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Câmara extingue cargos e
zeladores anunciam greve
A Câmara passou um sufoco ontem, mas, apesar das vaias e do plenário lotado, apro-
vou o projeto que extingue o cargo de zeladores da prefeitura. Inconformados, os servi-

dores prometem parar geral a partir de segunda-feira.
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Do deputado federal e líder
do PSL na Câmara, Eduardo
Bolsonaro, ao defender que
os atos do MST (Movimento

dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra) sejam

considerados como
terrorismo. Ele também

quer criminalizar o
comunismo no Brasil.

“Se fosse
necessário

prender 100 mil
pessoas, qual o

problema nisso?”

Opinião
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DIVULGAÇÃO

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e
 revisor - http://lcamorim.blogspot.com.br

Mais uma iniciativa interessante e meritória para popu-
larizar a poesia. Em vez de distribuir a poesia impressa, ou
exibi-la em varais como se fosse roupa, no meio do cami-
nho do leitor, ou ainda recitá-la em lugares diversos, que as
maneiras mais tradicionais de apresentar esse gênero lite-
rário, além do novo suporte muito democrático que é a in-
ternet, nos dias de hoje, descobriu-se uma nova maneira
de levar poemas até o público.

São os “poemas sonoros”, inventados por um grupo
de Joinville, que seleciona peças das obras de poetas
catarinenses e os entrega a compositores da cidade para
musicá-los. Então esse grupo canta os poemas musica-
dos para o público.

Não é uma boa iniciativa? Eu tenho um poema musicado
por um maestro pernambucano e sei que esse é um recurso
belíssimo, aliar música à poesia, integrar música ao poema.
A música “O Natal que eu quero” é meu cartão de Natal, que
envio todo ano por e-mail a amigos e para a família.

Não que já não existam poemas de poetas consagra-
dos musicados por grandes compositores, gravados por
grandes nomes da música popular brasileira. Mas é uma
grande ideia, sem dúvida alguma, pegar os poemas de po-
etas e torná-los letras de músicas, para tornar a poesia
mais conhecida e apreciada.

É a descoberta de um novo caminho para fazer a poe-
sia chegar até o leitor. E precisamos de novas alternativas
para tornar a poesia um gênero mais lido, mais apreciado.
Porque a poesia é necessária. Sem poesia, o mundo é
mais duro, mais cruel, menos sensível e menos humano.

Então, poetas-compositores-cantores, como Pierre Ader-
ne, continuem fazendo seu trabalho de levar a sua poesia
até nossos ouvidos, caminho para o coração.

A POESIA NA MÚSICA
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Vaias e aplausos
Antes de chegar à tribuna, os vereadores foram abordados

pelas zeladoras ontem. A pressão foi bastante intensa antes da
votação. Os que se disseram contra receberam aplausos e os
favoráveis, vaias. A situação se repetiu durante a votação:

Alécio Espínola (PSC), liderança do Governo, não foi poupado
pelas servidoras quando ele defendeu a necessidade de

terceirização. Diante da polêmica e com pauta cheia, a sessão
foi suspensa para a votação das contas do ex-prefeito Edgar

Bueno (PDT) à tarde e então retomada da ordem do dia.

Outro lado
A poucos metros da Câmara,
no Paço, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) prestava
homenagens a servidores
municipais e enaltecia a
importância do setor para
manter os serviços públicos.
Paranhos está em saia-justa
para reduzir a folha: difícil
rever os comissionados, pois
muitos são apoiadores
políticos. Ontem ele também
falou sobre as gratificações,
que, segundo ele, deve existir
“justiça” no pagamento, pois
“não pode ser pessoal, o que
ainda existe na prefeitura”. O
critério deve ser o
desempenho da atividade
realizada.

Bocudo Honorário
No plenário, ontem, o
professor Alberto Rodrigues

Pompeu, membro da Boca
Maldita de Cascavel, foi
homenageado com o Título de
Cidadão Honorário. A honraria
é resultado de uma proposta
do ex-vereador Nelsinho
Padovani, que participou da
solenidade na Câmara.

Não passou
O chefe da Casa Civil, Tiago
Stefanello, antecipou semana
passada que nada teria a
fazer para cobrir os gastos
com o Corpo de Bombeiros de
Cascavel. E ontem o projeto
que previa a extinção da
cobrança da Taxa de Proteção
a Desastres, apresentando por
Olavo Santos (PHS) e
Sebastião Madril (PMB), foi
rejeitado: oito votos
favoráveis e 12 contrários.
Assim, a prefeitura tem aval
para manter a cobrança já
considerada inconstitucional.

FALFALFALFALFALTTTTTOU ESPOU ESPOU ESPOU ESPOU ESPAÇOAÇOAÇOAÇOAÇO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Para o dia 21 deste mês o secretário de Finanças, Renato
Segalla, garantiu o depósito do 13º salário dos servidores
municipais.

 Aos que têm observado as pinturas de monumentos públicos, uma
novidade: o Paço Municipal também receberá nova camada de tinta.

A prefeitura vetou a nomeação do prédio Caps-ad como
Melissa Almeida Ferrarezi, morta por bandidos. A denominação
feita pela Câmara foi considerada inconstitucional.

