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Ecopontos

Doze empresas participaram da licitação para a
construção dos seis ecopontos de Cascavel, nos
Bairros Cascavel Velho, Santa Cruz e Brasília e
no Jardim Quebec, no valor máximo de R$ 4,688
milhões. Diante da necessidade de análise das
propostas, a comissão de licitação vai anunciar
as vencedoras por meio do Diário Oficial.

Dólar quase dobra desde
a assinatura com o BID

A variação cambial tem sido uma grande vilã aos cofres municipais, especialmente no
contrato assinado com o BID. Em 2013, na ocasião da assinatura, o dólar estava cotado
a R$ 2,23 e agora a R$ 4,17, variação de 87%. A segunda parcela da dívida vence mês
l Pág. 3
que vem, e pode passar de R$ 2,5 milhões.

CONDENADO

Pedro Fernandes foi condenado a 22 anos e dois meses de prisão pelo
feminicídio de Salete de Fátima Santos, morta em janeiro de 2017 em
um acidente que teria sido provocado por ele. O réu saiu preso do
Fórum de Cascavel ontem à noite. A defesa vai recorrer da sentença.
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‘‘

“ONGs
teimam em
manter nossos
índios como
homens das
cavernas”.
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“É uma
falácia
dizer que a
Amazônia é um
patrimônio da
humanidade”.

Presidente Jair Bolsonaro fez um discurso agressivo na
abertura da Assembleia Geral da ONU, ontem, em Nova
York, com ênfase à soberania nacional.
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Fecha-se uma janela na terra, abre-se uma porta no céu. Com seu
falecimento no dia 18 de setembro, é nessa porta que a professora Tânia
Stella Bassoi estará à espera de seus familiares e de um grande grupo
de amigos que aqui deixou.
Tânia não foi simplesmente uma professora, mas sobretudo uma
marcante educadora de atitudes que tanto bem fizeram para centenas
de seus alunos, tanto na formação do Ensino Médio como na formação
do Ensino Superior.
Ensinar matemática, seu forte, não era simplesmente afirmar que
duas laranjas mais duas maçãs totalizam quatro frutas. Não, totalizavam
muito mais conhecimento para a vida presente e futura dos seus jovens
educandos. Ensinar matemática dessa maneira tornava-se mais fácil para
atrair os educandos que, na maioria, horripilavam-se só em ouvir falar
em matemática. O que me serve para a vida, diziam, aprender cálculo,
equações, raiz quadrada, regra de três e outras, se mais tarde quero
ser um bom mecânico de automóveis, um excelente cabeleireiro ou um
responsável motorista de uma carreta a rodar pelo mundo?
Professora Tânia Bassoi fez parte de um grupo de professoras da
Unioeste, a saber: professora Zélia Miotto, professora Sílvia Gomes Vieira
Fabro e professora Maria Lídia Szymanski, que se dedicaram a descobrir
novas fórmulas do ensino da matemática e das ciências. Após anos de
práticas e estudos, editaram quatro opúsculos sobre esses conteúdos.
A semente foi plantada, principalmente com os professores do ensino
fundamental e médio, para que eles, nos primeiros contatos que o aluno
tivesse com a matemática, não levassem para casa mais um problema ou
uma tarefa a resolver, mas vissem na disciplina uma maneira de auxiliá-los
na vida prática.
Não parou por aí. Em 1996, acontecia em Sevilha-Espanha um
Congresso Internacional sobre Educação Matemática no mundo. As três
corajosas, Tânia, Sílvia e Maria Lídia se inscreveram e foram selecionadas
para participar desse evento com apresentação de trabalho sobre esse
assunto que vinham desenvolvendo em sua universidade, a Unioeste. Foi
um sucesso a participação delas!
Professora Tânia, você deixará saudades.

‘‘‘‘

Uma educadora, na acepção
plena da palavra
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Taxa cambial será Giro Político
a maior do PDI

politica@jhoje.com.br

Prestes a vencer a
segunda parcela do empréstimo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) usado para a
execução do PDI (Programa
de Desenvolvimento Integrado), a Prefeitura de Cascavel constata os impactos
negativos do contrato internacional devido à elevação
da moeda norte-americana,
situação apontada como
“preocupante” pelo prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC),
que assumiu mais de 70%
das obras - todas estão praticamente concluídas.
Foram emprestados US$
28,7 milhões e o prazo de
cinco anos de carência terminou em 2019: a primeira
parcela foi paga em abril no
valor de US$ 600.032,85,
na época equivalente a
R$ 2.331.127,62, com o
dólar a R$ 3,88.
Já a segunda parcela
ao banco com sede em
Washington deve ser depositada dia 15 de outubro,
também de US$ 600 mil,
que, se convertidos ao dólar
de ontem (R$ 4,17), ficaria
em R$ 2.502.000, valor
7,3% a mais que o da primeira parcela, diferença de
R$ 170,8 mil.
Embora não cause um
rombo nas finanças, poderia ser usado em outros
projetos. “Há uma redução
do poder aquisitivo do Município, reduz a capacidade
de investimento. Embora o
pagamento esteja previsto

no orçamento, há um
impacto em investimentos
importantes”, diz o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.
A taxa cambial é uma
das grandes preocupações
desde o anúncio do acordo,
em 2013. Quando houve
a assinatura do contrato,
US$ 1 era cotado a R$
2,23, hoje está cotado a
R$ 4,17: uma valorização
de 89% em seis anos.
A chamada amor tização - que é o pagamento da
dívida - começou em abril
e se encerra em 2038.
Ao todo, são 40 parcelas
para pagamento da dívida
externa. Por ano, são feitos
dois depósitos: um em abril
e outro em outubro.
A prefeitura já vem
pagando os juros e as
comissões de crédito
desde 2014, também em
duas parcelas anuais. Os
recursos começaram a ser
usados em 2015 para as
obras do PDI e desde esse
período começou a valer a
variação das taxas: de juros,
de 2,65% ao ano (calculada
sobre o valor usado) e da
comissão de crédito, que
tem um percentual menor:
0,5% (calculado sobre o que
ainda está disponível para
ser gasto). Entre juros e
comissão de crédito, a prefeitura já desembolsou US$
2 milhões, que em reais
totalizou R$ 7,3 milhões.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

