Mês passado, destaque para a região
oeste, onde aconteceram quatro dessas mortes.
l Pág. 13

Câmara quer abrir CPI
das Mortes nas UPAs
Cascavel terá orçamento de R$ 1,5 bi em 2020

l Pág. 3

Com as UPAs e os hospitais lotados desde o fim de semana e pacientes à espera de leitos
hospitalares, a Câmara de Vereadores discute a criação de uma CPI para investigar as
mortes ocorridas nas unidades de pronto-atendimento. Somente neste ano, 118 pessoas
morreram nas UPAs, mas nos dois últimos anos foram quase 500 óbitos de pacientes
aguardando leito hospitalar.
l Págs. 3 e 7
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Opinião
Dia 4 de outubro é o Dia da Natureza e o dia 5 é o Dia Mundial
do Professor. Esse dia em homenagem ao professor foi criado pela
Unesco em 1994 com o objetivo de chamar atenção para o papel
fundamental que esses profissionais tão importantes, talvez os mais
importantes de todos, têm na sociedade e na instrução da população.
Acho que as duas coisas têm muito a ver, pois o professor educa, transmite conhecimento para que nós, seres humanos, tenhamos senso
de valor e responsabilidade, para que saibamos cuidar da Natureza,
saibamos preservá-la para podermos ter uma perspectiva de futuro
para nossos filhos e netos.
Quero parabenizar os professores de todo o Brasil e de todo o
mundo, principalmente aqueles abnegados, completamente dedicados
ao magistério, como alguns que conheço e dos quais tenho orgulho
de poder dizer que são meus amigos.
Então rendo minha humilde homenagem a esses profissionais,
principalmente aqueles do primeiro grau, aqueles que ensinam a ler
e a escrever nos primeiros anos da escola, pois eles dão a base que
o cidadão vai precisar para sermos bem sucedidos no segundo grau,
na universidade, na vida. Apesar dos donos do poder, que a cada dia
comprometem mais a educação brasileira, fazendo modificações que
só empobrecem o nosso sistema de ensino, além da falta de reconhecimento ao corpo docente da escola pública.
Que esses profissionais sejam reconhecidos, melhor qualificados e
melhor remunerados, para que possam exercer com amplitude a sua profissão, valorizando a nossa educação que anda tão relegada a último plano
pelos nossos governantes, que fazem questão de que o ensino público
seja ruim, pois é mais fácil dominar um povo sem cultura.
E tanto ou mais do que a educação, a nossa Mãe Natureza também é desrespeitada. Nós, homens, envenenamos o ar, a ág ua, a
terra, tudo. Nosso meio ambiente é cada vez mais agredido e Mãe
Natureza já se ressente disso, mostrando que não está nada contente:
as catástrofes climáticas, em volta do mundo, dizem bem isso.
Então peço, nesta época de primavera, no auge da explosão da
natureza, que nós, homens, seres humanos, nos conscientizemos de
que tudo o que fizermos contra a natureza, ela nos devolverá. Não
ficaremos impunes. Precisamos cuidar mais e melhor dela, para que
ela possa nos legar um futuro.

Presidente do
BNDES (Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e
Social), Gustavo
Montezano.
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CPI das Mortes Giro Político
nas UPAs avança

politica@jhoje.com.br

Com as UPAs (Unidades
de Pronto-Atendimento) lotadas e a dificuldade no encaminhamento para os hospitais com leitos para alta
complexidade, os vereador es decidiram ontem
mesmo organizar uma CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) para apurar as
mor tes que ocorrem nas
UPAs, ser viço sob a responsabilidade do Município.
A mobilização inicial partiu
do vereador Jorge Bocasanta
(Pros), que logo teve apoio
parlamentar suficiente
para que fosse montado
o documento que promete
ser levado ainda hoje ao
presidente Alécio Espínola
(PSC) - dependerá deste a
abertura ou não da CPI.
Dados repassados pela
Secretari a d e S a ú d e à
Câmara de Vereadores apontam que neste ano, houve
40 mor tes na UPA Brasília,
24 na UPA Tancredo e 54 na
UPA Veneza, total de 118.
Preliminarmente, a Secretaria de Saúde estima uma
redução de 50% de óbitos
no primeiro semestre em
comparação ao ano passado.
Em todo o ano de 2018,
os números assustam: 243
mortes considerando as unidades. Em 2017, houve 145
óbitos na UPA Veneza, zero
na Tancredo (estava sem
atendimento devido a obras)
e 93 na UPA Brasília, um total
de 238 mortes.
Já se manifestaram a favor
da CPI, além de Bocasanta:
Paulo Por to (PCdoB); Nadir
Lovera (Avante); Serginho
Ribeiro (PDT); Sebastião Madril
(PMB); Fernando Hallberg (PDT)
e Pedro Sampaio (PSDB).
A investigação não ficará
restrita à Secretaria de Saúde
e atingirá também o Consamu

(Consórcio Intermunicipal do
Samu Oeste), o Hospital Universitário e o Cisop (Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Paraná).
Embora a preocupação
seja antiga, o estopim para
o encaminhamento da investigação parlamentar foi uma
reunião “secreta” - segundo
a Comissão Permanente
de Saúde da Câmara - que
estava sendo realizada sexta-feira na 10ª Regional de
Saúde entre Consamu, HU e
Ministério Público. Ao saberem do encontro, os vereadores Josué de Souza (PTC)
e Bocasanta foram até a 10ª
Regional. Quando chegaram
os vereadores, o assunto foi
interrompido. “Essas reuniões de interesses acima
da população devem acabar.
Somos sem educação, mas
não compactuamos com
essas mor tes covardes nas
UPAs. O Cascá [Paulo Sérgio
Wolf f - reitor licenciado na
Unioeste] terá que responder por muitas ações e por
essas mor tes covardes”,
disse Bocasanta.
Segundo os vereadores,
são nessas reuniões que se
debatem situações como o
fluxo de pacientes hoje encaminhados às UPAs quando
deveriam ser levados a leitos hospitalares. “Não queremos que o helicóptero do
Consamu traga mais pacientes da região para as nossas
UPAs, onde muitos acabam
morrendo. Enquanto isso,
hospitais como Nossa Senhora
Salete, São Lucas e HU ficam
com os leitos vazios. No HU,
os médicos não querem trabalhar e nos demais não querem
ter prejuízo. Isso é covardia”,
acusa Bocasanta.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

Leia mais sobre o assunto na
página 7 desta edição.

