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Viveiro Municipal
caminha para o fim?
Quem chega ao Viveiro Municipal de Cascavel leva um susto. Estufa praticamente
vazia, vasinhos jogados com matinho nascendo, estrutura pedindo por manutenção.
Com a redução de cinco para um funcionário, a sobrecarga reflete na redução da produção de mudas. A Secretaria de Meio Ambiente nega o abandono e garante que, com
o Plano de Arborização Municipal, a equipe será readequada para atender a demanda.
z Pág. 6

Cida quer suspensão da cobrança de pedágio
z Pág. 4
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“São denúncias muito graves
que precisam ser
investigadas a fundo.
Enquanto isso ocorre, é justo
que haja a suspensão da
cobrança do pedágio. Os
paranaenses pagam uma
tarifa muito alta e há indícios
fortes de manipulação dos
preços. Por isso estamos
adotando essa medida e
espero que a Justiça a acate”

Opinião
A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Estamos perto das eleições, um momento em que a
participação cidadã torna-se fundamental para a consolidação da representatividade popular. Os governantes eleitos
terão legitimidade para desempenhar seu trabalho e deverão representar o povo de forma autêntica e constitucional.
O povo não se limita a votar para renovar as instituições sociais e representativas. A partir do momento que
as eleições se tornaram um fundamento de legitimidade
política, o estado e a sociedade não puderam mais ser
separados por fronteiras distintas. Na prática, a sociedade está conectada e sua área de ação se tornou uma
plataforma de negociações contínuas. Isso é fazer política, uma vez que os interesses sejam definidos e a busca
por valores constantes. Dessa forma se configura o estado democrático de direito.
A representação popular através dos eleitos demonstra essa combinação. Pode-se dizer que ela reflete não
simplesmente ideias e opiniões, mas entendimentos e
posicionamentos a respeito da compreensão dos cidadãos
acerca da relação entre a sociedade e o estado. Qualquer
reivindicação que os cidadãos tragam para a arena política e queiram transformá-la em um tema de representação
é invariavelmente reflexo da luta para a redefinição das
fronteiras entre as suas condições sociais e a legislação.
São direitos que a democracia legitima, e cabe aos cidadãos advogarem suas causas e buscarem representatividade por meio dos parlamentares eleitos para esse fim.
Embora as eleições sejam consideradas instituições aristocráticas desde Aristóteles, nos estados modernos o processo eleitoral estimulou movimentos que se tornaram cruciais para o subsequente processo de democratização.
A importância das eleições para o destino do país
é fundamental.

Governadora Cida
Borghetti (PP) vai pedir à
Justiça a suspensão da
cobrança dos pedágios em
todo o Paraná. Leia mais na
página 4 desta edição.
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Sobrevivência Giro Político
do IPMC

politica@jhoje.com.br

Limite prudencial

Pela sobrevivência dos
fundos do IPMC (Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de
Cascavel), o Executivo
municipal precisará desembolsar R$ 9,2 milhões até dezembro
deste ano. A liberação
está em debate nas comissões permanentes
da Câmara de Vereadores. Só neste ano, para
cober tura do saldo negativo, foram pagos
R$ 10 milhões.
Cascavel possui o
RPPS (Regime Próprio de
Previdência Social). Nesse sistema de previdência, há o que se conhece
por custo suplementar ou
déficit técnico atuarial, representado pelo valor atual dos compromissos do
RPPS com os servidores
ativos, aposentados e
pensionistas, menos o
valor atual das receitas
de contribuições dos servidores e ente, hoje fixados em 11,5%. Uma das

causas do custo suplementar é o déficit de tempo de serviço passado e
déficits constituídos após
a criação do fundo por insuficiência de contribuições ou falta de ganhos
financeiros ou, ainda, perdas atuariais. Esse passivo atuarial é determinado por processo matemático/atuarial, considerados vários elementos,
entre eles o valor dos benefícios assegurados de
prestação continuada aposentadoria e pensão
por morte -, expectativa de
sobrevivência, probabilidade de morte e invalidez
e valor da folha de vencimentos dos segurados.
Para a cober tura do
déficit é estabelecido um
plano de amortização com
prazo máximo de 35 anos
- revisto anualmente. O
plano atual prevê o equacionamento do déficit até
o ano de 2040, por meio
de aportes crescentes.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

VEM MAIS POR AÍ
Em 2019 será necessário desembolsar R$ 30,8 milhões, em 2020 serão
mais R$ 42 milhões e um aumento anual médio de R$ 18 milhões até
chegar a R$ 273,9 milhões em 2040 - último ano para a Prefeitura de
Cascavel precisar recompensar essas perdas. O levantamento apresentado
pelo IPMC à Câmara foi elaborado por uma empresa de Curitiba. Isso
tudo além da contribuição obrigatória por servidor e o percentual já
descontado dos salários.
Neste ano, o IPMC pagará R$ 23,5 milhões a inativos, R$ 4,5 milhões
aos aposentados e R$ 588,3 mil a pensionistas. Dependem desse fundo
do IPMC 7.730 ativos, 1.915 inativos e 384 pensionistas. O projeto
encaminhado ao Executivo estabelece pagamento parcelado até o fim do
ano - até o quinto dia útil de cada mês -, com atualização monetária. Os
recursos têm como fonte a Secretaria de Finanças - encargos gerais.

O gasto com a folha de servidores acendeu a luz a amarela da
Prefeitura de Cascavel: 51% da receita corrente líquida
comprometido com salários, R$ 33 milhões por mês. Jaime Vasata
(Podemos) já apresentou preocupação com o 13º salário. E Pedro
Sampaio (PSDB) questiona sobre o “descongelamento” da
progressão salarial, que impactará no limite prudencial.

