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Tragédia no riacho
A chuva forte provocou a morte de uma adolescente de 15 anos na tarde de ontem
no centro de Cascavel. Ela brincava na Fonte dos Mosaicos com outros três amigos
quando caíram no riacho. Os garotos conseguiram sair da água, mas Milena Roso

Sintz foi arrastada pela enxurrada por aproximadamente 400 metros e morreu.
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EMPATE EM CASA
O FC Cascavel jogou bem, mas não conseguiu vencer o Maringá no final da manhã

de ontem no primeiro jogo da decisão da Taça FPF Sub-23. Jogando em casa, a
Serpente empatou em 2 a 2 e a decisão do título será em Maringá, no próximo

domingo. Uma vitória simples garante a faixa de campeão ao vencedor. Em caso
de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

 Págs. 28 e 29
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Empate na decisão
No primeiro compromisso pela final da Taça

FPF, o FC Cascavel empatou com o adversário,
o Maringá FC. A equipe cascavelense contou
com apoio de milhares de torcedores no Está-
dio Olímpico Regional na manhã de ontem e
encerrou a disputa em 2 a 2.

A segunda e decisiva partida será no próximo
domingo, dia 5 novembro, no Estádio Willie Davi-
ds, em Maringá. O vencedor garante uma vaga
na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Elivelton bateu falta de longe direto para o
gol e quase surpreendeu o goleiro adversário,
que espalmou por cima, aos 11 minutos do pri-
meiro tempo. Aos 14, após boa defesa de Lu-
cas, a bola sobrou para o lateral Danilo que chu-
tou de fora da área. A bola desviou e matou o
goleiro Lucas: 1 a 0 Maringá.

O treinador Rodrigo Cabral acredita que o empate foi de bom
tamanho. “A final exige bastante e o desgaste físico dos dois
times foi evidente. O time deles veio disposto a jogar e tivemos
uma boa partida. Tivemos força e conseguimos um bom resul-
tado pelo que aconteceu no jogo. Temos todas as condições
de conseguir um bom resultado fora de casa”, avalia.

BRIGA
O ponto negativo da
primeira partida pela final
da Taça FPF foi a briga
entre torcedores das
duas equipes. No fim do
jogo, houve discussões e
agressões e integrantes
das duas torcidas foram
encaminhados à
Delegacia da Polícia Civil
de Cascavel.

Aos 27 minutos o zagueiro Murilo bateu
de longe e assustou. Aos 33, veio a reden-
ção. Em bola parada, Elivelton jogou na
área e Diego lançou para as próprias redes.
Gol contra e o empate aurinegro.

O gol acendeu a cobra, que foi para
cima. O time tentou de diversas formas.
Pelo alto, cruzamentos rasteiros, joga-
das individuais. Porém, o último passe
não entrava. Nos minutos finais, ambas
as equipes foram derrotadas pelo can-
saço e a partida terminou empatada.

 Gol contra

C onfiança

 Serpente reage
A serpente não se abalou e reagiu. Aos 17

minutos Oberdan sofreu falta próximo ao gol e
Elivelton bateu com perigo, próximo ao ângulo
esquerdo do goleiro. Para brecar a reação do

aurinegro, o Maringá parava o jogo com
faltas. Aos 21, Oberdan fez boa jogada pela

direita, passou o pé pela bola e viu André bem
posicionado na ponta da área. O meio campo

cruzou rasteiro para a conclusão de Kiko. 1 a 1,
para o delírio da torcida.

O jogo esfriou e os times tocavam a bola, sem
grandes chances. No entanto, em uma

escapada rápida pela esquerda, o atacante
do Maringá cruzou para a área. A trajetória

da bola foi interrompida pela mão do
zagueiro Murilo. Pênalti. Na batida do

artilheiro da competição, Alef, o goleiro
“São” Lucas pegou mais uma. A bola bateu no
travessão e, após confusão na área, Everton
deixou a equipe do norte do Paraná à frente

do placar mais uma vez.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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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, 30 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Éricson Porto e Milena Gabriela da Silva Saldanha
2- Eleandro dos Santos e Ana Aline Ferrari
3- Edvaldo Lopes de Lima e Carla Fernanda Moreno
4- Willian Luis Stanga e Vanessa Aparecida Matucheski Gomes
5- Elias Ricardo Kasper e Patricia Jesus de Lima
6- Guilherme Henrique Braga de Souza e Leticia Cristina Eleuterio
7- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe

UFC: vitórias e polêmica
O UFC São Paulo, o último do ano

no Brasil, foi marcado por vitórias
de brasileiros e polêmica na luta
principal, na noite de sábado, no
Ginásio do Ibirapuera.

O brasileiro Lyoto Machida, ex-
campeão dos meio-pesados, retor-
nou ao UFC após cumprir suspen-
são de 18 meses por doping. Ele
enfrentou Derek Brunson, mas foi
nocauteado aos 2min30s do pri-
meiro round.

Essa foi a terceira derrota segui-
da. O público mostrou respeito ao
vencedor e o aplaudiu, ao contrário
do que havia acontecido antes,
quando Demian Maia enfrentou o
falastrão Colby Covington. Após a
vitória, o norte-americano provocou
ainda mais a torcida e falou mui-
tas besteiras ao microfone.

SANGUE NO
ROSTO
Pedro Munhoz sofreu na luta
contra Rob Font, que o deixou
com sangue no rosto, no
entanto, em ação rápida,
aplicou uma guilhotina no
adversário, que bateu e deu a
vitória por finalização para o
brasileiro. Em outra luta do card
principal, Francisco
Massaranduba teve duelo
equilibrado com Jim Miller,
levou a melhor e venceu por
decisão unânime. Thiago
Marreta nocauteou o rival Jack
Hermansson no finalzinho do
primeiro round, com uma
sequência de socos. O baixinho
John Lineker não se intimidou e
provou no octógono, força
diante de Marlo Vera e também
ganhou por decisão unânime.

LYOTO MACHIDA

EX-CAMPEÃO dos meio-pesados, Lyoto Machida enfrentou Derek Brunson, mas foi nocauteado
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Liderança ameaçada
Pela 31ª rodada do Brasileirão seis

partidas foram realizadas no domingo.
O Corinthians enfrentou a Ponte Pre-
ta no Estádio Moisés Lucarelli em Cam-
pinas, São Paulo, e perdeu para o ad-
versário por 1 a 0 no Moisés Lucarelli.

O Corinthians vive o pior mo-
mento no Campeonato Brasileiro
desde a rodada em que assumiu a
liderança. Esse foi o quarto jogo
sem vencer: antes, já havia perdi-
do para Botafogo e Bahia e ficado
no 0 a 0 com o Grêmio.

A Ponte Preta, em compensação,
respira na luta contra o rebaixamen-
to ao chegar nos 35 pontos. Na pró-
xima rodada, a equipe de Campinas
vai até Salvador para enfrentar o
Bahia, às 18h de domingo (5). 

Para que a troca na ponta seja
possível, o Palmeiras precisa vencer o
Cruzeiro nesta segunda-feira (30), no
Allianz Parque, e ficar a três pontos da

DISPUTA
Atlético-MG e Botafogo se
enfrentaram na tarde de domingo,
na Arena Independência, em Belo
Horizonte. As equipes têm o
mesmo objetivo na reta final do
Campeonato Brasileiro. Ambas
querem uma vaga na próxima Copa
Libertadores. No confronto de
domingo, o empate em 0 a 0 foi
melhor para o time do Rio de
Janeiro. Com o resultado o Botafogo
segue na 6ª colocação e com seis
pontos a mais do que o Galo. O
Atlético-MG visitará o Santos, no
sábado, às 17h, na Vila Belmiro. No
mesmo dia, o Botafogo enfrenta o
Fluminense, às 19h , no Maracanã.

Fluminense e Bahia empataram no Maracanã na tarde de ontem e seguem
embolados na briga contra o rebaixamento. Bahia abriu o placar com Edigar
Junio no início da partida e o Fluminense chegou ao empate com Scarpa. Os
times estão com 39 pontos, cinco a mais que primeiro time do Z-4.

liderança. Com o triunfo garantido di-
ante dos mineiros, o Alviverde preci-
sará o clássico em Itaquera para igua-
lar nos 60 pontos e ultrapassar por
causa do número de vitórias.

Megasena
Concurso: 1982

04 14 20 24 46 50

Dupla sena
Concurso: 1711

08 16 28 40 49 501º sorteio

02 10 11 13 30 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1578

04 06 08 09 10 12 13
14 16 17 18 19 21 22 24

Quina
Concurso: 4518

26 36 43 66 77

Timemania
Concurso: 1100

04 32 40 49 66 72 77
TIME DO AVAÍ/SC

Lotomania
Concurso: 1809

02 11 19 22 37 38 48
50 60 65 66 68 71 81

82 88 89 95 96 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5227

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

78.811
36.412
56.948
15.230
51.588

 Corinthians enfrentou a Ponte Preta e PERDEU por 1 a 0

 Contra o rebaixamento

DIVULGAÇÃO CBF

O Palmeiras segue com 53 e
amanhã joga contra o Cruzeiro
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 O Paid (Programa de Atendimen-
to e Internação Domiciliar) faz parte
da Rede de Atenção à Saúde e aten-
de em média 200 pacientes por mês
em Cascavel. Conforme a portaria nº
825 de 2016 é indicado às pessoas
em quadro de estabilidade clínica
que necessitam de assistência de
forma restrita ao leito ou lar.

“O atendimento é de maneira tem-

porária ou definitiva ou, em grau de vul-
nerabilidade, na qual a atenção domi-
ciliar é considerada a oferta mais opor-
tuna para tratamento, paliação, reabi-
litação e prevenção de agravos, tendo
em vista a ampliação da autonomia do
usuário, família e cuidador”, explica a
Secretaria de Saúde de Cascavel.

A Atenção Domiciliar é organiza-
da em três modalidades de acordo
com o grau de necessidade de cada
usuário do serviço público.

“Para que a equipe preste aten-
dimento é necessário que seja rea-
lizado encaminhamento da UBS
(Unidade Básica de Saúde) ou ins-
tituição hospitalar. Dessa forma, o
Programa avaliará se o paciente é
elegível ou não. Um critério para a
elegibilidade importante é a presen-
ça de cuidadores definidos”, escla-
rece a Secretaria de Saúde.

