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A longa espera por atendimento médico na UPA Veneza entra na mira dos vereadores da
Comissão de Saúde da Câmara de Cascavel. A partir de hoje, eles querem saber quantas
pessoas cada médico atende e qual o total de atendimento diário, para tentar entender

por que os pacientes ficam tantas horas à espera pela consulta médica.

Vereador quer saber
por que atendimento
na UPA demora tanto

PÁGINA

03
Em vez de demitir,
Cascá quer contratar
mais na Unioeste

Caça aos
sequestradores

As três vítimas do roubo que virou
sequestro na segunda-feira já estão

em casa, no noroeste do Estado.
Agora, a polícia caça os

sequestradores. Um foi preso,
outros dois já estão identificados mas
o grande desafio é descobrir quem é

o “cabeça” de todo o esquema.

 Pág. 7

PÁGINA

04
Projeto de lei cria
marco na segurança
estrutural da cidade

PÁGINA

06
Saúde garante: não
foi encontrado
cadáver em rio
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Opinião
 “Seria um retrocesso gigantesco para
o País se houvesse uma mudança para

Justiça Eleitoral o julgamento dos
crimes de caixa dois. Isso seria, como
bem colocado por membros da Lava

Jato de Curitiba, um retrocesso
extraordinário. O povo brasileiro está
com muita esperança de que o Brasil

tenha uma nova página na sua
história, de seriedade, transparência e
combate ao crime. Então, torcemos,
recomendamos e queremos que essa

mudança não aconteça”.
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Daniel Toledo é advogado especializado em direito internacional, consultor de
negócios, sócio fundador da Loyalty Miami e da Toledo Advogados Associados

ANTES DE FACILITAR POSSE DE ARMA,
 BRASIL PRECISA DE REFORMA PENAL

DIVULGAÇÃO

 Desde os 16 anos eu praticava tiro no Brasil, participei de algumas
competições, inclusive algumas internacionais. Foi algo do qual eu me
dediquei bastante até os 21 anos. Mesmo defendendo que todo cidadão
tenha o direito de se defender em situação de risco, eu sempre tinha
comigo uma situação que me preocupava bastante em relação a essa
nova permissão de porte de arma no Brasil.

Explico as minhas razões e cito um caso que aconteceu há um ano,
como exemplo. Um adolescente que invadiu a casa de um tatuador para
roubar a máquina de tatuagem e acabou sendo pego pelo próprio tatu-
ador, que escreveu uma frase na testa do menino.

O tatuador foi crucificado por isso. Primeiro ele foi julgado, sendo
imputados a ele quatro ou cinco crimes, condenado por dois ou três. O
que eu achei um absurdo, porque, apesar dos Direitos Humanos, foi
considerado que houve excesso por parte do tatuador, mas não sendo
isso, qual seria a punição que o menino teria?

Eu gostaria que as pessoas refletissem a respeito da consequência
que a sociedade brasileira deu para o bandido e para o tatuador. Agora,
imagine esse mesmo cenário em que esse trabalhador tem uma arma em
casa e, em vez de tatuar na testa do menino, ele decide atirar?

Infelizmente, o Ministério Público Brasileiro tem a função de fiscal da lei, o
que acaba não sendo fielmente seguido. Como Bolsonaro disse, se não quer
ir para a cadeia, não cometa crime. Mas o que me preocupa é quem está
analisando pode condenar tal ato como crime e não legítima defesa.

Percebe o risco de eventualmente ter uma arma dentro de casa? Eu
sou totalmente a favor da posse de arma, mas sou contra a legislação
penal que hoje existe no Brasil, e essa interpretação que vai jogar o
cidadão na cadeia, caso ele tente se defender. Por isso, antes de qual-
quer coisa, eu penso que deveria ser feita uma reforma penal.

Hoje, a legislação penal brasileira é muito falha, então o que me
preocupa nessa nova questão de lei de armas é justamente isso. Não é
simplesmente apertar o gatilho, é a consciência de uma série de fatos que
infelizmente o Brasil não está preparado para lidar.

Senador Flávio Arns, no plenário do Senado
Federal, a respeito do julgamento que hoje no

STF (Superior Tribunal Federal) sobre de quem é
a competência para julgar crimes da Operação

Lava Jato relacionados às eleições.
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Eu já sabia

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Gastos com comissionados
A Câmara de Cascavel tem hoje 89 servidores

comissionados em seu quadro funcional, contados os
assessores que respondem aos vereadores e os servidores
ligados diretamente à administração. Total de custos de

comissionados dos gabinetes é de R$ 367.115. Os
vereadores têm direito a três assessores: 2 assessores
parlamentares, que recebem R$ 4.363,19 cada um por
mês, e 1 assessor especial de gabinete, que ganha R$

6.035,56. Três integrantes da Mesa Diretora têm regalias e
conseguem mais servidores comissionados.

Um dia depois de o vereador Fernando Hallberg denunciar
despejo irregular de restos de construção no Aeroporto de
Cascavel, a administração municipal disse que “já sabia” e
que estava investigando a irregularidade.

Cascá quer novo
concurso ou mais
comissionados

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Mesa Diretora
O presidente Alécio Espínola
tem direito - além dos dois
assessores parlamentares e
um assessor especial de
gabinete - a um chefe de
gabinete - R$ 8.648,49; 1
assessor técnico legislativo
- R$ 4.714,66; 1 assessor
jurídico - R$ 8.648,49 e 4
assessores de assuntos
comunitários - R$ 3.017,37
cada um. Já o primeiro-
secretário, Aldonir Cabral,
tem direito a dois
assessores parlamentares,
um assessor especial, 1
chefe de gabinete -
R$ 8.648,49; 1 assessor
técnico legislativo
(R$ 4.714,66) e 1 assessor
jurídico (R$ 8.648,49). O
vice-presidente, Roberto
Parra, tem direito a dois
assessores parlamentares,
um assessor especial e um
chefe de gabinete
(R$ 8.648,49).

Sumiço no Ciro
Foi marcada para sábado,
às 14h, a inauguração das
obras de revitalização do
Centro Esportivo Ciro
Nardi. A retirada de
estruturas do espaço

Apesar das inúmeras de-
terminações do TCE (Tribunal
de Contas do Estado) para
que exonere quem ocupa car-
gos comissionados criados
indevidamente, o reitor da
Unioeste (Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná),
Paulo Sérgio Wolf, o Cascá,
adianta que vai recorrer ao
governador Ratinho Júnior
(PSD) para aumentar o qua-
dro de servidores. “Pedire-
mos ao governador que au-
torize concurso público ou
então libere a contratação
de comissionados”, diz
Cascá. Segundo ele, aguar-
dará uma posição do novo
governador até julho.

O TCE identificou nos últi-
mos anos a criação de cargos
comissionados sem amparo
legal, além de pagamento em
desacordo com a legislação.
Determinou a exoneração des-
ses cargos, Cascá recorreu e
chegou a ser multado por má-
fé após o TCE entender que
seus recursos são meramen-
te protelatórios.

Um dos últimos recursos
apresentados ainda está em

avaliação na Sexta Inspeto-
ria de Controle Externo e só
depois o processo seguirá
para o parecer do Ministério
Público de Contas.

Da Unioeste, o montan-
te contingenciado pelo Esta-
do chega a R$ 12 milhões.
Mesmo com os cortes apli-
cados pela atual gestão es-
tadual, Cascá defende que
as atividades da universida-
de serão mantidas.

De recursos próprios, a
instituição de ensino e o Hos-
pital Universitário possuem
orçamento de R$ 40 milhões.
O reitor pretende buscar apoio
político e de projetos: “Já fo-
mos a Brasília em busca de
projetos para que possamos
manter as atividades. Precisa-
remos de recursos federais e
outras fontes, além, é claro,
de aplicar medidas de conten-
ção de gastos”, disse Cascá,
que não entrou em detalhes
sobre essas ações econômi-
cas na instituição tampouco
faz questão de falar sobre os
cargos irregulares.

