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Não bastasse a concorrência com Uber e agora 99, os taxistas de Cascavel dizem
que estão sendo massacrados pelos clandestinos, que aproveitam a “onda” dos
aplicativos para se infiltrar na atividade. O Sindetáxi diz que o movimento caiu 50%

em um ano, mas há taxistas que relatam queda de 70% nas viagens.
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 De pernas para o ar
Um acidente no fim da tarde de ontem na região central de Cascavel

tumultuou o trânsito. Um Pálio teria furado a preferencial no

cruzamento entre as Ruas Salgado Filho e Santa Catarina e atingiu uma

caminhoneta, que capotou. Uma pessoa ficou presa nas ferragens.
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 Em sua conta no Twitter, o
filho de Bolsonaro, Flávio

Bolsonaro, noticia que seu
pai foi esfaqueado em Minas
Gerais e que não corria risco

de morte. A Polícia Federal
prendeu logo na sequência

Adelio Bispo, acusado do
atentado, que disse ser

“apoiador do Lula livre”.

“Jair Bolsonaro sofreu um
atentado agora em Juiz
de Fora, uma estocada
com faca na região do

abdômen. Graças a Deus,
foi apenas superficial e ele

passa bem”.
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Opinião
O SUCESSO ECONÔMICO BRASILEIRO

 É FUNDAMENTALMENTE FALSO
 A noção de crise sistêmica se relaciona com a com-

plexa rede de cenários e fatores que impactam a vida atu-
al, nos quais estão inseridas diversas crises, entre elas:
social, econômica, política, ambiental, ética e com abran-
gência geográfica diversa - local, regional, nacional e glo-
bal. Acrescentam-se a isso as crises nas comunidades,
nas relações humanas, tudo o que afeta o tecido social no
atual contexto socioambiental.

Na obra Sociedade de Risco Mundial - Em Busca da
Segurança Perdida, os autores destacaram os aspectos
de contemporaneidade de riscos e de incertezas, colo-
cando-os como centrais no debate social. Por outro lado,
os desafios das sociedades atuais são os mesmos das
sociedades antigas, como o impacto do crescimento de-
mográfico, o temor da falta de alimentos e água, proble-
mas com o desmatamento.

A outra relação que se deve debater e discutir são as
atividades antrópicas, ou seja, a pressão do homem sobre
o meio, o acúmulo de produtos tóxicos no ambiente e a
falta de políticas públicas para a implantação de projetos
de energia limpa.

Para enfrentar esse processo do insucesso do milagre
econômico brasileiro, coloca-se como destaque o poder
público com relevante papel de estimular as atividades que
sejam essenciais para a sociedade e de se contrapor de
maneira adequada aos efeitos das crises, estimulando
atividades verdes. As medidas adequadas podem levar ao
crescimento econômico sustentável, incluindo impostos
ambientais e lançando o papel verde do tesouro, ligados
diretamente aos investimentos de baixo carbono, susten-
tável do ponto de vista ambiental.

Por fim, para definir prosperidade, levam-se em conta
dois fatores principais: coletividade e continuidade.

Rodrigo Berté é diretor da Escola Superior de Biociências

do Centro Universitário Internacional Uninter

DIVULGAÇÃO
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Mais reforma administrativa
Se até agora a Prefeitura de Cascavel tem enfrentado críticas
por encaminhar paulatinamente as reformas administrativas à

Câmara, mais uma está a caminho. Agora, a Cohavel
(Companhia Habitacional de Cascavel) receberá adequações
no regimento para que tenham adequadas as atribuições já
executadas, como regularizações fundiárias, reformas em

prédios públicos e pesquisas relacionadas a construções. Em
votação nesta segunda-feira, a proposta do Executivo já

obteve aval da Comissão de Viação e Obras e da Comissão de
Redação e Justiça. O secretário da Casa Civil, Cletírio Feistler,

já havia confidenciado que pedirá alterações também no
texto do IPC (Institutito de Planejamento de Cascavel), que,

segundo ele, tem atribuições mais amplas.

HOMENAGEM

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A psicóloga e agente federal da Penitenciária de
Catanduvas morta aos 37 anos em maio de 2017 Melissa
Almeida deverá ser homenageada em Cascavel. O vereador
Aldonir Cabral (PDT) incluiu projeto para que seja
denominado algum prédio público.

Ciclo-mato!
Não foi suficiente a medida
emergencial de Leonaldo
Paranhos (PSC) sobre a
empresa que executou as
obras nas ciclovias. A
péssima qualidade do
serviço levou o prefeito a
cobrar da empresa que
fizesse as adequações
necessárias, caso contrário,
não a pagaria. Agora, o
mesmo problema: desta vez
na Avenida Barão do Rio
Branco. Sebastião Madril
(PMB) não perdeu tempo e
cobra um estudo sobre a
qualidade do material. É que
o mato está danificando a
ciclovia - nascendo no meio
do pavimento. O problema,
conforme levantou o
vereador, não é pontual e foi
observado pelos ciclistas que
trafegam pelo trecho entre a
Ceasa e a Avenida Brasil.

Sobre as águas
A Cidade das Águas ganhou
um defensor ferrenho: o
vereador Celso Dal Molin
(PR). Ele não dá trégua
sobre o assunto e está

requerendo uma audiência
pública para debater com a
comunidade e as autoridades
sobre medidas para evitar
contaminação dos
mananciais cascavelenses -
urbanos e rurais.

Mais recursos
Embora a Câmara de
Vereadores tenha já liberado
um crédito adicional de R$
410 mil para reforma do
prédio, entra segunda-feira
em pauta na sessão um novo
pedido: R$ 215 mil para
compra de equipamentos
para a Casa de Leis.

