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Dois projetos apresentados ontem prometem revolucio-
nar o transporte público de Cascavel, tornando-o mais
barato, eficiente e amigo do meio ambiente. Um deles
prevê o uso da energia gerada no Aterro Sanitário, o
que abasteceria de imediato dez ônibus. O outro é

dotar pelo menos dois veículos movidos a eletricidade.
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Transporte
público chega

ao futuro
Oeste sitiado
Teve início ontem a operação
de saturamento na região do

Bairro Santa Cruz para a
instalação da UPS Oeste.
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AÍLTON SANTOS

Atacado Liderança:
audiência pública vira
guerra de dados
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Liga
Nacional
Hoje tem jogão de
handebol. Cascavel

entra em quadra contra
a atual campeã da Liga
Nacional, Concórdia.
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“Queremos antecipar o
processo para que a
máquina do governo
não precise parar no

início do ano e gastar
tempo para tomar
decisões e buscar

soluções que já podem
acontecer desde já”

18 DE OUTUBRO, DIA DO MÉDICO
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 DIVULGAÇÃO

Ratinho Jr, eleito
governador do Paraná, em
seu primeiro encontro com

a governadora Cida
Borghetti para tratar da

transição.

No dia 18 de outubro é celebrado o Dia do Médico, profis-
sional responsável por investigar as causas das doenças
e cuidar da saúde das pessoas. A data surgiu como ho-
menagem a São Lucas, ele que também exercia a profis-
são e é considerado o santo padroeiro dos pintores, dos
artistas e dos médicos.
O médico faz um verdadeiro levantamento sobre a saúde
de cada indivíduo que o procura, com a realização de
exames para diagnosticar, receitar medicamentos, com-
bater e curar as enfermidades. Participa de programas de
prevenção da saúde coletiva e pode atender em hospi-
tais, postos de saúde e em clínicas próprias.
Medicina é um dos cursos mais exigentes, já que de-
manda tempo integral do estudante. Para aqueles que
querem se especializar, são necessários mais dois anos
de estudo. De acordo com o CFM (Conselho Federal de
Medicina), existem cerca de 53 especialidades médi-
cas em que é possível atuar. Além disso, o profissional
dessa área deve estar atento às novidades do setor e se
atualizar com frequência.
Muito mais do que ter uma formação de qualidade, o bom
médico precisa saber lidar com seus pacientes, que, pela
situação em que se encontram, estão fragilizados e caren-
tes. Cada detalhe da relação do profissional de saúde com
eles é de extrema importância para a recuperação. Por-
tanto, não só os médicos, mas gestores e equipes de
enfermagem devem estar preparados para cada vez mais
tornar os processos de atendimento mais humanos.
Mesmo com todos os desafios da profissão, os médi-
cos ainda têm que lidar com os problemas de falta de
estrutura e de recursos que acometem muitos hospi-
tais do País. Diante de tantas responsabilidades, nada
mais justo do que ter um dia para homenagear e reco-
nhecer a importância desse profissional para a socie-
dade. Feliz Dia do Médico!

Ulisses dos Santos é gestor médico do HSANP,
centro hospitalar da Zona Norte de São Paulo

Opinião
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Portas abertas do Palácio
A diplomacia do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) no decorrer

da carreira política garante portas abertas onde quer que
esteja. Ontem, nos corredores do Palácio do Iguaçu, o chefe

do Executivo municipal esteve entre Cida Borghetti (PP) e
Ratinho Júnior (PSD). Da atual governadora, sempre obteve

dedicação e respeito e agora, com o sucessor, as expectativas
são ainda mais positivas. O braço direito de Paranhos, o vice-

prefeito Jorge Lange, é aliado partidário de Ratinho. O
encontro de ontem entre Ratinho e Paranhos foi o primeiro
após as eleições, visto que o prefeito acaba de voltar de

viagem a Medellín.

CARGOS EXTINTOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O Sismuvel realiza reunião hoje, às 19h, no plenário da Câmara,
para debater a extinção de cargos de serviços gerais. O projeto
enviado pelo Executivo impede futuros concursos públicos para
essas vagas. A expectativa é de terceirização dos setores e já
obteve rejeição total do Sismuvel.

 Finalmente foi publicado o edital para concorrência pública
para execução das obras da Avenida Itelo Webber - que dá
acesso ao Aeroporto Municipal.

A via será duplicada - as propostas das empresas interessadas
poderão ser apresentadas até as 15h de 20 de novembro. O
valor máximo proposto é de R$ 4,7 milhões.

Asfalto
O recape da Rua Flamboyant,
no Bairro Recanto Tropical,
estranhamente não chegou.
Os buracos e as reclamações
dos moradores levaram o
vereador Pedro Sampaio
(PSDB) a questionar a
prefeitura sobre os motivos
que impedem o início da
obra. Paranhos obteve
respostas em Curitiba. A obra
de R$ 457 mil será executada
pela Pavimentações e
Terraplenagens Schmitt.
Desse valor, R$ 394 mil são
da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.

Virar a página
O senador eleito Flávio Arns
(Rede) esteve ontem em
Cascavel para prestigiar
evento da Apae, onde se
encontrou com seu primeiro
suplente, Vilson Basso.
Prometeu manter firmeza nas
medidas contra a corrupção e

disse que está na hora de o
“Brasil virar a página”. Sobre
o governador eleito, diz que
deseja um trabalho conjunto -
inclusive com os prefeitos,
para uma articulação em
benefício do Estado.

Honra ao
compromisso
O deputado Adelino Ribeiro
(PRP) agiu de maneira
incansável para honrar o
compromisso com Cascavel.
Nos bastidores, esteve atrás de
todos os meios para viabilizar o
funcionamento da UPS Oeste:
primeiro enfrentou os interesses
de adversários políticos que
levaram a UPS para área nobre
e depois a negociação com o
Estado para nomear policiais.
Adelino é um dos deputados
que deixam o mandato em
“época de colheita”. Resta
saber para onde correrão as
entidades com o pires na mão
a partir de 2019.

Liderança
em xeque

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Com plenário lotado, a
comunidade debateu ontem
o empréstimo de R$ 28 mi-
lhões para a compra do pré-
dio do antigo Atacado Lideran-
ça para instalar o novo Cen-
tro de Convenções e Eventos
de Cascavel. Com parecer
favorável da Comissão de Fi-
nanças e contrário da Comis-
são de Justiça, a Câmara
votará segunda-feira a pro-
posta da prefeitura.

Caso seja aprovado o
empréstimo bancário, o Mu-
nicípio terá carência de 24
meses e amortização de 96
meses para liquidara dívida.
A estimativa de juros é de R$
17,5 milhões até 2028 - to-
talizando R$ 45 milhões. A
prefeitura quer transformar
em Almoxarifado Central o
atual centro de eventos.

