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Arquivo morto da
prefeitura em
situação de risco
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O prolongamento das Ruas Presidente Kennedy e Recife, no Bairro Santa Cruz,
vai custar bem mais caro que o esperado. Isso porque a prefeitura vai ter de

“pagar” para invasores deixarem o local. O Município precisou ainda indenizar o
sindicato dos servidores da Cettrans por uma área abandonada havia dez anos.
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Prefeitura paga invasores
para conseguir abrir rua

 Acidentes, emoção e pódio

FÁBIO DONEGÁ

A oitava etapa da Stock Car, realizada ontem no
Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi repleta de

emoções e marcada por acidentes, mas todos sem
gravidade. Lucas di Grassi venceu a corrida 1 e Átila
Abreu (em destaque) chegou na frente na corrida 2.
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A oitava etapa da Stock Car, realizada ontem no
Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi repleta de

emoções e marcada por acidentes, mas todos sem
gravidade. Lucas di Grassi venceu a corrida 1 e Átila
Abreu (em destaque) chegou na frente na corrida 2.
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 o comandante do Exército,
general Eduardo Villas Boas

sobre o ataque registrado
contra o presidenciável

“Em relação a
Bolsonaro, em ele não
sendo eleito, ele pode

dizer que
prejudicaram a

campanha dele. E,
sendo eleito,

provavelmente será
dito que ele foi

beneficiado pelo
atentado, porque
gerou comoção”

FUGIR PARA A EUROPA
OU VIRAR BUCHA DE CANHÃO

Alphonse de Lamartine dizia que “só o egoísmo
e o ódio têm pátria; a fraternidade, não”. Mas quem
liga? Liberdade, igualdade e fraternidade não dão
mais “ibope”. A equação ódio+armas sempre resul-
ta em sangue derramado e hoje ela se combina com
um governo estelionatário, que nas eleições traiu os
compromissos de campanha.

Depois de “Têmer” virá o “temêr”. Com a evidente
intenção dos setores irados e armados de cultivar a in-
governabilidade para colher o fruto amargo do autorita-
rismo, preferem o conhecido e poluente chumbo, sím-
bolo de morte, ao desconhecido ródio, o metal mais va-
lioso, amado por entrar na composição do equipamento
de seu carro para diminuir emissões de gases tóxicos.

O que há de mais tóxico na sociedade brasileira,
hoje, nem são as bravatas dos candidatos e as bes-
teiras que dizem para ganhar os votos dos incautos,
mas a presença, em todos os governos, de sabota-
dores que desde o Brasil Colônia cultivam a exclu-
são social como política de Estado.

O primeiro decreto tido por “democrático” neste
país veio do rei José I: determinava que todos, no-
bres, plebeus, índios e cidadãos livres em geral (me-
nos os escravos, porque alguém precisa trabalhar)
teriam que pegar em armas para atacar os índios
teimosos que não queriam entregar a região missi-
oneira do Rio Grande do Sul aos portugueses.

Claro que as famílias ricas mandavam os filhos
se divertir na Europa e assim ficavam blindados con-
tra as flechadas indígenas. Veludo de família de bem
não pode ser usado como bucha de canhão!
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Paranhos de drone
Primeiro foram as câmeras instaladas nas UPAs (Unidades
de Pronto-Atendimento). Se o paciente está na portaria,
do gabinete do Paço Municipal é possível acompanhar em

tempo real a situação. O dispositivo não está só no
serviço de saúde - pois até nos caminhões que

transportam o lixo da cidade Leonaldo Paranhos (PSC)
tratou de colocar rastreadores. Se o caminhão não vai

para a rua, o prefeito também já está sabendo. Nas
escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil de

Cascavel a prefeitura também iniciou vigilância total:
50% delas já contam com as câmeras. E agora o mais novo
dispositivo da prefeitura é um drone. O Fundo Municipal
de Habitação vai patrocinar o equipamento estimado em

R$ 10 mil que será usado pela administração para o
planejamento territorial, regularização fundiária,

fiscalização de obras e abastecimento do Geoportal.

Vigilância
O uso de drones parece ser
a aposta da prefeitura para
reequilibrar o caixa. Uma
empresa será contratada em
breve para fazer um
levantamento - imóvel por
imóvel - para verificar se a
construção condiz com o
valor cobrado no IPTU.

Cadê as câmeras?
Ninguém entende o
motivo, mas as câmeras

que estavam na Avenida
Brasil antes da reforma do
PDI não voltaram. Foram
removidas quatro e desde
o início do ano a
promessa é de novo
certame para substituição,
que nunca foi lançado. O
sistema herdado da gestão
passada estaria dando
bastante problema e em
vez de manutenção a
prefeitura tem investido
em totens: um no
Calçadão e outro no Bairro
Interlagos.

HALLBERG E O ENTULHO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O poder público justificou que é melhor abrir mão do
Estádio Olímpico para investir em setores essenciais, como
saúde, educação e assistência social.

 O vereador Sebastião Madril (PMB) não se convenceu da
justificativa é quer números: quantos eventos foram
realizados e quanto recebeu o Estádio Arnaldo Busato
desde a reforma milionária?

A Comissão Processante que avalia a denúncia de
improbidade administrativa contra o vereador Fernando
Hallberg (PPL) estará reunida hoje, às 14h, no plenário

da Câmara para emitir o parecer sobre o caso. Ela indicará
pelo prosseguimento ou arquivamento - que depois será
apreciado pela totalidade dos vereadores. Se a comissão
opinar pelo prosseguimento, o presidente designará de
imediato o início da instrução e determinará os atos,

diligências e audiências que se fizerem necessários para o
depoimento do denunciado e inquirição das
testemunhas.  O processo todo deverá estar

concluído em 90 dias

Para o prolongamento das
Ruas Presidente Kennedy e
Recife, no Santa Cruz, até a
Avenida da FAG, o Executivo
desembolsará bem mais que
o previsto no PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado).
Essa será uma das últimas
obras com o empréstimo do
BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), que de-
mandou prorrogação do contra-
to internacional.

