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PERIGO NA PISTA

A crise não tem dado trégua e já provocou o fechamento de muitas empresas. Quem resiste teve
de reduzir os custos, e o aluguel entrou na lista. Por conta disso, o setor imobiliário de Cascavel
nunca viu tantas salas comerciais vazias. Apenas uma imobiliária tem 143 imóveis disponíveis,

uma receita de quase R$ 1 milhão que deixa de entrar todos os meses.

Locação cai até 90% e
trava setor imobiliário

 Pág. 7

O fim de semana chuvoso deu muito trabalho aos
socorristas e à polícia. Foram cinco capotamentos em
Cascavel e região, e mais três acidentes na BR-277. O
mais grave foi perto de Nova Laranjeiras, onde duas

pessoas morreram na hora.  Págs. 12 e 13

Novos terminais
nas regiões

leste e norte já
estão operando

 Pág. 8

 AÍLTON SANTOS

 AÍLTON SANTOS
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Megasena
Concurso: 2074

08 18 23 37 42 58

Dupla sena
Concurso: 1834

03 08 12 22 33 501º sorteio

02 16 21 23 24 372º sorteio

Lotofácil
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02 05 09 10 11 12 13 16
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Quina
Concurso:  4766
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Timemania
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

CHEIA

26/08 - 08h58
MINGUANTE

02/09 - 23h39

NOVA

09/09 - 15h02
CRESCENTE

16/09 - 20h16

Poucas nuvens

 Prefeito de Cascavel, Leonaldo

Paranhos, que inaugurou dois

novos terminais de transbordo para

dar início ao novo sistema de

transporte integrado. Desde sábado

estão em funcionamento a nova

estrutura do Terminal Leste e o

novo terminal Noroeste, no

Brasmadeira. As regiões norte e

leste foram as primeiras

beneficiadas com o novo modelo.

“Queremos um
transporte ágil,

sem abrir mão da
qualidade e da
humanização”A SOCIAL-DEMOCRACIA

DEU NA ERA TEMER

16

Opinião

Quando a Caciopar promoveu o Fórum de Debates
“O Modelo Econômico do Oeste Paranaense”, em se-
tembro de 1982, o Brasil vivia uma situação semelhante
à de hoje. Uma enorme incerteza sobre que modelo, afi-
nal, a economia precisaria seguir.

O País sofria os desastrosos efeitos da gravíssima
crise da ditadura (1980/81), a mães de todas as crises
posteriores, que levou ao endividamento. Este piorou nas
décadas seguintes e ameaça nosso futuro, mas é me-
nosprezado por quase todos os candidatos. Preferem
distribuir sonhos a vender realidade.

Acreditava-se que bastava vencer a ditadura para inau-
gurar uma nova nação: com o presidente e os governado-
res eleitos pelo voto, o milagre da democracia trataria de
construir, com uma nova Constituição, o maravilhoso rei-
no da social-democracia.

Os brasileiros, naquela época, sofriam mas ao me-
nos faziam planos para um futuro melhor: estudavam um
modelo de desenvolvimento e não abriam mão da demo-
cracia. Atualmente, o sofrer vem acompanhado pelo de-
salento. Só crianças de colo se iludem que o próximo
governo será muito diferente de Temer.

Enquanto a propaganda faz só pensar em presidente,
o Centrão e seu volumoso caixão vão papar a maioria
das cadeiras da Câmara Federal e manter o Brasil sob
seu domínio, como faz desde 1966, quando Arena e MDB,
duas faces da mesma moeda, foram criados.

O modelo econômico do oeste paranaense, nas últi-
mas décadas, tem sido esperar que os chineses nos
comprem mais e mais produtos.

Alceu A. Sperança é escritor - alceusperanca@ig.com.br

DIVULGAÇÃO
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Corregedoria na prefeitura
Hoje entra em votação a revisão da reforma administrativa

da Prefeitura de Cascavel, que reorganiza funções/
atribuições e cria novos cargos. Entre as funções

relevantes está a da Corregedoria Interna. Não está
definido ainda o servidor que ficará responsável pela

atribuição, considerada delicada e extremamente
complexa, pois além de verificar a disciplina dos

servidores, o corregedor interno terá que fiscalizar a
eficiência das secretarias: apontar acertos, erros e até

punições, quando necessário. Anualmente, cada
departamento deverá passar por correições, que são
análises para apurar se há celeridade no trabalho da

equipe e o que pode ser melhorado.

Nomeações
Em janeiro entrou em
funcionamento a reforma
administrativa, com
redução de 17 para 13
secretarias e oito diretorias
a menos na Prefeitura de
Cascavel. Agora, na revisão,
verificou-se a necessidade
de mudança de cargos
entre uma secretaria
e outra.

Cargos
Ficam autorizados novos
cargos: chefe de
gabinete (R$ 54.606
ano), coordenador
Proteção a Desastres (R$
69.163 ano), gerentes de
divisão (R 107.091 cada/
ano), dois assessores de
imprensa (R$ 86.504
cada/ano), um diretor de
departamento
Planejamento (R$

145.020 ano). O impacto
financeiro neste ano será
de R$ 302 mil, para 2019
será de R$ 763 mil e, em
2020, R$ 802 mil.

Gari
Mesmo após assumir cargo
de secretário de Meio
Ambiente, Romulo Quintino
(PSL) terá votada hoje a
proposta de implantação de
um dia para comemorar o
Dia do Gari em Cascavel - 16
de maio de cada ano.