Gastões
Os setores com maiores valores
empenhados (a serem pagos)
foram: Obras Públicas R$ 15,3
milhões, Planejamento R$ 14,9
milhões e Cultura/Esportes
R$ 5,3 milhões.

Econômicos
Outros surpreenderam pelo baixo
gasto: Fundos Municipais das
Pessoas com Deficiência, Cultura
e Esportes não gastaram um
centavo sequer no segundo
quadrimestre.

No vermelho
A Cohavel gastou R$ 1
milhão de maio a agosto
deste ano e recebeu apenas
R$ 328 mil. A Fundetec
gastou R$ 901 mil, mas
tinha em caixa R$ 103 mil no entanto, esta já obteve
liberação de meio milhão de
reais para salvar as dívidas.
Já os mortos continuam
dando lucro: Acesc teve de
receita R$ 1,3 milhão e

gastou R$ 1 milhão - com
previsão de saldo positivo
de R$ 500 mil neste ano.

Chega lá?
O secretário de Finanças, Renato
Segalla, exibiu os números da
prefeitura em audiência e
garante que o crescimento de
4,4% da arrecadação é
satisfatório - comparou com
Toledo, aumento de 4,8% e
Ponta Grossa, com redução de
10%, Maringá queda de 10% e
Londrina aumento de 11% após
reajuste de 287% no IPTU. Da
previsão orçamentária de R$ 1,1
bilhão, Cascavel arrecadou até
agora R$ 560 milhões - ou seja,
em quatro meses a prefeitura
terá que “pedalar”!

Ainda vem
A queda de 83% na
arrecadação do Alvará é
justificada pela prefeitura
pela alteração da data de
vencimento do tributo, ou
seja, R$ 9 milhões devem
chegar ainda ao caixa.

IMPOPULARES
O Executivo está preparando um pacote de medidas: Nota 10
Premiada para aumentar a arrecadação de ISSQN e uma atualização
da ocupação dos imóveis. Estima-se que 40% tenham mais área
ocupada do que consta nos cadastros da prefeitura.
z A campanha eleitoral fez muitos vereadores perderem o
rumo da função legislativa. Na prestação de contas notou-se
a ausência parlamentar, além da Comissão de Economia e
Finanças (responsável pela avaliação), apenas Alécio Espínola
(PSC) ficou até o fim - Jorge Bocasanta (Pros) logo foi embora.
z Observatório Social também não deu muitos ouvidos
aos números apresentados - tanto que alguns nem viram o
representante da entidade.
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Governadora pede à
Justiça suspensão da
cobrança de pedágios
A governadora Cida Borghetti
determinou nessa quarta-feira que
a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) ingresse na Justiça com ação
pedindo a suspensão da cobrança
de pedágio em todo o Anel de Integração. A medida se baseia nos fatos apurados pela Operação Integração 2, deflagrada ontem pela
força-tarefa da Lava Jato, que indica manipulação dos contratos e dos
preços das tarifas para atender interesses das concessionárias e um
esquema de pagamento de propina existente desde 1999.
“São denúncias muito graves
que precisam ser investigadas a fundo. Enquanto isso ocorre, é justo
que haja a suspensão da cobrança
do pedágio. Os paranaenses pagam
uma tarifa muito alta e há indícios
fortes de manipulação dos preços.

Por isso estamos adotando essa
medida e espero que a Justiça a
acate”, declarou Cida Borghetti.
Segundo a governadora, a partir do
pronunciamento da Justiça, não está
descartada a possibilidade de o governo do Paraná pedir também o encerramento dos atuais contratos. “Vamos aguardar a manifestação da Justiça sobre o pedido de suspensão. A
partir disso, avaliar outros encaminhamentos para o caso dos pedágios.
Mas a possibilidade de pedir o imediato fim dos contratos também é uma
medida que vamos estudar”, disse.
Passe o leitor de QR
Code e confira a
entrevista coletiva
com detalhes sobre
a Operação
Integração.

ESQUEMA permitia reajustes abusivos das tarifas de pedágios

AÍLTON SANTOS

FIM DOS CONTRATOS
A governadora Cida Borghetti lembrou que em junho notificou formalmente as
concessionárias do fim dos atuais contratos em 2021. “Não concordo com esse modelo
e reforçamos que não haverá possibilidade de renovação dos contratos. A partir disso, as
empresas têm três anos para entregar tudo que ainda está faltando. Em paralelo, vamos
construir junto com a sociedade um novo modelo”, afirmou Cida Borghetti. A PGE deve
protocolar a ação nos próximos dias na Justiça Federal. O argumento é de que a suposta
manipulação dos contratos, envolvendo servidores públicos e empresários, prejudica os
usuários. Na ação, a procuradoria vai pedir para que os serviços de socorro médico e
mecânico, realizados pelas concessionárias, sejam mantidos.