O economista Leandro
Mourão analisou as condi-
ções de empréstimo e diz
que, se fosse para a iniciati-
va privada, a vantagem seria
evidente. Mas, como se tra-
ta da iniciativa pública, talvez
o “negócio da China” não seja
oportuno. “O imóvel não tem
como objetivo compra e ven-
da, mas para uso a eventos
- muitos deles sem cobrança
por par te da prefeitura. O
custo da estrutura pode ficar
superior a R$ 63 milhões, de-
vido à taxa de juros, sem
contar a necessidade de re-
formas da estrutura [estima-
da em R$ 7 milhões]”.

O economista reavaliou a

taxa de juros CDI. Na simu-
lação foi levado em conside-
ração o índice de setembro,
que foi de 0,45%, enquanto
no acumulado dos dez anos
a taxa média seria de 1,17%,
dobrando o valor.

Os vereadores também
se manifestaram: Misael Jú-
nior, Rafael Brugnerotto, Sid-
nei Mazutti, Alécio Espínola,
Valdecir Alcantara, Celso Dal
Molin, Josué de Souza defen-
deram o projeto.

Documentos sobre o to-
tal arrecadado com a locação
da estrutura atual foram con-
traditórios: os vereadores re-
ceberam relatórios que apon-
taram uma arrecadação de
R$ 300 mil em 2017; já a
prefeitura aponta uma média
de R$ 700 mil - e espera nos
próximos 15 anos “lucrar” R$
13 milhões em locação.

A base do Executivo
apresentou um vídeo insti-
tucional que enalteceu as
condições da estrutura e
opiniões de empresários
favoráveis à aquisição mili-
onária. “O negócio é excep-
cional pelo valor, localização
e qualidade - ainda é preci-
so considerar que está
pronto para uso. Já há pro-
jetos para construção de um
novo centro de eventos em
Cascavel, que, conforme
estimativa do próprio Minis-
tério do Turismo, demanda-
ria entre R$ 45 milhões e
R$ 50 milhões”, diz o vice-
prefeito Jorge Lange (PSD).

INTERESSE POLÍTICO
Os vereadores Josué de Souza, Jeferson Cordeiro e Valdecir Alcantara
atribuíram o debate a "questões de interesse político". Misael Júnior chegou a
sugerir que o economista convidado era de Curitiba e não teria atributos para
avaliar a compra - mas como o bairrismo é necessário, o convidado tratou de corrigi-
lo, dizendo que é de Cascavel. Jeferson comparou a audiência pública a futebol:
"É o efeito Neymar, não importa se joga bem, o importante é aparecer na tela".
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Em agenda de trabalho ontem
(17), em Curitiba, o prefeito Leonal-
do Paranhos manteve audiência
com o secretário estadual de De-
senvolvimento Urbano, Silvio Bar-
ros, para tratar de demandas de
Cascavel. Dentre elas, Paranhos
tratou da liberação da compra de
um veículo no valor de
R$ 41.510,63, com contrapartida
de R$ 2.189,37 do Município.

Paranhos também encaminhou a
homologação do processo licitató-
rio para obras de recape da Rua
Flamboyant, com área total de
17.491,80 metros quadrados, inclu-

Asfalto e Aeroporto
indo a execução da sinalização hori-
zontal da via, no valor total de
R$ 457.082,48, sendo R$ 394.315,50
de recursos da Sedu, e contraparti-
da do Município no valor de
R$ 62.766,98. A obra será executa-
da pela empresa Pavimentações e
Terraplenagens Schmitt Ltda.

Na pauta da audiência também
estavam as obras no Aeroporto
Municipal de Cascavel. O prefeito
e o secretário trataram de deta-
lhes técnicos sobre o projeto e
também sobre o edital de licita-
ção das obras do terminal que
está fase de conclusão. PARANHOS despacha com secretário Silvio Barros

SECOM

 A entrega das obras do Terminal Sudoeste, prevista para o dia 12 de outubro,
não aconteceu. A Secretaria de Obras de Cascavel explica que as condições do

tempo no início dos trabalhos, em meados de janeiro, interferiram no
cronograma. Agora, é a chuva quem atrapalha de novo. Por conta disso, um
aditivo foi concedido à Diarc Engenharia e Pré-Fabricados Ltda. “A empresa

solicitou um aditivo de prazo de 30 dias, que já foi assinado, mas por conta do
grande volume de atividades do Setor de Compras ainda não foi publicado”,

explica a Secretaria de Obras.  Ainda segundo a secretaria, como está previsto
em lei, o prazo para publicação de um aditivo é até o quinto dia útil do mês
subsequente ao pedido. O terminal construído na Avenida Tito Muffato, no

cruzamento com a Rua Mawes, no Bairro Santo Onofre, em Cascavel, tem 1.955
metros quadrados e um custo de R$ 4,2 milhões. “A empresa está realizando os

ajustes finais na obra”, acrescenta a secretaria.

Mais prazo para o novo terminal

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

EMPRESA solicitou
aditivo de prazo de 30 dias

para finalizar obra

Debaixo de chuva

 As mudanças em pontos de embarque
do transporte coletivo trouxeram

transtornos, especialmente em dias de
chuvas. Na Rua Ipanema, no Bairro
Periollo, em Cascavel, por exemplo,

novas placas indicam onde o passageiro
deve esperar pelos ônibus. Só que ainda

não há abrigo para quem aguarda o
embarque e é difícil não se molhar.

A Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) iniciou na segunda

semana de setembro a instalação dos
abrigos de ônibus que passaram por
mudanças devido à inauguração dos
terminais Leste e Nordeste. Na Rua

Ipanema, por enquanto os serviços não
chegaram. Os abrigos mais próximos

aos novos pontos de embarque ficam a
cerca de 300 metros.
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Após investir mais de R$ 100
milhões para reestruturar o sis-
tema de transporte coletivo de
Cascavel, a prefeitura dá agora
um verdadeiro salto ao futuro: o
uso de energia limpa nos ônibus.

O presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelis-
saro, e representantes da empre-
sa Eletra - Tecnologia de Tração
Elétrica de São Bernardo do Cam-
po (SP) - apresentaram um futuro
projeto que beneficiará o meio
ambiente e o transporte coletivo
urbano do Município.

A ideia é usar a energia reno-
vável gerada no Aterro Sanitário
de Cascavel. A princípio, o local
está apto a produzir energia su-

Como Cascavel já está investindo em ciclovias, ciclofaixas, no transporte

coletivo, no pedestre e paisagismo, uma das visões de futuro é que cada

vez mais a população utilize diferentes meios de transporte, os quais

contribuem para o meio ambiente e a saúde. “A previsão para 2030 é de

mais de 300 mil veículos transitando em nossa cidade e o espaço urbano

continuará o mesmo, mas sem possibilidades de fluidez e estacionamento

para tantos; assim, estamos estudando formas de investir e incentivar o uso

dos demais modais como a bicicleta, o transporte coletivo e o próprio

deslocamento a pé”, explica Alsir Pelissaro.

