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 Uma sequência de roubos à mão armada em Cascavel colocou a polícia em
alerta. A suspeita é de que os crimes sejam cometidos pela mesma quadrilha.
Em um “arrastão”, foram registrados quatro assaltos em quatro horas. A polí-

cia pede ajuda da comunidade para encontrar os marginais.
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Série de roubos põe
a polícia em alerta

Bueiro aberto
Um deficiente visual que seguia

pela calçada atrás da Rodoviária

de Cascavel se feriu ao cair em um

bueiro que estava aberto.

Segundo amigo da vítima, a tampa

está quebrada há dez meses.
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Cida faz caminhada
em Cascavel  Pág. 4
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“Ninguém está sendo
processado ou julgado por

opiniões políticas. Há
sérias acusações por crimes
de corrupção e lavagem de
dinheiro. (...) mas a farsa

da invocação de
perseguição política não

tem lugar perante
 este Juízo.”
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Juiz federal Sérgio Moro, ao negar
pedido do ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva de
que esperasse

manifestação da ONU para
sentenciar os processos

contra Lula.

Na era da informação digital, a preocupação com as
fake news, ou notícias falsas, cresce na mesma velocida-
de da tecnologia. Do domínio nas redes sociais à preocu-
pação com a interferência nas eleições de 2018, o impacto
na opinião pública é inegável. Na medida em que o desen-
volvimento avança, fica mais difícil controlar o problema,
dado o surgimento de robôs cada vez mais inteligentes,
que chegam mais longe em menos tempo.

Vivemos uma onda de desenvolvimento de algoritmos
de inteligência artificial capazes de gerar fake news que
pareçam aceitáveis, engajando humanos e aumentando o
impacto. Isso tem crescido ainda mais na reta final para o
pleito eleitoral que acontecerá no próximo dia 7 de outubro.

Estudos apontam que 40% dos perfis que seguem os
presidenciáveis são falsos, o que indica que existe uma
indústria de bots (robôs) por trás das campanhas. Dados
reforçam que, de todo o tráfego da internet, mais de 65% é
operacionalizado por meio de bots.

Recentemente, foi publicada uma pesquisa sobre como
estão sendo aplicadas as verbas publicitárias nas campa-
nhas eleitorais. Chegou-se à conclusão de que o impulsio-
namento de postagens é 1,6% da verba eleitoral total. Isso
é difícil de acreditar, já que existe muita informação sendo
movimentada na darknet, onde não conseguimos medir.

Ou seja, as eleições brasileiras estão sendo movimen-
tadas nas redes sociais pelos famosos bots que pulveri-
zam informações muitas vezes falsas, criando fake news
onde não será possível controlá-las em razão do avanço da
tecnologia. Além disso, as redes sociais podem influenciar
em até 6% o resultado das eleições. O homem tem uma
capacidade infinita de criar notícias falsas e acreditar pia-
mente nelas como se fossem as salvadoras e a esperança
para um mundo melhor.

REDES SOCIAIS DECIDIRÃO
AS ELEIÇÕES NO BRASIL

Arthur Igreja é professor da FGV,
especialista em tecnologia e inovação.
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Eleições na Amic
Perto do fim da gestão do empresário Celso Bevilacqua, a

Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte do Oeste do Paraná) terá eleição neste ano para
definir quem ocupará a presidência da entidade pelos

próximos dois anos. A coleta dos votos será em novembro.
Entre os cotados nos bastidores para disputar o cargo para
alavancar a organização empresarial é Sandro Luis Viapiana,
formado em Administração e especializado em Marketing.

CAIXA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O projeto para a construção do crematório de Cascavel está
na mesa do superintendente da Acesc, José Roberto Guilherme.

 Por enquanto, aguarda o aval do prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) para apresentar o modelo a ser construído em Cascavel.

 A obra está entre as metas estabelecidas para o ano que
vem na LDO - são R$ 400 mil para construção e R$ 300 mil
para equipá-lo.

Apesar de concluída a apresentação dos gastos e
arrecadação da prefeitura, os parlamentares estão atrás
de respostas para a dificuldade para atingir o previsto
no orçamento deste ano. O Município apresentou que o
caixa teve recebimento30% abaixo do esperado, no
entanto, o vereador Fernando Hallberg (PPL) quer o
“tim-tim por tim-tim” do previsto e do arrecadado com
IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISSQN, Taxas de
Expediente, Vigilância, Alvará e Lixo - além de
contribuição de melhoria e taxas diversas.

Pelo ralo
Como o Atacado Liderança
decretou falência, R$ 900 mil
de débitos ativos com a
Prefeitura de Cascavel não
poderão abater a compra do
imóvel na BR-277. Se bater o
martelo, o dinheiro
depositado em juízo vai
privilegiar as dívidas
trabalhistas. E nos bastidores
já existe uma previsão do
custo para a reforma da
estrutura: R$ 3 milhões.

Contas de Edgar
Vale uma correção sobre a
reportagem a respeito das
contas do ex-prefeito Edgar
Bueno. A Comissão de
Redação e Justiça deu como
apto o documento para
julgamento das contas de
2015 - e não julgou se estão

regulares ou não. A
manifestação deu o pontapé
para que o presidente do
Legislativo, Gugu Bueno (PR),
inclua o parecer da Comissão
de Finanças rejeitando a
aprovação com ressalvas
expedido pelo Tribunal de
Contas do Estado.

Votos em trânsito
Cascavel terá 547 votos de
eleitores de outras cidades que
pediram transferência
temporária do título de eleitor:
é a terceira cidade com maior
número de votos em trânsito
no Paraná, seguida de Curitiba
(2.408) e Foz do Iguaçu
(965). O Tribunal Regional
Eleitoral registrou ainda que
444 eleitores cascavelenses
votarão em outras cidades do
País e também solicitaram
o voto em trânsito.