Mais prazo
O vereador Jaime Vasata
(Podemos) propõe garantir
no código tributário maior
prazo de validade das
avaliações de imóveis
expedidas pela prefeitura -
hoje de 60 dias para 120
dias. Elas servem de base
para cálculo de impostos na
compra/venda de imóveis,
permutas, doações e
concessões. O projeto será
votado segunda-feira.

 Tudo indica que o
ponto central dos proble-
mas envolvendo o trans-
porte público em Casca-
vel com as alterações
implantadas pela Cet-
trans (Companhia de En-
genharia de Transporte e
Trânsito) esteja relacio-
nado a uma condição im-
posta pelo BID (Banco In-
teramericano de Desen-
volvimento) que ainda
não passou a vigorar: o
sistema temporal da
passagem dos ônibus.

Pelo sistema atual,
os passageiros são obri-
gados a se concentrar
nos terminais de trans-
bordo: se precisam des-
cer em estações ou pon-
tos aleatórios têm que
pagar nova tarifa.

No sistema mais ade-
quado - previsto no PDI
(Programa de Desenvolvi-
mento Integrado) e prome-
tido ainda na implantação
da bilhetagem eletrônica
-, os passageiros embar-
cam e desembarcam nos
corredores sem ter que
pagar nova tarifa. Para
isso, teriam um tempo
estipulado para o percur-
so completo de uma re-
gião a outra. A medida
está demorando para en-
trar em funcionamento e

Passageiros
encurralados

vem sendo cobrada de
maneira rígida pelo BID,
podendo resultar em pu-
nições pelo descumpri-
mento do contrato.

A discussão esteve no
centro da reunião do Con-
cidade (Conselho Munici-
pal das Cidades) e a ex-
pectativa é que o posicio-
namento seja apresenta-
do o quanto antes pela
Cettrans, visto que em
novembro o sistema de
operação deve ser aplica-
do integralmente, com to-
dos os terminais de trans-
bordo em funcionamento.

Embora esteja previsto
no PDI, tal implantação
depende da Cettrans, que
ficou responsável por
uma importante etapa ain-
da desconhecida: o estu-
do das linhas, que tudo
indica ter privilegiado os
interesses das empresas
que prestam o serviço.

Embora seja de extre-
ma importância para os
passageiros, a alteração
do sistema tem a resis-
tência das empresas que
prestam o serviço na ci-
dade - pois a expectativa
é que afete na utilização
de passagens.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 Irregularidades nas constru-
ções dos Centros de Vivência e La-
zer de Cascavel reascenderam as
investigações do MP (Ministério
Público), que agora abriu novo pro-
cesso de inquérito civil para apu-
rar possível prática de improbida-
de administrativa devido à negligên-
cia de administradores quanto à fis-
calização da obra - principalmente
do Bairro Floresta, onde João Vitor
Oliveira dos Santos, 11 anos, mor-
reu em junho do ano passado ao
ser atingido por um pilar de concre-
to que caiu. O MP apura ainda even-
tual enriquecimento ilícito da cons-
trutora responsável pela obra ao
empregar material diverso do con-
tratado pela administração.

Ao que indica, o projeto arqui-
tetônico utilizado pela prefeitura
teve como origem a Unioeste (Uni-
versidade Estadual do Oeste do
Paraná), que até então estava fora
das investigações.

O caso corre separadamente do
inquérito na Polícia Civil - onde os

Improbidade e
enriquecimento ilícito

envolvidos já foram interrogados. A
conclusão está longe do fim, confor-
me o delegado-chefe da 15ª SDP
(Subdivisão Policial), Nagib Nassif
Palma, visto que depende de laudos
e perícias - e esses resultados po-
derão requerer novos depoimentos.

No novo inquérito civil, em aná-
lise das planilhas para verificar o
cumprimento dos projetos das
obras, o promotor Sérgio Macha-
do observou que “em todos eles
houve algum tipo de irregularida-
de, seja na alteração original do
projeto, seja na execução total do
contratado firmado”.

Para que não trave a investiga-
ção sobre a regularidade ou não de
cada obra, o MP determinou o des-
membramento do inquérito. Essa
investigação ficará encarregada da
responsabilidade da empresa, da
prefeitura e da Unioeste.

Foi requerido o parecer técnico
elaborado pelo engenheiro respon-
sável da prefeitura quanto à apro-
vação do projeto arquitetônico e

Atendendo a um convite de diretores, pais e funcionários da

Apofilab (Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal

de Cascavel) e do vereador Serginho Ribeiro, o prefeito

Leonaldo Paranhos participou na manhã dessa quinta-feira (6)

de reunião na sede da entidade, localizada na Rua Hélio

Richard, 1.790, no Bairro Claudete. Em pauta, a apresentação das contas da diretoria da Apofilab e a reivindicação de

melhorias nos convênios e nas parcerias que ajudam na manutenção da entidade.

De acordo com a diretora da Apofilab, Sônia Jimenez, a entidade está com dificuldades financeiras para manter os projetos em

funcionamento. “Por isso, a presença do prefeito foi tão importante nesse encontro porque pudemos expor nossa prestação de

contas e o que realmente temos enfrentado para manter o atendimento na Apofilab”, disse Sônia. Paranhos colocou a importância

das entidades para o Município: “As entidades atendem demandas que o Município não conseguiria dar conta. Por isso, é

importante mantermos as parcerias para garantir um bom atendimento às crianças, às famílias que aqui são assistidas”, afirmou.

A direção da Apofilab reivindicou a ampliação do número de profissionais cedidos pelo Município para o atendimento às

crianças, ampliação no repasse financeiro e cedência de profissionais que não constam na lista de necessidades da

entidade, além da pavimentação de um terreno que pertence ao Município, anexo a entidade, para uso de estacionamento.