PPA e LDO

O secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, e a
diretora do Departamento de Planejamento, Orçamento
e Captação de Recursos, Célia de Almeida Freitas,
protocolaram ontem na Câmara o PPA (Plano Plurianual)
e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2020. O
Município tinha até ontem para entregar ambos.

R$ 1,5 bilhão

Zorek adiantou que, para
2020, está previsto um
orçamento de R$ 1,506
bilhão. Em 2019, com a
previsão feita em 2018, o
valor estipulado foi de R$
1,349 bilhão, crescimento
de 11,6%. “Uma projeção
otimista com relação à
arrecadação no ano que
vem, mais o orçamento da
Transitar, porque a Cettrans
foi extinta. A Transitar,
sendo uma autarquia, passa
a fazer parte do orçamento
do Município. Cerca de R$
90 milhões é o orçamento
previsto para Transitar,
justificando o valor de R$
1,506 bilhão”, explicou.

Churrasco da
discórdia

Repercutiu muito mal o
uso da van do Programa
Crack é Possível Vencer
no Autódromo Zilmar
Beux, fim de semana, por
um grupo que fazia um
churrasco debaixo das
tendas. O caso veio à tona
por um vídeo gravado pelo
ex-secretário de Esportes

Wanderlei Faust. O vereador
Fernando Hallberg (PDT)
pediu explicações ao Paço e
questiona o pagamento de
horas extras ao funcionário
do programa e o cronograma
das atividades já realizadas.
Mais cedo, o próprio prefeito
Leonaldo Paranhos já havia
pedido à secretaria a relação
de atividades do programa.

Fora Cascá

Se depender de alguns
dos vereadores, o reitor
licenciado da Unioeste
para concorrer ao cargo
de diretor de câmpus de
Cascavel, Paulo Sérgio Wolff,
o Cascá, ficará bem longe das
funções públicas. O vereador
Roberto Parra (MDB) disse
que cobrará do governo do
Estado um posicionamento
sobre a situação no HU. Ele
vai a Curitiba com Josué de
Souza (PTC) esta semana
para uma reunião com
o secretário Beto Preto.
“Inadmissível que o HU seja
dominado por meia dúzia
de pessoas. Espero que os
servidores não votem nele
[Cascá]. São vidas em jogo”.

Sobra de verba

A Câmara de Vereadores “devolverá” os R$ 3,5 milhões
destinados para a construção de nova estrutura
legislativa. O dinheiro ficará nas contas do Executivo
municipal. Teve protestos de parlamentares. Pedro
Sampaio (PSDB) questionou a falta de atenção com
o Esporte e Hallberg apontou “má gestão” - para ele,
o dinheiro vai servir como “tapa-buracos” devido a
desperdícios, como a compra das lixeiras no Centro.
Bocasanta chegou a dizer ao presidente, Alécio Espínola,
que deixasse de se preocupar com mensagens do “Paço”
- Alécio pediu a cassação da palavra de Bocasanta.
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Prefeitura inicia licitação
da merenda para 2020
O Município de Cascavel já está
trabalhando para garantir que as
mais de 65 mil refeições diárias
dos alunos matriculados na rede
municipal de ensino continuem
sendo asseguradas desde o primeiro dia do ano letivo em 2020
e com a mesma qualidade que
tornou nossa cidade referência no
Paraná em alimentação escolar.
Na quinta-feira (26) foi aberto
no Depar tamento de Gestão e
Compras o Pregão Eletrônico
para a definir as empresas que
fornecerão os 62 itens que compõem a cesta de produtos perecíveis e, ontem (30), teve início
o Pregão Eletrônico que definirá
os fornecedores dos 49 itens da
cesta de perecíveis.
Em ambos os casos os resultados preliminares com os primeiros

colocados de cada lote já estão
publicados no Por tal do Município, abrindo-se o prazo de dez
dias úteis para que as empresas
classificadas no critério de menor
preço em cada lote apresentem
as amostras dos produtos, que
serão analisados pelo Setor de
Nutrição Escolar da Secretaria de
Educação. Caso os itens apresentados não atendam às especificações do edital de licitação, os
segundos colocados de cada item
serão convocados.
Os pregões eletrônicos foram
realizados pela BBMnet e atraíram,
em média, dez empresas de todo
o Brasil em cada lote.
O Pregão Eletrônico 240/2019
foi dividido em 62 lotes para aquisição de produtos perecíveis,
desde frutas, verduras, legumes,