Esquema de
propinas
desde 1999
A Operação Integração 2 deflagrada
ontem pela força-tarefa da Lava
Jato cumpriu dezenas de mandados
de busca e apreensão no Paraná e
outros estados e mais 19 mandados de
prisão. Um dos presos é o irmão do exgovernador Beto Richa, o exsecretário de Infraestrutura e
Logística José “Pepe” Richa. Um dos
procurados é o empresário Luiz Abi
Antoun, primo de Beto, e considerado
pelo MPF o responsável pelo repasse
de parte da propina a Beto Richa.
O esquema foi denunciado pelo exdiretor-geral do DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná) Nelson Leal
Júnior em delação premiada. Ele foi
preso em fevereiro deste ano na
primeira fase da Operação
Integração, que focou em contratos
da concessionária Econorte com o
DER, quando firmou acordo de
colaboração com a Justiça.
De acordo com Nelson Leal Júnior, o
esquema de pagamento de propina
em troca da “boa vontade” de
órgãos locais com as demandas das
concessionárias que compõem o
chamado Anel da Integração passou
por três governos distintos do Estado
- Jaime Lerner, Roberto Requião e
Beto Richa -, de 1999 até
janeiro deste ano.
Conforme a denúncia do MPF, as seis
concessionárias - incluindo a
Ecocataratas e a Viapar, que
atendem as rodovias da região oeste
do Paraná - pagavam valor mensal
de propinas em troca de ajustes na
prestação de contas, majoração das
tarifas e aditivos com supressão e
adiamento de obras.
Esse é o caso de 125 quilômetros
que deveriam ter sido duplicados
entre Matelândia e Cascavel e
Guarapuava e Relógio, na BR-277,
que foram retirados do contrato
da Ecocataratas.
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Do abandono a novas flores
Imagine um viveiro sem o verde
das plantas. Quem entra nas estufas do Viveiro Municipal de Cascavel leva um susto. Recipientes para
a reprodução das plantinhas estão
vazios e em alguns já brotam matinho. As estruturas demonstram o
desgaste do tempo e denunciam a
necessidade de melhorias.
Localizado no Parque Ambiental
ao lado da Fundetec, às margens
da BR-277, o Viveiro Municipal exige bastante trabalho. Só que, de
cinco funcionários que atuavam no
local, hoje restou um.
Apesar do cenário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
nega que a produção tenha sido
abandonada: “Ela ocorre, mas de
forma a atender as demandas solicitadas à Secretaria de Meio
Ambiente e o Município tem parceria com o IAP [Instituto Ambiental do Paraná] para a distribuição de mudas em ações específicas”, explica.
Com projetos que devem ser
colocados em prática, há garantia de mais funcionários no espaço: “Com as adequações que
serão feitas, de acordo com o
Plano de Arborização Municipal,
a equipe será adequada para
atender a demanda”.

Investimentos
Pelo Plano de Arborização Municipal,
existe a previsão de um novo viveiro
para a produção de mudas, que, de
acordo com a Secretaria do Meio
Ambiente, ficará perto do aterro de
inertes. “Está em fase de elaboração
de projetos para a construção de um
barracão e de licitação para a
construção de um poço”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

Viveiro das Flores
Em parceria com a Fundetec, o atual viveiro deve ser transformado em
viveiro de flores: “A secretaria irá trabalhar com a instalação e o manuseio e
a Fundetec ficará responsável pela produção. Para o aniversário de Cascavel
[14 de novembro] a parceria com o IAP está mantida e as mudas serão
entregues à população”.
Isso porque na semana passada o prefeito Leonaldo Paranhos prometeu
plantar 31 mil mudas de árvores, uma para cada aluno da rede municipal de
ensino. No último levantamento, feito ano passado, foram estimadas 37 mil
mudas no viveiro, entre nativas, floríferas e frutíferas.
A maior parte das plantas já atingiu estatura média e não precisa ficar na
estufa. Entre elas há araucárias, farinha seca, ipês, cerejeiras, pitangueira e
guabijú. O diretor do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Luiz Carlos
Marcon, ressalta que o órgão está à disposição da população e sempre
disposto a atender o Município: “A secretaria, inclusive, nos passa sementes
que são recolhidas e produzimos as mudas. Embora tenha um grande custo
para todo o trabalho realizado no viveiro do IAP, atendemos as demandas,
sobretudo em eventos como o Dia da Árvore”.

SEM FUNCIONÁRIOS, produção de mudas ocorre só diante demanda

Setembro Amarelo
A promoção da vida e a prevenção do suicídio voltam a ganhar ênfase durante
toda esta quinta-feira (27) no Auditório da Prefeitura de Cascavel, quando
representantes do Ministério da Saúde do Brasil e do Ministério da Saúde e
Bem-Estar do Paraguai e da Argentina compartilharão dados epidemiológicos e
agendas estratégicas de prevenção a uma das problemáticas de saúde pública
que mais crescem em todo o mundo. Trata-se do “Seminário Internacional de
Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio”, cujo credenciamento começa às
8h, com uma programação que continua até as 16h, como parte das atividades
do “Setembro Amarelo”, o mês da cor do Sol, da cor que remete à luz.
O evento, uma iniciativa da Comissão de Saúde Mental do Grupo de Trabalho
Itaipu Saúde, é realizado em parceria com a Secretaria de Saúde de Cascavel, e
reunirá profissionais dos três países, que aprofundarão a reflexão e a partilhar
de experiências sobre o tema.
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Uma de cada quatro famílias
nega a captação de órgãos
De janeiro a agosto deste ano,
a OPO (Organização de Procura de
Órgãos) de Cascavel efetivou 77
doações. Mas esse número poderia ser bem maior não fossem as
recusas familiares. No período,
108 famílias foram entrevistadas
para autorizar a doação de órgãos
de um ente que teve diagnóstico de
morte encefálica, e 27 nem sequer
consideraram a hipótese.
Muitos justificam a recusa por
não saber qual era a vontade da pessoa que morreu ou então por ainda
levar em consideração crenças relacionadas à doação de órgãos.
A coordenadora da OPO Cascavel, Patricia Duarte, lembra que, apesar de a decisão acontecer em um
momento de luto, os familiares precisam levar em conta a importância desse gesto de solidariedade:
“Geralmente, as famílias que negam a doação dizem que não sabiam a opinião do ente que faleceu
sobre o assunto ou se baseiam em
mitos que não são verdadeiros”,
explica a coordenadora.
E é exatamente para esclarecer
essas e outras dúvidas que neste
mês de setembro, que marca o Dia
Nacional da Doação de Órgãos,
lembrado hoje, Patricia faz questão de dar uma dica essencial para
reduzir os índices de recusa: “É

PATRICIA ressalta que falar sobre o assunto é a
melhor maneira de reduzir o índice de recusa
simples! Basta falar à família que
você tem o desejo de se tornar um
doador de órgãos. Não precisa
deixar documentado ou constar na
Carteira de Identidade ou na CNH,
como era antigamente. É necessário apenas falar sobre o assunto
com os familiares”.
O objetivo principal dessa conversa, segundo ela, é zerar o índice de recusas, que até agosto
estava em 25%.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Outros motivos
Além das recusas familiares, outros fatores podem impedir a
doação de órgãos. Contraindicações clínicas, pacientes que
faleceram em decorrência de parada cardiorrespiratória ou
doenças pré-existentes, excluem o doador. Esses três casos
corresponderam, de janeiro a agosto, a 53 pacientes que faleceram e não tiveram seus órgãos reaproveitados.

