
Cascavel está na final!
Com planejamento e esforço, a equipe do FC Cascavel está na final da Taça FPF de Futebol, competição que
disputa pela primeira vez. A equipe venceu ontem, nos pênaltis, o Rio Branco, após empatar em 1 a 1 no
tempo normal. Com isso, o Cascavel está a dois jogos para iniciar sua trajetória rumo à elite do futebol

brasileiro. O campeão da Taça FPF garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.
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DOUTOR DAS PANELAS
No Bairro Guarujá, em Cascavel, Valdir Pedroso é conhecido como

o “doutor das panelas”. O título não é à toa, ele consegue
transformar qualquer panela velha em um novo utensílio que se

confunde com materiais novos. Em pouco mais de uma década de
profissão, Pedroso consertou aproximadamente 16,5 mil panelas,

uma média de 1,5 mil por ano.
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Primeiros campeões
Iniciada na noite de sexta-feira

com a cerimônia de abertura, a Fase
Final da Divisão A da 30ª edição dos
Jojups (Jogos da Juventude do Pa-
raná) teve um fim de semana de
muita disputa em Londrina, que volta
a receber a competição após 28 anos.

No sábado, primeiro dia de dispu-
tas, houve disputas de atletismo, ci-
clismo, caratê, futsal, natação, rúgbi,
taekwondo, tênis e vôlei. Ontem a gi-
nástica rítmica teve início, enquanto
foram conhecidos os campeões no
atletismo, no caratê, na natação, no
rúgbi e no taekwondo.

Destaque para os nadadores e
os taekwondistas de Cascavel, que
voltarão para casa com medalhas in-
dividuais e troféus da classificação
geral por equipes.

Na luta, os cascavelenses da equi-
pe masculina conquistaram o troféu
de segundo lugar dentre os 16 muni-
cípios participantes. Os atletas Leonar-
do Nunes Villaca (luta, até 59 kg) e
Leonnan Bordignon Holler (luta, aci-
ma de 78 kg) se destacaram indivi-
dualmente, com medalhas de ouro
nos combates para competidores da
faixa verde até marrom.

 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

Já Gabriel Tadioto de Oliveira
(luta, até 63 kg, faixa verde até mar-
rom) e Bruno Henrique Motta (luta,
acima de 74 kg, faixa vermelha aci-
ma) voltaram para casa com me-
dalhas de prata, enquanto Gabriel
de Jesus Bombarda (poomse, fai-
xa azul/roxa), Fábio Junior da Silva

Santiago (luta, até 73 kg, faixa ver-
de até marrom) e Paulo Henrique
Rachel (luta, até 65 kg, faixa ver-
melha acima) conquistaram o bron-
ze em Londrina.
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FC Cascavel

 A decisão da vaga na final não destoou das partidas anteriores do FC Cascavel,
empate no tempo normal e definição do vencedor nos pênaltis. Nas quartas de
final, a Serpente Aurinegra já havia passado pelo Operário desta forma, após
dois empates por 1 a 1. Antes, na última rodada da fase classificatória, o FCC

havia ficado no empate com o Maringá. Desta vez, na semifinal, novo empate com
o Rio Branco, 1 a 1 depois do 2 a 2 na ida, em Paranaguá.

A diferença foi que os visitantes saíram na frente. O volante Krisman abriu o
placar aos 35min do primeiro tempo com um gol de cabeça, aproveitando jogada

bastante utilizada pelo Rio Branco, com bolas alçadas na área.
O empate do FCC aconteceu apenas aos 26min do segundo tempo. O lateral-
esquerdo Elivelton cobrou falta elevando a bola na área adversária e ela foi

direto para as redes, sem tocar em ninguém. A igualdade no placar sacramentou
a busca pelo gol pelos donos da casa, que voltaram do intervalo mais dispostos
a balançar as redes adversárias. Antes do gol, o FCC havia domingo as ações de

ataque, com pelo menos três boas chances de empatar, tendo em uma delas a
bola acertado a forquilha do goleiro do Rio Branco. No fim do jogo, outra bola no

travessão impediu a vitória cascavelense durante o tempo regulamentar.

O FC Cascavel deu um
importante passo rumo à
Série D do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol 2018 ao
se garantir na decisão da
Taça FPF, ontem, com uma
vitória nos pênaltis sobre o
Rio Branco, na rodada de vol-
ta da semifinal, no Estádio
Olímpico Regional.

Na disputa pelo título o
time cascavelense enfren-
tará o Maringá FC, que no
outro jogo semifinal ven-
ceu em casa o Toledo por
3 a 0. A decisão será em
duas partidas, sendo a pri-
meira com a Serpente Au-
rinegra como mandante,
no próximo domingo, às
11h. Já o jogo derradeiro
será no Estádio Willie Da-
vids, no dia 5 de novembro.

Apenas o campeão da
Taça FPF, competição realiza-
da na categoria sub-23, ga-
rantirá vaga na quarta divi-
são nacional. Esta é a tercei-
ra edição realizada com o
modelo atual. Na primeira,
em 2015, o Maringá FC foi
campeão e Toledo foi vice, e
no ano passado o Operário
venceu o Andraus na final.
Esta é a primeira participa-
ção do FC Cascavel na Taça.

Na campanha geral des-
te ano, o Maringá FC tem
nove vitórias, dois empates
e duas derrotas em 13 jo-
gos, com 29 pontos soma-
dos, 34 gols marcados e
oito sofridos. Já o FCC tem
seis vitórias, seis empates
e uma derrota, com 24 pon-
tos, 17 gols marcados e 11
sofridos. No confronto da
primeira fase, a igualdade
prevaleceu com um empate
por 1 a 1, em Cascavel.

na decisão “SÃO” LUCAS
O empate por 1 a 1, depois de empate por 2 a 2 no
jogo de ida, levou a decisão da vaga para os pênaltis,
oportunidade que o goleiro Lucas aproveitou para brilhar
novamente com a camisa do FCC, a exemplo das quartas
de final. O FC Cascavel iniciou a série com Gasperin
abrindo o placar. Em seguida, o camisa 10 do Rio Branco,
Neto, parou no goleiro cascavelense, que se esticou para
buscar a bola. Na sequência, Vagner ampliou a vantagem
do Aurinegro. Na segunda cobrança do time de Paranaguá,
Giva chutou por cima e desperdiçou. No entanto, o FCC
não aproveitou a chance de disparar ao Elivelton ter sua
cobrança defendida pelo goleiro Eder. Já Darlan chutou
firme e diminuiu a diferença: 2 a 1. Iniciando a quarta série
de cobranças, o FCC perdeu nova chance de ampliar, desta
vez com o camisa 9 Kiko, que parou no goleiro do Rio
Branco. Porém, o time do litoral não aproveitou a
oportunidade de igualar o placar. O meia Lika bem que
tentou, mas Lucas defendeu para a empolgação dos mais de
700 torcedores presentes - fora um grupo que veio de
Paranaguá torcer para o Rio Branco -, que apelidaram o
goleiro cascavelense de “São” Lucas. Na quinta série de
cobranças, Hyago Medeiros foi às redes, impossibilitando a
igualdade do time adversário e fechando o placar em 3 a 1.

O jogo

FOTOS: 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, 23 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
2- Ademir Lincoln da Silva Pereira e Carolina Garcia da Silva
3- Ronildo da Silva Nascimento e Juliana Aparecida dos Santos
4- Adriano Sidnoski e Ana Paula Teleginski
5- Clodomiro Pereira e Dalziza Aparecida Machado
6- Marcos Fabio Cardoso e Carla Passalongo da Silva
7- Gilcimar da Silva Levandoski e Patricia Herculano dos Santos
8- Luciano Aparecido Borges Cerqueira e Bruna Carolina de Oliveira
9- Magno Luiz Gonçalves Júnior e Andressa Tenfen
10- André Cestonaro do Amaral e Ketlen Cilmara Federizzi
11- Welingthon Miqueias Bastos e Kelly Cristina Casagrande
12- Benedito Miguel da Silva e Sueli Aparecida da Silva
13-Ederson Borba e Maria de Fatima Honorio

Guarani 2x0 Juventude
Náutico 1x2 ABC

CRB 1x1 Boa Esporte
Ceará 2x2 Figueirense

Criciúma 2x3 Internacional
Vila Nova 0x0 Oeste

Brasil de Pelotas 1x1 Santa Cruz
Londrina 2x0 Paysandu

América-MG 1x1 Paraná
Luverdense 1x2 Goiáshoje)

31ª RODADA

AMANHÃ
19h15 Juventude x Náutico
21h30 Paraná x Vila Nova

SEXTA-FEIRA
19h15 Figueirense x CRB
20h30 Oeste x Brasil de Pelotas
21h30 Paysandu x Criciúma

SÁBADO
16h30 Boa Esporte x América-MG
17h30 ABC x Londrina
17h30 Santa Cruz x Luverdense
17h30 Internacional x Ceará
19h Goiás x Guarani

32ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 61 31 18 7 6 47 22 25
2º América-MG 56 31 15 11 5 37 22 15
3º Ceará 55 31 16 7 8 39 28 11
4º Paraná 53 31 15 8 8 43 23 20
5º Vila Nova 51 31 14 9 8 32 23 9
6º Oeste 49 31 12 13 6 38 26 12
7º Londrina 46 31 13 7 11 49 42 7
8º Juventude 45 31 12 9 10 32 30 2
9º Criciúma 42 31 11 9 11 34 37 -3
10º Goiás 41 31 12 5 14 31 37 -6
11º Brasil de Pelotas 39 31 11 6 14 31 41 -10
12º Boa Esporte 39 31 9 12 10 30 33 -3
13º Paysandu 38 31 10 8 13 30 31 -1
14º Guarani 38 31 10 8 13 31 38 -7
15º CRB 38 31 10 8 13 29 42 -13
16º Figueirense 36 31 9 9 13 35 44 -9
17º Luverdense 35 31 8 11 12 32 35 -3
18º Santa Cruz 31 31 7 10 14 31 40 -9
19º Náutico 27 31 7 6 18 23 39 -16
20º ABC 25 31 6 7 18 20 41 -21

SÉRIE B

O Brasil está na semifinal da Copa do Mundo Sub-17, na Índia. Com
eficiência e garra, a seleção brasileira venceu a Alemanha de virada, por 2 a 1,
na manhã de ontem, em Calcutá. Weverson, lateral-esquerdo do São Paulo, e

Paulinho, atacante do Vasco, marcaram os gols da classificação. Na próxima fase
do Mundial, a equipe comandada por Carlos Amadeu terá a Inglaterra pela

frente. A partida será nesta quarta-feira, às 9h30 (de Brasília). A outra
semifinal da competição é entre Mali e Espanha.

NA SÉRIE B
O futebol de Alagoas viveu um fim de
semana histórico, com a conquista, no
sábado, do título inédito da Série C do
Campeonato Brasileiro pelo CSA, que
empatou por 0 a 0 com o Fortaleza na
decisão. Na rodada de ida da final, o
Azulão venceu por 2 a 1 no Ceará. O
Rei Pelé, em Maceió, foi o palco da
festa da torcida do CSA, que lotou o
estádio para apoiar o time até o apito
final e soltar o grito de “é campeão!”.
A conquista histórica coroa a boa
campanha do CSA, que garantiu o
acesso e estará na Série B em 2018.
O campeão terminou a competição
com 12 vitórias, nove empates e
apenas três derrotas. Sampaio Corrêa-
MA e São Bento-SP também subiram.