“Devemos pensar na mobilidade, na acessibilidade, na interligação de

modais e também na infraestrutura logística, proporcionando aos cidadãos

qualidade e segurança, por isso é de suma importância levarmos a ideia ao

conhecimento da comunidade cascavelense”, complementa Pelissaro.

Transporte público:
um passo ao futuro

MUDANÇAS garantiriam a redução de poluentes

REPRODUÇÃO

 Reportagem: Silvio Matos

Novo sistema
O vice-prefeito Jorge Lange diz que o

Município quer logo de um a dois

ônibus elétricos em testes nos novos

corredores exclusivos, integrando-os à

reestruturação do sistema. “Ainda não

sabemos de que modo será isso, mas

estamos em tratativas com os

operadores, com fabricante de

elétricos. Queremos ver se fazemos

convênios, com Itaipu e  Copel, por

exemplo. Isso ainda é muito recente,

mas queremos trazer essa tecnologia

para Cascavel”.

CONHECER MAIS
O supervisor de transporte da Viação Capital do Oeste, Victor Cararo, foi
cauteloso, e disse que precisam de mais informações: “Precisamos conhecer
mais. Saber dos benefícios para as empresas e os passageiros. Mas se
realmente esses ônibus são a melhor opção, não descartamos os testes”.

ficiente para abastecer até dez
carros do transpor te coletivo.
Além de mais barata, contribui
para a redução de poluentes na
área urbana.

O termo mobilidade elétrica foi
apresentado pelo engenheiro da
Superintendência de Smart Grid e
Projetos Especiais da Copel, Zeno
Nadal, ontem, durante evento do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Cascavel.
Já a Eletra Bus, do ABC Paulista,
mostrou as vantagens de um sistema
de transporte com mais qualidade,
funcionalidade e conforto para os
passageiros. “Podemos ser a primeira
cidade do interior do Estado nessa
transição do combustível fóssil para a
eletricidade. Nós temos que ser
exemplo para a região oeste e
implantar essa tecnologia o quanto
antes”, disse o presidente da Acic
(Associação Comercial e Industrial
de Cascavel), Edson Vasconcelos.

Cascavel de 2030

Mobilidade elétrica Tarifa e
sustentabilidade
O gerente comercial e industrial

da Eletra Bus, José Antônio do

Nascimento, explicou que a vida

útil dos veículos aumenta e,

embora custem mais caro, há

muitas vantagens que os

tornam mais vantajosos que os

de motor a diesel.

Embora ninguém ouse em falar

em tarifa, num primeiro

momento não haveria

alteração, mas a expectativa é

de que a tecnologia tornaria o

sistema mais barato.
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Lutar contra as dores da fibro-
mialgia faz parte da rotina de Ivo-
nete Teterycz e encontrar meios de
acalmá-las já virou praxe. No deses-
pero de ter mais qualidade de vida,
a moradora do Bairro 14 de Novem-
bro caiu em um golpe.

Ela conta que na tarde de quar-
ta-feira (16) um grupo de seis pes-
soas circulou pelas ruas do bairro
em uma Kombi branca ofe-
recendo um massageador
que prometia fazer mila-
gres. “Recebi o pessoal lá
em casa e até fizeram mas-
sagem em mim. Aquele apa-
relho parecia ser muito
bom, com infravermelho, e
me ajudaria a enfrentar a
doença”, conta Ivonete.

O que ela não sabia é que
a equipe de vendas, que re-
presenta uma empresa de
Minas Gerais, vende o apa-
relho sem autorização da fa-
bricante, com nota fiscal fal-
sa, importado de forma ile-
gal do Paraguai e com um
valor muito mais caro do que
o de mercado. A constatação
só ocorreu depois que ou-
tros familiares alertaram Ivo-
nete de que a situação se
tratava de um golpe.

O aparelho foi oferecido
a R$ 1,2 mil, enquanto a
fabricante comercializa o

Golpe na cidade

IVONETE mostra a nota fiscal falsa da compra do aparelho

Quem saiu ainda mais prejudicado na história foi Paulo Macoski. Sua esposa,
Aurelia, tem sérios problemas de coluna, não perdeu tempo e pagou a vista
R$ 1,2 mil aos vendedores. “O que a gente fica preocupado é que eles estão
passando em vários bairros vendendo um produto que custa bem menos em
qualquer outro lugar”, conta Macoski, que faz um alerta à população: “Eles

[os vendedores] têm um bom papo, falam muito bem do produto, fazem boas
condições de pagamento, mas pegam todos os nossos dados, como CPF,

endereço, telefone, para cadastrar em um sistema... Além do dinheiro gasto,
estou preocupado com o que podem fazer com minhas informações pessoais”.

Não retornou
A empresa Amarflex, de

Minas Gerais, que
desenvolve e vende os
massageadores, foi
procurada pela reportagem
do Hoje News. Uma das
atendentes informou que
iria repassar a situação ao
responsável, que não
retornou a ligação.

produto original entre R$ 90 e R$
120. Ivonete deu R$ 290 de entra-
da e parcelou o restante.

Já a vizinha Antonia da Rocha
desembolsou R$ 150. Quando sou-
be do prejuízo, tentou entrar em
contato com a empresa pelo tele-
fone que consta na nota fiscal: “Só
que a mensagem é de que nenhum
dos números existe”.

Alerta à população

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

Caso de polícia
Os três vizinhos entraram

em contato com o Setor de
Estelionatos da Delegacia
Civil e foram orientados a

levar as notas fiscais falsas
e o aparelho até a delegacia

para registrar boletim
de ocorrência.
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A ideia de aderir à Gestão
Plena no Sistema Municipal
de Saúde em Cascavel terá mais
um passo na próxima semana. Um
grupo formado por integrantes do
Conselho Municipal de Saúde, da
Comissão de Saúde da Câmara de
Vereadores e da Secretaria de Saú-
de vão a Foz do Iguaçu colher in-
formações sobre como o sistema
funciona na prática.

Um questionário com os princi-
pais pontos a serem avaliados está
sendo elaborado e a visita deve ser-
vir para esclarecer as dúvidas.