Academias
Pelo visto, a prefeitura
pretende ampliar as
academias ao ar livre
espalhadas em Cascavel.
Foram destinados à nova
licitação R$ 705 mil para
compra de equipamentos
a serem instalados
na cidade.

CASO HALLBERGCASO HALLBERGCASO HALLBERGCASO HALLBERGCASO HALLBERG

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

O promotor Sérgio Machado arquivou denúncia no
Ministério Público sobre possível irregularidade na

conduta do vereador Fernando Hallberg (PPL) em relação
ao contrato entre a Revista Aldeia e a prefeitura.

Machado levou em consideração a devolução
do recurso aos cofres públicos. Porém, a decisão não

interfere na investigação em andamento na
Câmara de Vereadores.

Entra em votação hoje
na Câmara de Vereadores
a proposta da Prefeitura
de Cascavel de terceirizar
espaços públicos de es-
por te: Estádio Arnaldo
Busatto, Autódromo Zil-
mar Beux e Kartódromo
Delci Damian.

Só duas dessas estru-
turas, autódromo e kartó-
dromo, custam R$ 500
mil em manutenção por
ano aos cofres públicos:
motivo suficiente para a
prefeitura pedir aval da
Câmara para fazer um con-
trato de concessão de di-
reito de uso, ou seja, re-
passar a responsabilida-
de à iniciativa privada.

As empresas que as-
sumirem os espaços te-
rão que disponibilizá-los
sempre que necessário a
competições municipais
e precisará arcar com
toda a manutenção, inclu-
sive reformas. Todas as
comissões permanentes
da Câmara apresenta-

Terceirização
do autódromo

 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Foto: Aílton Santos

ram parecer favorável
após a análise do pedi-
do da prefeitura.

Em justificativa, o pre-
feito Leonaldo Paranhos
(PSC) argumenta que “di-
ante das dificuldades fi-
nanceiras por que pas-
sam o Setor Público, de-
correntes das inúmeras
demandas impostas pelo
sistema jurídico vigente,
que impõem obrigações
cada vez maiores à Admi-
nistração Pública, mor-
mente nas áreas de As-
sistência Social, Saúde e
Educação, é preciso trans-
ferir, na medida do possí-
vel e de acordo com o auto-
rizado pela legislação vi-
gente, ao setor privado al-
gumas atividades a ser re-
alizadas em bens públicos,
fomentando a atividade
econômica e ao mesmo
tempo diminuindo os gas-
tos em infraestrutura”.
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 Mantendo a tradição, a comuni-
dade de Juvinópolis - distrito distan-
te cerca de 60 quilômetros do Cen-
tro de Cascavel - reuniu-se nesse
domingo (2) no salão da Igreja Cató-
lica para dar sequência à programa-
ção da Semana da Pátria 2018, or-
ganizada pela Secretaria de Educa-
ção, que segue até 7 de setembro.

Mesmo com chuva, a Escola Mu-
nicipal do Campo Tereza Périco Ber-
nardini e o Colégio Estadual do Cam-
po de Juvinópolis, com os morado-

DESFILE
A programação da Semana da Pátria
culminará com o Desfile no dia 7, na
Avenida Brasil. Para comemorar os 196
anos de Independência do Brasil, Cascavel
levará este ano à avenida 11,5 mil
pessoas, ligadas a 65 associações, entre
corporações civis e militares. O percurso
será o mesmo do ano passado, desde a
Praça Getúlio Vargas até a Rua Marechal
Cândido Rondon, com uma programação
que será aberta às 8h30.

Semana da Pátria

res que todo ano fazem questão de
realizar o ato, mantiveram a ativida-
de cívica, cancelando apenas o des-
file dos alunos pelas ruas do distrito
e a chegada do fogo simbólico.

A presença da Banda da 15ª Bri-
gada de Infantaria Motorizada, con-
tudo, deu o tom com os tradicionais
Hino da Independência e Hino Na-
cional, entre outras canções que
encantaram a comunidade, que le-
vou para a cerimônia a criançada
toda vestida a caráter.
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PROGRAMAÇÃO  DE HOJE
  9h: Recepção do fogo simbólico,
acendimento da pira com hasteamento das
bandeiras, execução do Hino Nacional

 Local: Escola Municipal Profª Dilair
Silvério  Fogaça

 Endereço: Rua Gurgel, 1210 - Jardim
Universitário

 14h: Recepção do fogo simbólico,
acendimento da pira com hasteamento das
bandeiras, execução do Hino Nacional

 Local: Colégio e Faculdade Itecne
 Endereço: Av. Brasil, 8607 - Bairro Coqueiral
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 03 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Carlos Henrique Cieslak e Lannay Ellen Izidoro
2- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
3- José Nolasco de Oliveira e Maria Mendes de Oliveira
4- Alceni Garcia Junior e Mayara Machado da Silva
5- Fernando Carvalho e Patricia Palaoro Cardoso
6- Julio Cezar Freitas e Cenira Maia
7- Ruiz Antonio Kasper e Aline Marques Adorno
8- Lindolfo Rodrigues de Paula e Marilza de Paula Soares
9- Carlos Feltrin Oliveira e Josemilda Paulino da Silva
10- Wagner da Silva e Maria Helena dos Santos
11- Valmir de Jesus e Dionete Torres
12- José Nolasco de Oliveira e Maria Mendes de Oliveira
13- Olacir Galvão Júnior e Ana Paula Figueiredo da Cruz
14-Geraldo Pedro Ferreira e Loreci Natalina de Jesus

DOAÇÃO DO
IMÓVEL
Em junho, o prefeito
Leonaldo Paranhos
sancionou a Lei 6.849,
de 17 de maio de
2018, que autoriza a
doação do imóvel
constituído pelo lote nº
71-A-1 da Gleba nº 4,
da Colônia “M”, São
João e Esperança, à
Cohavel para fins de
regularização fundiária.
Isso inclui também
moradia e essas famílias
passarão por um
processo de atendimento
das equipes da Cohavel,
em parceria com a
Cohapar (Companhia de
Habitação do Paraná),
até receber a titularização
dos imóveis.

