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Garotas combinam
suicídio coletivo

No mês em que a campanha de prevenção ao suicídio é reforçada, um episódio alarmante vem à
tona em Cascavel: adolescentes entre 13 e 15 anos organizaram um suicídio coletivo. Três meninas que estudavam na mesma escola marcaram dia e hora para tirar a própria vida. Apenas neste
ano, mais de 50 tentativas de suicídio entre adolescentes chegaram ao Conselho Tutelar.

Urnas lacradas
A Justiça Eleitoral de Cascavel começou o processo para lacrar as urnas
para o próximo dia 7 de outubro.
z Pág. 4
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“Uma grande nação se faz
com coragem e jogar o jogo
democrático exige coragem,
porque é um jogo difícil e
estamos passando por esse
momento de batismo
das urnas”

Ao leitor
VERÃO NA PRIMAVERA
Chegou a primavera! Esse dia 22 de setembro foi dos
mais bonitos, iluminados, ensolarados que já tivemos, digno de iniciar esse tempo mágico de vida, de luz e de cores.
Verdade que passamos diretamente do inverno para o verão sem que tivéssemos uma temperatura amena de primavera, mas o verde brotando e as flores espalhando cor
pelos caminhos não nos deixam esquecer que é primavera.
Meu pequeno jardim não tem espaço para plantar muita
coisa, mas um de meus pés de jacatirão deu as boas vindas à primavera ainda com uma flor. Meus amores-perfeitos, felizmente, estão fartamente florescidos, apesar de
estarem há meses produzindo suas flores. Sei que eles
sabem em que época estamos, apesar do que o nosso
descaso com a natureza fez com o tempo, desregulando
as estações. E em sabendo disso, eles rejuvenesceram e
explodiram em flores de novo, só para receber a primavera.
As orquídeas, de vários tipos, florescem espetacularmente
em tudo que é jardim. São cachos e mais cachos de orquídeas de todas as cores, perfumando tudo ao seu redor.
Meus pés de morango, que eu pensei que estavam
parando de produzir, encheram-se de flores novamente e
elas contrastam - ou combinam? - com as frutas já amadurecendo. Nem todos os pés de ipê estão carregados de
flores, mas vi alguns vestidos de amarelo, sóis particulares irradiando luz de pequenas ilhas de ouro, como se um
Midas tivesse passado e tocado neles.
A primavera chegou... O mundo vestiu-se de flores, a
vida enfeitou-se de cores e a gente se enche de amor... É
primavera! A vida sorrindo, música ao vento, poesia no ar.
Ah, a primavera... contigo renasce a vida, brota de novo
a poesia, renova-se a esperança. Vem, primavera: lança
sobre nós o sol, raio de luz, força e cor, essência de vida
de nós, pequenos filhos da terra. A festa da vida recomeça
e eu te festejo, primavera!
Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor
- http://lcamorim.blogspot.com.br

Presidente da República em
exercício, Dias Toffoli
enalteceu o papel da política
e dos congressistas e disse
que é preciso defender os
avanços da Constituição.
Segundo ele, “o jogo democrático é
difícil” e o Brasil passa agora por um
momento de “batismo das urnas”,
fazendo referência às eleições 2018.
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Dívida soma Giro Político
R$ 119 milhões

politica@jhoje.com.br

Briga pelo segundo lugar

Sem fôlego suficiente
para executar grandes projetos, o Executivo municipal
depende de empréstimos
- independente da gestão para implantar ideias ou resolver demandas sociais,
econômicas e políticas.
Apesar da preocupação da Comissão Parlamentar de Economia e Finanças, a prefeitura garante que possui fôlego
para gastar com dinheiro
obtido em financiamentos
e honrar essas dívidas.
Na Prefeitura de Cascavel, o total da dívida é
de R$ 119 milhões - gastos na reurbanização, em
pavimentação, modernização da infraestrutura urbana e maquinário para a
zona rural. Só em relação
aos empréstimos de pavimentação, o Executivo
paga mensalmente R$
300 mil em juros.
Pelo acompanhamento
da Secretaria de Finanças, a capacidade de endividamento da prefeitura
é de 16% da receita contribuinte, ou seja, além
dos R$ 119 milhões já
obtidos, resta hoje uma

margem de R$ 70 milhões para novos empréstimos. O montante seria
suficiente para dois projetos em andamento:
Avançar Cidades (empréstimo de R$ 35 milhões) e
compra do Atacado Liderança (R$ 28 milhões),
zerando outros projetos
futuros, pelo menos até
quitar parte dessa dívida.
“É uma questão de
definir as prioridades
administrativas e do plano de governo. Não há
certo nem errado. A administração leva em conta os critérios técnicos
com base no que é arrecadado e também em
que esse dinheiro deve
ser comprometido. É um
compromisso obter o dinheiro e ter capacidade
de pagamento futuro”,
explica Renato Segalla.
São seis operações de
crédito para pavimentação
urbana, entre 2011 e
2016, que totalizam R$
12,049 milhões, com prazo para pagamento - em
média - até 2020.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA
A operação mais recente para asfalto foi da Avenida Tito Muffato totalizando R$ 7 milhões, com vencimento em 2025. Também constam
R$ 7,3 milhões reservados para a compra de patrolas e caminhões no
Banco do Brasil, com vencimento em 2023. O Município tem ainda R$
8 milhões para infraestrutura para serem pagos até 2026. Já o saldo
devedor ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
está em R$ 83 milhões - que precisa ser pago até 2038.
O valor em débito conta com acréscimo de uma variação da
TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), mais 4,5%.
Conforme o Diário Oficial, a prefeitura reservou crédito suplementar de
R$ 538 mil para amortizações, juros e outros encargos para pagamento
da dívida pública interna. Como passou a ter uma dívida externa - do
BID -, repassou recentemente a segunda parcela de amortização, juros e
encargos de R$ 1,2 milhão. Por ano, são duas parcelas.