“Hoje não faria o empréstimo”

O secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek, aponta
que os empréstimos são necessários para desenvolvimento de
ações de governo. Ele não vê problemas em empréstimos em
dólar, mas manifesta preocupação com o câmbio flutuante.
“O Município precisa fazer empréstimos, mas buscar a forma
mais barata possível, como as empresas fazem. Essa forma da
composição dos juros - com variação cambial - impacta considerável e negativamente”. Se fosse hoje, Zorek diz que “não
faria” o empréstimo nas condições do BID.

Fugindo do mesmo erro

Diante do novo empréstimo do Fonplata, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) pretende fugir da variação cambial e não ter
surpresas indesejadas, com taxa pré-estabelecida. O juro será de
3% ao ano. Além disso, a prefeitura poderá utilizar todo o recurso
emprestado (US$ 32 milhões) e só depois usar a contrapartida
(US$ 8 milhões). No caso do PDI, foram 50% a 50%.

Ala emprestada

Se depender de Paranhos,
a Ala de Queimados do
Hospital Universitário terá
de entrar em funcionamento
nem que seja para
desafogar as necessidades
do Município. Os esforços
do prefeito são para
que a estrutura abrigue
atendimentos a quem está à
espera de leitos hospitalares.
“Vai demorar a funcionar
a Ala de Queimados, e a
estrutura pode ser usada o
mais rápido possível”.

Missão à vista

O presidente do IPC
(Instituto de Planejamento
de Cascavel), Edson
Vasconcelos, está com
mais uma missão dada
pelo chefe do Executivo
municipal: terá que elaborar
as apresentações públicas
para convencimento da
população - dos vereadores
também - de que o
empréstimo internacional
é fundamental. Uma Escola
de Governo será feita para
explanar aos moradores
como será aplicado o
investimento.

Crédito ou débito?
Na reta final do Refic,
a prefeitura conseguiu
concluir o certame para

contratar operadora de
crédito para oferecer aos
contribuintes inadimplentes
a opção de pagamento
com cartões de crédito e
débito no Paço - alternativa
para quitação de dívidas
relacionadas a tributos
municipais. E atenção: o prazo
para pôr as contas em dia
termina nesta sexta-feira (27).

Orçamento 2020

Embora ainda não esteja
totalmente pronta, a
LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 2020 já
tem uma prévia de valores:
estima-se que tenha
aumento de 3% a 5% sobre
o que foi estabelecido neste
ano - R$ 1,349 bilhão -, ou
seja, aumento de R$ 60
milhões, para arredondar em
R$ 1,4 bilhão.

Adicional

O vereador Roberto Parra
(MDB) sugere que o Município
conceda adicional de risco
à vida aos integrantes de
carreira da Guarda Municipal.
Ele pede que o Executivo
municipal elabore um
anteprojeto de lei que vise à
implantação. Na indicação,
Parra cita como exemplo
a cidade de Aparecida de
Goiânia (Goiás), onde houve
aprovação de aumento de
70% no salário-base.

Prestação de contas

Os gastos da prefeitura e a arrecadação no quadrimestre
passado serão apresentados na próxima segunda-feira,
às 14h30, na Câmara de Vereadores de Cascavel. O
secretário de Finanças, Renato Segalla, será o porta-voz
dos resultados, inclusive a saída do limite prudencial.
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Câmara mobiliza sociedade
para manter porto seco
A Câmara Municipal de Cascavel
liderou uma mobilização histórica em
favor da manutenção da Eadi (Estação
Aduaneira do Interior), conhecida como
Porto Seco. O contrato de concessão
de funcionamento se encerra no dia
3 de novembro e, se não for prorrogado, o Porto Seco deixa de funcionar,
representando prejuízos de milhões
de reais para Cascavel e para toda a
região oeste do Estado.
O presidente da Câmara, Alécio
Espínola, responsável pela articulação
com cerca de dez entidades de classe
da cidade e da região, diz que Cascavel não pode perder o Porto Seco “em
hipótese alguma”.
O Porto movimenta mais de US$
120 milhões por ano com desembaraço de mercadorias em operações de

importação e exportação, o que significa um impacto econômico muito
grande em toda a região, com a geração e manutenção de negócios, postos
de trabalho, recolhimento de impostos.
A par tir da reunião realizada na
manhã de ontem (24), com representantes de entidades e representantes
de segmentos econômicos, foi elaborado um ofício no qual as forças produtivas manifestam a preocupação com o
futuro da Eadi e pedem a prorrogação do
contrato de concessão com a Codapar
ou que seja feito um aditivo para que
ela siga operando normalmente até que
tramite o processo de licitação.
O documento será encaminhado ao
governador Ratinho Júnior, ao secretário
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, à presidente e diretora

técnica operacional da Codapar, Débora
Grimm, e ao delegado-chefe da Receita
Federal, Felisberto Luiz Mioto.
O pleito conjunto das entidades é
para que Cascavel não perca o Porto
Seco a partir do dia 3 de novembro.
O contrato com a Codapar é de
1999, prevendo uma concessão de
dez anos com a possibilidade de
renovação por igual período, o que
ocorreu em 2009. Assim, o contrato
não pode ser renovado novamente,
havendo necessidade de novo processo licitatório, o que não seria possível concluir antes do encerramento
do contrato atual, deixando Cascavel
e região sem o Porto Seco.
A Codapar pleiteou a prorrogação
de contrato, mas a Receita rejeitou, e,
por isso, deve recorrer à Justiça.