CBF
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Megasena
Concurso: 1980

12 16 17 18 34 37

Dupla sena
Concurso: 1708

05 14 18 22 26 501º sorteio

01 02 06 15 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1575

01 03 05 06 07 09 10
11 12 14 16 17 22 23 25

Quina
Concurso: 4512

13 48 54 57 78

Timemania
Concurso: 1097

12 30 36 45 49 57 64
TIME DO UNIÃO SÃO JOÃO/SP

Lotomania
Concurso: 1807

01 11 14 20 27 30 40
42 43 46 54 66 68 75

77 85 89 93 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5225

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

00703
81785
63550
57945
61010

Seis jogos movimentaram a tar-
de de ontem pela 30ª rodada do
Campeonato Brasileiro. Palmeiras,
Santos, Atlético-MG, São Paulo,
Atlético-PR e Bahia garantiram três
pontos em seus respectivos jogos.

Em confronto direto na parte de
cima da tabela, Grêmio e Palmei-
ras se enfrentaram em Porto Ale-
gre. Depois de um primeiro tempo
sem muita inspiração para os dois
lados, o Verdão marcou três vezes
na etapa complementar e saiu com
a vitória por 3 a 0.

Dudu abriu o placar logo no iní-

 O São Paulo recebeu o Flamengo, no Pacaembu, e venceu por 2 a 0. Lucas
Pratto abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo após cobrança de
escanteio. Aos 39, Cueva cruzou para Hernanes, que cabeceou sem chances
para o goleiro Diego Alves. Com 37 pontos, o Tricolor Paulista ocupa o 13º
lugar, enquanto o Fla, com 46, está na sexta posição.

cio com chute forte de fora da área,
que desviou em Marcelo Oliveira e
enganou o goleiro Paulo Victor. Aos
9min, Moisés pegou rebote do de-
fensor gremista e ampliou. Seguin-
do na pressão, o Palmeiras marcou
novamente aos 17. Após boa trian-
gulação, Mayke cruzou e Dudu apa-
receu livre para fechar fazer 3 a 0.
Aos 33min, o time gaúcho descon-
tou com Michel. Com a vitória, o
Palmeiras assumiu a vice-liderança
da Série A, com 53 pontos, enquan-
to o Grêmio desceu para a quarta
posição, com 50.

Verdão vice-líder Clássicos
Um dos clássicos regionais do dia
foi em Belo Horizonte, entre
Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa
saiu na frente aos 30min do
primeiro tempo, com Thiago
Neves, mas viu o Galo virar na
etapa complementar e vencer por 3
a 1, com gols de Otero e Robinho
(duas vezes). O outro clássico
regional do dia foi em Salvador. O
Bahia recebeu o Vitória e garantiu
três pontos após o triunfo por 2 a
1. Mendonza colocou o Tricolor na
frente no primeiro minuto do
segundo tempo. Aos 37, Wallace
Reis empatou para o Leão e aos 43
Edgar Junio garantiu a vitória do
Bahia, que de quebra colocou o
rival na zona de rebaixamento.

Terceiro colocado
Na Vila Belmiro, o Santos venceu o
Atlético-GO por 1 a 0 e, com 53
pontos, subiu para o terceiro lugar da
tabela. O único gol da partida saiu
aos 30 minutos do primeiro tempo
após cobrança de escanteio de Lucas
Lima e finalização de Ricardo Oliveira.
A equipe goiana, que pressionou o
time da casa e teve boas chances de
gol, segue na lanterna da competição,
com 26 pontos.

Furacão
Em casa, o Atlético-PR venceu o
Sport por 2 a 1. O argentino Lucho
González abriu o placar aos 15min
do segundo tempo e Diego Souza,
de pênalti, empatou para o Leão aos
24min. Já quase no final da partida,
Felipe Gedoz cobrou pênalti e
decretou a vitória do Furacão.

SÃO PAULO FC
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Cerca de 400 pessoas participaram na
manhã de sábado (21), no auditório da
FAG, em Cascavel, do encontro regional do
PSD. O partido caminha unido em favor de
candidaturas próprias para a eleição de
2018, no sentido de ser protagonista do
processo, seja na majoritária ou na
proporcional. Participaram do encontro, entre
outros líderes partidários, o prefeito de
Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC) e o
vice-prefeito Jorge Lange (PSD).

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Divulgação

Porto isolado no PCdoB

ANDERSON TOSTI é o novo presidente do
PCdoB em Cascavel

O racha no diretório do PCdoB
em Cascavel, que no último sába-
do elegeu uma nova diretoria, iso-
lou ainda mais o vereador Paulo
Porto dentro da legenda. Um dia
antes do congresso, o partido per-
deu 12 militantes, todos ligados ao
mandato de Porto, que pediram
desfiliação e outros pretendem dei-
xar a legenda nesta semana. Entre
os filiados que deixaram o partido
está a professora Liliam Porto, es-
posa do vereador.

Paulo Porto participou do con-
gresso, ouviu algumas reclamações
sobre a postura do seu grupo que
criou uma rivalidade com a ala liga-
da a Mônica Silveira, que disputou
uma cadeira no Legislativo no ano
passado e fez 1.278 votos. O gru-
po de Porto passou a fazer acusa-
ções de que a equipe de Mônica não
havia “vestido a camisa” da candi-
datura a prefeito de Márcio Pache-
co, apoiado pelos comunistas, e o
desgaste só aumentou.

Os militantes mais ligados a
Porto e seus assessores não par-
ticiparam da eleição. Para não cor-
rer o risco de perder a cadeira de
vereador, Porto decidiu permanecer
na sigla até o final do mandato, já
que não tem mais interesse em
disputar a reeleição.

DIVULGAÇÃO

N úmeros
No TRE (Tribunal Regional Eleitoral) os números mostram que o

PCdoB tem mais de 300 filiados em Cascavel, mas na semana passa-
da foi feito um recadastramento pelo partido e 102 filiados foram con-
tabilizados. A reportagem não conseguiu contato com o vereador Pau-
lo Porto neste domingo.

PARANHOS
O novo comando do PCdoB em
Cascavel vai buscar uma
aproximação com o prefeito
Leonaldo Paranhos. Durante o
congresso, os representantes do
partido foram unânimes ao avaliar
como positiva a atual gestão.
“Vamos marcar uma conversa com o
Paranhos e a direção para
estabelecer uma relação institucional.
Não há indicativo de compor com o
Paço, mas de aproximação para
discutir algumas pautas sociais
importantes para o coletivo
partidário”, afirma Tosti.



LOCAL 07CASCAVEL, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Histórias de casamentos

Na sexta-feira a noite, 325 CASAIS disseram o
‘SIM’

O casamento coletivo é uma das ações da quinta edição do
Justiça no Bairro, programa promovido pelo Tribunal de Justiça
em parceria com a Prefeitura de Cascavel, Sesc (Serviço Social

do Comércio) e Unipar (Universidade Paranaense. Neste ano, um
fato inédito ocorreu durante a cerimônia. Em cinco anos de
programa, foi a primeira vez que uniões homoafetivas foram

realizadas, com a participação de dois casais.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

José Geraldo de Souza, de 75
anos, é viúvo há 33 anos e há cin-
co meses conheceu Maria Idalina
Pinho da Silva, de 63 anos. Os dois
participaram na sexta-feira (20) do
casamento coletivo, no Ginásio de
Esportes Sérgio Mauro Festugatto
(Ciro Nardi), em Cascavel, que ofi-
cializou a união de 325 casais.

“A gente mora em Santa Tereza do
Oeste e pensamos que o mais corre-
to é casar, é fazer as coisas da manei-
ra certinha. Por isso, aproveitamos
essa oportunidade para oficializar de
vez a nossa união”, relata a noiva.

Já Renata e Ricardo Ferreira es-
tão há dez anos juntos e somente
agora decidiram casar. “O casa-
mento [coletivo] é uma forma de
oficializar a nossa união e ainda
economizar, já que não pagamos
nada por isso. É também uma opor-
tunidade de selar o nosso compro-
misso”, afirma Renata.

Conforme uma das coordenado-
ras do evento, Graciele Weiler, a
desembargadora Joeci Machado
Camargo foi a responsável pelo ca-
samento civil. Após a formalização
das uniões, uma benção foi dada
aos casais.

Justiça no Bairro
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15 mil
atendimentos

Milhares de pessoas passa-
ram na sexta-feira e no sábado
pelos corredores da Unipar em
Cascavel durante a quinta edição
do projeto Justiça no Bairro, desen-
volvido pelo Tribunal de Justiça do
Paraná em parceria com a Prefei-
tura de Cascavel, Sesc (Serviço
Social do Comércio) e estudantes
das faculdades Unipar, Univel e
FAG. Ao todo foram mais de 15 mil
atendimentos que variaram des-
de agendamento e perícia do se-
guro DPVAT (Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres), divórcios con-
sensuais, testes de DNA para de-
tectar a paternidade, registros de
nascimento, entre outros.

Uma das pessoas que levan-
tou cedo no sábado para procurar
atendimento foi a auxiliar de pro-
dução, Luciana Santana. Ela foi
pegar senha para a irmã, que bus-
cava conseguir a guarda da nora.
“Meu sobrinho e a namorada dele
querem casar. Como a menina é
menor e ele também e para evitar
problemas posteriores, ela resol-
veu solicitar a guarda”.

Segundo Luciana, o projeto é
extremamente importante para a
população. “Não sei quanto ela iria
gastar caso fosse procurar atendi-
mento particular, mas só para sa-
ber do caso um advogado já cobra
pelo menos um salário mínimo”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
                        Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

SEPARAÇÃO
O soldador José Luiz Rodrigues também

procurou atendimento. Ele está separado há
três anos e a falta de dinheiro fez com que,

até sábado, no papel ele permanecesse
casado. “Mesmo não tendo bens, os dois

querendo se separar, iríamos gastar no
mínimo R$ 1 mil. Desta forma aproveitamos
e resolvemos tudo de forma rápida e sem
precisar desembolsar nenhum centavo”.

JUSTIÇA NO BAIRRO é oferecido a pessoas com renda de até três salários mínimos

4º ano
De acordo com a assistente social da Secretaria de Assistência Social de
Cascavel, Poliana Luther, este foi o quarto ano em que o projeto foi
desenvolvido na cidade, o terceiro consecutivo. “Qualquer pessoa com
renda de até três salários mínimos podiam participar dos atendimentos. São
serviços que, por mais que o custo seja baixo, as pessoas não terão esta
despesa. O único atendimento que é cobrado são os testes de DNA.
Mesmo assim o custo é abaixo do que é cobrado em laboratórios particular,
R$ 220 e ainda pode ser parcelado”. Conforme Poliana, um atendimento
prestado no ano passado teve desdobramento na sexta-feira. “Em 2016
uma mulher veio até o Justiça no Bairro para confeccionar o seu registro de
nascimento. Ela tinha quatro filhos e este ano ela trouxe as crianças, a maior
delas com 13 anos para fazer o mesmo. Muitas pessoas podem pensar que
é falta de interesse, mas temos vários casos daqueles que moram no interior,
que não possuem condições financeiras, e tantos outros empecilhos e que,
com esse projeto conseguem regularizar a sua situação”.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

arantir o atendimento
de qualidade à
população é somente
uma das

responsabilidades da
Secretaria de Saúde de
Cascavel. A abrangência de
serviços, entretanto, percorre
áreas que muitas vezes não
são lembradas, porém de
extrema importância para
a cidade.
O secretário de Saúde, Rubens
Griep, destaca os inúmeros
compromissos da pasta que
está à frente e que tem
alcançado resultados
surpreendentes no município.
“Temos equipes de médicos e
enfermeiros que
acompanham atividades
diuturnamente para evitar
epidemias. Se temos hoje
uma cidade com poucas
epidemias é porque há um
trabalho bastante importante
na área de Vigilância
Epidemiológica”, afirma.
A mesma eficiência está
presente na área sanitária.
“Monitoramos e realizamos o
licenciamento sanitário de
todos os serviços de saúde, do
comércio e das indústrias”,
lembra o
secretário.
Em
entrevista,
ele fala
ainda sobre
avanços no
segmento,
previsão
de novas
obras na
cidade e
projetos
para novas
unidades
de saúde.