A direção também reivindicou a construção de calçadas em paver, na frente da escola e um abrigo para os pais e alunos.

planilha de custas para construção
do Centro de Vivencia no Bairro Flo-
resta (processo 98/2011) - bem
como eventual processo adminis-
trativo em desfavor dos fiscais res-
ponsáveis pela obra e contrato. O
promotor quer saber ainda se o pro-
cesso licitatório em questão foi pre-
cedido apenas de projeto arquite-
tônico realizado pela Unioeste, sem
realização do projeto básico. O MP
cobra convênio do Município com a
Unioeste: a instituição de ensino
deverá apresentar ainda informa-
ções sobre os projetos arquitetô-
nicos realizados pela assessoria
de obras e quem participou da ela-
boração dos projetos e o enge-
nheiro responsável: se o trabalho
limitava-se à elaboração do proje-
to arquitetônico e planilha estima-
tiva de custas, se tinha como fi-
nalidade a efetiva execução das
obras ou era apena projeto fictí-
cio/projeto acadêmico.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Apofilab presta contas
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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- LEOZIR ZANINI E PATRICIA SALETE BECKER

02- MARCOS DOS SANTOS E MAIARA LUANA JAGAS VIGO

03- ROMÁRIO WILLIAN WELTER E LUANA CHRIST

04- WALMOR MEYER E FRANCIELI DE BOVI

05- ALLIFER HENRIQUE MACIEL E RHAYANA CAMARGO KESSLER

06- JOÃO CARNEIRO BORGE E CONCEIÇÃO APARECIDA MEIRA

07- ALISON ANTONIO LISBOA DE OLIVEIRA E TARIANI CIRINO DOS SANTOS

08- LUAN ALLYSON ROCHA E JÉSSICA HOTT CARNEIRO

09- ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E DÉBORA SOUZA DA SILVA

10- IGOR NATAN POSSOLLI E AMANDA CAROLINE TIBOLA

11- DANIEL PINTO BUENO E FERNANDA KELLY KEMPNER LOPES

12- SAMUEL WÉLTON PUCINI E CAROLINE DE OLIVEIRA BORGES

13- ROGERIO DE OLIVEIRA E CLEUSA SILVA MATTOS

14-  VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA E MARIZA CANDIDO DA SILVA QUEIROS

15- GIOVANE CALGARO PEREIRA E DIANDRA MAYARA DA SILVA

16- VALDECI MANOEL DE OLIVEIRA E LUCIMEIRE DE ALMEIDA MOTTA

17- EZEQUIEL SIPRIANO RIBEIRO E NAIR CORDEIRO DE SOUSA

18- HENRIQUE MONTEIRO SAVEGNAGO E KATYWSSA VEIGA DA SILVA

19- CLAUDENIR ROSA E KELEN CRISTINA DEVES

20- LEONIR ORICO RIBEIRO E EUNICE AGUIAR DE ABREU

21- MATHEUS FELIPE DOS SANTOS MEIRA E JESSICA FERNANDA SOUZA DE LIMA

22- PEDRO PAULO PINTO JUNIOR E CAROLINE VILLAS BOAS

23- ALEXANDRO ALVES E ELIZANGELA PASSALA

24- SIDINEI RIBEIRO DE ALMEIDA E CRISTIANE CAMARGO GOULART

25- EDUARDO CEZAR KRONBAUER E CAMILA BARBACOVI

26- DANIEL ROBERTO CANEPPELE E TATIANE IVONETE GAYARDO

27- ALAN ROGER MARINHO DE AZAMBUJA E PAOLA SANTOS CASSOL

28- ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARCINIAK E AMANDA ZAGUI MENDES

29- GUSTAVO CANDIDO COSTA LIONÇO E ANA CAROLINA POLETTO

30- MARCOS DOS SANTOS E MAIARA LUANA JAGAS VIGO

31- LUCAS CAPELETE E ANGELA ISRAEL GRAEFF BORGES

32- CARLOS EDUARDO MISIAK GODOY E KELLY ANDRESSA LIMA GIL

Cascavel, 07 de setembro 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

 Após ser reprovado no 2º ano do Ensino
Médio em 2014, um estudante pediu à

direção do Colégio Estadual Wilson
Joffre, em Cascavel, a revisão da prova
por não concordar com o resultado. Ele
protocolou em dezembro daquele ano o
pedido de revisão do resultado final, mas

o colégio não aceitou.
O estudante Guilherme Taborda da

Rocha protocolou então novo
requerimento no NRE (Núcleo Regional
de Educação), que sugeriu a aprovação

do aluno. Em março de 2015, no
entanto, a direção e duas pedagogas
da escola decidiram revisar o caso e a

reprovação foi mantida.
Inconformado, o estudante entrou na
Justiça, representado pela sua mãe,
Nilza Taborda da Rocha, para obter

documentos (livros de registro de
classe, calendário escolar, regimento

escolar atualizado, dentre outros) para
uma futura ação judicial com a

proposta de reverter a reprovação.
A sentença definitiva foi proferida na

última quarta-feira, quatro anos
depois, e publicada ontem no Diário de
Justiça ordenando que o Colégio exiba

os documentos solicitados.

Revisão de prova
vai para a Justiça

Sem eficácia
O advogado Silvio Nascimento

Franca, que moveu o processo do
aluno, diz que a sentença já não tem

mais eficácia. Segundo ele, o
estudante mudou de colégio, concluiu

o Ensino Médio e hoje está matriculado
em curso superior. A reportagem não
conseguiu contato com o estudante.