ARCO REAL EIRELES
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Viveiro Municipal terá flores
Em meio às atividades de plantio realizadas pela Prefeitura de
Cascavel em alusão à Semana da
Árvore, surge a dúvida: e o Viveiro
Municipal? Para o espaço, existem
grandes planos. Um deles é a produção e o plantio de flores.
Para isso, três estufas foram
reformadas entre o fim do ano
passado e o começo deste ano. O
plano já deveria ter saído do papel,
mas teve que ser adiado. “No
começo do ano nós fizemos uma
licitação, mas por uma divergência
de valores no edital optamos por
impugnar para não ter problema”,
explica o gerente administrativo e
financeiro da Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico), Márcio Filipe Grando.
A licitação à qual Márcio se
refere é para a contratação de uma
empresa de serviço continuado que
irá desempenhar sete funções no
viveiro. “A gente precisa analisar
bem o edital para não dizer que é
um valor grande. São sete serviços: corte de grama, varredura do
local, plantio de mudas, produção
de mudas, ajardinamento, rega das
plantas e poda de árvores dentro
da Fundetec”, explica Márcio.
De acordo com ele, o ser viço
custará aproximadamente R$ 20

FALTA de mão de obra é um dos principais problemas hoje do Viveiro
mil mensalmente e o edital deve
ser lançado nos próximos 30 dias.
O Viveiro Municipal de Cascavel fica
no Parque Ambiental, às margens da
BR-277, ao lado da Fundetec.
Márcio explica que a aquisição
das mudas custará 77 mil e serão
adquiridas aproximadamente 166

mil unidades de 12 espécies diferentes. Depois de desenvolvidas,
as flores serão replantadas em
espaços públicos.
n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Funcionários

O maior problema enfrentado pelo viveiro é a falta de mão de obra, como expõe
o gerente administrativo e financeiro da Fundetec, Márcio Filipe Grando. Ele
explica que esse é um dos motivos pelos quais se faz necessária a contratação de
uma empresa terceirizada. “Em virtude do problema de mão de obra, uma das
exigências da licitação é de que pelo menos dois funcionários trabalhem aqui”.
Há mais de um ano apenas um funcionário, cedido pela Secretaria de Meio
Ambiente, trabalha no viveiro.

Árvores

ESTUFA tem capacidade para 10 mil mudas, mas hoje ocupa apenas metade do espaço

São encontradas no Viveiro Municipal árvores
nativas da região, como ipê, pata-de-vaca, cerejeira
e flamboyant. Qualquer pessoa pode solicitar uma
muda. Para isso, é preciso entrar em contato com a
Secretaria de Meio Ambiente e explicar qual será a
finalidade da árvore, como para sombra.
Um engenheiro ambiental vai orientar a pessoa
sobre a melhor opção de árvore para o fim que ela
deseja e entrega uma requisição ao solicitante, que
retira a muda no viveiro.
A estufa em que as árvores ficam durante o
processo de crescimento tem capacidade para 10
mil mudas, porém apenas metade do espaço está
sendo utilizada e aproximadamente 5 mil mudas
estão em desenvolvimento.

LOCAL
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FÁBIO DONEGÁ

Os seis analistas do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) acompanham durante
toda a semana o transporte público de Cascavel. O trabalho se estenderá até sexta-feira (27)
e integra o PAF (Plano Anual de Fiscalização) de 2019 do TCE. A missão deles é avaliar a
gestão e a qualidade do serviço. Os servidores verificam in loco a situação dos terminais e das
linhas de transporte coletivo. Nas visitas, são conferidas questões como acessibilidade, lotação e
horários dos ônibus. Passageiros do sistema estão sendo entrevistados. No fim, um relatório será
elaborado apresentando eventuais problemas e apontando sugestões e soluções.

07

Feira de Imóveis
neste fim de semana

De 27 a 29 de setembro ocorre no
Centro de Convenções de Cascavel a 11ª
edição da Feira de Imóveis, organizada
pelo Secovi Regional Oeste (Sindicato
da Habitação e Condomínios) com
patrocínio exclusivo da Caixa e apoio
de entidades como Sebrae, Sinduscon
Oeste, Sistema Cofeci-Creci (Conselho
Federal de Corretores de Imóveis), Rede
de Imóveis de Cascavel e Acic (Associação Comercial de Cascavel).
Em um mesmo espaço, os visitantes
poderão encontrar 16 empresas, com um
leque de ofertas, para todos os gostos e
bolsos. O evento dá a oportunidade de
o interessado fazer uma simulação do
financiamento na hora com a Caixa.