Apesar de a Associação Comercial ter “cancelado” a visita em
uma confusão de agenda, João Arruda (MDB) esteve ontem em
Cascavel e conversou com empresários sobre as demandas
regionais. O sobrinho de Roberto Requião está de olho no
segundo lugar - concorrência grande com Cida Borghetti (PP):
a corrida é garantir o segundo turno nestas eleições. Diante
da possibilidade de desbancar Ratinho Júnior (PSD), Arruda
não dá mole. Ontem deixou claro o tom da campanha
pregando a “descontinuidade” da gestão de Beto Richa
(PSDB), considerada por ele uma “decepção aos paranaenses,
que viam no ex-governador a salvação”.

Puxão de orelha

Aprovado

Em votação da mudança da
Lei Orgânica, o vereador
Paulo Porto (PCdoB) criticou
a Mesa Diretora por debater
muito pouco internamente a
proposta do Executivo:
“Temos que acordar, e vai
uma crítica à Mesa Diretora:
temos que parar esse
hábito, e se modifique com a
nova Mesa com o futuro
presidente Alécio [Espínola],
de colocar pautas polêmicas
na sexta à tarde”.

Após desempate de Gugu
Bueno (PR) sob pedido de
vistas, a alteração da Lei
Orgânica foi aprovada. O
projeto volta à votação daqui a
dez dias. Dentre as mudanças,
estão a organização das
comissões parlamentares de
inquérito, a autorização para
viagens do prefeito, a
permissão para concessão de
praças, parques e logradouros
públicos, tais como os que
estão em análise na Casa, que
concedem a exploração à
iniciativa privada de quiosques
no calçadão e no zoológico.

Defesa
Em defesa, o vereador Celso
Dal Molin (PR) disse que
houve discussão com
legisladores e Executivo e
que não “há mais o que
discutir”. Bastou para Porto
rebater: “Temos que
discutir, sim! Estamos
fazendo o que aqui? Preciso
discordar. Preocupa-me
reuniões com o Executivo,
tem que ser feitas pelo
Legislativo”.

Fruta livre
Foi aprovado o pedido para
liberar o funcionamento da
Ceasa (Central de
Abastecimento) no aniversário
de Cascavel. O setor de
hortifrutigranjeiro se une a
outros seguimentos
autorizados, como hotéis,
bares, postos de combustíveis
e shoppings.

EXTRAORDINÁRIA
Hoje, após o encerramento da sessão ordinária, a Câmara
realiza duas sessões extraordinárias. Será apreciada a
segunda parcela de 1,27% para equiparação do piso nacional
dos profissionais do magistério do Município, pagos em
quatro parcelas, totalizando 5,11% de reajuste.
z Publicada a exoneração do secretário de Agricultura,
Agassiz Linhares Neto, em Diário Oficial hoje.
z Após grampeada reclamando do “baixo” salário, excomissionada de Roberto Parra (MDB), nomeada em Gabinete III
na prefeitura, vai para a Secretaria de Planejamento. Caso de
devolução de salários é apurado pelo Gaeco.
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Urnas são lacradas
O Fórum Eleitoral de Cascavel,
que abriga a 68ª e a 143ª Zonas
Eleitorais, deu a largada para as
eleições de 7 de outubro. Ontem e
hoje a 68ª prepara as 371 urnas
eletrônicas, das quais 351 para as
seções e 20 de reserva. “Nós inserimos o card, cadastramos todos
os candidatos, fazemos testes sonoros, de vídeo e verificamos as
teclas. Fazemos tudo para que elas
funcionem perfeitamente no dia das
eleições”, explica a chefe da 68ª
Zona, Eliara Vicari Santana.
Possíveis problemas apontados
pelo fórum são falta de energia elétrica e de bateria, e outras questões técnicas. Para que isso não
aconteça, as urnas passam por
uma espécie de “treinamento”.
“Num intervalo de dois, três meses,
fazemos elas trabalharem um pouco. São computadores, não podem
ficar muito tempo sem uso. A diferença é que agora fazemos um teste operacional maior e todas as fun-

URNAS são preparadas e só saem das caixas no dia 7
cionalidades são avaliadas para
nada dar errado”, diz Eliara.
Após o lacre, as urnas eletrônicas só voltam a ser retiradas
das caixas no dia 7 de outubro,
dia da eleição.
A 143ª Zona Eleitoral vai preparar seus 380 aparelhos nesta quinta e sexta-feira. Ao todo, são 751
urnas que estarão apostos para
receber os mais de 218 mil eleitores na área de abrangência das
duas zonas eleitorais de Cascavel.
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Fábio Donegá

2ª via de título
Termina nesta quinta-feira (27) o
prazo para o eleitor solicitar a
segunda via do título no cartório
eleitoral da zona onde está
cadastrado. O documento não é
o único aceito no pleito de
outubro e o eleitor pode se
apresentar com outros, desde
que seja oficial com foto, como a
carteira de identidade, carteira
de trabalho, carteira de
motorista ou passaporte.
Para solicitar a segunda via do
título, o eleitor deve estar em dia
com a Justiça Eleitoral - não
poderá ter débitos pendentes,
como multas por ausência às
urnas ou aos trabalhos eleitorais.
As multas devem ser pagas por
meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) emitida pelo
cartório eleitoral e podem variar
de R$ 1 a R$ 35,14.
Eleitores que estiverem com a
situação regular também podem
optar pela versão digital do título de
eleitor que pode ser obtida
gratuitamente por meio do aplicativo
e-Título,disponívelparasmartphones
gratuitamente nas lojas virtuais Apple
Store e Google Play.