Desfile de 7 de Setembro
O tradicional desfile cívico-militar de 7
de Setembro leva hoje para a Avenida
Brasil, no Centro de Cascavel, mais de

11 mil pessoas, além outras milhares que
vão assistir. Às 8h30 está prevista a

chegada do fogo simbólico, acendimento
da pira com hasteamento das bandeiras

e, às 9h, começa o Desfile Cívico-
Escolar-Militar, que vai percorrer o

espaço entre a Praça Getúlio Vargas e a
Rua Marechal Cândido Rondon.



LOCAL 07CASCAVEL, 07 DE SETEMBRO DE 2018

 Se já não bastasse a concorrên-
cia com Uber e agora 99, os taxis-
tas de Cascavel estão sofrendo e
bastante com os clandestinos, que
aproveitaram a “onda” dos aplica-
tivos para se infiltrar na atividade.
E as consequências disso são de-
sastrosas. “Além de não ter segu-
rança alguma para o passageiro,
os clandestinos nos prejudicam e
até a própria Uber, pois usam o
nome dela para conseguir clientes,
mas nem sempre participam do
aplicativo ou registram a corrida”,
afirma Fernando Biazi,
presidente do Sindetá-
xi de Cascavel.

Segundo ele, esses
clandestinos usam
um luminoso com
nome Uber, o que nem
existe, e esperam cli-
entes nas portas das
casas noturnas.

O taxista Edemar
Regelin reclama e mui-
to: “Além desses apli-
cativos não pagarem
impostos, ainda tem a
falta de ética dos mo-
toristas de Uber. Eles usam o apli-
cativo para capturar o passageiro,
passam o telefone pessoal e de-
pois transportam a pessoa na clan-
destinidade, sem pagar impostos,
sem segurança, sem nada. Prejudi-
ca a gente e a própria Uber”.

João Branco diz que está per-
to do seu limite. “Não posso de-
sistir ainda, mas não passo de
2019 no táxi. Com esses aplica-
tivos e mais os clandestinos, o
pessoal prefere o preço e vai para
eles. Conosco o passageiro está
seguro, pois estamos regulariza-

Clandestinos estão
“matando” taxistas

DENUNCIE!
O presidente da Cettrans

(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir

Pelissaro, diz que a população

deve denunciar a prática de

transporte clandestino de

passageiros. Deve anotar a placa

do veículo, as características do
carro e local e repassar os dados

para a Cettrans, que vai

averiguar a situação. O telefone

é (45) 3036-8088.

 Reportagem: Silvio Matos

AÍLTON SANTOS
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VEÍCULOS clandestinos usam painel com nome “Uber”

dos. O cliente tem que ver as coi-
sas, não só o preço”, lamenta.

O Sindetáxi registra queda de
50% nas corridas em comparação
ao ano passado, antes de o Uber
chegar a Cascavel.

MASSACRE!
“Os clandestinos estão

massacrando os taxistas”,
denuncia o taxista Cleberson
Ricardo Apolinário. Segundo
ele, antes da chegada dos
aplicativos os clandestinos
não passavam de 1% da frota
de táxis na cidade, e hoje
tomou proporções incalculá-
veis. “Tive que procurar um
novo emprego e deixar o táxi
como bico para conseguir
sobreviver. 70% dos meus
ganhos foram perdidos com a
concorrência ilegal”.

 A UBER
Segundo o aplicativo, “todas as viagens da Uber só podem ser realizadas por
meio do aplicativo, onde o usuário solicita um carro e recebe informações do

motorista parceiro que vai buscá-lo. Dessa forma, qualquer viagem feita fora

desses padrões não é uma viagem Uber e não dispõe das diversas ferramentas

de tecnologia e processos de segurança oferecidas pela plataforma nem é

coberta pelo seguro, em casos de acidentes pessoais durante as viagens”.
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gente@jhoje.com.br

Música e Dança
A Orquestra de Câmara do Oeste e a Cia de Dança de

Curitiba se apresentarão nesta segunda-feira, às 20, no
Teatro Municipal. O Projeto Integrado Música e Dança é
uma promoção da Amop e da Itaipu. A entrada é franca.

Caminhada Rosa
 A Caminhada Rosa 2018 já
tem data. Será dia 27 de

outubro, às 15h30, no Lago
Municipal. A inscrição é um

quilo de alimento não
perecível que será doado
para a Casa de apoio da

Uopeccan.

Feira do Livro
Entre os dias 17 e 22 de

setembro, o Sesc PR realiza
a 37ª edição da Semana

Literária e Feira do Livro.
O evento ocorre

simultaneamente em
Curitiba e em mais 22
cidades do Paraná.

oOo

A programação inclui
bate-papo com escritores,

contação de histórias,
shows, palestras,

espetáculos de teatro,
oficinas, filmes e mesas
redondas  e contempla o

público de todas as idades.
Dia 17, às 8h45 e às 13h45
tem o Momento do Pequeno

Leitor e às 20h tem
palestra-show: 99

brincadeiras cantadas, com
Marlon Chucruts.

Nice Amorim, Cleia
Kazmierski, Paulo Fragoso,
Thomé Marcos de Souza,

Mario Sérgio Donato, Paula
Goncalves Dias e Mariano

Tocatto Salomé.

Felicidades!

 Marina Pereira enfeita a coluna desta sexta-feira. O clique é de Arivonil Policarpo

Mutirão mundial
O Dia Mundial da Limpeza ocorrerá simultaneamente em
150 países dia 15 de setembro. Todos estão convidados

a participar. Em Cascavel, a ação será realizada em
frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

Mais informações pelo e-mail: cascavel@jci.org.br e
pelo telefone (45) 9 9993-3308.
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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  �  O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

MALHAÇÃO
Marcelo afirma a Gabriela que a proi-

bição faz parte do regulamento do colé-
gio. Alex e Flora parabenizam Paulo e
Marli pelo relacionamento. Dandara afir-
ma que os alunos deveriam protestar
contra a proibição ao sapato de salto.
Gabriela revela a Rafael as boas atitu-
des de Márcio com os amigos durante
a viagem. Rosália conversa com Maria
Alice sobre Armando.