Prestação de contas
A Câmara de Cascavel
realizou ontem (30) à tarde
a audiência pública para a
prestação de contas referentes ao segundo quadrimestre
de 2019, de maio a agosto.
Quando se refere às
despesas com pessoal,
por exemplo, a Câmara vai
fechar o ano com pouco
mais de um terço do limite
total a que teria direito.
Conforme o demonstrativo
da despesa com pessoal, o
limite máximo de despesas
com pessoal em 2019 seria
de R$ 49,6 milhões, ou seja,
6% da RCL (Receita Corrente
Líquida) do Município, que

será de R$ 828,2 milhões.
A Câmara de Cascavel hoje
tem uma despesa total com
pessoal na casa de R$ 17,3
milhões no ano, o que representa 2,10% da RCL.
Mantendo a previsão
orçamentária com a folha
de pagamento em 2019, de
R$ 17,3 milhões, a Câmara
praticamente mantém os
dados de 2018, quando
fechou o ano com R$ 17,04
milhões com pessoal, para
um orçamento total de pouco
mais de R$ 26 milhões. Para
2019, o orçamento total previsto para a Câmara é de
R$ 27,6 milhões.

ovos, carnes, pães e queijo muçarela, com valor máximo inicial de
R$ 12.789.420. O valor final só
será definido após todas as análises
das amostras serem concluídas.
O Pregão Eletrônico 237/2019
iniciado ontem (30) é para a aquisição de não perecíveis, totalizando
49 itens para a merenda. O valor
máximo para a contratação para 12
meses é de R$ 5.519.085.
RESTRIÇÕES ALIMENTARES
O Município também assegura
alimentação balanceada e um cardápio diferenciado aos alunos com
restrições alimentares. Por isso já
está em trâmite a licitação para
aquisição desses gêneros alimentícios, que também está em fase
de análise das amostras, com valor
inicial de R$ 377.347,20.

Devolução carimbada

Os vereadores aprovaram nessa segunda-feira
(30) o Projeto de Lei 103/2019, que autoriza o
cancelamento de dotação orçamentária no valor
de R$ 3,5 milhões para a construção de novo
edifício para a Câmara de Cascavel e abre crédito
adicional suplementar nas Secretarias de Meio
Ambiente, Agricultura e Assistência Social.
O remanejamento foi possível a partir da constatação do presidente da Câmara, Alécio Espínola, de que seria impossível iniciar as obras de
construção do novo prédio da sede administrativa e do apoio técnico ainda neste ano.
Para o uso do dinheiro, a Câmara direciona R$
1,7 milhão para a Secretaria de Meio Ambiente
para colaborar na construção, na revitalização
e na preservação de parques, praças e nascentes; R$ 400 mil para a Secretaria de Assistência
Social para reparar e reformar a estrutura física
dos serviços socioassistenciais do município e R$
1,4 milhão para a Secretaria de Agricultura para
aquisição de equipamentos visando dar suporte
às ações de fomento do setor agropecuário.
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Família

Rosimeri e Serginho Ribeiro tiveram
três filhos: Lucas, David e Bruno. Mas,
como todo apaixonado por animais,
os bichinhos resgatados pelo casal
também fazem parte da família. Eles
resgataram dez animais e cuidam de
todos em casa. “Ela era aquela pessoa de andar com potinho de ração e
água dentro do carro para cuidar dos
animais de rua”, conta Serginho.

A despedida
Há cerca de 60 dias Rosimeri Ribeiro
descobriu e iniciou uma luta contra
o câncer. Serginho Ribeiro conta
que eles foram a vários hospitais até
chegar ao diagnóstico. “Os médicos
falavam que era uma broncopneumonia, mas ela fez uma tomografia e
foi constatado um câncer de pulmão
já com metástases, que se espalhou
por outras partes do corpo”.
Rosimeri foi levada ao hospital na
segunda-feira dia 23 de setembro
porque estava com muita dificuldade
para respirar sozinha. Ela foi atendida pelos médicos, mas não resistiu
e sofreu falência múltipla dos órgãos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Rosimeri dos Santos Pinheiro Ribeiro

ª 08 de julho de 1966
V 23 de setembro de 2019

Uma luta nobre

Rosimeri dos Santos Pinheiro
Ribeiro atuou durante 20 anos como
professora de língua portuguesa,
principalmente com as turmas de
educação infantil. “Ela tinha um
carinho muito grande com vários
pais e alunos, era muito dedicada
e extremamente detalhista”, conta
o marido, Serginho Ribeiro.
De acordo com ele, lecionar
era um desejo antigo de Rosi: “Ela
deixa um legado lindo como professora, como pessoa do bem e que
ajudava sempre que podia”.
Mas é outra causa nobre que tornou Rosimeri conhecida em Cascavel e que provavelmente não deixará
que ela seja esquecida tão cedo. É
dela a ideia do Rocão, o maior evento
em prol da causa animal de Cascavel
e região, que uniu duas de suas paixões: a ajuda aos animais e o rock.
“Nós fomos a uma feira de adoção da ONG Sou Amigo e a Rosi
chegou com a ideia de um evento
chamado Rocão, uma feira de adoção com um show de rock”, conta o
marido Serginho Ribeiro, cantor e um
dos maiores entusiastas do Rocão.
Serginho conta que, de personalidade

A PROFESSORA Rosimeri usava parte do seu
tempo para defender os animais
muito forte e batalhadora, sempre
indo atrás do que queria fazer, Rosimeri fez valer sua ideia e, com uma
parceria com a ONG, em setembro
de 2012 foi lançada a primeira edição do evento, um sucesso que
praticamente “obrigou” a realização
anual do Rocão.
A defensora dos animais e professora é natural de Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, e veio para Cascavel com os pais há mais de 30 anos.