A licitação prevista para
outubro estima um custo de
R$ 3,6 milhões, mas antes do
certame a prefeitura vem pa-
gando por custos imprevistos
- indenizações para continuida-
de do projeto. No trecho onde
passarão as vias há cinco ca-
sas construídas irregularmen-
te. Em acordo amigável, o Exe-
cutivo vai retirá-las, mas vai ter
de pagar por isso: terá de ar-
car com terrenos e a recons-
trução das moradias.

Os invasores estavam em
áreas particulares e públicas
e, segundo a prefeitura, caso
a pavimentação fosse feita
sem a realocação, as famílias

Invasores
beneficiados

ficariam em uma área de ris-
co em função do trânsito.

O montante destinado às
obras é de aproximadamente
R$ 100 mil - o Fundo Munici-
pal da Habitação disponibiliza-
rá R$ 20 mil por família: volu-
me que será repassado para
a Cohavel (Companhia Habita-
cional de Cascavel) reconstruir
as casas em terrenos do po-
der público, no Jardim Veneza.
“Serão casas de 40 metros
quadrados, semiacabadas:
cada uma com um banheiro,
paredes externas de alvenaria,
paredes internas de madeira,
cobertura e toda rede elétrica,
tubulação e esgoto”, explica o
presidente da Cohavel, Nei
Haveroth.

Após a assinatura do con-
trato, a empresa vencedora do
certame para pavimentação
do binário terá seis meses
para concluir as obras, ou seja,
até abril de 2019. A prefeitura
já requereu ao BID prorrogação
do prazo máximo até junho.

Tem mais...
A prefeitura também teve de indenizar o Sitep (Sindicato dos

Trabalhadores da Cettrans, Companhia de Engenharia,
Transporte e Trânsito).  Foram mais de R$ 300 mil para o

sindicato pela demolição de uma estrutura de pré-moldado
abandonada há mais de uma década - mas que pertencia ao
Sitep.  O Executivo chegou a questionar na Justiça o direito da

posse da área, visto que o sindicato teria dois anos para
executar metade da obra da sede recreativa, o que não ocorreu:

o imóvel foi repassado ao Sitep em 2004.
Mesmo assim, a Justiça deu parecer contrário à derrubada da

estrutura e a prefeitura precisou fazer acordo “amigável” à
desapropriação e, devido à urgência das obras - visto que o

contrato se encerraria neste ano -, o Executivo fez uma avaliação
e concordou em pagar os R$ 300 mil.

O presidente do sindicato, Celso Silva, não tinha conhecimento
do montante - nem exato nem estimado, ou fez de conta que

não sabia. Disse ao Hoje News que sabia do acordo, mas “teria
que consultar o advogado para saber do valor proposto”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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INVIÁVEL
O fim do arquivo central chegou a ser cogitado, porém foi confirmado que a
transferência de todo o volume que o local armazena é inviável. “Fizemos
orçamentos com algumas empresas especializadas em guardar documentos e
estimamos que teríamos um investimento de quase R$ 5 milhões”,
esclarece o secretário Edson Zorek.
Dentre as medidas para reduzir o volume de papéis no arquivo central, além dos
outros espaços da saúde e educação, está o processo de digitalização.
A prefeitura utiliza armazenamento do próprio Data Center para arquivos
digitais, mas já planeja parcerias para que isso tenha continuidade.
“A digitalização dos documentos do Departamento de Compras já foi iniciada e
de 2016 e 2017 está toda digitalizada. Queremos trabalhar com o processo
digital e tudo isso trará segurança com a guarda de dados, mas temos que
avançar bastante”, esclarece Zorek.

JUSTIFICATIVA
O Município reconhece que a
estrutura está deficitária e afirma
que desde o ano passado faz
intervenções paliativas no imóvel.
Por lá houve limpeza no terreno,
pintura e substituição de algumas
telhas. Entretanto, ainda há
necessidade de melhorias.
“Pretendemos trocar todas as
prateleiras por ferro, além da
questão de prevenção de incêndio
e da parte elétrica”, afirma o
secretário de Planejamento e
Gestão, Edson Zorek.

Risco de incêndio?
O descaso com o espaço de mai-

or proteção da história do País remete
aos riscos a um lugar utilizado para
resguardo de documentos importan-
tes no processo de desenvolvimento
de Cascavel. Assim como o Museu
Nacional no Rio de Janeiro perdeu o
tesouro cultural que preservava, o ar-
quivo central de Cascavel pode ser pre-
judicado pelo mesmo motivo.

A estrutura antiga na Rua Cuia-
bá, no Bairro Alto Alegre, é desper-
cebida pela maioria da população. Por
outro lado, quem tem acesso ao seu
interior não pode ignorar os proble-
mas encontrados.

Aliás, quem já frequentou o arqui-
vo teme pelos estragos que surgiram
com o passar do tempo e destino da
documentação com mais de quatro
décadas. “Nesse local encontram-se
milhares de folhas de papel já resse-
cadas e envelhecidas pelo tempo e
com altíssimo risco de incêndio”, co-
menta o arquiteto José Tolentino.

Ele descreve isso diante do barra-
cão cheio de papel que não possui sis-
tema de prevenção de incêndio e ar-
mazena documentos em antigas pra-
teleiras de madeira e com sistema elé-
trico deteriorado. “Se encontra com alto
risco de ser extinto por ausência de pro-
teção, de cuidados e de segurança. O
pior disso é o que diz respeito ao risco
de incêndio”, alerta o arquiteto.