Carmen tenta acalmar o filho.
Elmo avisa a Samuca sobre as

pessoas congeladas que desperta-
ram. Samuca leva Marocas até a

Criotec. Miss Celine e Menelau
tentam acalmar Cecílio e Damásia.

Marocas reencontra Damásia.
Cesária conversa com Damásia.

Menelau se preocupa com Cecílio.
Coronela expulsa Miss Celine da

pensão. Elmo encontra Miss
Celine. Betina e Zelda se divertem

em uma boate. Mariacarla ajuda
Monalisa e faz um trato com ela.

Miss Celine vai para a casa de
Mariacarla. Betina se surpreende

ao ver Samuca chegar com
Marocas à boate.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana conta a Darcy e Elisabeta

que tem provas contra Lady Marga-
reth. Felisberto revela a Mariana que
sabia sobre a real identidade de Má-
rio. Ernesto e Luccino conversam so-
bre Ema e Otávio. Darcy leva as pro-
vas contra Lady Margareth para Bal-
tazar. Mariana mostra às irmãs que
está com os cabelos curtos.

SEGUNDO SOL
Zefa incentiva Edgar a reatar com

Karen. Laureta negocia com Remy e
pede uma porcentagem para convencer
Karola a lhe pagar. Luzia consegue jun-
tar o montante pedido por Remy, que
não aparece no local combinado. Remy
vai ao encontro de Karola e Laureta, e
revela que contou a Luzia que o filho
que ela teve com Beto está vivo. Beto
vai para o Rio de Janeiro participar de
um programa de televisão.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Jeferson tem uma surpresa quando

o homem tira a máscara de Rato na
comunidade. Dona Branca recebe uma
entrega em casa de um produto que
comprou pela internet para aumentar o
seu pique para exercícios físicos. So-
phie revela para Iuri que diz ter um noi-
vo apenas para afastar qualquer pes-
soa que se aproxime dela e de sua ban-
da. Iuri declara para a professora estar
apaixonado por ela.

JESUS
Helena vira o rosto ao ver a roda indo

na direção de Judas Tadeu e da serva Zi-
lla. Simão Zelote chama a atenção de
Barrabás. Pilatos fala sobre a corrida. Cai-
fás recebe a visita de Malco. Petronius la-
menta a derrota. Helena se sente culpada
pelo acidente que vitimou uma pessoa.
Arimatéia consola Deborah. Zelote culpa o
irmão pela morte de um inocente.

 � RECORD

Petra é hostil com Marocas
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Não dificulte o processo de entendimen-
to de que há coisas que estão acima do
seu controle. Questões emocionais e fi-
nanceiras estão em pauta. Assim como o
valor da vida e os mistérios da morte.

To
ur

o

Não é um bom dia para iniciar parceri-
as, assinar contratos e fazer negocia-
ções. Tenha cuidado com a tendência
a agir de forma possessiva e controla-
dora. Isso cria desafios nas relações.

G
êm

os

Questões de trabalho e de saúde es-
tão hoje num dia delicado, nativo de
Gêmeos. O momento é positivo para
perceber os fatores psicológicos e
emocionais que interferem na saúde.

C
ân

ce
r Não se cobre tanto. Saiba perdoar, in-

clusive a si mesmo. Isso ajuda a curar
feridas emocionais. O dia favorece as
questões subjetivas, mas desaconselha
o que necessite de objetividade e lógica.

Le
ão

Momento delicado para as situações fa-
miliares. Aceitação, perdão e mudança
são importantes. Muitas coisas não são
passíveis de entendimento racional,
embora você as sinta intensamente.

V
ir

ge
m Não se feche e se isole por achar que

está sendo rejeitado ou incompreen-
dido. Momento de aprofundar o diálo-
go e de entender que a comunicação
não ocorre somente com palavras.

Li
br

a

Dia que desfavorece questões materi-
ais. Devem ser evitadas aquisições e
negócios. O momento favorece uma
profunda avaliação sobre o que real-
mente importa em sua vida.

E
sc

or
pi

ão Hoje as questões objetivas estão desfa-
vorecidas, escorpiano. É um dia em que
a reflexão deve prevalecer sobre a ação.
Momento importante para repensar seus
hábitos e sua atuação no cotidiano.

S
ag

it
ár

io Não se sinta sozinho e rejeitado, sagi-
tariano. Fortaleça a autoestima e a fé.
Perceba que os momentos de solidão
são necessários ao seu autoconheci-
mento e evolução.

C
ap

ric
ór

ni
o Tenha cuidado com a tendência a im-

paciência envolvendo amigos e rela-
cionamentos. O dia pede consciência
maior de suas atitudes por meio das
reflexões.

A
qu

ár
io Dia delicado para as questões de car-

reira, materiais e o contato com chefi-
as, aquariano. Dificuldade de agir sob
o mando alheio. Dificuldades envol-
vendo autoridade.

 P
ei

xe
s Evite atitudes dogmáticas, de se achar

o dono da verdade e se impor, piscia-
no. Respeite a diversidade de cren-
ças e conceitos, se quiser ser respei-
tado nas suas buscas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 32

 Anderson Carneiro, de 17
anos, encontrado morto dia 19 do
mês passado na região norte de
Cascavel, foi assassinado por
membros da facção criminosa
PCC por vingança. Dois homens
foram presos pelo crime.

De acordo com a Polícia Civil de
Cascavel, Anderson era acusado
de um homicídio registrado no dia
12 de agosto em Realeza e a víti-
ma foi Luiz Fernando de Carvalho,
de 25 anos, que era membro da
facção criminosa.