Última semana para sacar PIS/Pasep
Esta é a última semana
para que todos os cotistas dos
fundos dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep) saquem o benefício fora dos critérios previstos em lei. O prazo termina
nesta sexta-feira (28).
Conforme determina a Lei
13.677/2018, a partir do dia
29 de setembro os saques voltarão a ser permitidos somente para os cotistas que atendam a um dos critérios habituais: pessoas com 60 anos ou
mais, aposentados, herdeiros

de cotistas, pessoas em situação de invalidez ou acometidos
por doenças específicas.
Cerca de R$ 17 bilhões já foram
pagos aos trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988 na iniciativa privada (com carteira assinada)

ou no serviço público, desde o início do processo de flexibilização
dos saques do Fundo PIS/Pasep,
em outubro de 2017, até agora.
Dos 28,5 milhões que têm direito, mais de 15,5 milhões já receberam os recursos.

QUEM TEM DIREITO
Têm direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada
antes da Constituição de 1988. As cotas são os rendimentos anuais
depositados nas contas de trabalhadores, instituídas entre 1971, ano da
criação do PIS/Pasep, e 1988. Quem contribuiu só a partir de 4 de outubro de
1988 não tem direito ao saque. Para saber o saldo e se tem direito ao
benefício: cotistas do PIS podem consultar a Caixa no telefone 0800-726-0207
ou nos caixas eletrônicos com o Cartão Cidadão; no caso do Pasep, a consulta
é feita no Banco do Brasil, telefones 4004-0001 e 0800-729-0001.
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Recursos da pós salvam
pesquisas da Unioeste
APMF discute
obras paradas
PESQUISADORES e professores vão usar
recursos da pós para comprar ração
Recursos dos três programas de
pós-graduação da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) - Biociência e Saúde, Ciências Farmacêuticas e Odontologia -, vão “salvar” as pesquisas em andamento no
Biotério Central, no campus de Cascavel, suspensas semana passada
devido à falta de dinheiro para a compra de alimento aos animais usados
como base de experimentos científicos (ratos e camundongos).
Serão usados R$ 4,5 mil para a
compra de ração, o que garante estoque até o fim do ano. O dinheiro é oriundo das inscrições para os processos
seletivos dos programas, taxa que é
depositada no caixa da Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
de Pós-graduação da instituição. A previsão é de que as rações cheguem até
a próxima terça-feira (2).
De acordo com a presidente do
Comitê de Ética no Uso de Animais
da Unioeste, Luciana Oliveira de
Fariña, os três programas de especialização vão lançar mão de recursos emergenciais para pagar a ração dos roedores. A decisão, tomada ontem durante reunião entre pesquisadores, vai evitar que mais de
200 animais morram de fome. “Isso
é uma situação emergencial para
que os roedores não sejam sacrificados por falta de comida. É uma
ação paliativa para terminar as pesquisas. Ainda há muitos problemas
de cunho administrativo que precisam ser resolvidos para fortalecer

e organizar o trabalho com uso de
animais”, diz Luciana.
Um desses problemas é a contratação, por meio de concurso público, de três médicos-veterinários,
profissional obrigatório dentro dos
biotérios central e experimentais.
Hoje, a admissão ocorre via Processo Seletivo Simplificado.
Para discutir o futuro dos trabalhos praticados no Biotério Central,
a coordenadora do biotério, Sabrina
Grassiolli, vai convocar diretores, pesquisadores e Reitoria para nova reunião, com data a ser definida. Desse
encontro devem sair propostas que
garantam a autonomia do biotério
sem a necessidade de recursos estaduais para que nenhuma pesquisa seja novamente ameaçada.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

As obras paralisadas do Colégio
Estadual Wilson Joffre, em Cascavel,
estarão na pauta da reunião ordinária
da APMF (Associação de Pais, Mestres
e Funcionários) na noite desta quartafeira (26). A comunidade escolar quer
ver as obras concluídas e ainda não
obteve uma resposta sobre onde foi
parar o recurso da obra.
A diretoria do colégio tentou, sem
sucesso, uma reunião na Secretaria de
Educação para tentar obter informações
sobre o futuro das obras que abrigarão
laboratórios e a biblioteca.
Já a Fundepar diz que a obra se
encontra em fase de planejamento e
projeto. Deve ser orçada no fim do
ano e licitada em meados de 2019.

Em Cascavel
Na tarde de hoje a secretária de
Educação, Lucia Aparecida Cortez
Martins, estará em Cascavel, no
Centro de Educação Profissional Pedro
Boaretto Neto. Ela será recepcionada
com atividades culturais mostrando o
trabalho do NRE (Núcleo Regional
de Educação).

Pé na Faixa
A ação educativa “Pé na Faixa”, realizada na manhã dessa segunda-feira (24)
na Avenida Brasil em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, em
Cascavel, deu continuidade às atividades da Semana Nacional do Trânsito que
foram abertas no dia 18 de que se encerram hoje (25). Com o foco no
pedestre, mas em sinal de alerta também aos motoristas, a equipe de educação
passou orientações sobre uso correto da faixa, como o “sinal da vida”, atenção
e o respeito por todos os envolvidos. “O respeito deve ser de todos na via,
tanto condutor quanto do pedestre, por isso, intensificamos as ações educativas
com esse objetivo, uma vez que Cascavel contempla grande número de faixas de
pedestres e as mesmas devem ser utilizadas praticando educação”, explica a
coordenadora de Educação de Trânsito, Luciane de Moura.
Hoje às 11h, na Avenida Brasil, próximo à Praça do Migrante, a Cettrans
realiza abordagem educativa; às 12h tem simulado de acidente de trânsito com
o Corpo de Bombeiros, no mesmo local; e, às 14h, palestra educativa de
trânsito ministrada pela Polícia Rodoviária Federal na Copel.