LOCAL
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Hospitais e UPAs lotados
Com hospitais e UPAs (Unidade
de Pronto-Atendimento) lotadas de
pacientes, a situação da saúde em
Cascavel e região fica mais complicada. Na tarde de ontem (30),
um homem gravemente ferido após
cair de três metros de altura foi
transferido ao HU (Hospital Universitário) após o chamado clique para
vaga zero pela Macrorregulação do
Consamu (Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste). De acordo com os
socorristas do Siate, que atenderam a vítima, uma das opções seria
o Hospital São Lucas, que também
está lotado.
A situação vem sendo registrada desde o fim de semana. Com
o registro de diversos acidentes
em Cascavel, o encaminhamento
de pacientes ortopédicos para os
hospitais e as UPAs sobrecarregou
o sistema. Na tarde dessa segunda-feira (30) havia 12 pacientes na
UPA Tancredo esperando vaga na
ortopedia do HU.
PRONTO-SOCORRO
O diretor técnico do Consamu,
Rodrigo Nicácio, diz que a situação
é a mesma em toda a Macrorregional. E uma possibilidade de alívio
seria a operação total do Pronto-Socorro do HU, ainda em obras.
“Antes o HU tinha 650 metros quadrados de pronto-socorro, na transição da reforma está funcionando
somente 400 metros quadrados,
com o novo espaço teria 1.200
metros quadrados”, explica.
A entrega da obra já foi cobrada
por diferentes autoridades de
saúde e inclusive o próprio secretario de Estado da Saúde, Beto
Preto, cobrou a Unioeste que deve
n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

LIBERAÇÃO do novo espaço normalizaria regulação e abriria espaço para pacientes que estão nas UPAs
funcionar como “Por ta Aber ta”
para a regulação direta de pacientes, sem a necessidade de encaminhamento preliminar para as UPAs.
Mas nada ainda foi feito.

Secretaria de Saúde

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde
de Cascavel sobre a situação das
UPAs e para atualizar o número de
pacientes aguardando vagas, mas
não houve retorno.

Pacientes
cardíacos

Nicácio destacou normalidade de
regulação de pacientes cardíacos para o Hospital do Coração e
também ao São Lucas. No último
dia 14, a regulação ficou prejudicada porque parte dos médicos do
Hospital do Coração - sem receber
salários - paralisou parcialmente os
atendimentos. Caso não houvesse
essa normalização, o HU seria também a referência para esses casos.

Unioeste

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), responsável pelo HU,
também foi questionada sobre a situação e sobre uma possível data de entrega
da obra do Pronto-Socorro, mas não houve retorno.
Uma reunião com autoridades de saúde e a presença do ainda reitor Paulo
Sérgio Wolf aconteceu na última sexta-feira (27), mas não houve definição
sobre a situação. A obra estaria pronta só que não é entregue oficialmente pela
construtora por conta de divergências com a Unioeste e o Estado em relação à
correção de valores da obra.
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Alegria integra o
time do Amor em Fios

Outubro virou sinônimo do mês
de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do
câncer de colo do útero em todo o Brasil
e, em Cascavel, o Projeto Amor em Fios
tem ganhado cada vez mais espaço.
Seu objetivo é melhorar a autoestima
de mulheres e crianças especialmente
durante o tratamento.
Para marcar o início da campanha Cascavel Rosa, foi lançada a
Alegria, boneca que se tornou a
mascote do projeto. A boneca, feita
de lã, usa uma touca na cabeça e
não tem cabelos. A mascote faz
jus ao nome e tem a “missão” de
levar alegria para as crianças que
fazem tratamento contra o câncer.
A fundadora do projeto, Simone
Sarolli Braga Côrtes, conta que a
ideia de fazer a boneca partiu das

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VOLUNTÁRIAS idealizadoras da boneca Alegria

Ações do Cascavel Rosa

voluntárias Neiva Spada e Elzira
Poletto e ser ve “para auxiliar as
pacientes nesse período difícil”.
A boneca Alegria será entregue
conforme as demandas dos hospitais parceiros do projeto.

n Reportagem: Milena Lemes

Doações

O Projeto Amor em Fios vive por meio de doações de cabelos e novelos de lã
para a confecção das perucas e agora também para a produção da boneca Alegria, além de lenços para usar como turbantes.
As pessoas que tiverem interesse em fornecer trabalho voluntário podem participar do workshop do Projeto Amor em Fios que ocorre a cada 15 dias. Para
colaborar basta entrar em contato com Simone pelo telefone (45) 99916-9716 e
ainda pelo e-mail projetoamoremfios@gmail.com.

A campanha Outubro Rosa é coordenada
pelo Cascavel Rosa, movimento criado
especialmente para esse fim. E neste ano
a programação está intensa. Nesta terça-feira (1º), às 19h10, ocorre a abertura
oficial do Outubro Rosa no antiteatro da
Unipar com a palestra “Estética Paliativa,
não podemos curar, mas podemos paliar”.
Na sexta-feira (4) tem o 5º Recital Rosa, no
Teatro Municipal Sefrin Filho, com apresentação do Recital Rosa e participação do coral
infantil Cemic e do coral Globoaves, às 20h.
Além de diversas ações durante o mês,
com a intensificação das camisetas
e acessórios específicos do Outubro
Rosa, a campanha segue até o dia
26, um sábado, com a já tradicional
Caminhada Rosa no Lago Municipal, às
16h. A inscrição pode ser feita no local
e a organização sugere a doação de um
quilo de alimento não perecível.
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ÉRAMOS SEIS
Afonso desabafa com Virgulino sobre a invasão ao
armazém. Júlio exige que Almeida firme um compromisso
com Clotilde. Afonso tem uma conversa séria com Alfredo.
Almeida chega à casa de Júlio, e Clotilde se surpreende.
Clotilde pede para pensar na proposta de Almeida. Lola não
consegue falar com Júlio sobre Alfredo. O marido de Lola
fica intrigado com os comentários de Assad. Soraia hostiliza
Isabel e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos.
O mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.
BOM SUCESSO
O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor.
Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite
Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeonato. Eugênia culpa Gabriela por prejudicar Vicente. Ramon
ajuda Paloma na confecção dos vestidos. Vicente termina o
namoro com Gabriela, acusando-a de ser a responsável por
ele ter perdido a oportunidade de jogar basquete no exterior. Gabriela diz a Paloma que nunca mais jogará basquete.
Mario assiste a Silvana gravar o último capítulo da novela,
quando acontece um acidente com a atriz.