A saúde vai Regulamentação
A portaria que regulamenta o
programa prevê uma equipe
para cada 100 mil habitantes.

“Com as três equipes que
possuímos já alcançamos esse
número. A ideia é de ampliar o

apoio ao Paid, por meio de
estratégias de matriciamento

da Atenção Básica e alguns
casos da UPA”, esclarece a

Secretaria de Saúde.

Julia recebe
acompanhamento

da equipe três
vezes por semana

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos
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A pequena Julia de quatro anos nasceu com hidrocefalia.
Quando completou um ano ela sofreu parada cardiorrespiratória e

com isso, o quadro de saúde sofreu agravos.  “Morávamos no
Paraguai e então viemos para Cascavel. Por um ano ela permane-

ceu na UTI”, lembra a mãe Josiane Loof.
Hoje a menina vive em casa com a família e depende de

ventilação mecânica. Além dos cuidados da mãe, recebe acompa-
nhamento da equipe do Paid três vezes na semana. “Há quase
três anos recebo todo o suporte necessário para a minha filha.
Ela tem acompanhamento de todos os profissionais e isso é

fundamental”, comenta Josiane ao receber a visita da fisiotera-
peuta e da técnica de enfermagem do Paid.

ao paciente

 CRITÉRIOS
Conforme a secretaria há outros critérios
exigidos para que pacientes maiores de
18 anos sejam atendidos pelo Paid
como, por exemplo, internação por
neoplasia em fase terminal, necessidade
de curativo ou de aparato tecnológico,
pós-operatório de cirurgia de grande
porte e oxigenoterapia domiciliar em
pacientes com descompensação clínica
frequente. No caso de pacientes com
menor idade, são prestados serviços de
oxigenoterapia domiciliar para criança
estabilizada proveniente de internação
hospitalar e UPA, acamados, com
doença crônica, com necessidades de
aspiração de vias áreas, desnutrição
grave, recém-nascidos, término de
tratamento medicamentoso, entre outras
condições clínicas.

EMAD
TIPO 1 – São três equipes,

cada uma com:
 Médico
 Enfermeiro
 Fisioterapeuta
 Técnico/auxiliar de enfermagem

 EMAP 01
equipe de apoio

 Assistente Social
 Nutricionista
 Odontólogo
 Farmacêutico

A tendimento
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Geladeira solidária
Uma ideia simples e ino-

vadora lançada em maio de
2015 em Bruxelas, na Bél-
gica, percorre vários países
e ajuda a mudar a realida-
de de pessoas que pouco
ou nada têm. É a Geladei-
ra Solidária, uma ação
que promove a caridade e
o combate ao desperdí-
cio. O projeto chega tam-
bém ao Brasil, um dos
campeões mundiais em
descarte de alimentos.

Mesmo com percentu-

al significativo de famíli-
as em situação de misé-
ria, perto de 30% de to-
dos os alimentos cultiva-
dos, distribuídos ou ven-
didos se perdem no País.
A Loja Maçônica Cavalei-
ros de York, de Cascavel,
soma-se ao projeto origi-
nado na Europa e faz a
sua parte ao estender a
mão ao próximo e ao con-
tribuir para reduzir per-
das que custam caro ao
País e à sua economia.

PIONEIRA
A Cavaleiros de York é uma das pioneiras no Brasil e a primeira loja
maçônica da região Oeste do Paraná a se integrar a essa iniciativa
transformadora. A Geladeira Solidária que será mantida com a colaboração
da loja, e por todas as pessoas e empresas que quiserem se aliar à ação, vai
ser oficialmente entregue à comunidade na quarta-feira, 1º de novembro, em
cerimônia às 20h na Quinta da Oliva, pizzaria localizada na esquina das ruas
Erechim e Vicente Machado, onde a geladeira foi instalada.

Simplicidade e alcance
O advogado e agropecuarista Salazar Barreiros
Júnior, que sugeriu a adoção do projeto à Loja
Cavaleiros de York, diz que a Geladeira
Solidária, devido à sua simplicidade e alcance,
tem rápida disseminação pelo mundo. “Na
Europa não são apenas moradores de ruas,
pedintes ou mendigos que usufruem dos
alimentos doados, mas viajantes de baixa renda
e mochileiros. Todos que quiserem têm ali um
local para apanhar o que quiserem para saciar
sua fome e sede”. A recomendação a todos
que quiserem e puderem doar é que levem à
geladeira alimentos dentro do prazo de
validade, embalados ou acondicionados em
sacolas ou recipientes plásticos.

Geladeira
Solidária foi
instalada na
esquina das ruas
Erechim e
VICENTE
MACHADO
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Cemitério para a Perfil
 José Roberto Guilherme já atuou

na administração pública em 1989 na
gestão de Salazar Barreiros como
chefe de Gabinete. Em 1990
concorreu a deputado estadual e
depois retornou ao cargo na
prefeitura.

Trabalhou com assessoria política
em Curitiba, foi secretário de Obras
em Medianeira e tem experiência no
ramo de materiais de construção.

Atualmente, além do cargo que
exerce como superintendente da
Acesc, atua no ramo de gastronomia
como chefe de cozinha

A o assumir o cargo de supe-
rintendente da Acesc (Ad-
ministração de Cemitérios
e Serviços Funerários de
Cascavel), José Roberto

Guilherme encontrou um cenário está-
vel, mas apesar disso, a responsabili-
dade da autarquia é para que os traba-
lhos sigam com responsabilidade e há
desafios pela frente. Entre eles, a cons-
trução de um novo cemitério para Cas-
cavel.
“Estudamos a construção de mais um
cemitério em Cascavel, na região nor-
te”, afirma o superintendente.
O projeto é necessário por conta da lo-
tação em outros espaços da cidade,
como por exemplo, no cemitério São Luiz,
no Bairro São Cristóvão. “Não podemos
ficar de braços cruzados e esperando
que as coisas aconteçam, temos que nos
preparar”, afirma Guilherme.
Entre os objetivos da Acesc está ainda
a construção de novas capelas mortu-
árias e de um crematório. “Acredito que
em breve apresentaremos o projeto à
comunidade e vamos buscar uma área
para que o crematório seja construído”,
ressalta o superintendente. Veja a se-
guir a íntegra da entrevista:

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

Organização
“Encontramos a Acesc (Administração de
Cemitérios e Serviços Funerários de Cas-
cavel) em uma situação estável, mas es-
tamos sempre em busca de melhorias. Em
nível de organização já melhoramos a
parte de almoxarifado e de depósitos. As
urnas não tinham local apropriado e já
ajeitamos essa questão”.

Crematório
“Temos um projeto para o crematório que
é uma vontade do prefeito Paranhos, pois
ele entende que Cascavel tem essa neces-
sidade. Acredito que em breve apresenta-
remos o projeto à comunidade e vamos
buscar uma área para que o crematório
seja construído”.

Novo cemitério
“Estudamos a construção de mais um
cemitério em Cascavel na região norte.
Os que temos hoje são praticamente só
de um lado da cidade, e o cemitério São
Luiz, no Bairro São Cristóvão, não tem
mais capacidade de sepultamentos. Isso
só ocorre no caso de famílias que já pos-
suem área”.

Capela no Floresta
“A revitalização da capela do Bairro Flo-
resta já era para estar pronta, mas es-
barramos em algumas questões, como a
falta de documentos. Tivemos que fazer o
projeto da área existente para então re-
formar, pois a obra não estava regulari-
zada. A licitação já foi aberta e aguarda-
mos para assinar a ordem de serviço”.

Novas capelas
“Temos projetos para construção de al-
gumas novas capelas mortuárias no muni-
cípio. Logo em breve teremos uma no Bairro
Alto Alegre, que vai atender toda a região
do Tropical e Parque Verde. Também fare-
mos uma no Bairro Cascavel Velho para
atender aquela região onde há demanda, e
há autorização também de obra em Sede
Alvorada. O problema é que às vezes temos
algumas dificuldades burocráticas”.

Cemitério Guarujá
“O cemitério Cristo Redentor no Bairro
Guarujá é grande e tem capacidade de
absorver sepultamentos por um bom tem-
po. Entretanto, não podemos ficar de bra-
ços cruzados e esperando que as coisas
aconteçam, temos que nos preparar. O
cemitério é um pouco distante e para al-
gumas pessoas há dificuldade de chegar
até o local”.

Humanização
“O que estamos priorizando dentro da
Acesc é o trabalho humanizado. Conver-
samos com os colaboradores para o me-
lhor atendimento ao público. Quando a
pessoa nos procura é em um momento de
dor, pela perda de um familiar ou de um
amigo, então temos que estar preparado
para recebê-la bem. Melhoramos o am-
biente de trabalho, do local de preparo
dos corpos, a sala de funcionários e a
praça em frente à Acesc”.

Estacionamento
“Esperamos regularizar a área
do estacionamento no cemi-
tério central até mesmo
para evitar que mora-
dores de rua perma-
neçam no local,
pois não conse-
guimos coibi-
los. O prefeito
tem tomado

atitudes para levá-los a outro local, mas
muitos não querem e preferem ficar na
rua e muitas vezes acabam inibindo a po-
pulação que vai até o cemitério”.

Finados
“Pela estimativa de outros feriados, acre-
ditamos que mais de 130 mil pessoas
devem passar pelos cemitérios de Cas-
cavel. Estamos preparados para receber
a população e se não houver chuva no
dia de Finados, registraremos um gran-
de número de pessoas, assim na abertu-
ra da novena. Estamos finalizando al-

guns serviços para receber todos da
melhor forma. Muitas coisas não conse-
guimos executar por conta do tempo, mas
já estávamos bastante adiantados com
os serviços”.

Interior
“Um dos nossos desafios é organizar ce-
mitérios do interior. Alguns estão aban-
donados. Falta ainda um controle que
muitas vezes é feito somente pela associ-
ação de moradores. Queremos trazer esse
controle para a Acesc para que todas as
sepulturas estejam alinhadas e os cemi-
térios organizados. Ao todo são 32 cemi-
térios, incluindo os da área urbana de
Cascavel”.