LOCAL
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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

OUTRO CASO
Segundo Terezinha, caso
semelhante aconteceu em
Ibema, quando um grupo de
adolescentes decidiu tirar a vida,
também em um suicídio coletivo.
Nesse caso, eram meninos. A
situação chegou até o Naps
(Núcleo de Apoio à Saúde da
Família), que foi procurado pela
reportagem, porém, ninguém
atendeu aos telefonemas.

Suicídio coletivo
alerta conselheiros
No mês em que a campanha de
prevenção ao suicídio é reforçada, um
episódio alarmante vem à tona em
Cascavel: adolescentes entre 13 e
15 anos organizaram, há pouco mais
de um mês, um suicídio coletivo. Três
meninas que estudavam na mesma
escola marcaram dia e hora para ti-

50 TENTATIVAS EM UM ANO
As tentativas de suicídio entre adolescentes, no entanto, são mais comuns do
que se imagina. Conforme o presidente do Conselho Tutelar Sul, Everaldo Silva,
desde o início deste ano foram atendidos em torno de 50 casos envolvendo
jovens de até 18 anos que tentaram, de alguma forma, contra a própria vida.
Isso só em Cascavel. O número corresponde a uma média de dez atendimentos
a cada um dos cinco conselheiros que atuam no local. Na maioria dos casos, as
tentativas ocorrem entre meninas. A faixa etária mais atingida é entre 13 e 17
anos, que se automutilam ou abusam de medicamentos.

Peça ajuda! Ligue 188
O Setembro Amarelo foi escolhido
como mês de prevenção ao
suicídio. Tema considerado tabu, o
assunto vem à tona com
divulgação de dados e realização
de palestras. Acima de tudo,
divulgação do CVV (Centro de
Valorização à Vida), que atende
24 horas por dia pelo telefone
188. Ligue, peça ajuda, falar pode
ser a solução. A ligação é gratuita.
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rar a própria vida. Não fossem os
burburinhos em sala de aula da trama das jovens que chegaram aos
ouvidos da professora, o fim dessa
história seria uma tragédia.
O caso chegou até o Conselho Tutelar Sul e foi relatado pela conselheira Terezinha Donegá. Segundo ela,
essa ideação suicida, agora premeditada em grupos, se justifica por uma
somatória de fatores, que gera um
processo de identificação entre cada
uma das adolescentes. “Muitos casos de tentativa de suicídio ocorrem
pela falta de diálogo entre pais e filhos, pela violência doméstica, abuso sexual, conflitos dentro da própria
casa, dificuldade em aceitar e conversar com os pais sobre a opção sexual, uso de drogas, enfim, fatores que
culminam em depressão. E é aí que
vem a ideia do suicídio”, conta.
O episódio que envolveu as três
adolescentes não surgiu pela internet nem redes sociais nem teve influência de jogos no estilo Baleia
Azul, em que desafios eram lançados via WhatsApp àqueles que aceitassem participar e cujo game over
era quando o jogador tirasse a própria vida. “Essas meninas combinaram verbalmente o que iriam fazer.
Marcaram hora e data para cometer o suicídio”, relata a conselheira.

15 anos e quatro tentativas
Um conflito entre mãe e filha, agravado por problemas externos,
provocaram em uma adolescente de 15 anos o desejo de morrer. Por quatro
vezes a jovem tentou suicídio, frustrado em cada uma delas. A assistente
social e conselheira Eleni Cabral foi quem atendeu a menina, que hoje passa
por tratamentos psicológicos. E foi com Eleni também que outros três casos
- todos envolvendo meninas - foram tratados. “Uma delas tinha planejado se
suicidar no dia do próprio aniversário. A data escolhida era uma sexta-feira,
só que, por sorte, na quinta, a professora ficou sabendo. Ela rapidamente
levou o caso adiante, e evitou uma tragédia”, conta.
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Uma UBS bem equipada

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Quem mora no Bairro Recanto
Tropical, em Cascavel, e depende da
saúde pública precisa ir até o bairro
vizinho para atendimento na UBS
(Unidade Básica de Saúde) Claudete. Mas isso não é problema, justamente por conta da boa estrutura
da unidade, que, embora com grande demanda, consegue atender a
todos, garante o coordenador da
unidade, Nei Lima: “Geralmente conseguimos atender a todos. Temos
uma demanda grande, mas contamos com várias especialidades e o
pessoal é bem atendido”.
Na unidade há dentista, pediatra,
ginecologista e quatro clínicos gerais. A UBS Claudete cobre cerca de
8 mil pessoas, somando a parte do
Tropical e outros locais do entorno.
“Nós contamos ainda com enfermeiros, assistentes sociais e agentes
comunitários de saúde que fazem o
acompanhamento domiciliar dos
pacientes”, explica o coordenador.
Josiane Aline Motta mora há
três anos no Recanto Tropical e elo-

JÁ são mais de
1.500 brigadistas

UBS Claudete
atende parte do
Recanto Tropical

gia o atendimento da UBS: “Fazia
um tempinho que não vinha aqui,
mas sempre sou bem atendida. É
um local muito bom, os profissionais, tudo ótimo, não tenho do que
reclamar, além de sempre ser uma
unidade bem tranquila”.
Ela ainda elogia outros serviços
do bairro: “Pouca criminalidade no
bairro, ônibus, infraestrutura boa,
é muito bom morar no Tropical”.