A polêmica votação ontem evidenciou a falta de espaço da
Câmara de Cascavel. O presidente Gugu Bueno (PR), ao iniciar
a sessão, pediu desculpas pelo espaço insuficiente, com
capacidade para 120 pessoas. “Precisamos de um plenário
condizente com o tamanho de Cascavel para receber os
moradores”, argumentou Gugu, que deixará pronto na gaveta
o projeto para ampliação da estrutura.

Pela segunda vez, a
Câmara de Cascavel re-
provou as contas do ex-
prefeito Edgar Bueno
(PDT), agora do exercício
2015. A maioria acatou
parecer da Comissão de
Economia e Finanças pela
reprovação das contas,
embora parecer do TCE
(Tribunal de Contas do Es-
tado) fosse pela aprova-
ção com ressalvas.

Edgar já adiantou que vai
recorrer ao TJ (Tribunal de Jus-
tiça) e mantém seus direitos
políticos. Mas essa já é a
segunda ação pelo mesmo
motivo: contas reprovadas, o
que pode complicar caso dis-
puta a prefeitura em 2020.

Os vereadores segui-
ram o parecer do Ministé-
rio Público de Contas do
Estado, que reprovou a
prestação de contas. Já o
TCE emitiu parecer favorá-
vel com ressalvas. “Hou-
ve uma diferença nos ba-
lanços apresentados pela
prefeitura, atrasos nos
repasses do IPMC [Insti-
tuto de Previdência dos
Servidores do Município
de Cascavel] que geraram
R$ 22 mil de encargos
além de obras paradas”,
explicou Serginho Ribeiro
(PPL), presidente da Co-
missão de Economia.

A Coordenadoria de Fis-
calização encontrou três
impropriedades: divergên-
cias no balanço patrimoni-
al e contabilidade; ausên-
cia de pagamento para
cobrir déficit atuarial do
regime de previdência no
valor de R$ 2,4 milhões; e
obras inacabadas.

Todos os itens foram
contestados pelo advoga-
do Marcos Boschirolli. “A
discussão deve se dar de

Contas reprovadas,
Edgar, de novo!

maneira técnica. Primeiro
quero apontar que, confor-
me o Regimento Interno, as
contas deveriam ter passa-
do pelo julgamento em 90
dias - o que não aconteceu”.

Quanto às demais
questões, o advogado res-
saltou que seria preciso
avaliar do ponto jurídico.
A diferença de R$ 32 mil
entre ativo e passivo do
balanço patrimonial seria
“um erro do sistema que
foi esclarecido ao TCE”.
Sobre o déficit atuarial,
Boschirolli apontou que
houve a amortização em
12 parcelas, com aval da
Câmara em 2015 - que se
repetiu em 2016 e 2017,
sem prejuízos ao erário.
Em relação à multa de R$
22 mil pela atualização
dos valores, “não pode
considerar prejuízo, pois
a verba retornou ao caixa
do próprio município”.

Por último, Boschirolli
responsabilizou as empre-
sas contratadas pela pre-
feitura pelos atrasos em
obras públicas - uma delas
com impedimento futuro
para novas licitações.

Antes da votação, o
advogado argumentou que
é função do Ministério
Público averiguar possíveis
irregularidades e que todas
foram contestadas com
provas aceitas pelo TCE.
“Não podem os vereado-
res se apegar a uma das
partes envolvidas. O MP
tem o pensamento de in-
dicar eventuais erros - não
quer dizer que tenham
sido julgados. Apresenta-
mos as defesas que foram
aceitas pelo TCE”, decla-
ra o advogado.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Mesmo com manifestação in-
tensa de servidores municipais,
a maioria dos vereadores apro-
vou ontem o projeto que extingue
o cargo de zeladores na rede mu-
nicipal de educação.

Pouco depois da decisão do Le-
gislativo, o prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) se pronunciou publica-
mente e disse que não pretende
recuar, classificando o ato como
uma ação político-partidária de um
grupo que não representa a cate-
goria. “Em todas as reuniões é des-
se jeito, sem conversa. Vamos ne-
gociar com os 800 servidores que
querem conversar. Vou chamar para
uma reunião [após a aprovação em
segunda votação, hoje] os vereado-
res que votaram com consciência.
Essa [o protesto] é uma ação polí-
tica e rasteira. Estamos garantin-
do todos os direitos, não haverá per-
das. Não vamos negociar com quem
faz ameaças”, disse o prefeito.

A declaração ocorreu sob muitas
vaias e palavras de ordem gritadas
pelos servidores: “Retira o projeto!”,
“Somos trabalhadores”, “Greve!”