Ossuário
“Pretendemos fazer ossuário em forma de
gavetas no cemitério Jardim da Saudade
no Bairro Guarujá para que possam ser
depositados os restos mortais de forma
digna e isso consequentemente será im-
plantado no Cemitério Central e nos de-
mais na cidade”.

Não podemos ficar de braços
cruzados e esperando que as

coisas aconteçam

região norte
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Cemitério para a Perfil
 José Roberto Guilherme já atuou

na administração pública em 1989 na
gestão de Salazar Barreiros como
chefe de Gabinete. Em 1990
concorreu a deputado estadual e
depois retornou ao cargo na
prefeitura.

Trabalhou com assessoria política
em Curitiba, foi secretário de Obras
em Medianeira e tem experiência no
ramo de materiais de construção.

Atualmente, além do cargo que
exerce como superintendente da
Acesc, atua no ramo de gastronomia
como chefe de cozinha

A o assumir o cargo de supe-
rintendente da Acesc (Ad-
ministração de Cemitérios
e Serviços Funerários de
Cascavel), José Roberto

Guilherme encontrou um cenário está-
vel, mas apesar disso, a responsabili-
dade da autarquia é para que os traba-
lhos sigam com responsabilidade e há
desafios pela frente. Entre eles, a cons-
trução de um novo cemitério para Cas-
cavel.
“Estudamos a construção de mais um
cemitério em Cascavel, na região nor-
te”, afirma o superintendente.
O projeto é necessário por conta da lo-
tação em outros espaços da cidade,
como por exemplo, no cemitério São Luiz,
no Bairro São Cristóvão. “Não podemos
ficar de braços cruzados e esperando
que as coisas aconteçam, temos que nos
preparar”, afirma Guilherme.
Entre os objetivos da Acesc está ainda
a construção de novas capelas mortu-
árias e de um crematório. “Acredito que
em breve apresentaremos o projeto à
comunidade e vamos buscar uma área
para que o crematório seja construído”,
ressalta o superintendente. Veja a se-
guir a íntegra da entrevista:

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

Organização
“Encontramos a Acesc (Administração de
Cemitérios e Serviços Funerários de Cas-
cavel) em uma situação estável, mas es-
tamos sempre em busca de melhorias. Em
nível de organização já melhoramos a
parte de almoxarifado e de depósitos. As
urnas não tinham local apropriado e já
ajeitamos essa questão”.

Crematório
“Temos um projeto para o crematório que
é uma vontade do prefeito Paranhos, pois
ele entende que Cascavel tem essa neces-
sidade. Acredito que em breve apresenta-
remos o projeto à comunidade e vamos
buscar uma área para que o crematório
seja construído”.

Novo cemitério
“Estudamos a construção de mais um
cemitério em Cascavel na região norte.
Os que temos hoje são praticamente só
de um lado da cidade, e o cemitério São
Luiz, no Bairro São Cristóvão, não tem
mais capacidade de sepultamentos. Isso
só ocorre no caso de famílias que já pos-
suem área”.

Capela no Floresta
“A revitalização da capela do Bairro Flo-
resta já era para estar pronta, mas es-
barramos em algumas questões, como a
falta de documentos. Tivemos que fazer o
projeto da área existente para então re-
formar, pois a obra não estava regulari-
zada. A licitação já foi aberta e aguarda-
mos para assinar a ordem de serviço”.

Novas capelas
“Temos projetos para construção de al-
gumas novas capelas mortuárias no muni-
cípio. Logo em breve teremos uma no Bairro
Alto Alegre, que vai atender toda a região
do Tropical e Parque Verde. Também fare-
mos uma no Bairro Cascavel Velho para
atender aquela região onde há demanda, e
há autorização também de obra em Sede
Alvorada. O problema é que às vezes temos
algumas dificuldades burocráticas”.

Cemitério Guarujá
“O cemitério Cristo Redentor no Bairro
Guarujá é grande e tem capacidade de
absorver sepultamentos por um bom tem-
po. Entretanto, não podemos ficar de bra-
ços cruzados e esperando que as coisas
aconteçam, temos que nos preparar. O
cemitério é um pouco distante e para al-
gumas pessoas há dificuldade de chegar
até o local”.

Humanização
“O que estamos priorizando dentro da
Acesc é o trabalho humanizado. Conver-
samos com os colaboradores para o me-
lhor atendimento ao público. Quando a
pessoa nos procura é em um momento de
dor, pela perda de um familiar ou de um
amigo, então temos que estar preparado
para recebê-la bem. Melhoramos o am-
biente de trabalho, do local de preparo
dos corpos, a sala de funcionários e a
praça em frente à Acesc”.

Estacionamento
“Esperamos regularizar a área
do estacionamento no cemi-
tério central até mesmo
para evitar que mora-
dores de rua perma-
neçam no local,
pois não conse-
guimos coibi-
los. O prefeito
tem tomado

atitudes para levá-los a outro local, mas
muitos não querem e preferem ficar na
rua e muitas vezes acabam inibindo a po-
pulação que vai até o cemitério”.

Finados
“Pela estimativa de outros feriados, acre-
ditamos que mais de 130 mil pessoas
devem passar pelos cemitérios de Cas-
cavel. Estamos preparados para receber
a população e se não houver chuva no
dia de Finados, registraremos um gran-
de número de pessoas, assim na abertu-
ra da novena. Estamos finalizando al-

guns serviços para receber todos da
melhor forma. Muitas coisas não conse-
guimos executar por conta do tempo, mas
já estávamos bastante adiantados com
os serviços”.

Interior
“Um dos nossos desafios é organizar ce-
mitérios do interior. Alguns estão aban-
donados. Falta ainda um controle que
muitas vezes é feito somente pela associ-
ação de moradores. Queremos trazer esse
controle para a Acesc para que todas as
sepulturas estejam alinhadas e os cemi-
térios organizados. Ao todo são 32 cemi-
térios, incluindo os da área urbana de
Cascavel”.

Ossuário
“Pretendemos fazer ossuário em forma de
gavetas no cemitério Jardim da Saudade
no Bairro Guarujá para que possam ser
depositados os restos mortais de forma
digna e isso consequentemente será im-
plantado no Cemitério Central e nos de-
mais na cidade”.

Não podemos ficar de braços
cruzados e esperando que as

coisas aconteçam

região norte
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Seis mil leitos
à disposição

Nos últimos cinco anos, um dos
setores da economia cascavelense
passa por adaptações para tentar
se reerguer. É o caso da hotelaria,
que viu suas reservas caírem de-
pois da entrada de grandes redes
nacionais e internacionais. Alguns
até encontraram na venda ou loca-
ção da estrutura a tentativa de evi-
tar prejuízos ainda maiores.

“De 2012 para cá, cinco novas
redes de hotéis com potencial mui-
to grande vieram a Cascavel. Os
mais antigos, que funcionam des-
de 1970, precisaram evoluir, me-
lhorar a estrutura, por conta des-
ta nova concorrência”, relata o em-
presário e presidente do Cascavel
Convention & Visitors Bureau, Fe-
lipe Casagrande.

Quem não se adequou a tempo
viu a clientela ir em busca de algo
mais atual. “Porém, aquele que não
evoluiu ficou para trás”, afirma.
Neste período, principalmente no
auge da crise econômica do Brasil,
entre 2015 e 2016, quatro hotéis

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

Felipe Casagrande diz que hotéis precisaram
evoluir por conta da CONCORRÊNCIA

fecharam em Cascavel. A maioria
deles prestava serviços desde a
década de 1980. Nem mesmo suas
localizações próximas ao centro da
cidade e também de vários pontos
comerciais e turísticos puderam
evitar o encerramento das ativida-
des. “E me arrisco em dizer que,
se nada for feito, muitos outros vão
falir”, acrescenta Casagrande.

Além disso, o avanço tecnológi-
co tem sido um entrave nessas ne-
gociações diretas com o cliente.
Aplicativos de celulares, como o Air-
bnb e o Ebooking, têm facilitado a
vida de quem precisa fazer uma re-
serva. A escolha não se resume a
hotéis, mas também a residências
e aparts. “O advento das novas tec-
nologias tem dado condições aos
usuários em locar casas, por exem-
plo, por dia”, explica o presidente
do Sindicato dos Bares, Hotéis, Res-
taurantes e Similares, Marcos Mar-
chiori. Somente esses aplicativos
consomem 120 leitos dos seis mil
disponíveis hoje em Cascavel.

É consenso entre as entidades que representam a classe
hoteleira de que o turismo de negócios precisa ser
fortalecido em Cascavel. No município, o único evento
que movimenta a rede e que comporta 90% dos leitos
ofertados é o Show Rural. Casagrande lembra que em
feriados prolongados a tendência é sempre de hotéis
vazios. “Depois dos cinco dias de feira, os outros 360
são bem difíceis aos hoteleiros”, lamenta.
A necessidade de trazer mais eventos à cidade virou uma das
principais bandeiras de Casagrande à frente da presidência do
Cascavel Convention. Segundo ele, reformar as antigas estruturas
e treinar funcionários não basta quando não há atrativos para a
prospecção de clientes. “Precisamos de mais eventos, de
atrativos corporativos. Hoje, fizemos o contato com entidades

de classe, universidades, empresários para que sejam nossos
embaixadores fora daqui, que divulguem a cidade e mostrem,
nos eventos que participam, de que temos porte para o
turismo de negócios”, diz. Um livro de apresentação digital
de toda a estrutura da cidade será distribuída aos
organizadores de potenciais eventos, mostrando toda a
estrutura, nos mais variados setores de Cascavel.
A intenção é de que os resultados apareçam até o fim
de 2018. “Tudo é ainda muito incipiente, e em curto
prazo as ações serão pouco visíveis. A tomada de
decisão por eventos ocorre com muita antecedência, às
vezes de até um ano. Pensando nisso, até o fim do
próximo ano Cascavel deverá receber muitos eventos de
grande porte”, garante Casagrande.

Como reagir?
Herança de seu pai, o hotel de Casagrande já é
tradicional em Cascavel. No entanto, para não

cair foi preciso muito esforço e criatividade.
Uma das formas encontradas para manter os

clientes foi a reforma da estrutura e a
contratação de empresa especializada para

treinar seus colaboradores. “A demanda caiu e
as dificuldades apareceram”, conta.

