
Cascavel é Cidade
Amiga do Idoso

No Dia Mundial do Idoso, Cascavel dá um importante passo. Assina hoje, às
10h, adesão ao Programa Cidade Amiga do Idoso. A ação do governo federal
tem como foco adoção de medidas para um envelhecimento saudável e que

garantam mais qualidade de vida para a pessoa idosa.
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Incêndio
criminoso

Um caminhão foi consumido pelo
fogo em um ferro velho de

Cascavel. A suspeita é de que o
incêndio tenha sido provocado

por ladrões que insistem em
invadir o local para furtar peças.
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 Ministro da Educação,
Rossieli Soares da Silva,

que esteve em Cascavel no
sábado para confirmar a

construção de dois Cmeis
(Centros Municipais de

Educação Infantil).

“Se queremos
ser um

país sério,
precisamos de
fato priorizar
a educação”
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Opinião
DIRCEU ROSA E O RETRATO DE CASCAVEL

 Ao sacudir as tensões destes dias nervosos, abrir
um livro será sempre um reconforto e um bálsamo.
Quando se abre o livro 50 Anos Criando com as Mãos,
de Dirceu Rosa, o reconforto evolui para uma catara-
ta de reflexões e o bálsamo se multiplica pelas 228
páginas da obra, uma edição tão caprichada quanto
cada uma de suas belas esculturas.

Logo de saída, o artista apresenta Conflitos, a pri-
meira escultura da exposição impressa: as mãos se
movem e se voltam para direções diferentes, mas não
há um punho fechado e horizontal ameaçando murro.

De Dirceu Rosa sempre virá espiritualidade e har-
monia. Aprendemos isso quando o saudoso repórter
Luiz Eziquiel Porfírio sugeriu, em reunião de pauta do
antigo jornal Fronteira do Iguaçu, uma entrevista com o
escultor, que na época acabava de chegar a Cascavel.

Fizemos a matéria e depois dela vieram muitas ou-
tras, sempre com uma certeza: o que vem das mãos
de Dirceu Rosa é garantia de forte impacto visual e
emoções gratas. Cascavel, a cobra, não tem mãos.
Por isso, Dirceu as trouxe para completá-la.

Cascavel, a cidade, tem a felicidade de traduzir
seu charme e seu veneno pela qualidade e conteúdo
agradável de um lago que amplifica o rio histórico,
um crepúsculo que desarma os violentos e uma ar-
quitetura encantadora que evoluiu na trilha de Gus-
tavo Gama Monteiro.

Esse retrato de Cascavel é ornado artisticamente
por obras de Dirceu Rosa. Quem der aos filhos um
exemplar do livro estará pondo em suas mãos fan-
tásticos exemplos do que as mãos podem fazer.

Alceu A. Sperança é escritor -alceusperanca@ig.com.br
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Terceirização de projetos
Diante da falta de profissionais para atender à demanda

interna, a Prefeitura de Cascavel se viu obrigada a
contratar empresa para realização de projetos

complementares para dar prosseguimento as obras de
construções de USFs (Unidades de Saúde da Família).

Serão pagos R$ 401 mil para a empresa Mep Arquitetura e
Planejamento. O contrato vai até abril do ano que vem.

Mesmo com a medida paliativa, o IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel) não pretende tão cedo realizar

concurso público para contratar mais profissionais.

De licença
Parece pouco, mas estão
de licença do cargo
público da Secretaria de
Educação de Cascavel para
serem candidatos: o
professor Fernando Oliveira
Rodrigues (Psol/PCB) com
R$ 1.370 no fundo
partidário a deputado
estadual; a pedagoga
Patricia Reis (PSDB) a
deputada federal com
fundo de R$ 113 mil; e a
monitora de biblioteca
Luciane Zibetti, com fundo
de R$ 2.660.

EcoPark Morumbi
Esquecida a briga judicial
sobre a troca de materiais
quase interrompeu a obra
do EcoPark Morumbi. A
prefeitura oficializou

prorrogação de contrato
com a Contersolo: assinam o
termo de aditivo contratual
Davi Oliveti, proprietário da
empresa, e Leonaldo
Paranhos, prefeito de
Cascavel. A obra que deveria
terminar hoje terá mais um
mês para ser concluída.

Monitoramento
O sistema de
monitoramento de câmeras
em Cascavel gera
desconfianças do vereador
Sebastião Madril (PMD). A
questão levantada pelo
parlamentar é sobre a
integração da vigilância
pela Guarda Municipal com
a Polícia Militar. A
eficiência do serviço,
segundo o vereador, é
necessária para inibir os
furtos de veículos.

SESSÃOSESSÃOSESSÃOSESSÃOSESSÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Em sessão hoje, a proposta de homenagem ao canoísta
cascavelense Roberto Maehler com a medalha Osmar
Xiquinho Zimmermann.

 A honraria prestada aos esportistas da cidade ainda
dependerá de data a ser marcada pela Mesa Diretora, após
as eleições.

Hoje os vereadores discutem a implantação do Dia Municipal
da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. A ideia é
chamar a atenção para o precoce diagnóstico da doença,
ainda sem cura, mas que realizada de maneira adequada dá
maior qualidade de vida ao paciente.

Os vereadores cascave-
lenses votarão hoje uma lista
de regras para a realização de
corridas de rua na cidade, por
meio de projeto de lei munici-
pal - um dia após evento no
Lago Municipal com as mes-
mas características. A pro-
posta impõe medidas de se-
gurança aos organizadores
tornando mais rígida a reali-
zação da modalidade.