Orçamento limitado
Os investimentos dependem ainda da finalização de projetos e orçamento
da pasta do próximo ano. “A população reivindica a questão de saúde e
segurança e muitas vezes a gente tem dificuldade de recursos financeiros.
Mas essa reforma no espaço físico já está projetada para o orçamento de
2019”, esclarece o secretário Edson Zorek.
A expectativa do Município é de que uma equipe própria de servidores
e estagiários também seja destinada ao arquivo central.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

LOCAL está cheio de pastas que contam parte da história de Cascavel por meio de documentos
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10 de fevereiro de 1927
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ARLINDO MARIANO
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Aneurismas

Arlindo foi sepultado no Cemitério Cristo Redentor em
Cascavel. Aos 91 anos ele deixou esposa, seis filhos, 22
netos e 24 bisnetos.

O homem trabalhador e de uma saúde fortalecida, no en-
tanto, foi acometido por dois aneurismas.

Já por conta de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) preci-
sou ser internado por 17 dias e não resistiu e faleceu no dia
2 de setembro deste ano.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Pioneiro dedicado à família
Nascido em São João da Barra

em São Paulo, Arlindo Mariano se
tornou um superpai ao longo de
sua história e homem admirável
pelas qualidades.

Após deixar a cidade natal, veio
ao Paraná e foi aqui no Estado que
formou uma grande família.

Ainda no primeiro casamento,
teve seis filhos. Em Nova Aurora foi
onde conheceu a segunda esposa,
Derli Maria de Souza. Lá eles se ca-
saram e tiveram duas filhas.

Em Cascavel onde foi um dos

Sempre
vigilante

Na vida profissional,
Arlindo Mariano se

dedicou ao trabalho
de vigilante em

empresas privadas
até quando decidiu se

aposentar.
Mas mesmo após o
merecido descanso,

não se manteve
parado e buscou

atividades que
complementassem a

renda da família.
“Coletava papelões

no depósito do
supermercado e os
revendia”, conta a

filha Maria Cristina.

pioneiros e viveu por 40 anos. Ar-
lindo e a esposa Derli completa-
ram a família com a chegada de
Maria Cristina de Souza.

Sempre presente ao lado dos
pais no Bairro Universitário, ela des-
creve o pai com profundo carinho:
“Sempre ajudou a todos e foi um ho-
mem muito bom e muito paciente”.

Arlindo teve 22 netos e 24 bis-
netos. “Todos gostavam muito
dele. Meu pai era querido por to-
dos. Um grande homem”, conta a
filha Maria Cristina.



LOCAL 07CASCAVEL, 10 DE SETEMBRO DE 2018

A promessa de que um Parque
Linear ganhará forma no entorno do
Córrego Bezerra, na baixada da Ave-
nida Brasil, região do Bairro Santa
Cruz, zona oeste de Cascavel, é
antiga, bem antiga... mas agora
está pertinho de sair do papel.

É que, com o projeto para o em-
preendimento milionário já concluí-
do, a Prefeitura de Cascavel pôs em
trâmite a licitação. O valor máximo
previsto para a grande obra é de R$
16.305.292,30. A empresa que
apresentar a melhor proposta fica-
rá responsável pela execução e será
conhecida no dia 1º de outubro.

Embora a prefeitura não tenha
previsão de quando a construção
do parque será iniciada, já é cer-
to de que após a assinatura da
ordem de serviço o prazo para exe-

Zona oeste está a um
passo do novo parque

cução é de 300 dias.
Ao contrário do Ecopark do Mo-

rumbi, financiado por recursos do
BID (Banco Interamericano de De-
senvolvimento) por meio do PDI (Pro-
grama de Desenvolvimento Integra-
do), o Parque Linear na região oes-
te faz parte de convênio entre po-
der público e a Itaipu. O Município
terá contrapartida de aproximada-
mente 20% no valor da obra.

Além dos recursos provenientes
de diferentes esferas, os projetos
dos parques também são distintos.
“A diferença principal é que no Mo-
rumbi há edificações como o CCI e
equipamentos de esporte, cultura
e lazer, e no Parque Linear do Cór-
rego Bezzera, não”, explica o Insti-
tuto de Planejamento.

A área que hoje está coberta

pela mata dará lugar a uma sé-
rie de espaços para o lazer da po-
pulação. “Haverá pista de cami-
nhada, ciclovia, estacionamento,
lago, horta escola e ‘parcão’, lo-
cal de convivência de animais de
estimação - cães -, bicicletário,
proteção do córrego e da mata
ciliar”, informa o instituto.

Mesmo sem os primeiros sinais
de mudanças na extensão, quem
vive por perto está feliz com o que
está por vir. “É um projeto que vai
valorizar muito mais o bairro e dará
mais qualidade de vida à popula-
ção”, destaca o presidente da As-
sociação Esportiva do Bairro San-
ta Cruz, Valdecir Duarte

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

PARQUE LINEAR será construído no entorno do Córrego Bezerra na região oeste
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O esporte no Bairro Santa Cruz
ganha reforços. O campo da Associ-
ação Esportiva Leão do Oeste, coor-
denada por Valdecir Duarte, passa
por obras de ampliação e terá sua
capacidade de atendimento aumen-
tada. Hoje o espaço atende 140 me-
ninos e meninas que frequentam as
aulas de futebol. Em 90 dias, serão
ofertadas 60 vagas a mais.