Serviço:
O que: Feira de Imóveis 2019
Quando: Sexta-feira (27), das 19h às 22h; sábado
(8), das 10h às 20h; e domingo (29), das 10h às 18h.
Onde: Centro de Eventos de Cascavel
Entrada gratuita, mas todos podem doar 1kg
de alimento não perecível

De geração em geração
Brinquedos usados com cara de
novos. É isso o que a Oficina de
Brinquedo da Copel vem fazendo
desde 2001, quando criou o projeto para restaurar brinquedos e
entregá-los para crianças pobres
da região de Cascavel, especialmente em datas comemorativas,
como Dia das Crianças e Natal.
“Nós temos uma parceria com
a Pastoral da Criança, que faz um
levantamento em localidades e
bairros mais pobres, fornece as
listas com nomes, idades e sexo
das crianças. Então nós selecionamos os brinquedos de acordo com
essa listagem”, explica a voluntária
Alessandra Mattos Gonçalves.
De acordo com ela, as doações
são feitas também para instituições que desejam montar ou incrementar a brinquedoteca.

n Reportagem: Milena Lemes
Fotos: Divulgação

BONECA doada foi
restaurada por voluntários

Os voluntários que fazem parte da oficina são empregados da ativa e aposentados da Copel. Até o último ano, mais
de 14 mil crianças foram presenteadas
com brinquedos restaurados na oficina.

Como doar

Doar um brinquedo e fazer parte dessa
corrente do bem é fácil: basta ir à portaria da
Copel em Cascavel, na Rua Vitória, 105, em
qualquer época do ano e entregar o donativo.
Todo tipo de brinquedo pode ser doado.
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Espaço APAExonado
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Alunos dão exemplo de consciência
ambiental e plantam árvores na Apae

Alunos da Apae de Cascavel receberam
150 mudas nativas como pitanga, cerejeira e
ipê repassadas pelo governo do Paraná por
intermédio do Instituto Emater, dentro do
Programa Mais Verde. Elas foram plantadas
na segunda-feira (23) na área de playground.
A escolha do local é para garantir daqui a
alguns anos sombra para os alunos enquanto
se divertem.
As mudas chegaram ainda na sexta-feira. Algumas delas foram plantadas simbolicamente e as demais encaminhadas
pelo governo do Paraná foram repassadas
aos alunos.
O plantio ocorreu simultaneamente em
2.146 escolas da rede pública estadual. Um
padrinho foi escolhido em cada instituição
para proceder o plantio nas escolas e nos

demais órgãos envolvidos.
A proposta é a de reurbanizar os espaços escolares. Os órgãos envolvidos são IAP,
Emater, Copel, Sanepar, Defesa Civil, Corpo
de Bombeiros, prefeituras e outros.
Em todo o Paraná, foram plantadas mais
de 400 mil mudas de árvores de pequeno e
médio portes. Essas mudas são produzidas em
19 viveiros no Estado.
O IAP produz cerca de 100 espécies nativas, entre elas algumas ameaçadas de extinção, como imbuia, araucária e peroba rosa.
O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio
Schmitz, acompanhou de perto o plantio das
mudas e enfatizou a importância de promover
a consciência ambiental em todas as esferas:
“Plantar uma árvore é um gesto de amor e
cuidado com as futuras gerações”.

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A

MASSA FM
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REDE GLOBO

ÓRFÃOS DA TERRA
Resumo dos últimos capítulos não divulgado
pela emissora.
BOM SUCESSO
Mário conta a Nana que ela passou mal e
garante que nada aconteceu entre eles. Paloma não
dá atenção para Marcos. Alice pensa em falar com
Waguinho e pede ajuda a Francisca para encontrá-lo. Alice liga para Marcos e diz que Waguinho pode
testemunhar a favor de Paloma. Eric nega ter contratado Paloma para se vingar de Alberto, quando a
costureira o questiona. Paloma desiste de trabalhar
para Eric. Nana confidencia a Gisele que dormiu
com Mário. Paloma resolve se dedicar à costura
e realizar seu sonho de ser estilista. Nana inventa
para Diogo que dormiu na casa de Gisele. Diogo
pressiona Gisele para saber a verdade sobre Nana.

com Fabiana e promete encerrar as investigações
sobre o acidente de Jô. Téo afirma a Fabiana que
descobrirá o mistério que existe entre ela e Jô. Zé
Hélio se declara para Beatriz e a beija. Téo revela a
Amadeu sobre a visita de Fabiana ao apartamento
de Jô. Fabiana chega ao hospital e diz que deseja
falar com Jô assim que a moça despertar. Camilo
se revolta por não conseguir dormir com Vivi. Jô
acorda e humilha Maria da Paz. Fabiana exige que
Jô lhe transfira todo o seu dinheiro.

l SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
João e seus amigos fazem uma apresentação
musical para arrecadar dinheiro para ajudar Poliana
e sua família. Com a aproximação de Yasmin e
Paola, Filipa se sente rejeitada. Mirela retorna para
a casa da avó com o pé imobilizado. No Clubinho,
inventou um namoro com Cléber. Osório revela a Regina
Mário, Gael e Benício fazem perguntas para Ester.
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se esquiva
de conversar
com Guga.
Lígianão
sofrea
Janaína
pede
a
Herculano
que
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem

Você vai colher os frutos dos esforços que fez
no mês passado. Isso é algo para se comemorar! Um sentimento interno de bem-estar vai
permitir que você coloque um grande número
de ideias em ordem.

Peixes

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Você irá se distrair e não será motivado a
agir. Seu senso prático está em baixa. Sua
mente, no entanto, está em boa forma!
Seria bom ter um hobby que movimentasse seus músculos.

Menos pressa e mais reflexão lhe permitirá
tirar o máximo proveito deste dia. Se conseguir
superar o cansaço da rotina sem comer doces,
você vai evitar o pior.
O dia parece estar em movimento rápido.
Você vai ter que se movimentar, mas isso vai
ser satisfatório. Uma discussão com pessoas
experientes talvez provará que seus excessos
são prejudiciais.
Não dê tanta importância aos detalhes, vá direto
ao que é importante - você não tem tempo a perder! Respire mais profundamente, isso vai ajudá-lo a se sentir calmo e você vai precisar disso para
lidar com todas as mudanças que está fazendo.
O céu abre novamente e você está se aproximando de seus objetivos. Isso só depende
de você. Você será solicitado para trabalhar
muito, então, seja ciente de seus limites antes
que se sinta exausto.
As discussões com a família são mais fáceis.
Você terá energia básica para completar suas
tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, você
vai precisar desacelerar antes de levar as coisas longe demais. Vá com calma.