G

Perfil
 Rubens Griep é graduado em
Enfermagem e Obstetrícia pela
Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), em 1997, tem
mestrado pela Universidade Federal
de Santa Catarina em Psicologia das
Organizações e finaliza doutorado em
Saúde Coletiva pela UEL
(Universidade Estadual de Londrina).

 Servidor da Secretaria de Saúde de
Cascavel desde 1998, como enfermeiro
trabalhou em diversos setores da rede
e ocupou cargos de direção.

 É também servidor da Secretaria de
Estado da Saúde na 10ª Regional de
Saúde onde atuou por 12 anos em
USAs (Unidades de Suporte
Avançado) com o transporte de
pacientes graves e atualmente está
cedido ao Município de Cascavel para
atuação como secretário de Saúde.

Gestão compartilhada
“Acreditamos que os problemas nas UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento) sejam
minimizados com a gestão compartilha-
da. Quando a gente discute o contexto do
atendimento às urgências, precisamos
entender que não existe uma política úni-
ca no Município de Cascavel em relação
ao que acontece no restante do País. Es-
peramos melhorar o tempo resposta, mas
não acredito que isso dependa só da me-
lhoria da oferta de serviço, depende bas-
tante da forma como a população se pro-
põe a utilizar o serviço”.

Deja vú
“Se fizermos um resgate histórico recente
de Cascavel, vimos que esse processo
ocorria no HU. Há dez anos, nós tínhamos
um volume enorme de pessoas utilizando
a estrutura de pronto-socorro. Isso se re-
solveu quando o pronto-socorro definiu
que não iria mais atender o paciente que
não tivesse critérios para esse local. Nas
UPAs nós ainda realizamos atendimentos

de pacientes gra-
ves e também da-
queles que não
são considera-
dos graves”.

Mudança
“Acredito que vai chegar um momento em
que o Ministério da Saúde vai determi-
nar que esses pacientes retornem para
as Unidades Básicas de Saúde e alguns
municípios já estão fazendo esse movi-
mento. Em Cascavel optamos por garan-
tir o atendimento mesmo que demore um
pouco mais de tempo. As UPAs são dispo-
sitivos intermediários entre a atenção pri-
mária  e serviços hospitalares e têm um
papel que deveria ser cumprido para o
atendimento às urgências”.

Preferência
“Pela sistemática de atendimento nas UPAs,
muitas vezes acabam sendo a opção de
nossos pacientes que buscam o atendimen-
to direto, sem agendamento, mesmo que
tenham que aguardar por determinado mo-
mento. Temos indicadores que apontam que
70% dos pacientes que hoje estão nas UPAs
apresentam queixas do dia a dia, como pro-
cessos gripais e dores crônicas que pode-
riam ser resolvidos nas UBSs”.

Agilidade
“Em todas as Upas reduzimos bastante o
tempo resposta, com exceção das segun-
das-feiras, quando praticamente duplica-
mos o número de médicos, mas mesmo
assim temos uma espera grande por ser
um dia que tradicionalmente a população
em grande volume comparece às UPAs e na
grande maioria dos casos por situações
que não precisaram estar lá nesse dia”.

Doenças crônicas
“Precisamos entender que boa parte das
condições que a população apresenta
são crônicas, ou seja, não têm cura, como
por exemplo a hipertensão, diabetes e
problemas na coluna. Os pacientes têm
um diagnóstico médico estabelecido e
terão que adotar uma conduta de cuida-
dos permanente. Se isso não ocorrer,

eles terão intercorrências com mais ou
menos frequência”.

Conscientização
“Se eu não mudo hábitos alimentares e a
forma como me comporto em relação àque-
la doença, temos a agudização de uma con-
dição crônica, ou seja, complicações de
uma condição que não tem cura e por isso
buscaremos o socorro para corrigir uma
situação que se conduzida de uma manei-
ra diferente, talvez não a tivesse. Isso é um
processo de educação em saúde. A UBS por
ter esse contato mais próximo ao paciente
tem a condição de auxiliá-lo nesse cuida-
do. Obsevamos que pacientes hipertensos
nunca frequentaram uma UBS e só buscam
a UPA. O caso será tratado no momento,
mas não é papel da unidade fazer a educa-
ção sanitária”.

Monitoramento
“Temos um papel muito importante no con-
trole de doenças transmissíveis. A Vigilân-
cia Epidemiológica monitora diariamente
todas as principais doenças transmissíveis.
É um trabalho muito silencioso que parte da
população na enxerga, mas notificamos e
monitoramos todas as internações nos hos-
pitais de Cascavel, inclusive nos serviços
privados e as amostras de sangue de todos
os laboratórios, porque se um paciente faz
um exame e tem alteração, principalmente
de doença transmissível, o laboratório noti-
fica a vigilância para fazer o controle. Te-
mos equipes de médicos e enfermeiros que
acompanham essas atividades diuturna-
mente para evitar epidemias. Se temos hoje
uma cidade com poucas epidemias é por-
que há um trabalho bastante importante na
área de Vigilância Epidemiológica”.

Vigilância sanitária
“Monitoramos e realizamos o licencia-
mento sanitário de todos os serviços de
saúde, do comércio e das indústrias. Hoje
o cidadão que frequenta qualquer lancho-
nete, pode ter segurança, pois a Vigilância
Sanitária estabeleceu uma rotina de fis-
calização e concedeu o licenciamento sa-
nitário. No supermercado, o produto tam-
bém foi fiscalizado. Temos grandes empre-

sas que produzem ônibus e outros dispo-
sitivos que são fiscalizadas, porque se elas
não cumprirem as normas, há acidentes
de trabalho que mutilam o funcionário”.

Planos de Saúde
“Nós regulamos todo o atendimento da Agên-
cia Suplementar, então todos os planos de
saúde são monitorados e avaliados pelo
Ministério da Saúde, Secretaria de Estado
da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
Há um universo muito grande de responsa-
bilidades que a gente assume na Secretaria
de Saúde de Cascavel para além do atendi-
mento direto da população”.

Inaugurações
“De ampliação de unidades de saúde para
este ano temos a proposição de inaugu-
rar ao longo do mês de novembro, a uni-
dade do Bairro Pioneiros Catarinenses,
do Jardim Presidente e do Riveira, que já
está com atendimento parcial. Além dis-
so, está prevista a entrega Farmácia Bá-
sica III na região do Cascavel Velho que é
uma área que ainda está desassistida”.

Investimentos
“Temos licitações em aberto para constru-
ção de unidades que estão muito deficien-
tes. Neste ano já iniciamos a licitação da
construção da sede nova da unidade de
saúde do Bairro Neva e do Rio do Salto. A
previsão para o início do próximo ano é de
abertura de licitação para construção da
sede nova no Cidade Verde, Parque Verde,
Claudete, Cancelli, Los Angeles e Guarujá”.

Novas obras
“Temos também projetos de construção de
novas unidades, prioritariamente no Bair-
ro Tarumã, que divide área entre Interla-
gos e Floresta e para isso já fizemos várias
reuniões com a comunidade. Na região do
Tio Zaca, no Paulo Godói e da FAG também,
pois está totalmente descoberta de unida-
de de saúde. Além disso, prevemos unida-
des para o Turisparque e Faculdade, que
são áreas que cresceram muito e não têm
unidade de saúde, por isso os atendimen-
tos estão concentrados na estrutura inau-
gurada no Nova Cidade”.

Universo de  responsabilidades
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O doutor das panelas
Logo na entrada, uma placa indican-

do que ali funciona um hospital. Lá den-
tro, trabalha Valdir Pedroso, o doutor das
panelas. Há 11 anos, dar ‘vida’ a uten-
sílios domésticos é o que garante a ren-
da do trabalhador, que começou suas
atividades em Toledo como vendedor de
panelas, e hoje, no Bairro Guarujá, em
Cascavel, dá novo formato ao produto.

O título de doutor não é à toa. Pe-
droso garante que 95% dos produ-
tos que são coletados com defeito
voltam a funcionar normalmente.
“Quando uma pessoa vai a um hos-
pital é porque está com algum pro-
blema e que precisa ser soluciona-
do. Aqui é a mesma coisa, só que
com panelas. É muito difícil não con-
seguir consertar. Preciso sempre
achar uma solução”, explica.

Valdir Pedroso
trabalha há
11 ANOS

com consertos
de panelas

PREÇOS
Os valores por peça são variados e tudo

depende do tamanho da panela e espessura do
alumínio. “Se é uma panela de tamanho médio,
por exemplo, é R$ 20 o corte se estiver limpa.

Se não, é R$ 35 lixada”, comenta.

16,5 MIL PANELAS
Em pouco mais de uma década

de profissão, Pedroso consertou
aproximadamente 16,5 mil pane-
las, uma média de 1,5 mil por ano.
O trabalho é árduo e de muita dedi-
cação, pois bate de porta em porta
em busca de material. “No come-
ço era mais fácil, pois conseguia
arrecadar mais panelas, porém, nos
últimos quatro anos têm sido difícil
conseguir material. Hoje, pego por
mês cerca de 100 panelas para con-
sertar”, diz. A coleta, que começou
em Cascavel, passa também por
Santa Tereza do Oeste e Toledo.

“Faço todo tipo de conserto,
adapto cabos, transformo panelas
de pressão em frigideiras, pipo-
queiras, escorredor de macarrão,
e também modifico as válvulas da
pressão quando apresentam pro-
blemas”, relata Pedroso. Com a
sucata que sobra dos consertos,
ele usa a criatividade e produz
bules e coadores de café, que são
vendidos a parte, principalmente
para restaurantes.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos
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Com frequência, a Secretaria de
Meio Ambiente realiza podas de ár-
vores em Cascavel. Nos últimos
dias, por exemplo, com os fortes
temporais que atingiram a cidade,
várias árvores caíram e precisaram
ser cortadas e recolhidas. Mas, para
onde vai toda essa lenha?

No caso dos galhos, eles são tri-
turrados e descartados. Quando há
derrubadas de árvores a madeira é
transformada em lenha e destinada
ao Provopar (Programa do Voluntari-
ado Paranaense). A lenha é repas-
sada para uma empresa especializa-
da que comercializa o material, o
que representa recursos para a en-
tidade social.  A entidade é ampara-
da pela Lei Municipal 5535 de 2010
que direciona doações desse tipo a
organizações filantrópicas.