Na metade de 2015, o pior cenário. Dos 20
funcionários, 15% deles foram demitidos. As
médias das diárias, que em 2013 eram de R$
170 aos apartamentos duplos, passaram para

R$ 150, deixando de cobrir até mesmo a
margem de lucro do empresário. “Foi uma

série de fatores: a concorrência veio, a crise
também, a demanda diminuiu e os custos

aumentaram”, comenta.
Hoje, o hotel funciona com 18 trabalhadores, e

somente agora começa a se recuperar. O
fôlego só surgiu depois das mudanças. “Uma

lotação ideal é de 65% ao mês. Naquela época,
nem 40% da minha capacidade, que é de 150

leitos, era reservada”, ressalta.

FACHADA de hotel que fechou em Cascavel

Para 2018, Marchiori lembra que mais um hotel vai
se instalar no município. Ele diz que há demanda, e que
a crise não afetou as grandes redes. “Elas [as redes]
estão contentes com a operação aqui”, afirma.

 Mais um

Busca por eventos
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Seis mil leitos
à disposição

Nos últimos cinco anos, um dos
setores da economia cascavelense
passa por adaptações para tentar
se reerguer. É o caso da hotelaria,
que viu suas reservas caírem de-
pois da entrada de grandes redes
nacionais e internacionais. Alguns
até encontraram na venda ou loca-
ção da estrutura a tentativa de evi-
tar prejuízos ainda maiores.

“De 2012 para cá, cinco novas
redes de hotéis com potencial mui-
to grande vieram a Cascavel. Os
mais antigos, que funcionam des-
de 1970, precisaram evoluir, me-
lhorar a estrutura, por conta des-
ta nova concorrência”, relata o em-
presário e presidente do Cascavel
Convention & Visitors Bureau, Fe-
lipe Casagrande.

Quem não se adequou a tempo
viu a clientela ir em busca de algo
mais atual. “Porém, aquele que não
evoluiu ficou para trás”, afirma.
Neste período, principalmente no
auge da crise econômica do Brasil,
entre 2015 e 2016, quatro hotéis
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   Fotos: Aílton Santos

Felipe Casagrande diz que hotéis precisaram
evoluir por conta da CONCORRÊNCIA

fecharam em Cascavel. A maioria
deles prestava serviços desde a
década de 1980. Nem mesmo suas
localizações próximas ao centro da
cidade e também de vários pontos
comerciais e turísticos puderam
evitar o encerramento das ativida-
des. “E me arrisco em dizer que,
se nada for feito, muitos outros vão
falir”, acrescenta Casagrande.

Além disso, o avanço tecnológi-
co tem sido um entrave nessas ne-
gociações diretas com o cliente.
Aplicativos de celulares, como o Air-
bnb e o Ebooking, têm facilitado a
vida de quem precisa fazer uma re-
serva. A escolha não se resume a
hotéis, mas também a residências
e aparts. “O advento das novas tec-
nologias tem dado condições aos
usuários em locar casas, por exem-
plo, por dia”, explica o presidente
do Sindicato dos Bares, Hotéis, Res-
taurantes e Similares, Marcos Mar-
chiori. Somente esses aplicativos
consomem 120 leitos dos seis mil
disponíveis hoje em Cascavel.

É consenso entre as entidades que representam a classe
hoteleira de que o turismo de negócios precisa ser
fortalecido em Cascavel. No município, o único evento
que movimenta a rede e que comporta 90% dos leitos
ofertados é o Show Rural. Casagrande lembra que em
feriados prolongados a tendência é sempre de hotéis
vazios. “Depois dos cinco dias de feira, os outros 360
são bem difíceis aos hoteleiros”, lamenta.
A necessidade de trazer mais eventos à cidade virou uma das
principais bandeiras de Casagrande à frente da presidência do
Cascavel Convention. Segundo ele, reformar as antigas estruturas
e treinar funcionários não basta quando não há atrativos para a
prospecção de clientes. “Precisamos de mais eventos, de
atrativos corporativos. Hoje, fizemos o contato com entidades

de classe, universidades, empresários para que sejam nossos
embaixadores fora daqui, que divulguem a cidade e mostrem,
nos eventos que participam, de que temos porte para o
turismo de negócios”, diz. Um livro de apresentação digital
de toda a estrutura da cidade será distribuída aos
organizadores de potenciais eventos, mostrando toda a
estrutura, nos mais variados setores de Cascavel.
A intenção é de que os resultados apareçam até o fim
de 2018. “Tudo é ainda muito incipiente, e em curto
prazo as ações serão pouco visíveis. A tomada de
decisão por eventos ocorre com muita antecedência, às
vezes de até um ano. Pensando nisso, até o fim do
próximo ano Cascavel deverá receber muitos eventos de
grande porte”, garante Casagrande.

Como reagir?
Herança de seu pai, o hotel de Casagrande já é
tradicional em Cascavel. No entanto, para não

cair foi preciso muito esforço e criatividade.
Uma das formas encontradas para manter os

clientes foi a reforma da estrutura e a
contratação de empresa especializada para

treinar seus colaboradores. “A demanda caiu e
as dificuldades apareceram”, conta.

Na metade de 2015, o pior cenário. Dos 20
funcionários, 15% deles foram demitidos. As
médias das diárias, que em 2013 eram de R$
170 aos apartamentos duplos, passaram para

R$ 150, deixando de cobrir até mesmo a
margem de lucro do empresário. “Foi uma

série de fatores: a concorrência veio, a crise
também, a demanda diminuiu e os custos

aumentaram”, comenta.
Hoje, o hotel funciona com 18 trabalhadores, e

somente agora começa a se recuperar. O
fôlego só surgiu depois das mudanças. “Uma

lotação ideal é de 65% ao mês. Naquela época,
nem 40% da minha capacidade, que é de 150

leitos, era reservada”, ressalta.

FACHADA de hotel que fechou em Cascavel

Para 2018, Marchiori lembra que mais um hotel vai
se instalar no município. Ele diz que há demanda, e que
a crise não afetou as grandes redes. “Elas [as redes]
estão contentes com a operação aqui”, afirma.

 Mais um

Busca por eventos
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A conturbada história do novo
sistema de transporte coletivo de
Cascavel, que se tornou uma nove-
la, possui mais um trágico capítulo
para a população. O secretário de
Obras Públicas, Jorge Lange, diz
que uma empresa especializada
em BRT (Bus Rapit Transit ou Trân-
sito Rápido por Ônibus) para norte-
ar o projeto. Ainda há muitos deta-
lhes para serem resolvidos para
que os ônibus possam trafegar nos
corredores exclusivos das avenidas
Brasil, Barão do Rio Branco e Tan-
credo Neves.

Uma das preocupações é o
alto custo dos investimentos em
novos veículos. A preocupação
se explica, já que o contrato com
as empresas que exploram o ser-
viço de transporte público expira
em 2020. Dificilmente as empre-
sas investiriam pesado na aqui-

BRT só para 2019

sição de novos ônibus sem a ga-
rantia de continuar à frente do
serviço.  “Temos que ver bem cer-
to isso, o contrato com as empre-
sas está acabando, e esses ôni-
bus especiais custam mais que
os que circulam hoje”, diz Lange.

 ESTAÇÕES abertas não trazem funcionalidade e deverão passar por adaptações

AÍLTON SANTOS

Outra indefinição é que as novas estações, que nem foram usadas ainda, terão que
passar por adaptações. “Elas precisam ser fechadas, com catraca dentro da estação.
Do jeito que está é só um ponto maior, sem muita funcionalidade” afirma Lange. E
para isso, novos investimentos deveram ser feitos, e mais gastos para o município. O
contrato de Cascavel com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que
financia parte dos investimentos das obras do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado), chegará ao fim em dezembro de 2018. Segundo Lange, independente
do fim do contrato, é quase certo que o sistema será para 2019, pois o banco
também estava ciente de todos esses projetos. “Ele [BID] agora também terá que ser
nosso parceiro, nós pegamos os projetos assim e agora precisamos consertar. O que
queremos é o bem-estar da nossa população” cometa.

E stações

Terminais
Por mais que o sistema não

funcione ainda em 2018, Jorge
Lange já cogita a possibilidade da

utilização dos terminais após a
conclusão de todos e a Cettrans
(Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito) deve fazer
estudos para que as obras não
fiquem paradas. “Vamos ver

como a Cettrans vai utilizar esses
terminais para não ficarem

parados, possivelmente terá uma
redistribuição das linhas pela

cidade” finaliza.
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Temer terá alta hoje
O presidente Michel Temer foi

submetido na manhã de ontem a um
procedimento para retirada da son-
da vesical (cateter para coleta de
urina). Segundo o boletim médico
divulgado no início da tarde pelo
Hospital Sírio-Libanês, na região
central da capital paulista, o presi-
dente tem quadro estável. Está man-
tida a previsão para que ele receba
alta hoje e permaneça em repouso
em São Paulo amanhã.

Temer foi submetido a uma ci-
rurgia na noite de sexta-feira (27)
devido a um crescimento da prós-
tata. Em entrevista concedida sá-
bado (28), o urologista Miguel Srou-
gi, responsável pelo procedimento,
explicou que a intervenção de ur-

gência foi necessária por causa da
obstrução da ureta.

“”Ele estava em retenção uriná-
ria, com sonda em sua bexiga, bas-
tante desconfortável, e essa sonda
precisava ser removida, a [causa]
mais provável, no caso dele, é que a
próstata tinha voltado a crescer”,
detalhou o médico. Há sete anos, o
presidente havia sido submetido a
um procedimento para contornar o
crescimento da próstata.

VISITA
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
Paulo Skaf, visitou Temer no início da tarde. Segundo ele, o presidente estava
disposto e havia lido um livro inteiro durante o período de internação.

A Estátua da Liberdade, um
símbolo da rede de lojas Havan,
chegou sábado em Cascavel. O
monumento, com 35 metros de
altura, será possível ser avistado
a quilômetros de distância.
A inauguração da nova
unidade está prevista para o
dia 25 de novembro.