Diminutos

Brisa
Segue o
regimento
da empresa

Interjeição típica
do gaúcho
Metal empregado
em soldas
elétricas
Essência
de xaropes
Prática em
piscinas
Parte não
destacável
do cheque

Afecção
cutânea
Festas précasamento

Temas de
reunião
Almofada,
em inglês

Classificação do
nitrato
de prata
Senhor
(abrev.)
Tipo de
pneu
(?) Peixoto,
repórter
Vontade
(fr.)

A medida
política
sem efeito
(fig.)
Alvo do
polimento do
engraxate
(?) Catra,
cantor
de funk
carioca

Beijo na
(?), gesto
de respeito e afeto

Letrasímbolo do
tamanho
pequeno

Como é
servido o
peixe no
ceviche
Othon
Bastos,
ator
brasileiro

102, em
algarismos
romanos
Curar
(doença)

Erva que cresce na
plantação de trigo
Barreira física
em um caminho

BANCO

40
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De repente você se sente tomado por uma
sensação de liberdade. Evite tomar grandes
decisões de hoje. Você tem uma sensação de
serenidade e calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias. Você precisa disso.

Benjamin
Franklin,
um dos
Founding
Fathers
dos EUA

Braço,
em inglês
Ana Néri,
enfermeira
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T
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O
S A
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Use sua imaginação para fugir da rotina. A fuga
o receberá de braços abertos. Sua energia está
lhe empurrando para o diálogo e para os intercâmbios que aquecem o coração e aumentam
a sua moral.

A facção
islâmica
dominante
no Iraque

F
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N
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Sua lucidez vai fazer com que você se sinta
muito útil, por isso não hesite em expressar
sua opinião, o seu realismo não falhará. Não
se esqueça de seguir para outra coisa depois
para refrescar a cabeça.
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Lô Borges, Vermelho
Praticante de
roubo (bras.)
ou Wagner Tiso
Iguaria típica da Atividades de aprimoGalícia, na Espanha ramento de atletas

Parafilia comple- Semente
mentar ao de (?): é
Par
perfeito voyeuris- usada em
dietas
(gíria)
mo
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Uma preocupação com uma questão legal
do passado vai voltar. Você precisa agir rapidamente. Você vai se sentir completamente
perseguido até o final do dia, seria bom dar
um tempo e respirar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/arm — pad. 4/élan. 5/xiita. 6/nióbio. 9/mariscada.

Você vai fazer contatos interessantes que abrirão portas para você. Há previsão de amizades
positivas florescentes no futuro. Em compensação, seu cérebro efervescente está exigindo
momentos de relaxamento.

Libra

horóscopo
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Matheus Boeira, 22 anos, teve
lesões graves em um acidente
registrado no fim da tarde de
ontem (24) no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.
Matheus conduzia uma motocicleta quando colidiu em um carro
na esquina das Ruas Antonina e
Siqueira Campos.
Testemunhas disseram que os
dois veículos seguiam na mesma
direção e que a colisão aconteceu quando o carro fazia uma
conversão.
Com o impacto, o motociclista
foi arremessado a alguns metros
e teve lesões graves, como fratura exposta no fêmur direito, de
acordo com o médico do Siate,
causado pelo alto impacto sofrido
na queda; também apresentava
outros ferimentos pelo corpo,

DIVULGAÇÃO

Motociclista é arremessado

COM o impacto da batida, motociclista ficou bastante ferido
além de confusão mental e amnésia lacunar. Após os primeiros
atendimentos, o rapaz foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

Botão do pânico: Recurso
“dorme” na conta há 6 meses
Com a verba de R$ 162.451,20
destinada para a implantação do
Botão do Pânico repassada pela
Sejuf (Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho) em março,
ainda não há sequer previsão
para que o ser viço seja implantado em Cascavel.
De acordo com a Secretaria de
Políticas sobre Drogas e Proteção
à Comunidade, o processo está
na fase da elaboração do edital
do cer tame.
Conforme a secretaria, esse
valor é para o aluguel dos botões
e do software pelo período de 12
meses. Cerca de R$ 13 mil serão
pagos mensalmente à empresa
que fornecer 50 botões e dois
aparelhos Smartphones que ficarão na Central de Monitoramento
da Guarda Municipal para utilização

da Patrulha Maria da Penha.
COMO FUNCIONA?
Os botões serão entregues para
mulheres que têm medida protetiva
mas que continuam sendo ameaçadas para garantir mais agilidade
aos atendimentos da Patrulha. A
Justiça irá definir os critérios de
quem receberá os dispositivos. A
tecnologia tem recurso de gravação
de voz e poderá ser utilizada em
processos judiciais.
O dispositivo poderá ser acionado quando as mulheres se sentirem ameaçadas pelo agressor. Ele
comunica imediatamente a Central de Monitoramento, na Guarda
Municipal, informa as coordenadas
do local onde a vítima está e a
Patrulha Maria da Penha é enviada
para atendimento.