de Fabiana. Vivi pede que Chiclete confie nela e Beatriz
promete que ajudará os dois a continuarem se encontrando. Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que
Vivi mantenha segredo para Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana. Leandro pede que Agno o apresente
para sua família. Cornélia oferece um emprego a Jô, que
se irrita. Merlin encontra a arma de Leandro na casa de
Agno. Agno declara seu compromisso com Leandro para a
família. Antero e Evelina se desentendem. Linda recrimina
Beatriz por seu namoro com Zé Hélio. Maria da Paz e
Rock insistem para Joana se mudar com Matilde para a
antiga casa de Eusébio. Jô é obrigada a deixar seu flat.

l SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Pendleton leva Glória para casa e os dois se encontram com Marcelo. Enciumada, Mirela interrompe o ensaio
de Vini e Gabi. Nadine escuta a conversa entre Iure e
Sophie e descobre uma informação importante sobre
OTTO. Brenda decide contar a verdade para Jeff, e o
leva para conhecer sua casa. Mosquito encontra o pen
drive de Jeff na rua, e o vende para Arlete. Marcelo estranha o encontro entre Glória e Pendleton, e pergunta ao
irmão se ele sabe de alguma possível conexão entre os
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Libra

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. Você corre o risco de cansar as
pessoas ao seu redor hoje! Tenha cuidado para
não passar dos seus limites, nem do limite de
qualquer outra pessoa.
Você vai se sentir mais confiante e decidido a
tornar os seus sonhos realidade. Você está em
grande forma e gera energias sem chamar a
atenção de ninguém.
Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas portas se abrirão. Boas e novas
amizades estão no horizonte. Você está perdendo tempo com assuntos sem importância
e está cansado.
Você está ocupado hoje e precisa aumentar
seus esforços para que sua presença seja sentida. Sua disposição calma irá ajudá-lo. Você
está à vontade consigo mesmo e em sintonia
com seu corpo. Esta é a direção certa.
Você corre o risco de parecer muito envolvido
nas suas próprias preocupações e precisa
relaxar. Você está sobrecarregado de trabalho, mas diminuir a velocidade vai parecer mais
difícil do que continuar como você é.
Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção
de outras pessoas de disposição similar. Não
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas
que o cercam. É melhor ir ao médico e evitar
conselhos de outras pessoas.
Você vai estar completamente consumido
pelos seus pensamentos e sonhos e estará
totalmente inspirado para realizá-los. Tire um
tempo para ter um pouco de paz e tranquilidade para recarregar suas baterias.
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Este é o momento para reivindicar seus direitos. Não se empolgue tão rapidamente, pois
seus esforços não terão resultados. Uma oportunidade de se divertir tiraria você da rotina. É
bom para recarregar as suas baterias.
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Hoje, você vai estar mais entusiasmado e
decidido do que nunca. Siga suas novas prioridades. O cansaço será sentido, você deveria
fugir, mudar de ambiente, sair da rotina.

© Revistas COQUETEL

Atrativo da Polinésia O método "Vidas (?)",
para os brasileiros para cura obra de
de uma Graciliano
Sufixo de Fazem
doença
Ramos
preces
"rinite"
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Seus pensamentos estão se tornando mais
claros. É hora de começar a se concentrar em
você mesmo. Você precisa liberar as ideias
fixas e reencontrar o seu dinamismo, isso lhe
trará um pouco de ar fresco.

Carbono
(símbolo)
Dois
canídeos
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Se quiser levar as coisas muito rapidamente,
você pode causar problemas a si mesmo. O
resultado não será grave, mas será que vai
ter alguma utilidade? Vá com calma e tenha
cuidado com o que come.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

Um golpe de sorte vai permitir que você faça
progressos no aspecto social. Não perca tempo
com detalhes. Você vai estar em excelente
forma. Tenha cuidado com o que come e você
terá mais energia.

Touro

horóscopo
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Acusado de execução
após briga vai a júri
Senta hoje no banco dos
réus no Fórum Estadual de
Cascavel Sidinei Antunes da
Silva acusado da morte de
Nael Douglas da Silva Garcia.
Nael foi morto a tiros no dia
17 de dezembro de 2018 na
Rua Fernando de Noronha,

Conjunto Riviera, em Cascavel.
A acusação é de homicídio
qualificado, com a qualificadora
de crime praticado mediante
recurso que dificultou a defesa
da vítima, uma vez que consta
nos autos do processo que o
acusado teria se aproximado

Crack: Vereadores devem levar o caso à CGU

DIVULGAÇÃO

A presença do micro-ônibus do Programa Federal “Crack é Possível Vencer”
em um evento no Autódromo de Cascavel
no último fim de semana levantou questionamentos e uma série de críticas. Em
imagens que circulam nas redes sociais,
o veículo aparece em um churrasco, latinhas de cerveja sobre a mesa. Servidores do programa aparecem nas imagens,
inclusive o diretor do Departamento de
Políticas Públicas sobre Drogas.
O vereador Fernando Hallberg
(PDT) apresentou as imagens na sessão de ontem na Câmara e classificou
a situação como caso de improbidade

da vítima e disparado diversos tiros contra ela, mesmo
quando Nael já teria caído
sentado e o acusado teria
continuado atirando, inclusive
na cabeça de Nael. Sidinei responde ao processo em liberdade. O júri começa às 11h.
AÍLTON SANTOS

administrativa, quando bens públicos
são usados para outros fins que não o de
propósito e para fins particulares.
Os vereadores que compõem a
Comissão de Saúde também vão apurar
as denúncias sobre o uso irregular do
micro-ônibus do programa.
Um requerimento foi elaborado
por Hallberg questionando a Secretaria
de Política Sobre Drogas e Proteção à
Comunidade - a quem pertence o veículo - sobre o uso do micro-ônibus. Após
a resposta da Secretaria, os vereadores
devem acionar a CGU (Controladoria-Geral
da União), já que se trata de verba federal.