 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Fábio Donegá
Atenção você que mora no Bairro
Parque São Paulo. Na próxima semana o
Hoje News traz reportagens especiais da
sua região. Sugestões podem ser enviadas
para o WhatsApp (45) 99975-1047
e pelas redes sociais Facebook
O Paraná / Hoje News e
Instagram @oparanahojenews.

Defesa Civil na Escola
Primeiros Socorros, Plano de Abandono, Prevenção e Combate a Incêndios são
procedimentos que fazem parte da cultura de prevenção dos profissionais do
Núcleo Regional da Educação de Cascavel.
Nos meses de agosto e setembro, mais 300 profissionais participaram da
capacitação de brigadistas escolares. Ao todo, o NRE conta com mais de 1.500
servidores aptos para atuar em situações de risco, além da adequação dos
ambientes escolares com instalação de equipamentos de segurança e
sinalização de emergência. O treinamento faz parte da Formação Brigada
Escolar: Defesa Civil na Escola que, sob a coordenação do professor Gilson de
Paula, do Núcleo Regional de Educação, e do Corpo de
Bombeiros de Cascavel, prepara gestores, professores,
equipe pedagógica, agentes I e II para atuar em
ocorrências repentinas nos estabelecimentos de ensino.
O curso perfaz um total de 68 horas, com provas via EaD
(Educação a Distância), além de 8 horas de aulas práticas
com enfoque em manuseio de extintores, simulação de
incêndio com evacuação de prédio e demais procedimentos
necessários para difundir a cultura de prevenção. Outras
etapas estão previstas no decorrer do ano letivo.
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LOUYS TILLIT

gente@jhoje.com.br

Brincadeira
Para comemorar o Dia da
Criança, o Clube Comercial
vai preparar uma tarde
muito especial com muita
brincadeira e diversão. Será
dia 12 de outubro, na sede
campestre do clube.
Mais informações pelo
telefone 3038-7113.

A bela Thaís Noreto, pelas lentes de Louys Tillit

Primavera

Contra o câncer

A tradicional Rotary Fest
Flores Cascavel já tem data
para ser realizada.
Será de 3 a 7 de outubro.
São centenas de
espécies de flores e
plantas ornamentais,
frutíferas e ervas
medicinais.

Dia 10 de outubro, a
Associação Cascavel Rosa
realiza a noite de palestras
Juntos Contra o Câncer.
Vários especialistas vão
falar sobre câncer de
intestino, câncer de mama,
câncer de ginecológico e
câncer infanto-juvenil.
oOo
Será às 19h30 no Teatro
Emir Sfair. O ingresso é um
quilo de alimento não
perecível ou produto de
higiene pessoal, que será
doado para pacientes do
Hotel Santa Ana.

oOo
O evento será no Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel com entrada franca.
E quem passar por
lá vai receber orientações
de como cultivá-las.

Caroline Silva Farias, em clima descontraído
para as lentes de Arivonil Policarpo

Felicidades!
Maria Novelletto Lisovski,
Pedro César Marques,
Leonildo Paulo Moggi,
Paulo Roberto Marcoli,
Sandra Mariano Felisberto.

Um homem não pode fazer o
certo numa área da vida,
enquanto está ocupado em fazer
o errado em outra. A vida é um
todo indivisível.
Mahatma Gandhi
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N o velas
GLOBO • SEGUNDO SOL

Luzia procura Ícaro
DIVULGAÇÃO

Beto e Luzia se amam. Galdino vê quando Laureta esconde um pendrive com
um vídeo de Karola e Remy juntos. Rosa afirma a Ícaro que não deixará Valentim
para viver com ele. Valentim questiona Rosa, que confessa que guarda um
segredo sobre o passado do namorado. Laureta confronta Ícaro sobre Rosa.
Galdino entrega uma cópia do vídeo de Karola com Remy para Luzia. Luzia conta
a Cacau e Roberval seu plano para desmascarar Karola na frente de todos. Naná
pede que Beto convide Gorete e Clóvis para cantar em seu show. Dodô se
preocupa por Beto acreditar em Luzia novamente. Roberval oferece um emprego
a Rochelle, que desdenha do tio, e os dois acabam se agredindo. Karola prepara
o show de Beto. Agenor adoece e reclama a ausência de Nice.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Hugo e Kavaco se revoltam contra
a torcida adversária. Pérola e Beth
questionam a atitude de Márcio. Maria Alice fica nervosa com sua aula de
dança e Mel a ajuda. O time do Sapiência vence o jogo com gol de Santiago. Santiago, Érico, Hugo e Álvaro socorrem Michael que estava sendo atacado pelos torcedores.
O TEMPO NÃO PARA
Samuca diz para Vanda que a SamVita não pode abandonar Betina. Marocas se emociona com o discurso de
Samuca para seus funcionários, mas
discute com o ex-noivo sobre Betina.
Vanda vai à delegacia como advogada

de Betina e se surpreende ao ver Mariacarla como representante da executiva. Carmen diz a Samuca que alguém
armou para Betina. Samuca conta para
Carmen que Amadeu comprou a Criotec. A Marinha descobre que Elmo retirou Cairu da Criotec. Waleska é destituída do cargo por sua ligação com Elmo.
Dom Sabino é demitido da padaria.