Para novas provas será
obrigatória uma parceria dos
segmentos especializados
da iniciativa privada com a
Secretaria de Cultura e Es-
portes, que deverá ser con-
sultada 90 dias antes, com
pedido de autorização infor-
mando data, hora, locais de
largada e chegada; projeto
técnico com objetivos e jus-
tificativas; regulamento da
prova constando termo de
responsabilidade da PJ (Pes-
soa Jurídica) assinado pelos
sócios-administradores, orga-
nizadores e profissional de
educação física devidamen-
te registrado. Para a autori-
zação do evento, o Municí-
pio passará a requerer segu-
ro atleta. Só depois de rece-

Rigor para as
corridas de rua

ber todo esse dossiê é que
a Secretaria de Cultura e
Esportes vai avaliar se au-
toriza ou nega o evento em
um prazo de 30 dias, a con-
tar da data do protocolo. Já
para empresas que não
são de Cascavel o rigor
será ainda maior - deverão
apresentar um atestado de
capacidade técnica.

Calma, a burocracia não
termina aí. Se aprovado o
requerimento, os organiza-
dores terão outras obriga-
ções: retirar a documenta-
ção e encaminhá-la à Cet-
trans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trân-
sito), com nova farta docu-
mentação e especificar tra-
jeto e data, ter alvará da
Confederação de Atletismo,
entre outros. As regras fo-
ram estipuladas pelos mem-
bros da Comissão de Cul-
tura e Desporto, Pedro Sam-
paio (PSDB), Serginho Ri-
beiro (PPL) e Carlinhos Oli-
veira (PSC), com a partici-
pação do vereador Alécio
Espínola (PSC).

PUNIÇÕES
Como punição para as empresas irregulares, os vereadores
colocam uma proibição de organizar novos eventos em um
prazo de seis meses - e, se constatada alguma irregularidade
pela Cettrans, o evento pode ser cancelado imediatamente. “A
proposta regulamenta as provas de rua, visto que recebemos
muitas reclamações de moradores sobre corridas noturnas sem
informações corretas dos horários de bloqueios no trânsito”,
dizem os vereadores que justificam não “criar obstáculos para a
realização das corridas – apenas evitar que o poder público sofra
punições devido a falta de fiscalização”.
Além disso, tem ainda todo um rol de especificações para a
divulgação do evento. Uma exigência curiosa é que os eventos
de corrida deverão ter intervalo de 15 dias, caso existam outros
cogitados. Ah, além disso, os organizadores devem seguir ainda
as exigências da Confederação Brasileira de Atletismo.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Dados do Ipardes (Instituto
Paranaense de Desenvolvimen-
to Econômico e Social) apon-
tam para um cenário preocu-
pante: de janeiro a julho deste
ano, 342 vagas formais de em-
prego foram eliminadas em
Cascavel entre um público bem
específico - são os trabalhado-
res com mais de 50 anos de
idade. Os homens são a maio-
ria nesse público: 57%.

O diretor-presidente do Ipar-
des, Julio Suzuki, indica um fa-
tor preponderante para esses ín-
dices negativos. “Houve uma an-
tecipação dos pedidos de apo-
sentadoria. As demissões, na
maioria dos casos, ocorreram a
pedido do próprio trabalhador.
Isso se dá principalmente por-
que, no contexto econômico atu-
al, muito provavelmente ocorre-
rá algo em relação à Previdência
Social, independente do resulta-
do das eleições”, diz Suzuki, que
vê como certa a reforma da Pre-
vidência para o próximo ano.

Só que toda essa antecipa-
ção pode causar, lá na frente, a
escassez de mão de obra por
conta do processo de envelheci-
mento populacional.

Segundo o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca), o percentual de idosos che-
gará a um quarto da população
em 2060, quadro decorrente da
redução na taxa de fecundidade
e do aumento da expectativa de
vida do brasileiro - hoje de 77,9
anos para homens e 84,2 anos
para as mulheres.

“A população está envelhe-

cendo, cada vez menos pessoas
integram no mercado de trabalho.
Do ponto de vista econômico, o
ideal é que, embora atinjam a ter-
ceira idade, essas pessoas es-
tendam suas atividades laborais
e contribuam com o sistema.
Esse extrato da população é mui-
to importante para o desenvolvi-
mento econômico”, afirma Suzuki.

SUBSTITUÍDOS
Já entre aqueles que não se desligam do emprego por conta própria, a principal
motivação para a demissão é a substituição por uma mão de obra mais barata: a
jovem, especialmente aqueles recém-formados ou com pouca experiência no
mercado, que serão remunerados bem abaixo do que o trabalhador de carreira.
“Geralmente, a remuneração dos trabalhadores mais antigos é mais elevada do
que a de um jovem recém-formado. E é aí que ocorre o processo de troca, que é
algo natural, principalmente quando se passa por uma situação econômica difícil
como a atual, em que as empresas precisam reestruturar seus custos”, comenta o
diretor-presidente do Ipardes, Julio Suzuki.

SETORES
Entre os 19 setores econômicos
avaliados pelo Ipardes, o comércio
foi o que mais desempregou
pessoas de 50 a 64 anos e de 65
anos acima. Ao todo, 124 postos
formais de trabalho foram fechados
de janeiro a julho. Nesse caso, os
mais afetados foram os homens,
com 76 desligamentos.
Na lista ainda estão a indústria da
transformação, que eliminou 86
vagas, a agricultura, pecuária, pesca
e aquicultura (-62) e os serviços
de transporte (-29).