O presidente do Conselho Muni-
cipal de Saúde, João Maria de Olivei-
ra Lima, é cauteloso: “É preciso ir até
as cidades ver os hospitais, conver-

A UBS São Cristóvão, em Cascavel, deu início ontem às reuniões do Grupo de
Saúde Mental do Idoso, que focará temas em consonância com a promoção da
saúde e possibilitará a execução das ações de prevenção, abordando conteúdos que
contemplam questõespsicossociais e emocionais.
As reuniões do grupo serão mensais, a cada terceira quarta-feira de cada mês,
sempre às 8h. “O espaço será utilizado para demandas que não sejam de ordem
clínica, proporcionando acolher o idoso e deixá-lo à vontade para falar sobre as
necessidades dele”, detalha a coordenadora da UBS, Maria Elisa Donadel.
Os encontros abordam questões biopsicossociais e emocionais dos idosos; será
realizado um processo dinâmico, permitindo que compartilhem sentimentos,
experiências e informações.  Informações sobre o Grupo podem ser obtidas
diretamente na UBS São Cristóvão, na Rua Cartola, s/nº (entre as Ruas Castro e
Ermelindo de Leão). Contatos: 3902-2665 e 3902-2654.

sar com servidores e analisar os pon-
tos bons e ruins da gestão para ver
se é algo que podemos implantar em
Cascavel, se é compatível com a nos-
sa realidade. Planejamos visitar Foz,
Pato Branco, Francisco Beltrão e Ma-
ringá para termos uma boa noção da
situação. Porque depois que se entra
na gestão é muito difícil voltar atrás”.

O presidente lembra que é preciso
analisar os custos e a ampliação do
atendimento. “Dependendo do mo-
delo de contrato, o Município precisa
receber pacientes da região também,
e aí vamos tirar recursos de onde? Se
fizer um hospital só para atender os
cascavelenses, é preciso ter dinheiro
para custear tudo, desde insumos até
profissionais, e nós temos dinheiro e

BOLSA
SOLIDÁRIA
O Provopar de Cascavel realiza
nesta quinta-feira (18) a quinta
etapa do Projeto Bolsa Solidária,
com a entrega de bolsas, acessórios
e maquiagens para mulheres que
participam das atividades da
entidade. O projeto começa às
14h na Cozinha Social do Bairro
Interlagos, localizada na Avenida
Interlagos, 1.585.
Durante o evento será realizada
palestra com o tema Saúde da
Mente, Saúde da Alma, com o
médico Marcelo Nonaka Frade. O
objetivo é fazer com que essas
mulheres se sintam acolhidas e
especiais de alguma maneira,
proporcionando melhora na
autoestima, ao mesmo tempo que
se oferece conhecimentos na área
da saúde. O público-alvo são as
mulheres atendidas na Cozinha
Social do Interlagos e também
alunas e ex-alunas das oficinas do
pão e de corte e costura.

Grupo de Saúde
Mental do Idoso

SECOM

possibilidade de conseguir sustentar
isso? Não pode ser uma decisão

tomada sem analisar todos esses
pontos”, afirma João.

Gestão Plena: bom ou ruim?

O que é
 Gestão Plena?

Gestão Plena é um modelo
preconizado pelo SUS (Sistema Único
de Saúde) que prevê que o Município

assuma todo o controle do
atendimento público, inclusive de

alta complexidade e internamentos.
Em Cascavel, a medida vem sendo

discutida como forma de viabilizar o
Hospital Municipal.

 Reportagem: Cláudia Neis

Grupo de Saúde
Mental do Idoso



Distribuição
O Sindicato Rural de Cascavel recebeu

alguns exemplares e está distribuindo aos

interessados em sua sede, na Rua Paraná,

3.937, Centro.
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A Polícia Militar do Paraná, com
o apoio do Sistema Faep (Federa-
ção da Agricultura do Estado do
Paraná) e do Senar-PR (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural), ela-
borou uma cartilha sobre seguran-
ça rural que traz dicas de combate
ao crime no campo.

O material é fruto de estudos
realizados pela PM, com base em
dados da corporação, além de re-
latos de moradores, produtores
e sindicatos rurais. Depois de vi-
sitas para analisar algumas pro-
priedades vítimas de furtos, rou-
bos e outros ilícitos, o material
foi desenvolvido.

O Sindicato Rural de Cascavel
está distribuindo o informativo
aos produtores rurais.

De acordo com o diretor do sin-
dicato, Paulo Vallini, o documento
é cheio de dicas interessantes e
certamente irá ajudar a minimizar

NOVOS HÁBITOS
A cartilha mostra, de forma
didática, como algumas mudanças
relativamente simples podem
reduzir os índices de violência. A
Polícia Militar orienta desde
sugestões para adequações
estruturais até aspectos de
comportamento. “Criando-se uma
cultura de prevenção, que seja
baseada em medidas simples e sem
custo na maioria dos casos,
teremos níveis muito melhores de
segurança e paz neste setor
fundamental para a sociedade: o
meio rural”, aponta o material.
Entre os principais pontos tratados
está o da mudança na arquitetura
da propriedade. Nesse ponto,
como ensina o material, entra o
aspecto da melhoria da visibilidade
no local com a desobstrução da
paisagem causada por elementos
como cercas vivas, paredões
verdes, muros muito altos e falta de
iluminação. A manutenção
constante das áreas comuns
também auxilia a afugentar pessoas
mal-intencionadas.

Criminalidade no campo
a grande onda de criminalidade no
campo, que é mais vulnerável aos
ataques dos ladrões. Propriedades
rurais preparadas deixam de ser
alvo de malfeitores.

� Iluminação: visibilidade reduzida favorece o bandido;

� Casa: as residências precisam ter a melhor visibilidade da propriedade;

� Portão: reforçado, pintado com cores claras e com sinalização de propriedade

particular;

� Dispositivos eletrônicos: câmeras e alarmes com manutenção sempre em dia;

� Rebanhos: não deixe animais próximos a estradas e/ou longe das sedes;

� Galpões: devem ser posicionados em locais visíveis da sede e sempre

trancados;

� Animais de guarda: cães adestrados e até mesmo aves como gansos podem

ser úteis para auxiliar na segurança;

� Em caso de assalto: jamais reaja e não tente enganar o assaltante.
PASSE o leitor de QR Code e

tenha acesso à cartilha

O material também enfatiza a importância de se desenvolver uma vizinhança
solidária. É crucial conhecer e manter sempre contato com pessoas de
confiança nas redondezas da propriedade. Em caso de alguma situação
suspeita, a Polícia Militar e os vizinhos devem ser avisados de forma
imediata. Uma rede de contatos, com telefones, grupo de Whatsapp ou
similares, deve ser formada e usada com frequência para que se crie o hábito
e se mantenha ativa essa rede.

Vizinhança solidária

CONFIRA ALGUMAS DICAS DA CARTILHA SEGURANÇA RURAL

INFORMATIVO distribuído pelo Sindicato

Rural ensina medidas preventivas e como agir em

eventuais problemas
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Douglas de Paula, aniversariante de hoje. Felicidades!