Paranhos foi taxativo e responsa-
bilizou os próprios servidores pela

Protesto, discussão
e greve à vista

A VOTAÇÃO
A categoria lotou o plenário e se
alternava entre vaias e aplausos. “Se
fecharem os Cmeis [Centros
Municipais de Educação Infantil], será
uma mancha irrecuperável à atual
gestão”, disse Paulo Porto (PCdoB)
sobre ação antecipada semana
passada pela Secretaria de Educação
devido à falta de zeladores.
Foram 12 votos favoráveis e oito
contrários. Dentre os defensores,
esteve Alécio Espínola (PSC):
“Precisamos da aprovação do
projeto para que seja reposto o
quadro de servidores”, defendeu
em plenário com reação imediata
do público munido de faixas.
Em agosto, uma empresa terceirizada
que mantinha 200 servidores faliu e o
contrato foi encerrado, reduzindo o
quadro. Como poucos aprovados em
concurso assumem as vagas, a
prefeitura decidiu terceirizar o serviço,
mas, para isso, deve extinguir o cargo
de zelador na Educação. Hoje o
projeto vai a segunda votação,
quando os vereadores poderão
apenas apresentar emendas.

greve aprovada para começar na pró-
xima segunda-feira (19) na rede pú-
blica de ensino, paralisando o ser-
viço de zeladoria. “Fecharemos as
escolas. Eles [os zeladores] respon-
derão aos pais. Precisamos concluir
o ano letivo. A responsabilidade será
deles. Estamos administrando com
eficiência, mas não é possível nego-
ciar com quem não quer negociar.
Esse pessoal quer briga”, disse Pa-
ranhos. Após o desgaste público, o
prefeito anunciou aos servidores:
“Acabou, acabou... vamos trabalhar!”
e voltou ao gabinete.

 Greve e Justiça
O Sismuvel (Sindicato dos Servidores Municipais de Cascavel) declarou que
entrará na Justiça contra a extinção dos cargos e anunciou greve geral da

categoria a partir de segunda-feira de 800 servidores, entre eles zeladores,
manutenção e serviços gerais.  “As declarações do prefeito são mentirosas de
que foram mantidos os benefícios acordados. Romulo [Quintino, vereador] e o
[Edson] Zorek, [secretário de Planejamento e Gestão] me ligaram dizendo da
retirada dos benefícios”, diz Ricieri D’Stefani Júnior, presidente do Sismuvel.

O acordo ocorreu há uma semana quando o Município aceitou aumentar o
salário das zeladoras em 6,8% - passando de R$ 954 para R$ 1.030 - mais
abono salarial de R$ 170 para equiparar os rendimentos com a iniciativa

privada. Porém, a proposta foi retirada após pedido de vistas do projeto pelo
vereador Paulo Porto (PCdoB), segunda-feira passada.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

APÓS ato na Câmara, grupo

“invadiu” o 3º piso da prefeitura

 Votaram a favor:
Alécio Espínola, Celso Dal Molin,

Damasceno Jr, Fernando Hallberg, Rafael

Brugnerotto, Josué de Souza, Mauro

Seibert, Mazutti, Misael Junior, Parra,

Romulo Quintino e Valdecir Alcântara.

 Votaram contra:
Aldonir Cabral, Carlinhos Oliveira, Bocasanta,

Olavo Santos, Paulo Porto, Pedro Sampaio,

Policial Madril e Serginho Ribeiro.
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 O novo Terminal de Transbordo
Sudoeste deve ser entregue hoje pela
empresa Diarc Construções. A estru-
tura fica ao lado do Estádio Olímpi-
co, no Bairro Santo Onofre, em Cas-
cavel. Ontem a empresa finalizava os
últimos detalhes e a limpeza.

Segundo o Departamento de
Fiscalização da Secretaria de
Obras, uma fiscal vai hoje ao lo-
cal ver se está tudo certo e de
acordo com o contrato.

A previsão é de que a secretaria

Terminal Sudoeste:
último do PDI

agora está pronto

 A governadora Cida Borghetti enviou nessa segunda-feira (12) à Assembleia
Legislativa uma proposta de alteração na Lei Complementar 103/2004 que

dispõe sobre o Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação
Básica do Paraná que regulamenta o cumprimento das horas atividade,

período em que os professores estudam e elaboram as avaliações e o
planejamento das aulas. Atualmente, um professor com padrão de 20 horas

tem que cumprir 15 aulas de 50 minutos na escola, nove horas de atividades de
50 minutos sendo cinco de comprimento obrigatório na escola e outras quatro

em local de livre escolha. A proposta do governo do Estado permite que os
profissionais utilizem as nove horas destinadas aos estudos e planejamento

pedagógico em local de livre escolha. “Com a mudança que iremos propor, os
professores poderão cumprir essas nove aulas de hora atividade em casa. Isso,
além de melhorar a qualidade de vida, dá mais flexibilidade aos professores.

Nosso objetivo é trazer para os profissionais de ensino do Paraná uma das mais
atuais tendência de mercado, o home office”, diz a governadora.

consiga entregar o terminal para a
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito) até a próxi-
ma segunda-feira, dia 19, se não hou-
ver pedido de ajustes na obra.

O presidente da Cettrans, Al-
sir Pelissaro, já solicitou seguran-
ças para tomar conta do local até
o início da operação, marcado
para 1º de dezembro.

A liberação dessa estrutura per-
mite o início do funcionamento do
Terminal Oeste, que já está pronto.