As lenhas do Provopar

R ecursos
Entre março e outubro deste ano, o valor mensal arrecadado variou entre R$

700 e R$ 2 mil. Essa variação ocorre porque as podadas não ocorrem na mesma
frequência. Além disso, há casos de retenção de lenhas ilegais, sem autorização

para o comércio, que muitas vezes são apreendidas e encaminhadas para o
Provopar. Em agosto, por exemplo, uma carga foi apreendida e enviada à
entidade. “Foi apreendida uma carga de eucalipto pela Secretaria de Meio

Ambiente e nós fizemos o pedido e com isso conseguimos R$ 2.460 nesse mês
de agosto” explicou a coordenadora do Provopar, Néia Alberton.

PODA REALIZADA
na Rua Manaus

recentemente
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A atuação da Igreja Presbiteria-
na Renovada de Cascavel não se
resume apenas ao trabalho religio-
so, mas também tem foco voltado
para ações sociais. A igreja realiza
três trabalhos sociais para ajudar
a comunidade, principalmente pes-
soas carentes e moradores de rua.
De acordo com o coordenador e
pastor da igreja, Marcos Zengo, há
uma preocupação constante com a
população. “É um gesto de amor,
fazemos esse trabalho social para,
não só ajudar nossa comunidade,

Ações movidas por amor
mas todos os necessitados”, diz.

Nos segundos domingos de
cada mês, a comunidade da igreja
traz os mantimentos não perecíveis
para montagem das cestas básicas
que serão entregues às famílias.
São pessoas que procuram a igre-
ja ou se vinculam ao projeto pela
acolhida dos próprios fiéis. Aproxi-
madamente 800 pessoas já foram
auxiliadas pelos projetos da insti-
tuição religiosa.

Marcos lembra que todos da ci-
dade podem colaborar. “O pessoal

“Nossa visão é
muito mais
que espiritual,
é social, não
importa a
religião,
atendemos
todos que
precisam.”
Pastor Marcos
Zengo, Igreja
Presbiteriana
Renovada

COMO AJUDAR
A igreja, segundo o pastor está de
portas abertas a todos que queiram
contribuir, tanto com os alimentos ou
psicólogos que possam prestar esse
atendimento de forma gratuita. A
Igreja Presbiteriana Renovada fica
na Rua Vitória, 2340, na Vila
Tolentino, a menos de uma quadra
da Avenida Tancredo Neves. O e-
mail para contato é:
ipcentral@hotmail.com

pode vir aqui na igreja durante a
semana, que sempre terá alguém
para receber, toda ajuda é muito
bem vinda” declara. Os moradores
de rua também possuem uma aten-
ção especial, com cardápios varia-
dos e ajuda da comunidade presbi-
teriana, semanalmente distribuem
marmitas em diversos locais de
Cascavel. A ação ocorre todos os
sábados entre o fim da noite e co-
meço da madrugada. “Precisamos
até comprar um carro para levar
esse alimento, é gratificante ajudar
quem precisa” comenta o pastor.

Projeto

Atendimento psicológico
GRAVEAlém desses dois projetos, a igreja ainda oferta atendimento psicológico
totalmente gratuito. A profissional que atende possui pós-graduação e
especialização em psicologia familiar e atende as diversas faixas etárias.
“Todos que necessitarem do atendimento e só ir à igreja e falar comigo  ou
com outro funcionário, anotamos o numero da pessoa e em seguida a
profissional agenda o horário,” explica o pastor. “Nós gostaríamos de
firmar ações com o curso de psicologia de alguma faculdade, poderíamos
atender muito mais pessoas” comenta o religioso.

PASTOR MARCOS mostra os mantimentos arrecadados pela Igreja Presbiteriana no último mês
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O pastor Marcos quer arrecadar e distribuir uma média de uma tonelada de
mantimentos por mês em 2018 e atender muito mais famílias. “Nós vamos conseguir,
essa quantidade de alimentos ajudará muitas pessoas que precisam”, diz. Além disso,
no próximo ano a igreja projeta implantar atendimento médico gratuito.
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Sem gerar novas vagas de em-
prego nos últimos três meses, o co-
mércio cascavelense dá sinais de
recuperação. O saldo do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados), do Ministério do Tra-
balho e Emprego, que mede as con-
tratações e as demissões de nove
setores específicos, mostra que
em setembro o comércio obteve o
melhor resultado do ano, com a cri-
ação de 172 postos formais de tra-
balho. O número é referente as
1.258 admissões menos os 1.086
desligamentos. Vale destacar que
o setor foi ainda o que mais gerou
empregos no mês passado em re-
lação aos demais segmentos.

Entre os setores listados pelo
Caged – extrativa mineral, indústria
da transformação, serviços industri-
ais de utilidade pública, construção
civil, comércio, serviços, administra-
ção pública e agropecuária – foram
abertas 44 vagas formais de empre-
go em setembro, resultado das
3.739 contratações ante as 3.695
demissões. “Ou seja, no município
foram 44 pessoas a mais contrata-
das do que demitidas, o que demons-
tra um resultado muito positivo para
a empregabilidade”, avalia a super-
visora da Agência do Trabalhador de
Cascavel, Rosângela Nietto.

Melhor saldo do ano

Conforme a gerente da Agência do
Trabalhador de Cascavel, Marlene
Crivelari, os bons números refletem
a reação do empresário local. “Eles
[os empresários] estão começando
a reagir, apostando na economia, e
consequentemente, fazem novas con-
tratações. Isso é muito importante e
poder contar com o apoio da esfera
pública municipal, como ocorre hoje,
faz com que o empregador caminhe
com segurança”, afirma.

No ano que vem
Em relação ao crescimento das
contratações, especialmente do
comércio, Marlene diz ainda que
esta é uma tendência também
para 2018. “A geração de
empregos não deve parar por
aqui. Os empresários querem
crescer e quando se enxerga uma
luz no fim do túnel, que hoje é
vista, é o momento de investir na
empresa, inclusive na mão de
obra”, afirma. “Este crescimento
faz parte de um roteiro a longo
prazo já detalhado pelos
empregadores, que darão
sequência no ano que vem”,
acrescenta a gerente.

 De janeiro a setembro deste ano, o município gerou 1.546 vagas
formais de trabalho. Destas, 36.713 pessoas foram contratadas e

outras 35.167 demitidas.  A indústria da transformação lidera, com
a criação de 1.012 postos no acumulado do ano. Em seguida está o
setor de serviços (322), a administração pública (245), o comércio
(143) e a extrativa mineral (7). Em contrapartida, a agropecuária
encerrou 96 vagas formais, assim como a construção civil (-78) e os

serviços industriais de utilidade pública (-9).

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela

  Comércio gerou
172 postos
formais de

trabalho somente
em setembro

Acumulado
Evolução do comércio em 2017

Mês Admissões Demissões Saldo
Janeiro 1.076 1.127 -51
Fevereiro 1.078 1.067 11
Março 1.519 1.473 46
Abril 1.003 997 6
Maio 1.104 1.071 33
Junho 1.044 1.135 -91
Julho 1.081 1.081 0
Agosto 1.177 1.194 -17
Setembro 1.258 1.086 172
Fonte: Caged/MTE
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 985
Furtos 2.830
Veículos (furtos/roubos) 845
Outros 2.970

Acidentes 2.246
Colisões 2.072
Atropelamentos 173
Mortes 45

Um menino de 10 anos, identifi-
cado como Rafael Nunes de Olivei-
ra, ficou ferido na tarde de ontem.
Ele era passageiro de um Fiat Dob-
lô, que se envolveu em uma colisão
no cruzamento das ruas Jânio Qua-
dros com Teodoro Nardi, no Bairro
Pioneiros Catarinenses.

Segundo testemunhas, a Dob-
lô seguia pela Rua Jânio Quadros
sentido a Avenida Tancredo Neves
quando foi atingida na lateral por
um Vectra, que trafegava na Teo-
doro Nardi, que é preferencial, no
sentido a BR-277. Com o impacto

da colisão, a Doblô rodou na pis-
ta e tombou.

A criança foi atendida pelo Sia-
te (Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma em Emergência) com
contusões na face e levada a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Colisão no São Cristóvão
 Um motociclista de 38 anos fi-

cou ferido na tarde de ontem ao ba-
ter a moto em um Meriva. Segundo
testemunhas, Eliandro Cesaro seguia
pela Rua Theobaldo Bresolin, que é
preferencial, quando foi atingido pelo
veículo, que trafegava na Rua Ponta
Grossa, no Bairro São Cristóvão. O
motorista do Meriva teria avançado
um pouco a preferencial, momento
em que atingiu a moto. Motociclista foi atingido por um MERIVA

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) presta-
ram os primeiros atendimentos
e encaminharam Eliandro com es-
coriações nos braços e pernas
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília.

ACIDENTE NO
PIONEIROS

VEÍCULO avançou a preferencial, foi atingido
por um Vectra, e acabou tombando na pista
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 Uma tragédia tirou a vida, no
sábado, do jovem Thiago Hasper, de
25 anos. Ele seguia em uma moto-
cicleta em uma estrada rural as
margens da BR-277, próximo a Pra-
ça de Pedágio de Cascavel quando
foi atingido por um raio.

Morador de Catanduvas, Thiago
viria para Cascavel trabalhar com
um colega de moto, porém o amigo
decidiu seguir de ônibus por conta
da chuva. No trajeto que fazia diari-
amente, para desviar a praça de

Jovem morre atingido por raio
pedágio, o jovem foi atingido.

O acidente aconteceu nas pri-
meiras horas da manhã, porém o
corpo de Thiago só foi localizado no
período da tarde. No capacete em
que ele usava ficou a marca do raio.
O objeto foi encaminhado para a
Polícia Científica, que fará uma pe-
rícia para identificar se o aparelho
celular do rapaz teria facilitado a
condução da descarga elétrica.

O corpo do jovem foi encami-
nhado ao IML (Instituto Médico
Legal) e sepultado na tarde de
ontem, em Catanduvas, onde mo-
rava com a esposa.

De acordo com um site de
curiosidades e probabilidades,
a chance de uma pessoa ser
atingida por um raio é de um
para 576 mil. Já morrer vítima
de um raio a probabilidade
aumenta de um para cada 2,3
milhões de pessoas.

Rapaz foi atingido
por um raio pela
manhã quando

seguia de moto em
uma estrada rural

 Reportagem: Tissiane Merlak

 Thiago Hasper, de 25 anos,
TRABALHAVA EM CASCAVEL

Um homem de 61 anos ficou ferido
na tarde de ontem ao se envolver em
um acidente na Rua Érico Veríssimo,
no Alto Alegre, em Cascavel.
Almeri Marques estava em um Gol,
que acabou atingindo um HB20.
Os dois veículos seguiam no mesmo
sentido e, quando o motorista do
HB20 parou para acessar a garagem
de casa, houve a colisão. Almeri
teve ferimentos leves e foi
encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília.

FÁBIO DONEGÁ

C uriosidade
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Quatro pessoas ficaram feri-
das em um grave acidente de trân-
sito na madrugada de ontem em
Cascavel. A colisão envolveu uma
caminhonete Ranger e um veícu-
lo Fiat Siena, no cruzamento da
Avenida Assunção com a Rua Rio
Grande do Sul, na Praça da Bíblia,
na região central.