Outra novidade serão as aulas de
balé, que, segundo Duarte, é uma
demanda antiga da comunidade. “A
construção do novo barracão vai pro-
porcionar a abertura de vagas em
outras modalidades. Com o tempo,
a intenção é melhorar esse atendi-
mento, que é de graça”, diz.

Os recursos para a obra são
oriundos da Associação. A Secre-
taria de Cultura e Esporte de Cas-

Do futebol ao balé
cavel, conforme Duarte, auxilia com
o corte de grama e terraplanagem.

A Associação Esportiva Leão do
Oeste foi criada em 2016 e tem um
olhar social, já que as inscrições
para o futebol e posteriormente ao
balé não se restringem apenas a
moradores do bairro. “As aulas não
são só às crianças e adolescentes
do Santa Cruz. Pode participar quem
quiser, não importa onde more”, co-

menta Duarte. Parte dos alunos fre-
quenta as aulas de futebol no campo
do Bairro Santos Dumont, parceiro do
projeto ao ceder o espaço.

Para participar basta ir à sede
da Associação, que fica na Rua
Suyas, 75, no Bairro Santa Cruz,
em horário comercial.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Associação

Esportiva Leão

do Oeste vai

ampliar o

número de

atendimentos

em até 90 dias
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O que sabemos é uma gota;
o que ignoramos é um

oceano.

Isaac Newton

Felicidades!

MARIA JECILA SANTIAGO, by Rodrigo Dassie

Tchê!
Dia 17 de setembro  tem
Show com Jorge Guedes e

Família, no
Teatro Municipal de
Cascavel, às 20h.

oOo

O evento faz parte da
Semana Faroupilha dos
Centros de Tradições

Gaúchas Rodeio da Tradição
e Estância Colorada, que

ocorre de 16 a 20 de
setembro.

A entrada é um 1 kilo de
alimento não perecível

Pizza e música
Que tal saborear uma pizza
e ainda ajudar o projeto
Canto Coral para Jovens
de Cascavel?  Os sabores

são calabresa, frango com
catupiry, marguerita e

mista. O valor é R$ 25. Os
pedidos precisam ser

feitos com antecedência
pelo telefone (45)9 9959-
5537 e a retirada será dia
15 de setembro, a partir

das 9h, na Rua
Pernambuco, 1.284, na
Panificadora Teu Sabor.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Flores e poemas
A exposição Primavera das Letras, promoção da

Academia Cascavelense de Letras e parceiros, está

aberta ao público na Sala Verde da Biblioteca da

Pública Sandálio dos Santos, das 8h às 19h.

José Antunes das Neves,
Maria Leide May, João

Paulo Mello, Paulo
Henrique Mattos, Sandra

Crevinski Maia, Pedro Paulo
Zonta e Maria Clara

dos Santos.



N  o  velas

VARIEDADES10
HOJE NEWS, 10 DE SETEMBRO DE 2018

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

 � REDE GLOBO

GLOBO  �  ORGULHO E PAIXÃO

 � SBT

MALHAÇÃO
Marcelo pede que Michael troque

sua roupa até que ele reveja o regula-
mento da escola e Dandara enfrenta
o pai. Pérola planeja ajudar Maria Ali-
ce e Alex a terem uma primeira noite
especial. Dandara, Talíssia e Leandro
fazem uma intervenção contra Marce-
lo no Sapiência. Marcelo decide tirar
Dandara do colégio e Gabriela sugere
outra solução.

O TEMPO NÃO PARA
Marocas fica incomodada com a

boate. Samuca tenta tranquilizar Ma-
rocas, quando Betina se aproxima do
casal. Betina tenta convencer Samu-
ca e Marocas a irem para a área VIP.
Agustina acorda assustada e Dom
Sabino tenta acalmar a esposa. Beti-
na sabota a bebida de Marocas, sem
que ninguém perceba.

SEGUNDO SOL
Beto questiona Luzia sobre a morte

de Remy. Desnorteada, Luzia foge de
Beto, e Laureta comemora. Karola so-
fre com o assassinato de Remy. Ionan
acredita que Luzia é culpada pela mor-
te de Remy, e Beto se desespera. Dodô
e Naná exigem que Ionan prenda Lu-
zia. Karola se preocupa com o dinheiro
roubado por Remy. Valentim conclui que
Karola sempre esteve certa sobre Lu-
zia. Groa e Cacau tentam proteger Íca-
ro e Manu. Rosa confronta Karola so-
bre a morte de Remy.

JESUS
Indignado com tanto desrespeito no

Templo sagrado, Jesus expulsa comer-
ciantes e cambistas do local. Satanás
observa e fala ao ouvido de muitos. Ni-
codemos avisa a Caifás, que questiona
a atitude de Jesus. Na prisão do cala-
bouço, Batista escreve em um pergami-
nho. Jesus diz que reconstruirá o tem-
plo em três dias. Diversas crianças aden-
tram no local para estarem com Jesus.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Sr. Pendleton vai na mansão de Poli-

ana de surpresa e conversa com Luísa
no escritório. Poliana fica curiosa para
saber sobre o que eles conversam. Mi-
rela e Raquel vão até a comunidade atrás
de Guilherme e Vini para tentar encon-
trar Jeferson. Luísa tenta mentir sobre
Poliana, mas Sr. Pendleton afirma que
já sabe que ela é filha de Alice.

 � RECORD

Ema teme ter magoado Ernesto.
Luccino incentiva Ernesto a se

reaproximar de sua esposa. Delegado
Baltazar decide prender Lady Margare-
th para testar seu estado de aparente
confusão mental e Darcy se preocupa
com a tia. Nicoletta afirma a Gaetano
que ele precisa trazer seus filhos de
volta para casa. Ludmila percebe a

tristeza de Januário, que deseja casar-
se e ter filhos. Susana e Petúlia
desconfiam da sanidade de Lady

Margareth. Amélia confessa a Mariko
que teme por sua vida depois que seu

bebê nascer.