Favorável ao
empréstimo

 A Comissão de Econo-
mia e Finanças analisou on-
tem o pedido de autorização
para empréstimo de R$ 28
milhões pela Prefeitura de
Cascavel para comprar a es-
trutura do antigo Atacado Li-
derança. O parecer é favorá-
vel para que a prefeitura bus-
que o recurso por meio da
Caixa pelo Finisa (Financia-
mento à Infraestrutura e ao
Saneamento).

“O Município tem capaci-
dade de pagamento e endivi-
damento”, explica o vereador
Sidnei Mazutti (PSL).

Pela última prestação de
contas, os empréstimos da
prefeitura totalizam R$ 136
milhões e pode emprestar
ainda R$ 70 milhões.

Conforme simulação com
desbloqueio em novembro
deste ano, o Município teria
carência de 24 meses e
amortização de 96 meses e
de juros desembolsaria R$
17,5 milhões até 2028 - to-
talizando R$ 45 milhões.

Apesar de ter o parecer
favorável da Comissão de
Finanças, a prefeitura terá
pela frente uma linha mais
dura na avaliação interna: a
Comissão de Redação e Jus-
tiça, que pediu dilatação de
prazo de mais dez dias para
emitir o parecer.

Em 17 de outubro, às
19h, será realizada uma au-
diência pública no plenário da
Câmara para debater com a
sociedade a contratação do
empréstimo para a compra
do imóvel. O gabinete do ve-

reador Fernando Hallberg
(PPL) montou uma verdadei-
ra força-tarefa a fim de convi-
dar o máximo de interessa-
dos no assunto para opinar:
mais de 100 convites serão
confeccionados.

Um dos apontamentos
da discussão será uma
possível concorrência entre
a iniciativa privada e a ini-
ciativa pública, pois, pelo
levantamento prévio da as-
sessoria parlamentar, exis-
tem mais de 50 espaços
para eventos em Cascavel
com capacidade entre 100
e 3 mil pessoas. Por isso,
os empresários donos de
espaços para eventos es-
tarão no plenário.

Para argumentar sobre
benefícios/prejuízos do em-
préstimo estará na mesa o
economista Leandro Mourão
- perito judicial de imóveis que
já recebeu um dossiê sobre
a compra do imóvel.

Da prefeitura serão con-
vidados o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC), o secretá-
rio de Finanças, Renato Se-
galla, e o secretário de Pla-
nejamento e Gestão, Edson
Zorek. Outras autoridades vão
compor o lugar privilegiado
para apresentar seus própri-
os argumentos: Acic, Amic,
Observatório Social, Aeac,
Conselho Comunitário das
Associações de Moradores,
Fundação Iguaçu, Sismuvel,
Siprovel e Cascavel Conven-
tion & Visitors Bureau.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Uma reunião na tarde de hoje
entre a Polícia Militar e a Guarda
Municipal de Cascavel vai definir
estratégias de segurança para as
eleições de domingo. Segundo a
PM, no encontro será definido o efe-
tivo a ser utilizado, locais de patru-
lhamentos e os horários que as
equipes atuarão. Os detalhes so-
bre as ações de segurança serão
explicados após a reunião de hoje.

O esquema de segurança du-
rante o pleito será desenvolvido de
forma integrada entre os demais
órgãos de segurança. Além da PM
e da Guarda, a Polícia Civil e a Po-
lícia Federal também estarão atu-

PM e Guarda discutem
segurança nas eleições

ando na segurança.
Neste ano, de acordo com o de-

legado-chefe da Polícia Federal em

Cascavel, Marco Smith, a maior pre-

ocupação não é a compra de votos

ou outros crimes eleitorais, mas a

violência: “Como já tivemos uma

tentativa de homicídio neste pro-

cesso eleitoral [o atentado contra

Jair Bolsonaro em 6 de setembro],

pode ser que tenhamos outros epi-

sódios de violência e estamos pron-

tos para atuar, antes ou depois das

eleições deste domingo”.

 Reportagem:  Luiz Carlos da Cruz

Urnas nas seções
A Justiça Eleitoral distribuiu ontem e
hoje as urnas eletrônicas para os locais de
votação dos três municípios que
compõem a Comarca de Cascavel.
As primeiras urnas foram levadas para os
municípios de Santa Tereza do
Oeste e Lindoeste. E hoje, a partir
das 8h, as urnas começam a ser
distribuídas em Cascavel. Os trabalhos
no Fórum Eleitoral começaram a
intensificados nesta semana com o foco
de deixar tudo em ordem para o
grande evento democrático deste
domingo (7) quando os eleitores
escolherão deputados (estadual e
federal), senadores, governadores e
presidente da República.

 A governadora Cida Borghetti (PP) passou
por Cascavel já no início da noite de ontem,
conciliando sua agenda como comandante

do Paraná e candidata à reeleição. Ela
participou de uma caminhada pela Avenida

Brasil, no Centro, e foi recebida por
mulheres que gritaram seu nome e por
vários líderes políticos locais, inclusive o

deputado federal Alfredo Kaefer (PP), que
participou do ato ao seu lado.

A governadora conversou com
empresários e, bem do seu jeitinho muito
acessível de ser, posou para centenas de
fotos. Cida garantiu que as eleições vão

para o segundo turno no Paraná.
A governadora também atendeu a

imprensa e falou sobre a abertura de 15
mil vagas para a educação e reajuste da
remuneração do PSS (Processo Seletivo

Simplificado) de R$ 2,3 mil para R$ 2.831
e mais R$ 826 de auxílio-transporte.