Ex-detentos terão
acesso à internet
e a cursos

Egressos do sistema penitenciário terão
acesso gratuito à internet e a cursos
profissionalizantes em Cascavel. A
iniciativa faz parte do “Programa Espaço
Cidadão - Telecentros” - que visa oferecer inclusão digital aos egressos e o
aperfeiçoamento profissional por meio
de palestras, webconferências e cursos
que serão ofertados gratuitamente.
O programa é uma parceria do Patronato Penitenciário de Cascavel com o
do governo do Estado do Paraná e Casa
Civil/Superintendência-Geral de Inovação e será inaugurado amanhã (26), às
14h, na Sala Multiuso do Patronato, que
fica no segundo piso do Terminal Rodoviário de Cascavel. O local conta com
uma estrutura completa com computadores e rede de acesso à internet.
Além disso, os computadores dão
acesso aos serviços online do governo,
como informações e consultas para
emissão de documentos, serviços de
água e luz, Detran, Previdência Social,
entre outros.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03
25
02
03
26
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Acusado de roubo e cárcere de empresária é preso

CASCAVEL, 25 DE SETEMBRO DE 2019

Foi preso ontem (24), no Fórum
de Cascavel, um rapaz de 19 anos
investigado por participação no
roubo de um Jetta e o cárcere privado
e o assédio sexual de uma empresária de 22 anos ocorridos no dia 28 de
julho em Cascavel.
Contra ele havia um mandado de
prisão preventiva expedido. Ele estava
em uma audiência quando foi preso.
O rapaz foi levado pela Polícia Militar
até a Cadeia Pública de Cascavel, onde
deve permanecer durante o processo.
Outro rapaz também foi

indiciado pelos crimes, mas permanece em liberdade. A investigação
sobre o caso continua.

O CRIME
A empresária de 22 anos contou ter
sido abordada por dois rapazes na Avenida Tancredo Neves, em Cascavel, por
volta das 19h20 no dia 28 de julho. Ela
concluía a caminhada quando, ao chegar
ao carro, foi rendida, colocada no porta-malas do veículo e levada pelos acusados até Foz do Iguaçu. Lá ela foi liberada
e procurou ajuda.
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O Jetta foi levado pelos bandidos e
encontrado depois pela Polícia Civil de Foz.
A vítima afirma que os acusados a
beijaram e a assediaram sexualmente.
Logo após o crime, dois jovens
procuraram a polícia e foram identificados pela vítima. Um deles confessou
a participação no roubo, mas negou o
assédio sexual.
O caso é tratado como roubo
seguido de cárcere privado, uma vez
que, para caracterizar sequestro,
é necessário pedido de resgate da
vítima, o que não aconteceu.

Conseg quer mapear o interior

O Conseg (Conselho de Segurança) de Cascavel reúne hoje a
comunidade do Distrito de Rio do
Salto para ouvir reivindicações e
sugestões da população que vive
no interior. “Os representantes de
todos os distritos de Cascavel estão
convidados para ir até lá falar sobre
as suas dificuldades e o que precisa ser priorizado em questão de
segurança. Nós precisamos saber o
que as comunidades mais precisam
para unir as forças de segurança em
um trabalho mais assertivo nesse
sentido”, explica o presidente do
Conseg, Clóvis Petrocéli.
Ele ressalta que não há tempo
para organizar uma reunião em
cada distrito ainda este ano, mas
que já existe esse planejamento
para o ano que vem. A intenção é
mapear todo o interior de Cascavel.
De acordo com ele, Rio do
Salto foi escolhido como sede
desse encontro por se tratar de
uma região que concentra o maior
número de comunidades.
FORÇAS DE SEGURANÇA
Clóvis Petrocéli destaca a participação das forças de segurança
na reunião. “Nós convocamos o
Depen [Departamento Penitenciário], as Polícias Civil e Militar, a

Guarda Municipal, a Comissão de
Segurança da Câmara de Vereadores e as Polícias Rodoviária Estadual e Federal, já que existem
rodovias que cruzam os distritos
e pode haver melhorias também
nesse sentido”, justifica o presidente do Conseg.

Outra proposta é implantar no
interior o projeto Vizinho Solidário,
que consiste em uma colaboração
entre vizinhos para cuidar da casa
durante a ausência do morador.
A reunião começa às 18h45 no
Salão Paroquial do Distrito de Rio
do Salto.
AÍLTON SANTOS

A VÍTIMA foi encontrada caída
ao lado de um carro estacionado

DH investiga tentativa de homicídio na Neva

A tentativa de homicídio de Ivonei Faria dos Santos, 30 anos, registrada na noite
de segunda-feira (23) no Bairro Neva, é investigada pela Delegacia de Homicídios
de Cascavel. De acordo com testemunhas, o homem foi baleado em uma casa
e fugiu para pedir ajuda, quando caiu ao lado de um carro estacionado. Ele foi
atingido por um disparo no abdômen e levado ao HU (Hospital Universitário) de
Cascavel, onde permanece internado. Uma mulher apontada com possível mandante do crime teria sido presa logo após o disparo, mas a Delegacia de Homicídios não confirma se ela permanece detida. O autor dos disparos não havia sido
preso até o fechamento da edição. A vítima não tem passagens pela polícia.
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ATLETISMO