Premiados
Saiu a lista dos classificados no 9º Concurso Literário
Celso Sperança. Foram 1.112 inscritos e a comissão
julgadora teve muito trabalho para escolher os três

primeiros de cada categoria. Todos os estados brasileiros
participaram do Concurso.

oOo
A premiação e o lançamento do livro com os trabalhos

vencedores será dia 9 de novembro, data também em que
serão comemorados os 54 anos da Biblioteca Pública

Municipal Sandálio dos Santos.
Mais informações pelo telefone 3902-1370.

Bolsão 2019
Seguem até dia 20 de outubro as inscrições gratuitas para
o Bolsão 2019 do Elite Rede de Ensino (unidade Cascavel).
Podem ser feitas no  endereço: http://ensinoelite.com.br/.

As provas serão no dia 20 de outubro. Os horários dos
exames serão informados no ato da inscrição. O Bolsão

contempla descontos de 10% a 90% nas
mensalidades de 2019.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Felicidades!

Mateus Souza Borges,
Guilherme Augusti Negri,
Terezinha Mueller,  Keilla
Roberta, Kelly Linzmeier,
Cristina Godinho e Lauro

Dias Molini.

LAZARO E ALINE LIMA

comemorando seis anos
de casados.

Dia do

 Médico
Hoje é dia de homenagear

o trabalho desses
profissionais dedicados e

especializados
em salvar vidas.

 “Muitas palavras não
indicam necessariamente

muita sabedoria.”

Tales de Mileto

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

FeliCidade
Dia 25 de outubro tem mais
uma edição do FeliCidade
do Idoso. A abertura dos

portões e o credenciamento
serão às 8h. Várias atividades

culturais, esportivas e
promoção da saúde

prometem agitar o dia.
O almoço será servido às

12h e é necessário
 levar talheres.

O evento será realizado na
Expovel e vai até as 17h.
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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

 � RECORD

MALHAÇÃO
Érico e Jade se beijam. Verena ques-

tiona Álvaro sobre o fim do namoro.
Márcio, Pérola e Michael hostilizam
Fabiana. Gabriela estranha o desânimo
de Álvaro na aula. Paulo gosta de ser
elogiado por Marli. Vinícius ouve um te-
lefonema de Rafael e fica intrigado. Úr-
sula incentiva Verena a ir atrás de Álva-
ro. Rosália desconfia de que Marcelo
esteja se envolvendo com alguém. Dan-
dara tenta ajudar Talíssia. Verena deci-
de seguir Álvaro e o observa entrar no
mar. Tito revela a Heitor que Garoto tem
uma namorada virtual. Verena se preo-
cupa com Álvaro e pede ajuda. Leandro
dá aula de dança para Úrsula. Érico
pede que Getúlio arrume a casa para
um jantar com Jade. Flora e Alex apoi-
am Verena.

Elmo confessa a Marocas que se
sente traído por Samuca. Emílio

explica a Mariacarla seu plano para
ameaçar Amadeu. Waleska questiona

Marocas sobre Samuca. Mariacarla
avisa a Monalisa, na presença do

médico de fertilização, que Amadeu
não pode ter filhos. Samuca fica

arrasado ao ouvir Elmo lhe dizer que
nunca o teria traído. Betina afirma para

Samuca que Elmo e Marocas estão
juntos. Samuca estranha o comporta-

mento de Betina. O médico recomenda
que Eliseu pare de trabalhar. Dom

Sabino confidencia a Eliseu que está
prestes a recuperar uma parte de seu
patrimônio. Mariacarla conta a Emílio
que Monalisa concordou em fingir a

gravidez para Amadeu. Emílio e
Mariacarla entregam a Dom Sabino e

Marocas o cheque do seguro.
Marocas diz a Dom Sabino que sua

família não precisa morar na
mansão sugerida por Emílio.

SEGUNDO SOL
Beto explica a Luzia que Valentim

está abalado e não quis lhe encontrar.
Vicente corteja Nice, e Cacau os incen-
tiva. Rosa desabafa com Maura, que
apoia a irmã. Luzia afirma a Ícaro e Manu
que é grata a Rosa por ter revelado a
verdade sobre Valentim. Roberval inves-
tiga o passado de Severo com Laureta.
Zefa confronta Severo, e Edgar ouve.
Karen sugere que Rochelle divulgue
sobre sua doença em seu blog. Cacau
e Roberval se beijam. Naná questiona
a idoneidade de Luzia, e Beto se inco-
moda. Karola deixa a casa de Laureta.
Valentim e Beto procuram por Karola.
Luzia diz a Beto que compreende a dor
de Valentim. Karola encontra Valentim.

ESPELHO DA VIDA
Isabel explica a Lenita seu plano para

se aproximar de Alain. Cris se surpre-

ende ao receber fotos de sua visita à
casa de Julia. Mauro e Mariane com-
binam um falso romance para promo-
ver o filme de Alain. Gabi sugere se
aproximar de Hugo para provocar ciú-
mes em Pat. Vicente visita Margot em
seu sonho, e ela fica radiante. Cris
fala com Margot sobre as fotos mis-
teriosas que recebeu.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Jeferson descobre que o Rato co-

bra taxa de estacionamento de seus pais
e resolve tomar providência. Arlete se
preocupa com o comportamento de
Verônica. Verônica reúne a família para
falar sobre vida. Nancy vai a padaria e
pede para Poliana voltar pra casa. Luí-
sa chama a atenção de Nancy, porque
ela a filmou sem autorização. Poliana
tenta convencer Lorena que não preci-
sa se sentir desprezada pela sua mãe.
Guilherme avisa Marcelo que dona Gló-
ria sofreu um acidente. Jeferson con-
certa o computador de Waldisney. Luí-
sa pede ajuda ao Sr. Pendleton para tra-
zer Poliana de volta pra casa. Marcelo
pede para Débora hospedar João em
sua casa.

JESUS
Jesus diz que seus seguidores são

seus irmãos e mães. Tomé avisa à
Maria que Jesus ainda está ensinando
e não poderá recebe-los. Os irmãos do
Messias se aborrecem e deixam o lo-
cal. Barrabás descobre que Dimas e
Gestas são filhos de Adela. Gestas
ofende Adela e Dimas vai atrás do ir-
mão. Joana pensa no que poderá dar a
Antipas. Herodíade implica com Hélio.
Longinus pensa na proposta de Antipas.
Kesiah ajuda Maria Madalena a se ves-
tir. Susana avisa que Lázaro e suas ir-
mãs foram convidados para um banque-
te de agradecimento. Adela diz que re-
começará uma nova vida. Sula apres-
sa Zebedeu para o casamento de Tiago
Justo. Os discípulos comentam sobre
a clareza de Jesus na interpretação das
Escrituras. Petronius tenta controlar seu
ciúme por Maria Madalena.