Transplantes
Depois da autorização familiar, a
corrida contra o tempo começa. Testes
de compatibilidade são feitos em quem
está na fila de espera por um
transplante. No Paraná, 1.641 pessoas
estão nessa situação, a maioria delas
aguardando um rim - 1.284 no total. O
restante se divide em fígado (216),
coração (35), rim/pâncreas (27),
pâncreas (9) e córneas (70).
Em Cascavel são realizados
transplantes de fígado, rins, córneas,
ossos e pele. Já os de coração são
feitos em Curitiba. O único
procedimento realizado fora do
Paraná é o transplante de pulmão.
Por aqui ainda não há hospital
credenciado para isso e, quando
necessário, o receptor é
encaminhado a uma unidade no Rio
Grande do Sul ou em São Paulo.
Desde janeiro, a OPO Cascavel registrou
178 transplantes de órgãos e tecidos, 99
de córnea, 47 de fígado, 29 de rim e três
de coração. Nesses casos, o doador não
é necessariamente do Município, já que
a fila de espera por um transplante é
única e atende a todo o Estado.
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Carregada do
conhecimento

CINCO TRECHOS já estão com obras em
andamentono Distrito de Sede Alvorada

Estradas rurais: mais
dois trechos licitados
Mais dois trechos do projeto
de Pavimentação e de melhoria
de estradas rurais, vicinais e de
ligação urbana/rural no Município de Cascavel - que foi viabilizado por meio de convênio firmado entre a Itaipu Binacional e o
Município de Cascavel totalizando R$ 26 milhões. Agora, o Reassentamento São Francisco foi
contemplado com adequações e
implantação de calçamento poliédrico, totalizando quase 14 quilômetros de melhorias.
Duas empresas participaram
do certame e, de acordo com o critério de julgamento de menor preço por lote, a Comissão classifi-

cou em primeiro lugar a proposta
comercial da proponente Irmãos Pizato Ltda - ME, que concedeu desconto global de 0,13% sobre o valor
máximo de R$ 2.958.236,50, finalizando em R$ 2.954.283,40.
Os dois lotes serão executados
na Estrada do Reassentamento São
Francisco. O lote 1 corresponde à
execução de 45.766,00 m2² de adequação e mais 39.228,00 m2² de
calçamento poliédrico, com valor
final de R$ 1.465.819,60; já
pelo lote 2 será executado um
trecho de 46.473,00 m2² de adequação e mais 39.834,00 m2² de
calçamento poliédrico, totalizando R$ 1.488.463,80.

43 trechos
De acordo com o secretário de Agricultura, Ney Haveroth, por esse
convênio estão previstos 43 trechos de melhorias em todos os
distritos. Treze já foram licitados, sendo que um deu deserto na última
segunda-feira (24). Desses, cinco estão com obras em andamento.
Os demais 30 trechos estão com projetos prontos para
encaminhamento da licitação nos próximos dias. No total, o convênio
firmado com a Itaipu totaliza R$ 26.619.297,10 em investimentos sendo R$ 14.038.358,98 da Itaipu e uma contrapartida de
R$ 12.580.938,12 do Município.

Uma carreta chegará ao
estacionamento do Cras (Centro de
Referência em Assistência Social) do
Conjunto Riviera, em Cascavel, no
próximo dia 10 de outubro,
carregada de informações de
diferentes áreas e que serão
compartilhadas com a
população local.
A novidade faz parte do Projeto
Escola Móvel do Senai. O Município
firmou contrato com a entidade para
os cursos que são ofertados na
própria carreta. “São cursos
profissionalizantes para beneficiários
do Programa Minha Casa, Minha
Vida. É uma oportunidade de se
qualificarem para conseguir emprego
ou mesmo renda extra”, explica a
coordenadora do Setor,
Glaci Vazzata.
Serão ofertadas quase 200 vagas nas
áreas: mecânica de veículos leves,
eletricista e instalador residencial,
pintura de obras em imobiliárias,
aplicação de revestimentos e para
pedreiro e alvenaria.
Para cada curso haverá turmas à
tarde e à noite. O investimento do
Município é de R$ 305.760 e os
recursos também contemplam outros
programas. “No momento são
realizados cursos de informática e
culinária para as famílias do Riviera”,
conta Glaci.
As vagas para os cursos da Escola
Móvel estão praticamente
preenchidas, mas os interessados
podem deixar o nome na lista de
reserva no Cras do Riviera.

Próxima parada
A carreta seguirá para o Centro da
Juventude no Interlagos. Isso deve
ocorrer a partir do início do próximo
ano. A intenção é de que lá sejam
atendidos moradores dos conjuntos
residenciais Jaborá e Gralha Azul.
 Reportagem: Romulo Grigoli
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Musiarte

Poemas

Sábado tem o 27º Recital
Musiarte. O evento anual
que proporciona aos
alunos e professores a
oportunidade de socializar
seus conhecimentos em
apresentações divididas
em três sessões: No
sábado será às 19h30.
Domingo às 16h e às
19h30, no Teatro
Municipal Sefrin Filho.