Boicote a concurso
Com 6,9 mil inscrições para o concurso do Hospital
Universitário, muitas vagas não atraíram candidatos. O
processo atende a uma determinação da Justiça do Trabalho
que exigiu o cancelamento de contratos com médicos - mais
de 90% dos 200 profissionais não são concursados. Até
agosto as vagas deverão ser preenchidas. Só que os médicos
são os menos interessados e as áreas sem inscrições foram:
ecocardiografia pediátrica (duas vagas), cirurgia plástica -
Ceapac (uma vaga), cirurgia torácica (uma vaga),
ultrassonografia obstétrica (duas vagas). Nas especialidades
de hemodinâmica e cirurgia pediátrica apenas 5 se
inscreveram para as dez vagas abertas. Ao todo, para as 310
vagas médicas, houve 294 inscrições. Das 40 especialidades,
17 tem candidatos insuficientes. Três especialidades
despertam maior interesse dos médicos: radiologia (15
candidatos para cinco vagas), cardiologia (quatro por vaga), e
pronto-socorro (57 candidatos para 28 vagas).

levantou dúvidas nos
parlamentares. Fernando
Hallberg (PPL) requer ao
secretário de Cultura e
Esportes, Ricardo Bulgarelli,
que explique onde foram
parar traves, telhado e
demais equipamentos
removidos ano passado.

Mulheres unidas
As declarações grosseiras do
vereador Damasceno Júnior
(PSDC), acusado de cobrar a
devolução dos salários dos
assessores, causaram muita
revolta, especialmente de
mulheres. Tanto que
manifestações estão sendo
organizadas para a sessão
na qual será apresentada
sua punição.

Aterro
O lixo cascavelense desperta
ainda muitas especulações.
Agora o vereador Celso Dal
Molin está atrás de
informações sobre o
impacto dos materiais
recicláveis no aterro
sanitário. Ele quer saber
qual é a capacidade da área
em Espigão Azul e quantas
células já foram abertas ao
longo dos anos.
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O desabamento da laje de um 
antigo prédio no Centro de Cas-
cavel na terça-feira de Carnaval 
(antigo Cine Delfim e Igreja Univer-
sal) retomou a discussão sobre 
a importância da manutenção e 
da periodicidade das vistorias em 
edificações prediais do Município 
em prédios já existentes. Embo-
ra o local do acidente fosse uma 
obra de demolição assistida das 
estruturas, o fato ligou um alerta 
para a necessidade de aumentar 
o cuidado na fiscalização, sobretu-
do de prédios antigos.

Pensando nisso, o Crea-PR 
(Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Paraná) enca-
minhou à Câmara de Vereadores 
uma minuta estabelecendo tópi-

Inspeção predial deve 
virar lei municipal

cos para que os prédios da cidade 
sejam alvo de vistorias e laudos. 
O objetivo é atestar se há compro-
metimento da estrutura e quais 
as medidas cabíveis, caso haja 
necessidade de regularização. 

“A inspeção predial passa a 
ser importante após certo período 
de tempo de uso da edificação. A 
lei passa a cobrar a inspeção do 
correto funcionamento dos equi-
pamentos da obra, como elevado-
res, escada rolante, sistema de 
prevenção de incêndio, sistema de 
proteção contra descargas atmos-
féricas etc”, explica o engenheiro 
civil Geraldo Canci, gerente da Re-
gional do Crea-PR em Cascavel. “O 
que acontece a partir dessa lei é 
que a inspeção começará a indicar 
manutenções a serem feitas, dan-
do maior vida útil às edificações”.

Marco na segurança
Sobre a parceria com o que considera “cabeças pensantes” da construção e 

representantes de classes, o vereador Fernando Hallberg afi rma que a lei pro-
posta vai ser um marco na segurança estrutural da cidade e até do Paraná. “Nós 
temos uma parceria com as enti dades de classe e o Crea-PR. Esse é um conjunto 
de forças que, somadas, passam a salvaguardar o cidadão, evitando que até uma 
marquise, por exemplo, possa vir a cair sobre sua cabeça. Tenho certeza de que 

essa lei será fundamental em nossa cidade e que o Crea-PR levará isso para todo 
nosso Estado”, disse o vereador.

ESTRUTURA do antigo Cine Delfim está em 
processo de demoliçãoNa Câmara

A parti r da minuta expedida, 
a Câmara de Cascavel começou a 
trabalhar para que o processo se 

transforme em lei e passe a ser 
colocada em práti ca a parti r do 

dia de sua publicação. Antes, con-
tudo, uma série de encontros e 

discussões foram feitos, para que 
o texto seja analisado e alinha-

vado entre enti dades de classes 
envolvendo as Engenharias, a 

quem estará a cargo a supervisão 
das vistorias prediais.

O vereador Fernando Hallberg 
é quem capitania o trâmite dentro 
da Casa Legislati va por concordar 

que esse tema deve contribuir 
para a sociedade: “A minuta que 

recebemos sofreu algumas altera-
ções, já analisando casos imple-
mentados em outras cidades do 

País. Teremos uma reunião no dia 
28 de março para a redação fi nal 
desse projeto para que então ele 

seja protocolado”.

O que muda com a lei?
Se aprovada, a lei estabelecerá diretrizes para manutenção predial, com 

tempo determinado para a atuação dos órgãos competentes fazerem as visto-
rias necessárias. Atualmente esse ti po de abordagem de fi scalização não existe, 
ou acontece apenas em casos de sinistro ou quando um imóvel é alvo de algum 

ti po de denúncia.
“O objeti vo, claro, é garanti r a segurança aos moradores desses prédios. Em 

termos práti cos, a cada cinco anos a parti r de sua construção, o prédio passaria 
por uma vistoria e quando ati ngir 15 anos passaria a ter uma verifi cação mais 
aprofundada das estruturas, com emissão de laudos de vistoria do engenheiro 
contratado pelo responsável do imóvel, com análise estrutural completa para 

possível correção, se necessário. Para prédios já existentes a lei passaria a valer 
nos mesmos moldes”, adianta Fernando Hallberg.

DIVULGAÇÃO
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Quem passa pela BR-163 no 
trecho entre Cascavel e Mar-
melândia, distrito de Capitão 
Leônidas Marques, ou tem via-
gem programada para a próxima 
segunda-feira (18), deve ficar 
bastante atento. O trecho entre 
Santa Lucia e Capitão Leônidas 
Marques - mais precisamente 

Consamu: diretor é
exonerado por Whats

 DIVULGAÇÃO 

Na portaria publicada nessa 
quarta-feira constam ainda o desli-
gamento do diretor-administrativo, 
Luis Antonio Siqueira; e do diretor-
-geral, José Peixoto da Silva Neto, 
este último deve seguir na função 
com recontratação em curso.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, trata-se de 
uma decisão administrativa da 
diretoria do consócio e não tem 
relação com o Estado. 

A reportagem tentou falar com 
o presidente do Consamu, o pre-
feito de Palotina, Jucenir Leandro 
Stentzle, mas ele não atendeu 
as ligações. O vice-presidente 
do Consórcio, o prefeito de Cor-
bélia, Giovani Hnatuw, estava em 
viagem e não foi localizado para 
comentar a decisão.

Ontem o presidente do Consór-
cio teria se reunido com a direção 
para definir as futuras mudanças, 
mas nenhuma informação oficial 
foi repassada. Peixoto, que deve 
continuar no cargo, disse que o 
desencontro teria ocorrido devido a 
uma viagem de Rodrigo a Maceió, 
onde o pai está em tratamento.

O médico José Luiz assume in-
terinamente a vaga de Nicácio até 
que novo diretor efetivo seja defini-
do pela presidência do consórcio.

no KM 146 - estará interditado en-
tre as 8h30 e as 14h. 

A interdição acontece para o des-
monte de rochas com fogo controla-
do. O trabalho faz parte da retomada 
da obra de duplicação da rodovia. 

De acordo com a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), caso haja se-
gurança para os motoristas um 

sistema de “Siga e Pare” pode 
ser iniciado ao meio dia para 
evitar longas filas.

Durante a interdição have-
rá equipes no trevo de acesso 
a Boa Vista da Aparecida para 
orientar os motoristas quanto à 
necessidade ou não de usar a 
PR-180 como rota alternativa. 

BR-163 será interditada

A exoneração de três diretores 
do Consamu (Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Oeste do Para-
ná) pegou muita gente de surpre-
sa, especialmente os exonerados. 
O diretor-técnico do Consórcio, o 
médico Rodrigo Nicácio, foi comu-
nicado do fato por meio de mensa-
gem de WhatsApp e até o fim da 
tarde de ontem não sabia o moti-
vo da demissão. 