Em São João do Oeste, distrito
de Cascavel, 62 famílias moram em
uma área de 22,2 mil metros qua-
drados invadida há cerca de dez
anos. Segundo um dos líderes des-
se grupo Dorival Rodrigues da Sil-
va, a área foi adquirida pelo Municí-
pio há mais de 20 anos, que a dei-
xou parada. “Ficava aquela enrola-
ção, entrava governo, saía governo
e nada. Esse terreno é para habita-
ção, mas nunca fizeram nada. Então,
há dez anos, encabecei a invasão. E
só agora chegou esse governo que
quer nos ajudar. Esperamos que ago-
ra possamos obter a regularização”,
conta Dorival. “Nos só queríamos que
cada um tivesse sua luz e água. Não
nos importamos em pagar o terreno,
só queremos ter o nosso canto”.

Segundo o presidente da Coha-
vel (Companhia de Habitação de
Cascavel), Nei Hamilton Haveroth,
o Município trabalha para que
essa situação seja regularizada o
quanto antes. “Isso demora um
pouco, a documentação, tudo. O
terreno será da Cohavel e as fa-
mílias regularizadas. Vamos divi-
dir os lotes e cobrar um valor pe-
los terrenos. Até que o lote seja
quitado, ficará no nome da Coha-
vel, e depois que estiver pago será
feita a escritura para o proprietá-
rio do imóvel”.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto:Aílton Santos

À espera de
regularização

À espera de
regularização
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A crise que parece não dar tré-
gua já fechou muitas empresas e,
quem resiste, mandou funcionários
embora e reduziu custos, muitas
vezes trocando a sede por uma sala
da própria casa. Reflexo direto no
setor imobiliário que, em Cascavel,
nunca viu tantos imóveis vazios.

Uma locadora tradicional diz que
há mais de duas semanas não re-
cebe uma ligação sequer ou visita
à procura de imóveis comerciais. E
não é por falta de salas vazias.

Segundo o presidente do Secovi
(Sindicado da Habitação e Condomí-
nios) de Cascavel, Luiz Antônio Lan-
ger, a locação hoje representa de
10% a 20% do que estava locado
dois anos atrás. “Muitas empresas
estão fechando as portas e encer-
rando os contratos. Há muitos tam-
bém que buscam um aluguel mais
barato e até mesmo os que vão para

IMÓVEIS disponíveis para locação aumentam, mas sem procura

 A gestora de locação Ana Claudia Botelho, de uma imobiliária tradicional de
Cascavel, tem exatos 143 imóveis comerciais disponíveis na cidade, o que

representa R$ 935,7 mil de aluguel que deixam de entrar para a empresa.
Segundo Ana, de 2016 para cá houve uma queda significativa nas locações.
“Comparando 2018 com 2017, tivemos um leve aumento, mas nada que
supere o que era antes de 2016. Hoje há muitas empresas que rompem o

contrato antes mesmo do fim do prazo. O momento econômico que estamos
passando é o principal motivo das desvinculações e da diminuição de procura”.

 Quase R$ 1 milhão parado

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

os fundos da própria casa”.
O Secovi fez uma pesquisa com

22 imobiliárias de Cascavel em ju-
lho, e foram registrados 665 imó-
veis comerciais ofertados no Muni-
cípio. Segundo o Cadastro Imobili-
ário/Planejamento e Gestão da Pre-
feitura de Cascavel, há cerca de
12,6 mil imóveis desse segmento,
que incluem a locação.

Crise para setor imobiliário

Criatividade
A empresária Patrícia Marina

Saches atua no ramo de calçados
em uma loja móvel. Segundo ela,
não chega nem perto o valor que

foi investido na adaptação de uma
Kombi ao que gastariam com

aluguel e mobiliário de um espaço
fixo. “Hoje usamos esse dinheiro
para trazer mais produtos e com
uma qualidade superior. É muito

caro locar um imóvel, e nós, com a
loja móvel, temos a questão da
comodidade com o cliente. Para

que um local fixo se podemos ir até
a casa do nosso consumidor?”
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Quem mora ou trabalha nas re-
giões norte e leste de Cascavel já
começaram a usar o novo sistema
de transporte coletivo, que inclui o
novo Terminal Noroeste, que fica no
Bairro Brasmadeira. As novas li-
nhas começaram a ser operadas
desde sábado (1º), já passando
pelo novo Terminal Leste, construí-
do no Bairro Pacaembu e que subs-
titui o do Bairro São Cristóvão.

Mas é a partir de hoje, segunda-
feira, que o sistema começa a ser
testado de verdade. Primeiro dia
útil das mudanças e que exige que
os passageiros fiquem atentos
para não perder o ônibus e chegar

Atenção! Novo sistema
já entrou em operação

ao destino com tranquilidade.
As orientações sobre essas mu-

danças estão sendo divulgadas nos
próprios terminais e nos ônibus,
mas as dúvidas são muitas. E com
razão! São mais de 120 alterações.