Dom Sabino aceita que
Emílio seja seu advogado

DIVULGAÇÃO



VARIEDADES 11CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2018

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

O astral é favorável para reatar laços
com quem anda afastado do seu con-
vívio. Seja flexível para se adaptar a
qualquer mudança inesperada, seja
na vida pessoal ou profissional.

To
ur

o

Com a atenção concentrada no serviço,
você não vai poupar esforço para dei-
xar as suas tarefas em ordem. Se pensa
em iniciar uma sociedade, o astral é fa-
vorável para dar os primeiros passos.

G
êm

os

Bom momento para assumir novas
responsabilidades e se dedicar ao
serviço. Nada virá de mão beijada,
mas você conta com disposição para
conseguir o que quer.

C
ân

ce
r Hoje, será mais fácil cuidar de as-

suntos que exigem boa comunica-
ção. Depois, aposte no bom-senso
e na praticidade para dar conta das
tarefas.

Le
ão

Se você deseja conquistar uma posi-
ção confortável e garantir estabilidade
financeira, melhor não confiar na sor-
te. O dinheiro vai entrar, mas estará
ligado diretamente ao trabalho.

V
ir

ge
m Sua habilidade para equilibrar as con-

tas e organizar o orçamento, em casa
ou no trabalho, será apreciada. Com
facilidade para se expressar, pode
esclarecer um mal-entendido.

Li
br

a

A Lua brilha em seu signo. É hora de se
concentrar em seus projetos e cuidar de
assuntos que dependem apenas de você.
Talvez falte pique para uma aventura
amorosa, já que estará mais realista.

E
sc

or
pi

ão Você estará confiante das suas ideias.
Lute pelo que acredita! Sua chance
de sucesso aumenta se mantiver seus
interesses escondidos. Aproveite para
meditar e diminuir um pouco o ritmo.

S
ag

it
ár

io Assuntos misteriosos e segredos vão
prender sua atenção. Siga seu sexto
sentido e pense duas vezes antes de
compartilhar o que sabe. Reserve um
tempo para se divertir com os amigos.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom dia para se concentrar na vida

profissional e fazer planos de longo
prazo. Você vai se importar mais com
o que pensam a seu respeito, por isso,
cuide da sua imagem.

A
qu

ár
io

Vale a pena se dedicar mais aos estu-
dos, fazer um curso ou cuidar de um
assunto ligado à Justiça. Vale a pena se
dedicar ao trabalho e aproveitar uma
oportunidade para subir de cargo.

 P
ei

xe
s Você vai encarar com tranquilidade

uma mudança repentina no trabalho
ou na vida pessoal. O astral é favorá-
vel para quem tem planos para viajar.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 05

Mortes no trânsito 36

 Uma ação conjunta das Políci-
as Civil e Militar, da Guarda Munici-
pal e da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsi-
to) de Cascavel resultou em uma
limpa na região oeste da cidade,
principalmente no Bairro Santa
Cruz, uma espécie de aviso de que
agora a área é da polícia.

No bairro fica a terceira UPS
(Unidade Paraná Seguro) de Casca-
vel, que já está sendo ocupada pe-
los policiais que vão atuar na re-
gião, O antigo salão comunitário foi
reformado em parceria da prefeitu-
ra com a comunidade.

A inauguração oficial da UPS Oes-
te será dia 25 deste mês, às 18h,
com a presença da governadora Cida
Borghetti e de autoridades de segu-
rança pública locais e estaduais.

O arrastão da manhã de ontem é
chamado de operação contenção,
uma ação prevista em todas as UPS.

Ontem foram cumpridos 14 man-
dados de busca e apreensão, com
foco principal em locais onde funcio-
nam como pontos de tráfico de dro-
gas. Uma das casas vistoriadas pela
polícia foi alugada por R$ 650 men-
sais e apenas colchões foram encon-
trados no local. Segundo a polícia, ali
erra uma base de venda de drogas.

No total, cinco pessoas foram pre-
sas: duas por tráfico, uma por posse
de arma, uma acusada de furto e
outra por homicídio. Foram apreendi-

Região oeste mais segura

das porções de diversas drogas e
recolhidos seis veículos com proble-
mas administrativo, além da apreen-
são de pneus contrabandeados. Uma
pessoa foi detida com contrabando
e encaminhada à Polícia Federal.

“Atacamos nessa área especifi-
camente porque é a região onde
está a UPS e precisamos que a
população entenda que a polícia
está presente mais do que nunca
no local”, disse o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel, Nagib Nassif de Palma.

Segundo ele, a ação conjunta
das polícias tem feito com que os
índices dos crimes mais graves di-
minuam. “Esta é a nona operação
que fazemos em seis meses que
estou no comando em Cascavel e
tivemos redução nos casos de fur-
to e roubo, principalmente”.

CINCO pessoas foram presas pela polícia durante operação

 Efetivo confirmado
De acordo com o subcomandante do

6º BPM (Batalhão de Polícia Militar),

capitão Cícero Tenório, serão 17
policiais designados à UPS Oeste. A

média é de 20 em cada unidade.

Os policiais designados para o Bairro

Santa Cruz foram realocados de

funções administrativas do batalhão

e também militares transferidos de
outros locais, medida adotada para

não prejudicar a patrulha que atua

em demais regiões do Município.

“Tivemos acréscimo de cerca de

150 policiais nas duas últimas

escolas de soldado que formamos
no batalhão. Perdemos efetivo

diariamente para outros concursos

ou aposentadoria, mas, mesmo

assim, houve um ganho se

considerada a quantidade de

pessoas que havia na rua há cinco
anos. Há policiais que estão

voltando de licença que também

vão atuar na rua, então não haverá

redução de equipe em outros

bairros”, comentou.

NO TOTAL, 14 mandados foram cumpridos em ação conjunta

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Giro da
Violência

Acidente no Parque São Paulo
Uma batida envolvendo uma Saveiro e
uma Blazer deixou um homem ferido. O
acidente aconteceu na tarde de ontem
na Rua General Osório, esquina com a
Rua Belo Horizonte, Bairro Parque São
Paulo, em Cascavel. O condutor da
Blazer avançou a preferencial da
General Osório, atingiu a Saveiro e
parou o carro sobre a calçada. Valdir
de Oliveira, condutor da Saveiro, teve
ferimentos leves e foi encaminhado
para atendimento hospitalar. O outro
motorista não se feriu.

4 roubos em 4 horas
A Polícia Militar registrou mais uma
série de roubos. Dos cinco casos,
quatro aconteceram em um intervalo
de quatro horas na noite de terça-
feira. As informações são dos boletins
de ocorrência da PM de Cascavel. Em
todos os casos os bandidos estavam
armados. Dois crimes aconteceram no
Bairro Universitário, um no Bairro
Brazmadeira e dois no Bairro Alto
Alegre. Já são 30 roubos registrados
em Cascavel apenas em outubro.