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

Carteira de trabalho perde
espaço para aposentadoria

EM VIAS DE REFORMA, trabalhadores têm

pressa em se aposentar
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Começa hoje o mês da terceira
idade em Cascavel. Pela manhã, no
auditório da prefeitura, são espe-
rados 250 idosos, às 9h, para duas
palestras, uma sobre o conselho do
idoso e outra focada na qualidade
de vida. Será assinada, às 10h, a
adesão de Cascavel ao programa
federal Brasil: Cidade Amiga do Ido-
so. “É um programa relacionado a
medidas para um envelhecimento
saudável e para aumentar a quali-
dade de vida da pessoa idosa, são
oito eixos, e o Município passa por

Cascavel adere a
programa federal

100 MIL IDOSOS
EM 10 ANOS
Segundo Emilio Martini,
Cascavel tem cerca de 32 mil
idosos e daqui a dez anos serão
mais de 100 mil pessoas na
terceira idade. “Esse programa,
além de ajudar com recursos,
serve para preparar a cidade
para toda essa população idosa
que vai crescer muito nos
próximos anos. É o começo de
uma mudança de cultura na
cidade”, explica.

OAB E IDOSOS
A OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) Subseção
Cascavel, por meio da Comissão
dos Idosos, convida a todos
para participar do 2º Encontro
Direitos dos Idosos e Qualidade
de Vida na Terceira Idade. O
evento ocorre na quarta-feira dia
10, das 15h às 17h, na sede
da OAB: Avenida Assunção,
668, Bairro Alto Alegre.
O encontro contará com
palestras nas áreas do direito,
psicologia e saúde,
acompanhadas de interação
entre os participantes e
sorteio de brindes.

avaliações para conquistar selos”,
explica o presidente do Conselho
do Idoso e diretor da Secretaria de
Assistência Social de Cascavel,
Emilio Martini.

Dentre as ações do mês do ido-
so, no sábado dia 6 será realizada
uma capacitação de líderes da ter-
ceira idade na Unipar, das 9h às
11h. Já no dia 25, quinta-feira, o tra-
dicional evento FeliCidade do Ido-
so deve reunir mais de 2 mil pes-
soas no Parque de Exposições Cel-
so Garcia Cid, a Expovel.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Fabio Donegá

TRADICIONAL FeliCidade integra ações do mês do idoso em Cascavel
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IDALINO FAVARIN
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Cumplicidade e carinho

Virtudes
Andressa comenta

que se espelhava nas

virtudes do pai como

exemplo para a

educação e convívio

com a família.

“Sempre falava para

ele que se eu fosse

para os meus filhos a

metade do que ele foi

para mim eu seria

completa”, destaca.

Ela ressalta ainda

que teve ao seu lado

tudo o que um filho

precisa na vida: “Ele

era o meu herói, a

minha vida. Foi

exemplo de fé, de

amor e de carinho”.

Idalino Favarin faleceu aos
86 anos, no dia 26 de setem-
bro deste ano. O sepultamento
ocorreu no Cemitério Central de
Cascavel.F
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Idalino Favarin nasceu em Tuba-
rão, Santa Catarina, e um dos pio-
neiros de Cascavel. No primeiro
casamento teve oito filhos e na
segunda união com Guiomar Beiner
nasceu a filha Andressa Favarin.

Aliás, a caçula é quem descreve
o pai e relembra os bons momen-
tos dele ao lado da família. “Ama-
va tocar violão, brincar com os ne-
tos, conversar comigo e assistir ao
Mazzaropi”, comenta Andressa.

Pai amoroso, deixava evidente o
amor que sentia pela família. “Prin-
cipalmente pelo genro Tiago Ribei-

ro Coradeli e seus netos Priscilla
Aparecida Coradeli e Arthur Angelo
Coradeli”, diz Andressa ao se refe-
rir ao esposo e filhos.

Conversas, cumplicidade e com-
panhia hoje refletem em lembranças
e muita saudade. “Foi eu quem aju-
dei a cuidar dele nesse tempo do-
ente e estive ao seu lado até o fim
como prometi”, relembra  Andressa.

“Ele foi levando tudo de nós e
deixando um pouco dele em nós.
Foi o amor da minha vida, o homem
que pra sempre vou amar e honrar!”,
ressalta a esposa.
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Pela primeira vez o silêncio em que
vivem as irmãs da ordem de Santa Cla-
ra e de São Francisco de Assis do Mos-
teiro Mãe da Providência, em Casca-
vel, foi quebrado e as portas da casa
religiosa foram abertas para visitação.

Cerca de 500 católicos foram matar
a curiosidade de como vivem as irmãs
em regime de clausura e com pouco
contato com o mundo externo ao mos-
teiro. “Sempre tive curiosidade de entrar,
saber como funcionava. Sentia uma paz
cada vez que passava nos arredores e
hoje pude ver como funciona esse traba-
lho maravilhoso feito pelas irmãs”, con-
ta Aparecida Simão, católica fervorosa
que levou o marido, João Sidnei, para
conhecer o mosteiro nesse domingo.

O que mais chamou a atenção são
os trabalhos artesanais feitos pelas 12
irmãs que moram no local. Em uma das
salas elas fabricam velas decoradas que
são vendidas para casas religiosas e

Silêncio quebrado
igrejas. Tudo é feito à mão e com mate-
riais doados.

Elas também são responsáveis pela
minimalista arte de fazer as hóstias que
são vendidas às igrejas católicas locais.
São horas de dedicação com máqui-
nas e formas especiais. A renda é re-
vertida para a manutenção do mostei-
ro, que também se mantém de doações
da comunidade. E é por causa delas
que as portas foram abertas. As irmãs
queriam mostrar as obras concluídas e
pedir ajuda para a segunda parte da
reforma no local.

“Vivemos uma vida totalmente em
oração e em silêncio, uma vida de inter-
cessão em prol da humanidade e con-
tamos com eventos feitos em nome do
mosteiro para a nossa sobrevivência”,
disse a irmã Bernarda do Bom Pastor.