 Hora atividade fora da escola COMUNICADO
No dia 24 de outubro

foram encontrados 3 gados
bovinos ao redor de

uma propriedade em
Cascavel. Os gados estão à
disposição do dono pelo

telefone (45) 9 8828-8098.
O dono deverá arcar com
os custos da manutenção

e do trato do gado.
Caso não haver procura,

serão vendidos.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

 TERMINAL Sudoeste será vistoriado

hoje pela Secretaria de Obras

 Obra milionária
Foram investidos R$ 4,2

milhões no Terminal Sudoeste.
A obra está sendo entregue

depois de um mês de atraso.
Ele faz parte do PDI (Plano

de Desenvolvimento Integra-
do), recebeu recursos do BID

(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) com contra-

partida do Município.
Além do terminal, que é

idêntico à nova estrutura da
região leste, só mudando a
cor, um amplo estaciona-

mento foi construído ao lado
do Sudoeste.
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Izabel Tibola
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Izabel Tibola nasceu no dia 22
de agosto de 1963 em Tangará
(SC), filha de Olga Regina Tibola e
Santo Tibola (falecido), que tiveram
ainda outros quatro filhos.

Casada com Wilson Aguiar, Iza-
bel se formou em Pedagogia na
Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), onde também fez
sua especialização.

Assim como a irmã Gladis Tibo-
la, que dá nome a uma escola mu-
nicipal de Cascavel, Izabel também
deixou marcas na educação local.

Ela iniciou sua trajetória na rede
municipal de ensino em 1982 na

Exemplo na educação

Virtudes
Izabel Tibola viveu sempre

rodeada de amigos no
trabalho e da família. Era

vista por todos como uma
pessoa muito querida. “Ela

era uma mulher muito
correta, que não vivia só

pra ela, mas por todos.
Sempre foi muito solidária

e generosa”,
 confessa a irmã Gessi.

Para ela, Izabel cumpriu
sua missão: “Fez tudo o
que tinha que ser feito

aqui. Éramos o porto
seguro uma da outra”,

completa.

Escola Quintino Bocaiuva e por qua-
se 30 anos foi diretora na Escola
Neiva Ewald. “Ela começou como
secretária e cuidava de toda a do-
cumentação da escola. Chegou ao
cargo de diretora por mérito”, con-
ta a irmã Gessi Tibola.

Disputou várias vezes a eleição
para a direção: “Em um dos retornos,
ela encontrou a escola bem desor-
ganizada. Mas a Izabel sempre con-
seguia ajeitar tudo, pois era extrema-
mente organizada”, relata a irmã.

Gessi conta que Izabel tinha
paixão pela educação, profissão a
qual dedicou toda sua vida.

Izabel Tibola enfrentou uma árdua luta contra o câncer, mas no dia 5
de novembro deste ano faleceu em decorrência da doença, aos 54 anos.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Parque São Luiz com a
despedida de amigos da escola e da vida. A Secretaria de Educação
de Cascavel manifestou com pesar o falecimento da educadora. Iza-
bel deixa o marido Wilson Aguiar.

ARQUIVO DE FAMÍLIA
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Amanhã é feriado:
o que abre e fecha?
Após a polêmica a respeito da

abertura de empresas neste feriado
de aniversário de Cascavel, esta quar-
ta-feira (14) deve ser bem movimen-
tada. Boa parte do comércio deve
abrir as portas normalmente. Isso
porque a Acic (Associação Comercial
e Industrial de Cascavel) conseguiu
uma liminar que permite às suas mais
de 13 mil associadas funcionarem sem
serem multadas. Já no dia 15, feriado

 Reportagem: Silvio Matos nacional da Proclamação da Repúbli-
ca, a abertura é opcional, mas a ex-
pectativa é de que a maioria também
atenda normalmente.

Mas programe-se: os bancos atendem
hoje e só voltam a atender na sexta-feira.
As agências ficam dois dias fechadas.

Os shoppings atendem em escala de
feriados, com praça de alimentação aberta
já para o almoço e cinema e lojas à tarde.

As escolas e faculdades emendam
o feriadão e só tem aula de novo na
segunda-feira.

Os postos de saúde fecham
quarta e quinta-feira e voltam a aten-
der na sexta-feira (16). As UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendimento)
atendem normalmente, assim como
Samu e Siate.

As Farmácias Básicas funcionam
em escala de plantão: a I e a III abrem
das 13h às 19h e a II, das 7h às 13h.

O transporte público funciona em
escala de domingos e feriados nos dois
dias. Os horários estão disponíveis no
site: cettrans.com.br.

COMEÇA HOJE
MAIS UMA EXPOVEL

Os portões do Parque de
Exposições Celso Garcia Cid
abrem hoje para mais uma
Expovel, a festa mais popular
de Cascavel. A 39 edição se-
gue até domingo (18), com
feira comercial e industrial,
ampla gastronomia e, claro,
shows e rodeio. Neste ano, a
entrada na feira é franca.
Confira a programação.