A zeladora Rute Rozeno de Sou-
za queria ir ao supermercado na
manhã de sábado e pegou o ônibus
errado. Foi e voltou para o Terminal
Noroeste, onde, na segunda vez,
resolveu pedir informação: “Está
complicado! Já fui e voltei aqui para
o Noroeste. Está bem bagunçado,
precisa de mais funcionários aju-
dando a gente e precisa divulgar
mais informações. Na parte de es-

Dúvidas? Pergunte!
A fiscal da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito)

Silvana Alves esteve no Terminal
Noroeste auxiliando os passageiros. Ela
disse que informativos com horários e

itinerários estão sendo distribuídos para
os passageiros. “Ficou melhor dessa

forma, os terminas estão mais perto dos
bairros. Nós estamos passando todas
as recomendações necessárias. Quem

tiver dúvida é só chegar
ao fiscal e perguntar”

Estão operando 21 ônibus no Terminal Noroeste e 50 no Terminal
Leste, totalizando 27 novos itinerários, 10 linhas no Noroeste e
17 no Leste, e no site cettrans.com.br há todas as tabelas de

horários e itinerários.  Está também à disposição da população o
telefone: (45) 3036-8088, e ainda os passageiros podem
ir até a sede da Cettrans, que fica na Avenida Assunção,

 1.757, na rodoviária.
Uma das questões que a Cettrans queria solucionar parece que se
tornou realidade. “Desafogou o Terminal Leste agora, tem mais
espaço para caminhar. Sem aglomeração para esperar o ônibus,

ficou bem melhor assim”, disse a passageira
Elaine Aparecida Santos.

trutura, o terminal ficou muito boni-
to e não tem mais frio, ficou bom,
com mais espaço”.

Para a dona de casa Carmem
Pereira, as novas linhas ficaram
mais demoradas e também preci-
sa de mais servidores passando
orientações. “De estrutura, está
muito bom. O problema são essas
linhas, a gente fica muito tempo
esperando e tem que ficar pedido
informação para o motorista, fazen-
do ele perder tempo, porque são
poucos fiscais para ajudar”.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

FIQUE ATENTO, novos terminais estão em funcionamento

27 novos itinerários estão no site
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André Viana da Cruz e Mayara Chagas com o filho Joaquim
Pereira Viana, curtindo o domingo

FÁBIO DONEGÁ

Queen Experience In Concert
Orquestra e Banda Queen Experience In Concert se
apresenta em Cascavel dia 6 de outubro, no Teatro
Municipal, às 21h.  O espetáculo tem mais de 25
integrantes e promete impressionar e emocionar

 todo o público.
Os ingressos estão à venda online pelo endereço

https://bit.ly/2w4ql6S ou no Teatro
Municipal de Cascavel.

Pesca no Lago
Está agendada para dia

16 de setembro a 18ª da
Pesca no Lago. O

ingresso é um quilo de
alimento não perecível.
Toda a arrecadação será

doada ao Provopar.
Mais informações

pelo telefone
(45) 3223-6635.

MARIELI BORTOLI e FERNANDO FERREIRA,
fotografados por Vera e Grasi

Mostra
De 23 a 26 de outubro será
realizada a Mostra de Arte

da Rede Municipal de
Ensino de Cascavel.

Será no hall de entrada
da prefeitura.

As inscrições vão até 6 de
setembro. Mais informações
pelo telefone 4001-2839.

Primvera das Letras
Nesta quarta-feira será aberta a exposição Primavera das
Letras, promoção da Academia Cascavelense de Letras e

parceiros. O evento será na Sala Verde Biblioteca da
Pública Sandálio dos Santos, às 19h30.

 Não importa que você
vá devagar, contanto
que você não pare.

Confúcio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Andréia Peixoto Gavazzoni,
Roberta Serpe De Lima

Bordin, Juslaine Paes Wanei
Costa, Andy Combatente,

Eliane Chaves, Marines Silveira
Schreiber e Andrea Nunez.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

RECORD  �  ORGULHO E PAIXÃO

 � RECORD

MALHAÇÃO
Érico se aproxima de Dandara e Jade

os observa. Com ciúmes de Rei, Alex
acredita que foi enganado por Maria Ali-
ce. Márcio insinua que há algo a mais
na história entre Rei e Maria Alice. Érico
questiona Brigitte sobre Getúlio. Rafael
comemora com Gabriela sua recupera-
ção. Talíssia se incomoda por não con-
seguir ficar a sós com Vinícius. Alex con-
fronta Maria Alice, que se sente ofendi-
da com a atitude do rapaz. Rei pensa
em falar com Rosália e Naldo o ironiza.

O TEMPO NÃO PARA
Dom Sabino afasta Bento de Samu-

ca. Pedro Parede faz fotos da confusão
no noivado. Marocas se defende de
Bento, depois de ser beijada por ele.
Emílio recebe as fotos enviadas por
Pedro Parede, e Zelda reage desconfor-
tável. Betina procura Samuca, e Maro-
cas os flagra juntos. Marocas e Samu-
ca ficam presos no elevador e fazem
as pazes. Miss Celine e Elmo também
ficam presos e acabam se beijando.
Betina dorme na casa de Samuca.
Marino ajuda Carmen em um bar.