SÍLVIO MATOS
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MOTORISTA teve apenas ferimentos leves; local era de difícil acesso para o Corpo de Bombeiros
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Saiu ileso de um acidente grave Eli-
seu Nunes da Silva, de 38 anos. Ape-
sar de ter ficado preso às ferragens,
ele teve apenas ferimentos leves e foi
encaminhado à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) do Bairro Brasília.

Ele conduzia um Gol quando per-
deu o controle da direção na BR-
467, bateu em árvores e caiu de
uma ribanceira. O veículo capotou
e o socorro rendeu trabalho ao Cor-
po de Bombeiros, por conta da difi-
culdade de acesso ao local.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 990
Furtos 2.846
Veículos (furtos/roubos) 857
Outros 2.979

Acidentes 2.282
Colisões 2.108
Atropelamentos 173
Mortes 46

Sem capacete
 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Um motociclista morreu na tar-
de de sábado em um acidente de
trânsito no Bairro Parque São Pau-
lo, em Cascavel. Ele estava sem ca-
pacete. A vítima  seguia com o ins-
trumento de segurança no braço e
seguia pela via em uma motoneta
Honda Biz, quando bateu em uma
carreta estacionada. Vestígios de
sangue da vítima ficaram pela rua e
populares jogaram água no local

Milagre?

para tirar as “marcas” do acidente.
Com o impacto, o homem mor-

reu na hora. Ele era engenheiro agrô-
nomo e atuava na organização do
Show Rural desde a primeira edição
do evento, que em 2018 completa
30 anos. Jorge Luiz Knebel, 57 anos,
muito conhecido na cidade, foi vela-
da no Jardim União e enterrada no
Cemitério Cristo Redentor. Ele dei-
xa mulher e um filho.

POPULARES
JOGARAM água

para limpar os
vestígios de sangue que

ficaram pelo chão

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos



POLÍCIA24 HOJE NEWS, 30 DE OUTUBRO DE 2017

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Morte natural?

Uma avaliação do IML (Institu-
to Médico Legal) constatou que a
morte de Eduardo Sato teria ocor-
rido de forma natural.  O estranho
é que o homem foi encontrado
morto em um motel de Cascavel,
na noite de sábado, dentro de
uma banheira de hidromassagem.

Ele entrou no local sozinho na
tarde de sexta-feira, por volta das
17h, pouco tempo depois do último
contato do homem com a família,
que ocorreu às 14h do mesmo dia.
Depois, ninguém mais teve notícias.

A Polícia Civil permanece inves-

tigando o caso e o carro do rapaz,
que estava no motel, foi encaminha-
do à 15ª SDP (Subdivisão Policial)
e passará por perícia.

O rapaz, representante comer-
cial, morava em um prédio perto
da Acic, na Rua Pernambuco, mas
era de Ponta Grossa. A maior par-
te da família mora no município.
Ele deixa um filho bebê. Informa-
ções extraoficiais dão conta de
que ele era primo da apresenta-
dora Sabrina Sato. Porém, não
conseguimos a confirmação até o
fechamento desta edição.

 DESAPARECIDO desde sexta-feira foi encontrado morto em um motel

QUEDA DE
ÁRVORE

Por sorte, ninguém ficou
ferido. Um veículo Uno foi
atingido por uma árvore na

tarde de ontem, na Rua
Curitiba, esquina com a

Rua Castro Alves, no Centro
de Cascavel. Com a força

da chuva, a árvore quebrou
bem perto da raiz. A Cet-

trans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) foi até o local para

orientar o trânsito e o
Corpo de Bombeiros para
retirar a árvore. O dono do
carro mora em frente de
onde o acidente ocorreu.

Árvore caiu e
AMASSOU CARRO
estacionado
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Um último
suspiro de
esperança

Um trabalho espetacular do
Corpo de Bombeiros de Cascavel.
Praças e oficiais treinados para
salvar vidas que tentaram, até o
último instante, salvar a vida de
uma garota vítima de afogamen-
to na cidade.

O Corpo de Bombeiros foi in-
formado da situação por três ga-
rotos, que estavam com a vítima,
e ligaram para o telefone 193
pedindo socorro. “Eles informa-
ram que estavam na Praça dos
Mosaícos, que foram levados
pela água e que conseguiram sair,
mas que uma garota que estava
com eles havia sido arrastada
pela enxurrada”, relatou a tenen-
te Marcela Schwendler, relações
públicas do 4º GB (Grupamento
de Bombeiros).

“Eu pedi para ser montada uma
equipe de busca aquática, enquan-
to isso, eu e outro soldado inicia-
mos as buscas. Tentamos reanimar
e chamamos o médico, para fazer
procedimentos mais avançados.
Mas, infelizmente,ela não respon-
deu aos estímulos”, lamentou a te-
nente, que conversou com a nossa
reportagem depois de os bombeiros
tentarem, por mais de 15 minutos,
reanimar a menina, com massagem
cardíaca e outros procedimentos.

Bombeiros
tentaram, por

mais de 15
minutos,

reanimar a
VÍTIMA

A TRAGÉDIA
A tragédia ocorreu na Praça dos
Mosaícos, no Bairro Cancelli em
Cascavel, na tarde de ontem.
Milena Roso Sintz, 15 anos,
estava na praça com três garotos
quando caíram no riacho.
Atendidos pelos bombeiros com
ferimentos leves, os três garotos
disseram não saber o nome da
menina, que foi arrastada pela
correnteza na hora da chuva forte,
por cerca de 400 metros, e só
depois foi encontrada. Os garotos
estavam com hipotermia e
foram encaminhados para
atendimento hospitalar.

Meninos FORAM ATENDIDOS pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves

Círculo de oração
A esperança não era só do Corpo de
Bombeiros. Populares, que
acompanharam o socorro fizeram uma
corrente de oração em favor da garota.
Nos comentários da transmissão ao
vivo pela fanpage do nosso jornal, mais
de 1.600 visualizações simultâneas e
todos torcendo para que a menina
voltasse à vida.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos
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Giro da
Violência
Vítimas fatais

Um acidente resultou em duas
vítimas fatais em Francisco Alves,
na noite de sexta-feira. O acidente
ocorreu na BR-272, de acordo com
informações da PRF de Guaíra.
Uma motocicleta Honda CG, com
placas de Francisco Alves, bateu
de frente com uma Saveiro, da
mesma cidade, quando tentou
desviar de um pedestre que
caminhava na rodovia. O piloto da
bicicleta, um homem de 32 anos,
e o pedestre, um idoso de 64 anos,
morreram na hora. Eles moravam
na cidade. Os corpos foram
encaminhados para o IML de
Umuarama. O condutor da Saveiro
foi levado para atendimento
hospitalar com ferimentos leves.

Inseticidas na ervilha
Policiais rodoviários federais fizeram
a apreensão de uma grande
quantidade de inseticidas. O
material estava em uma carreta,
escondido em uma carga de ervilha.
A apreensão ocorreu em Céu Azul
durante abordagem da polícia ao
motorista, na BR-277. O condutor
relatou que levaria a carga para São
José do Rio Preto, São Paulo. Ele foi
preso em flagrante. A ocorrência
ficou aos cuidados da Polícia
Federal de Foz do Iguaçu.

Briga de colegas
Um grupo de colegas de traba-

lho que, de acordo com informações
colhidas no local do incidente, tra-
balham no HU (Hospital Universi-
tário), se envolveu em uma confu-
são no sábado, em Cascavel.

Tudo começou no Bairro Gua-
rujá, quando o grupo estava reu-
nido em um churrasco. Eles re-
solveram ir a outra residência,

para fazer outro churrasco, e lá o
desentendimento começou.

Com a briga, um homem levou
três facadas que atingiram o pul-
mão da vítima. Ele foi atendido
pelo Siate e encaminhado em es-
tado grave ao HU.

ASSUMIU
Um dos colegas assumiu a autoria do crime, foi detido, mas a informação
extraoficial é de que outro homem, que estava em uma Ecosport, foi o
autor do crime. A informação é de que a esposa dele foi detida. Porém,
o homem que assumiu o crime também deve responder, já que assumiu o
crime sem ter sido o autor. Informações extraoficiais dão conta de que a
confusão ocorreu por conta da mistura de álcool e uma briga passional.

Uma jovem de 19 anos ficou ferida em um acidente que ocorreu na tarde de
ontem, no Bairro Pioneiros Catarinenses em Cascavel. A motociclista tentou
acessar a Rua Santa Clara quando foi ultrapassada por um carro, que bateu na
lateral na moto. A vítima, identificada como Josiane Caroline Cordeiro, teve
fratura no joelho e no cotovelo. Com ferimentos leves, ela foi encaminhada à
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Veneza.

 PRF

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

BRIGA
ocorreu

no Bairro
Guarujá,

no sábado

Jovem ferida
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Domingo Feliz e licitações
Está para votação na Câmara de Vereadores o projeto
Domingo Feliz. A finalidade é criar um espaço público

como forma de incentivo à prática de atividades de lazer
para a população. Além disso, a proposta que estabelece
que atos nos procedimentos de licitação sejam gravados
em áudio e vídeo e, além disso, serão transmitidos em

tempo real. O que já é feito na atual gestão.

Não sei se vou ou se fico...
É fato que o secretário
Rubens Griep, da pasta da
Saúde, entregou a
Paranhos uma carta de
“desabafo” a respeito das
dificuldades enfrentadas
por ele na gestão e que
ficaria, apenas, até o dia
31. A entrega da carta foi
presenciada por vereadores
na quinta-feira, e nós
adiantamos no Hoje News
de sexta. Porém, Rubens
parece estar na dúvida. O
fato é que a carta existe e
que ele afirmou ser mesmo
um desabafo, diante da
sobrecarga do “mundo”
nos ombros.

Não sei se fico ou se vou...
Por telefone, na quinta-
feira mesmo, Rubens
parecia cansado e disse
que não falaria muita
coisa antes de conversar

com Paranhos, e que não
havia nenhuma definição.
A outros veículos de
comunicação, ele teria
dito que ia mesmo sair. A
outros, ainda, que ia ficar.
A informação extraoficial é
que ele está com medo da
pressão política, já que é
mais técnico e não se
envolve muito
nesse “jogo”.