Terça-feira (13/11)
14h - Abertura dos portões do Parque de
Exposições
14h - Abertura feira de artesanato Fire Bird
14h - Início das atividades dos estandes de
indústria e comércio
14h - Abertura ao público da Exposição de Animais
14h - Exposição Carros Antigos
19h - Solenidade de abertura oficial da 39ª
Expovel (Praça do Criador)
20h - Leilão dos Pioneiros
23h - Show gratuito com Jads e Jadson

Quarta-feira (14/11)
11h - Abertura dos portões do Parque de
Exposições
11h - Feira de artesanato Fire Bird
11h - Abertura ao público da Exposição de Animais
14h - Exposição Carros Antigos
14h30 - Início das atividades dos estandes de
indústria e comércio
17h - Corte do Bolo do Aniversário de 67 Anos
de Cascavel
18h - Show com Patrulha Canina
20h - Abertura do Rodeio

Quinta-feira (15/11)
11h - Abertura dos portões do Parque de
Exposições

11h - Início das atividades dos estandes de
indústria e comércio
11h - Abertura ao público da Exposição de
Animais
11h - Abertura feira de artesanato Fire Bird
14h - Exposição Carros Antigos
20h - Abertura do Rodeio (2ª noite)
23h - Show com Fernandinho

Sexta-feira (16/11)
14h - Abertura dos portões do Parque de
Exposições
14h - Abertura feira de artesanato Fire Bird
14h - Início das atividades dos estandes de
indústria e comércio
14h - Abertura ao público da Exposição de
Pequenos Animais
14h - Exposição Carros Antigos
18h - Tambor Feminino - Rodeio
20h - Abertura do Rodeio (3ª noite)
23h - Show com Manutti

Sábado (17/11)
9h - Southern Brazilian APBT Club
11h - Abertura dos portões do Parque de
Exposições
11h - Início das atividades dos estandes de
indústria e comércio

11h - Abertura ao público da Exposição de
Pequenos Animais
13h - Etapa Três Tambores
14h - Abertura feira de artesanato Fire Bird
14h - Exposição Carros Antigos
20h - Abertura do Rodeio (4ª noite)
23h - Show com Mariana e Mateus + MC Buiu

Domingo (18/11)
9h - Etapa Três Tambores
11h - Abertura dos portões do Parque de
Exposições
11h - Início das atividades dos estandes de
indústria e comércio
11h - Abertura ao público da Exposição de
Pequenos Animais
14h - Abertura feira de artesanato Fire Bird
14h - Exposição Carros Antigos
20h - Rodeio Show - Grande Final - Montarias em
Touros e 3 tambores
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O TRF4 (Tribunal Regional Federal da
4ª Região) condenou o Dnit (Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes) ao pagamento de indenizações por
danos materiais e morais a uma mãe e
filha, dona de casa e enfermeira respecti-
vamente, residentes de Cascavel.

O tribunal considerou que a autar-
quia teve responsabilidade nos prejuí-
zos que as duas sofreram quando a casa
delas foi inundada em decorrência da
destruição de muro por rompimento de
bacia de contenção de água pluvial. A
decisão foi proferida, por maioria, em
sessão de julgamento da 4ª Turma, rea-
lizada na última semana.

Na ação de indenização, as autoras
narraram que na madrugada do dia 8
de junho de 2014, o muro do fundo do
condomínio onde residem se rompeu e

TRF4 determina Dnit a
indenizar cascavelenses

uma enxurrada de água e barro invadiu
todos os cômodos da casa.

Um engenheiro civil da Comdec (Co-
ordenadoria Municipal da Defesa Civil)
vistoriou o local no dia 24 de junho e
ficou constatado que o acidente aconte-
ceu devido ao rompimento da bacia de
contenção de água pluvial da marginal
da BR-467, construída pelo Dnit a alguns
metros do fundo da casa das autoras, o
que ocasionou a ruptura do muro da re-
sidência pela pressão do escoamento da
água, terra, lama e entulhos.

Requisitaram a condenação do Dnit
ao pagamento de R$ 28.402,88 de inde-
nização por danos materiais e indeniza-
ção por danos morais a cada uma delas.
O juízo da 2ª Vara Federal de Cascavel
julgou improcedentes os pedidos, extin-
guindo o processo com resolução de

mérito. As autoras recorreram ao TRF4,
pleiteando a reforma da sentença.

No recurso, defenderam que ficou
demonstrado no processo que as qua-
tro bacias de contenção ligadas à BR-
467 não foram capazes de suportar o
volume das águas das chuvas ocorri-
das durante junho de 2014. Alegaram
que, devido a tal incapacidade, diversos
danos foram suportados por elas, sen-
do clara a responsabilidade por omis-
são do Estado.

A 4ª Turma do tribunal decidiu, por
maioria, dar provimento à apelação cível.

Assim, o relator do acórdão, juiz fede-
ral Sérgio Renato Tejada Garcia, decidiu
determinar o pagamento de R$ 28.402,88
como indenização por danos físicos e mais
R$ 20 mil por danos morais, ambos corri-
gidos a partir de 8 de junho de 2014.
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Circo no palco
Cascavel fará o encerramento do Projeto Palco Giratório,

do Sesc. O evento que traz a magia do circo como a grande
homenageada de 2018 será dia 25 de novembro, às 20h,

no Teatro Municipal Sefrin Filho.

O pequeno Jorge Henrique apagou mais uma velinha
ontem, ao lado dos pais Rafael e Gilce Daiane

Pratas da casa
Está agendado para o dia

24 de novembro o Especial
dos Artistas Miguel e

Solange. O show vai reunir
cinema, música e poesia.

Será no Centro Cultural
Gilberto Mayer, às 20h. Os
ingressos custam R$ 20 e
podem ser adquiridos pelo

telefone (45) 9 9917-8620.