CIDA FAZ
CAMINHADA
EM CASCAVEL

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 No mês das crianças, em Cascavel
outubro inteirinho tem programações
especiais para os pequenos. Começou

esta semana com o Contador de
Histórias 2018 e com as aventuras do

“Expresso Brincalhão” nas escolas,
segue com muita cultura durante os
dias do Festival de Teatro de Cascavel

e se encerra somente no dia 26 de
outubro, quando termina a Mostra

de Arte da Rede Pública Municipal de
Ensino. Atividades para as crianças é
o que não vai faltar por esses dias!
O Contador de Histórias começou

segunda-feira (2) e vai até sexta-feira
(5), todas as noites, a partir das

19h15, no Anfiteatro Emir Sfair. O
evento reúne alunos na encantadora
missão de contar histórias e busca por
meio das apresentações estimular o

gosto pelos livros e pela leitura.
O Expresso Brincalhão também

anima a garotada e segue visitando as
unidades escolares até 10 de outubro:
no dia 04/10 estará no Cmei Leonardo
Chevinski e na Escola Municipal Dulce
Tavares, no Brasília; dia 5 na Escola

Municipal José Henrique Teixeira e no
Cmei Aracy Lopes Pompeu, do

Morumbi; dia 8/10 na Escola Municipal
Aníbal Lopes da Silva, no Floresta; dia 9/

 Sem a conclusão do processo
administrativo aberto pela Prefeitu-
ra de Cascavel, a empresa investi-
gada por entregar veículos com
anos de fabricação diferentes do
previsto em licitação acaba de ga-
nhar mais duas licitações que, so-
madas, chegam a R$ 1.090.500.

Desta vez, a Ingá Veículos Ltda
venceu os certames para aquisição
de caminhão com plataforma no
valor de R$ 304 mil e outro para
aquisição de caminhão zero quilô-
metro com multidistribuidor de
agregado eletrônico acoplado no
valor de R$ 786.500.

Outras empresas - que não pos-
suem vínculo com a investigada -
ganharam lotes de um dos mesmos
certames (Pregão 228/2018), en-
tre elas: Paraná Equipamentos, no

valor de R$ 370 mil, Someval Soci-
edade Mercantil de Veículos Auto-
motores Ltda, de Santa Catarina,
no valor de R$ 420 mil, Shark Má-
quinas para Construção Ltda, de
Cascavel, no valor de R$ 225 mil, e
Construtora Cavaback Ltda, de Céu
Azul, no valor de R$ 45 mil.

As aquisições ocorreram por meio
de parceria com a Itaipu Binacional
para a recuperação de estradas rurais.

Conforme a Secretaria de Plane-
jamento e Gestão e a Secretaria da
Casa Civil, o processo administra-
tivo envolvendo a Ingá Veículos ain-
da está em andamento e somente
após a conclusão é possível confir-
mar se houve irregularidades e pos-
síveis punições.

Outro processo administrativo
apura a responsabilidade de três

servidores que deveriam ter identi-
ficado a irregularidade no recebi-
mento dos veículos. Os servidores
têm direito ao contraditório e à
ampla defesa. Essa etapa tem pra-
zo de conclusão de 30 dias poden-
do ser prorrogado, no caso de no-
vos desdobramentos.

 Um mês inteiro  para a criançada
A CONTAÇÃO de histórias

segue até esta sexta-feira

SECOM

10 na Escola Municipal Francisco Vaz
de Lima, no Interlagos; e, no dia 10,
na Escola Municipal Divanete Alves
de Brito, no Periolo. No dia 11 de

outubro o Expresso Brincalhão
estará no Complexo Esportivo Ciro

Nardi, desta vez aberto ao público e
com diversas atividades para as
crianças que estiverem no local.

Investigada recebe
mais R$ 1 milhão

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Relembre o caso
Em junho deste ano, ao constatar a

irregularidade da entrega dos
veículos pela Ingá, o prefeito

Leonaldo Paranhos (PSC) determinou
o cancelamento do Pregão 455/2017

para aquisição de uma van e um
caminhão para o transporte de

trabalhadores de poda de árvores da
Secretaria de Meio Ambiente. De

acordo com o processo licitatório, os
produtos entregues pela Ingá

Veículos Ltda deveriam ter ano de
fabricação 2017, modelo 2018,
como constam nos orçamentos

apresentados pelas empresas. No
entanto, a van entregue era “2016/
2017” e o caminhão “2016/2016”.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- JONATAS FARIA BAHLS E GABRIELA TAMIRIS MAZER ARRUDA

02- JONATHAN THACSKI E LIGIA CAROLINA IANSEN

Cascavel, 04 de outubro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Intérpretes só com
arrecadação maior

Cascavel não possui intérpretes de Libras em nenhum órgão público. Nas
unidades básicas de saúde, mães surdas levam os filhos nas consultas para
que eles traduzam o que o médico fala. “Os filhos perdem aula para levar
a mãe consultar, pois os profissionais não conseguem atendê-las sem
intérprete”, explica a assessora jurídica da Surdovel, Lorraine Alcântara.
Nem mesmo dentro da prefeitura há profissional capacitado para isso.

CENTRAL DE
INTÉRPRETES
Com a abertura dos cargos, outra
reivindicação da Surdovel deve ser
atendida. É a criação de uma central
de intérpretes que atenderá os surdos
conforme a necessidade: “Ou seja,
quando algum deles precisar ir a uma
Unidade Básica, a central será
acionada e encaminhará um
profissional até lá para acompanhá-
lo”, explica Lorraine Alcântara.