A especulação...
...fica para: quem é que o
prefeito colocaria no lugar
de Rubens? Haveria
possibilidade do ex-
secretário, Reginaldo
Andrade? Quem seria tão
bem aceito pelo grupo do
primeiro escalão e “com
bala na agulha”? Rubens é
considerado, quiçá, o
melhor secretário de
Paranhos e com mais
conhecimento técnico da
“coisa” toda.

ESTRANHO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O que foi estranho foi a Secretaria de Comunicação negar
a possibilidade de saída de Rubens. Em nota, a Secom
disse que não há pedido de exoneração. Resumindo,
doeu na imprensa local já que, o que pareceu, foi que
todo mundo foi chamado de mentiroso. A possível saída
de Rubens foi divulgada por esse jornal e por outros
veículos de comunicação da cidade, inclusive em blogs.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

 Amanhã, às 19h, no auditório da Acic, Simone Sarolli
Braga Côrtes vai receber o título de Honra ao Mérito pelo
trabalho desenvolvido no movimento Cascavel Rosa.

Estacionamento
gratuito

Projeto mexe diretamente na arrecadação da Cettrans com
ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO

Está em pauta na ses-
são de hoje um projeto
polêmico e que deve ren-
der uma baita discussão
na Câmara de Vereadores.
A visão é boa, porque cria
isenção no estacionamen-
to regulamentado para
pessoas com deficiência e
também para idosos.

Porém, a ideia rece-
beu dois pareceres con-
trários das comissões
da casa. A alegação é de
que a proposta tem vício
de iniciativa, porque afe-
ta a receita do Município
e que isso ofende o prin-

cípio constitucional.
O projeto também

prevê uma condição no
EstaR. O usuário que for
notificado e efetuar o
pagamento, recebe 50%
da multa em créditos
para equipamentos ele-
trônicos ou talões de es-
tacionamentos.

A proposta “pisa no
pé” da Cettrans, direta-
mente, autarquia que co-
leciona problemas com
orçamento no vermelho.

PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Também será votado o projeto que dispõe

sobre a desafetação de segmentos de ruas no
Parque de Exposições. A proposta é do Executivo,
que conseguiu recursos federais para realizar
projetos do loteamento Jardim Aeroporto. Porém,
para que o repasse ocorra, é necessária
unificação dos imóveis de propriedade do
Município nesta área, que fica aos redores do
Parque de Exposições Celso Garcia Cid.
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Não há projeto protocolado ou
sequer estudo para concessão de
13º salário na Câmara de Vereado-
res de Cascavel. Essa é a informa-
ção da Casa de Leis, pelo menos
por enquanto, e o posicionamento
depois da decisão do TCE (Tribunal
de Contas do Estado).

O tribunal se posicionou di-
zendo que a concessão de 13º
salário e o terço de férias a vere-
adores, prefeitos e vice-prefeitos
só podem ser feitas para a próxi-
ma gestão. E as medidas preci-
sam estar previstas na LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) e na
LOA (Lei Orçamentária Anual) para
serem cumpridas.

De acordo com a Câmara de
Cascavel, não há previsão especí-
fica no orçamento e, por isso, se-
ria necessário primeiro fazer um
estudo de impacto orçamentário
para saber o quanto isso ia refletir

NO TCE
Caso queira “reivindicar” o pagamento, o vereador pode solicitar à Justiça.
Porém, uma decisão tomada pelo TCE prevê que o benefício apenas pode ser
pago se estiver previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na LOA
(Lei Orçamentária Anual). O que não seria possível mais o pagamento para este
ano, por exemplo. O presidente do TCE, Durval Amaral, deu a posição de que
estão vetados pagamentos retroativos e também à atual legislatura e o TCE vai
fiscalizar os municípios do Estado, se estão cumprindo com o prometido. O
direito foi considerado constitucional no STF no início do ano.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Não à venda
de bebidas
no estádio

Um projeto que foi protocolado na
Câmara de Vereadores e que deve
gerar bastante discussão proíbe a
venda e o consumo de bebidas alco-
ólicas em bens públicos esportivos.

A proposta é de autoria do Poli-
cial Madril e assinada por outros
nove vereadores. E proíbe a venda
e o consumo de bebidas alcoólicas
no Estádio Olímpico Regional, no
estádio Ninho da Cobra, no Giná-
sio de Esporte Sérgio Mauro Fes-
tugato, no Ginásio de Esporte Odi-

LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
A polêmica fica por conta do fato
de que uma lei estadual já foi
aprovada e sancionada em
setembro, contradizendo a proposta
do município.
A legislação, sancionada pelo
governador Beto Richa, libera a
comercialização e o consumo de
cerveja ou de chope nos estádios ou
arenas desportivas. Segundo a lei
estadual, o consumo é permitido
desde a abertura dos portões para
acesso do público até o término do
evento. As únicas bebidas alcoólicas
autorizadas são cerveja e chope e são
proibidas outras bebidas destiladas.
Também não é permitida a entrada de
pessoas nos estádios com bebidas.

lon Reinhart, no Ginásio de Espor-
te Francisco Pian e demais locais
esportivos que sejam de responsa-
bilidade do poder público municipal.

O projeto prevê ainda que em
locais particulares, a venda e o con-
sumo ficam por parte do responsá-
vel pelo estabelecimento manter o
sistema de segurança e o controle
do consumo de bebidas, e o propri-
etário pode responder por qualquer
ato ilegal que ocorra a partir do con-
sumo de bebidas.

SEM VALIDAÇÃO
De acordo com o diretor do
Legislativo, Mário Galavoti, a lei
estadual não tem validação nos
espaços administrativos pelo
município, como é o caso do
projeto apresentado pelo
vereador Policial Madril.

Projeto proíbe consumo e venda de
BEBIDA EM ESTÁDIO

Sem concessão de 13º salário

na folha da casa de leis.
Atualmente, em Cascavel, os ve-

readores não recebem 13º salário ou
o terço constitucional de férias.

NA REGIÃO
Na região Oeste do Estado, a
possibilidade de se ter de pagar o
“benefício” também assusta. É que,
considerando os 52 municípios da
região da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná), o
impacto com a medida seria em R$ 6
milhões a mais por ano, apenas para
os vereadores, mais R$ 2 milhões por
ano para prefeitos e vice-prefeitos.
Além disso, na folha de pagamento,
isso renderia 1.8% a mais e faria com
que a maioria dos municípios
estourasse o limite prudencial.

Na Câmara, não há projeto
ou estudo prevendo

pagamento de benefícios
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Desde seu lançamento, em 1987, o Microsoft Excel tem sido coad-
juvante em fracassos e sucessos empresariais, apesar de muitas ve-
zes tentarem apontá-lo como protagonista. Pouca coisa mudou desde
então. De acordo com dados apresentados pelas páginas web
Chron.com e CERN, as ferramentas mais utilizadas no dia a dia são os
navegadores e os processadores de documentos (e-mail, texto, plani-
lha e apresentação).

Em uma breve pesquisa em meu local de trabalho, descobri que a
grande maioria não utiliza muito mais que esses dois grupos de funci-
onalidades para exercer suas atividades diárias, a não ser no caso
dos colegas do Marketing que utilizam aplicações específicas de vídeo
e imagem. Até este momento, em 2017 foram vendidos mais de 152
milhões de computadores pessoais, de acordo com o Worldometes.

Certamente existem diversos tipos de compradores como, por
exemplo, os gamers, que movimentaram 31,9 bilhões de dólares em
todo o mundo no ano de 2016 em um mercado que arrecadou em sua
totalidade 269,7 milhões de dólares. A cada ano, tablets e smartphones
absorvem um pedaço das receitas de computadores pessoais.

Em setembro de 2017, a Samsung, uma das principais empresas
do mercado de smartphone, anunciou um produto revolucionário que
promete extinguir a necessidade de computadores pessoais chamado
de Estação DeX, uma abreviação para Desktop Experience.

Ao conectar seu smartphone ao DeX, uma área de trabalho simi-
lar àquelas utilizadas em computadores Windows ou Mac será dispo-
nibilizada com potencial de atender a grande maioria das atividades
realizadas diariamente.  Em 2018, podemos apostar em uma nova
corrida tecnológica, a dos celulares-computadores pessoais.

VOCÊ NÃO PRECISA
DE UM COMPUTADOR

  Outubro Rosa
O deputado Alfredo Kaefer
também entrou na onda do
outubro rosa e durante os
dias que passou em
Brasília fez questão de
vestir camisa rosa para
incentivar a campanha
contra o câncer. “É uma
campanha mundial
abraçada por todos os
setores da sociedade que
aponta para a importância
da conscientização da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama
e neste ano, também a
prevenção do câncer do
colo de útero.”
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“O Brasil é muito
rico. Já deveríamos
ser a maior nação
do mundo, se não
roubassem tanto.
Temos dinheiro,
basta ser bem
administrado.”

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

A confirmação do
ministro dos
Transportes de
recursos para o
término das
obras do terminal
de passageiros do
aeroporto de
Cascavel.

A briga das
torcidas do time
do Maringá e
FC Cascavel no
primeiro jogo
da decisão da
Taça FPF no
início da tarde
de ontem.
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Christian Geronasso é membro do Comitê
Macroeconômico do ISAE – Escola de Negóci-

os, e atua como consultor especialista em
geração de valor e inovação.

AÍLTON SANTOS

Christiane Yared,
deputada federal

 Reforma política
Perspectivas jurídicas da
reforma política. Esse é o
tema de evento agendado
para o dia 6 de novembro,
na Acic em Cascavel. O
evento trará alguns dos
maiores especialistas do
Estado em questões
ligadas à lei eleitoral e
reforma política. As
palestras serão conduzidas
pelo assessor-chefe do
ministro Luiz Fux, Carlos
Eduardo Frazão do Amaral
e pelos advogados,
Gustavo Bonini Guedes,
Carla Karpstein e Orlando
Moisés Pessuti.
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Sala Verde
Está agendada para 5 de dezembro a abertura da

1a exposição “Nas Entrelinhas do Hip Hop”. O
objetivo é valorizar a cultura Hip Hop local. A
mostra será na Biblioteca Pública Sandálio dos

Santos. Os interessados em participar ou
contribuir com algum material, devem entrar em

contato pelo telefone:
(45)9 99073566, com Andy.