SEGUNDO SOL
Beto decide cuidar de seu patrimô-

nio. Naná presenteia Luzia com um véu
e pede que ela o use em seu casamen-
to com Beto. Karola dá uma entrevista
e diz que foi contra Beto fingir que esta-
va morto. Artur confessa a Katiandrea
que o negócio de Roberval é apenas

Camilo sonda Julieta sobre o passado
agressivo de seu pai. Fani explica para

Edmundo por que não quer se casar.
Kléber conta para Virgílio que Susana tem
provas contra ele. Fani pressiona Gaetano
para saber por que Luccino foi expulso de
casa. Rômulo avisa a Ofélia e Felisberto
que Darcy está fora de perigo. Delegado

Baltazar vai ao hospital inquirir Darcy e
Elisabeta sobre o atentado, e eles

garantem que não foi Brandão quem os
atacou. Ernesto convida Luccino para

morar com ele e Ema. Rômulo diz a
Cecília que pedirá para Josephine se

afastar de sua vida.

uma fachada. A moça conta a desco-
berta para Laureta, que extorque o filho
de Severo. Valentim se desculpa com
Beto por ter escondido as transações
financeiras de Karola.

JESUS
Kesiah estranha a reação de Maria

Madalena. Petronius fala que a conhe-
ceu anteriormente. Maria Madalena des-
cobre que o oficial será seu tutor em

Elisabeta diz a Susana
que Darcy está morto

Jerusalém. Dimas e Gestas decidem
roubar os miseráveis e doentes. Edis-
sa se apavora ao vê-los se aproximan-
do. Maria Madalena troca provocações
com Petronius. Judas Tadeu e Ami de-
fendem Edissa contra o ataque de Di-
mas e Gestas. Impressionados, Nata-
nael e Filipe falam sobre Jesus. Yoná
se lembra de Natanael. Susana ofere-
ce ajuda a Shabaka para cuidar da hos-
pedaria, mas ele avisa que Nemestrino
já está o servindo. Barrabás se mostra
ansioso com a corrida de bigas.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Bom dia para terminar algo que esta-
va pendente e deixar o trabalho em
ordem. Se puder desempenhar suas
tarefas só, o resultado será melhor.
Aproveite para cuidar da saúde.

To
ur

o

Você vai se sair bem em atividades
que exigem criatividade e bom relaci-
onamento. Aproveite a boa sorte para
sair da sua zona de conforto e viver
novas experiências.

G
êm

os

Seu lado prático está em alta, no trabalho
ou na hora de organizar a casa. A relação
com os familiares também se estreita e a
colaboração deles será importante, ainda
mais se tem algo ambicioso em vista.

C
ân

ce
r Se precisa resolver algo que exige

deslocamento, vá em frente! Você pode
fazer contatos importantes, inclusive
com pessoas de outras cidades. Dia
propício para novas amizades.

Le
ão

Há chance de surgir uma boa oportuni-
dade de ganhar um dinheiro extra. Apro-
veite para colocar as contas em ordem
e planejar o orçamento do mês, já que
terá uma visão melhor das finanças.

V
ir

ge
m Aproveite o astral positivo para cuidar

de assuntos pessoais e colocar seus in-
teresses em ordem. O serviço vai ren-
der mais se você se concentrar nas ta-
refas que dependem da sua iniciativa.

Li
br

a

Bom dia para se dedicar a assuntos
que precisam de sigilo. Você saberá
guardar um segredo. Siga sua intui-
ção e não confie demais nos colegas.

E
sc

or
pi

ão Você pode contar o apoio dos amigos
para o que precisar. Retribua esse cari-
nho e dê uma força se um deles precisar.
Aproveite para se envolver com novos
assuntos, para ampliar seus horizontes.

S
ag

it
ár

io Você continua com foco na profissão e
fará o que puder para conquistar uma
boa posição no trabalho. Ouça os con-
selhos de um parente, assim, você
pode chegar mais longe.

C
ap

ric
ór

ni
o Aproveite as boas energias para am-

pliar e passar adiante seus conheci-
mentos. Você não vai tolerar injustiças
e fará o possível para corrigir um erro.

A
qu

ár
io Se depender das estrelas, seu interes-

se em assuntos místicos ou misteriosos
tem tudo para crescer. Talvez precise
se adaptar a uma nova situação, que
pode surgir quando menos espera.

 P
ei

xe
s Deixe o individualismo e verá como

conquistará mais rápido o resultado que
deseja. Bom momento para cultivar as
relações que são importantes, tanto na
área profissional quanto pessoal.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

O fim de semana foi de registro
de vários acidentes nas rodovias
em Cascavel e na região.

Na tarde de ontem, duas pesso-
as ficaram feridas em uma batida
registrada na PR-486, que vai de Cas-
cavel a Tupãssi. O acidente aconte-
ceu perto do Distrito de Jotaesse.

Segundo informações de popu-
lares, a motorista do Renault Clio,
que seguia sentido Cascavel, ten-
tou atravessar a rodovia para entrar
em uma estrada rural, e foi atingi-
da por um Honda CRV que vinha na
rodovia. O Honda subiu em um bar-
ranco e capotou.

A condutora do Clio foi ejetada
com o impacto da batida. Ela foi
parar embaixo do outro veículo e
teve ferimentos graves. A motoris-

Violência nas rodovias

ta do Honda também ficou em es-
tado grave, presa às ferragens. As
duas foram socorridas pelo Corpo
de Bombeiros e por uma ambulân-
cia do Município de Tupãssi, que
passava pelo local e fez os primei-
ros socorros das vítimas.