Felicidades!

Gelson Zubeldia, Noeli
Oliveira, Kelly Regina

Boiarski, Odilon Sinhorin,
Mariana Godoi Franco, Sandra

Pereira Dias, Paulo José
Fortes, Maria Cláudia

Di Conto e
Fabrício Souza das Neves.

DIVULGAÇÃO

 Vilson Ismério e Francys Golfetto,vencedora do Miss
Cascavel Be Emotion 2019, realizado no fim de semana.

Ela representará Cascavel no Concurso Miss Paraná 2019,
que será realizado em Curitiba em data a ser definida.

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

GLOBO  �   O TEMPO NÃO PARA

 � REDE GLOBO

 � SBT

MALHAÇÃO
Talíssia pede para se casar o mais

rápido possível com Vinícius para ten-
tar manter a guarda de Valentina. Dan-
dara decide apresentar Hugo a seus
amigos. Márcio recebe mensagens
misteriosas e Pérola desconfia. Hugo
surpreende Bárbara e Lia na apresen-
tação do coletivo de Dandara.

ESPELHO DA VIDA
Américo segue Cris, sem que ela

perceba. Carmo se insinua para Dalton.
Lenita chantageia Isabel. Flor leva sua
redação para Priscila, e Edméia/ Gra-
ce a defende dos insultos de Isabel. Cris
se surpreende ao conhecer a atriz que
interpretará Benedita no filme de Alain.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Gabriel desperta sem memória, e

Luz e Geandro decidem leva-lo até Ser-
ro Azul. Sampaio se hospeda na pen-
são de Ondina, e Adamastor estranha
a chegada do forasteiro. Sóstenes aler-
ta Machado para o desaparecimento de
Luz. Ondina e Adamastor impedem que

Júnior se embriague ainda mais. Gena-
dro e Luz chegam com Gabriel à casa
de Sóstenes, que repreende a neta.
Afrodite se incomoda com o desejo de
Nicolau de ter mais um filho.

TERESA
Regina diz a Teresa que não a per-

doará pelo que fez com Mariano. Altiva,
Teresa responde que não precisa do seu
perdão, Regina esbofeteia a filha. Tere-
sa vai à casa de Arthur e chorando diz
a Luisa que sua mãe a agrediu pois quer
obrigá-la a namorar com Mariano e afir-
ma que não entende que ela não se in-
teressa por ele. Aurora diz a Teresa que
é um dia muito importante para Maria-
no e ela deveria estar a seu lado. Tere-
sa chorando diz a seu pai que Regina
não a ama, que a agrediu para defen-
der Mariano.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Durval leva três bolos para a festa.

Os convidados cantam os parabéns e
Poliana faz os pedidos antes de apagar
as velas. João canta uma canção para

Poliana. Josefa diz a João que precisam
arrumar um lugar para ficar. Poliana pede
para Luísa deixar João e sua mãe fica-
rem em sua casa. Filipa diz para Débo-
ra que a festa foi chata e conta que
Marcelo chegou com a mãe de João.

JESUS
Petronius se preocupa com Maira

Madalena. Susana diz que só Jesus
pode salvá-la. André e João são leva-
dos para a cela. Maria aconselha Gabri-
ela. Petronius diz ter uma missão para
Longinus. Antipas tenta acalmar Hero-
díade. Pilatos conversa com Claudia e
explica sobre o corbã, riqueza doada
pelos judeus ao templo.

MINHA VIDA
Beyza chantageia Nuran, pois sabe

que o cabelo usado no teste é de Bahar.
Efsun aconselha Nuran a aceitar os 200
mil de Hülya e repassar o dinheiro a
Beyza. Ylias conta a Nuran que viu Asim
com Seçil.

 � RECORD

Dom Sabino recebe uma inti-
mação para prestar esclareci-
mentos à justiça sobre crimes de
guerra. Belém consegue a liber-
dade condicional de Barão até o
julgamento. Coronela conta a
Carmen que ela será avó. Car-
men repreende Samuca por não
ter lhe contado sobre o neto que
Waleska está esperando. Maro-
cas, Samuca, Miss Celine e
Elmo definem um plano de ação
para descobrir provas que inocen-
tam Dom Sabino.

 Juiz decide pela prisão
imediata de Dom Sabino

DIVULGAÇÃO

 � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Benefícios na relação com pessoas que
você compartilha conhecimentos e ide-
ais. Um bom momento para limpar,
sanar, expurgar, curar e transformar,
nativo de Áries.

To
ur

o Vênus em contato com Júpiter repre-
senta favorecimento profissional e ma-
terial. Momento em que você resgata
talentos essenciais, que constituem sua
fonte de prosperidade.

G
êm

os

Dia que favorece as questões afeti-
vas. Tendência a se sentir mais confi-
ante e esperançoso. Um dia que pode
trazer boas notícias em termos emoci-
onais e familiares.

C
ân

ce
r Momento especial para as questões

domésticas, familiares e emocionais,
canceriano. Um dia que enaltece a sua
capacidade de compreender o que
está por detrás das aparências.

Le
ão

Priorize a conciliação, o diálogo, a
harmonização onde havia confronto,
leonino. Um dia que favorece contatos
e relacionamentos, onde há aprendi-
zado mútuo. Colaboração.