Acessibilidade zero

Representantes da Surdovel
(Associação dos Surdos de Cas-
cavel) protestaram ontem em fren-
te à prefeitura pela criação do
cargo de intérprete na rede públi-
ca. A reivindicação é antiga e a
cada nova gestão municipal os
surdos veem uma oportunidade
de colocar o pedido em prática.

Para que o cargo seja criado
é necessária a aprovação da Câ-
mara de Cascavel. O anteproje-
to está pronto, mas na gaveta.
Segundo o secretário municipal
de Finanças, Edson Zorek, o do-
cumento só não foi enviado ao
Legislativo por conta de uma no-
tificação do TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado) do Paraná em de-
corrência do limite prudencial.

Zorek explica que a abertura
de quatro cargos de intérprete -
demanda inicial identificada pela
prefeitura - extrapola os 51% da
receita gastos com salários.
“Tudo depende da arrecadação
[de impostos]. Precisamos ter as
receitas equilibradas para garan-
tir esses profissionais”, explica.

Enquanto isso não acontece,
o problema atinge quem está lá
na outra ponta: os surdos.

Edson Zorek acredita que até
o fim deste ano o anteprojeto
seja encaminhado à Câmara. Até
lá serão tomadas medidas pali-
ativas, com a terceirização de
intérpretes temporários.

 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Fábio Donegá

 SURDOS COBRARAM a criação do cargo de intérprete no funcionalismo público
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 Agora falta pouco para que a tão
esperada reforma da Escola Muni-
cipal José Henrique Teixeira, no
Bairro Morumbi, em Cascavel, seja
concluída. Alguns impasses ao lon-
go dos anos impediram que isso se
tornasse realidade antes.

Ainda em 2015, houve a ex-
pectativa de que melhorias pu-
dessem ocorrer, mas a Engetec-
ne Construtora de Obras aban-
donou a obra com apenas 13%
dos serviços executados.

Para retomar os serviços, hou-
ve necessidade de abertura de
nova licitação que chegou a ser can-
celada por conta de erros no anti-
go projeto. “Logo que a empresa
iniciou os trabalhos identificou al-
gumas situações que não estavam
previstas e que levaram, ainda no
início do ano, à publicação de um
aditivo de mais 60 dias ao prazo
de conclusão da obra, que anteri-
ormente era de nove meses”, infor-
ma a Secretaria de Educação.

Após essa etapa, os serviços
seguiram sem outras interferênci-
as pela Construtora Danilo Bandei-
ra Ltda. “Sendo assim, a previsão
de conclusão é dezembro, no en-
tanto, conforme a última medição
feita em setembro, a obra já esta-
va com mais de 80% executada”,
acrescenta a Secretaria de Educa-
ção. Neste momento, a construto-
ra trabalha nos acabamentos.

80% concluído

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

PREVISÃO de

conclusão das

obras é para o mês

de dezembro

Novo projeto
O Município investiu R$ 1,9 milhão
no remanescente da obra. Além
de revitalizar toda a estrutura

construída há 40 anos, o projeto
inclui acessibilidade, playground e
paisagismo. O que já está pronto
agrada as mães que sonham em
ver os filhos estudarem em um
espaço melhor: “Percebo que a
escola foi ampliada e trará mais
oportunidades para as crianças”,

diz Suelen Cristina.
“Agora elas têm um pátio amplo e
coberto. No geral, está muito boa a

reforma, pois o prédio era muito
antigo”, acrescenta Bruna de Oliveira.

 Entrega dia 12
O Terminal Sudoeste está em fase de
conclusão e a Secretaria de Obras estipulou o
dia 12 de outubro para a entrega da obra. Até
lá deve ser concluída a pavimentação de
acesso e finalizados os acabamentos.
A estrutura fica entre a Avenida Tito Muffato
e a Rua Mawes, no Bairro Santa Cruz, e tem
1.955 metros quadrados. A construtora Diarc
Engenharia e Pré-Fabricados Ltda venceu o
certame para executar a obra ao valor de
R$ 4,2 milhões. Com a entrega dos novos
Terminais Oeste e Sudoeste, a Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) pretende implantar todo o novo
modal até dezembro. Para isso, 41 ônibus
serão incorporados à frota.TRABALHOS seguem para concluir a pavimentação
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Felicidades!

Vestibular 2019
Continuam abertas até

31 de outubro as
inscrições para o Vestibular

2019 da Unioeste.
oOo

As provas serão realizadas
em etapa única no dia 2 de
dezembro. No período da
manhã, os portões serão

abertos das 7h40 às 8h10.
À tarde, das 14h10

às 14h40.
oOo

Interessados podem se
inscrever pelo site

www.unioeste.br/vestibular.

2ª Noite do Pastel
A Paróquia Santo

Agostinho do Bairro Floresta
promove a 2ª Noite do

Pastel, dia 9 de novembro,
 a partir das 16h. A

programação segue com
missa sertaneja às 19h e às
21h com roda de viola da

Rádio Colmeia.

 Flores
Segue até domingo

a 13ª edição da Rotary
Fest Flores, no Centro de
Eventos de Cascavel. O

evento é promovido pelo
Rotary Club de Cascavel
Leste, em parceria com a

Sociedade Espírita
Francisco de Assis.

 O horário é das 10h às
22h, com entrada gratuita.

ANA RENATA e LUCAS

APPI trocam alianças
neste sábado. O registro é
de Vera e Grasi Fotografia

Outubro Rosa
Dia 10 de outubro, a
Associação Cascavel

Rosa  realiza a noite de
palestras sobre

prevenção contra
o câncer. Será às

19h30 no Teatro Emir
Sfair. O ingresso é um
quilo de alimento não

perecível ou produto de
higiene pessoal, que

será doado para
pacientes do Hotel

Santa Ana.