 CAPOTAMENTOS
Outros quatro capotamentos foram

registrados na região. Um deles em

Cascavel, na noite de sábado, que

envolveu um veículo Ford Ka.

Durante a noite também foram

registrados capotamentos na BR-

467 em Cascavel, na BR-467 perto

de Toledo e na BR-163, no Distrito

de Santa Maria, em Santa Tereza do

Oeste. Todos com vítimas com

ferimentos leves e moderados.

 Ainda na BR-277, por volta das 21h20 de sábado, perto de Nova Laranjeiras, o

condutor de um Fiat Strada perdeu o controle da direção e bateu em um

barranco. Cinco pessoas estavam no carro, sendo que três delas estavam na

caçamba do veículo. Duas pessoas tiveram ferimentos graves e três

passageiros ferimentos leves. Outro acidente na rodovia foi por volta das 23h,

na altura do KM 413 da BR-277, em Cantagalo, e envolveu um veículo de

perícia da Polícia Civil. Uma perita de 31 anos, que havia atendido o primeiro

acidente da noite em Laranjeiras do Sul, retornava para Guarapuava quando

perdeu o controle da direção e saiu da pista. Ela bateu a viatura contra um

paredão de rochas e caiu em uma ribanceira. Com ferimentos moderados, a

servidora foi encaminhada para atendimento hospitalar.

Acidente fatal
Outros acidentes foram

registrados na BR-277 no fim de

semana. Sábado, por volta das

20h, na altura do KM 452, em

Laranjeiras do Sul. Um Gol e um

Santana se envolveram na batida.

Duas pessoas morreram, um idoso

que estava no Santana e uma

mulher que estava no Gol. Uma

mulher teve ferimentos graves, o

condutor teve ferimentos leves e

um bebê, que estava em um dos

veículos, não se feriu.

 Mais batidas

 AÍLTON SANTOS

VEÍCULO Honda colidiu contra um barranco antes de parar com as rodas

para cima na rodovia

MOTORISTA do Clio tentou acessar uma estrada rural quando houve o

acidente

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência
Policial mata policiais
Três militares morreram baleados na
manhã de ontem em um tiroteio
seguido de suicídio em Ivaiporã. A
troca de tiros teria ocorrido durante
a troca de serviço dos policiais. O
soldado Lucas Santos Araujo assumiu
o turno de serviço e, ao visualizar o
subtenente Luiz Antonio Abbar
entrando em uma viatura, efetuou
vários disparos contra ele. Um dos
tiros atingiu o soldado Robson Alves
Medina que estava junto e que
morreu no hospital. Acuado pelos
demais, Santos fugiu, recarregou o
revólver e atirou contra a própria
cabeça. A PM informou que Santos
apresentava comportamento
antissocial e já respondia diversos
procedimentos administrativos
por indisciplina.

Júris da semana
Será julgado nesta terça-feira
Guilherme Henrique dos Santos,
que responde em liberdade à
acusação de um homicídio. O
assassinato aconteceu dia 13 de
novembro de 2011, na Rua Mato
Grosso, esquina com a Rua João
Pessoa, Centro de Cascavel. Com
uma pistola, o assassino teria
armado uma emboscada e atirado
contra Milton Machado, que morreu
na hora. O julgamento ocorre a
partir das 13h, no Fórum
de Cascavel.

Cemitério alvo de ladrões
Um caso de furto no mínimo curioso
foi registrado no Distrito de
Juvinópolis, em Cascavel. Moradores
perceberam o furto de letreiros de
lápides do cemitério do distrito.
Várias placas de identificação de
túmulos foram levadas pelos
criminosos. A Polícia Militar foi
até o local e registrou um
boletim de ocorrência.

 Um assalto a compristas foi
registrado na madrugada de on-
tem em Cascavel. Segundo infor-
mações da Polícia Civil, o carro foi
abordado na BR-277 perto de uma
cooperativa por ladrões que fingi-
ram ser policiais civis.

Os dois ocupantes do carro fo-
ram levados como reféns pela BR-
163. Os bandidos tentaram en-
trar com o veículo em uma estra-

Compristas são
alvo de bandidos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

VEÍCULO foi levado até o pátio da 15ª SDP em Cascavel

da rural, mas o carro atolou. Os
ladrões roubaram todas as mer-
cadorias e largaram o carro e as
vítimas no meio da chuva.

Um boletim de ocorrência foi
registrado e a Polícia Civil inves-
tiga o caso.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Polícia Militar

Três carretas, um bitrem e um
semirreboque foram apreendidos
pela Polícia Militar na tarde de sá-
bado em Cascavel. Todos os veícu-
los haviam sido furtados na região
e estavam com placas clonadas. O
primeiro veículo foi localizado em
um lavacar a partir de denúncias.
Duas pessoas foram presas.

Os outros veículos foram locali-
zados perto de um posto de com-
bustíveis na BR-277 próximo ao Tre-
vo Cataratas. Três pessoas foram
presas nessa segunda ocorrência.

 Carretas e bitrem apreendidos

UM dos veículos foi encontrado em um lavacar
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Doença

Por conta do agravamento da doença, no dia 27 de agos-
to ela não resistiu e morreu, com apenas 63 anos. Albina
deixa os filhos Edson, Edinei, Edna, Edilson, Andreia, além
de cinco netos e um bisneto. Foi sepultada no Cemitério
Cristo Redentor, em Cascavel.