Com a morte do integrante do
grupo, o PCC, segundo a Polícia Ci-
vil, fez um “julgamento” do acusa-
do no chamado “tribunal do crime”,
e a sentença de morte foi executa-
da em Cascavel porque Luiz Fernan-
do era da “área 45”, referente ao
DDD da cidade de Cascavel. “O cri-
me foi executado aqui, mas não
quer dizer que o julgamento desse
rapaz tenha sido aqui, porque isso
é definido com vários membros da
facção criminosa, de dentro e de
fora da cadeia”, explicou o delega-
do-chefe da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), Nagib Nassif de Palma.

Após a definição da morte do
rapaz, ele foi assassinado a faca-
das, com requintes de crueldade,

Vingança do PCC
e o corpo deixado em uma área de
mata na região norte de Cascavel.

A Polícia Civil teve acesso a áu-
dio e a filmagens da execução de
Anderson: “Esse crime foi filmado
e divulgado em redes sociais entre
membros da facção criminosa para
servir de exemplo e como uma for-
ma de lealdade ao PCC”, contou a
delegada de Homicídios, Mariana
Vieira, que comandou o inquérito.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo/Aílton Santos

A investigação
Em parceria com a Delegacia de

Polícia Civil de Realeza, a

Delegacia de Homicídios de

Cascavel conseguiu informações

do homicídio praticado dias

antes, do qual Anderson era

acusado de autoria. Tudo isso

ajudou a desvendar a autoria do

crime, inclusive câmeras de

segurança que mostraram

Anderson chegando com um táxi

a um posto de combustíveis de

Cascavel e então capturado para

ser levado para execução.

Corpo de Anderson
foi encontrado em

uma mata dia
19 de agosto

 Funções organizadas
 Marcelo de Oliveira Novossate, de 34 anos, e Luan da Silva, de 18 anos, que

foram presos acusados de assassinarem Anderson Carneiro, são integrantes

do PCC e tinham funções específicas no grupo, informou a Polícia Civil.

Ainda segundo a Polícia, Marcelo tem três condenações por roubo e exercia

a função de “disciplinar da 45” na organização criminosa, ou seja, uma

espécie de chefe na região do DDD 45.

Luan da Silva fazia a função de “salveiro do estado”, ou seja, que veio para

garantir que a ordem dos líderes seja cumprida.

A partir de interceptações telefônicas feitas pelas forças de segurança que

auxiliaram na elucidação da morte do adolescente, foi identificado também

uma possível matança planejada entre membros do próprio PCC em toda a

região como uma espécie de disputa de controle interno de comando.
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Um acidente de grande propor-
ção foi registrado no Centro de Cas-
cavel no fim da tarde de ontem. Foi
na Rua Santa Catarina, esquina
com a Rua Salgado Filho.

Segundo informações do local do
acidente, uma camionete seguia pela
Rua Salgado Filho quando foi atingida
por um Pálio que vinha pela transver-
sal. Com o impacto, a camionete ca-
potou e foi arremessada a cerca de
30 metros do local da batida. O sol
estava muito forte no horário do
acidente e acabou atrapalhando a
visibilidade dos motoristas.

O Corpo de Bombeiros foi aci-
onado e precisou usar o desen-
carcerador para cortar a lataria
da camionete para retirar a víti-

Vítima encarcerada
ma, que ficou encarcerada. Alexandre
Alves ficou com as pernas presas em-
baixo do volante e os bombeiros tive-
ram trabalho para retirar o homem,
que foi encaminhado em estado gra-
ve para atendimento hospitalar.

Como a batida ocorreu em horá- ÁRVORE CAI EM
HOMEM
Um homem de 58 anos ficou
gravemente ferido na tarde de ontem ao
ser atingido pelo tronco de uma árvore.
O acidente foi em uma propriedade
particular na Rua Portugal esquina com a
Rua Roma, no Bairro Cascavel Velho,
em Cascavel. Adair João Sbardella
estava cortando um eucalipto quando
um tronco da árvore caiu sobre ele. A
vítima teve fratura exposta completa na
perna e foi atendida pelo Corpo de
Bombeiros de Cascavel em estado
grave. Ele foi levado para o HU
(Hospital Universitário).

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

MOTORISTA foi retirado de dentro das

ferragens pelo Corpo de Bombeiros

rio de pico, o trânsito ficou lento e
a Cettrans (Companhia de Engenha-
ria de Transporte e Trânsito) foi aci-
onada para orientar os motoristas.
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               AMISTOSO DA SELEÇÃO
21h05 Brasil x Estados Unidos

         LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Itália x Polônia

            AMISTOSOS
15h45 Escócia x Bélgica
21h Argentina x Guatemala
23h México x Uruguai

            SÉRIE B
16h Oeste x Atlético-GO
16h Boa Esporte x Goiás
16h CRB x Guarani
18h Paysandu x Avaí

JOGAM HOJE 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, 07 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Roberto de Melo e Alessandra França Serpa

2- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira

3- Rafael Campanha Pereira e Aline Paiva da Silva

4- Genuir Paulo de Almeida e Luciana Aparecida Ferreira

5- Adilton Pereira Pagno e Andréia Wille da Cruz

6- Fabio Fernando Zimmermann e Vanessa Aparecida Marcelino

7- Geraldo Apolinário Ferreira e Loreci Natalina de Jesus

8- Marcos Felipe Wieczorek e Kamila Carvalho Araujo

9- Eliton Ferreira Fagundes e Rosimeri Martins das Neves

10- Lucas Miranda de Moraes e Dhaisy Nunes

11- Fernando Pires e Amanda Rafaela Matte da Silva

            BRASILEIRÃO
16h Sport x Cruzeiro
19h São Paulo x Bahia
21h Flamengo x Chapecoense

            SÉRIE B
16h30 Juventude x São Bento
16h30 Figueirense x CSA
16h30 Criciúma x Fortaleza
16h30 Londrina x B. de Pelotas
19h Ponte Preta x S. Correa
21h Vila Nova x Coritiba

            SÉRIE C
17h Botafogo-SP x Cuiabá

           LIGA DAS NAÇÕES
13h Suíça x Islândia
15h45 Inglaterra x Espanha

JOGAM SÁBADO

Natação de elite
 Cascavel está representado por

cinco integrantes da equipe de na-
tação da Associação Atlética Co-
mercial no Campeonato Internaci-
onal de Mococa 2018, a ser reali-
zado neste fim de semana na cida-
de de Mococa (SP).