Cascavelense de 13 anos
vence o Brasileiro Sub-16
O atletismo cascavelense confirmou no Campeonato Brasileiro de
Sub-16 da modalidade, realizado
no fim de semana em For taleza
(CE), que tem mais um atleta promissor no esporte. Trata-se de Luiz
Felipe Abílio Gomes Barbosa, que
se sagrou campeão nacional sub16 no lançamento do martelo com
apenas 13 anos de idade.
O jovem, que nem sequer figurou no ranking da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) em
2018, já é o vice-líder da lista dos
melhores de 2019 na categoria sub16 com o arremesso de 46,17m que
lhe garantiu o título na capital cearense, no fim de semana.
Atleta do professor Wanderley
Wyzykovski, Luiz Felipe, da AABB
Atletismo-Cascavel, é irmão de
Camila Irene, também destaque no

lançamento do martelo nacional.
Ela, de 16 anos (completa 17
em outubro) e que terminou a
última temporada na 9ª posição
no ranking da categoria sub-18
CBAt e este ano já ganhou uma
colocação, está em Londrina
com a equipe cascavelense de
atletismo para as disputas da fase
final A da 32ª edição dos Jogos da
Juventude do Paraná.
Camila e Luiz Felipe são a prova
do ditado popular que diz que “a
fruta não cai longe do pé”, pois
são filhos de Abílio José Barbosa
e Eliane Miranda Gomes, que já
representaram Cascavel em competições de atletismo da categoria
adulta. Ele, inclusive, acumulou
medalhas nacionais e internacionais na categoria Master no lançamento do martelo.
DIVULGAÇÃO

Para Luiz Felipe, agora o mais novo promissor atleta da família, a conquista no Brasileiro Sub-16 foi uma
“façanha”, pois as disputas foram com atletas de uma categoria superior à sua, que é a sub-14. No
pódio (foto), essa diferença ficou nítida, com o cascavelense ao centro, ladeado pelo pernambucano
Gustavo Rodrigues Francisco (medalha de prata, com 45,21m, e 4º no ranking nacional) e o paulista
Leonardo Yan Lucas (medalha de bronze, com 43,73m, e líder do ranking nacional).

FÁBIO DONEGÁ

O cascavelense Geraldo Volmar Franco,
conhecido como Geraldinho, prepara-se para
duas importantes competições do calendário
da Associação Brasileira De Atletismo Master.
Ele, que mês passado, pela categoria 45 a 49
anos, faturou o título no revezamento 4x100m
e as medalhas de prata nos 100m rasos, nos
200m rasos e no salto em distância pela equipe
de Guarulhos (SP) no Estadual AAVSP
(Associação Atlética Veteranos de São Paulo),
treina agora para competir no 15º Troféu Brasil
de Atletismo Master, que será realizado de 1º
a 3 de novembro em Porto Alegre. Antes, ele
quer disputar a 2ª etapa do 26º Campeonato
Estadual de Atletismo Master do Rio de Janeiro,
nos dias 26 e 27 de outubro. Para isso, conta
com o apoio da Secesp e das empresas Radiadores Fórmula 1, Rodonativa e Oeste Caminhões,
além de oferecer seus serviços de polimento.
Interessados em ajudar Geraldo ou contratar seus
serviços podem entrar em contato pelo fone
99994-1148.
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Decisão no Zilmar Beux
O Autódromo Zilmar Beux, um
dos mais emblemáticos do País,
vai definir os campeões da temporada 2019 da Turismo Nacional
neste fim de semana. As atividades de pista terão início amanhã
(26) para a última etapa, que promete disputas intensas em cada
uma das quatro baterias por categoria. O equilíbrio entre as marcas
e o sistema de pontuação acirram
ainda mais o campeonato.
O regulamento da categoria
prevê pontos de bonificação para
pilotos que par ticiparam de, ao
menos, 60% das etapas, variando
de 10 a 30 pontos, o que só será
definido após a confirmação das
inscrições, na sexta-feira (27). Os
quatro primeiros colocados de cada
categoria seguem carregando o
“lastro de sucesso”, uma medida
que vai de 10 kg a 50 kg extras
nos carros. Estarão em jogo 105
pontos na etapa.
“A temporada tem sido

VANDERLEY SOARES/CLEOCINEI ZONTATN

Em casa

DECISÃO do campeonato será neste
sábado em Cascavel
sensacional até agora, com vitórias
de todas as marcas, equilíbrio na
pontuação e a certeza de que só
teremos o campeão sendo conhecido na última bateria”, avalia o
promotor do evento, Ângelo Correa.

Ao todo, estarão em disputa os
títulos das cinco categorias: Classe
Super, Classe 1A, Classe 1B, Classe 2A
e Classe 2B. Apesar de sua tradição em
corridas, Cascavel conta com apenas
dois pilotos com chances de título. Os
irmãos Felipe e Caíto Carvalho disputam a categoria 1A e estão na cola do
líder Thiago Tambasco, que venceu
nove das 20 corridas disputadas.

Cascavel nos Jojups

EDUARDO Gruchoski e Bárbara Marroque tiveram campanha irretocável

JOJUPS

As disputas na fase final da Divisão A da
32ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude
do Paraná) consagram mais cascavelenses
nessa terça-feira (24). No terceiro dia do
tênis de mesa, a programação foi reservada
para as competições em duplas no ginásio
da Acrol (Associação Cultural e Recreativa
Okinawa de Londrina). Nas duplas mistas,
melhor para a parceira de Cascavel.
Bárbara Marroque e Eduardo Gruchoski
fecharam a participação com uma campanha irretocável, com seis vitórias em
seis jogos. Na final, o triunfo que rendeu a
medalha de ouro foi sobre a dupla Leonardo Taniguti/Carolina Hatakeyama, de
Londrina, por 3 sets a 0.
Nesta quarta-feira (25) terão início o basquete e o handebol, sendo que a delegação cascavelense não conta com representantes no esporte da bola laranja.
Hoje também será encerrado o tênis de
mesa e serão realizadas as semifinais do
vôlei (também sem cascavelenses).
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IND. DEL VALLE

Derrotado em casa por 2 a 0 na semana passada, o Corinthians desafia o Independiente Del Valle nesta quarta-feira
(25), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília),
no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, e
será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming
DAZN. Para avançar à final e enfrentar quem passar de
Atlético-MG x Cólon, o time brasileiro precisa vencer por
3 a 0 ou dois gols de diferença desde que faça três ou
mais gols (por exemplo: 3 a 1, 4 a 2...). O Del Valle,
por sua vez, pode perder por qualquer placar com um gol
de diferença que mesmo assim avançará.