Há quatro anos, Albina Machado descobriu um câncer e
passou a fazer o tratamento com quimioterapia. Lutou digna-
mente até o fim, enfrentava as dificuldades e as pedras do
caminho sem reclamar, sempre com muita fé.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

MÃE SEMPRE
PRESENTE

A vida de Albina Maria Machado foi cheia
de altos e baixos, mas ela nunca se deixou
abater pelos problemas, demonstrando garra
e determinação para enfrentá-los. Sempre pre-
sente na vida familiar, batalhava para manter
os cinco filhos.

Natural da cidade de Matelândia, no oeste
do Paraná, foi casada durante 40 anos. Atual-
mente morava em Cascavel.

Música
Dona Albina

gostava de música,

principalmente de

Amado Batista, que

costumava ouvir

com frequência.

Aos domingos,

estava sempre ao

lado dos filhos e

dos netos,

companhia que

jamais dispensava.
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O time do Cascavel Futsal fez o
dever de casa e venceu por 3 a 2 o
Intelli (MG) na manhã de domingo
(2) no Ginásio da Neva, em Casca-
vel. O jogo foi válido pela 16ª roda-
da da Liga Nacional de Futsal.

Quem abriu o placar no primei-
ro minuto da partida foi Ronaldo,
que mostrou logo de cara a fúria
dos donos da casa. Aos nove minu-
tos, o segundo gol. Desta vez com
uma ajudinha dos visitantes. Josué,
do Intelli, marcou gol contra: 2 a 0.
O desconto só veio aos 16 minu-
tos, com chute de Cleodon.

Já na segunda etapa Ian mar-

Cascavel vence Intelli

SÉRIE  B

B. de Pelotas 0x1 Coritiba
Criciúma 0x0 Guarani

Oeste 0x1 São Bento
Paysandu 3x3 Juventude

Londrina 4x1 Atlético-GO
CRB 2x1 S. Corrêa

Ponte Preta 1x1 Vila Nova
Avaí 0x1 Figueirense

Goiás 3x1 Fortaleza
Boa Esporte 3x0 CSA

HOJE
20h Vila Nova x Oeste

TERÇA-FEIRA (04/09)
19h15 Avaí x CRB
19h15 Guarani x Goiás
19h15 Atlético-GO x Ponte Preta
19h15 Coritiba x Boa Esporte
20h30 São Bento x Paysandu
20h30 Juventude x Criciúma
20h30 CSA x Londrina
21h30 S. Corrêa x B. de Pelotas
21h30 Fortaleza x Figueirense

24ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 46 24 14 4 6 37 22 15
2º CSA 40 24 11 7 6 31 25 6
3º Goiás 39 24 12 3 9 34 31 3
4º Avaí 39 24 10 9 5 31 19 12
5º Guarani 37 24 10 7 7 33 26 7
6º Figueirense 37 24 10 7 7 31 26 5
7º Atlético-GO 37 24 10 7 7 34 34 0
8º Vila Nova 36 24 9 9 6 21 15 6
9º Ponte Preta 34 24 9 7 8 28 21 7
10º Coritiba 33 24 8 9 7 25 25 0
11º Oeste 33 24 8 9 7 25 27 -2
12º Londrina 30 24 8 6 10 27 28 -1
13º CRB 28 24 7 7 10 19 26 -7
14º São Bento 28 24 6 10 8 23 26 -3
15º Juventude 28 24 5 13 6 20 24 -4
16º Criciúma 26 24 6 8 10 23 30 -7
17º Paysandu 26 24 6 8 10 23 32 -9
18º B. de Pelotas 25 24 5 10 9 20 24 -4
19º S. Corrêa 21 24 5 6 13 20 31 -11
20º Boa Esporte 21 24 5 6 13 19 32 -13

24ª RODADA

A
ÍL

T
O

N
 S

A
N

T
O

Sca o terceiro do Cascavel Futsal,
em jogada rápida pela direita. Fal-
tando apenas um minuto para o
apito final, Juninho fez o segundo
do Intelli. Com o resultado, o time
cascavelense chega aos 16 pon-
tos na tabela.

EMPATE EM CASA
A equipe do Sub-19 do FC Cascavel

enfrentou sábado (1º), na Associação Atlética
Coopavel, em Cascavel, os meninos do Paraná
Clube pela primeira rodada da segunda fase do
segundo turno do Campeonato Paranaense de
Futebol. O jogo começou bem para os donos
da casa. Aos 15 minutos do primeiro tempo
Vinicios recebeu uma bola de Robinho pela

linha de fundo e marcou para Serpente
Aurinegra: 1 a 0. Em uma partida equilibrada,

o FC Cascavel segurou o placar até os 42
minutos do segundo tempo. A entrada do

camisa 16, Lucas Adriano, foi decisiva: 1 a
1. O próximo desafio da Serpente pelo

Paranaense Sub-19 é em casa no dia 8 de
setembro, às 15h, contra o Maringá.

 A 65ª edição dos Jogos Escolares Bom de Bola, realizada fim de semana em Corbélia,

terminou bem para os atletas do Núcleo Regional de Cascavel. O time do Colégio

Estadual Marilis Faria Pirotelli, que disputou a modalidade Masculino A, venceu a

competição e trouxe o título para casa. As meninas do Feminino A também comemoram

a vitória, e receberam medalhas de ouro. Essa foi a segunda fase regional do

campeonato, que reuniu 26 equipes de 11 cidades e 526 atletas e professores.