Os prós e contra

A saúde da mulher entra em
destaque a partir desta segunda-
feira (1º) com a campanha Outubro
Rosa, cujo foco é a prevenção do
câncer de mama e colo do útero, os
cânceres de maior incidência nas
mulheres.  Em Cascavel, as ações
começam com hasteamento da
bandeira do Movimento Cascavel
Rosa na parede do Hotel Copas
Verdes, ao lado da Catedral Nossa
Senhora Aparecida, na Avenida Brasil.
A ação está marcada para as 15h.

O outubro se veste de rosa
Na quinta-feira (4) tem Recital Rosa
no Teatro Sefrin Filho a partir das 20h
com apresentações musicais. São
várias as ações durante o mês, que se

Lenço Solidário
Sabe aquele lenço que você tem no fundo da gaveta do guarda-roupa que há
anos não usa? Pratique uma boa ação. Participe da ação Lenço Solidário, que
segue até 19 de outubro em alusão à campanha Outubro Rosa. Tudo o que for
arrecadado será entregue às mulheres em tratamento contra o câncer no
Hospital Uopeccan no dia 22 de outubro. Para contribuir é fácil. É só levar um
lenço até a Rua Érico Veríssimo, 40, em horário comercial. Mais informações
com Emilli Peixoto, pelo (45) 99844-0905.

encerram com a Caminhada Rosa,
dia 27, às 16h, no Lago Municipal.

 Reportagem: Marina Kessler

CASA RELIGIOSA foi aberta para visitantes ontem; cerca de 500 pessoas compareceram

 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos O fim de semana em Cascavel foi de
atos pró e contra o candidato à

Presidência da República Jair
Bolsonaro. No sábado, mulheres
aderiram ao movimento nacional

#EleNão e foram à Avenida Brasil, em
frente à Catedral Nossa Senhora
Aparecida, com crianças, faixas e

muita música.
Ontem, a manifestação reuniu

cascavelenses na Praça do Migrante.
Nem o tempo chuvoso espantou os
eleitores pró-Bolsonaro. Alguns dos

manifestantes se cobriram com uma
bandeira gigante verde e amarela.

 AÍLTON SANTOS
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É durante a noite que os mora-
dores das Ruas Joaquim Távora e
Prudente de Morais, no Bairro Par-
que São Paulo, região centro-sul de
Cascavel, que se sentem mais ame-
açados e inseguros. Isso porque um
grupo de andarilhos permanece por
toda a madrugada nas escadarias
de um estabelecimento comercial
usando os mais variados e pesados
tipos de drogas. Muitos até conver-
sam alto sobre roubos, furtos e até
assassinatos já realizados.

Leandro Oldani mora há seis
anos no bairro e já presenciou ce-
nas angustiantes: “Todo fim de ano
alguns detentos que recebem indul-
to vêm aqui para usar drogas e fa-
lam cada coisa que nos assusta.

Medo e insegurança
no Parque São Paulo

Falam em matar, roubar. Eu viajo
bastante e me preocupo com minha
esposa que fica em casa sozinha”.

Oldani lembra de um episódio
ainda mais preocupante: “Meu vizi-
nho teve a casa arrombada por um
grupo desses no ano passado. A
sorte é que a residência possui
alarme, o que os impediu de entrar
e levar seus pertences”, conta.

Uma moradora que pediu para
não ser identificada relata que a
orientação às netas adolescentes
é de que evitem sair à noite na rua,
principalmente nesse cruzamento.
“Eles usam muita droga, sentimos
o cheiro dentro de casa. Tenho
medo que, ao estarem sob o efeito
de alguma substância, possam fa-

zer algum mal a elas”.
Oldani diz que várias vezes já

acionou a Polícia Militar para que
os usuários deixassem o local. A
patrulha, feita quase que imediata-
mente após as ligações dos mora-
dores, pouco adianta, já que na
noite seguinte o grupo novamente
se reúne. O último “encontro” acon-
teceu na segunda-feira (24). “De-
pois que a PM passou, uma pes-
soa só ficava aqui. Mas logo eles
se juntaram novamente”, lamenta.

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
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Análise de Desenhos
Neste sábado tem o curso
Análise de Desenhos. Um

instrumento para entender
simbologias e elaborar

diagnósticos.
O curso será ministrado

pela psicóloga e
 psicopedagoga
Deise Rosa.

Será das 8h às 12h e das
13h às 16h. Mais

informações pelo telefone
(45) 9 9978-5006.

Bom pra cachorro
O 22º Rocão será realizado dia

21 de outubro, na Praça
Parigot de Souza, a partir das
14h. O maior festival de rock
beneficente do Paraná é pra

ajudar a causa animal. A
promoção é da ONG Sou Amigo.

Muita história
Quem chega a Cascavel hoje é a dupla de escritores Mary e

Eliardo França, criadores dos “Pingos”. Os autores
participarão da abertura da segunda edição do Projeto

Contador de Histórias, promovido pela Secretaria
 Municipal de Educação.

oOo

Até sexta-feira, 100 professores e monitores de biblioteca
vão se apresentar como contadores.

Cada noite terá de 10 a 15 apresentações e premiação
dos participantes, além de feira de livros para os públicos

infanto-juvenil. O evento será às 19h15, no
Centro Centro de Convenções de Cascavel.

Marilda Penga com Terezinha Braga, que recebeu muito carinho e
homenagens pelo tempo em que se dedicou à Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos. Agora é curtir o merecido descanso!

DIVULGAÇÃO

Renato Sturmer,
Mariano Felipo Neves,

Simone Antonela Faria,
Gilberto Marques Moreira e
Clodoaldo Fogaça de Mello

e Pedro Henrique Moraes
da Fonseca.