Ele disse à reportagem do Ho-
jeNews que sente pela saída da 
função e também pela falta de res-
peito com que foi tratado. Ainda 
ressaltou que não houve aconte-
cimento que justificasse seu des-
ligamento, descartou a existência 
de processos ou investigações e 
também não acredita que as de-
missões estejam vinculadas a 
uma espécie de desmonte do Con-
samu, reforçando que a estrutura é 
referência em todo o Estado.

“Abatido e magoado”
Rodrigo Nicácio, que estava na função havia quatro anos e ti nha atuação 

intensa, inclusive nos momentos de crise, quando até macas das ambulâncias 
eram reti das nas UPAs, divulgou nota revelando seu desapontamento com a 

decisão e afi rmando que segue na função de plantonista: “Ainda abati do e até 
magoado, deixo o consórcio profundamente descontente com a forma como fui 
noti fi cado, prati camente descartado, não sendo compatí vel com minha entrega 
pessoal, dedicação e tempo de prestação de serviços e resultados entregues à 
comunidade. Sigo fi rme com meus plantões, regulação e disposição contí nua 

em ajudar a quem precisa do serviço, no meu vínculo como concursado”. 

 

RODRIGO Nicácio: “fui descartado”
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Do roubo ao sequestro
As víti mas moram em Douradina, noroeste do Estado. Elas caíram no chama-

do “Golpe do Chute”. Vieram a Cascavel na segunda-feira para comprar gado, mas 
quando encontraram os “vendedores” foram rendidos e levados a um imóvel em 
construção no Bairro Lago Azul, onde fi caram em cárcere privado por mais de 24 
horas, até que os sequestradores abandonaram o local e as víti mas conseguiram 
fugir e buscar ajuda.  Os três agropecuaristas prestaram depoimento e voltaram 
para casa ainda na tarde de ontem. A polícia assegurou que não sofreram violên-
cia fí sica, apenas psicológica devido às ameaças. A caminhonete das víti mas foi 

roubada e atravessou a ponte Ayrton Senna ainda na segunda-feira.
Ao receberem o pedido de resgate, as famílias procuraram a polícia de Umua-

rama, ainda na segunda-feira.  A operação de resgate e busca dos sequestradores 
contou com o apoio do Grupo Tigre de Curiti ba, a Polícia Civil de Umuarama e o 

Grupamento Aéreo de Cascavel. No total, 28 policiais fi zeram parte da ação. 

 

Polícia Civil procura
mandante de sequestro

 A Polícia Civil continua em bus-
ca do mandante do roubo frustra-
do que terminou no sequestro de 
três agropecuaristas na segunda-
-feira (11) e que terminou na noite 
de terça-feira (12), em Cascavel. 

Um homem de 23 anos foi pre-
so em flagrante e confessou parti-
cipação no sequestro. Ele respon-
de pelo apelido de Pequeno e foi 
encontrado no Bairro Melissa. O 
rapaz confessou ter aceitado par-
ticipar do esquema porque preci-
sava de dinheiro. 

Outros três suspeitos foram 
ouvidos e liberados. Mas o foco 
das investigações é o mandante 
e organizador do crime, que seria 
a pessoa que intermediou a ne-
gociação com as vítimas para a 
suposta venda de gado e que só 
foi identificado pelo apelido, não 
divulgado ainda pela polícia. 

“Ouvimos pelo menos oito 
pessoas, além das três vítimas. 
A linha de investigação segue na 
busca da pessoa que intermediou 
a negociação com as vítimas”, 
disse o delegado do Grupo Tigre 

(Tático Integrado de Grupos de 
Repressão Especial) da Polícia 
Civil, Cristiano Quintas. “O gol-
pe é bem comum. Começa com 
o anúncio da venda de gado ou 
máquinas agrícolas e termina do 
mesmo modo, o anúncio de as-
salto ou sequestro com pedido 
de resgate”, seguiu.

A PC investiga a origem da con-
ta bancária enviada pelos seques-
tradores à família das vítimas para 
ser depositado o valor do resgate. 

POSICIONE o 
leitor de QR Code do 
seu celular e veja a 
entrevista sobre o 
caso e imagens da 
busca aérea realiza-
da pela polícia  

A Polícia Civil divulgou o retrato 
falado de dois suspeitos de parti cipação 
no crime. Quem ti ver alguma informa-
ção sobre eles pode entrar em contato 
pelos números: (4)1 3270-1950, (45) 

99838-9450 e (45) 3219-1300. 

“O contato com as famílias se 
deu por mensagens de WhatsApp. 
Eles enviaram uma conta bancária 
para o depósito dos R$ 150 mil 
do resgate e na sequência vídeos 
nos quais apontavam armas para 
o grupo e pediam agilidade no pa-
gamento ameaçando a vida das 
vítimas”, disse Cristiano. 

As armas que aparecem nes-
ses vídeos não foram encontradas 
e as imagens não serão divulga-
das porque expõem as vítimas.  

FOTOS: AÍLTON SANTOS 

As vítimas ficaram neste imóvel no Bairro Lago Azul
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Retrato falado
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LEUNICE cria a primeira Associação de Portadores de Parkinson de Cascavel

Parkinson: Cascavel ganha associação

 Medianeira testa canabidiol 
Um dos objetivos da associação é compartilhar informações e novidades. 
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fazer parte do grupo e receber outras 
informações pode ligar ou mandar 
mensagem para (45) 99925-4090.

Será hoje
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mente, o Parkinson afeta pessoas com mais de 60 anos. 

fez uma promessa a Deus: “Se eu 
sair bem dessa, vou fazer o possí-
vel para ajudar quem precisa”. 

 



e que seguramente vai tentar algo com ela 
e por isso terminou com Aída. Teresa se sur-
preende quando Arthur diz que já sabe que 
ela dormiu com Mariano um dia antes de seu 
casamento e que cogitou a hipótese de fugir 
com ele.

As aventuras de Poliana 
Filipa ameaça Yasmin. O clubinho tenta 

descobrir por que o tabuleiro levitou e cria 
terapias mirabolantes. Guilherme conta a 
Raquel que Roger proibiu o namoro dos dois. 
Ruth e Helô conversam sobre trazer Débora 
de volta às aulas de dança. Éric e Filipa criam 
um jogo de perguntas e respostas sobre ela 

mesma e apresentam na rádio. Débora visi-
ta Branca e, no mesmo momento, Ruth liga, 
pedindo para que ela retome as aulas. Yas-
min confronta Filipa na rádio e os microfones 
estão ligados. Filipa confessa tudo e todos 
na escola escutam. A escola toda se volta 
contra Filipa. Sérgio sobe no sótão e des-
cobre o clubinho secreto, fi cando orgulhoso 
das crianças. Ele encontra o jogo de tabuleiro 
misterioso e fi ca curioso. Pendleton manda 
um recado a Roger por Ciro, que fi ca choca-
do. Helô confronta Filipa, que mostra que não 
se arrependeu de nada do que fez. Poliana 
tenta compreender por que Filipa agiu dessa 
maneira. 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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 Malhação 
Marli se decepciona com a reação de 

Paulo à notícia de sua gravidez. Flora sugere 
que Tito e Garoto formem um dupla musical. 
Gabriela, Alex, Flora, Mel e Márcio comemo-
ram a gravidez de Marli, que se emociona. 
Jade e Hugo lideram as contribuições e com-
pram um foodtruck para os pais de Amanda. 
Rafael e Gabriela se encaram, quando So-
lange chega.

Espelho da vida 
Eugênio implora para que Gustavo não 

desista de seu casamento com Cris/Julia, e 
afi rma que o bebê não nascerá. Eugênio se 
enfurece com Piedade. Bendita ajuda Cris/
Julia a fugir de Eugênio. Pat pede perdão a 
Michele e as duas reatam a amizade. Gentil 
agradece Marcelo pelo amor a Pat. Bendita 
confi dencia a Piedade sobre a fuga de Cris/
Julia. Marina desabafa com Dalva sobre sua 
desconfi ança de Sheila. Pente Fino ameaça 
Américo. Gustavo provoca Danilo na prisão. 
Cris/Julia pede proteção a Padre Luiz.

O sétimo guardião
Mattoso fi ca nervoso ao ver Mirtes. Ju-

randir se despede de Elisa. Aranha ouve 
Mirtes falando sobre o Tarja Preta. Valentina 
pede que Marcos Paulo convença Gabriel a 
acreditar nela. Olavo e Laura fotografam as 
fórmulas que encontram no laboratório. Mar-
cos Paulo confessa a Valentina que se uniu a 
Gabriel. Luz vê sua imagem com Gabriel na 
bola de cristal de Milu. Valentina chega com 
Marcos Paulo ao casarão.

