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Para aliviar caos, ônibus
velhos voltam a circular
O primeiro dia útil do novo sistema de transporte coletivo foi de tumulto, atraso, choro,

empurra-empurra e muita reclamação. Com terminais superlotados, ônibus mais cheios
ainda, espera de até uma hora e meia, ninguém esperava o caos que se formou ontem

em Cascavel. Para tentar aliviar o sistema, alguns ônibus velhos voltarão a circular a
partir de hoje, em linhas exclusivas entre terminais, sem paradas no percurso.
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Ministro da Secretaria-
Geral da Presidência,

Gustavo Bebianno, diz que
só vai falar sobre a crise

após sua exoneração.

 “O tempo é o
senhor da razão.
Vou falar depois.
Por ora, vou ficar
quieto, acalmar
minha cabeça.

Quem sofre uma
injustiça dessas
não fica com a
cabeça boa”.

Opinião
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Ricardo Becker é empresário especialista em Continuidade de
Negócios e Recuperação de Desastres e CEO do Grupo Becker

 Desastres ambientais, desastres naturais e tragédias. Embora de
compleições totalmente diferentes e passíveis de se manifestarem em
diversas formas, todos têm algo em comum: a razão pela qual acontecem
é oriunda da falta de um controle apropriado.

Tais eventos podem, ou não, ter interação humana, como um vulcão
voltando à atividade pela própria força da natureza perto de uma cidade
ou uma barragem rompendo e soterrando centenas de pessoas, como
ocorrido em Brumadinho. A grande diferença entre ambos reside na
responsabilidade pelo risco assumido e na quantidade de controles ne-
cessários para se reduzir riscos, com a máxima, invariavelmente, da
preservação de vidas.

Se estivermos falando de um vulcão, por exemplo, notamos inúme-
ras ramificações de estratégias capazes de diminuir muito, tendendo a
zero as chances de catástrofes com vidas perdidas: controles baseados
em sensores sismológicos, mapeamento do ecossistema, treinamento de
brigadas, levantamentos geodésicos e um plano de evacuação com
treinamento realizado regularmente.

E para uma barragem? Os controles não deveriam endereçar toda
e qualquer ameaça às pessoas que trabalham ou moram no perímetro
de risco? Sobre Brumadinho, deveria haver extrema responsabilidade
por parte de todos os gestores quanto aos riscos assumidos.

Os planos de contingência, obviamente, deveriam ser suficientes
para que toda a logística relacionada à possibilidade de adversidades
fosse mais no sentido protocolar do que realmente baseada nas chances
de um acontecimento de grandes proporções.

Nesse caso, porém, faltou tudo: faltou bom senso para não colocar
toda a área administrativa abaixo da barragem, faltaram controles que
sinalizassem em tempo a movimentação de solo, faltou oferecer treina-
mento aos colaboradores, faltou envolver previamente os agentes públi-
cos e, se foram envolvidos, faltou cobrá-los.

Brumadinho foi mais uma tragédia causada por irresponsabilidade,
inconsequência e incompetência da empresa, do município, do Estado e
da União. São todos responsáveis.

BRUMADINHO: TODOS RESPONSÁVEIS

AGÊNCIA BRASIL
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De ônibus?
Depois do city tour do
prefeito e de vereadores
semana passada para
“testar” o novo sistema de
transporte, nos terminais
ontem a pergunta mais
ouvida era: cadê o prefeito?
Nem o mais pessimista podia
prever tanta confusão e
transtorno no primeiro dia
útil do novo sistema. Mas,
apesar das promessas de
“acompanhar”, nenhum
vereador quis abrir a boca
ontem.

Obras inacabadas
O vereador Serginho Ribeiro
(PPL) obteve aprovação do
projeto que proíbe
inauguração de obras
inacabadas, mesmo sem
estabelecer punições a quem
desrespeitá-la. Citou como
exemplo a construção do
Aeroporto Regional pela ex-
governadora Cida Borghetti
(PP), quando Mauro Seibert
(PP) tomou as dores: “Ela fez
muita coisa que marmanjos
não fizeram. Não precisa
apelar para o populismo”.

Alécio, prefeito!
Em meio ao caos gerado pelas alterações no transporte público,
o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) pediu autorização da Câmara

para tirar férias. Com o vice-prefeito, Jorge Lange (PSD), de
licença do cargo - ocupa agora a presidência da Choapar -,
quem assume é o presidente do Legislativo, Alécio Espínola

(PSL), que já prepara a caneta para levar do outro lado da rua.
Por até 15 dias, quem ocupa a presidência da Câmara será

Roberto Parra (MDB). O período de descanso de Paranhos está
previsto para começar na próxima segunda-feira.

Deboche
Quem vai inaugurar uma
futura mudança no sentido de
via é o vereador Fernando
Hallberg (PPL). Ele tem
alertado sobre os riscos do
cruzamento da Rua Fortaleza
com a Rua João Lili Cirico,
Bairro Recanto Tropical. Após
nove acidentes já registrados
pelo parlamentar, a
Companhia de Trânsito teria
reconhecido que o melhor
mesmo é deixar a preferencial
para os motoristas que estão
na Fortaleza. “Quando isso
acontecer, vamos fazer um
ato de inauguração”, brincou.