Os atletas Beatriz Souza Garute
da Silva, Hiuri Selzler da Silva, João
Paulo Zanella Junke, Higor Selzler da
Silva, todos da categoria infantil, e a
técnica Tatiane Lentz foram convoca-
dos pela Federação de Desportos
Aquáticos do Paraná para defender
a seleção paranaense na competição
e agora buscam se evidenciar den-
tre os melhores do País.

Esta é a primeira convocação de
Tatiane, que comanda as equipes me-
nores do Comercial e desta vez estará

JOJUPS
Com uma delegação formada

por 142 atletas, Cascavel inicia

nesta sexta-feira a participação

na 31ª edição dos Jojups (Jogos

da Juventude do Paraná). A

fase final da Divisão A será

realizada até o próximo

dia 15 em Toledo.

SUB-19
O Campeonato Paranaense de

Futebol Sub-19 terá um sábado

decisivo neste fim de semana,

com a 2ª e penúltima rodada da

segunda fase. Pelo Grupo D, o

FC Cascavel recebe o Maringá

às 15h, na Coopavel. Os

cascavelenses estão em

terceiro lugar, fora da zona de

classificação, enquanto os

maringaenses têm 12 pontos e

já garantiram uma vaga na

próxima fase. No primeiro

turno, o Maringá venceu por 2 a

1, como mandante. Um novo

tropeço neste sábado poderá

significar a despedida do FC

Cascavel do campeonato.

à frente de um grupo que geralmente
tem o técnico Rui Comin à frente.

“Conheço nossos atletas e ter
eles comigo nessa primeira experi-
ência será muito importante, por-
que vou trabalhar com crianças que
eu já tenho uma vivência. Ademais,
buscaremos melhorar nossas mar-
cas e chegar às finais, pois assim
estaremos entre os oito melhores
do Brasil”, diz a treinadora.

FÁBIO DONEGÁ
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SÉRIE B

HOJE
16h Oeste x Atlético-GO
16h Boa Esporte x Goiás
16h CRB x Guarani
18h Paysandu x Avaí

SÁBADO
16h30 Juventude x São Bento
16h30 Figueirense x CSA
16h30 Criciúma x Fortaleza
16h30 Londrina x B. de Pelotas
19h Ponte Preta x S. Corrêa
21h Vila Nova x Coritiba

26ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 47 25 14 5 6 39 24 15
2º CSA 43 25 12 7 6 35 26 9
3º Goiás 42 25 13 3 9 36 31 5
4º Avaí 42 25 11 9 5 32 19 13
5º Atlético-GO 40 25 11 7 7 36 34 2
6º Figueirense 38 25 10 8 7 33 28 5
7º Guarani 37 25 10 7 8 33 28 5
8º Vila Nova 37 25 9 10 6 22 16 6
9º Coritiba 36 25 9 9 7 27 26 1
10º Ponte Preta 34 25 9 7 9 28 23 5
11º Oeste 34 25 8 10 7 26 28 -2
12º São Bento 31 25 7 10 8 24 26 -2
13º Londrina 30 25 8 6 11 28 32 -4
14º Criciúma 29 25 7 8 10 24 30 -6
15º CRB 28 25 7 7 11 19 27 -8
16º B. de Pelotas 28 25 6 10 9 22 25 -3
17º Juventude 28 25 5 13 7 20 25 -5
18º Paysandu 26 25 6 8 11 23 33 -10
19º Sampaio Corrêa 21 25 5 6 14 21 33 -12
20º Boa Esporte 21 25 5 6 14 20 34 -14

 Dois meses depois da decep-
ção na Copa do Mundo da Rússia,
o Brasil inicia nesta sexta-feira, às
21h05 (de Brasília) em Nova Jersey
(EUA), contra os Estados Unidos um
novo ciclo com a obsessão de con-
quistar o hexa no Qatar 2022, mas
com um teste de fogo antes: a Copa
América do ano que vem em casa.

Não há tempo a perder para o
Brasil de Neymar, que corre à pro-
cura de renovação após o último
golpe sofrido. É que após o 7 a 1
na Copa 2014 parecia que a se-
leção tinha apreendido com seus
erros, ao chegar à Rússia em alta,
praticamente imbatível desde
que Tite assumiu o comando,
mas quando se deu conta, tudo
estava acabado.

Tite pensou parecido. Depois de
dar tempo à decepção, o técnico
aceitou renovar o contrato com o
objetivo de comandar a equipe por
um ciclo completo. E para chegar

ao Catar, terá que superar um tes-
te de fogo na Copa América, torneio
que o Brasil não conquista desde
2007 e no qual voltará aos palcos
do desastre de 2014.

Em busca de “algo a mais”
que faltou na Rússia, Tite levou
aos Estados Unidos 12 jogado-
res que não estiveram no último
Mundial - seis deles estreantes-
, sacrificando pesos pesados
como Marcelo, Miranda e o ques-
tionado Gabriel Jesus.