Luciana Murineli, por Louys Tilit

Rosangela Lima, Zilka
Soares, Pedrolina Faria,

Adriano Augusto, Valentina
Bianco, Mariana Fedomenti,

Mariana Souza Mendonça
e Paulo Henrique Motta.

As religiões são caminhos
diferentes convergindo para o

mesmo ponto. Que
importância faz se seguimos

por caminhos diferentes,
desde que alcancemos o

mesmo objetivo?
Mahatma Gandhi
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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 GLOBO  �   SEGUNDO SOL

 � RECORD

 � BAND

MALHAÇÃO
Talíssia comemora com Michael e

Santiago o amor entre os dois. Gabriela
e Marcelo notam o preconceito de alguns
alunos e decidem promover uma roda
de conversa no Sapiência. Rafael come-
mora o bom andamento de sua recupe-
ração do alcoolismo. Jade discute com
Garoto sobre o repertório da banda.

ESPELHO DA VIDA
Cris descobre que André lhe enviou

a bala de ouro que tirou a vida de Júlia, e
sente uma fisgada no peito. Edméia afir-
ma a Isabel que Alain está apaixonado
por Cris. Alain orienta Pat a fazer um tes-
te com Bola para seu filme. Mariane
aceita participar do filme de Alain, e Bola
vibra. Gentil e Lenita conversam sobre o
passado de Alain, Felipe e Isabel. Cris
visita novamente a casa de Júlia.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca impede que Elmo denun-

cie a tentativa de assassinato à polícia,
temendo prejudicar a imagem da Miude-
za. Cecílio diz a Dom Sabino que sente
vergonha de ter um pai como ele. Car-
men pergunta a Elmo se ele conhece
alguém para ser segurança de Samuca.
Pedro Parede fica deslumbrado com
Cairu, e Marocas o repreende. Mariacar-
la avisa a Amadeu que encontraram os
primeiros destroços do Albatroz.

ASAS DO AMOR
Alper diz a Canan que Berna contou

para Hasmet sobre o caso dele com
Leyla. Burak se encontra com o tio Has-
met. Alper começa a imaginar como
será sua vida com Leyla quando toda a
confusão acabar. Burak revela para
Hasmet que Alper o denunciou para a
polícia e fica sabendo que Alper e Leyla
estão juntos. Na casa da Canan, Leyla
procura por um cobertor e quase en-
contra seu diário no armário.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Hugo conta para todos no colégio

que Marcelo brigou com Afonso. Sr.

Luzia e Beto se emocionam com a presença de Emily e Groa desconfia.
Severo comemora a prisão de Roberval, e Zefa se desespera. Jennifer conta

para Laureta sobre sua encenação como Emily para Luzia e Beto. Zefa e Manu
confirmam o envolvimento de Severo com Laureta na prisão de Roberval. Zefa
confronta Severo, confisca o dinheiro dado por Laureta e expulsa o homem da
mansão. Viana faz uma apreensão na casa de Roberval, e Cacau alerta Luzia.

Karen pede que Rochelle confie nela. Zefa visita Roberval e revela sobre a
aliança de Severo e Laureta. Nice sai com Rosa para comprar novas roupas e

mudar o visual, mas Agenor desmerece a esposa.

Pendleton chama Sérgio em sua sala
para conversar. Marcelo pede descul-
pas para Afonso. Afonso fala para Mar-
celo ficar longe de Luísa. Mirela e Gabi
convencem Lucas a gravar outro vídeo
para prejudicar Raquel e Guilherme.
Roger fica revoltado porque perdeu sua
sala para o Sr. Pendleton. Débora tenta
puxar assunto com Glória sobre Luísa,
mas ela não dá atenção.

JESUS
Jesus começa a escolher os Doze

Apóstolos. Pedro fica surpreso ao ou-
vir seu nome. André, João, Tiago Mai-
or, Tiago Menor, Filipe e Natanel tam-

bém são chamados. Jesus pergunta
por Mateus. Asisa pede para o mari-
do não abandoná-la, mas ele vai ao
encontro do Messias. Tomé e Simão
Zelote se surpreendem ao também se-
rem chamados. Logo em seguida, Je-
sus indica o nome de Judas Tadeu.
Givon e Yonatan ficam frustrados.
Mateus e Judas Iscariotes são os
últimos a serem chamados por Je-
sus. Os demais seguidores ficam
frustrados. Claudia e Helena pedem
a Petronius para libertar Adela. Bar-
rabás se despede de sua amada.
José de Arimatéia aconselha Debo-
rah a se casar com Tiago Justo. Eles
falam sobre Edissa. Susana se emo-
ciona ao ver que Shabaka teve a mão
curada por Jesus.

Laureta acusa Naná de

ter acabado com a sua

vida e a de Nestor
DIVULGAÇÃO

 � SBT
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Nesta quinta, você terá energia e oti-
mismo de sobra para ir atrás do que
deseja. Mas, na vida profissional, pre-
pare-se para enfrentar rivalidade ou
concorrência.

To
ur

o

Se depender das estrelas, você vai
se desapegar com facilidade de algu-
mas coisas. Excesso de otimismo pode
trazer problemas no trabalho

G
êm

os

A Lua favorece os relacionamentos e
você fará o possível para ficar perto
de quem gosta. Você estará com mais
concentração no trabalho e pode en-
carar um serviço extra.

C
ân

ce
r O trabalho vai exigir dedicação, mas

não desanime. Reserve tempo para a
família, pois o pessoal de casa pode
precisar da sua ajuda. Bom momento
para fazer consertos no lar.