Segundo testemunhas, a caminho-
nete seguia pela avenida e transpor-
tava pessoas na caçamba e, ao bater
no Siena e capotar, todos caíram.

Populares acionaram o socorro
médico, que encaminhou três am-
bulâncias do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma em
Emergência) uma do Samu (Servi-

Capotamento no centro
ço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia), médico e o oficial de área.

Dentre as vítimas do acidente
estão uma mulher de 31 anos, que
teve contusões na face e fratura no
fêmur esquerdo. Um rapaz de 21
anos também fraturou a perna es-
querda e teve contusão no tórax.
Uma jovem de 19 teve escoriações

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

ENCAMINHAMENTO
Os feridos foram encaminhados para as UPAs (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza, Brasília e também ao Hospital Universitário. Por
conta do acidente, a Polícia Militar foi acionada, retirou os veículos da
pista, e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O condutor da Ranger,
que foi levado ao hospital, deve passar pelo teste posteriormente.

Uma briga em família em pleno domingo a tarde
movimentou o setor de segurança pública em
Cascavel. Primeiro socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados até a Rua
Hibisco, no Jardim Melissa, região norte da
cidade, para atender um caso de agressão.
Porém, ao chegar no endereço, os socorristas
perceberam que ninguém estava ferido. Equipes
da Polícia Militar foram acionadas para conter
os ânimos de dois irmãos.

no dorso e no tórax, um adolescen-
te de 17 anos sofreu fratura em cla-
vícula e uma jovem de 19 anos es-
tava sem lesões aparentes, mas
sentia dores na cabeça e náuseas.

FÁBIO DONEGÁ

POPULARES disseram que pessoas
estavam na caçamba da caminhonete
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Giro da
Violência

Consumo de drogas
Câmeras do sistema de
videomonitoramento da Guarda
Municipal flagraram, na noite de
sábado, jovens e adolescentes
consumindo entorpecentes na Praça da
Bíblia, no centro de Cascavel. Na
imagem é possível ver um adolescente
manuseando um cigarro de maconha. Os
guardas municipais foram até o local e
fizeram a detenção do menor e de um
jovem. Eles foram levados para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

Acidente no Claudete
Um motorista embriagado foi preso na
noite de sábado por policiais militares
do Pelotão de Trânsito. Ele trafegava
pela Rua Pio XII, sentido Centro ao
Claudete quando acabou batendo um
Fiat Palio em dois veículos
estacionados. Foi realizado o teste de
bafômetro que apontou que o homem
conduzia o veículo sob o efeito de
álcool. Ele foi preso e levado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Capotamento na BR-163
Um veículo capotou na manhã de ontem
no quilômetro 183 da BR-163, entre
Lindoeste e o distrito de Santa Maria.
Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal)
o motorista de um Honda Civic trafegava
pela rodovia quando perdeu o controle da
direção, saiu da pista, colidiu em um muro
e capotou. A pista estava molhada e a
neblina prejudicava um pouco a
visibilidade. Ninguém ficou ferido.

Homem esfaqueado
Um homem foi vítima de tentativa de
homicídio na madrugada de domingo,
em Cascavel. A vítima, que não teve o
nome divulgado, procurou atendimento
médico na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília por conta própria.
Os atendentes da UPA acionaram ainda a
Polícia Militar que foi até o local. Porém
quando chegaram na unidade, o homem
passava por um procedimento e não
repassou como foi ferido ou ainda quem
seria o autor da tentativa de homicídio.

Três pessoas foram presas na noite de sábado pelo crime de tráfico de drogas
por policiais militares do Pelotão de Choque. Eles estavam em um Corsa,
abordado na região do Lago Azul. Dentro do porta-luvas do veículo a equipe
encontrou uma balança de precisão e 200 gramas de cocaína. Eles confirmaram
a posse da droga e que venderiam por R$ 4 mil. Na casa do motorista do
veículo, no Bairro Canadá, foram encontrados mais 1,5 quilos de maconha e
R$ 434 em dinheiro, provenientes da venda de drogas.

DENARC

888887777733333 quilos
de maconha

Policiais civis da Denarc (Divisão
Estadual de Narcóticos), em parce-
ria com policiais do Mato Grosso
do Sul, apreenderam na madruga-
da de sábado (21) em Naviraí (MS),
873 quilos de maconha.

A maconha estava em um cami-
nhão furgão Scania, com placas de
Erechim (RS), escondida em meio
a uma carga de cadeiras. O entor-
pecente foi localizado devido a uma

denúncia anônima de que o veículo
deslocava-se do Rio Grande do Sul
para carregar entorpecentes no Mato
Grosso do Sul. A equipe da Denarc
de Cascavel acompanhou o desloca-
mento do furgão da cidade até Mato
Grosso do Sul e, em Naviraí, fizeram
a apreensão. Dois homens foram
presos em flagrante pelo crime de
tráfico de drogas, cuja pena varia de
cinco a 15 anos de prisão.

DROGA estava
escondida em um
caminhão furgão
carregado com
cadeiras

DROGA estava
escondida em um
caminhão furgão
carregado com
cadeiras
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Corrigindo
Ao contrário do divulgado na capa do Hoje News de

sexta-feira, o Fórum Eleitoral fechou no dia 21 e
permanecerá assim até o dia 27 deste mês, voltando ao
atendimento apenas no dia 30. Deixaram de existir as

zonas 184 e 185. Os eleitores da zona 184 serão
transferidos para a zona 143 e os da zona 185 para a 68.
Se houver necessidade de troca de título, isso será feito

na eleição do ano que vem.

Na cola
O ex-prefeito Edgar Bueno
ficou ‘na cola’ do
governador Beto Richa na
sexta-feira, quando esteve
em Cascavel para anunciar
liberação de verba para a Ala
de Queimados. O secretário de
Assuntos Estratégicos ficou ao
lado do governador durante
todo o discurso e chegava
‘suar’ de tanto bater palmas
quando Richa falava. Tem
cheiro de campanha por aí...

Com protesto
Richa foi recebido com
protesto no HU. Servidores
da Unioeste reuniram
cartazes e gritos de guerra,

cobrando reajuste salarial e
contratação de servidores.
De acordo com o
Sinteoeste, o déficit é de
1.200 servidores somados
os cinco câmpus da
Unioeste.

Richa respondeu...
...alegando que foi o único
governo de Estado a dar
reajuste no ano passado
para os servidores, e que
investiu R$ 1 bilhão em
implantação de promoções
e de progressões dos
servidores, e que o protesto
reunia apenas “alguns
sindicalistas”. “Trabalhamos
pensando no coletivo, não
no individual”, ressaltou.

SERÁ QUE FICA PRONTA?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A estrutura da Ala de Queimados era para ter ficado
pronta ainda em 2015, mas só agora, efetivamente,
tomou forma. E a promessa é de que fique pronta até
início de 2018. A garantia foi dada pelo próprio
governador. A construção de uma ala é uma luta antiga,
já que há apenas dois hospitais no Estado que oferecem
o serviço: em Londrina e em Curitiba.

 Para que a construção termine, o governador liberou
uma verba de R$ 6,3 milhões.

 O prédio da ala tem 2.701,28 metros quadrados de área
construída. No primeiro pavimento são 34 consultórios
médicos e áreas de apoio.

 O segundo pavimento contará com 37 leitos, sete pediátricos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Um novo capítulo para
a bagunça que se tornou
a lei que regulamenta a
atividade do Conselho Tu-
telar e, dessa vez, não deu
mesmo pra entender a
intenção dos vereadores.

Depois de tanto bafafá
e briga por quem seria o
‘pai’ do projeto e a coloca-
ção de um substitutivo ao
projeto original que em
quase nada modifica a pro-
posta do Executivo, agora
os vereadores autores do
substitutivo resolveram
pedir arquivamento dele.

É que ‘só agora’ veio na
cabeça dos vereadores

Muito barulho
pra nada

que eles podem fazer
emendas ao projeto origi-
nal. Ideia que foi sugerida
desde o início da confu-
são toda. “Foi uma suges-
tão da CCJ [Comissão de
Justiça] fazer um substi-
tutivo, concordamos em
alguns pontos, mas acha-
mos melhor andar o pro-
jeto original que foi estu-
dado e discutido por mais
de um ano”, explicou o
vereador Policial Madril,
que com Pedro Sampaio
pediram o arquivamento
da proposta.

LAVANDO AS MÃOS
O vereador que mais se ‘meteu’ na confusão toda, Fer-

nando Hallberg, não quis comentar muito sobre o assunto
e disse que “lavou as mãos” com relação ao projeto.

A proposta original, enfim, vai à votação hoje, com
parecer contrário da CCJ que deve ser derrubado na
câmara. As emendas serão protocoladas à tarde pelos
vereadores para serem votadas na terça. No fim das
contas, o que parece é que a ‘birra’ foi de propósito. Só
mesmo para atrasar a votação.

Depois de os vereadores FERNANDO e ALÉCIO quase ‘se matarem’ por
causa de projeto, substitutivo é arquivado
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:Fábio Donegá

 Representantes do povo. Assim
são denominados os vereadores
que se elegeram para o Legislativo
em Cascavel e que, na teoria, de-
veriam se preocupar com projetos
que influenciassem na vida da po-
pulação cascavelense.

Porém, com um histórico de pau-
tas fracas, o trabalho dos vereado-
res neste ano tem deixado a dese-
jar. E os números mostram isso.

De janeiro até 19 deste mês,
foram protocolados 141 projetos
de Lei na Câmara de Cascavel.

Já chama a atenção o fato de
que 50 deles foram do Executivo.
Restando 91 que foram, efetiva-
mente, de autoria dos vereadores.
Destes, 11 projetos foram de de-
nominação de próprios públicos e
32 que instituem dias ou semanas
comemorativas, campanhas e dias

Câmara das
moções e

homenagens
oficiais no calendário do Município.
Isso quer dizer que 47% dos proje-
tos de autoria dos vereadores são
de homenagens, o que basicamen-
te não altera em nada na vida do
cascavelense.

Além dos projetos, foram apresen-
tadas 17 moções de repúdio ou
apoio. A maioria de cunho religioso.

São 449 requerimentos protoco-
lados neste ano, dos quais 25 são
votos de louvor.

MAIORIA dos projetos procolada
pelos vereadores é de homenagens

 Na onda das
‘homenagens’, o Dia do

Gaúcho foi um dos
instituídos no

CALENDÁRIO
OFICIAL

AVALIAÇÃO POSITIVA
Apesar dos embates, o presidente da Casa de Leis, Gugu Bueno, diz que faz uma

avaliação positiva da atuação da Câmara de Vereadores. “Tenho a compreensão de que o
que não falta no Brasil é lei. A atuação do vereador vai muito além disso. Temos de ouvir a
comunidade. Claro que, principalmente durante as sessões, quando caímos em discussões
ideológicas, de ordem religiosa, tento dar um encaminhamento diferente, porque entendo

que o trabalho deve estar direcionado a ouvir a população, encontrar os problemas e ajudar
a solucioná-los”, avalia. O presidente também comenta que é natural que os vereadores

‘novatos’ batam a cabeça em início de legislatura. “Até eles se posicionarem e encontrar seu
devido espaço. Vejo uma dedicação dos vereadores, inclusive com diversas denúncias

encaminhadas neste ano e realização de audiências públicas”, ressalta.