Teresa
Mariano se surpreende ao ver Teresa an-

dando. Teresa provoca Mariano dizendo que 
ele terminou seu relacionamento com Aída 
por sua causa. Mariano nega, diz que jamais 
voltará a cair em suas armadilhas de Teresa 
e acusa de ser interesseira. Arthur se encon-
tra com Ramon e diz que Mariano continua 
perseguindo Teresa. Martin, zangado, diz a 
Aurora que Mariano segue amando Teresa, 

10 VARIEDADES HOJE NEWS,14 DE MARÇO DE 2019

Jerônimo recebe mensagem 
ameaçadora em espelho

Em “Verão 90”, Mercedes orienta Figueirinha a fi car de olho em Quinzão e Luana. Herculano e 
Janaína se reencontram na festa de boas-vindas de João. Janaína se surpreende ao saber que 
Herculano está morando no conjunto habitacional. Dandara assiste ao clipe de Ticiano na tevê 
e fi ca encantada. João diz a Janaína que precisa descobrir a verdade sobre a morte de Nicole. 

Mercedes se assusta ao encontrar Gisela como vendedora na loja de Álamo. Jerônimo fi ca 
petrifi cado ao ler uma mensagem ameaçadora no espelho de seu banheiro e confronta João.
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UPA Veneza: Menos gente, mais espera
Buscar atendimento na UPA Veneza virou um dilema para quem está doente. 

Com diarreia aguda, Laurita até foi à UPA buscar ajuda, mas voltou para casa 
quando viu a quanti dade de pessoas para serem atendidas. “Tinha gente até na 

calçada esperando... Estava lotado. Eu não ti nha condições nem de fi car sentada, 
não me aguentava em pé. Voltei pra casa sem atendimento”, relata.

Na segunda-feira o HojeNews esteve na UPA por volta das 15h; havia 100 
pessoas, algumas delas havia mais de cinco horas. A reportagem voltou ontem, 
e, às 15h, havia cerca de 60 pessoas na sala de espera, muitos deles esperando 
por mais de quatro horas.  Faltava médico? Pelo menos a informação ofi cial era 
de que, na segunda-feira, havia cinco profi ssionais atendendo (dois pediatras). 

Ontem, três clínicos gerais atendiam os pacientes, outros dois médicos estariam 
cuidando dos internados e mais três atendiam às crianças. 

Silmara Pornhak havia chegado às 11h30 à UPA com muita dor de cabeça e dores 
pelo corpo. Às 15h ela ainda aguardava ser chamada. “É sempre assim. Toda vez que 

venho aqui são horas e horas de espera. Ninguém entende por que demora tanto 
para os médicos nos atenderem. E hoje [ontem] nem há tanta gente como em outros 
dias”. Durante uma hora (das 14h14 às 15h14), ontem, a reportagem contou: 36 pes-
soas passaram pela pré-consulta, duas ambulâncias chegaram com pacientes e dez 

consultas foram realizadas, com demora de seis a dez minutos cada uma.  

 Na segunda-feira (11) a UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza estava lotada e a espera 
por consulta passava das cinco, 
seis horas. Na terça-feira (12) a 
situação era parecida. Tinha até 
pacientes sentados na calçada. 
Tempo de espera era de cinco, 
seis horas. Alguns mais. Outros 
desistiam depois de horas sem 
resposta. Ontem, o cenário era 
outro. Havia menos da metade de 
pessoas no saguão de entrada. E 
a espera? Quatro, cinco horas... 

Inconformado com essa situa-
ção, o vereador Josué de Souza 
(PTC), que preside a Comissão de 
Saúde da Câmara de Cascavel, 
quer tentar decifrar este mistério: 
por que o atendimento na UPA de-
mora tanto.

Para isso, vai enviar requeri-
mento para a Secretaria de Saúde 
solicitando a quantidade de con-
sultas que cada médico das UPAs 
realiza por dia, além de analisar a 
quantidade de pessoas que são 
atendidas por dia. 

Outra demanda será cobrar da 
Secretaria de Saúde que passe 
a informar a todos os pacientes 
das UPAs em qual categoria foram 
classificados (vermelho, verde, 
azul etc) para terem uma noção 
do tempo de espera.

“O paciente precisa saber 
quanto tempo vai ter que ficar na 
sala de espera. Todos precisam 
ter pelo menos uma noção. É de-
ver nosso, da Comissão de Saú-
de, ajudar a população e amanhã 
[hoje] já vou pedir várias informa-
ções à Secretaria de Saúde para 
entendermos e também saber-

Por que atendimento 
na UPA demora tanto?

mos como estão os atendimentos 
nessas unidades”, reforça. 

Paralelo a isso, a Comissão de 
Saúde - formada ainda pelos ve-
readores Romulo Quintino (PSL) e 
Jorge Bocasanta (Pros) - vai visi-
tar algumas unidades básicas do 
interior e também passar na UPA. 
“Precisamos ficar de olho em tudo 
para saber o que pode ser feito 
para melhorar os serviços presta-
dos”, argumenta Josué. 

A Secretaria de Saúde foi pro-
curada, mas não respondeu aos 
questionamentos.

Classificação 
por cores

A auxiliar de produção Jheiry Caroline 
já fi cou até seis horas na UPA Veneza. 
Ontem, ela havia chegado às 13h30 e 
uma hora e meia depois ainda estava na 
fi la. “Passei pela pré-consulta uma hora 
depois que cheguei. As enfermeiras não 
falaram a minha classifi cação. As pessoas 
fi cam sem entender o porquê de espera-
rem tanto”.

Com atendimento de urgências e 
emergências, os pacientes são classifi ca-
dos por uma escala de risco dividida em 
cinco cores: vermelho tem atendimento 
imediato; laranja será atendido em até 
dez minutos; amarelo em até uma hora; 
verde terá atendimento em até oito ho-
ras; e azul poderá esperar até 48 horas.
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ATÉ 

A notícia que vem circulando nas 
redes sociais, que invadiu as rodas 
de conversa e tem assustado muita 
gente sobre a suposta contamina-
ção da água em Cascavel e causan-
do o surto de diarreia que já dura 
mais de três meses é mentirosa. 

A fake news é sobre um suposto 
achado de cadáver em uma estação 
de tratamento de água da Sanepar. 
Outras versões são de que o corpo es-
taria em um manancial. Todas as ver-
sões repetem que o corpo estaria em 
decomposição havia mais de 40 dias.

De acordo com informações repas-
sadas pelo plantonista do IML (Institu-
to Médico Legal), não foi encontrado 
cadáver em rio, lago ou proximidades 
de locais de captação de água em 
Cascavel nos últimos meses. 

Saúde garante: não há 
cadáver contaminando água

Seria impossível
Para tentar derrubar os argumentos fantasiosos e qualquer teoria de conspi-

ração, o IML destaca que a decomposição de um corpo na água é lenta e que a 
contaminação seria mínima, não chegando a ser a causa da doença que atinge mais 

de 500 pessoas por semana no Município desde o mês de dezembro. Além disso, 
a retirada do corpo cessaria qualquer tipo de contaminação imediatamente. Sem 
contar o fato de que quando um corpo é encontrado a polícia aciona o IML e uma 
investigação é aberta para apurar o fato. Não seria possível “sumir” com o corpo e 

um caso dessa dimensão jamais conseguiria ser escondido da população.

A falsa notícia chamou a atenção 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
que emitiu nota reforçando o alerta 
contra fake news e afirmou se tratar 
de informações sem fundamento e 
compartilhadas de forma irrespon-
sável, trazendo diversos transtornos 
à população. Especialmente medo.

Esclareceu ainda que a investiga-
ção das causas do surto de diarreia 

está sendo conduzida, em ação con-
junta, por técnicos das Secretarias 
Municipal e de Estado da Saúde, da 
Sanepar e do Ministério da Saúde.

Uma entrevista coletiva foi convoca-
da para esta quinta-feira para divulgar 
atualização das ações e esclarecer dú-
vidas sobre a investigação, as ações 
de prevenção à doença e qualidade da 
água distribuição pela Sanepar. 
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Luau da Lua Cheia 
Imagine esta combinação: lua 
cheia, luau e cachoeiras. Delí-
cia, não é!? A Iguassu Secret 
Falls te leva para viver essa 

experiência na próxima quarta-
-feira (20). Informações: (45) 
98407-2468 e 99949-4000.