Palestra Rosa
Hoje tem palestra com o médico
Univaldo Sagae, na Acic. Ele fará
palestra a convite do movimento
Outubro Rosa sobre prevenção

ao câncer. Será a partir das 19h.
Todos são convidados

a participar.

GeekUp 2017
Dias 18 e 19 de novembro,

Cascavel será sede de um dos
maiores eventos que

vai reunir tecnologia, cultura,
informação e entretenimento.

Trata-se do GeekUp 2017.

oOo
 O evento contará com várias
startups, desafios de robôs,

exposições, circuito de palestras,
apresentações artísticas, festival
de curta metragem e mais uma

série de atrações já confirmadas.
O evento será no  Centro de

Convenções e Eventos de
Cascavel. Mais informações pelo

telefone (45) 9 9911-9075

Quebra Nozes
O espetáculo Quebra Nozes será apresentado de
03 a 05 de novembro, no Teatro Municipal de

Cascavel. A promoção é da Escola de Dança Class.
Toda a renda será destinada para a

Apae de Cascavel.
oOo

A fantástica história de Clara e seu boneco
Quebra Nozes, em uma viagem encantada do

Reino das Neves até o Reino dos Doces contada
por meio da dança.

 Deyvisson Ross, que
completa mais um
aniversário hoje, ao lado
de Mariana Ross

 SIMONE E JOÃO BULHÕES,  na lente de Vera e Grasi Fotografias
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Avô apaixonado

ONEIVO DALLAGNOL
15 de novembro de 1949

24 de outubro 2017

Oneivo Dallagnol, natural de Erechim,
no Rio Grande do Sul, teve uma vida re-
pleta de realizações profissionais e
momentos de muita felicidade ao lado
da família que formou em Cascavel.

Ele foi escrivão da Primeira Vara
Criminal por 35 anos e atualmente
trabalhava com terraplanagem na
agropecuária. Ao longo dos 67 anos
conquistou muitos amigos e deixou a
sua marca no coração das pessoas

que amava e era amado.
Casado com Renata Celia Chiarini

Dallagnol teve dois filhos e duas ne-
tas. A segunda lamentavelmente ele
não teve a oportunidade de conhecer
por consequência do destino.

“Era uma pessoa com coração enorme,
apaixonado pela neta de uma maneira fora
do normal. Era um homem muito bom e
sempre disposto a ajudar toda a família”,
comenta o filho Marcelo Dallagnol.

Homenagem
A esposa Renata publicou

homenagem ao homem
que esteve ao seu lado

por 38 anos.
“Conquistamos juntos

amigos, rimos, choramos,
viajamos, festejamos e

bebemoramos ao longo
desses anos, sem contar

as brigas. Mas,
sinceramente, faria tudo

de novo. Foi um pai
normal, um avô

amorosíssimo - a paixão
pela neta era

contagiante -, amigo com
seus defeitos”, diz ela.

RECORDAÇÕES
Ela recorda o casamento com alegria e destaca momen-

tos da história ao lado do esposo. “Tinha uma capacidade
de conversar horas com jovens e velhos. Tinha umas tira-
das que ficará na memória de muitos: ‘delegado, cagaze-
pio vou matar um para as outras crianças ficarem com
medo’. Aguentou meu pique, me acompanhando nas mi-
nhas festas. Ficava horas pescando comigo, mesmo não
sendo tão apaixonado pela pescaria”, comenta Renata.

Oneivo Dallagnol não resistiu a problemas cardía-
cos aos 67 anos e faleceu no dia 23 de outubro.
Nesta segunda-feira será celebrada a missa de
sétimo dia do falecimento na Catedral Nossa

Senhora Aparecida, às 19h.

FOTOS: DIVULGAÇÃO



São Paulo 2 x 1 Santos
Flamengo 0 x 0 Vasco
Atlético-PR 0 x 0 Chapecoense
Fluminense 1 x 1 Bahia
Atlético-MG 0 x 0 Botafogo
Ponte Preta 1 x 0 Corinthians

Sport 3 x 4 Coritiba
Vitória 1 x 1 Atlético-GO

Avaí 2 x 2 Grêmio

SÁBADO (4/11)
17h Santos x Atlético-MG
19h Botafogo x Fluminense
19h Atlético-GO x São Paulo
21h Coritiba x Avaí

DOMINGO (5/11)
17h Corinthians x Palmeiras
17h Cruzeiro x Atlético-PR
17h Grêmio x Flamengo
17h Chapecoense x Sport
18h Bahia x Ponte Preta
19h Vasco x Vitória

31ª RODADA

32ª RODADA
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BRASILEIRÃO
20h Palmeiras x Cruzeiro

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 59 31 17 8 6 40 21 19
2 Palmeiras 53 30 16 5 9 46 31 15
3 Santos 53 31 14 11 6 33 22 11
4 Grêmio 51 31 15 6 10 45 28 17
5 Botafogo 48 31 13 9 9 39 32 7
6 Cruzeiro 47 30 13 8 9 36 28 8
7 Flamengo 47 31 12 11 8 40 29 11
8 Vasco 44 31 12 8 11 31 39 -8
9 Atlético-PR 42 31 11 9 11 37 37 0
10 Atlético-MG 42 31 11 9 11 36 36 0
11 São Paulo 40 31 11 7 13 41 43 -2
12 Chapecoense 39 31 11 6 14 36 43 -7
13 Bahia 39 31 10 9 12 40 41 -1
14 Fluminense 39 31 9 12 10 40 41 -1
15 Sport 35 31 9 8 14 39 47 -8
16 Coritiba 35 31 9 8 14 32 41 -9
17 Ponte Preta 35 31 9 8 14 31 40 -9
18 Avaí 35 31 8 11 12 22 37 -15
19 Vitória 34 31 9 7 15 39 48 -9
20 Atlético-GO 27 31 7 6 18 29 48 -19

SÉRIE A

Na noite de ontem, três jogos
agitaram a briga contra o rebaixa-
mento. Em duelo eletrizante, de
sete gols, o Coritiba venceu o Sport
por 4 a 3, em Recife, e deixou a zona
de rebaixamento. No outro confron-
to direto contra a degola, Vitória e
Atlético/GO ficaram no 1 a 1 em
Salvador. Lutando para deixar o Z-
4, o Avaí recebeu o Grêmio em Flo-
rianópolis e empatou em 2 a 2.

Na Ilha do Retiro, Sport e Coriti-
ba protagonizaram um duelo eletri-
zante. Lutando contra o rebaixamen-
to, as duas equipes buscaram a vi-
tória, e o confronto direto ficou aber-
to desde o início. Aos cinco minu-

Jogos dos
desesperados

tos, o Coxa saiu na frente com Wer-
ley. Aos 29, após desperdiçar pê-
nalti, Diego Souza se recuperou e
deixou tudo igual. Aos 39, Henrique
Almeida recolocou os visitantes em
vantagem, mas André empatou dois
minutos depois: 2 a 2. No segundo
tempo, Diego Souza repetiu a dose
aos 16 minutos e virou para o Leão.
O camisa 87 teve a chance de am-
pliar em nova cobrança de pênalti,
mas parou nas mãos de Wilson. Na
reta final, o Coritiba cresceu e ar-
rancou a vitória com gols de Jonas
e Yan. Com o resultado, o Coxa che-
gou a 35 pontos, mesma pontua-
ção do Sport, e deixou o Z-4.

Com a vitória,
Coritiba deixou

a zona de
rebaixamento

AVAÍ X GRÊMIO
Também com 35 pontos, o Avaí segue no Z-4 por ter uma vitória a
menos que os rivais. Na Ressacada, o Leão empatou com o Grêmio em 2
a 2. O Tricolor gaúcho foi o primeiro a marcar. Aos 11 minutos, Rafael
Thyere aproveitou bola na área e finalizou na saída do goleiro Douglas
Friederich, 1 a 0. Aos 28, o time catarinense igualou com Pedro Castro.
Aos 35, o Grêmio fez o segundo com Kaio e foi para o intervalo
vencendo por 2 a 1. Na etapa final, os donos da casa foram para cima e
decretaram o empate aos 17 minutos com Leandro Silva, 2 a 2. Com a
igualdade, os gaúchos seguem na quarta posição, com 51 pontos.

DIVULGAÇÃO
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Hoje, sua disposição para o trabalho
será impressionante e colocará a casa
em ordem. Mas pode ficar difícil se con-
centrar no final da manhã. Afaste o de-
sânimo e confira tudo com muito cuida-
do. Cor: roxo.

horóscopo

To
ur

o

O final da manhã, pode ser difícil cum-
prir horários e dar conta das suas ta-
refas. nas finanças todo cuidado é pou-
co. Em casa, preze pela harmonia da
família. Cor: roxo.

Li
br

a

Hoje, é melhor ficar na sua e redobrar
o cuidado com inimigos, inclusive no
trabalho. Procure cuidar das suas ta-
refas a sós e, no final da manhã, fique
atento para não esquecer horários ou
compromissos. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão

Você pode contar com uma ajuda dos
amigos para resolver um problema, ou
mesmo pedir um conselho. Mas tente
se concentrar mais no final da manhã,
pois pode perder compromissos. Cor:
verde.

G
êm

eo
s Pela manhã, talvez tenha que dar aten-

ção ao pessoal de casa. Porém, é pre-
ciso cuidado para não se esquecer de
compromissos no trabalho e nem dei-
xar nenhuma tarefa pela metade. Cor:
azul-escuro.

C
ân

ce
r

Você estará mais comunicativo e não
terá dificuldade para fazer novos con-
tatos. No final da manhã, redobre a
atenção com detalhes, pois pode rece-
ber informações erradas ou perder
prazos. Cor: verde.

Sa
gi

tá
rio

Hoje, sua atenção vai se concentrar
na carreira. É hora de fazer planos
para o futuro e dar duro no trabalho.
Mas, no final da manhã, tenha cuidado
com a distração. Cor: pink.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, o dia promete ser movimentado.

Você terá mais disposição no trabalho,
e seu jeito bem-humorado vai ajudar a
se entender melhor com os colegas. À
noite, saia da rotina com amigos. Cor:
azul.

Le
ão

Sua atenção vai se voltar para as fi-
nanças e você não deixará nenhuma
chance de ganhar dinheiro passar em
branco. Mas, de manhã, cuidado com
a distração. Tente se concentrar mais.
Cor: bege.