Le
ão

Se está em busca de emprego, pode-
rá contar com a ajuda de um parente.
Melhor redobrar a atenção para evi-
tar fofoca ou perda de informações no
trabalho.

V
ir

ge
m Você estará com mais ligação aos

familiares nesta quarta. É um bom
momento para organizar o orçamen-
to doméstico e cuidar das despesas
de casa.

Li
br

a

O dia pode ser movimentado e você
pode tomar decisões rápidas. As estre-
las enviam boas energias para quem
sonha com a casa própria. Se trabalha
com o lar, pode ter um bom lucro.

E
sc

or
pi

ão Se depender das estrelas, você
pode resolver um problema finan-
ceiro. Mas, para isso, é melhor agir
com cautela e não contar as boas
novas a qualquer um.

S
ag

it
ár

io A Lua entra em seu signo e você vai
se sentir mais leve. Aproveite para
correr atrás dos seus interesses.
Pode conseguir um dinheiro que não
esperava.

C
ap

ric
ór

ni
o Ouça sua intuição se quiser subir na

carreira e evite falar sobre os seus
planos por aí. Concentre-se no que
sabe fazer melhor e não seja tão exi-
gente com você.

A
qu

ár
io É hora de sonhar alto e se arriscar

para conseguir o que deseja. A vida
profissional está em foco, mas vale a
pena se concentrar em assuntos que
pode resolver a sós.

 P
ei

xe
s Bom dia para se concentrar na carrei-

ra e dar uma guinada nessa área. Faça
algumas escolhas e descubra o que
realmente é importante, sem se pren-
der apenas às aparências.
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A Polícia Civil de Cascavel in-
vestiga quatro roubos realizados
em sequência e com as mesmas
características. A suspeita é de
que os mesmos ladrões tenham
praticado os crimes ocorridos em
um intervalo de quatro horas, to-
dos na noite de terça-feira.

O caso mais grave aconte-
ceu na Rua Paranaguá, Bairro
São Cristóvão. Segundo a Polí-
cia Militar, três homens entra-
ram em uma casa, um deles
armado. Os ladrões deram voz
de assalto e amarraram as víti-
mas. Eles roubaram uma cami-
onete Nissan Frontier de cor

verde e vários objetos da casa,
além de R$ 450 em dinheiro.

Na Avenida Piquiri, Bairro Braz-
madeira, três homens armados
entraram no mercado, deram voz de
assalto e roubaram um aparelho
celular, R$ 1 mil e alguns documen-
tos pessoais. Eles fugiram do local
em um Gol vermelho.

Uma loja também foi alvo de
assalto na Rua Agostinho dos San-
tos, Bairro Brasília. Nesse crime,
apenas um homem armado teria
abordado os funcionários e os cli-
entes da loja. Ele deu voz de as-
salto, pegou as carteiras dos cli-
entes, a chave de um carro e R$

250. Ele também fugiu em um
Gol vermelho.

Os bandidos entraram tam-
bém em uma farmácia na Rua
Carlos Gomes, no Bairro Univer-
sitário. Três homens armados
anunciaram o crime, e rouba-
ram um celular, R$ 700 e al-
guns produtos. Os homens,
segundo a polícia, fugiram a pé
sentido ao Bairro Neva.

A polícia pede ajuda da co-
munidade e que qualquer infor-
mação pode ser dada de forma
anônima pelos telefones 190
e 197 para ajudar a encontrar
os criminosos.

 Os dois policiais julgados na
terça-feira por homicídio foram ab-
solvidos. O júri atendeu ao pedido
do Ministério Público, apesar da
assistência de acusação contrata-
da pela família da vítima, que pe-
diu a acusação dos policiais.

Ambos eram acusados de homi-
cídio simples ocorrido em um con-
fronto em 16 de abril de 2014. O
homem morto foi Jaime Paulo da
Silva. Conforme os policiais, Jaime
teria atirado contra eles, que revi-
daram. O crime aconteceu em uma
fazenda particular às margens da
PR-180, Distrito de Rio do Salto.

Ao falar sobre a absolvição, um dos
policiais réus disse que é o que mais
prendeu bandidos em todo o Paraná
em 2018. A média foi feita de janeiro
a agosto e somam 208 encarcerados.
Em 2017, Emerson Coelho foi o séti-
mo que mais prendeu na PM (Polícia
Militar) de todo o Paraná.

O outro acusado era o tenente
Conrado Nogueira. O júri terminou
apenas na madrugada de ontem.

Julgamento se estendeu
madrugada adentro

Justiça absolve policiais militares

4 roubos em 4 horas

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 36

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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Giro da
Violência

Ciclista ferida
Uma garota de 18 anos teve
ferimentos leves após sofrer um
acidente na tarde de ontem em
Cascavel. A batida aconteceu na Rua
Marechal Cândido Rondon, perto da
Rua São Paulo. A ciclista foi atingida
por um carro. Ela foi socorrida pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhada
para atendimento hospitalar.

Morte de cachorro
Um advogado de Cascavel foi
condenado no 1º Juizado Especial
Civel a indenizar uma família em mais
de R$ 10 mil, por conta da morte de
um cachorro. O homem teria
arremessado o cão, da raça pinscher,
contra o chão e ele morreu. O caso
aconteceu em abril do ano passado. A
família entrou na Justiça com pedido
de indenização e disse que uma
criança da família teve trauma
psicológico pelo ocorrido. O dinheiro
deve ser pago por danos morais,
acrescidos de juros e correção.

Motociclista ferido
Um motociclista ficou ferido em um
acidente na Rua Fortunato Bebber,
esquina com a Rua Paranavaí, Bairro
Pacaembu, em Cascavel. Um rapaz de
25 anos que estava na moto teve
ferimentos leves após ser atingido por
um carro. Giovane Dibarba foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros e
encaminhado para atendimento
hospitalar.