ALÉM do veiculo, servidores
do programa estavam no local

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que o prefeito Leonaldo Paranhos determinou à Secretaria de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade que apresente o cronograma
diário de trabalho micro-ônibus do Programa “Crack é Possível Vencer” e proibiu qualquer ação “extra” ao programa de educação sobre os perigos das drogas. Paranhos disse
ainda que “toda e qualquer denúncia é apurada, mesmo aquelas formuladas de forma
inconsequente por quem deve explicações ao Ministério Público e à sociedade”.

Um homem com cerca de 40 anos
ficou em estado grave ao cair de
três metros de altura na tarde de
ontem (30) na Rua Manoel Ribas,
no Centro de Cascavel. De acordo
com testemunhas, ele fazia a limpeza
de uma calha sem equipamentos de
segurança quando caiu em um fosso
no prédio vizinho. A vítima teve ferimentos graves na cabeça, nas costas
e no tórax. Após ser entubada ainda
no local, a vítima foi levada ao HU
(Hospital Universitário) de Cascavel.
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Setembro violento:
Oeste lidera homicídios
De acordo com o acompanhamento diário realizado pelo Jornal
HojeNews, em setembro foram
registradas sete mortes em Cascavel. Até 30 de agosto, Cascavel
havia registrado dois feminicídios e
21 homicídios. Apenas em setembro foram registrados dois feminicídios e cinco homicídios.
As primeiras ocorrências do
mês foram os feminicídios de Silvia Caroline França, de 25 anos, e
a filha dela, Ana Lis França, nove
meses, que ocorreram de 8 a 11
de setembro, data em que os corpos foram encontrados em uma
quitinete na Avenida Carlos Gomes,
Bairro Parque São Paulo. As duas
teriam sido mortas por Halif Ferreira de Lima, ex-companheiro de
Silvia. Halif confessou os crimes
e está preso na Cadeia Pública de
Toledo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra ele pelos
dois homicídios com um total de
sete qualificadoras. Pela mor te
de Silvia são quatro qualificadoras: feminicídio, motivo fútil (uma
briga de casal), meio cruel (por
ele ter quase decapitado por completo a vítima) e uso de recurso
que dificultou a defesa da vítima
(o autor atirou um vaso sanitário
na cabeça de Silvia).
Já no caso do bebê, uma
das qualificadoras também é

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04
26
02
03
26

feminicídio, recurso que dificultou
a defesa da vítima e emprego de
veneno (pois o laudo do IML apontou que ela ingeriu remédio controlado, o que causou a morte).
A primeira mor te do mês na
região oeste aconteceu no dia
13 de setembro. Gabriel Henrique de Oliveira Bordin, 22
anos, foi baleado na Rua Fagundes Varela, Bairro Alto Alegre, e
morreu no hospital.
Dois dias depois, no mesmo
local, Gilsemar Ferreira Marun foi
executado a tiros quando chegava
ao bar, do qual era responsável.
No dia 17, uma ossada foi
encontrada às mar gens da
BR-467, próximo à cidade. Essa
mor te não consta no levantamento porque pode ter sido
natural. A possível vítima seria
Sebastião Prudente. Um teste de
DNA deve confirmar a identidade.
No dia 19 uma ossada - possivelmente de Oracilda Aparecida Rodrigues, mor ta ainda em
2018 - foi encontrada no Distrito de

Rio do Salto. O resultado do DNA
para confirmar a identidade também é aguardado.
A terceira mor te na região
oeste foi de Rafael dos Santos
Coelho, 20 anos. O corpo dele
foi encontrado no dia 26 em um
matagal na Rua Maxakalis, no
Bairro Santa Cruz.
A quar ta mor te na região - e
segunda no bairro - aconteceu no
último sábado (28). Luiz Fernando
Brito dos Anjos, 33 anos, foi morto
a tiros por causa de uma dívida
relacionada a um videogame.
Dois adolescentes acusados da
mor te e de balear outros dois
homens na mesma ocasião foram
apreendidos logo após o crime.
Em depoimento à polícia, eles
confessaram a execução de Luiz
e também a autoria da morte de
Gilsemar Ferreira Marun, a qual
teria sido motivada por um desentendimento. Os dois - que já tinham
passagens policiais por fur to e
homicídio - foram encaminhados ao
Cense (Centro de Socioeducacão).