Clássicos do Rock
No Botequim da Esquina Cas-
cavel tem Clássicos do Rock 
neste sábado (16), a partir 

das 21h30.

Manhã de autógrafos
O Projeto Livrai-Nos organiza manhã de autó-
grafos com Bruna Peretto, que apresenta seu 
livro O Domínio, no dia 31 de março, das 10h 

ao meio-dia. Prestigie!

Amigas desde 
sempre...  
Maria Eduarda, 
Thayna, Isadora 
e Aline

Wânia Beloni embelezando 
os cenários épicos italianos

Emanoelle Beltran,  
Thiago Selvo Nascimento 
e Bernardo à espera  
de Vicente

HUAÍNE NUNES

Tem gente que se acha 
muito grande.  
Mas o Titanic  

também era e afun-
dou.

Tá solteiro?      Depende de 
quem pergunta... Nóis é  

feio          mas é  
enjoado...  



e que seguramente vai tentar algo com ela 
e por isso terminou com Aída. Teresa se sur-
preende quando Arthur diz que já sabe que 
ela dormiu com Mariano um dia antes de seu 
casamento e que cogitou a hipótese de fugir 
com ele.

As aventuras de Poliana 
Filipa ameaça Yasmin. O clubinho tenta 

descobrir por que o tabuleiro levitou e cria 
terapias mirabolantes. Guilherme conta a 
Raquel que Roger proibiu o namoro dos dois. 
Ruth e Helô conversam sobre trazer Débora 
de volta às aulas de dança. Éric e Filipa criam 
um jogo de perguntas e respostas sobre ela 

mesma e apresentam na rádio. Débora visi-
ta Branca e, no mesmo momento, Ruth liga, 
pedindo para que ela retome as aulas. Yas-
min confronta Filipa na rádio e os microfones 
estão ligados. Filipa confessa tudo e todos 
na escola escutam. A escola toda se volta 
contra Filipa. Sérgio sobe no sótão e des-
cobre o clubinho secreto, fi cando orgulhoso 
das crianças. Ele encontra o jogo de tabuleiro 
misterioso e fi ca curioso. Pendleton manda 
um recado a Roger por Ciro, que fi ca choca-
do. Helô confronta Filipa, que mostra que não 
se arrependeu de nada do que fez. Poliana 
tenta compreender por que Filipa agiu dessa 
maneira. 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

 Malhação 
Marli se decepciona com a reação de 

Paulo à notícia de sua gravidez. Flora sugere 
que Tito e Garoto formem um dupla musical. 
Gabriela, Alex, Flora, Mel e Márcio comemo-
ram a gravidez de Marli, que se emociona. 
Jade e Hugo lideram as contribuições e com-
pram um foodtruck para os pais de Amanda. 
Rafael e Gabriela se encaram, quando So-
lange chega.

Espelho da vida 
Eugênio implora para que Gustavo não 

desista de seu casamento com Cris/Julia, e 
afi rma que o bebê não nascerá. Eugênio se 
enfurece com Piedade. Bendita ajuda Cris/
Julia a fugir de Eugênio. Pat pede perdão a 
Michele e as duas reatam a amizade. Gentil 
agradece Marcelo pelo amor a Pat. Bendita 
confi dencia a Piedade sobre a fuga de Cris/
Julia. Marina desabafa com Dalva sobre sua 
desconfi ança de Sheila. Pente Fino ameaça 
Américo. Gustavo provoca Danilo na prisão. 
Cris/Julia pede proteção a Padre Luiz.

O sétimo guardião
Mattoso fi ca nervoso ao ver Mirtes. Ju-

randir se despede de Elisa. Aranha ouve 
Mirtes falando sobre o Tarja Preta. Valentina 
pede que Marcos Paulo convença Gabriel a 
acreditar nela. Olavo e Laura fotografam as 
fórmulas que encontram no laboratório. Mar-
cos Paulo confessa a Valentina que se uniu a 
Gabriel. Luz vê sua imagem com Gabriel na 
bola de cristal de Milu. Valentina chega com 
Marcos Paulo ao casarão.

Teresa
Mariano se surpreende ao ver Teresa an-

dando. Teresa provoca Mariano dizendo que 
ele terminou seu relacionamento com Aída 
por sua causa. Mariano nega, diz que jamais 
voltará a cair em suas armadilhas de Teresa 
e acusa de ser interesseira. Arthur se encon-
tra com Ramon e diz que Mariano continua 
perseguindo Teresa. Martin, zangado, diz a 
Aurora que Mariano segue amando Teresa, 
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Jerônimo recebe mensagem 
ameaçadora em espelho

Em “Verão 90”, Mercedes orienta Figueirinha a fi car de olho em Quinzão e Luana. Herculano e 
Janaína se reencontram na festa de boas-vindas de João. Janaína se surpreende ao saber que 
Herculano está morando no conjunto habitacional. Dandara assiste ao clipe de Ticiano na tevê 
e fi ca encantada. João diz a Janaína que precisa descobrir a verdade sobre a morte de Nicole. 

Mercedes se assusta ao encontrar Gisela como vendedora na loja de Álamo. Jerônimo fi ca 
petrifi cado ao ler uma mensagem ameaçadora no espelho de seu banheiro e confronta João.
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UPA Veneza: Menos gente, mais espera
Buscar atendimento na UPA Veneza virou um dilema para quem está doente. 

Com diarreia aguda, Laurita até foi à UPA buscar ajuda, mas voltou para casa 
quando viu a quanti dade de pessoas para serem atendidas. “Tinha gente até na 

calçada esperando... Estava lotado. Eu não ti nha condições nem de fi car sentada, 
não me aguentava em pé. Voltei pra casa sem atendimento”, relata.

Na segunda-feira o HojeNews esteve na UPA por volta das 15h; havia 100 
pessoas, algumas delas havia mais de cinco horas. A reportagem voltou ontem, 
e, às 15h, havia cerca de 60 pessoas na sala de espera, muitos deles esperando 
por mais de quatro horas.  Faltava médico? Pelo menos a informação ofi cial era 
de que, na segunda-feira, havia cinco profi ssionais atendendo (dois pediatras). 

Ontem, três clínicos gerais atendiam os pacientes, outros dois médicos estariam 
cuidando dos internados e mais três atendiam às crianças. 

Silmara Pornhak havia chegado às 11h30 à UPA com muita dor de cabeça e dores 
pelo corpo. Às 15h ela ainda aguardava ser chamada. “É sempre assim. Toda vez que 

venho aqui são horas e horas de espera. Ninguém entende por que demora tanto 
para os médicos nos atenderem. E hoje [ontem] nem há tanta gente como em outros 
dias”. Durante uma hora (das 14h14 às 15h14), ontem, a reportagem contou: 36 pes-
soas passaram pela pré-consulta, duas ambulâncias chegaram com pacientes e dez 

consultas foram realizadas, com demora de seis a dez minutos cada uma.  

 Na segunda-feira (11) a UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza estava lotada e a espera 
por consulta passava das cinco, 
seis horas. Na terça-feira (12) a 
situação era parecida. Tinha até 
pacientes sentados na calçada. 
Tempo de espera era de cinco, 
seis horas. Alguns mais. Outros 
desistiam depois de horas sem 
resposta. Ontem, o cenário era 
outro. Havia menos da metade de 
pessoas no saguão de entrada. E 
a espera? Quatro, cinco horas... 

Inconformado com essa situa-
ção, o vereador Josué de Souza 
(PTC), que preside a Comissão de 
Saúde da Câmara de Cascavel, 
quer tentar decifrar este mistério: 
por que o atendimento na UPA de-
mora tanto.

Para isso, vai enviar requeri-
mento para a Secretaria de Saúde 
solicitando a quantidade de con-
sultas que cada médico das UPAs 
realiza por dia, além de analisar a 
quantidade de pessoas que são 
atendidas por dia. 

Outra demanda será cobrar da 
Secretaria de Saúde que passe 
a informar a todos os pacientes 
das UPAs em qual categoria foram 
classificados (vermelho, verde, 
azul etc) para terem uma noção 
do tempo de espera.