Deficiente visual
cai em bueiro  AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Um deficiente visual que seguia
pela calçada da Rua Presidente Jus-
celino Kubitscheck, atrás da Rodo-
viária de Cascavel, ficou ferido ao
cair em um bueiro aberto. A situa-
ção revoltou pessoas que viram o
acidente e auxiliaram o jovem até a
chegada da equipe do Siate.

O buraco tem pouco mais de um
metro. Cleberson Gonçalves da Silva
enfrenta problemas de saúde e sofreu
uma contusão na perna esquerda.
Durante o atendimento dos socorris-
tas, ele se queixava de muita dor.

O colega dele, que também é
cego, disse que o problema na cal-
çada já existe há algum tempo.
“Percebi que o buraco está aberto
ainda em dezembro do ano passa-

do. Estávamos indo ao terminal
quando o Cleberson se acidentou”,
contou Luiz Ricardo Borges.

Os dois trabalham no CAP (Cen-
tro de Apoio Pedagógico às Pesso-
as Cegas e de Baixa Visão) e têm
por hábito percorrer esse caminho.

O deficiente visual ferido foi
atendido por socorristas e levado
à UPA Tancredo.

A Secretaria de Obras informa
que tão logo tomou conhecimento
da situação solicitou que uma equi-
pe fosse verificar o local para tomar
as medidas necessárias para fe-
char o bueiro.

DEFICIENTE visual

teve ferimento na perna

por conta da queda

 Calçadas irregulares
Segundo a Acadevi (Associação Cascavelense de

Deficientes Visuais), a maioria das calçadas em
Cascavel é irregular: “Cobramos da prefeitura algumas

adequações. E somos atendidos em muitas delas.

Porém, são estruturas antigas, e frequentemente

ocorrem acidentes”, afirma o coordenador de

Imprensa e Divulgação da Acadevi, Ivan de Pádua.

“Nem mesmo a Avenida Brasil, que acabou de ser
reformada, está correta completamente. Já

apontamos alguns problemas que já foram resolvidos”.

Passe o leitor de QR
Code e assista ao vídeo

do socorro médico.
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Primeira competição realizada pela
recentemente criada Fundação de Es-
porte e Cultura de Cascavel, o 1º Cam-
peonato Municipal de Voleibol conhe-
ceu seus campeões na noite de ter-
ça-feira, no ginásio da AABB.

No feminino, o troféu de cam-
peão ficou em casa, com a equi-
pe da AABB Vôlei (foto), que ven-
ceu o time da Copel Clube por 3
sets a 0 (25/16, 25/16 e 25/17)
na final e fechou o campeonato
com uma campanha irretocável,
com seis vitórias em seis jogos e
nenhum set perdido. Em terceiro
lugar terminou a equipe da Asso-
ciação Atlética Comercial.

No masculino, o troféu de cam-
peão ficou com os meninos do Stu-
dio Fitness Life (foto), que na final
derrotaram os Amigos do Vôlei por
3 sets a 1 (25/22, 22/25, 25/22
e 25/21). Na disputa pelo terceiro
lugar o Guarujá/Sicoob terminou
com o troféu de bronze.

Definidos os campeões
do 1º Municipal de Vôlei

AVALIAÇÃO
A Fundação de Esporte e Cultura
avaliou positivamente a realização
de seu primeiro evento esportivo.
“Estamos satisfeitos pela
movimentação que o Campeonato
Municipal proporcionou. Isso
mostra a força do voleibol amador
em nossa cidade. Só temos que
agradecer a participação das 19
equipes inscritas, elas são o
combustível para que isso se
tornasse realidade”, disse o diretor
de Políticas de Esportes e Lazer da
Fundação, Daniel Scalco.
O presidente da Fundação, Leo
Mion, também enalteceu os
apoiadores do evento: “não
podemos deixar de agradecer ao
público que compareceu. Amigos,
esposas, maridos, pais, mães,
namorados e namoradas fizeram a
festa na torcida. Além da
Prefeitura e da Secretaria de
Cultura e Esporte pela a
contribuição no evento, atendendo
prontamente as necessidades da
competição, bem como a AABB,
pelo espaço cedido, à Palotina
Esportes, que cedeu a premiação”.

No total, o Municipal de Vôlei
reuniu 19 equipes e cerca de 230
atletas, que para participar do cam-
peonato precisaram apenas doar
dois quilos de alimentos não pere-
cíveis (totalizando 264 quilos), que
foram repassados ao Provopar. A
competição foi desenvolvida duran-
te três meses, com 46 jogos em
sete rodadas.
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 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, 04 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rafael de Oliveira Schmitt e Daniela Fernanda Vargas de Souza
2- Ícaro Bertechini Solér Lópes e Aluana  Moraes
3- Vinicius Marçal Sachetti da Silva e Talita Messias Müller
4- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer
5- Nelson Pereira dos Santos e Edna Aparecida de Oliveira
6- Samuel da Silva Machado e Elisaine Raquel Rocha
7- Lucas Francisco Dias e Taís Cardoso dos Santos
8- Rodrigo Machado do Nascimento e Jakeline Suelen Silva
9- Andderson Itamar do Rosario e Fernanda Marcante Trindade
10- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos

Municipal de Futsal
O fim de semana de eleições em

todo o País faz com que os organi-
zadores de competições distribu-
am os jogos a fim de deixar o do-
mingo livre para os eleitores. Em
Cascavel não será diferente. Por
isso, o Campeonato Municipal de
Futsal terá uma extensa programa-
ção nesta segunda semana de dis-
putas. Da última segunda-feira até
ontem já foram realizados nove jo-
gos, ao passo que de hoje a sába-
do serão outros 30.