Caso Gabriel: 11 meses e ninguém preso

Márcia Santos completa hoje uma espera de 11 meses por justiça pela morte do filho, Gabriel Batista de Souza, morto com uma
facada no peito no dia 1º de novembro de 2018 no Bairro Periollo,
em Cascavel. Ninguém foi preso pelo crime.
Imagens de câmeras de segurança que mostram o principal
suspeito foram divulgadas pela Polícia Civil, mas não houve a
elucidação do crime. Para cobrar explicações e lembrar a morte de
Gabriel, uma manifestação está sendo organizada para o dia 26
de outubro em frente à Delegacia de Homicídios. “Não dá para a
morte do meu filho cair no esquecimento”, lamenta Márcia.
A Polícia Civil foi procurada, mas não houve retorno.
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JOJUPS

A fase final da Divisão A da 32ª dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) foi encerrada domingo (29) em Londrina, com a definição dos campeões do basquete, do futebol,
do futsal, da ginástica rítmica, do handebol e do rúgbi. No último dia de disputas, o time
de handebol feminino de Cascavel comemorou o título que havia ficado no “quase” em
2018. Comandadas por Marcos Galhardo, as atletas Ingrid, Isa, Fernanda, Camille, Alessandra, Débora, Karen, Alice, Evelyn, Brenda, Luana, Camily, Karolyne, Adrielly e Cecília
deram o troco na equipe de Maringá, na repetição da final do ano passado, e soltaram o
grito de campeão. A vitória na final por apertada, por 18 a 16. Com mais esse resultado,
a cidade de Cascavel fechou a participação nos Jogos com 192 pontos, na sétima posição
na classificação geral. O título ficou com Curitiba, com 528 pontos, seguida por Londrina
(498), Maringá (425), Foz do Iguaçu (237), Ponta Grossa (222) e Toledo (210).
FAST RACING

O maior grid do País encerrou a temporada 2019 no último sábado (28), com provas
disputas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Ford, GM e Volkswagen foram as
marcas campeãs da Turismo Nacional com pilotos de Goiânia, Belo Horizonte, Criciúma,
Londrina, São Paulo e Curitiba erguendo os troféus em suas respectivas categorias. Piloto
da casa (foto), Felipe Carvalho (GM/Ônix) venceu a última prova e garantiu o vice-campeonato da Classe 1A. O título foi para Minas Gerais com Thiago Tambasco.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O atletismo cascavelense voltou da fase
final A da 32ª edição dos Jogos da
Juventude do Paraná com um ouro e uma
prata. O título veio com Camila Irene
Abílio Barbosa, no lançamento do martelo.
Já Guilherme Teixeira ficou em segundo
lugar nos 1500m rasos.

ESPORTE

CASCAVEL, 1o DE OUTUBRO DE 2019

Cascavel Futsal
em Santa Tereza
O Cascavel Futsal confirmou,
ontem (30), que receberá o Jaraguá (SC) em Santa Tereza do Oeste
neste sábado (5) pelo jogo de volta
das oitavas de final da Liga Nacional. O duelo será às 20h30, no
Ginásio Elvira Menin.
No último domingo (29), o time
cascavelense foi derrotado fora
de casa por 4 a 1, no confronto
de ida, em Santa Catarina. Com
isso, a Serpente precisa vencer
o reencontro no tempo regulamentar para levar a decisão da
vaga à prorrogação. No tempo
extra, a Serpente passará a
ter a vantagem do empate para
seguir adiante e enfrentar quem
passar de Tubarão x Marreco – o
time de Francisco Beltrão venceu
em casa por 5 a 3 na ida; a volta
também será neste sábado (5), em
Santa Catarina.
Os ingressos para Cascavel x
Jaraguá já estão sendo vendidos
antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. No dia do jogo,
na bilheteria em Santa Tereza, os
valores serão R$ 30 (inteira) e R$
15 (meia-entrada).
Esta será a segunda vez que

o Cascavel Futsal jogará no local
depois da reformulação do Ginásio Elvira Menin, no ano passado.
Na ocasião, na reinauguração da
praça desportiva, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 pelo Corinthians,
no dia 26 de maio de 2018, pela
Liga Nacional.
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SÁBADO
São Paulo x Fortaleza
Vasco x Santos
Grêmio x Corinthians
Bahia x Athletico-PR
Cruzeiro x Internacional
DOMINGO
Chapecoense x Flamengo
Ceará x Goiás
Palmeiras x Atlético-MG
Botafogo x Fluminense
CSA x Avaí
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25ª RODADA
Londrina
B. de Pelotas
Atlético-GO
Criciúma
Ponte Preta
Coritiba
Oeste
Sport
CRB
Bragantino

0x1
0x0
2x0
2x0
3x0
2x1
1x1
3x1
1x1
2x0

Vila Nova
Guarani
Figueirense
Botafogo-SP
Cuiabá
América-MG
Paraná
Operário
São Bento
Vitória

26ª RODADA

23ª RODADA

11h
16h
16h
16h
19h

SÉRIE B
Vila Nova x Criciúma

Pos. Time
1ºBragantino
2ºAtlético-GO
3ºSport
4ºCRB
5ºCoritiba
6ºBotafogo-SP
7ºOperário-PR
8ºPonte Preta
9ºCuiabá
10º América-MG
11º Paraná
12º Brasil de Pelotas
13º Oeste
14º Guarani
15º Londrina
16º Vila Nova
17º Criciúma
18º Vitória
19º São Bento
20º Figueirense

Flamengo 0x0 São Paulo
Corinthians 1x0 Vasco
Internacional 1x1 Palmeiras
Santos 2x0 CSA
Fluminense 2x1 Grêmio
Atlético-MG 2x1 Ceará
Athletico-PR 1x1 Chapecoense
ONTEM
Fortaleza x Botafogo
Avaí x Bahia
Goiás x Cruzeiro

17h
17h
19h
19h
21h

LIBERTADORES
River Plate x Boca Juniors

LIGA DOS CAMPEÕES
13h55
Atalanta x Shakhtar Donetsk
13h55
Real Madrid x Club Brugge
16h
Galatasaray x PSG
16h
Juventus x Bayer Leverkusen
16h
L. Moscou x Atl. de Madri
16h
Man. City x Dinamo Zagreb
16h Estrela Vermelha x Olympiakos
16h
Tottenham x B. de Munique