Darcy surpreende
Lady Margareth

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Para atingir seus objetivos, trabalhar em
grupo pode ser o ideal. Bom momento
para entrar em contato com amigos que
estão longe e matar a saudade. No tra-
balho, seja mais detalhista.

To
ur

o

A Lua favorece suas ambições e você
tem tudo para conquistar o que dese-
ja. Não tenha receio de mudar de ca-
minho, se as coisas não caminharem
da maneira que deseja.

G
êm

os

Sua curiosidade aumenta e vai que-
rer ampliar seus conhecimentos. Bom
humor e espírito de equipe ajudam a
melhorar sua produtividade, se juntar
forças com os colegas.

C
ân

ce
r É hora de tentar algo diferente no tra-

balho. Se pensa em pedir as contas,
vai contar com as boas vibrações. No
serviço, confira duas vezes as infor-
mações que recebeu.

Le
ão

Se depender das estrelas, é melhor ter
cautela com gastos extras. Os relaciona-
mentos estão em alta, seja no trabalho
ou na vida pessoal. Envolvente, não terá
problema para se juntar aos colegas.

V
ir

ge
m No trabalho, você não vai pensar duas

vezes antes de encarar até as tarefas
mais chatas. Se está procurando em-
prego, espalhe a notícia entre os pa-
rentes e peça ajuda.

Li
br

a

Bom dia para cuidar de tarefas que
exigem criatividade com as pessoas.
Além de esbanjar charme e carisma,
você também vai se comunicar com
facilidade.

E
sc

or
pi

ão Hoje, você pode receber uma ajuda
financeira de um familiar, se estiver
precisando, ou vice-versa. O astral é
favorável para correr atrás do sonho
da casa própria.

S
ag

it
ár

io Com facilidade para se expressar e
interagir com clientes, você tem tudo
para dar conta do serviço. Aproveite
para fazer contatos ou resolver assun-
tos que exigem deslocamentos.

C
ap

ric
ór

ni
o Concentre sua atenção nas finanças e

pode conseguir resultados melhores do
que imagina. Você terá habilidade para
lidar com dinheiro e pode até encontrar
uma nova maneira de encher o bolso.

A
qu

ár
io Com a Lua em seu signo, vai esbanjar

confiança para cuidar de tudo o que
exigir sua atenção. As amizades estão
em foco, mas há risco de briga com
alguém da turma.

 P
ei

xe
s No trabalho, agir nos bastidores e evi-

tar muita atenção pode ser a melhor
estratégia. Mas não confie demais em
um colega ou parceiro. Na hora de
cuidar do visual, siga sua intuição.
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O fim de semana prolongado,
com o feriado de Independência,
foi relativamente calmo no meio
policial em Cascavel.

Entre os registros mais graves, ao
menos até a tarde de ontem, esta-
vam dois baleados ainda na noite do

Baleados no Santa Cruz
último sábado no Bairro Santa Cruz.

Dois homens foram atingidos
por disparos de arma de fogo, mas
um deles sequer esperou pelo so-
corro e seguiu por meios próprios
ao hospital. Não foi informado o
quadro clínico dele.

Uma discussão em uma casa no

Bairro Parque São Paulo, terminou

com um rapaz gravemente ferido

por golpes de faca também

na noite de sábado.

Era para ser uma confraternização,

mas uma confusão acabou com um

dos envolvidos golpeado várias

vezes e ficou em estado grave. O

homem de 31 anos tinha

perfurações nas regiões do peito e

do tórax e foi levado ao Hospital

Universitário. O suspeito de desferir

as facadas, que segundo a PM tinha

sinais de embriaguez e apresentava

alguns ferimentos, indicando uma

possível luta corporal, foi preso em

flagrante. Ele também precisou de

atendimentos médicos, mas foi levado

para a UPA da Tancredo Neves.

Esfaqueado pelo amigo

  CASO foi registrado no parque São Paulo, onde era realizada uma confraternização

FORAM dois baleados no Santa Cruz, na noite de sábado, mas apenas um foi levado para atendimento

pelo Siate

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 32

FÁBIO DONEGÁ

Pouco tempo depois de o Site
ter sido acionado para atendimen-
to a esta vítima, tendo em vista
que ao chegarem ao local do cri-
me ele não foi localizado, os so-
corristas foram informados que
outro estava nas proximidades,
também ferido por aram de fogo.

Este, por sua vez, tem 16 anos
e teve ferimentos no antebraço e
no pé. Como seu quadro era con-
siderável estável, ele foi encami-
nhado à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) da Tancredo Neves,
sem risco de morte.

A Polícia Militar, que esteve no
local dos fatos, fez busca na tenta-
tiva de encontrar os suspeitos,
mas ninguém foi localizado.

FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência

A PRE (Polícia Rodoviária Esta-
dual) realizou na tarde de ontem
mais uma operação radar em rodo-
vias estaduais da região. A fiscali-
zação desta vez ocorreu na PR-486,
entre Cascavel e Jotaesse.

Ao menos 22 veículos foram fla-
grados trafegando acima da veloci-
dade máxima permitida, que varia
de 80 a 110 km/h no trecho.

Entre os casos que mais chama-
ram a atenção está a de um veícu-
lo flagrado a 141 km/h. Além de
multa gravíssima, o condutor terá
o direito de dirigir suspenso.

 A tentativa de parar uma mureta
nas margens da BR-277 em Cascavel
na noite do último sábado quase
terminou em tragédia para um
homem. Ele teria se desequilibrado
no momento em que tentava vencer
o obstáculo para atravessar a rodovia
e caiu sobre a pista, sendo então
atingido por uma caminhonete.