“O paciente precisa saber 
quanto tempo vai ter que ficar na 
sala de espera. Todos precisam 
ter pelo menos uma noção. É de-
ver nosso, da Comissão de Saú-
de, ajudar a população e amanhã 
[hoje] já vou pedir várias informa-
ções à Secretaria de Saúde para 
entendermos e também saber-

Por que atendimento 
na UPA demora tanto?

mos como estão os atendimentos 
nessas unidades”, reforça. 

Paralelo a isso, a Comissão de 
Saúde - formada ainda pelos ve-
readores Romulo Quintino (PSL) e 
Jorge Bocasanta (Pros) - vai visi-
tar algumas unidades básicas do 
interior e também passar na UPA. 
“Precisamos ficar de olho em tudo 
para saber o que pode ser feito 
para melhorar os serviços presta-
dos”, argumenta Josué. 

A Secretaria de Saúde foi pro-
curada, mas não respondeu aos 
questionamentos.

Classificação 
por cores

A auxiliar de produção Jheiry Caroline 
já fi cou até seis horas na UPA Veneza. 
Ontem, ela havia chegado às 13h30 e 
uma hora e meia depois ainda estava na 
fi la. “Passei pela pré-consulta uma hora 
depois que cheguei. As enfermeiras não 
falaram a minha classifi cação. As pessoas 
fi cam sem entender o porquê de espera-
rem tanto”.

Com atendimento de urgências e 
emergências, os pacientes são classifi ca-
dos por uma escala de risco dividida em 
cinco cores: vermelho tem atendimento 
imediato; laranja será atendido em até 
dez minutos; amarelo em até uma hora; 
verde terá atendimento em até oito ho-
ras; e azul poderá esperar até 48 horas.
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A boa notícia é iminente e a atmosfera hoje 
estimula sua confiança. Aproveite ao máximo a 
relativa calma de hoje para dar uma boa olhada 
no que está faltando em relação à sua dieta.

Você está olhando para o futuro e isso o distrai. 
Faça um esforço para se concentrar em ques-
tões práticas. Você realmente precisa ter algum 
tempo para si mesmo. Perturbações no seu re-
lacionamento estão esgotando suas energias.

Seus pensamentos estão se tornando mais 
claros. É hora de começar a se concentrar em 
você mesmo. Você precisa liberar as ideias fixas 
e reencontrar o seu dinamismo, isso lhe trará um 
pouco de ar fresco.

Observar as coisas vai fazer com que você quei-
ra adotar alguns valores novos e mais profundos. 
Uma súbita sensação de cansaço fará você ver 
que é hora de ter uma noite tranquila, passe al-
gum tempo sozinha e descanse.

Nada vai estragar o seu humor maravilhoso hoje. 
Os céus estão sorrindo e isso será refletido em 
você. Suas dúvidas e as relações com os outros 
não lhe incomodarão.

Nada vai estragar o seu humor maravilhoso hoje. 
Os céus estão sorrindo e isso será refletido em 
você. Suas dúvidas e as relações com os outros 
não lhe incomodarão.

Você vai ser mais sério do que de costume e sen-
tirá necessidade de se concentrar no que é real-
mente importante. Não tenha medo de mostrar o 
seu talento para improvisar.

Você terá todo o prazer em fazer comentários 
cínicos, mas tome cuidado para não ofender nin-
guém. Você está em sintonia com seu ambiente e 
não há obstáculos à vista, já que você vai ter uma 
abordagem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Você terá uma boa maneira de evitar problemas, 
mostrando quais são seus limites, sem argumen-
tos e sem se comprometer. Se conseguir acal-
mar as suas dúvidas, você será capaz de manter 
a sua incrível energia mental.

Mostrar muita coragem será a melhor maneira 
de lidar com as pessoas que estão com inveja de 
você. Você vai mostrar os seus talentos com um 
sorriso! Para ficar melhor, você vai precisar deixar 
o passado para trás para o seu bem.

Se você se prender aos seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém. 
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu pon-
to de vista é a fonte.

Você vai manter a cabeça mais fria em relação 
aos problemas. Qualquer um pensaria que gosta 
de brigar. Você está em boa forma. Mantenha os 
esforços que foram iniciados em sua dieta e tudo 
será melhor.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Do roubo ao sequestro
As víti mas moram em Douradina, noroeste do Estado. Elas caíram no chama-

do “Golpe do Chute”. Vieram a Cascavel na segunda-feira para comprar gado, mas 
quando encontraram os “vendedores” foram rendidos e levados a um imóvel em 
construção no Bairro Lago Azul, onde fi caram em cárcere privado por mais de 24 
horas, até que os sequestradores abandonaram o local e as víti mas conseguiram 
fugir e buscar ajuda.  Os três agropecuaristas prestaram depoimento e voltaram 
para casa ainda na tarde de ontem. A polícia assegurou que não sofreram violên-
cia fí sica, apenas psicológica devido às ameaças. A caminhonete das víti mas foi 

roubada e atravessou a ponte Ayrton Senna ainda na segunda-feira.
Ao receberem o pedido de resgate, as famílias procuraram a polícia de Umua-

rama, ainda na segunda-feira.  A operação de resgate e busca dos sequestradores 
contou com o apoio do Grupo Tigre de Curiti ba, a Polícia Civil de Umuarama e o 

Grupamento Aéreo de Cascavel. No total, 28 policiais fi zeram parte da ação. 

 

Polícia Civil procura
mandante de sequestro

 A Polícia Civil continua em bus-
ca do mandante do roubo frustra-
do que terminou no sequestro de 
três agropecuaristas na segunda-
-feira (11) e que terminou na noite 
de terça-feira (12), em Cascavel. 

Um homem de 23 anos foi pre-
so em flagrante e confessou parti-
cipação no sequestro. Ele respon-
de pelo apelido de Pequeno e foi 
encontrado no Bairro Melissa. O 
rapaz confessou ter aceitado par-
ticipar do esquema porque preci-
sava de dinheiro. 

Outros três suspeitos foram 
ouvidos e liberados. Mas o foco 
das investigações é o mandante 
e organizador do crime, que seria 
a pessoa que intermediou a ne-
gociação com as vítimas para a 
suposta venda de gado e que só 
foi identificado pelo apelido, não 
divulgado ainda pela polícia. 

“Ouvimos pelo menos oito 
pessoas, além das três vítimas. 
A linha de investigação segue na 
busca da pessoa que intermediou 
a negociação com as vítimas”, 
disse o delegado do Grupo Tigre 

(Tático Integrado de Grupos de 
Repressão Especial) da Polícia 
Civil, Cristiano Quintas. “O gol-
pe é bem comum. Começa com 
o anúncio da venda de gado ou 
máquinas agrícolas e termina do 
mesmo modo, o anúncio de as-
salto ou sequestro com pedido 
de resgate”, seguiu.

A PC investiga a origem da con-
ta bancária enviada pelos seques-
tradores à família das vítimas para 
ser depositado o valor do resgate. 

POSICIONE o 
leitor de QR Code do 
seu celular e veja a 
entrevista sobre o 
caso e imagens da 
busca aérea realiza-
da pela polícia  

A Polícia Civil divulgou o retrato 
falado de dois suspeitos de parti cipação 
no crime. Quem ti ver alguma informa-
ção sobre eles pode entrar em contato 
pelos números: (4)1 3270-1950, (45) 

99838-9450 e (45) 3219-1300. 

“O contato com as famílias se 
deu por mensagens de WhatsApp. 
Eles enviaram uma conta bancária 
para o depósito dos R$ 150 mil 
do resgate e na sequência vídeos 
nos quais apontavam armas para 
o grupo e pediam agilidade no pa-
gamento ameaçando a vida das 
vítimas”, disse Cristiano. 

As armas que aparecem nes-
ses vídeos não foram encontradas 
e as imagens não serão divulga-
das porque expõem as vítimas.  

FOTOS: AÍLTON SANTOS 

As vítimas ficaram neste imóvel no Bairro Lago Azul
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Retrato falado
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O desabamento da laje de um 
antigo prédio no Centro de Cas-
cavel na terça-feira de Carnaval 
(antigo Cine Delfim e Igreja Univer-
sal) retomou a discussão sobre 
a importância da manutenção e 
da periodicidade das vistorias em 
edificações prediais do Município 
em prédios já existentes. Embo-
ra o local do acidente fosse uma 
obra de demolição assistida das 
estruturas, o fato ligou um alerta 
para a necessidade de aumentar 
o cuidado na fiscalização, sobretu-
do de prédios antigos.