V
ir

ge
m A Lua em seu signo está em contato

com o Sol em Escorpião. Limpeza,
cura. Benefícios materiais, em parceri-
as e na carreira. Um dia auspicioso
financeira e profissionalmente.

Li
br

a

Vênus aspecta Júpiter, um posiciona-
mento muito favorável aos librianos.
Um dia em que tende a se sentir moti-
vado, confiante e isso é fator que atrai
oportunidades.

E
sc

or
pi

ão Um dia em que assimila importantes
aprendizados emocionais e nas rela-
ções. Benefícios financeiros e emocio-
nais podem ocorrer. Compartilhar re-
cursos e potenciais é a chave.

S
ag

it
ár

io Momento favorável a alianças, parce-
rias e relacionamentos. Disposição oti-
mista. Encontros que promovem im-
portantes ensinamentos emocionais e
espirituais.

C
ap

ric
ór

ni
o Um dia especialmente favorável para

o trabalho e a carreira, capricorniano.
Contatos e alianças importantes, que
tem consequência sobre questões
pessoais e profissionais.

A
qu

ár
io Hoje os aquarianos tendem a ter be-

nefícios em questões de justiça, via-
gens e estudos. Um período interes-
sante para questões emocionais, ma-
teriais e profissionais.

 P
ei

xe
s Benefícios em acordos que tenham

resultado em questões emocionais e
financeiras. Favorecimento para me-
lhorias nas relações, com aprimora-
mento mútuo, pisciano.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 40

O trabalho incansável dos socor-
ristas trouxe de volta à vida um ado-
lescente de 15 anos que se afogou
em um córrego no Sanga Funda, no
Bairro Cataratas, em Cascavel, na
tarde de domingo. Segundo a as-
sessoria de imprensa do HU (Hos-
pital Universitário), o garoto está
internado na UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) em estado grave e
ainda corre risco de morte.

O menino comemorava o aniver-
sário de 15 anos quando, depois
de almoçar, foi tomar banho no cór-
rego. E se afogou. O garoto foi reti-
rado da água inconsciente, sem
respirar e sem sinais vitais. Famili-
ares chamaram o Corpo de Bombei-
ros e fizeram massagem cardior-

De volta à vida
respiratória durante sete minu-
tos, quando os socorristas che-
garam e assumiram o atendi-
mento às 15h05. As chances de
o garoto voltar à vida eram míni-
mas, mas depois de 55 minutos
o pulso retornou e ele foi entuba-
do e levado ao hospital.

“Foi um trabalho intenso nesse
período, com massagem e ventila-
ção, para auxiliar a vítima com oxi-
gênio. Fizemos tudo o que estava
ao nosso alcance, mas tem coisa
que não tem como explicar. Só sa-
bemos que o rapaz voltou a respi-
rar”, conta a tenente Marcela
Schwendler, responsável pelo setor
de Relações Públicas do 4º GB (Gru-
pamento de Bombeiros).

Mesmo quem tem experiência
em salvamento diz que o caso é
raro, um milagre: “O que aconteceu
com esse garoto no domingo foi
raro. O coração ficou sem bater
por muito tempo. Foram realiza-
dos os procedimentos necessá-
rios e ele voltou à vida. Só o tem-
po vai dizer como esse garoto vai
ficar ou se terá sequelas”, ante-
cipa o diretor-técnico do Consa-
mu, médico Rodrigo Nicácio.

Homicídio
passional

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Passe o leitor

de QR Code do

seu celular e

veja o vídeo

dos primeiros

socorros da

vítima

 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos

A Polícia Civil acredita que a morte

de Alex Paulino, de 28 anos, teve
motivação passional. O crime

aconteceu na madrugada de ontem

na Avenida Brasil, Centro de

Cascavel, perto da Praça da Bíblia.

A investigação segue para identificar

o autor do crime.
Segundo a polícia, Alex estava com

amigos no show que estava tendo na

frente à prefeitura. Eles ficaram nas

proximidades e, já de madrugada,

houve uma discussão supostamente
por causa de uma mulher, quando Alex

foi alvejado. Ele foi morto com três

tiros: dois no tórax e um na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e o Corpo

de Bombeiros foi chamado, mas Alex

já estava morto. O corpo foi
encaminhado para o IML (Instituto

Médico Legal) de Cascavel e liberado

aos familiares.

HOMEM foi

morto com

três tiros

Homicídio
passional
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Cascavelense levava
R$ 6 milhões em crack

Um homem de 44 anos, mora-
dor de Cascavel, foi preso com uma
carga de crack avaliada em R$ 6
milhões pela Denarc (Divisão Es-
tadual de Narcóticos) de Cascavel.

A droga e o caminhão bitrem
com placas de Cascavel foram
apreendidos em Umuarama no do-
mingo à tarde. No total havia 211
quilos de crack escondidos debai-
xo de uma cama no caminhão.

Segundo a polícia, a droga foi
apreendida em Umuarama depois
de denúncias recebidas pelos po-
liciais da divisão de que um cami-
nhão carregado com drogas teria
como rota o Município.