 Bom de Bola FOTOS: DIVULGAÇÃO

 UNE RUN
O atleta Ademir Ramos mar-

cou presença na 1ª Corrida Une
Run, em Cidade do Leste, no
Paraguai, e saiu de lá com o
primeiro lugar geral ao comple-
tar a prova de 12 quilômetros.
Na foto, Ramos, que treina com
o apoio do professor Wanderley,
exibe o troféu conquistado nes-
se fim de semana.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

AÍLTON SANTOS
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SÉRIE  A

Vitória 1x0 América-MG

Grêmio 4x0 Botafogo
Vasco 0x3 Santos

Corinthians 1x1 Atlético-MG
Flamengo 0x1 Ceará

Atlético-PR 2x0 Bahia
Sport 1x0 Paraná

São Paulo 1x1 Fluminense
Cruzeiro 0x0 Internacional

Chapecoense 1x2 Palmeiras

QUARTA-FEIRA (5/09)
19h30 Bahia x Sport
19h30 Botafogo x Cruzeiro
20h Ceará x Corinthians
21h Palmeiras x Atlético-PR
21h Paraná x Chapecoense
21h45 Atlético-MG x São Paulo
21h45 Internacional x Flamengo

QUINTA-FEIRA (6/09)
19h Santos x Grêmio
19h Fluminense x Vitória
20h América-MG x Vasco

22ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 46 22 13 7 2 35 18 17
2º Internacional 43 22 12 7 3 28 12 16
3º Flamengo 41 22 12 5 5 32 18 14
4º Grêmio 40 22 11 7 4 29 11 18
5º Palmeiras 40 22 11 7 4 33 16 17
6º Atlético-MG 35 22 10 5 7 37 28 9
7º Cruzeiro 31 22 8 7 7 18 18 0
8º Corinthians 30 22 8 6 8 24 18 6
9º Atlético-PR 27 21 7 6 8 25 20 5
10º Santos 27 21 7 6 8 26 23 3
11º Fluminense 27 22 7 6 9 22 27 -5
12º América-MG 26 22 7 5 10 22 27 -5
13º Vitória 25 22 7 4 11 22 40 -18
14º Bahia 25 22 6 7 9 22 28 -6
15º Botafogo 25 22 6 7 9 20 31 -11
16º Vasco 24 21 6 6 9 25 32 -7
17º Sport 23 22 6 5 11 20 34 -14
18º Chapecoense 21 21 4 9 8 21 31 -10
19º Ceará 20 22 4 8 10 13 24 -11
20º Paraná 15 22 3 6 13 10 28 -18

23ª RODADA

O Atlético-PR venceu o Bahia, na
Baixada, com o brilho do atacante
Pablo e a estrela do estreante
Rony, que fizeram o placar de 2 a 0
na tarde de domingo (2) pela 22ª
rodada do Brasileirão.

O Furacão controlou o jogo du-
rante toda a partida na Baixada,
mas teve dificuldades em encontrar
o gol no primeiro tempo, principal-
mente pelas boas defesas do go-
leiro Douglas, que se machucou e
não voltou para a etapa seguinte.

A pressão seguiu no segundo

Entre os dez primeiros
 DIVULGAÇÃO

tempo até que Pablo abriu o placar
e depois deu o passe para que Rony
fizesse em seu primeiro jogo com a
camisa rubro-negra.

Com o resultado, o Atlético-PR
vai à nona colocação com 27 pon-
tos subindo quatro posições. O
Bahia cai três posições e fica na
14ª posição com 25 pontos. O Fu-
racão volta ao Brasileirão na quar-
ta-feira (5) contra o Palmeiras, às
21h, na casa do adversário. No
mesmo dia, mas às 19h30, o Bahia
recebe o Sport na Fonte Nova.

dera o Mundial de Pilotos. Na 45ª
volta, o britânico ultrapassou Raikko-
nen para não perder mais a corrida
na Itália e abrir confortável diferença
na disputa pelo título.

O resultado na casa da Ferrari
deixa Hamilton com 256 pontos, 30
a mais do que Sebastian Vettel,
quarto classificado nesse domin-
go em Monza.

WILL TAYLOR-MEDHURST/GETTY IMAGES

RUMO AO PENTA!

Lewis Hamilton deu um passo
importante para o pentacampeona-
to mundial de Fórmula 1. Em um fim
de semana que se desenhava favo-
rável à Ferrari, o britânico superou o
até então melhor ritmo dos italianos,
ultrapassou Sebastian Vettel no iní-
cio da disputa (com direito a uma
colisão) e contou com a estratégia
da Mercedes para vencer o Grande
Prêmio de Monza. Kimi Raikkonen
chegou em segundo, enquanto Valt-
teri Bottas completou o pódio.

Para frustrar a festa dos ferraris-
tas em casa e alcançar o 68º triunfo
na Fórmula 1, Hamilton aproveitou-
se de um blefe da Mercedes, que fez
a Ferrari mandar Kimi Raikkonen para
os boxes, e também abusou do pró-
prio talento para ratificar o porquê li-

 Um gol basta
 Em um duelo morno e com poucas oportunidades de gols, o Operário ficou

no empate por 0 a 0 com o Bragantino, no sábado (1º), no Nabi Abi Chedid,

em Bragança Paulista, e agora depende de uma simples vitória no

Germano Krüger, em Ponta Grossa, para garantir uma vaga na final da
Série C do Campeonato Brasileiro. Caso o jogo de volta termine com um

novo 0 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Se houver um empate com

gols, o Bragantino se classifica por ter marcado gols fora de casa.