Pensando nisso, o Crea-PR 
(Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Paraná) enca-
minhou à Câmara de Vereadores 
uma minuta estabelecendo tópi-

Inspeção predial deve 
virar lei municipal

cos para que os prédios da cidade 
sejam alvo de vistorias e laudos. 
O objetivo é atestar se há compro-
metimento da estrutura e quais 
as medidas cabíveis, caso haja 
necessidade de regularização. 

“A inspeção predial passa a 
ser importante após certo período 
de tempo de uso da edificação. A 
lei passa a cobrar a inspeção do 
correto funcionamento dos equi-
pamentos da obra, como elevado-
res, escada rolante, sistema de 
prevenção de incêndio, sistema de 
proteção contra descargas atmos-
féricas etc”, explica o engenheiro 
civil Geraldo Canci, gerente da Re-
gional do Crea-PR em Cascavel. “O 
que acontece a partir dessa lei é 
que a inspeção começará a indicar 
manutenções a serem feitas, dan-
do maior vida útil às edificações”.

Marco na segurança
Sobre a parceria com o que considera “cabeças pensantes” da construção e 

representantes de classes, o vereador Fernando Hallberg afi rma que a lei pro-
posta vai ser um marco na segurança estrutural da cidade e até do Paraná. “Nós 
temos uma parceria com as enti dades de classe e o Crea-PR. Esse é um conjunto 
de forças que, somadas, passam a salvaguardar o cidadão, evitando que até uma 
marquise, por exemplo, possa vir a cair sobre sua cabeça. Tenho certeza de que 

essa lei será fundamental em nossa cidade e que o Crea-PR levará isso para todo 
nosso Estado”, disse o vereador.

ESTRUTURA do antigo Cine Delfim está em 
processo de demoliçãoNa Câmara

A parti r da minuta expedida, 
a Câmara de Cascavel começou a 
trabalhar para que o processo se 

transforme em lei e passe a ser 
colocada em práti ca a parti r do 

dia de sua publicação. Antes, con-
tudo, uma série de encontros e 

discussões foram feitos, para que 
o texto seja analisado e alinha-

vado entre enti dades de classes 
envolvendo as Engenharias, a 

quem estará a cargo a supervisão 
das vistorias prediais.

O vereador Fernando Hallberg 
é quem capitania o trâmite dentro 
da Casa Legislati va por concordar 

que esse tema deve contribuir 
para a sociedade: “A minuta que 

recebemos sofreu algumas altera-
ções, já analisando casos imple-
mentados em outras cidades do 

País. Teremos uma reunião no dia 
28 de março para a redação fi nal 
desse projeto para que então ele 

seja protocolado”.

O que muda com a lei?
Se aprovada, a lei estabelecerá diretrizes para manutenção predial, com 

tempo determinado para a atuação dos órgãos competentes fazerem as visto-
rias necessárias. Atualmente esse ti po de abordagem de fi scalização não existe, 
ou acontece apenas em casos de sinistro ou quando um imóvel é alvo de algum 

ti po de denúncia.
“O objeti vo, claro, é garanti r a segurança aos moradores desses prédios. Em 

termos práti cos, a cada cinco anos a parti r de sua construção, o prédio passaria 
por uma vistoria e quando ati ngir 15 anos passaria a ter uma verifi cação mais 
aprofundada das estruturas, com emissão de laudos de vistoria do engenheiro 
contratado pelo responsável do imóvel, com análise estrutural completa para 

possível correção, se necessário. Para prédios já existentes a lei passaria a valer 
nos mesmos moldes”, adianta Fernando Hallberg.

DIVULGAÇÃO
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Quem passa pela BR-163 no 
trecho entre Cascavel e Mar-
melândia, distrito de Capitão 
Leônidas Marques, ou tem via-
gem programada para a próxima 
segunda-feira (18), deve ficar 
bastante atento. O trecho entre 
Santa Lucia e Capitão Leônidas 
Marques - mais precisamente 

Consamu: diretor é
exonerado por Whats

 DIVULGAÇÃO 

Na portaria publicada nessa 
quarta-feira constam ainda o desli-
gamento do diretor-administrativo, 
Luis Antonio Siqueira; e do diretor-
-geral, José Peixoto da Silva Neto, 
este último deve seguir na função 
com recontratação em curso.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, trata-se de 
uma decisão administrativa da 
diretoria do consócio e não tem 
relação com o Estado. 

A reportagem tentou falar com 
o presidente do Consamu, o pre-
feito de Palotina, Jucenir Leandro 
Stentzle, mas ele não atendeu 
as ligações. O vice-presidente 
do Consórcio, o prefeito de Cor-
bélia, Giovani Hnatuw, estava em 
viagem e não foi localizado para 
comentar a decisão.

Ontem o presidente do Consór-
cio teria se reunido com a direção 
para definir as futuras mudanças, 
mas nenhuma informação oficial 
foi repassada. Peixoto, que deve 
continuar no cargo, disse que o 
desencontro teria ocorrido devido a 
uma viagem de Rodrigo a Maceió, 
onde o pai está em tratamento.

O médico José Luiz assume in-
terinamente a vaga de Nicácio até 
que novo diretor efetivo seja defini-
do pela presidência do consórcio.

no KM 146 - estará interditado en-
tre as 8h30 e as 14h. 

A interdição acontece para o des-
monte de rochas com fogo controla-
do. O trabalho faz parte da retomada 
da obra de duplicação da rodovia. 

De acordo com a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), caso haja se-
gurança para os motoristas um 

sistema de “Siga e Pare” pode 
ser iniciado ao meio dia para 
evitar longas filas.

Durante a interdição have-
rá equipes no trevo de acesso 
a Boa Vista da Aparecida para 
orientar os motoristas quanto à 
necessidade ou não de usar a 
PR-180 como rota alternativa. 

BR-163 será interditada

A exoneração de três diretores 
do Consamu (Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Oeste do Para-
ná) pegou muita gente de surpre-
sa, especialmente os exonerados. 
O diretor-técnico do Consórcio, o 
médico Rodrigo Nicácio, foi comu-
nicado do fato por meio de mensa-
gem de WhatsApp e até o fim da 
tarde de ontem não sabia o moti-
vo da demissão. 

Ele disse à reportagem do Ho-
jeNews que sente pela saída da 
função e também pela falta de res-
peito com que foi tratado. Ainda 
ressaltou que não houve aconte-
cimento que justificasse seu des-
ligamento, descartou a existência 
de processos ou investigações e 
também não acredita que as de-
missões estejam vinculadas a 
uma espécie de desmonte do Con-
samu, reforçando que a estrutura é 
referência em todo o Estado.

“Abatido e magoado”
Rodrigo Nicácio, que estava na função havia quatro anos e ti nha atuação 

intensa, inclusive nos momentos de crise, quando até macas das ambulâncias 
eram reti das nas UPAs, divulgou nota revelando seu desapontamento com a 

decisão e afi rmando que segue na função de plantonista: “Ainda abati do e até 
magoado, deixo o consórcio profundamente descontente com a forma como fui 
noti fi cado, prati camente descartado, não sendo compatí vel com minha entrega 
pessoal, dedicação e tempo de prestação de serviços e resultados entregues à 
comunidade. Sigo fi rme com meus plantões, regulação e disposição contí nua 

em ajudar a quem precisa do serviço, no meu vínculo como concursado”. 

 

RODRIGO Nicácio: “fui descartado”
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 O Cascavel Futsal está em con-
tagem regressiva para estrear ofi-
cialmente na temporada 2019. O
primeiro compromisso será na
próxima semana, no sábado (23),
em casa, contra o Palmas, pela
1ª rodada da Série Ouro do Cam-
peonato Paranaense. Já pela Liga
Nacional o primeiro desafio será
no dia 5 de abril contra o Corin-
thians, em São Paulo. Oficialmen-
te, a equipe cascavelense já en-
cerrou os testes preparatórios de
pré-temporada, mas a diretoria
ainda estuda um último amisto-
so, que seria realizado às véspe-
ras do início do Estadual.

O prazo entre um jogo na quar-
ta-feira e a estreia no sábado, por
exemplo, pode ser inimigo neste
projeto, mas por outro lado o amis-
toso pode ser um momento a mais
para o técnico Cassiano Klein ob-
servar a equipe, que em cinco jo-
gos preparatórios amargou três
derrotas e dois empates.