Para esta quinta-feira estão mar-
cados três confrontos, sendo dois
pela categoria Master e um pela
Adulto Livre, das 19h15 às 22h15
no Ginásio do São Cristóvão.

Os demais jogos da semana
serão todos no sábado, em três
quadras e todos pelas categorias
menores (sub-7 a sub-17). No Gi-
násio da Coopavel a programação
será das 8h às 12h10; no Ginásio
da AABB será das 13h30 às
18h10; e no Ginásio do São Cristó-
vão será das 8h às 18h10.

Os enxadristas cascavelenses têm
compromisso marcado em Boa Vista da
Aparecida neste sábado, pela 5ª e
penúltima etapa do Circuito Regional
de Xadrez. A competição reunirá
aproximadamente 100 enxadristas de
Cascavel, Corbélia, Toledo, Marechal
Cândido Rondon e Lindoeste, além da
cidade-sede. A prova será realizada
nas categorias sub-8, sub-10, sub-12,
sub-14, sub-16/18 e aberto. As
inscrições antecipadas podem ser feitas
até hoje a R$ 10, pelo e-mail
circuitoxadrezcascavel@gmail.com ou
pelo site crx.xadrezsuico.info/inscrição.
No dia do evento elas custarão
R$ 15. A 6ª e última etapa do Circuito
Regional de Xadrez será realizada em
Cascavel, no dia 10 de novembro.

FÁBIO DONEGÁ
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 A seleção brasileira feminina
de vôlei está na segunda fase do
Campeonato Mundial. Ontem, o
Brasil venceu o Quênia por 3 sets
a 0 (25/13, 25/10 e 25/16), na
Hamamatsu Arena, no Japão, e
alcançou seu terceiro resultado
positivo em quatro jogos na com-
petição. A equipe do treinador
José Roberto Guimarães luta por
um título inédito.

A vitória manteve o time verde e

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE OURO

Marreco 6x3 Cascavel

LIBERTADORES

Palmeiras* 2x0 Colo-Colo

SUL-AMERICANA

Atlético-PR* 2x1 Caracas

Botafogo2(4)x(5)1Bahia*

* Na próxima fase

LIGA DOS CAMPEÕES

PSG 6x1 Estrela Vermelha

Lokomotiv 0x1 Schalke 04

B. Dortmund 3x0 Mônaco

At. de Madri 3x1 Club Brugge

PSV 1x2 Internazionale

Tottenham 2x4 Barcelona

Napoli 1x0 Liverpool

Porto 1x0 Galatasaray

amarelo em segundo lugar no Gru-
po D, agora com nove pontos. A Sér-
via lidera com 12 pontos (quatro vi-
tórias) e a República Dominicana
está em terceiro, com seis pontos
(duas vitórias e duas derrotas).

As brasileiras voltam à quadra
nesta quinta-feira, às 7h20 (de
Brasília), contra o Cazaquistão
para encerrar a participação na pri-
meira fase do Mundial. O SporTV
2 transmitirá ao vivo o confronto.

 Mundial de Vôlei feminino

Neymar, enfim “estreou” na Liga dos
Campeões. Disposto a apagar a
impressão de apatia na derrota para o
Liverpool por 3 a 2 na primeira rodada,
o atacante brasileiro deu show e, ao
marcar três vezes, comandou a vitória do
Paris Saint-Germain por 6 a 1 sobre o
Estrela Vermelha, ontem, no Parque dos
Príncipes, na França, em duelo pelo Grupo
C da competição europeia. Cavani, Di María
e Mbappé completaram a goleada. A
próxima rodada do Grupo C da Liga dos
Campeões será em 24 de outubro, com PSG
x Napoli e Liverpool x Estrela Vermelha.

EFE

Furacão vence e vai
enfrentar o Bahia

O Atlético-PR voltou a vencer o
Caracas pela Copa Sul-Americana,
desta vez por 2 a 1 e pelo jogo de
volta das oitavas de final, ontem à
noite, na Arena da Baixada, e avan-
çou de fase na competição. O Ru-
bro-Negro já havia vencido o jogo de
ida por 2 a 0, na Venezuela.

O Furacão abriu o placar aos
30min de jogo com Marcelo Cirino e
viu o time visitante empatar aos
3min do segundo tempo, com Gar-

cés. O gol da vitória paranaense saiu
em seguida, dos pés de Lodi. O late-
ral chutou forte para dar números
finais aos 11min da etapa final.

Nas quartas de final o Atléti-
co vai enfrentar o Bahia, que on-
tem eliminou o Botafogo no pê-
naltis em pleno Engenhão, por 5
a 4, após vitória dos cariocas no
tempo normal por 2 a 1, mesmo
placar da vitória baiana no jogo
de ida das oitavas.

O Palmeiras não deu margem para o azar, teve uma atuação dominante e confirmou

sem grandes sustos seu retorno à semifinal da Libertadores com uma vitória por 2 a 0
sobre o Colo-Colo no Allianz Parque, ontem à noite. Com uma vantagem de dois gols

já conquistada na partida de ida, no Chile, o Verdão não se acomodou e ganhou com
autoridade, comandada por Dudu, que fez um golaço para abrir o placar e sofreu o

pênalti que Borja converteu para ampliar. O resultado devolve o Palmeiras à semifinal
da competição após 17 anos. A última vez em que o alviverde chegou a essa fase da

Libertadores foi em 2001, quando acabou eliminado pelo Boca Juniors, que hoje
decide vaga com Cruzeiro pelo direito de enfrentar o Palmeiras na semi.

PALMEIRAS