 Guilherme Tschaen e
Carolaine Medeiros, em
registro de Louys Tilit
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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  �   ESPELHO DA VIDA

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Talíssia conversa com Santiago e

apoia o amigo. Jade e Pérola incentivam
Michael a retomar as mensagens com
Santiago. Dandara discute com Leonor,
que decide aplicar uma prova surpresa
para a turma. Gabriela se surpreende
com Álvaro e seu gosto pela leitura.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio se vê forçado a entregar a

Miudeza e as patentes a Samuca. Sa-
muca, Marocas, Carmen e Betina co-
memoram o resgate da Miudeza. Ben-
to declama poesias para Natália, que
fica encantada. Um homem sabota a
motocicleta de Samuca. Belém defen-
de Waleska no julgamento, mas ela é
declarada culpada.

SEGUNDO SOL
Beto salva Luzia de ser pega pela po-

lícia, e foge com a mulher. Viana alerta
Laureta sobre a fuga de Luzia e Beto.
Laureta conclui que Galdino se aliou a
Luzia e trama sua vingança contra o ca-
panga. Galdino ajuda Luzia e Beto. Laure-
ta comenta com Karola que acredita que
Roberval está mancomunado com Luzia.

JESUS
Barrabás diz não ter feito nada con-

tra Maria Madalena. Simão Zelote fala
sobre suas andanças com Jesus. Ca-
leb se apresenta a Antipas e fala do

Margot comemora com Alain e Cris
a decisão de fazer o filme em Rosa Bran-
ca, e Pat e Michele ouvem. Bola e Da-
niela começam a trabalhar para a pro-
dução do filme. Isabel pede que Mar-
got cuide de Priscila por uns dias. Cris
e Margot vão à casa de Júlia novamen-
te, mas não conseguem entrar. Bola
sugere que Mariane integre o elenco do
novo filme de Alain. Cris e Alain conver-
sam sobre a história de Júlia, e a atriz
lembra do senhor que lhe entregou o
camafeu. Cris se espanta com o sumi-
ço das fotos da casa de Júlia que esta-
vam registradas em seu celular. Prisci-
la reluta em ficar no casarão durante a
viagem de Isabel. Alain e Cris partem
para o Rio de Janeiro. Cris incentiva
Alain a perdoar Isabel. Priscila afirma a
Dalva e Margot que sente a presença
de Vicente.

Margot comemora  a
decisão de fazer o

filme em Rosa Branca

milagre feito por Jesus. Herodíade se
irrita. Barrabás não se entende com
Simão Zelote. José de Arimatéia fica
satisfeito com a aproximação entre Tia-
go Justo e Deborah.

ASAS DO AMOR
Ciçek não quer conversar com Al-

per porque ele gritou com Berna e não
a deixa mais vê-la; diz também que não
quer Leyla como a mãe dela. Canan
chega em sua casa e a empregada a

 � RECORD

entrega um pacote; ela abre e encontra
um quebra cabeça com uma carta chan-
tageando-a.

AS AVENTURAS DE POLIANA
 Branca ensina Verônica e a criar o

comitê Laço Pink. Filipa liga para Verôni-
ca e pede para ela ir urgente até a esco-
la e levar Gleyce com ela. Sérgio explica
para Mário e Luigi o que ele e Joana es-
tavam fazendo na 0110. Mário e Luigi
desconfiam da explicação de Sérgio.

 � BAND

 � SBT
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Nesta segunda-feira, você terá mais
disposição para se aproximar de quem
anda longe e matar a saudade. Evite
se isolar e passe mais tempo na com-
panhia de pessoas próximas.

To
ur

o

Vale a pena cuidar do corpo com mais
atenção. Será mais fácil deixar de lado
alguns hábitos e até iniciar uma dieta.
Os astros avisam que qualquer tipo de
exagero pode comprometer a saúde.

G
êm

os

Com a Lua em seu paraíso astral, o
final de semana começa animado!
Não deixe passar uma oportunida-
de de se divertir e curtir a compa-
nhia de quem gosta.

C
ân

ce
r A diversão está em alta, assim como a

convivência com a família. Se alguém
de casa precisar de ajuda, dê uma
mãozinha. Viagem a lazer tem tudo
para levantar o astral.

Le
ão

A semana começa agitada e você terá
pique de sobra para circular por aí e
conhecer gente nova. É um bom mo-
mento para se desapegar do passado e
deixar algumas coisas para trás.

V
ir

ge
m Você vai contar com o apoio da família

para colocar as contas em ordem. Há
chance de realizar o sonho da casa
própria, se já vinha se planejando.

Li
br

a

Você vai sentir mais segurança para
correr atrás dos seus interesses. Use
o charme do seu signo para fazer no-
vos amigos e animar a sua vida social.

E
sc

or
pi

ão Ficar no seu canto pode ser uma óti-
ma pedida. Siga sua intuição, que es-
tará mais forte, e pode se surpreen-
der. Mas vale a pena redobrar o cui-
dado para ficar bem longe de fofocas.

S
ag

it
ár

io Aproveite para resolver alguns assun-
tos pendentes com a família, ainda mais
se envolvem um segredo antigo. A con-
vivência com os amigos está em alta -
é hora de reunir o pessoal.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom dia para dedicar uma atenção

extra ao visual e causar uma ótima
impressão por onde passar. Entre em
contato com os amigos e não perca a
chance de conhecer novas pessoas.

A
qu

ár
io Você vai se esforçar mais para impres-

sionar os outros. Com mais energia,
vai se divertir com os amigos, ainda
mais se puder fazer uma viagem para
rever alguém querido.

 P
ei

xe
s Você vai se desapegar de algumas

coisas com relativa facilidade. Aproveite
para experimentar um novo visual! Em
compensação, melhor ter cautela para
não se desentender com amigo.
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O rapaz de 18 anos morto na noi-
te de sábado no Bairro Santa Cruz, em
Cascavel, era suspeito de ter atirado
em um agente da PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel) no dia 14 de
setembro, de acordo com informações
levantadas pela reportagem do Jor-

nal Hoje News com fontes oficiais.
O assassinato de Valdinei Ger-

mano da Silva aconteceu na Rua Ka-
maças, Bairro Santa Cruz.