Os dias
Neste ano, a Câmara já constituiu o Dia do
Gaúcho, o Dia do Colono, Dia do Avicultor,
o Dia do Idoso e está em andamento o
projeto do Dia do Mineiro e foi prorrogado
o pedido do Dia da Reforma Protestante. A
maioria das datas que já existe em
calendário nacional, trata-se apenas de
homenagens e que geram bastante tempo
de discussão em plenário. Inclusive, na
pauta de hoje, mais duas homenagens
estão em discussão e vão para votação.
Enquanto isso, propostas importantes
como o projeto que regulamenta a
atividade do Conselho Tutelar, motivam
briga entre vereadores e prejudicam o
‘andamento’ da máquina. Já outros
projetos geram uma discussão
desnecessária na Câmara. Como o de
resíduos sólidos, que prevê a punição para
quem não separa seu lixo. O projeto foi
debatido durante mais de uma hora há
algumas sessões. E uma sessão depois, o
autor da proposta pediu retirada do
projeto por oito sessões, para que ele fosse
mais bem discutido, já que a fiscalização
dessa lei fica comprometida. É cada uma!

A função do vereador
Com esses números e a morosidade das sessões da Câmara
de Vereadores, o que leva a se pensar é qual é, realmente, a

função de um vereador. De acordo com o diretor do Legislativo
de Cascavel, Mário Galavotti, a função legislativa consiste em
elaborar leis referentes a todos os assuntos de competência

do Município, respeitadas as reservas constitucionais da
União e do Estado. “A função de fiscalização e controle de
caráter político-administrativo atinge apenas os agentes

políticos do Município: prefeito e vereadores, não se
exercendo sobre os agentes administrativos, sujeitos à ação

hierárquica do Executivo”, explica.
“Já a função de assessoramento consiste em sugerir medidas

de interesse público ao Executivo, mediante indicação”,
complementa. Os vereadores – alguns pelo menos – também

têm função investigativa. E por meio disso, neste ano,
diversas denúncias foram entregues ao Ministério Público

com relação a fraudes cometidas na gestão anterior. Contrato
de limpeza de fossas, merenda escolar, e até impureza de água

das fontes foram motivos de investigação no legislativo.

Dos 141 projetos
protocolados, 50 foram

do executivo, 11
denominação de prédios

públicos e 32 que
instituem dias ou datas

comemorativas.

Foram apresentadas
17 moções de

repúdio ou apoio

 Os projetos
Dentre os projetos importantes – os

poucos – aprovados pelos vereadores,
estão o PPA (Plano Plurianual), que

define as ações realizadas pelo
Município pelos próximos quatro anos;

a lei que regulamenta políticas
públicas de controle populacional,

adoção e criação de animais; o projeto
que libera uma verba de R$ 450 mil

para a mesma causa; a lei que dispõe
sobre o sistema único de Assistência
Social no Município, regulamentando
às leis federais para que o setor de

Assistência possa receber mais
repasses e projetos do Governo

Federal; o aumento para os
professores da rede municipal de

ensino; e o projeto que regulamenta o
CMDCA (Conselho Municipal da Criança

e do Adolescente), suas atividades e
eleições. Esses são alguns exemplos

dos projetos recentes de grande
importância que foram aprovados

pelos vereadores neste ano.
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:Fábio Donegá

 Representantes do povo. Assim
são denominados os vereadores
que se elegeram para o Legislativo
em Cascavel e que, na teoria, de-
veriam se preocupar com projetos
que influenciassem na vida da po-
pulação cascavelense.

Porém, com um histórico de pau-
tas fracas, o trabalho dos vereado-
res neste ano tem deixado a dese-
jar. E os números mostram isso.

De janeiro até 19 deste mês,
foram protocolados 141 projetos
de Lei na Câmara de Cascavel.

Já chama a atenção o fato de
que 50 deles foram do Executivo.
Restando 91 que foram, efetiva-
mente, de autoria dos vereadores.
Destes, 11 projetos foram de de-
nominação de próprios públicos e
32 que instituem dias ou semanas
comemorativas, campanhas e dias

Câmara das
moções e

homenagens
oficiais no calendário do Município.
Isso quer dizer que 47% dos proje-
tos de autoria dos vereadores são
de homenagens, o que basicamen-
te não altera em nada na vida do
cascavelense.

Além dos projetos, foram apresen-
tadas 17 moções de repúdio ou
apoio. A maioria de cunho religioso.

São 449 requerimentos protoco-
lados neste ano, dos quais 25 são
votos de louvor.

MAIORIA dos projetos procolada
pelos vereadores é de homenagens

 Na onda das
‘homenagens’, o Dia do

Gaúcho foi um dos
instituídos no

CALENDÁRIO
OFICIAL

AVALIAÇÃO POSITIVA
Apesar dos embates, o presidente da Casa de Leis, Gugu Bueno, diz que faz uma

avaliação positiva da atuação da Câmara de Vereadores. “Tenho a compreensão de que o
que não falta no Brasil é lei. A atuação do vereador vai muito além disso. Temos de ouvir a
comunidade. Claro que, principalmente durante as sessões, quando caímos em discussões
ideológicas, de ordem religiosa, tento dar um encaminhamento diferente, porque entendo

que o trabalho deve estar direcionado a ouvir a população, encontrar os problemas e ajudar
a solucioná-los”, avalia. O presidente também comenta que é natural que os vereadores

‘novatos’ batam a cabeça em início de legislatura. “Até eles se posicionarem e encontrar seu
devido espaço. Vejo uma dedicação dos vereadores, inclusive com diversas denúncias

encaminhadas neste ano e realização de audiências públicas”, ressalta.
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Neste ano, a Câmara já constituiu o Dia do
Gaúcho, o Dia do Colono, Dia do Avicultor,
o Dia do Idoso e está em andamento o
projeto do Dia do Mineiro e foi prorrogado
o pedido do Dia da Reforma Protestante. A
maioria das datas que já existe em
calendário nacional, trata-se apenas de
homenagens e que geram bastante tempo
de discussão em plenário. Inclusive, na
pauta de hoje, mais duas homenagens
estão em discussão e vão para votação.
Enquanto isso, propostas importantes
como o projeto que regulamenta a
atividade do Conselho Tutelar, motivam
briga entre vereadores e prejudicam o
‘andamento’ da máquina. Já outros
projetos geram uma discussão
desnecessária na Câmara. Como o de
resíduos sólidos, que prevê a punição para
quem não separa seu lixo. O projeto foi
debatido durante mais de uma hora há
algumas sessões. E uma sessão depois, o
autor da proposta pediu retirada do
projeto por oito sessões, para que ele fosse
mais bem discutido, já que a fiscalização
dessa lei fica comprometida. É cada uma!

A função do vereador
Com esses números e a morosidade das sessões da Câmara
de Vereadores, o que leva a se pensar é qual é, realmente, a

função de um vereador. De acordo com o diretor do Legislativo
de Cascavel, Mário Galavotti, a função legislativa consiste em
elaborar leis referentes a todos os assuntos de competência

do Município, respeitadas as reservas constitucionais da
União e do Estado. “A função de fiscalização e controle de
caráter político-administrativo atinge apenas os agentes

políticos do Município: prefeito e vereadores, não se
exercendo sobre os agentes administrativos, sujeitos à ação

hierárquica do Executivo”, explica.
“Já a função de assessoramento consiste em sugerir medidas

de interesse público ao Executivo, mediante indicação”,
complementa. Os vereadores – alguns pelo menos – também

têm função investigativa. E por meio disso, neste ano,
diversas denúncias foram entregues ao Ministério Público

com relação a fraudes cometidas na gestão anterior. Contrato
de limpeza de fossas, merenda escolar, e até impureza de água

das fontes foram motivos de investigação no legislativo.

Dos 141 projetos
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do executivo, 11
denominação de prédios

públicos e 32 que
instituem dias ou datas

comemorativas.

Foram apresentadas
17 moções de

repúdio ou apoio

 Os projetos
Dentre os projetos importantes – os

poucos – aprovados pelos vereadores,
estão o PPA (Plano Plurianual), que

define as ações realizadas pelo
Município pelos próximos quatro anos;

a lei que regulamenta políticas
públicas de controle populacional,

adoção e criação de animais; o projeto
que libera uma verba de R$ 450 mil

para a mesma causa; a lei que dispõe
sobre o sistema único de Assistência
Social no Município, regulamentando
às leis federais para que o setor de

Assistência possa receber mais
repasses e projetos do Governo

Federal; o aumento para os
professores da rede municipal de

ensino; e o projeto que regulamenta o
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dos projetos recentes de grande
importância que foram aprovados

pelos vereadores neste ano.
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TERCEIRO SETOR

 Novembro Azul
A campanha Novembro Azul
foi instituída no calendário
oficial de eventos de
Cascavel. O objetivo por
meio dessa campanha é
conscientizar a população
masculina quanto aos
cuidados com o câncer de
próstata e a saúde do
homem. A Secretaria de
Saúde informa que as
ações estão em fase final
de definição e que a
atividades e o cronograma
das unidades de saúde
serão divulgados na última
semana de outubro.
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“Você vai a certas
solenidades e o aplauso é um

aplauso cerimonioso, em
outras ocasiões um aplauso

protocolar, em outras
ocasiões é alguém que puxa
a palma. Mas aqui não, aqui

o aplauso é verdadeiro
porque é um aplauso que

vem do coração.”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

O FC
Cascavel que
está na final
da Taça FPF e
dá mais um
passo rumo à
elite do futebol
brasileiro.

A pouca
produção da
atual
legislatura na
Câmara de
Vereadores de
Cascavel.

PREVISÃO DO TEMPO
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 Feira do Teatro
A Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico, por meio do
Departamento de Eventos e
Turismo, publicou no
Diário Oficial o edital nº
001 de 2017, o qual
estabelece a abertura das
inscrições para interessados
em participar da Feira do
Teatro de Cascavel. As
inscrições podem ser feitas a
partir de hoje e seguem até o
dia 17 de novembro, das 9 às
11 horas e das 14 às 16
horas, gratuitamente na
própria secretaria.

Presidente Michel Temer,
durante inauguração da

unidade de peixes da
C.Vale, em Palotina.

BETO BARATA/PR

Com a maioria dos estados brasileiros literal-
mente quebrados financeiramente e sem capa-
cidade de investimentos, o chamado terceiro
setor tende a se fortalecer e a iniciativa privada
tomar frente de ações que os governos já não
conseguem mais sustentar. O terceiro setor é
formado por associações e entidades sem fins
lucrativos que atuam em ações para resolver pro-
blemas da coletividade.

Com folhas inchadas, os governos estão
se tornando meros administradores de RHs
(Recursos Humanos) e em alguns estados,
como no Rio de Janeiro, o caos está pratica-
mente instalado.

É provável que daqui para frente a iniciativa
privada passe a liderar uma série de obras, ações
e trabalhos que até então estavam sob respon-
sabilidade dos governos, que hoje caminham
para uma espécie de falência pública.