“O que menos nos preocupa
agora é termos sido vencidos, e
sim a atitude que não tivemos em
alguns momentos. Então, temos
que melhorar esses momentos, e
esses jogos servem para isso, te-
mos que batalhar dia a dia agora
para entrar firme nas competi-
ções. Acredito que esse momento

Cascavel Futsal estuda
mais um teste no ano

 JOGOS NA NEVA PELA LNF
A tabela de jogos deste ano da LNF (Liga Nacional de Futsal) foi divulgada ontem. O Cascavel Futsal estreará contra o

Corinthians no dia 5 de abril e atuará pela primeira vez em casa no dia 13 de abril, contra o Pato, pela 2ª rodada.
A Serpente ainda atuará no Ginásio da Neva outras oito vezes pela competição, que terá 19 rodadas ao todo e o time de

Campo Mourão confirmado como novidade dentre os participantes.
Os outros duelos em casa para o Cascavel Futsal serão contra Carlos Barbosa (4ª rodada, dia 4/5), Blumenau (6ª, 25/5),
Joaçaba (8ª, 8/6), Jaraguá (10ª, 22/6), Tubarão (11ª, 29/6), Marreco (13ª, 13/7), Minas (15ª, 30/7) e São José (18ª, 24/8).

Já os compromissos como visitante serão diante de Atlântico/Erechim (RS), Joinville (SC), Magnus/Sorocaba (SP),
Marechal, Assoeva/Venâncio Aires (RS), Foz Cataratas, Campo Mourão e São Carlos (SP).

serve muito de reflexão para nós,
temos que aproveitar ao máximo
para crescermos. Seguramente, se
soubermos usar, esses momentos
podem lá na frente nos dar um re-
sultado muito bom, porque é o fim
que nos interessa. Então vamos
trabalhar muito para conseguir-
mos lá no fim passar por cima des-
sas frustrações”, avalia o treina-
dor da Serpente. Dos cinco jogos
realizados, o Cascavel perdeu para
Pato, Marechal e Medianeira como
visitante e empatou com Pato e Ma-
rechal em casa.

CASCAVEL FUTSAL

FALA, ISSAMU
Um dos remanescentes do elenco passado do
Cascavel Futsal, o fixo Issamu analisa que a
maior dificuldade na preparação tem sido o

entrosamento: “fizemos dois jogos contra duas
equipes favoritas [Marechal e Pato] a

conquistar títulos nacionais e não vencemos.
Estamos em época de preparação, mas nos
vivemos de resultado. Sabemos que estamos
trabalhando para almejar os campeonatos lá na

frente e a evolução foi grande. Poucos
permaneceram e vieram muitos de fora, que são
experientes e sabem jogar. Então, o problema
maior é o entrosamento, não estamos 100%
ainda, mas estamos aos poucos melhorando
com treino do Cassiano, que constantemente
para e corrige, e isso favorece aos jogadores.

Tenho certeza que quando começar os
campeonatos Cascavel vai estar ‘afiado’”.
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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.

De olho no reencontro com o Coriti-
ba, seu algoz na semifinal da 1ª Taça,
o FC Cascavel realiza nesta quinta-feira
sua penúltima atividade antes de viajar
à capital do Estado para desafiar o time
alviverde no domingo, pela 2ª rodada
da 2ª Taça, às 16h, no Couto Pereira.

O treino está marcado para as 16h
no CT Ninho da Serpente. O técnico
Paulo Foiani e o preparador Dante Pe-
reira comandarão o treinamento téc-
nico e tático.

Para a atividade, a comissão técni-
ca da equipe aurinegra tem todo o elen-
co à disposição. Assim, fica a expecta-
tiva para o retorno de Ricardo Lobo, ti-
tular da equipe durante quatro jogos e
vice-artilheiro do time com dois gols, a
um do goleador Tocantins.

É que Lobo desperdiçou uma cobran-
ça de pênalti na semifinal com o Coritiba
durante o tempo normal de jogo. Em
seguida, afastou-se para tratamento e viu
Bruno Lopes chegar e ser titular contra o
Paraná Clube, no último sábado.

O último treino antes do embar-
que para Coritiba será na manhã des-
ta sexta-feira, às 9h. Em seguida, os
relacionados para a 2ª rodada segui-
rão viagem. O embarque está mar-
cado para as 12h30.

FC Cascavel sem desfalques

O Cascavel Clube Recreativo segue os preparativos para visitar o Cianorte no domingo, pela 2ª rodada da Taça Dirceu
Krüger. O elenco tricolor treina em dois períodos nesta quinta-feira, enquanto a programação prevê atividades amanhã à
tarde e sábado pela manhã antes do embarque para a Capital do Vestuário. Para este jogo, o zagueiro Correia é a única
ausência para o técnico Allan All, que “fugiu” do hospital para acompanhar a vitória cascavelense sobre o Rio Branco no
último domingo, depois de precisar ser internado por conta de um quadro de amigdalite na véspera do confronto.

FÁBIO DONEGÁ
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 Com a equipe principal total-
mente concentrada na disputa da
Libertadores, o Athletico teve mais
de uma semana para fazer traba-
lhos de correção entre a derrota
para o Tolima na estreia da Copa
Libertadores e o compromisso com
o Jorge Wilstermann pela 2ª roda-
da do Grupo G, às 21h desta quin-
ta-feira, na Arena da Baixada.

A partida serve como oportu-
nidade de recuperação tanto para
o time brasileiro como também

Furacão na Libertadores
para os visitantes.

Isso porque, depois de só ficar no
0 a 0 contra o Boca Juniors no Felix
Capriles, onde é seu ponto forte, em
Cochabamba (BOL), a responsabilida-
de dos comandados do espanhol
Miguel Ángel Portugal, ex-comandan-
te do Athletico em 2014, aumentou.

No Furacão, do ponto de vista da
escalação na estreia, a única altera-
ção que o técnico Tiago Nunes deve
fazer no time é em relação a um pro-
blema físico. Com dores na região da

LIBERTADORES
19h Peñarol x San José
19h15 Cruzeiro x Deportivo Lara
21h Athletico-PR x Wilstermann
23h Emelec x Huracán

COPA DO BRASIL
21h30 Vasco x Avaí

CARIOCA
20h Boavista x Fluminense

COPA DO NORDESTE
21h30 Confiança x Vitória
21h30 CRB x Náutico
21h30 S. Corrêa x ABC

JOGAM HOJE

coxa, o lateral-direito Madson está
fora do confronto e o experiente Jo-
nathan deve ocupar a vaga.

Para o time boliviano, além de
contar com um plantel sem proble-
mas de contusões, a ideia é con-
seguir atuar mantendo a posse de
bola para, na base da inteligência,
sair da capital paranaense pontu-
ando. Foi esse o tom da declara-
ção, por exemplo, do meio-campis-
ta Fernando Saucedo: “essa é a
partida mais importante do ano
porque não vencemos como man-
dantes. Logo precisaremos recupe-
rar os pontos fora de casa”.

O mesmo pensamento tem o
Athletico, depois da derrota por 1
a 0 para o Tolima na estreia. O time
colombiano, aliás, já atuou nesta
2ª rodada. Foi derrotado na Argen-
tina por 3 a 0 pelo Boca, que lidera
o grupo com 4 pontos.

 Grêmio liga alerta antes do Grenal
O início da Libertadores preocupa, mas o Grêmio confia na força do

grupo para recuperação. O primeiro passo nesta retomada,
curiosamente, está no Gauchão. O Grenal deste domingo surge como
combustível para retomada. Após a derrota por 1 a 0 para o Libertad

em plena Arena (foto), na noite de terça-feira, o Imortal se vê em uma
situação delicada na fase de grupos do torneio continental.

O Grêmio acredita que com 10 pontos nos 12 a disputar carimbará uma
das duas vagas no Grupo H. Para tal, uma vitória no clássico com o
Internacional é fundamental para recuperar o crédito perante ao

torcedor. “Os cálculos são sempre os mesmos nesta fase de grupos. Onze
pontos praticamente garante. Já houve clubes que se classificaram com

nove. Buscaremos em Santiago esses três pontos que era para somarmos
em casa. Se vencermos o Grenal, o torcedor ficará mais motivado ainda

porque é um clássico”, avalia o vice de futebol Duda Kroeff.

GRÊMIO
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