BRASILEIRÃO
16h América-MG x Ceará
16h Fluminense x Botafogo
16h Palmeiras x Corinthians
16h Internacional x Grêmio
19h Paraná Clube x Santos
19h Vitória x Vasco

SÉRIE C
15h30 Operário x Bragantino

LIGA DAS NAÇÕES
15h45 França x Holanda

AMISTOSOS
15h45 Alemanha x Peru

JOGAM DOMINGO

Seleção de Tite em campo

NOVATOS
Embora o promissor Pedro, artilheiro

do Brasileirão pelo Fluminense, tenha
sido cortado por lesão, a expectativa

está em outros jovens talentos como

Lucas Paquetá (Flamengo), Andreas

Pereira (Manchester United) ou

Arthur. O jogador do Barça, elogiado

recentemente por Lionel Messi, já
havia sido convocado, mas não pôde

estrear com a camisa do Brasil.

 O ADVERSÁRIO
Mais profunda ainda está sendo a renovação nos Estados Unidos. Após o duro

golpe que foi não conseguir se classificar à Copa da Rússia, o técnico Dave

Sarachan se concentrou na busca por jovens talentos de cara para a Copa Ouro

de 2019. Desde novembro do ano passado, 18 jogadores estrearam com a
camisa da seleção americana. Entre eles o atacante Tim Weah, parceiro de

Neymar, Marquinhos e Thiago Silva no PSG. Hoje, um resultado positivo seria

uma proeza para o futebol dos Estados Unidos, que perdeu 17 dos 18

confrontos da história contra o Brasil.

A paranaense Jéssica “Bate-Estaca” representará o Brasil no UFC 228
neste sábado, em Dallas, Texas (EUA), em busca da terceira vitória
consecutiva. Ela enfrentará a polonesa Karolina Kowalkiewicz na segunda
luta do card principal, disposta a ganhar um oportunidade de lutar pelo
cinturão do peso palha feminino (52 kg). A umuaramense lutou pelo
título da categoria em maio de 2017, mas foi derrotada pela ex-
campeã Joanna Jedrzejczyk. No entanto, após o insucesso, Jéssica se
recuperou e agora busca uma vitória que pode lhe deixar ainda mais
próxima de um novo combate pelo cinturão, desta vez contra a nova
campeã Rose Namajunas. Aos 26 anos, Jéssica “Bate-Estaca” ocupa
hoje a segunda posição no ranking das palhas no UFC, com 18 vitórias
e seis derrotas na carreira profissional como atleta de MMA.

UFC
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SÉRIE A

SÁBADO
16h Sport x Cruzeiro
19h São Paulo x Bahia
21h Flamengo x Chapecoense

DOMINGO
16h América-MG x Ceará
16h Fluminense x Botafogo
16h Palmeiras x Corinthians
16h Internacional x Grêmio
19h Paraná x Santos
19h Vitória x Vasco

SEGUNDA-FEIRA
20h Atlético-MG x Atlético-PR

24ª RODADA

Sexta-feira (7/9)
10h Treino Livre Stock Car
10h45 Treino Livre Stock Car
11h40 Treino Livre Marcas
13h Treino Livre Stock Car
13h45 Treino Livre Stock Car
14h40 Treino Livre Marcas
16h30 Corrida 2 Marcas*
*Complemento 3ª etapa

Sábado (8/9)
9h Treino Livre Marcas
9h45 Treino Livre Stock Car
10h30 Treino Livre Stock Car
11h20 Classificação Marcas
13h Classificação Stock Car
14h45 Corrida 1 Marcas

Domingo (9/9)
8h Abertura portões
8h15 Warm-up Stock Car
9h Corrida 2 Marcas
10h Visitação aos boxes
12h Corrida 1 Stock Car
13h05 Corrida 2 Stock Car

PROGRAMAÇÃO

Cascavel recebe a Stock Car
Cascavel recebe a Stock Car

para as corridas de número 17 e
18 na história da categoria no ve-
locíssimo circuito de 3.058 metros,
que sempre proporciona excelen-
tes disputas, e no qual os maiores
vencedores são Marcos Gomes,
com três vitórias, e Rubens Barri-
chello, com duas. Os dois últimos
a triunfarem na pista do oeste pa-
ranaense foram Cacá Bueno e o
gaúcho Vitor Genz.

Ontem, no primeiro dia de pro-
gramação da categoria na cidade,
o público já se agitou com os car-
ros e o alto ronco dos motores V8
na região central da cidade. As pes-
soas puderam viver a sensação de
ser um mecânico de Stock Car ao
participar de um pit stop da Blau
Motorspor t na travessa Padre
Champagnat - o torcedor realizava
a troca de pneus no carro – e tam-
bém participar da campanha soci-
al da Eurofarma, que trocou litros
de leite por um bonés autografado
pelos pilotos Daniel Serra, Max
Wilson e Ricardo Maurício – que
estavam no local interagindo com
o público.

No autódromo, o dia foi de reco-
nhecimento de pista, mas sem os
carros. Os pilotos percorrem o cir-
cuito à pé e tiveram as expectati-
vas ampliadas para acelerar no lo-
cal a partir desta sexta-feira.

No sábado haverá o treino clas-
sificatório e para domingo a promes-
sa é de duas excelentes corridas
pelo velozes e tradicional pista cas-

cavelense, com muitas disputas
por posição e muita velocidade em
uma das cidades em que mais se
respira automobilismo.

O campeonato
O campeonato já se

encontra na oitava de 12
etapas, e Daniel Serra segue
na liderança, mesmo não
tendo pontuado na segunda
prova da etapa de Campo
Grande, há três semanas.
Com 191 pontos, ele alimenta
43 pontos de vantagem para o
vice-líder – e companheiro de
equipe - Max Wilson.
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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