Paralelo a isso, parcerias entre segmentos da
economia começam a se organizar para obras
de infraestruturas, claro que com direito de explo-
ração econômica futura. A bem da verdade, é hora
de união de todos e menos dependência de go-
vernos que, por sua vez, precisam colaborar. A
alta carga tributária ainda é um grande empecilho
para mover a engrenagem do desenvolvimento
econômico e social. É hora de rever isso.



gente@jhoje.com.br

SOCIAL 21CASCAVEL, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Dia Nacional
do Livro

Para comemorar o Dia
Nacional do livro,

celebrado em 29 de
outubro, os escritores que
integram o Projeto Livrai-

Nos! vão promover uma
mesa-redonda. O encontro
será na Unopar, às 19h.

oOo
Já estão confirmadas as
presenças dos escritores

Antonio de Jesus, Regina
Sperança, Tere Garbin,Tere
Tavares, Miguel das Neves,

Rejane Martins Pires,
Maria Aparecda Palma e

Fabio Castilhos.

Danielli Pegoraro e a mãe Lurdes, durante a reinauguração
do Irani Supermercado, do Parque Verde FÁBIO DONEGÁ

P a d r eP a d r eP a d r eP a d r eP a d r e
S e r t a n e j oS e r t a n e j oS e r t a n e j oS e r t a n e j oS e r t a n e j o

Dia 29 de outubro o Padre
Alessandro Campos,

conhecido como o Padre
Sertanejo do Brasil, estará
em Cascavel pela primeira

vez. Ele vai se apresentar no
Centro de Convenções de

Cascavel, às 16h. Mais
informações pelo telefone

(45) 9 9990-4656.

Rosi Pucci, Carmem Valmini
e Lurdes Poleto, em evento
recente

FERNANDA CAMERINI

 Comércio e tendências é tema de palestra
Comércio e exterior e tendências para 2018 é o tema de

palestra que será realizada amanhã, às 18h30, no auditório
da Acic. O doutor em Teoria Econômica da USP
(Universidade de São Paulo), Juan Jensen, é o

conferencista convidado para participar.
A promoção é do Sicoob Unicoob.

O Sonho é próprio
de todos nós.

Não há nenhuma realidade
sem que antes se tenha

sonhado com ela.

Teotônio Vilela
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Superpai

 Em quase 90 anos de história, bons momen-
tos não faltam na lembrança de todos que o
amavam. “A nossa família é muito grande e sem-
pre nos reunimos em datas comemorativas, prin-
cipalmente no Natal. Lembraremos dele sempre
com muita alegria”, diz Itamar.

Nos últimos tempos, os problemas cardíacos
se acentuaram e o quadro de saúde de Armindo se
agravou. Por conta de uma infecção pulmonar foi
internado na UPA Brasília, em Cascavel, e posteri-
ormente transferido para o Hospital Universitário.

ARMINDO BARONI
24 de maio de 1930

06 de outubro 2017

LEMBRANÇAS

A história de Armindo Baroni teve
início na década de 1930 em Sandu-
va, Rio Grande Sul. O gaúcho, filho de
agricultores, morou até a juventude
naquela cidade onde conheceu a jo-
vem Matilde, com quem construiu
uma grande família.

Após o casamento, ele seguiu com
a esposa a Francisco Beltrão, junta-
mente com pais e irmãos firmaram-se
e fortaleceram-se trabalhando na agri-

cultura. Tempos depois, Armando deci-
diu ter uma nova vida em Cascavel.

O casal teve sete filhos – quatro
mulheres e três homens. O mais novo
deles, Itamar, é quem relembra mo-
mentos da trajetória do pai.

“Ele trabalhou bastante tempo com
a agricultura e já aqui na cidade desem-
penhava serviços na área da constru-
ção civil e foi responsável por inúme-
ras obras de moradias”, comenta.



Faleceu aos 87 anos no dia 6 de outubro. Deixa
e esposa Matilde, de 82 anos,

 sete filhos, 13 netos, bisnetos e tataranetos.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Arquivo de Família

Carinho e
amizade

Baroni morou nos bairros
Cancelli e Canadá,

conquistou o carinho e a
amizade de inúmeras

pessoas. As virtudes
dele vão além do

comprometimento com
o trabalho e da

solidariedade com todos
ao seu redor. “Foi um

superpai, nunca mediu
esforços para dar o melhor

aos filhos, sobretudo,
educação”, lembra o

filho caçula.
Ele acrescenta que o pai
estava disposto a ajudar

os filhos em todos os
momentos de

dificuldades. “Ele tinha
uma reserva financeira e

quando alguém precisava
de empréstimo, ajudava,
e se recusava a receber o

dinheiro de volta”, cita.
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 Em um duelo de duas equipes que brigam para se distanciar da zona da degola
do Brasileiro, a Chapecoense venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Arthur
e Wellington Paulista, e deu uma boa respirada na tabela de classificação. Melhor
postado em campo, o time da casa fez por merecer a vitória diante de um
adversário lento e muito pouco inspirado, nitidamente com a cabeça no próximo
jogo. Com a vitória, a Chape saltou para a 11ª  posição, com 38 pontos. O
Tricolor carioca tem a mesma pontuação, mas caiu para o 13º posto. Na quarta-
feira, o Flu enfrentará o arquirrival Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final
da Copa Sul-Americana. Já a Chape tem um bom tempo livre de treinos até
sábado, quando desafiará o bom momento do Atlético-PR na Arena da Baixada.

Líder do Campeonato Brasileiro, mas longe da espetacular campanha do primeiro turno,
o Corinthians tenta aos poucos reconstruir seu estilo de futebol para encaminhar o título
da competição. Nesta segunda-feira, às 20h, o time paulista visita o Botafogo com o
objetivo de retomar uma das suas principais características da temporada: o bom
desempenho na condição de visitante.
A última vez em que saiu-se vencedor de uma partida longe de Itaquera foi no triunfo por 1 a 0
sobre a Chapecoense, no dia 23 de julho, ainda no começo do returno. Desde então, os
comandados de Fábio Carille jogaram cinco duelos fora do seu estádio, com três empates e duas
derrotas, somando tanto Brasileiro quanto a Copa Sul-Americana. Para o duelo, o time que deve ir
a campo tem os mesmos titulares que encararam os gaúchos, já que o zagueiro Pablo não conseguiu
se recuperar de uma contratura muscular na coxa esquerda. Pedro Henrique, que jogou os últimos
quatro jogos, mais uma vez formará a dupla de zaga ao lado do paraguaio Balbuena. Para o
Glorioso, é a chance de recuperar pontos. Na última quinta-feira, a delegação botafoguense foi
recebida sob protestos no aeroporto depois de empatar com o Avaí em Santa Catarina.

AMEAÇADOS
Em um jogo aberto e com muitas
chances para as duas equipes, o
Avaí venceu a Ponte Preta por 2 a
1 na noite de ontem, pela 30ª
rodada do Campeonato Brasileiro,
em pleno Moisés Lucarelli, em
Campinas. Ameaçados pelo
rebaixamento, os dois times
buscaram o gol desde o início da
partida, com bolas paradas e
chutes de fora da área. Na saída
para o intervalo, o placar já
consolidava o resultado do jogo,
com um tento de pênalti
convertido por cada equipe. Com
a vitória, o Avaí respira e é o
primeiro clube fora da zona de
rebaixamento, na 16ª posição,
com 34 pontos. Já a Ponte Preta
permaneceu na área do descenso
para a Série B, com 32 pontos,
na 18ª colocação.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 59 29 17 8 4 39 18 21
2º Palmeiras 53 30 16 5 9 46 31 15
3º Santos 53 30 14 11 5 32 20 12
4º Grêmio 50 30 15 5 10 43 26 17
5º Cruzeiro 47 30 13 8 9 36 28 8
6º Flamengo 46 30 12 10 8 40 29 11
7º Botafogo 44 29 12 8 9 37 31 6
8º Vasco 43 30 12 7 11 31 39 -8
9º Atlético-PR 41 30 11 8 11 37 37 0
10º Atlético-MG 41 30 11 8 11 36 36 0
11º Chapecoense 38 30 11 5 14 36 43 -7
12º Bahia 38 30 10 8 12 39 40 -1
13º Fluminense 38 30 9 11 10 39 40 -1
14º São Paulo 37 30 10 7 13 39 42 -3
15º Sport 35 30 9 8 13 36 43 -7
16º Avaí 34 30 8 10 12 20 35 -15
17º Vitória 33 30 9 6 15 38 47 -9
18º Ponte Preta 32 30 8 8 14 30 40 -10
19º Coritiba 32 30 8 8 14 28 38 -10
20º Atlético-GO 26 30 7 5 18 28 47 -19

SÉRIE A

Vasco 1x1 Coritiba
Santos 1x0 Atlético-GO

São Paulo 2x0 Flamengo
Cruzeiro 1x3 Atlético-MG

Atlético-PR 2x1 Sport
Grêmio 1x3 Palmeiras

Bahia 2x1 Vitória
Ponte Preta 1x2 Avaí

Chapecoense 2x0 Fluminense
HOJE

20h Botafogo x Corinthians

30ª RODADA

BRASILEIRÃO
20h Botafogo x Corinthians

ESPANHOL
16h Real Sociedad x Espanyol
17h La Coruña x Girona

JOGAM HOJE

SÁBADO (28)
17h São Paulo x Santos
19h Flamengo x Vasco
21h Atlético-PR x Chapecoense

DOMINGO (29)
17h Fluminense x Bahia
17h Atlético-MG x Botafogo
17h Ponte Preta x Corinthians
18h Sport x Coritiba
18h Vitória x Atlético-GO
19h Avaí x Grêmio

SEGUNDA-FEIRA (30)
20h Palmeiras x Cruzeiro

31ª RODADA

Líder em campo

CBF
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Os astros vão favorecer parcerias e
sociedades. Some forças com os cole-
gas. Você pode encontrar bons aliados
para seus projetos. Se planeja mudar
os rumos da carreira, é hora de dar o
primeiro passo. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Você vai encarar as obrigações com
todo empenho e responsabilidade.
Apesar do seu signo se apegar ao que
possui, à tarde, será mais fácil mudar o
que incomoda e descartar o que não
usa mais. branco.

Li
br

a

Aposte no seu jogo de cintura para se
entender com colegas. Você será con-
vincente, desde que não queira impor
as suas opiniões. Confie no seu taco e
mostre seus talentos. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão

Com Sol, Lua e Vênus no seu signo,
você vai brilhar sem fazer esforço. Terá
disposição e determinação em dobro
para dar conta das tarefas. Corra atrás
de suas ambições. Cor: vinho.

G
êm

eo
s Bom humor, otimismo e trabalho em

equipe darão bons frutos. Seu jeito
gentil e prestativo facilita o contato com
colegas e clientes, por isso, descubra
como utilizar isso ao máximo. Cor: rosa.

C
ân

ce
r

As estrelas mandam ótimas energias
para a sua vida e você pode se dar
bem em vários setores. Ideias criativas
vão beneficiar sua carreira. As tarefas
vão deslanchar, principalmente para
quem trabalha em casa. Cor: azul.

Sa
gi

tá
rio

Trabalhar a sós pode livrar você de
problemas e confusões. Confie no seu
sexto sentido e guarde suas opiniões
por enquanto: escolher a hora certa é
fundamental. Cor: rosa.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai investir pesado em suas am-

bições e o Sol dará todo apoio para
conseguir o que deseja. Corra atrás
dos seus sonhos, sem dar espaço para
gente oportunista. Cor: preto.

Le
ão

Terá facilidade para lidar com o públi-
co, conquistar clientes e convencer
colegas. Pode se destacar com ideias
rápidas e criativas. Divulgue seus pro-
jetos e suas opiniões. Cor: branco.