Colisão no Centro
Três veículos se envolveram em uma
colisão na Avenida Brasil, esquina com
a Rua Vicente Machado, Centro de
Cascavel. Foi num cruzamento com
semáforo. A colisão envolveu um
veículo Land Rover, um Fiat Pálio e
um Toyota Ethios. A motorista do
Ethios, de 23 anos, teve ferimentos
leves. Os demais motoristas não se
feriram. O trânsito ficou lento no local
por causa da batida.

 Uma professora foi agredida na
manhã de ontem no Colégio Esta-
dual Olivo Fracaro, Bairro Morum-
bi, em Cascavel. O caso foi atendi-
do por uma equipe da UPS (Unida-
de Paraná Seguro) Norte.

De acordo com informações da
Polícia Militar, duas alunas come-
çaram uma briga dentro de sala de
aula. A professora foi tentar sepa-
rar as meninas e foi agredida na
cabeça. Ela teve ferimentos leves.

A PM registrou a ocorrência e,
de acordo com o NRE (Núcleo Re-
gional de Educação), os pais das
garotas foram chamados no colé-
gio. “A direção já orientou as alu-
nas envolvidas e os responsáveis

Professora é
agredida em sala

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

EDUCADORA foi separar briga quando foi agredida

Menos de um mês depois do caso que

chocou a comunidade de Medianeira

quando dois estudantes atiraram em

colegas de sala de aula no Colégio

Estadual João Manoel Mondrone,

desta vez o susto foi na Escola

Municipal Carlos Lacerda.

Um homem foi preso ontem pela Polícia

Militar com uma arma de brinquedo

dentro da escola pouco antes da entrada

dos alunos da tarde. Pouco antes das

13h, ele entrou na escola e foi

percebido por alguns funcionários, que

viram a arma e se assustaram.

A direção da escola foi acionada e pediu a

presença da Polícia Militar, que deteve o

suspeito antes de as crianças chegarem à

escola. Foi então que os policiais

perceberam que a arma era de

brinquedo. Uma psicóloga foi até o local

conversar com professores e alunos.

O homem, identificado como Thiago

Marques dos Santos, foi levado para a

carceragem da Delegacia de Polícia

Civil de Medianeira.

Homem entra em escola com arma de brinquedo

para que providências sejam to-
madas a respeito e esses casos
não se repitam. Depende da pro-
fessora, agora, se vai querer re-
presentar na polícia a agressão”,
relatou o núcleo, por meio da as-
sessoria de imprensa.

A Espen (Escola de
Formação e Aperfeiçoamento
Penitenciário) realizou na
terça-feira e ontem um curso
de técnicas de imobilização e
uso de algemas na Escola da
Polícia Civil em Curitiba. O
treinamento foi realizado para
30 agentes penitenciários de
todo a região oeste com
objetivo de fornecer
capacitação para o uso de
técnicas de imobilização e
para lidar com situações em
que não há possibilidade de
uso de arma de fogo.

SINDARSPEN

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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Neudi garante

equipe preparada
Ciente das dificuldades que terá pela
frente nos próximos dias, pela Liga

Nacional e pelo Paranaense, o técnico
Neudi Zenatti garante que a equipe
feminina de Cascavel está preparada

para os desafios.
“Encerramos a preparação física com
uma atividade de academia na terça-
feira e agora [ontem] fizemos nosso

último treino no Ginásio da Neva
antes do jogo. Temos dois desfalques

no departamento médico, mas
estamos prontos para buscar a
classificação na Liga. Até agora,
perdemos para um concorrente

direto em Maringá por um gol de
diferença, para o quarto colocado de
2017 em São Bernardo do Campo [SP]

por oito gols e para o vice-campeão
de 2017, o Pinheiros, por quatro gols
de diferença, em São Paulo. Agora
precisamos vencer os três próximos

jogos para seguir às quartas de final”,
explica o treinador.

Depois da rodada dupla desta
semana, o time cascavelense terá só
mais um compromisso pela Liga. Será
no Espírito Santo, contra o Vila Velha,

no dia 3 de novembro. As quatro
melhores equipes do Zonal Sul/

Sudeste da Liga avançarão para as
quartas de final, contra os melhores

dos Zonais Nordeste,
Norte e Centro-Oeste.

MASCULINO
O time masculino de handebol de
Cascavel também terá
compromisso pela Chave Ouro
do Campeonato Paranaense em
Saudade do Iguaçu, no fim de
semana. Os cascavelenses, que
lideram o Estadual empatados em
pontos com o Londrina,
enfrentarão o time de Foz do
Iguaçu (5º) no sábado, às
15h30, na última partida da fase
classificatória. No domingo será
realizada a fase de quartas de
final, com os confrontos definidos
no dia anterior.

O melhor do
HANDEBOL

Após três partidas como visitante
pelo Zonal Sul/Sudeste da Liga Naci-
onal de Handebol, a equipe feminina
adulta de Cascavel estreará nesta
quinta-feira como mandante na com-
petição. O jogo com as catarinenses
do Concórdia está marcado para as
20h no Ginásio da Neva, com entra-
da livre para o público.

A partida deverá ser de bom ní-
vel técnico, pois a equipe cascave-
lense conta no elenco com atletas
recentemente vice-campeãs mun-

De malas prontas
A partida com o Blumenau será pela manhã porque tão logo ela terminar a
equipe cascavelense já pegará a estrada rumo a Saudade do Iguaçu, onde
disputará a penúltima etapa do Campeonato Paranaense, no sábado e no
domingo. E logo no primeiro dia de competição, às 18h30, pouco tempo
depois de ter duelado pela Liga Nacional, Cascavel fará final antecipada do
Estadual com Maringá, valendo a liderança da classificação. No domingo, às
11h30, o compromisso será contra o terceiro colocado Campo Mourão.

diais universitárias, além do técnico
Neudi Zenatti, enquanto o time visi-
tante é o atual campeão da Liga Na-
cional, além de ter atletas que acu-
mulam convocação para a seleção
principal do Brasil neste ano.

Depois do Concórdia, o time de
Cascavel receberá o de Blumenau,
medalha de bronze na edição 2017 da
competição, recentemente campeão
catarinense e uma das mais tradicio-
nais equipes do País. Este jogo será
sábado, às 10h, no Ginásio da Neva.