sus que foi ele quem roubou o dinheiro.
Alex diz a Vilma que Saúl é o advogado
de Minerva é por que são cúmplices e
provavelmente Miguel Ângelo já saiba
que ele é o culpado pelo desfalque.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Otto diz para Roger que está designando Sr. Pendlenton (que é ele mesmo) como braço direito das invenções
da empresa. Luigi fala com Yasmin para
saber o motivo dela ter se afastado.
Yasmin diz que o grupo de Luigi não
gosta dela, mas Filipa sim. Raquel impede que Guilherme quase confesse
para Mirela que os dois namoram. Poliana tenta alegrar Débora e a professora
decide usar a menina para que Marcelo
reate o namoro com ela. Filipa expulsa
Letícia e as gêmeas do grupo dela.
Raquel se confunde e manda uma mensagem para Mirela no lugar de Guilherme. Arlete diz para Gleyce que ela tem
inveja dela, por isso passou a trabalhar
com Verônica.
• RECORD

JESUS
Asisa se irrita com o banquete oferecido por Mateus para todos. Atormentada pelo Satanás, Diana humilha Adela. Deborah diz a verdade para Arimatéia
e confessa que está grávida de Caius. O
soldado diz que negará a paternidade até
o fim. José de Arimatéia tenta disfarçar
diante de Tiago Justo. Petronius diz que
tentará descobrir algo de Barrabás e leva
Susana até o prisioneiro. Todos comem
na casa de Mateus. Bina e Heitor consolam Salomé. Antipas visita Batista na prisão. Barrabás conta para Susana como
foi o encontro com Madalena.
• BAND

• SBT

QUE RICOS TÃO POBRES
Matilde conversa com o neto e o
aconselha a contar toda a verdade para
Lupita. Miguel Ângelo enfrenta toda a
família e exige que a mãe assuma diante de todos que roubou o dinheiro dos
Mendonça, mas Ana Sofia se nega. Miguel decide assumir a culpa, e diz a Je-

ASAS DO AMOR
Ridvan informa Alper e Engin que
encontraram uma pista sobre Onur. Em
casa, Alper pede – na frente de todos –
que Berna conte toda a verdade. Alper,
Burak, Engin e Berna vão até o local
combinado para resgatar Çiçek. Salih
entra no quarto de Leyla, pega o diário
da moça e Ayla, escondida, vê o homem mexendo em algo

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Áries

O astral é favorável para se concentrar no trabalho e cuidar de tarefas que
podem ser feitas a sós. Embora a vida
amorosa não reserve muitas surpresas, o desejo está em alta!

Touro

Se usar o seu charme para se entender com os colegas, o trabalho vai
correr melhor. A criatividade e a sorte
estarão ao seu lado! Aproveite para
entrar em contato com os amigos.

Gêmos

Os laços familiares estão em alta e você
pode até conseguir um emprego através de um parente, se está procurando.
Vale a pena dar uma mãozinha a alguém de casa, se pedirem a sua ajuda.

Câncer

Raciocínio rápido e boas ideias vão
movimentar esta quarta-feira. Mas,
no trabalho, redobre a atenção para
não perder papel ou informação importante.

Leão

Sua atenção vai se voltar para as finanças e você estará em busca de segurança. A família pode ajudar, se estiver precisando de grana. Talvez não
se interesse por um lance passageiro.

Virgem

Hoje, vai sobrar confiança para mostrar o que pensa e até conhecer novas pessoas. Em casa, porém, procure ceder em algumas coisas se quiser
manter a harmonia com os familiares.

Libra

Seu desafio será agir nos bastidores e
manter distância de quem não merece
confiança, especialmente no trabalho.
Se seguir a sua intuição, pode conseguir algum lucro.

Sagitário Escorpião

Bom dia para se arriscar e se aventurar em algo novo. Só não é o melhor
momento para misturar amizade e dinheiro. Se precisa de conselho, procure um amigo.
As estrelas enviam boas energias para
a profissão. Se pensa em conquistar
uma promoção, melhor agir nos bastidores. Deixe as diferenças pessoais
de lado.

Capricórnio

Se anda pensando em viajar, seus planos têm tudo para correr bem, especialmente na companhia dos amigos.
Saia da rotina com quem ama!

Aquário

É hora de fazer algumas mudanças e
se livrar de tudo o que não usa mais.
Reveja os gastos e faça os ajustes necessários. Nas amizades, há sinal de
tensão.

Peixes

horóscopo

Você vai se sair melhor se juntar forças com os colegas. Arrisque-se um
pouco mais, perseguindo suas metas!
Mas não baixe a guarda no trabalho
se anda de olho em uma promoção.
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

VÍTIMAS foram entubadas
pelo Corpo de Bombeiros
no local do acidente

Imprudência incha sistema
Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na
tarde de ontem, no Centro de Cascavel, em um cruzamento com
semáforo. O sistema de regulação, que estava tranquilo após
duas semanas turbulentas, ficou
novamente superlotado. A pancada aconteceu na Rua Rafael Picoli, esquina com a Avenida Brasil.
Dois homens e uma mulher ficaram gravemente feridos. Duas
vítimas foram entubadas dentro
da ambulância do Corpo de Bombeiros e corriam risco de morte.
Os três ficaram desacordados
com a força da batida.
Foram necessárias três ambulâncias do Corpo de Bombeiros,
além do médico, e também o
apoio do médico do Samu (Servi-

ço de Atendimento Móvel de Urgência) para atender a demanda.
No início da tarde de ontem, o
Consamu (Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste) “comemorava” a fluidez no sistema de regulação, apesar de as UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) estarem lotadas.

Eram apenas duas pendências
em ortopedia para dar entrada
em hospital, depois de um pico
que chegou a oito pacientes no
fim de semana. Até o HU (Hospital Universitário), que vinha rejeitando pacientes, estava conseguindo receber vítimas.