O caso aconteceu na região do Bairro
Santos Dumont, na região da Expovel.
Ambulância do Siate, com médico de
plantão, e socorristas da concessionária
que administra o trecho foram

acionados. Um caminhão de combate a
incêndio dos bombeiros também esteve
no local, mas não precisou agir.

O homem teve ferimentos
considerados graves nas pernas e precisou
ser entubado enquanto recebia os
primeiros socorros dentro da ambulância.

O condutor da caminhonete relatou
que o homem surgiu de repente na via e
não houve tempo hábil para desviar. Vale
destacar que o local é bastante escuro.
A vítima foi levada pela ambulância da
concessionária para atendimento
hospitalar e seu quadro exigia cuidados.

Fila na 277
O fim do feriado prolongado também
foi, mais uma vez, sinônimo de filas
gigantescas no entroncamento da PR-
180, de quem vem de Boa Vista da
Aparecida, com a BR-277. No fim da
tarde o movimento era intenso no
trecho, com filas gigantescas que se
formavam no sentido marinas/Cascavel.
Alguns condutores relataram que levaram
mais de uma hora para percorrer um
trecho de pouco mais de um quilômetro.

Mortes na rodovia
Pelo menos um acidente grave em
rodovias da região foi registrado neste
feriado prolongado de 7 de Setembro.
Ainda na sexta-feira, por volta das
6h15, na PR-182 próximo a Palotina,
uma batida envolveu um GM Corsa com
placas de Palotina e um caminhão de
Toledo. Duas vítimas que estavam no
carro morreram no local. Tratava-se de
um homem de 63 anos e a esposa de
56 anos. Ambos os corpos foram
encaminhados ao IML de Toledo. Houve
ainda uma vítima com ferimentos leves
encaminhada à UPA de Toledo.

Esfaqueado
Na madrugada de sábado um rapaz de
28 anos foi esfaqueado na altura do
antebraço. Ele foi socorrido na Avenida
Tito Mufatto, no Bairro Santa Cruz, mas
há suspeitas de que a agressão tenha
acontecido em outro local. O jovem foi
levado para a UPA da Tancredo Neves,
mas não corria risco de morte.

Presos em Santa Tereza
Dois foram presos suspeitos de atirarem
contra um homem no feriado de
Independência em Santa Tereza do
Oeste. Ó caso foi registrada na Vila
Operária, no município vizinho. O
jovem baleado foi atingido na perna e
no pé, foi socorrido pelo Siate e
encaminhado ao Hospital Universitário,
em Cascavel. Mais um suspeito de
envolvimento segue sendo procurado.

VEÍCULO flagrado ontem, durante a operação radar da PRE

22 motoristas
pisando fundo

PRE

Atropelamento na BR-277

HOMEM foi atropelado após tentar pular uma mureta e cair na rodovia

 FÁBIO DONEGÁ
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Corrida cheia de emoções
Cascavel recebeu a Stock Car de

braços abertos no fim de semana
para a realização da oitava etapa do
campeonato da principal categoria do
automobilismo brasileiro. Em corridas
cheias de disputas, a vitória nas cor-
ridas 1 e 2 ficaram com Lucas di Gras-
si e Átila Abreu, respectivamente.

Na primeira disputa, Felipe Fra-
ga largou da pole position e se sus-
tentou na liderança até os pit stops,
quando Di Grassi optou por não
reabastecer e passou à frente do
rival, que fez a parada completa
para troca de pneus e reabasteci-
mento. Depois, coube a Lucas abrir
vantagem para cruzar a linha de
chegada com quase 11 segundos
de diferença sobre o segundo colo-
cado e fechar a trinca no Paraná –
venceu também em Curitiba e Lon-
drina. Marcos Gomes completou o
pódio na terceira posição.

A segunda corrida teve três inter-
venções do carro de segurança. A
primeira após o acidente entre Ga-
briel Casagrande e Denis Navarro.
Gabriel bateu forte no guard-rail e foi
levado ao Hospital São Lucas com
dores musculares para exames mais
detalhados de precaução, embora
não tenha sido detectada nenhuma
fratura. Depois, Diego Nunes bateu
no muro da reta principal, forçando a
segunda entrada do safety car.

Já a terceira – e decisiva – inter-
venção aconteceu após a batida de
Bia Figueiredo na entrada da reta, a
nove voltas do fim. O carro de segu-

rança entrou na pista na última volta
da janela de pit stops, enquanto Ru-
bens Barrichello e Átila Abreu reali-
zavam suas paradas. Barrichello teve
problemas durante o procedimento,
e Àtila saiu à sua frente. Com os car-
ros na pista em ritmo mais lento
pelo regime de bandeira amarela,
Átila surgiu na frente de todos os
concorrentes e foi beneficiado pela
bandeira verde de relargada ter sido
dada só a três voltas do fim da corri-
da. Daí foi só manter a ponta. Julio
Campos chegou em segundo e Ra-
fael Suzuki em terceiro.