Hoje é o último dia para
visitar a Exposição Primavera
das Letras, evento que é
realizado desde 2007 pela
Academia Cascavelense de Letras
em parceria com a Secretaria de
Cultura de Cascavel.
A visita pode ser feita das 8h
às 19h, na Sala Verde da
Biblioteca Pública.

gente@jhoje.com.br

Felicidades!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Causa animal
A ONG Cachorros
Cascavel promove a
2ª Festa Animal dia
5 de outubro no
Botequim da Esquina.

A simpática
CAMILA
COUTINHO,
no clique de
Louys Tillit

oOo
O evento promete muita
diversão, música e brindes
incluindo uma
estada no Hotel Mabu
Thermas Grand Resort em
Foz do Iguaçu.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toda a felicidade do casal Michele e Silvio, pelas lentes de Rodrigo Dassie

Lucas Matheus, Jerusa
Schneider, Rafaely Caroline,
Silvana Safraider, Horacio
Poblete, Mariano Silvério
Duque, Pedro Paulo Maia e
Fábio Dolles Neves.

Jantar solidário
Dia 14 de outubro tem
jantar no Motogrupo Os
Possuídos. O evento é para
angariar fundos para os
cascavelenses Volmir
Maziero e João Carlos
Chiocca Martelli, que no fim
de outubro participarão do
Campeonato Mundial de
Karatê, no Canadá. Os dois
representarão metade da
delegação paranaense na
equipe do Brasil.
O preço é R$ 30 para
adultos. O cardápio
principal é costelão.
Os ingressos podem ser
adquiridos pelo telefone
(45) 9 9981-6538,
com Valmir.

“Triste coisa é querer
bem a quem não sabe
perdoar...”
Renato Russo
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N o velas
veita que Kiki e Nico estão dormindo e
rouba dois croquis de Marocas.

GLOBO • ESPELHO DA VIDA
DIVULGAÇÃO

Cris fica aflita com
a joia, que tem
uma foto de um
homem sem rosto

SEGUNDO SOL
Karola se desespera e tenta se explicar para a plateia, que a agride. Naná
se enfurece com Karola. Beto e Valentim sofrem, e Luzia e Groa comemoram
o sucesso do plano. Laureta conclui que
foi seu traidor quem fez uma cópia do
vídeo de Karola e Remy. Karola ofende a
família Falcão e foge dos repórteres.
Rochelle ameaça denunciar Roberval,
que fica perplexo com a encenação da
menina. Rosa sofre ao ouvir Beto afirmar que Karola é uma boa mãe para
Valentim. No hospital, Rochelle divulga
fotos de seu estado em seu blog. Dodô
e Naná se unem contra Karola. Nice faz
sucesso no programa de televisão, e
Rosa e Maura se emocionam.
• RECORD

Cris lê no verso da joia o nome Julia Castelo, tenta devolver a peça, mas o
senhor vai embora. Isabel tenta falar com Cris, e Alain se irrita. Cris fica aflita
com a joia, que tem uma foto de um homem sem rosto, como aparece em
seus pesadelos. Cris conta a Margot sobre o camafeu que recebeu de André.
Margot revela a Cris que Júlia Castelo viveu um amor trágico com Danilo
Breton, e foi assassinada por ele. Mariane seduz Bola para ser protagonista do
próximo filme de Alain. Margot mostra a Cris o diário de Júlia, e a atriz passa
mal. Gentil e Lenita comentam sobre a relação de Isabel e Alain. Cris busca a
sepultura de Júlia, e Isabel a segue. Isabel ajuda Cris no cemitério. Alain revela
a Cris sua história com Isabel e Felipe.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Santiago desabafa escrevendo para
o remetente misterioso das cartas.
Márcio confronta Álvaro e Pérola repreende o namorado. Todos se divertem
comprando as lingeries na loja de Beth.
Vinícius e Talíssia conversam sobre seu
relacionamento. Michael revela a Jade
e Pérola que está trocando cartas anônimas com Santiago. Gabriela e Rafael
se preocupam com os ciúmes de Márcio. Jade e Pérola sugerem que Michael revele sua identidade a Santiago.
Márcio provoca Álvaro e diz para Verena que o rapaz está envolvido com Pérola. Santiago desabafa com Talíssia.
Verena briga com Álvaro e Pérola alerta

Márcio sobre seu comportamento.
O TEMPO NÃO PARA
Samuca diz a Marocas que não para
de pensar nela. Lalá conta a Betina que
Marocas está morando no cortiço. Coronela expulsa Zelda da pensão. Betina
coloca Barão e Lalá para fora de sua
casa. Betina culpa Marocas pelo que
aconteceu com Samuca. Elmo desconfia ao ver Vera Lúcia e Miss Celine conversando na padaria. Samuca convida Paulina para ser sua assistente no
novo projeto. Amadeu conta a Dom
Sabino que financiará as buscas ao
navio Albatroz. Damásia diz a Marocas que está preocupada com a reação de Agustina quando souber que a
filha está em um cortiço. Zelda apro-

JESUS
Com uma barriga falsa, Livona conversa com Adela e acaba ofendendo a
irmã. Pilatos é avisado sobre a presença de Jesus na cidade. Jesus volta ao
encontro de seus seguidores. Ami fala
para todos sobre sua cura. Gabriela diz
sentir falta de João. Yoná confessa também sentir falta de Natanael. Simão
Fariseu e Jairo não se mostram confiantes em Jesus. Caifás pede para Malco acompanhá-lo.
• SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Gleyce dá para Kessya algumas das
roupas usadas que ganhou de Verônica.
Kessya gosta da tiara e Gleyce aconselha a filha ir para escola com o objeto.
Luísa descobre que Afonso leva ela para
o samba da padaria de Durval. A mulher
não gosta da notícia, mas ao se deparar
com as amigas Joana e Claudia aceita
ficar. Guilherme tenta falar com Vini antes do show para pedir desculpa, mas o
loiro não consegue desculpar e Guilherme vai embora. Poliana recebe a prima
Lorena em casa e faz uma encenação
para ela. Guilherme tenta falar com Raquel, mas a garota insinua que talvez seja
melhor os dois terminarem.