SUPERLOTAÇÃO
Das três vítimas graves, duas foram levadas para o HU (Hospital Universitário)
e uma para o Hospital São Lucas. Essa última demorou a ser recebida e os
bombeiros avisaram que o hospital não queria aceitar o paciente que corria
risco de morte. Poucos minutos depois, a direção do hospital informou que
havia recebido o paciente. Segundo o diretor-clínico, Luís Toso, receberam
apesar de não ter vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Situação resolvida? Quase. Logo depois outro acidente com fratura exposta foi
registrado e a vítima foi encaminhada ao HU. Só que, sem condições de receber
mais pacientes, o Consamu precisou regular a vítima para a UPA Tancredo, até
que o HU liberasse a transferência. A última informação do hospital de ontem foi
de que 16 pacientes estavam no Pronto-Socorro e quatro na sala de
emergência, onde cabem cinco pessoas. Porém, uma das vítimas do acidente
envolvendo motos foi internada sem identificação e ocupou a quinta vaga.
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Giro da
Violência

VEÍCULOS foram abordados
em rodovia estadual

Grande susto

FÁBIO DONEGÁ

Um grande aparato de socorro foi
montado pelo Corpo de Bombeiros e
pela Polícia Militar na manhã de
ontem no Bairro Cascavel Velho, em
Cascavel. Um incêndio em residência
foi registrado e a informação era de
que havia uma criança dentro da casa.
As ambulâncias e os caminhões de
resgate foram deslocados, mas a
criança não estava no local. Apesar do
susto, ninguém se feriu. A casa ficou
parcialmente destruída pelas chamas.

Fiscalização
acirrada

A PR-486, que liga Cascavel a
Tupãssi, foi um dos locais que contaram com a presença do Exército
na tarde de ontem, em Cascavel.
Diversos militares estiveram no local uma fiscalização de segurança,
próximo da Ceasa. Cones foram
colocados no meio da rodovia para
sinalizar aos motoristas e veículos
foram abordados.
A ação faz parte da Operação
Ágata Graal, iniciada ontem e que
conta com parceria do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da
Força Aérea Brasileira, em conjunto
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Presos por tráfico

com outros órgãos de segurança.
Mais de 3 mil militares estão
envolvidos na ação, além do suporte direto de 30 aeronaves e de dez
embarcações fluviais blindadas e
de pequeno porte.
São mais de 3.500 quilômetros
de extensão de fronteira que farão
parte da fiscalização: Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. A operação iniciada
não tem data para terminar.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

36
00
04
34

Duas pessoas foram presas acusadas de
participar de uma organização
criminosa que abastecia com drogas o
crime no Rio de Janeiro. Os dois
presos por participarem do esquema
são de Toledo e a investigação é da
Polícia Civil de Assis Chateaubriand, a
partir da apreensão de 2 toneladas de
maconha realizadas em maio deste ano
e que culminaram na prisão de dois
membros da quadrilha. Na manhã de
ontem, dois mandados de prisão e de
busca e apreensão foram cumpridos.
Dos presos, um deles é servidor
público, segundo a polícia, no cargo
de técnico de enfermagem.

Julgado por homicídio
Será julgado hoje por homicídio
Alessandro Alves de Oliveira. Ele é réu
solto, acusado do homicídio de
Alexandre Heidecke e Andrew Daniel
Ribeiro da Silva, e de tentativa de
homicídio contra Andrei Renan
Ribeiro da Silva. O julgamento está
marcado para ocorrer no Fórum
Estadual de Cascavel, a partir das 13h.
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Na briga pelo
título dos Japs
PROGRAMAÇÃO
Nesta terça-feira serão conhecidos os campeões do tênis, na qual não há
representatividade cascavelense. Hoje também terão início as modalidades
coletivas. Cascavel terá compromissos no basquete feminino (15h45 contra
Ponta Grossa) e no futsal masculino (21h contra Maringá), ao passo que o
Pela primeira vez na Divisão A handebol terá estreias amanhã (masculino) e quinta-feira (feminino). Amanhã
da 61ª edição dos Japs (Jogos Aber- também serão conhecidos os campeões no xadrez e no tênis de mesa.
tos do Paraná), que estão sendo
realizados desde sexta-feira em Londrina, a Comissão Central Organizadora divulgou, ontem a parcial da
pontuação entre municípios. Cascavel está na terceira posição, com
225 pontos, atrás de Maringá (247)
e Curitiba (275).
Grande parte da pontuação cascavelense foi graças às equipes de
bolão, que faturaram o título tanto
no feminino quanto no masculino,
somando 21 pontos cada para a
somatória geral. Outra equipe que
ficou com o troféu de ouro da modalidade foi o judô feminino. Já o
taekwondo conquistou o troféu de
prata (18 pontos) tanto entre as
mulheres quanto entre os homens.
No caratê feminino e no vôlei de
praia masculino, as equipes cascavelenses ficaram em terceiro lugar (16 pontos), repetindo os feitos
da natação feminina e do rúgbi masculino, durante o fim de semana.
As demais equipes da cidade
nessas modalidades também ajudaram na pontuação, com o caratê
masculino em sexto (11 pontos), o
judô masculino em sétimo (10 pontos) e a bocha em oitavo (9 pontos).
Outra modalidade já encerrada é o
atletismo, na qual Cascavel terminou em sexto lugar nos dois naipes.