FlaxInter:duelonoG4

O Brasileirão tem hoje (25) um duelo
que opõe duas equipes que se acostumaram com partidas decisivas neste ano:
Flamengo e Internacional. O jogo, válido
pela 21ª rodada, está marcado para as
21h30 e terá casa cheia no Maracanã.
Mais de 51 mil torcedores compraram
ingressos antecipadamente para ver o
embate entre o líder o quarto colocado
do campeonato.
Um turno depois de ter iniciado a
competição com derrota por 2 a 1 no Beira-Rio, o Fla reencontra o Inter pela competição nacional e amparado à melhor
fase no ano. São sete vitórias consecutivas – um recorde na história do clube
- e a vaga nas semifinais da Libertadores,
conquistada após 35 anos e justamente
diante do adversário desta noite.
Melhor mandante do Brasileirão, o
Rubro-Negro carioca quer aproveitar a
rodada dupla em casa – receberá o São
Paulo no sábado (28) – diante de dois
adversários da parte de cima da tabela
para deixar dois concorrentes diretos pelo
título para trás e ainda tentar ampliar a

Colorado

Já o Internacional ainda tenta
esquecer a derrota em casa na final
da Copa do Brasil para o Athetico-PR, na semana passada. No último
domingo (22), venceu o lanterna
Chapecoense pelo placar mínimo,
no Beira-Rio. O momento para
elevar o moral é propício, pois na
próxima rodada terá o vice-líder
do Brasileirão pela frente em casa,
no domingo (29), e depois visitará
o “mordido” Cruzeiro, por quem
passou na semi da Copa do Brasil.

vantagem na liderança da classificação,
que hoje é de apenas três pontos para o
vice-líder Palmeiras.
Além disso, o Flamengo encara essas
partidas como decisivas na preparação
para a semifinal da Libertadores com o
Grêmio. A partida de ida será na próxima
quarta-feira (2), em Porto Alegre.

SÉRIE A
Pos. Time
1ºFlamengo
2ºPalmeiras
3ºSantos
4ºInternacional
5ºCorinthians
6ºSão Paulo
7ºGrêmio
8ºBahia
9ºAthletico-PR
10º Atlético-MG
11º Botafogo
12º Goiás
13º Vasco
14º Ceará
15º Fortaleza
16º CSA
17º Fluminense
18º Cruzeiro
19º Avaí
20º Chapecoense

PG
45
42
37
36
35
35
31
31
27
27
27
24
24
22
22
19
18
18
16
14

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20

V
14
12
11
11
9
9
8
8
8
8
8
7
6
6
6
4
5
4
3
3

E
3
6
4
3
8
8
7
7
3
3
3
3
6
4
4
7
3
6
7
5

D
3
2
5
6
3
3
5
5
9
9
9
10
8
10
10
9
12
10
10
12

GP
44
31
30
26
23
23
30
23
26
24
19
20
19
21
22
9
21
17
11
17

21ª RODADA
19h30
21h30
21h30
21h30
19h15
20h
20h
21h30
19h15
19h15

HOJE
Ceará x Cruzeiro
São Paulo x Goiás
Flamengo x Internacional
Bahia x Botafogo
AMANHÃ
Palmeiras x CSA
Grêmio x Avaí
Fluminense x Santos
Athletico-PR x Fortaleza
QUARTA-FEIRA (2/10)
Atlético-MG x Vasco
Chapecoense x Corinthians

GC
19
14
22
17
13
14
22
18
20
24
21
32
27
21
27
25
32
30
25
33

SG
25
17
8
9
10
9
8
5
6
0
-2
-12
-8
0
-5
-16
-11
-13
-14
-16

JOGAM HOJE
19h30
21h30
21h30
21h30

SÉRIE A
Ceará x Cruzeiro
Bahia x Botafogo
Flamengo x Internacional
São Paulo x Goiás

21h30

SUL-AMERICANA
Ind. del Valle x Corinthians

19h15

SÉRIE B
Paraná x Ponte Preta

14h
14h
15h
16h

ESPANHOL
Leganes x At. de Bilbao
Mallorca x At. de Madri
Valencia x Getafe
Real Madrid x Osasuna

14h
14h
14h
14h
14h
14h
14h
16h

FRANCÊS
Brest x Lyon
Lille x Strasbourg
Montpellier x Nimes
Nantes x Rennes
Saint-Etienne x Metz
Amiens x Bordeaux
Toulouse x Angers
PSG x Reims

14h
16h
16h
16h
16h
16h
16h

ITALIANO
Roma x Atalanta
Fiorentina x Sampdoria
Genoa x Bolonha
Internazionale x Lazio
Napoli x Cagliari
Parma x Sassuolo
Spal x Lecce

PLACAR DE ONTEM
FUTSAL SÉRIE OURO
Toledo ?x? Cascavel
Foz Cataratas ?x? Pato
SÉRIE
Botafogo-SP ?x?
Guarani ?x?
Londrina ?x?
América-MG ?x?
Oeste ?x?
Vila Nova ?x?
Figueirense ?x?
Vitória ?x?

B
Operário
Criciúma
Sport
B. de Pelotas
São Bento
CRB
Bragantino
Atlético-GO