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

Sua atenção continua voltada para a
profissão e estará com mais disposição a fazer alguns sacrifícios. Bom
momento para cuidar de assuntos que
exigem atenção aos detalhes.

Touro

Contando com excelentes energias,
você pode se arriscar em jogo nesta
quinta! Também será fácil interagir com
as pessoas ao redor, já que seu magnetismo e charme estão em alta.

Gêmos

Bom dia para cuidar de assuntos domésticos e resolver qualquer problema em casa. Trabalho ligado a produto ou serviço para o lar conta com a
proteção das estrelas.

Câncer

Você vai se adaptar facilmente a novas situações. A comunicação ganha
a proteção das estrelas e uma boa
conversa pode abrir portas e trazer
novas oportunidades.

Leão

Seu faro para ganhar dinheiro estará em
destaque. É um bom momento para colocar as contas em ordem, rever o orçamento e até encontrar novas oportunidades para ganhar uma grana extra.

Virgem

Você vai conseguir bons resultados em
tudo o que depender apenas da sua
iniciativa. Explore os seus pontos fortes,
como a organização e a atenção aos
detalhes, para conquistar o que deseja.

Libra

Quanto mais você se afastar dos holofotes, melhor será o resultado - isso vale
tanto para o trabalho quanto para a vida
pessoal. Aproveite para repensar algumas coisas e agir de modo diferente.

Sagitário Escorpião

As amizades estão em alta e pode contar com a ajuda de alguém próximo
para o que precisar. Aproveite as boas
energias para expandir seus interesses e deixar a rotina.
O astral é favorável para se dedicar à
carreira e dar um empurrão extra em
seus interesses. Faça o possível para
o seu trabalho causar uma boa impressão.

Capricórnio

Os estudos estão em alta. É um bom
momento para trocar experiências com
os colegas e aprender o que puder. O
desejo de viajar e sair da rotina também tem tudo para crescer.

Aquário

Hoje, as mudanças estão favorecidas
e você vai se desapegar das coisas
materiais com mais facilidade. Também
é um bom momento para abrir mão de
algumas coisas.

Peixes

horóscopo

Os relacionamentos continuam em alta
e você vai se sentir melhor se estiver
com outras pessoas. É um bom momento para se reaproximar e também
criar novos laços.
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PROJETOS
AUDIÊNCIA pública reuniu autoridades da execução penal

Cascavel é pioneira em
Fundo Penitenciário
O Fundo Penitenciário de Cascavel será o primeiro desse tipo criado no Brasil de acordo com a Câmara de Cascavel. Representantes
que estiveram ontem na audiência
pública para discutir o assunto foram a Brasília estudar como seria
o repasse do Fundo Penitenciário
Nacional para um fundo municipal
e verificaram que ainda não existe
no País. O assunto foi discutido
ontem em audiência pública.
Cascavel será pioneira no assunto a partir da criação, que precisa partir do Executivo. “Como se
trata de uma organização administrativa da prefeitura de um fundo
municipal, o projeto de lei não pode
ser proposto pelo vereador. Enca Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

36
00
04
34

minhamos as ideias ao Executivo a
partir dessa audiência para facilitar que coloquem em funcionamento”, explica o vereador Fernando
Hallberg, que comandou a audiência na Câmara.
Após a criação do Fundo, um
conselho será formado para discutir a destinação das verbas federais
encaminhadas e contará com dez
membros, todos da área de execução penal e assistência social.

O sistema penitenciário é de
competência do Estado e por isso
verbas nacionais destinadas a fundos
municipais não poderão ser usadas
para ampliação de vagas ou para
construção da Apac (Associação de
Proteção aos Apenados), por exemplo.
Esse dinheiro poderá ser usado
somente para projetos que auxiliem
na ressocialização dos apenados. “Há
algumas ideias já em análise, como a
implantação do escritório social, um
projeto do CNJ [Conselho Nacional de
Justiça] que já funciona em grandes
cidades e que dá atenção ao preso
três meses antes de sair da
penitenciária, auxiliando no
encaminhamento para o mercado de
trabalho, por exemplo. Esse projeto
funcionaria em conjunto com o
Patronato, que tem a função de
acompanhar egressos do sistema”,
explica a juíza Cláudia Spinassi.

Ressocialização de servidores
Para o Sindarspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná) em Cascavel, a necessidade primária é trabalhar com os servidores do sistema penal de que é possível a ressocialização. Isso
porque boa parte não acredita que o preso tem possibilidade de
sair do mundo do crime. “O servidor público é o tempo todo vítima
de agressões do preso, de ameaças, então ele desacredita do sistema em que atua, porque solta um preso hoje e no próximo plantão está com a mesma pessoa na cadeia de novo”, explica o diretor-executivo do sindicato em Cascavel, Thiago Correia.
A falta de efetivo de profissionais no sistema também prejudica
qualquer tentativa de ressocialização: “Existe um déficit de pelo
menos mil agentes no Estado, não há como fazer um bom tratamento penal com falta de pessoal”.

POLÍCIA
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Giro da
Cadê os policiais? Violência
Tráfico de criança I
Foi descartada - pelo menos por
enquanto - a acusação de tráfico de
criança a um casal preso na tarde de
terça-feira no Bairro Interlagos, em
Cascavel, pela Polícia Militar. Os
dois foram liberados pela Polícia
Federal no fim da noite de terçafeira após identificação de que a
denúncia teria sido feita por um
desafeto da família. O casal e a
menina de nove meses terão que
comparecer à Polícia Federal para a
regularização dos documentos.