SÉRIE B

Oeste 1x2 Atlético-GO
Boa Esporte 1x0 Goiás

CRB 1x1 Guarani
Paysandu 2x1 Avaí
Juventude 0x2 São Bento

Figueirense 1x2 CSA
Criciúma 2x0 Fortaleza
Londrina 1x0 B. de Pelotas

Ponte Preta 0x0 S. Corrêa
Vila Nova 2x1 Coritiba

27ª Rodada
  AMANHÃ

19h CSA x Vila Nova
QUINTA-FEIRA

21h Guarani x Juventude
SEXTA-FEIRA

19h15 Coritiba x Londrina
20h30 Figueirense x São Bento
21h30 S. Corrêa x Fortaleza

SÁBADO
16h30 B. de Pelotas x CRB
16h30 Criciúma x Avaí
16h30 Boa Esporte x Paysandu
19h Goiás x Atlético-GO
21h Oeste x Ponte Preta

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 47 26 14 5 7 39 26 13
2º CSA 46 26 13 7 6 37 27 10
3º Atlético-GO 43 26 12 7 7 38 35 3
4º Goiás 42 26 13 3 10 36 32 4
5º Avaí 42 26 11 9 6 33 21 12
6º Vila Nova 40 26 10 10 6 24 17 7
7º Guarani 38 26 10 8 8 34 29 5
8º Figueirense 38 26 10 8 8 34 30 4
9º Coritiba 36 26 9 9 8 28 28 0
10º Ponte Preta 35 26 9 8 9 28 23 5
11º São Bento 34 26 8 10 8 26 26 0
12º Oeste 34 26 8 10 8 27 30 -3
13º Londrina 33 26 9 6 11 29 32 -3
14º Criciúma 32 26 8 8 10 26 30 -4
15º CRB 29 26 7 8 11 20 28 -8
16º Paysandu 29 26 7 8 11 25 34 -9
17º B. de Pelotas 28 26 6 10 10 22 26 -4
18º Juventude 28 26 5 13 8 20 27 -7
19º Boa Esporte 24 26 6 6 14 21 34 -13

20º S. Corrêa 22 26 5 7 14 21 33 -12

26ª RODADA

27ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
A classificação do campeonato ficou mais apertada após a rodada dupla

cascavelense, já que o líder Daniel Serra não pontuou em nenhuma das duas

provas do fim de semana. O piloto da Eurofarma RC, atual campeão da Stock

Car, abandonou a primeira prova após um furo no pneu dianteiro esquerdo, e

na segunda corrida terminou apenas na 13ª posição. Assim, Felipe Fraga, que

com um segundo e um sétimo lugares conquistados, marcou 32 pontos na

etapa e agora fica a apenas 12 do líder. Max Wilson, então vice-líder, cai para a

terceira posição com 159, empatado com Marcos Gomes.

 PRÓXIMA ETAPA
A Stock Car agora ruma para o

interior de São Paulo para a

realização da nona etapa das 12

previstas na temporada. O palco

será a cidade de Mogi Guaçu, no

autódromo do Velo Città, no

próximo dia 23.

FÁBIO DONEGÁ
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LIGA FUTSAL

Atlântico2x0 Blumenau
Tubarão 8x1 Shouse

Intelli 2x5 Jaraguá
Marechal 1x1 Pato

Corinthians 5x2 Marreco
Magnus 2x5 Joinville

Assoeva 0x0 São José
Minas 5x3 Carlos Barbosa

HOJE
19h Joaçaba x Cascavel

17ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Joinville 38 16 12 2 2 57 26 31
2º Atlântico 37 16 12 1 3 69 34 35
3º C. Barbosa 37 16 12 1 3 52 28 24
4º Pato 31 16 9 4 3 49 29 20
5º Corinthians 31 16 9 4 3 46 33 13
6º Jaraguá 27 16 8 3 5 51 39 12
7º Minas 26 16 7 5 4 56 49 7
8º Marechal 24 16 7 3 6 51 39 12
9º Magnus 23 16 6 5 5 54 43 11
10º Blumenau 23 16 6 5 5 51 37 4
11º Joaçaba 21 15 6 3 6 25 26 -1
12º Foz Cataratas 20 16 6 2 8 39 43 -4
13º Marreco 18 16 6 0 10 48 54 -6
14º Tubarão 18 16 4 6 6 44 45 -1
15º Cascavel 16 16 5 1 10 53 49 -13
16º São José 15 16 4 3 9 32 40 -8
17º Assoeva 14 15 3 5 7 28 35 -7
18º Intelli 8 17 2 2 13 33 60 -27

19º Shouse 1 17 0 1 16 29 128 -99

 O Cascavel Futsal encerra
hoje sua campanha como visitan-
te na primeira fase da Liga Naci-
onal 2018. Às 19h, desafia o Jo-
açaba no Centro de Eventos da
Unoesc, em Santa Catarina, pelo
encerramento da 17ª e antepe-
núltima rodada.

O time cascavelense folgará
na próxima rodada e na última

Cascavel Futsal em SC
receberá o recém-campeão mun-
dial, o Magnus, no Ginásio da
Neva, no próximo dia 20 (quinta-
feira), às 20h15.

Décimo quinto colocado com
apenas um ponto a mais que o
São José, 16º e que fecha o gru-
po dos que avançarão aos playo-
f fs, o Cascavel quer somar pon-
tos para evitar ter que disputar

a vaga na última rodada contra
o time do craque Falcão.

Para isso, entretanto, o técnico
Nei Victor não poderá contar com
os alas Adeirton e Marquinhos,
mas, em contrapartida, tem os re-
tornos do goleiro Ramón e do pivô
Guilherme, que cumpriram suspen-
são na vitória sobre a Intelli (MG),
na última rodada.

 UFC
A paranaense Jéssica “Bate-Estaca” Andrade nocauteou a polonesa
Karolina Kowalkiewick com menos de 2min de combate, na madruga-
da de ontem, em luta válida pelo card principal do UFC 228, realizado
em Dallas, nos Estados Unidos. Com a vitória, a umuaramense de 26
anos ficou mais perto da disputa do cinturão do peso palha (até 52
kg) do Ultimate, o que seria a segunda chance de sua carreira. Além
do nocaute, Jéssica conquistou o prêmio de “Performance da Noite”,

o que lhe rendeu US$ 50 mil, equivalente a cerca de R$ 203 mil.