Bolão de Ouro
As equipes de bolão de Cascavel, campeãs nos Japs, foram comandadas
pelo técnico Hilário José Kroth. No feminino, as medalhistas de ouro foram:
Cremilde Franco da Silva Schelbauer, Elena Maria Bersch, Elisete dos Santos
Graupner, Gabriela Cristina Galvão Kovalchuk, Irailde Salete Kunen, Jéssica
Aparecida Ksiovkeswicz, Katheryne Graupner, Loemi Matte Grosklass,
Márcia Bernadett Turmina Chiesa, Salete Simão, Sueli Valério Brustolin e
Terezinha Heck. No masculino, voltaram com a medalha de ouro no peito:
Alexandre Grossklas, Amauri de Jesus Castanha, Anderson Ricardo
Hoffmann, Edilson Malavski, Ereneu Paulo Anschau, Fábio Francis
Campigotto, Ingo Grossklas, Márcio Carlos Olinquievicz, Maurício Scapini,
Pedro Toaldo, Raul Goldoni e Valdecir Leandro da Silveira.
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Na briga pelo
título dos Japs
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JUDÔ CAMPEÃO
No judô, a equipe feminina comandada por Washington Donomai (foto, ao
centro), foi campeã da modalidade graças ao desempenho das atletas: Juliana
Beatriz Custodio Kachens, Ana Carolina Ferreira Perin, Mirelly Thaisa da Silva
Santos, Letícia Naomi Vendrame Sakiyama, Sílvia Rubia Andrade, Eduarda
Souza Darmieli Silva, Amanda Pádua Coelho Batista, Mayara Kaori Oishi e
Tatiana dos Santos Vieira Xisto Robertin.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

VÔLEI DE PRAIA
No vôlei de praia masculino Cascavel
também se vez valer do regulamento
para formar parcerias fortes, e acabou
com o troféu de terceiro lugar na
modalidade. Destaque para o reforço
de Arthur Lanci, de Paranavaí, e que
na semana passada foi campeão da
etapa de Palmas (TO) do Circuito
Brasileiro Open de Vôlei de Praia ao
derrotar na final a dupla do campeão
mundial e olímpico Alisson. Nos Japs
ele atuou ao lado do maringaense
Felipe Queiroz, com o cascavelense
Igor Mateus Eugênio da Silva na
equipe. Na foto, Arthur (à esq.),
Derli Stein (ao centro - chefe da
delegação de Cascavel) e Rogério
Alves de Oliveira (à direita – chefe
do Escritório Regional do Esporte e
do Turismo de Cascavel).

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.
1- Elizeu Bispo da Silva Junior e Luana dos Santos Damaceno
2- Thiago Poronhak e Bruna Francellí dos Santos
3- Valdori Arruda dos Santos e Silvana Delfino de Souza
4- Cleberson da Silva Laurentino e Rosalina Gardacho da Silva
5- Heitor Matheus da Silveira Pfitscher e Ana Paula Rozentalski
6- Elizeu Peixoto da Silva e Andressa Aparecida de Lima Ruela
7- Valdinei Jose Felipe e Daniele Viana Martins
8- Bruno dos Santos e Maisa dos Santos Fonseca
9- Zaqueu dos Santos Luz e Janete Terezinha Knorowski
10- Rodrigo Cezar da Silva e Juliana Cristina Tonello Batista
11- Ronaldo Artale Linham e Thayla Andressa Renevill
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 DE SETEMBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Marta é hexa mundial
O sonho do sexto troféu de melhor jogadora do mundo se tornou
realidade. Aos 32 anos, a brasileira
Marta foi eleita no prêmio The Best,
da Fifa, como a melhor do ano no futebol feminino. Consequentemente,
isolou-se como a atleta que mais
vezes venceu o troféu - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi têm cinco cada.
“Oh, meu Deus! Eu realmente
estou sem palavras, é um momento fantástico. As pessoas falam assim: ‘você já esteve nessa posição
tantas vezes, e em todas se emociona!’ Realmente, eu faço isso porque representa muito para mim. Eu
só tenho a agradecer, lógico, primei-

ro a Deus por me dar saúde constantemente para lutar por meus objetivos. Não podia deixar de agradecer, obviamente, às minhas companheiras de clube e seleção. Às pessoas que estão comigo me dando
suporte. Às atletas que são companheiras de trabalho e votaram em
mim... Eu só tenho a agradecer, isso
é fantástico. Um momento mágico,
obrigada”, agradeceu Marta.

Rivais definidos
Em sorteio realizado ontem em
Turim, na Itália, o Brasil conheceu os
adversários que terá pela frente na
terceira fase do Campeonato
Mundial de Vôlei, neste fim de
semana. E se depender de tradição,
não será fácil. Os brasileirão terão
pela frente as equipes de Estados
Unidos e Rússia. No outro grupo
estão Itália, Polônia e Sérvia. O
Brasil estreará amanhã contra os
russos, às 12h (de Brasília), e na
sexta-feira enfrentará os
americanos, no mesmo horário.

MODRIC SUPERA CR7 E SALAH
O futebol mundial tem um novo rei. Depois de 10 edições, nem Cristiano Ronaldo
e nem Lionel Messi conquistaram o principal troféu individual da modalidade. O
melhor jogador do planeta agora é Luka Modric, que recebeu, ontem, o prêmio
The Best, em cerimônia promovida pela Fifa na cidade de Londres. O croata
superou na disputa o próprio Cristiano Ronaldo, que sequer viajou à capital
inglesa para a premiação deste ano, e o egípcio Mohamed Salah, dono de
temporada marcante com a camisa do Liverpool. “Este prêmio mostra que todos
nós podemos nos tornar os melhores com dedicação, trabalho e confiança. Com
isso, todos os sonhos podem se tornar realidade”, discursou Modric.