22ª RODADA

Mais jogos

Os outros jogos da rodada
de ida das oitavas de final da
Liga Nacional de Futsal terminaram assim: Foz Cataratas
3x2 Campo Mourão, Atlântico
4x3 Pato, Marechal 3x3 Magnus, Assoeva 1x4 Joinville e
Joaçaba 1x2 Carlos Barbosa
– Intelli e Corinthians fecharam a rodada ontem à noite.
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JOGAM HOJE

SÉRIE B

SÉRIE A
Pos. Time
1ºFlamengo
2ºPalmeiras
3ºSantos
4ºCorinthians
5ºInternacional
6ºSão Paulo
7ºGrêmio
8ºBahia
9ºAthletico-PR
10º Atlético-MG
11º Botafogo
12º Goiás
13º Vasco
14º Ceará
15º Fortaleza
16º Fluminense
17º Cruzeiro
18º CSA
19º Avaí
20º Chapecoense

15

19h15
19h15
21h30
19h15
21h30
11h
16h30
16h30
19h

ONTEM
Guarani x Atlético-GO
HOJE
Vila Nova x Criciúma
QUINTA-FEIRA
América-MG x CRB
Vitória x Sport
SEXTA-FEIRA
Figueirense x Oeste
São Bento x Bragantino
SÁBADO
Botafogo-SP x Ponte Preta
Paraná x Coritiba
Operário x B. de Pelotas
Cuiabá x Londrina

SG
28
12
12
4
7
-1
-6
5
3
1
-2
-8
0
-6
-7
-6
-7
-12
-7
-10

16

ESPORTE

HOJE NEWS, 1o DE OUTUBRO DE 2019

Brasil na Copa do Mundo
Começa hoje a trajetória da
seleção brasileira masculina de
vôlei na Copa do Mundo. A competição, realizada a cada quatro anos
no Japão, conta com 12 times e o
Brasil estreia contra o Canadá, às
6h (de Brasília), com transmissão
do SporTV 2. O campeonato será
de 1º a 15 de outubro, com um
total de 11 jogos em 15 dias.
Os demais adversários nesta primeira fase, disputada na cidade de
Nagano, serão Austrália (amanhã, às
6h), Egito (sexta-feira, às 6h), Rússia
(sábado, às 2h) e Irã (domingo, às
2h). Depois, a seleção brasileira
seguirá para Hiroshima, onde
enfrentará as seleções de Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia, Japão e Itália.
Vencedor da Copa dos Campeões,

também no Japão, em seu primeiro
ano no comando da seleção brasileira,
o técnico Renan destaca a importância de estar de volta ao país para mais
um importante compromisso.
“A Copa do Mundo é uma competição extremamente importante
no calendário internacional e seguramente uma das mais difíceis de
se jogar. São 12 grandes seleções,
todas muito fortes, e sempre em um

ano que antecede a principal competição que temos, que são os Jogos
Olímpicos.”, disse o técnico Renan.
COB

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE A
?x? Botafogo
?x? Bahia
?x? Cruzeiro
SÉRIE B
Guarani
?x? Atlético-GO
LIGA FUTSAL
Intelli
?x? Corinthians
LFP
Marreco
?x? Prudentópolis
Siqueira Campos*
?x? Cascavel*
* Na próxima fase
Fortaleza
Avaí
Goiás

River x Boca pela semi da Libertadores

Depois da turbulenta final de 2018, River Plate e Boca Juniors voltam a se enfrentar pela Libertadores da América. Agora, é valendo justamente vaga na decisão da
competição, que será disputada em Santiago, no Chile. Nesta terça-feira, às 21h30
(de Brasília), os rivais fazem o jogo de ida da semifinal no Monumental de Nuñez,
casa do River. No fim de semana, pelo Campeonato Argentino, as duas equipes
utilizaram reservas. O River venceu o Gimnásia, treinado por Diego Maradona,
em La Plata, por 2 a 0, com gols de Carrascal e Scocco. Já o Boca Juniors ficou
no empate com o Newells Old Boys, na Bombonera, por 1 a 1. Izquierdo abriu o
placar para os Xeneizes, mas Inssaraulde empatou. O Boca é líder da Superliga
argentina, com 18 pontos. O River é somente o sétimo, com 14.
Amanhã, será a vez de Grêmio e Flamengo iniciarem o duelo semifinal. O jogo
de ida será em Porto Alegre, às 21h30, enquanto a partida de volta está marcada
para o dia 23, no Maracanã.

O título do Circuito Mundial não veio, mas a
tetracampeã mundial de Maratonas Aquáticas, Ana
Marcela Cunha teve uma temporada brilhante em
2019. Das sete etapas que participou conquistou
o ouro em cinco e ficou com a prata em outras duas.
A última delas foi disputada no fim de semana em
Chun’an, na China, onde a tetracampeã do mundo
conquistou a medalha de prata com o tempo de
2h04min05s08, atrás da italiana Ariana Bridi
por apenas quatro centésimos de segundos. Ana
Marcela termina a temporada de 2019 com incríveis
96,43% de aproveitamento, pois disputou sete das
nove etapas, ou seja, em 5.600 pontos possíveis
ela conquistou 5.400. A segunda mais eficiente foi
a italiana Ariana Bridi 82,81% (nadou oito etapas,
fez 5.300 de 6.400 pontos possíveis), enquanto
que a também italiana Rachele Bruni, que acabou
levando o título mundial da temporada, nadou todas
as nove etapas, que representa 77,78% de eficiência (fez 5.600 de 7.200 pontos possíveis).