UNIDADE está pronta e identificada, mas sem garantia de efetivo
Após alguns atrasos, a UPS
Oeste está pronta, de pintura nova
e até plaquinha de identificação
estampada na frente. Só que a estrutura feita pela Prefeitura de
Cascavel em parceria da comunidade da região oeste do Município, principalmente do Bairro Santa Cruz, não será inaugurada hoje.
Nem amanhã. Moradores e membro do Legislativo não querem deixar isso acontecer.
Isso porque não há qualquer
designação de efetivo policial para
atuar no local e, sem policiais, não
há UPS (Unidade Paraná Seguro).
“Lutamos para que essa unidade
fosse feita e o governo do Estado
assumiu o compromisso de que, se
bancássemos a estrutura, garantiria o efetivo. Não houve sinalização
a respeito e eu, como representan Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

te e morador da região, não aceito
inauguração apenas de paredes,
porque uma unidade se faz com
policiais e não com paredes”, afirma o vereador Alécio Espínola.
Enquanto não houver a garantia
de que a unidade tenha efetivo, o
prédio deve ficar vazio. “Acredito na
palavra da governadora [Cida Borghetti], e acho que ela não foi informada de que a estrutura está pronta, ficamos sabendo que ela viria a
Cascavel amanhã [hoje]. Espero que
venha com os policiais”.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa
da Polícia Militar do Paraná, responsável pela definição do efetivo, mas
não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Tráfico de criança II
Os dois foram presos na tarde de
terça-feira no Bairro Interlagos após
denúncias de que iriam vender o
bebê para alguém de São Paulo. Os
dois estavam com a documentação
irregular e a menina nem tem
registro de nascimento. A criança,
assim como a mãe, é paraguaia e
foi trazida para o Brasil sem
documentos. Um exame de gravidez
foi apresentado pela mulher datado
de 2009 e, pela confusão dos
documentos e pelas informações
desencontradas dadas, eles foram
encaminhados à Delegacia da
Polícia Federal.

Tentativa de feminicídio
Uma tentativa de feminicídio
seguida de uma tentativa de suicídio
foi registrada na tarde de ontem em
Toledo. Um homem atirou na exnamorada e depois em si próprio. Ele
chegou ao local de trabalho da
mulher e os colegas dela acionaram a
polícia. A mulher levou um tiro na
perna e está fora de perigo. O
atirador ficou em estado grave e foi
para o hospital. Ele será preso assim
que sair do internamento por
tentativa de feminicídio.
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FOTOS: COMERCIAL

Base forte no Comercial
As equipes de futsal de base
da Associação Atlética Comercial seguem se destacando na
Taça Paraná, que é o campeonato paranaense das categorias menores. Pela Sub-11, o
time cascavelense disputará a
fase semifinal neste fim de semana, em Medianeira.
Os comandados do técnico Aladinho estrearão amanhã contra o
time da casa (CFM/Arruda) e o no
dia seguinte duelarão com Atlético-PR ou Clube Londrinense, pelo
Grupo F. Na outra chave estão Co-

ECO TRIATHLON
Maior prova para triatletas
da região, o Eco Triathlon
Cascavel será realizado neste
domingo, no Lago Municipal. As
inscrições foram limitadas a
300 participantes, que largarão às 8h para enfrentar 750m
de natação, 20 km de ciclismo
e 5 km de corrida, em disputas
individuais e de revezamento.
Além do lago e do entorno, a
Avenida Rocha Pombo e a
marginal da BR-277 nas proximidades da prova serão utilizados pelos competidores.

ritiba/AABB, Clube Curitibano,
Goioerê e Euro/Maringá. Os dois
melhores de cada grupo seguirão
para a disputa do título, em local
e data a ser definido.
Pela categoria Sub-13, o time
do Comercial também está na
fase semifinal, depois de ter pas-

sado invicto pela 1ª fase estadual, realizada em Palmas, no último
fim de semana. O time cascavelense venceu o Impacto/Pinhão e o
time da casa e empatou com o
Goioerê, e agora aguada e fim desta etapa para conhecer os adversários na fase semifinal.

Mais Saúde no Ciro Nardi
O Complexo Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel, será palco da
terceira edição do “Mais Saúde, Todos Juntos contra a Obesidade”, neste sábado. O programa agrega várias entidades e suas
atividades a serem oferecidas à população, com uma programação
voltada ao bem-estar e à qualidade de vida.
O evento, a ser realizado das 14h às 17h, é promovido pelo
Grupo de Atenção a Obesidade e o lema deste ano é “para todas
as idades viverem com saúde!”. Toda a programação e atividades
que serão oferecidas são gratuitas e têm a finalidade de conscientizar os cascavelenses a terem uma vida saudável, simplesmente
fazendo pequenas adequações na sua rotina diária.
A programação do Mais Saúde será extensa no Ciro Nardi. Haverá rodas de conversa com nutricionistas sobre alimentação saudável, segurança alimentar e dicas de lanches saudáveis para adolescentes; distribuição de mudas de árvores frutíferas; verificação
de pressão arterial; saúde bucal; glicemia capilar; avaliação antropométrica; orientação alimentar e sobre cirurgia bariátrica; caminhada e corrida orientada; passeio ciclístico; treino funcional; alongamento; cross training; dança; e diversas atividades lúdicas e esportivas para crianças e adolescentes.
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DIVULGAÇÃO

Cascavel voltou ao pódio da Divisão A
da 61ª edição dos Jogos Abertos do
Paraná, ontem, em Londrina. No naipe
masculino do tênis de mesa, os
comandados de Edson Marroque
faturaram o troféu de bronze da
modalidade, muito graças ao vicecampeonato por equipes (Nestor Luis
Filho Chaves, Thomas Julio Sakata,
Eduardo da Silva, Guilherme Pusch
Evangelista e Júlio Cesar Rodrigues
Oliveira) e ao quarto lugar nas duplas
(Nestor Luiz Filho Chaves e Thomas Julio
Sakata). No feminino, Cascavel terminou
em quinto lugar. Nas duplas mistas, Luana
Maria Ferreira e Eduardo da Silva ficaram
em terceiro lugar.