FÁBIO DONEGÁ
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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, 18 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer

2- Mauricio Griebeler e Thais Andressa Oliveira Santos

3- Liéberti Marcucci de Araújo e Jéssica Gonçalves

4- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza

5- Tarcio Elias dos Santos e Michelle Dalazen

6- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira

7- Douglas Krefta da Luz e Maria Julia Merces Antunes

8- Alexandre Ferreira Gumarães e Tatiana da Silva Rak

9- Willian Pinzl Vicentino e Dayane Carine Rak

10- José Vinicíus Garniel e Mariana Dubay de Almeida

11- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani de Oliveira Magalhães

12- Luan Fabiano Feltrin Silvestro Ramos e Carla Cristina Carnevalli

13- Douglas Moreira de Andrade e Jessica Simões

14- Daniel Estevão Goulart e Danielly dos Santos Souza

15- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha

16- Erick Ferreira Gonçalves e Aline de Oliveira

17- Valtair Coelho e Flaviane Barbosa Teixeira

18- Gabriel Felipe Lima Delfino e Arlene Vanzella Ribeiro

19- Wesley Cechele e Andressa Gonçalves Lagner

20- Ricardo Cesar de Lima e Eliane do Santos

No Mundial de Karatê
Atletas cascavelenses já vetera-

nos no caratê, praticantes há dé-
cadas, Volmir Maziero e João Car-
los Chiocca Martelli viverão uma
experiência nova na modalidade
nos próximos dias. Pela primeira
vez eles deixarão o País para com-
petir, e logo para a disputa de um
Mundial. Os dois, integrantes da
academia Dojo de Karatê Shotokan

Tradicional, embarcarão domingo,
de Foz do Iguaçu, para o Canadá,
local da competição que reunirá
aproximadamente 500 caratecas
faixa-preta de 30 países na cidade
de Newfoundland, de segunda-fei-
ra (22) a domingo (28).

Volmir e João Carlos obtiveram
a vaga para o Mundial ao se des-
tacarem no 5º Campeonato Bra-
sileiro da Confederação de Kara-
tê-Do Tradicional, realizado em
julho em Belém (PA). Antes, havi-
am se habilitado à competição na-
cional pelo Campeonato Parana-
ense deste ano, realizado em
abril, em Cascavel.

A ascensão repentina no espor-
te surpreendeu os veteranos ca-
ratecas, que competem na cate-
goria acima de 45 anos e que no
Canadá enfrentarão adversários
com idade a partir de 18 anos.

“Em 2012 eu havia sido con-
vocado para defender o Brasil no
Pan-Americano do Chile, mas não
consegui patrocínio, o que me fez
desanimar e me afastar do espor-
te. No ano passado entrei para a
Federação Tradicional Paranaen-
se de Karatê e a partir daí acon-
teceu tudo muito rápido”, diz Vol-
mir, que competirá no Kata (luta
imaginária) individual.

Aluno de Volmir, João Carlos
também não imaginou que depois
de tanto tempo praticando cara-
tê teria a chance de disputar um
Mundial. “O sentimento é de or-
gulho por ter conseguido essa
classificação para fazer parte da
seleção brasileira. A expectativa
é de realizar uma boa participa-
ção, que acima de tudo valerá
como experiência”, diz Chiocca,
que iniciou na modalidade aos
11 anos de idade e no Canadá
disputará o Fuku-GO (misto de
Kata e Kumite).

VOLMIR e JOÃO CARLOS

FÁBIO DONEGÁ
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PLACAR DE ONTEM

COPA DO BRASIL

Corinthians 2x1 Cruzeiro*

* Campeão

Hexa e bicampeão: Cruzeiro
faz história na Copa do Brasil

O Cruzeiro confirmou a superio-
ridade sobre o Corinthians na final
da Copa do Brasil e ontem voltou a
vencer a equipe paulista, desta vez
por 2 a 1, em Itaquera, depois de
ter largado com vantagem na deci-
são com vitória por 1 a 0 no Minei-
rão, na semana passada. Com o 3
a 1 no placar agregado, a Raposa
se tornou o primeiro hexacampeão
e bicampeão consecutivo da com-
petição. O Alviceleste mineiro ven-
ceu as edições de 1993, 1996,

2000, 2003, 2017 e 2018. O Grê-
mio, com cinco títulos, é o segun-
do maior vencedor.

A conquista de ontem selou
o Cruzeiro na Liber tadores 2019
e rendeu um alívio extra de R$
50 milhões no caixa, devido à
premiação pelo título. Já o Co-
rinthians segue tricampeão da
Copa do Brasil (1990, 2006 e
2013) e agora se volta exclusi-
vamente ao Campeonato Brasi-
leiro, no qual ao mesmo tempo

em que briga contra o rebaixa-
mento tenta se manter na zona
de classificação para a próxima
Copa Sul-Americana.

VAR DECISIVO
O árbitro de vídeo, o popular VAR
(do inglês Video Assistant Referee), foi
determinante no jogo de ontem da
decisão da Copa do Brasil. Foi assim
que surgiu o gol de empate do
Corinthians e manteve o placar em 1 a 1
depois que Pedrinho balançou as redes
pela segunda vez pelo time paulista.
No lance que beneficiou o
Corinthians, a subjetividade foi
determinante para a marcação de
pênalti quando Thiago Neves
dividiu com Ralf dentro da área logo
aos 5min do segundo tempo. O
árbitro carioca Wagner do
Nascimento Magalhães marcou
pênalti dois minutos depois, após
consulta ao VAR. Jadson cobrou e
empatou o jogo. No primeiro
tempo, Robinho tinha aberto o
placar aos 27min depois de falha
de Léo Santos na lateral esquerda,
no início da jogada do gol.
Pouco tempo depois do empate,
aos 24min da segunda etapa, o
beneficiado pelo VAR foi o
Cruzeiro, que viu Pedrinho ir às
redes praticamente em seu primeiro
toque na bola depois de sair do
banco de reservas, mas viu também o
lance ser anulado pelo árbitro
depois de consultar o VAR e ver
falta de Jadson em Dedé no lance
originário do gol.

VIAGEM DE 25 HORAS
PARA DECIDIR O JOGO
O título do Cruzeiro na Copa do Brasil teve um personagem que ficará
marcado: Arrascaeta. O meia-atacante foi decisivo para a Raposa na reta
final do segundo tempo da decisão diante do Corinthians. Após mais de 25
horas de viagem, ele chegou a São Paulo na tarde de ontem. Mesmo tendo
dormido pouco, enfrentado horas de voo, o uruguaio foi para o jogo contra o
Corinthians. Começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo,
quando o Corinthians pressionava e havia empatado, e fez um golaço para
selar a vitória da Raposa por 2 a 1. “Foi muito sacrifício pra jogar, quase
perdi o voo, fui o ultimo passageiro a subir no voo. Então agora é
comemorar”, ressaltou o uruguaio, que havia jogado na terça-feira no Japão
pela seleção de seu país.

CRUZEIRO