V
irg

em

Explore suas qualidades para dar con-
ta das suas tarefas e se destacar no
trabalho. De manhã, vai ser difícil se
concentrar, mas não se deixe abater.
À noite, seu magnetismo estará em alta.
Cor: verde-claro.

A
qu

ár
io

Hoje, é melhor não confiar demais nos
outros e ouvir a sua intuição. No final
da manhã, redobre o cuidado com
horários e compromissos, pois pode
perder a hora. Cor: preto.

Pe
ix

es

No trabalho, tudo o que puder ser feito
em parceria com os colegas terá mais
chance de dar certo. Mas cuidado com
mudanças de humor perto do final da
manhã. Cor: tons pastel.
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"Quem nasce sob esta influência tem muita
força para cortar o mal. É dotado de gran-
de idealismo e equilíbrio. Está sempre pron-
to a ajudar os que necessitam, chegando
mesmo a fazer "sacrifícios", agindo de
forma desinteressada. É portador de um
jóia rara chamada "luz interior". Algumas
vezes pode lhe faltar força de vontade,
ou mesmo abandonar o campo de bata-
lha, mas então ocorre o renascimento, o
ouroboros, a serpente que morde a
própria cauda, no sentido explícito
da regeneração. Sempre com sua
inteligência aberta e alerta, faz com
que a palavra "impossível" não faça
parte do seu dicionário.

ANJO LELAHELParabéns!

Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu co-
ração; contarei todas as tuas maravilhas.
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; can-
tarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Por-
quanto os meus inimigos retornaram, caí-
ram e pereceram diante da tua face. Pois tu
tens sustentado o meu direito e a minha
causa; tu te assentaste no tribunal, julgan-
do justamente;. Repreendeste as nações,
destruíste os ímpios; apagaste o seu nome
para sempre e eternamente. Oh! inimigo!
acabaram-se para sempre as assolações;
e tu arrasaste as cidades, e a sua memória
pereceu com elas.

Salmo do Dia Salmo 9

Luiz Valter Bonzanini, Eron Zeni, Thiago Mene-
gaz, Anderson Galli, Jackson Gondim, Rodrigo
Villa Nova, Janice Nottar, Edson Miguel Graeff
Borges, Eliane Ribeiro, Haryaneh Zaroviski e
Marcelo Albuquerque.

30 de Outubro é o Dia Nacio-
nal da Luta Contra o Reumatismo,
data importante para alertar a po-
pulação para um diagnóstico pre-
coce e  tratamento.

Segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde) são mais de 15
milhões de pessoas acometidas
por doenças reumáticas. Engana-se
quem pensa que só acomete pes-
soas idosas, elas podem atingir
também jovens e crianças.

Reumatismo é o termo designa-
do para descrever um grupo de do-
enças que afetam as articulações,
músculos e esqueleto. São pelo
menos 200 enfermidades, entre
elas artrose, bursite, lúpus, artrite
e mialgias que acometem não só
articulações e músculos, mas tam-
bém o sistema imunológico e ór-
gãos como cérebro, rins e coração.

As doenças reumáticas são fa-
cilmente detectadas, são dores ao
esticar os braços sobre a cabeça
ou ao elevar os ombros até tocar o
pescoço são alguns dos sintomas.

Tratamento
 O tratamento é feito com
administração de
medicamentos, injeções e
algumas outras atividades
como fisioterapia, tudo isso
depende da gravidade do
problema, por isso procure
um médico para que ele
possa lhe indicar o melhor
tratamento.
Prevenção
*Não fumar
*Realizar exercícios físicos
*Alimentação saudável e

rica em cálcio
*Não tomar bebidas

alcoólicas e cafeína em
excesso

 Artrite reumatóide
A artrite reumatóide é uma doença crônica, cuja
principal característica é a inflamação das juntas do
corpo. Pode ocasionar dor e inchaço nas juntas, o que
acaba ocasionando limitações para as atividades
diárias da vida. Entre os sintomas da ocorrência da
doença estão:  enrijecimento do corpo, sobretudo
pela manhã, mais aumento de temperatura, inchaço e
dor nas articulações.

CONTRA O
REUMATISMO

É IMPORTANTE
PROCURAR O

SERVIÇO DE SAÚDE,
LOGO QUE

IDENTIFICADOS
OS PRIMEIROS

SINTOMAS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Protege os dias: 25/03 - 06/06 - 18/08
- 30/10 - 11/0. Número de sorte: 6. Mês
de mudança:junho.Está presente na
Terra: de 1h40 às 2h da manhã.
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É IMPORTANTE
PROCURAR O

SERVIÇO DE SAÚDE,
LOGO QUE

IDENTIFICADOS
OS PRIMEIROS

SINTOMAS

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Protege os dias: 25/03 - 06/06 - 18/08
- 30/10 - 11/0. Número de sorte: 6. Mês
de mudança:junho.Está presente na
Terra: de 1h40 às 2h da manhã.
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SBT • CARINHA DE ANJO

Noviça Didi começa a dar aula de ginástica para as freiras do colégio e pede
para que a Madre Superiora participe para incentivar as irmãs. Gustavo descobre
sobre a campanha que Dulce Maria está promovendo com as amigas no vlog da
Juju para que a Madre Superiora libere as meninas do colégio de Doce Horizonte
a terem aula de futebol. Madre Superiora fica travada após o exercício físico e o
doutor André é chamado. Uma mulher vai até o apartamento de Gustavo com
objetivo de comprar a cobertura. Silvestre pensa que a mulher é uma candidata a
vaga de arrumadeira e através do plano de Dulce Maria, destrata ela com objetivo
dela não aceitar o emprego. A mulher sai molhada e suja no momento que Gus-
tavo chega. Doutor André pergunta para a Madre Superiora está pensando na
proposta da campanha do vlog da Juju, mas a religiosa não sabe do que se trata.
Gustavo chama a atenção de Silvestre e Dulce Maria. Silvestre pede demissão e
diz que irá embora do apartamento. Dulce tenta interferir, mas não consegue.

MALHAÇÃO
Malu suspende os alunos que lide-

raram o protesto, inclusive Clara, e
ameaça Ellen. Dóris conversa com os
professores sobre K2. Marta exige que
Lica retorne à escola e pede ajuda a
Leide. Mitsuko e outros responsáveis
pelos alunos reclamam das atitudes de
Malu com Edgar. Tato alerta Keyla so-
bre a vacinação de Tonico. Ellen aprova
o comportamento de Jota, e Fio provo-
ca o menino.

TEMPO DE AMAR
Em Lisboa, José Augusto e Firmino

fogem com Mariana nos braços. Mar-
tim e Josefina procuram pela filha. Em
Morros Verdes, Delfina ameaça Fernão.
Moniz aconselha Fernão a se casar
com Tereza e não desafiar Delfina. No
Rio, Maria Vitória comenta com Geral-
do que voltará a Portugal. Lucinda ouve
quando Inácio diz a Falcão que gosta-
ria de rever o rosto de Maria Vitória.
Edgar se recupera de seu acidente.
Olímpia confronta Januária e garante

que não desistirá de Edgar. Celeste
aceita o convite de Artur para fazer um
recital em prol do Grêmio Cultural. Ma-
ria Vitória e Vicente trocam confidênci-
as sobre suas vidas.

PEGA PEGA
Sandra Helena diz a Agnaldo que

os dois não podem mais ficar juntos.
Pedrinho ofende Lourenço e o acusa
de ter provocado uma briga entre Eric e
Luiza intencionalmente. Antônia mos-
tra a Luiza as fotos de documentos que
recebeu, por denúncia anônima, que
incriminam Eric pelo acidente de Mire-
lla. Borges aconselha Eric a fazer as
pazes com Luiza. A Polícia encontra os
documentos originais sobre o acidente
na sala de Eric. Sabine repreende Ma-
lagueta.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara garante a Renato que não foi

agredida por Gael. Elizabeth repreende
Renan por tê-la beijado. Clara revela a
Nicácio que foi agredida. Nádia faz in-
triga de Clara para Lorena. Samuel con-
vida Suzy para jantar. Clara visita Josa-

fá e esconde seu estado. Gael busca o
apoio de Estela. Bruno tenta beijar Ra-
quel. Lorena alerta Vinicius sobre Gael.
Renan confessa que se apaixonou por
Elizabeth e Jô insiste que a esposa de
Henrique se encontre com o empresá-
rio. Sophia se aconselha com Natana-
el sobre os direitos de Gael à jazida de
esmeraldas.

O RICO E O LÁZARO
Joana se surpreende ao ver que

Benjamin está vivo. Shag-Shag diz que
o melhor para Hurzabum é ficar longe
do palácio. Nitócris descobre que Bel-
sazar conseguiu fugir a tempo. Nebuza-
radã manda intensificar as buscas a
Belsazar. Malca diz não suportar viver
no mesmo local do homem que matou
seu pai. Neusta recebe uma carta de
Joaquim e descobre que será avó. Ben-
jamim se abre com Joana. Ravina e Za-
doque seguem para a sinagoga. Fassur
ameaça Oziel. Joana procura Zac e pede
autorização para Benjamim visitar Asher.
Shag-Shag e Arioque trocam palavras
carinhosas.

 • RECORD

Noviça Didi começa a
dar aula de ginástica

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h30,16h e 18h30 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h (Leg)
Sala 2: Qui a Qua:14h, 16h30 e 19h (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h30 (Leg)

 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

 Pica-Pau O Filme
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 e 15h10

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40

DIVULGAÇÃO



A fofucha Ester Hadassa Ferreira Costa apagou três velinhas recentemente
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João Emanuel, fotografado por Vera e Grasi Fotografias

1 - Mantém sempre
o mesmo tamanho,
não importa o
peso?

Vamos colorir o rei da selva?

2 - Tem cabeça, tem
dente, tem barba, não é
bicho nem é gente, o
que é?

3 Qual é o queijo que
mas sofre?

1 -  A BALANÇA. 2 RESPOSTA: ALHO. 3 RESPOSTA: O QUEIJO RALADO.

Toda a graça de Rafael Franciosi dos Santos

DIVULGAÇÃO

Leve o caracol até o cogumelo

DIVULGAÇÃO