Segundo informações da Polícia
Militar, ele teria se envolvido em
uma confusão na região do Conjun-
to Parque dos Ipês, no Bairro San-
ta Cruz, perto do local onde ele le-
vou os disparos de arma de fogo.

Suspeito de atentado
é assassinado a tiros

 Um homem foi baleado na per-

na na noite de sábado. O crime
aconteceu na Rua Anita Garibaldi,
Bairro Universitário, em Cascavel.

O homem estava dentro de uma
casa quando o atirador passou de
motocicleta e efetuou o disparo,
que lhe atingiu a perna.

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado, prestou socorro e o encami-
nhou para atendimento hospitalar,

sem risco de morte.
A Polícia Militar também esteve

no local para fazer buscas aos sus-
peitos. A Polícia Civil investiga o
caso.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

Um veículo Gol foi encontrado
pela Polícia Militar abandonado na
região do Parque dos Ipês com di-
versas marcas de tiros. A suspeita
é de que os atiradores tenham usa-
do o carro para fuga.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel investiga o caso e não
existe informação de que o crime
tenha relação com o atentado ao
agente penitenciário. As investiga-
ções são para tentar encontrar os
autores do homicídio.

RAPAZ caiu morto em via pública

GOL abandonado tinha várias marcas de tiros

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

VÍTIMA foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Tiro na perna
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Giro da
Violência

Acidente carro e caminhão
Um acidente envolvendo um carro e um
caminhão resultou em duas vítimas com
ferimentos moderados. Foi na BR-277 no
Trevo de Santa Tereza do Oeste. O Corpo
de Bombeiros e a Ecocataratas,
concessionária que administra a rodovia,
foram acionados para atender a
ocorrência. As vítimas foram
encaminhadas para atendimento
hospitalar sem risco de morte. Os
veículos ficaram destruídos.

Incêndio
criminoso?

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

 O incêndio em um ferro velho na
noite de sábado e que destruiu um
caminhão pode ter sido criminoso.
A Polícia Militar atendeu a ocorrên-
cia na marginal da BR-277, esqui-
na com a Rua Pedro Baú, Bairro Tu-
risparque, em Cascavel.

Um homem que mora no local
para fazer a guarda dos veículos con-
tou à Polícia Militar que acordou com
o barulho de uma explosão e que,
quando se deu conta, o caminhão já
estava pegando fogo. As chamas
tomaram uma grande proporção ra-
pidamente por conta do combustí-
vel que ainda havia no veículo.

O guarda disse que o local é
alvo frequente de ladrões que pu-
lam o muro para furtar peças de
veículos. A suspeita é de que o
fogo tenha sido provocado por la-
drões que foram ao local tentar
furtar equipamentos.

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado para apagar as chamas e uma
parte da via interditada para garan-
tir a segurança de motoristas e
moradores.

A Polícia Civil investiga o caso.

 AÍLTON SANTOS

CHAMAS se espalharam rapidamente pelo veículo, que virou ferro retorcido

Seis queimados
Em 45 dias, o Consamu (Consórcio
Intermunicipal Samu Oeste) atendeu seis
casos de queimaduras em crianças na
área de abrangência dos 42 municípios
atendidos pelo Consórcio. Os casos foram
considerados graves e com necessidade
de transferência para hospitais
especializados. Nesse fim de semana,
uma criança vítima de queimaduras foi
atendida em Nova Aurora e trazida pelo
helicóptero do Consórcio ao Hospital São
Lucas. A menina conseguiu vaga em
Londrina para atendimento especializado
e teve a transferência realizada durante
a noite por uma UTI móvel do Consamu,
por conta do tempo instável para
decolagem.

Preso com cocaína
Um homem foi preso com cocaína ontem
no Aeroporto de Foz do Iguaçu. O
paraguaio de 28 anos tinha 3 quilos de
cocaína presos ao corpo e foi identificado
pela Polícia Federal, em parceria com a
Receita Federal, durante operação de
rotina no aeroporto. O homem disse que
tinha como destino Amã, cidade capital
da Jordânia, e que receberia US$ 6 mil
pelo transporte da droga. Ele foi preso
em flagrante por tráfico internacional de
drogas e levado para a Delegacia de
Polícia Federal em Foz do Iguaçu.
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 Troféu Disciplina
Destaque aos atletas cascavelenses nos

Jogos Abertos foi a conquista do Troféu
Disciplina. O chefe da delegação, Derli

Stein, comemorou o desempenho das

equipes e o quarto lugar geral na

competição, com 365 pontos, atrás do

líder Maringá (551 pontos), Londrina

(539) e Foz do Iguaçu (390).

 Por apenas um gol de diferen-
ça, que veio com a cobrança de
um tiro livre de sete metros, a
equipe feminina de handebol ven-
ceu o Maringá nos Jogos Abertos
do Paraná, que se encerrou on-
tem em Londrina. A equipe con-
quistou a medalha de ouro ao fe-
char o placar em 25 a 24.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ouro nos Jogos Abertos
O domingo também foi dourado

para os meninos do handebol, que
derrotaram o time do Maringá por
27 a 23. A vitória veio apenas na
segunda prorrogação.

Já no ciclismo, Cascavel finali-
zou com o bronze, assim como no
futsal, após vencer o Campo Mou-
rão por 4 a 2.