AABB Cascavel campeã
Composta por cerca de 100 pessoas, a delegação de Cascavel foi
destaque da Jemab (Jornada Esportiva Microrregional de AABBs) realizada em Marechal Cândido Rondon,
no fim de semana. Os cascavelenses faturaram nove das 15 modalidades em disputa e ficaram com o
título geral da competição.
Dentre os cerca de 500 competidores também de Marechal, Toledo, Santa Helena e Guaíra, a AABB
Cascavel ficou com os troféus de
ouro do futebol de salão, do futebol minicampo supermaster, do futebol minicampo adulto, do voleibol
feminino, do vôlei de areia feminino, do tênis (feminino e masculino),
do truco e da sinuca.
Agora, as equipes cascavelenses se juntam às campeãs de outras cinco Jemabs (Cianorte, Prudentópolis, Londrina, Nova esperança e Marmeleiro) para disputar
a Jesab (Jornada Esportiva Estadual de AABBs), que será realizada
nos dias 10 e 11 de novembro, na
cidade de Foz do Iguaçu.
Presidente da AABB Cascavel,
Everson Araldi, agradeceu e parabenizou seus atletas pela conquista

em Marechal: “A todos, muito obrigado. Todo grupo teve união e comprometimento e todos estão de

parabéns. Agora, vamos treinar
muito para trazer o troféu de campeão estadual para a nossa AABB”.

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

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- Rafael de Oliveira Schmitt e Daniela Fernanda Vargas de Souza
2- Ícaro Bertechini Solér Lópes e Aluana Moraes
3- Vinicius Marçal Sachetti da Silva e Talita Messias Müller
4- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer
5- Nelson Pereira dos Santos e Edna Aparecida de Oliveira
6- Samuel da Silva Machado e Elisaine Raquel Rocha
7- Lucas Francisco Dias e Taís Cardoso dos Santos
8- Rodrigo Machado do Nascimento e Jakeline Suelen Silva
9- Andderson Itamar do Rosario e Fernanda Marcante Trindade
10- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 27 DE SETEMBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Cruzeiro na decisão
O Cruzeiro fez valer a vantagem
adquirida no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil com Palmeiras e ontem garantiu a vaga na
decisão com um empate por 1 a
1, no Mineirão. Autor do gol da vitória por 1 a 0 no Allianz Parque,
Barcos abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo e Felipe
Melo empatou no segundo.

Esta foi a segunda eliminação
seguida do Verdão para o time mineiro na Copa do Brasil. No ano
passado foi nas quartas de final.
A queda ainda encerra o sonho da
tríplice coroa – segue vivíssimo na
Libertadores e no Brasileirão. O
Cruzeiro, com a classificação, disputará o título da Copa do Brasil
pela oitava vez, igualando-se ao reCORINTHIANS

cordista Grêmio. O time celeste,
entretanto, luta pelo hexacampeonato, para se isolar do próprio Grêmio, que também tem cinco títulos na competição.
Além disso, o Cruzeiro tem a
chance de ser o primeiro bicampeão
consecutivo. O adversário na final
será o Corinthians, que venceu o
Flamengo por 2 a 1 em Itaquera.
As finais da Copa do Brasil serão
nos dias 10 e 17 de outubro, com
mando de jogo a ser sorteado pela
CBF. O campeão levará uma bolada: R$ 50 milhões pelo título. O
vice ficará com R$ 20 milhões.

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Corinthians* 2x1 Flamengo
Cruzeiro* 1x1 Palmeiras*
* Na final

JOGAM HOJE
20h

A estrela do recém-contratado técnico Jair Ventura brilhou e mais ainda iluminado
ainda foi o xodó Pedrinho (foto), que em seu primeiro toque na bola, aos 23min
do segundo tempo, marcou o gol da Vitória do Corinthians por 2 a 1, ontem, em
Itaquera, e colocou o Alvinegro do Parque São Jorge na final da Copa do Brasil.
O time paulista já havia aberto o placar no primeiro tempo, com Danilo Avelar, e
sofrido o empate ainda na primeira etapa, com um gol contra de Henrique. No jogo
de ida, no Maracanã, os rivais de maior torcida no País haviam empatado sem gols.
CBV

19h
21h15
15h
15h
17h
14h
16h

BRASILEIRÃO
Santos x Vasco
SÉRIE B
Juventude x Londrina
SUL-AMERICANA
Banfield x D. y Justicia
ESPANHOL
Alavés x Getafe
Valladolid x Levante
Girona x Betis
ITALIANO
Spal x Sassuolo
Empoli x Milan

A seleção brasileira estreou com vitória, ontem, na terceira e última
fase do Campeonato Mundial de Vôlei masculino, em Turim, na
Itália. O Brasil venceu a Rússia de virada por 3 sets a 2 e deu um
passo importante na briga por uma vaga na semifinal. A equipe
comandada pelo técnico Renan Dal Zotto iniciou a partida com
larga desvantagem ao perder os dois primeiros sets, por 25 a 20 e
25 a 21. Na terceira parcial, o Brasil reagiu e conseguiu derrotar os
russos por 25 a 22, levando a partida para o quarto set. A partir
de então, Wallace chamou a responsabilidade e ajudou o Brasil a
empatar o jogo no sufoco com uma vitória por 25 a 23. No tiebreak, a seleção brasileira começou atrás, mas logo conseguiu a
virada, abriu uma vantagem fundamental e garantiu a vitória do
quinto set por 15 a 12. O Brasil voltará à quadra amanhã, às 12h
(de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos. Antes disso,
estadunidenses e russos se enfrentam nesta quinta-feira.