Duelo paranaense
Os times paranaenses da Série B do

Campeonato Brasileiro tiveram um

fim de semana de resultados

distintos e agora poderão ter suas

campanhas igualadas na próxima

rodada. Em casa, o Londrina

venceu o Brasil de Pelotas por 1 a

0, com gol de Dagoberto, e chegou

aos 33 pontos. Já o Coritiba perdeu

por 2 a 1 para o Vila Nova em Goiás

e permaneceu com 36 pontos. Na

sexta-feira, Coxa e Tubarão se

encontrarão pela 25ª rodada, no

Couto Pereira.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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, 10 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
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 Pressionado pela vitória do São
Paulo sobre o Bahia, na noite de
sábado, o Internacional respondeu
no dia seguinte e retomou a lideran-
ça do Brasileirão 2018 ao superar
o clássico com Grêmio, ontem.

No Beira-Rio, o Colorado levou a
melhor no Grenal da 24ª rodada,
venceu por 1 a 0 e reassumiu a li-
derança da Série A. Com os mes-
mos 49 pontos do Tricolor paulis-
ta, o time gaúcho ocupa a primeira
posição, graças ao melhor saldo de
gols (18 a 17).

Com casa cheia, o Grenal de
número 417 da história teve um
início truncado. Lutando pelo domí-

Liderança mantida
nio territorial do meio de campo, as
duas equipes mostraram muita dis-
posição nos primeiros 45 minutos,
mas poucas chances claras de gols
foram criadas e o placar permane-
ceu zerado no primeiro tempo.

Na etapa final, o Internacional
passou a explorar as jogadas pe-
los lados do campo e chegou ao gol
da vitória aos 13 minutos. Após
cruzamento de Uendel, Edenílson
apareceu livre e, de cabeça, garan-
tiu o triunfo colorado. Aos 27 minu-
tos, Leandro Damião por pouco não
ampliou a vantagem, mas o goleiro
Marcelo Grohe evitou o que seria o
segundo gol dos donos da casa.

SÉRIE A

Sport 0x0 Cruzeiro
São Paulo 1x0 Bahia
Flamengo 2x0 Chapecoense

América-MG 0x0 Ceará
Fluminense 1x0 Botafogo

Palmeiras 1x0 Corinthians
Internacional 1x0 Grêmio

Paraná 0x2 Santos
Vitória 1x0 Vasco

HOJE
20h Atlético-MG x Atlético-PR

SÁBADO
16h Ceará x Vitória

16h Grêmio x Paraná

19h Vasco x Flamengo

DOMINGO
11h Botafogo x América-MG

16h Cruzeiro x Atlético-MG

16h Atlético-PR x Fluminense

16h Bahia x Palmeiras

16h Santos x São Paulo

19h Corinthians x Sport

SEGUNDA-FEIRA
20h Chapecoense x Internacional

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 49 24 14 7 3 31 13 18
2º São Paulo 49 24 14 7 3 36 19 17
3º Palmeiras 46 24 13 7 4 36 16 20
4º Flamengo 44 24 13 5 6 35 20 15
5º Grêmio 41 24 11 8 5 29 12 17
6º Atlético-MG 38 23 11 5 7 38 28 10
7º Cruzeiro 33 24 8 9 7 19 19 0
8º Santos 31 23 8 7 8 28 23 5
9º Fluminense 31 24 8 7 9 23 27 -4
10º Corinthians 30 24 8 6 10 25 21 4
11º América-MG 30 24 8 6 10 24 28 -4
12º Vitória 29 24 8 5 11 23 40 -17
13º Bahia 28 24 7 7 10 24 29 -5
14º Atlético-PR 27 22 7 6 9 25 22 3
15º Botafogo 26 24 6 8 10 21 33 -12
16º Vasco 24 23 6 6 11 26 35 -9
17º Sport 24 24 6 6 12 20 36 -16
18º Ceará 24 24 5 9 10 15 25 -10
19º Chapecoense 22 23 4 10 9 22 34 -12

20º Paraná 16 24 3 7 14 11 31 -20

24ª RODADA

25ª RODADA

Palmeiras segue líderes e Corinthians em crise
 O Palmeiras carimbou a estreia do técnico Jair Ventura no comando do

Corinthians com uma vitória por 1 a 0 no Dérbi disputado ontem no

Allianz Parque. O gol foi marcado no segundo tempo, por Deyverson.

Além de ganhar moral na disputa pela título do Campeonato Brasileiro e

de quebrar um retrospecto alvinegro favorável (após a conquista do

Paulista e dos triunfos no nacional de 2017), o time de Luiz Felipe Scolari

ajudou a aumentar a crise no adversário.

Terceiro colocado, o Palmeiras passou a somar 46 pontos, apenas três a

menos do que o líder Internacional. Já o Corinthians permanece com 30

pontos, muito longe da briga pelo título e a oito pontos do G6.

LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Portugal x Itália

BRASILEIRÃO
20h Atlético-MG x Atlético-PR

JOGAM HOJE

PARANÁ CLUBE Num jogo em que Gabriel Jesus
(foto) foi o único a balançar as redes,

o que lhe fez assumir a artilharia
isolada do campeonato com 12 gols,
dois a mais que o lesionado Pedro, do

Fluminense, o Santos manteve o
embalo e venceu o Paraná Clube por
2 a 0, na Vila Capanema. Com o
resultado, o Tricolor paranaense

amargou o décimo jogo seguindo sem
vitória e segue na lanterninha do
Brasileirão. Já o Peixe engatou a

quinta partida de invencibilidade e
subiu duas posições na classificação.