DIVULGAÇÃO

 A chuva deu um grau a mais de
dificuldade para os 150 atletas ins-
critos para a quarta edição do Eco
Triahtlon em Cascavel, evento espor-
tivo promovido pelo Corpo de Bom-
beiros em parceira com o Centro
Universitário FAG, no Lago Munici-
pal. A competição reuniu participan-
tes de 13 a 69 anos, vindos de vári-
as cidades do Brasil e até dos paí-
ses vizinhos Paraguai e Argentina.

A disputa começou na água, com
750 metros de natação. Logo no
início do percurso, três atletas pre-
cisaram de atendimento médico e
não conseguiram concluir a primei-
ra etapa da prova por conta das for-

Eco Triathlon reúne 150 atletas no Lago

tes chuvas. Todos passam bem.
Depois da natação, os participan-

tes iam direto para as bicicletas para
os 20 quilômetros de muito pedal.
O último desafio foi a corrida de cin-
co quilômetros. Nessa edição foram
disputadas as categorias speed e
mountain bike, nas modalidades in-
dividual e revezamento.

FEMININO
Já na categoria feminino, Lismara Craus Ambrosio, de 21 anos,

foi quem levou a melhor. Ela é de Umuarama e já havia

participado da competição em 2016. Priscila Arttuzo e Elize Savi

chegaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O

evento deste ano foi federado e valeu pontos para o

Campeonato Paranaense de Triathlon. Essa edição marca as
comemorações dos 106 anos do Corpo de Bombeiros.

Primeiros colocados
No masculino, o primeiro a cruzar

a linha de chegada foi o curitibano

Kauê Willy, que completou a prova

em uma hora e um segundo. Além

do ouro, Willy volta para casa com

o novo recorde do Eco Triathlon.
Em segundo lugar ficou Matheus

de Souza Diniz, seguido por João

Teixeira Alvares Neto.

  AÍLTON SANTOS

A QUARTA edição do Eco

Triathlon Cascavel pontuou

para o Paranaense
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 1O 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

 Assim como aconteceu há qua-
tro anos, a seleção brasileira mas-
culina de vôlei voltou a ser batida
pela Polônia na final do Campeona-
to Mundial da modalidade. Nesse
domingo (30), em Turim, na Itália, o
time comandado por Renan Dal
Zotto foi derrotado pela equipe eu-
ropeia por 3 sets a 0, com parciais
de 28/26, 25/20 e 25/23, em 1
hora e 38 minutos de confronto.

Bem longe de repetir a boa atua-
ção da vitória sobre a Sérvia, no sá-
bado (29), pelas semifinais, o time

brasileiro foi superado pelos polo-
neses com relativa facilidade na
segunda parcial e, abalada emocio-
nalmente, estava sendo atropelada
na terceira, antes de reagir apenas
na parte derradeira do confronto.
Porém, não foi o suficiente para sal-
var o match point polonês quando
perdia por 24 a 23 e deu adeus ao
sonho do tetracampeonato.

Para a Polônia, a vitória também
significou triunfar em uma espécie
de “tira-teima” contra a seleção
brasileira, que em 2016 superou a
rival por 3 sets a 0 na decisão do
Mundial, no Japão. Assim, cada país
chegou nesta final com um triunfo
sobre o outro em duelos que vale-
ram o troféu do torneio.

Já no feminino...
A seleção feminina de vôlei venceu o
seu segundo jogo pelo Campeonato
Mundial nesse domingo (30). O time
do técnico José Roberto Guimarães
bateu, sem dificuldades, a equipe
dominicana por 3 sets a 0, com
parciais 25-15, 25-20 e 25-22. Com a
vitória, a seleção anota 6 pontos no
Grupo D, com 100% de
aproveitamento. A equipe de José
Roberto volta às quadras hoje contra
a Sérvia, às 7h30. A partida vai
decidir o primeiro lugar da chave.

SÉRIE B

Fortaleza 2x1 São Bento
Ponte Preta 0x1 B. de Pelotas
Juventude 0x0 Londrina
Paysandu 2x3 Goiás
Vila Nova 1x1 Guarani

CRB 0x0 CSA
Figueirense 2x2 Atlético-GO

Oeste 0x0 S. Corrêa
Coritiba 1x0 Avaí

Boa 1x2 Criciúma

TERÇA-FEIRA 2/10
19h15 S. Corrêa x Figueirense
20h30 Criciúma x Oeste
20h30 Goiás x Londrina
21h30 CSA x Paysandu

SEXTA-FEIRA 5/10
19h São Bento x Guarani
20h30 Avaí x Boa
20h30 B. de Pelotas x Fortaleza
21h Coritiba x Juventude

SÁBADO 6/10
16h30 Atlético-GO x Vila Nova
18h30 Ponte Preta x CRB

29ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 53 29 16 5 8 43 28 15
2º Goiás 49 29 15 4 10 43 37 6
3º CSA 47 29 13 8 8 38 30 8
4º Avaí 45 29 12 9 8 38 26 12
5º Guarani 45 29 12 9 8 37 30 7
6º Atlético-GO 44 29 12 8 9 41 40 1
7º Vila Nova 44 29 11 11 7 27 21 6
8º Londrina 40 29 11 7 11 32 32 0
9º Figueirense 40 29 10 10 9 38 36 2
10º Coritiba 40 29 10 10 9 30 30 0
11º Criciúma  39 29 10 9 10 32 34 -2
12º Oeste 39 29 9 12 8 30 31 -1
13º Ponte Preta 37 29 9 10 10 30 26 4
14º São Bento 36 29 8 12 9 29 30 -1
15º B. de Pelotas 34 29 8 10 11 25 29 -4
16º Juventude 32 29 6 14 9 21 28 -7
17º CRB 31 29 7 10 12 21 30 -9
18º Paysandu 31 29 7 10 12 29 39 -10
19º S. Corrêa 26 29 6 8 15 23 36 -13
20º Boa 26 29 6 8 15 23 37 -14

Adeus ao tetra

30ª RODADA

WALLACE encara o bloqueio polonês, mas não
evita derrota por 3 sets a 0

REUTERS
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 O técnico do Palmeiras, Luiz Fe-
lipe Scolari, ganhou neste domingo
(30) mais um motivo para ficar sa-
tisfeito com sua equipe. A vitória de
3 a 1 sobre o Cruzeiro, no Pacaem-
bu, colocou a equipe alviverde na li-
derança do Campeonato Brasileiro.