V
irg

em

O Sol vai realçar seu poder de comuni-
cação e você será convincente em suas
opiniões. Há boas chances de ganhar
dinheiro, inclusive com algo que faz em
casa como diversão. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Você vai mostrar seu lado mais ambici-
oso. Momentos perfeito para traçar pla-
nos, investir todas as suas fichas na
carreira e batalhar pelo sucesso. Acei-
te convites da turma. Cor: roxo.

Pe
ix

es

Viagens a trabalho ou contato com cli-
entes de outra cidade estão favoreci-
dos. Bom astral para buscar novos ho-
rizontes profissionais: faça cursos, tro-
que experiências com outros profissio-
nais. Cor: lilás.
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Salmo do Dia Salmo 114 A pessoa que nasce em 23 de outu-
bro, sob a influência desse anjo, será
célebre por suas descobertas ma-
ravilhosas, desvendará os segredos
da natureza e terá palavras de for-
ça e coragem contra a maldade.
Gosta das mudanças porque são re-
novadoras e está sempre reformu-
lando seu modo de pensar. Tudo que
estiver desgastado será afastado,
criando um novo ciclo, uma nova s i -
tuação. Detesta as coisas ilu-
sórias e está sempre ajudan-
do as pessoas a saírem dos
estados opressivos ou depri-
mentes.

ANJO UMABELParabéns!
Protege os dias: 30/05 - 11/08 - 23/10
- 04/01 - 18/03, Número de sorte: 11.
Mês de mudança: novembro. Está pre-
sente na Terra: de 23h40 à meia noite

Quando Israel saiu do Egito, e a casa
de Jacó de um povo de língua estra-
nha, Judá foi seu santuário, e Israel seu
domínio. O mar viu isto, e fugiu; o Jor-
dão voltou para trás. Os montes salta-
ram como carneiros, e os outeiros como
cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que
fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para
trás? Montes, que saltastes como car-
neiros, e outeiros, como cordeiros?
Treme, terra, na presença do Senhor,
na presença do Deus de Jacó.
O qual converteu o rochedo em lago de
águas, e o seixo em fonte de água.

PESQUISA
Segundo a psicóloga constatou em sua pesquisa, nessa
fase, as pessoas começam a se perguntar se faz sentido
passar 12 ou 15 horas por dia dentro de uma empresa,
visto que o corpo e a cabeça começam a dar sinais de
insatisfação. “Começam a repensar suas escolhas, tem
mais perguntas do que respostas. Se não estão felizes, o
resto da vida parece tempo demais para seguir pelo
mesmo caminho”, diz Bruna.

Psicóloga investiga o que leva
pessoas na faixa etária dos

30 anos a buscarem mudanças
de vida e carreira

IDADE

 PONTO CRUCIAL
O ponto crucial é que, em geral, na faixa dos 30 anos, a
carreira, para muitas pessoas, se confunde com a própria
identidade. “Retomam questionamentos internos comuns na
adolescência e quando essas questões são colocadas
diante de inúmeras possibilidades, as decisões ganham um
peso, muitas vezes, difícil de suportar. E a saída,
consciente ou inconscientemente escolhida por alguns, é
adiar essa decisão o máximo possível. Outros acabam se
deixando levar por idealizações sobre o trabalho e não raro
fazem escolhas que não se sustentam por muito tempo”,
aponta Bruna.

 Sintomas de uma
crise aos 30 anos

O conselho de Bruna para rever-
ter esse quadro de insatisfação evi-
dente é: “Os 30 anos são a adoles-
cência da vida adulta, um convite ao
amadurecimento. O momento de
olhar para trás e entender o que foi
construído até ali. É hora, então, de
olhar para frente, de ajustar a rota e
seguir viagem com a bagagem atua-
lizada. Mas, para que esse caminho
seja sólido e iluminado, é preciso,
entre a chegada e a partida, olhar
para dentro e se perguntar: a quem
serve isso que estou fazendo? Em
momentos difíceis, busque fazer a
escolha o melhor possível. Para
isso, faça uma lista de prós e con-
tras e anote as razões pelas quais
escolheu por um determinado cami-
nho. Ao olhar para trás, ao invés de
sentir-se frustrado com o que acon-
teceu e não aconteceu, lembre-se
de que fez a melhor escolha possí-
vel naquela situação”, conclui a es-
pecialista.A psicóloga Bruna Tokunaga Dias, especializa-

da em orientação profissional, é pioneira na pes-
quisa dos dilemas, motivações e desafios que
surgem por volta dos 30 anos. Seu mestrado ren-
deu o livro recém-lançado “A crise dos 30: a ado-
lescência da vida adulta”, pela editora Integrare.
Ela constatou que, a partir das questões de car-
reira, as pessoas mobilizam questionamentos
existenciais que geram impactos, além do âmbi-
to profissional.

A turma dos 30 anos já tem atitudes diferen-
tes de outras gerações e tendem a focar em ques-
tões individuais, mais que no começo dos anos
2000. Segundo o IBGE, os brasileiros estão indo
cada vez mais tarde para o altar. E, com a tendên-
cia de adiar o casamento e a chegada dos filhos –
que deixaram de ser socialmente “obrigatórios”,
o foco de muitos jovens acaba sendo a carreira.
“É como se fosse um mantra: primeiro vou resol-
ver minha vida profissional, até porque atualmen-
te a carreira ser bem-sucedida é responsabilida-
de de cada um e não mais da empresa”, comenta
Bruna, dando destaque a uma mudança de para-
digma, um reflexo do conceito sociedade líquida.

DIVULGAÇÃO

E amanhã: Etiene Leite Júnior, Susana Gaspa-
rovic Kasprzak, Milano Adolfo Scheidt, Aurora
Popenga, Lilian Marins Damasceno, Sergio
Kasprzak, Franciely Patricia, Lucas Almada,
Guilherme Badin, Deise Godoy e  Adriano Dias
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RECORD • O RICO E O LÁZARO

 • SBT

MALHAÇÃO
Todos se emocionam com a apre-

sentação de Benê ao piano. Tina se
desespera com a possibilidade de es-
tar doente e Ellen aconselha a amiga
a falar com Mitsuko. Deco anuncia
que Tonico conhecerá os avós pater-
nos. Guto leva Benê para passear. El-
len se destaca durante a aula, e Júlia
se incomoda. Bóris conta a Dóris que
pensa em se dedicar a escrever. Luís
convida Marta para passar uma tem-
porada em Paris.

TEMPO DE AMAR
Vicente ajuda Maria Vitória. Teodo-

ro pede que Lucerne o avise caso sai-
ba do paradeiro de Maria Vitória. Inácio
pede que Lucinda visite o empório em
busca de notícias de Maria Vitória. Jus-
tino se anima com a ideia de fazer uma
dupla musical com Inácio. Emília con-
fronta Lucinda sobre Inácio. O jovem
misterioso continua a perseguir Olím-
pia. Maria Vitória encontra Vicente no-
vamente e conhece Carolina. Reinaldo

conversa com Celeste sobre sua saú-
de. Em Morros Verdes, Fernão se irrita
com Moniz por não pressionar José Au-
gusto a assumir Tereza como filha.
Delfina escuta quando Fernão chama
Tereza de bastarda. No Rio, Emídio,
marido de Carolina, conhece Vicente.

PEGA PEGA
Malagueta e Júlio se enfrentam. Eric

se assusta com o orçamento da festa
que Bebeth quer promover para os fun-
cionários do hotel. Neide acusa San-
dra Helena de ladra. Bebeth comenta
com Luiza que desconfia de Malague-
ta. Rúbia gosta de saber que Pedrinho
abrirá uma loja.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara e Josafá imploram para Jo-

nas parar de procurar esmeraldas. Jo-
nas provoca uma explosão e é soter-
rado. Mercedes tem uma visão e aler-
ta Clara. Clara avisa a Josafá que tra-
balhará como professora no quilom-
bo. Raquel apresenta Clara para as
crianças e ela se surpreende ao sa-
ber que Renato presta assistência mé-
dica no mesmo povoado.

CARINHA DE ANJO
Franciely pula no colo de Silvestre de

alegria ao saber que ele foi lhe ver no con-
curso de rainha de bateria. Gustavo che-
ga na cozinha e estrenha a cena com os
dois e é rude ao chamar a atenção. Sil-
vestre fica triste com a postura de Gusta-
vo. Frida fica sabendo que a Juju está
bolando fazer um vídeo em seu vlog com
uma campanha para que a Madre Supe-
riora deixe as meninas terem aulas de
futebol no colégio de Doce Horizonte.

UM CAMINHO PARAO DESTINO
Carlos pede perdão a Fernanda.

Marisa conta sua vida a Pedro e diz que
se sente enganada. Ele aconselha ela
a se divorciar. Carlos pede a Fernanda
que voltem a namorar, mas ela diz que
está passando por um momento famili-
ar difícil e pede que, por enquanto, se-
jam apenas amigos. Hernani pressiona
Camila a conquistar Carlos. Amélia diz
a Inácio que ele sim é seu amigo, pois
a trata com respeito e não a julga. Ela
conta que seu pai e sua irmã são ricos
e não vieram visitá-la.

 Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela
autoriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em
conversa com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende
matar o filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na
cela de Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana.
Lia conta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece
Malca no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e
foge. Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagro-
samente. Asher conversa com Deus. Joana prepara pães
de mel para o amado. Nebuzaradã fica furioso ao ver que

Rabe-Sáris
leva soco
de Absalom

os ratos sumiram da cela. Asher demonstra sua fé em
Deus. Daniel ajuda Zac nas tarefas de governador. Zelfa
pede mais um tempo a Zadoque. Lia e Naomi pedem
para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se enfurece
com Fassur. Arioque pede para beber cerveja.
Lior se despede dos familiares de Joana e deixa a
cidade. Hurzabum se entristece ao ver Arioque depri-
mido. Sammu conforta Nebuzaradã e diz que o
melhor é eliminar logo Belsazar. Nitócris se preocupa
com o filho.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE
 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 1: Qui a Qua 15h30 - 17h40 - 22h
Sala 1: Qui a Qua 19h50 (LEG)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua 20h10 - 22h15
Sala 3: Qui a Qua 17h15 (LEG)

 Pica Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua,  14h - 15h45 - 17h30 - 19h15

 Blade Runner
Sala 1: Qui a Qua 21h

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 2: Qui a Qua, 14h40 - 17h - 19h10
Sala 2: Qui a Qua, 21h20 (LEG)

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 3: Qui a Qua,  16h - 17h50 - 19h40 - 21h30

 Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua, 14h10

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua, 14h30 - 16h40 - 19h - 21h10
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A meiga Cibelli Valentina Ferraz da Rocha

Para relaxar... pinte o desenho!

Complete a cruzadinha.Encontre os sete erros das figuras.

A bela Arabela, xodó dos pais, Edson Gavazzoni e Andréia Peixoto  Gavazzoni,  no
registro de Rodrigo Dassie

Gabrielly  Trevisan Ferreira completou um mês de vida  dia 19.  Ela veio ao
mundo batendo recordes. Nasceu com  5.720 gramas e 54 centímetros e ficou
conhecida como o maior bebê  nascido no Hospital Universitário (HU).  Saúde!

ANNA CARIE & ROSE ZANETTI