Os policiais abordaram o ca-
minhão na PR-580 e encontraram
a droga. O motorista, que já tem
passagem pela polícia por tráfico,
disse que carregou o entorpecen-
te em Ponta Porã, Mato Grosso
do Sul, e transportaria até San-
tos, São Paulo. Pelo transporte,
ele receberia R$ 15 mil. Ele foi
preso e permanece na carcera-
gem da Delegacia de Polícia Civil
de Umuarama.CRACK tinha como destino a cidade de Santos

D
E
N
A
R
C

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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Parajaps começam amanhã
 DIVULGAÇÃO

Canoagem
em destaque

Atleta da seleção brasileira,
Ana Paula Vergutz será
homenageada no plenário da
Câmara de Vereadores de
Cascavel hoje, às 14h30. Ela
receberá uma medalha como
agradecimento por colocar a
cidade em posição de destaque
no esporte e estímulo para que
conquiste ainda mais títulos
nacionais e internacionais.

Basquetebol
O Torneio de Basquetebol

3x3 de Cascavel começa nesta
quarta-feira (14) e segue até o
dia 17, durante a Expovel. As
partidas serão nas categorias
masculino livre e feminino livre.
As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas pelo site

www.cascavel.pr.gov.br e
entregues no Ciro Nardi.

 Cascavel sedia a segunda e úl-
tima etapa do Campeonato Parana-
ense de Karatê Goju Ryu Seigokan
no dia 17 de novembro. A previsão
é de que 200 atletas de todo o Pa-
raná participem dos combates em
mais de 70 categorias. Cascavel
será representada por 70 atletas.

As lutas serão será realizadas
na Escola Municipal Professora
Maria dos Prazeres Neres da Silva

a partir das 9h.
O campeonato é aberto para

todos os estilos e federações.
Caratecas acima de cinco anos
nos naipes masculino e femini-
no podem participar.

As inscrições se encerram no
dia 15 de novembro e custam
R$ 50. Mais informações pelos te-
lefones: (45) 99936-5366, (41)
99279-3786 e 99815-5188.

 Os Parajaps - Jogos Para-
desportivos do Paraná serão
realizados de quarta-feira até
o domingo em Londrina. Cas-
cavel competirá em nove cate-
gorias: atletismo, basquete
em cadeira de rodas, paraba-
dminton, paraciclismo, nata-
ção, handebol DI (deficiência
intelectual), xadrez, tênis de

mesa e parataekwondo. Ao
todo, 90 paratletas nos naipes
masculino e feminino represen-
tarão o Município em suas res-
pectivas categorias.

A competição deve reunir cer-
ca de 1.500 paratletas de todo
o Estado em 17 modalidades.
Mais informações pelo site

www.jogosabertos.pr.gov.br.

Sede do Paranaense de Karatê



ESPORTE 15
CASCAVEL, 13 DE NOVEMBRO DE 2018

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 13 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Albertino Pereira Gomes e Inelsa Santos Monte Negro

2- Jose Carlos Soares de Miranda Vasconcelos e Tatiane Oliveira de Lima

3- João Marcos Pereira Brandão da Silva e Keila Lima dos Santos

4- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla

5- Jefferson Henrique Jacinto dos Santos e Danielle Valenga

6- Marcos Filemon Ribeiro e Maiara Neves

7- Fabio Bulin e Mariceli Morais de Lima

8- Nelson Pereira e Terezinha Soares

9- Olivir Bueno Apolidoro Junior e Alessandra Teresa Medeiros Nascimento

10- Eder José Leão Pereira e Eliane Gonçalves Machado

11- Hugo Raboni Marques e Kauana Samara de Oliveira

12- Add da Costa e Marilene de Araujo

13- Gustavo da Silva e Vanessa Bonfim Fernandes

14- Phellipe Pereira de Moraes e Eduarda Soares Marques

15- Gabriel Henrique Vaz e Vanessa Perachi

O Paysandu segue vivo na luta
para garantir sua permanência na
Série B do Campeonato Brasilei-
ro. O time figura no 17º posto e
tem 40 pontos, dois a menos que
o CRB, primeiro time fora da zona
de rebaixamento.

Pela 37ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, o Paysandu
volta a campo para enfrentar o Figuei-
rense nesta terça-feira (13) às 19h15
no Estádio Orlando Scarpelli.

O time paraense acabou com
as remotas chances de acesso do
Guarani na noite de sábado com o
triunfo por 2 a 0, alcançado no Es-
tádio Brinco de Ouro da Princesa.

Atrás do Paysandu e com risco de
rebaixamento seguem os times Sam-
paio Corrêa e Juventude, com 35 pon-
tos, e Boa Esporte (29 pontos).

Luta pela permanência

O Coritiba - décimo
colocado da tabela -
enfrenta hoje o Ponte Preta,
que está em quinto lugar e
soma 56 pontos, um a
menos que o Avaí, que tem
a possibilidade de subir
para a Série A do
Brasileirão no próximo ano.
A partida Coritiba x Ponte
Preta será no Estádio
Moisés Lucarelli, em
Campinas, às 21h30.

CORITIBA X
PONTE PRETA

DIVULGAÇÃO

            SÉRIE B
19h15 Figueirense x Paysandu
21h30 Ponte Preta x Coritiba

JOGAM HOJE
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