O comandante palmeirense des-
tacou a luta por dois títulos conco-
mitantes - a Libertadores e o Bra-
sileirão - mesmo sem períodos lon-
gos de treinamento.

Agora, a semana reserva ao Pal-
meiras dois jogos fundamentais: con-

Verdão assume a liderança

 SABOR AMARGO
Enquanto o Palmeiras saboreia a liderança, o São Paulo engole a seco a queda
na tabela do campeonato. Após o empate por 2 a 2 com o Botafogo, no Nilton

Santos, o time caiu para a terceira posição, com 52 pontos.

Depois do jogo, o técnico Diego Aguirre aprovou a atuação tricolor no segundo

tempo da partida e adiantou que conta com a volta de Everton para enfrentar o

Palmeiras, no Morumbi. O meia-atacante tem desfalcado o time com uma

fibrose na coxa esquerda. “Foi um jogo muito disputado. Difícil. No primeiro
tempo sofremos dois gols. Cometemos alguns erros [...]. Estamos entrando na

etapa final. Vão ser todas decisões, não só o jogo de sábado. Temos 11 rodadas

pela frente. Temos de ter calma e acreditar no que podemos fazer, tentar

ganhar o próximo jogo em casa para seguir na luta”, analisa o treinador.

SÉRIE A

Fluminense 0x1 Grêmio
América-MG 0x0 Corinthians

Bahia 0x0 Flamengo
Palmeiras 3x1 Cruzeiro

Atlético-MG 5x2 Sport
Santos 1x0 Atlético-PR

Botafogo 2x2 São Paulo
Internacional 2x1 Vitória

Ceará 3x1 Chapecoense

SEXTA-FEIRA 5/10
19h Sport x Internacional
21h Corinthians x Flamengo
21h30 Vitória x Santos

SÁBADO 6/10
16h Atlético-PR x América-MG
16h Chapecoense x Atlético-MG
18h São Paulo x Palmeiras
21h Grêmio x Bahia

Segunda-feira 8/10
20h Fluminense x Paraná

TERÇA-FEIRA 9/10
21h Botafogo x Vasco

27ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 53 27 15 8 4 41 18 23
2º Internacional 53 27 15 8 4 35 17 18
3º São Paulo 52 27 14 10 3 39 22 17
4º Grêmio 50 27 14 8 5 35 14 21
5º Flamengo 49 27 14 7 6 38 22 16
6º Atlético-MG 45 27 13 6 8 47 33 14
7º Cruzeiro 37 27 9 10 8 22 23 -1
8º Santos 36 27 9 9 9 31 26 5
9º Corinthians  35 27 9 8 10 28 23 5
10º Fluminense 34 27 9 7 11 26 32 -6
11º Atlético-PR 33 27 9 6 12 33 29 4
12º Botafogo 33 27 8 9 10 28 38 -10
13º América-MG 32 27 8 8 11 25 30 -5
14º Bahia 30 27 7 9 11 26 32 -6
15º Vitória 29 27 8 5 14 27 48 -21
16º Vasco 29 26 7 8 11 30 38 -8
17º Chapecoense 28 26 6 10 10 27 38 -11
18º Ceará 27 26 6 9 11 19 28 -9
19º Sport 24 27 6 6 15 23 44 -21
20º Paraná 16 26 3 7 16 11 36 -25

tra o Colo-Colo, quarta-feira (3), pela
Libertadores, após vitória de 2 a 0
no Chile; e diante do São Paulo, sá-
bado (6), pelo Brasileirão, em clássi-
co direto entre o líder Verdão e o Tri-
color, agora terceiro colocado. Mas o
treinador garante: o rival não passa
por sua cabeça: “Eu não penso no
São Paulo. Eu estou jogando na quar-
ta-feira uma decisão e vou pensar no
São Paulo? Quem é que vou colocar,
João, Pedro, Maria? Temos que tra-
balhar da mesma forma. Não vamos
mudar a forma de pensar”, diz.

APÓS empate entre São Paulo e Botafogo,
Palmeiras é o novo líder do Brasileirão

 Depois de sair atrás, o Inter virou para cima do Vitória, venceu por 2 a 1 e tem a

mesma pontuação do primeiro colocado, Palmeiras, com 53, e segue na vice-

liderança do Campeonato Brasileiro. Os três pontos vieram com muita confusão

com a arbitragem no segundo tempo. Em pênalti no mínimo polêmico,
D’Alessandro definiu o resultado - a imagem mostrou o toque de Lucas

Fernandes fora da área. Antes, Emerson Santos, contra, logo no primeiro

minuto, abrira o placar para o Leão, enquanto Leandro Damião havia

empatado. O resultado põe os gaúchos com a mesma pontuação do Palmeiras,

atrás no saldo de gols. Já o Vitória caiu para a 15ª colocação, com 29 pontos. O

Inter volta a jogar na sexta-feira (5), às 19h, contra o Sport, na Ilha do Retiro.
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De virada

O Estádio Olímpico Regional foi palco
da final da Taça Cascavel Livre Amador
2018, a primeira competição realizada
pela Liga de Futebol e Futsal Paranaense.
Quem levou o título para casa foi o
Resenha Futebol Clube, que venceu o
Ponte Preta por 3 a 2.

AÍLTON SANTOS

28ª RODADA