Dossiê pronto
O vereador Celso Dal Molin
mantém a opinião de que
Cascavel está comemorando
um ano a mais de existência.
A alteração da lei em 2011,
passando o aniversário de
dezembro para novembro, é
que teria levado ao erro. O
dossiê foi encaminhado aos
gabinetes dos demais
parlamentares e a entidades.
Ele quer provar que a situação
é um “crime”.

 Aprovada a criação do cargo de intérprete e tradutor de
Libras na rede municipal de ensino de Cascavel.

 As vagas terão impacto neste ano de R$ 124,5 mil na folha
e, em 2020, de R$ 198,8 mil.

 A medida deu o que falar na tribuna: “Cadê o intérprete na
Câmara?”, cobrou o vereador Paulo Porto (PCdoB).

Em vias de deixar a presidência da Acic, o engenheiro civil
Edson José de Vasconcelos foi reeleito presidente do Conselho
de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel, órgão
criado há mais de três anos com a finalidade de refletir sobre
o futuro do Município. O novo vice-presidente é o empresário
Alci Rotta Júnior e o secretário-geral é o professor
universitário Gelson Uecker.

CPI da Sanepar
será acelerada

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Água para apagar o fogo
O vereador Rafael Brugnerotto (PSB), integrante da
Comissão de Justiça, reagiu ao comentário de Romulo, de
que estaria com “dor de cotovelo e ciúmes” e que por isso
votou contra o projeto. “[Romulo] Quis dar a entender que
eu estava advogando pela Sanepar. [...] Aqui, nesta Casa, fui
atacado pessoalmente. Estou sendo colocado contra a
população de Cascavel. Estelionato eleitoral é fazer projeto
para aparecer na mídia. Esse projeto é uma cópia do projeto
de Maringá, onde o contrato estava no prazo final”.
Brugnerotto disse a Quintino: “Tenho dor de cotovelo de
quem eu admiro e não é o seu caso, vereador”.
Quintino lamentou a “precipitação” do vereador: “Eu disse
que não sou advogado da Sanepar. Eu também não disse que
alguém é! ‘Se alaguem se queimou’, paciência!”
Brugnerotto disse que pretende analisar uma queixa-crime
contra o parlamentar: “O senhor não vai crescer
eleitoralmente nas minhas costas”.

 Com o arquivamento da
proposta de extinguir a tarifa
mínima da água e do esgo-
to, a expectativa agora é ace-
lerar a criação de uma CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar o
contrato da Sanepar com a
Prefeitura de Cascavel.

Em março, o vereador
Celso Dal Molin preten-
de encaminhar o pedido
ao plenário.

O contrato foi assinado
em 2004 e, segundo o levan-
tamento prévio, há uma sé-
rie de irregularidades: gastos
não comprovados e obras
que foram suprimidas e ja-
mais executadas.

Tudo indica que o fim da
taxa também entre na CPI:
“Espero contar com os vo-
tos dos parlamentares. Já
constatamos falhas da Sa-
nepar e do Executivo muni-
cipal devido a aditivos. Es-
peramos, inclusive, anteci-
par o fim do contrato - res-
tam quatro anos - devido às

irregularidades”, afirma o ve-
reador Celso Dal Molin (PR).

No projeto votado ontem,
o vereador Romulo Quintino
(PSL) propunha acabar com
a cobrança da taxa mínima
de água. Entre as argumen-
tações estavam a redução
para cinco metros cúbicos do
total mínimo cobrado e o au-
mento de 8,53% no custo da
água em junho de 2017. O
Paraná tem uma das mais
tarifas mais altas do País, de
R$ 62,25, atrás apenas do
Mato Grosso do Sul, onde os
moradores pagam R$ 65,80
por dez metros cúbicos.

Com 11 votos favorá-
veis e oito contrários, foi
aprovado parecer contrá-
rio da Comissão de Jus-
tiça e Redação e a pro-
posta foi arquivada.

A comissão adver tiu
que havia impedimentos
constitucionais, legais e
técnicos para que o proje-
to de lei continuasse.
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Caos, choro, atraso...

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Fabio Donegá

1º dia (in)útil do THQ
Nem o mais pessimista dos crí-

ticos esperava tamanha confusão
e dor de cabeça no primeiro dia útil
do THQ (Transporte Humanizado de
Qualidade) em Cascavel. Caos, tu-
multo, empurra-empurra, atrasos e
muita, mas muita reclamação. Hou-
ve quem passasse mal e o Samu
precisou socorrer. Houve quem che-
gou muito atrasado ao trabalho, à
escola. Houve quem teve prejuízo.
Enfim, raro mesmo foi encontrar
quem não se incomodou.

E quem pensava que apenas os cor-
redores exclusivos nas Avenidas Brasil,
Barão do Rio Branco e Tancredo Neves
seriam os problemas, enganou-se.

Em meio ao tumulto e ao espre-
me-espreme, o que mais se ouvia
dos passageiros era: “Isso não é
humanizado!” “Está horrível!”
“Cadê o prefeito para andar agora
conosco?” “Isso só piorou o que já
estava ruim!” E daí por diante.

O tumulto começou logo cedo
nos terminais de transbordo. Uma
multidão se empurrando para en-
trar nos ônibus que agora só têm
uma porta para embarque e desem-
barque. Os fiscais até tentavam
organizar uma fila, mas a pressa e
a falta de paciência dos passagei-
ros eram maiores.

No Terminal Nordeste houve até
um princípio de motim e, após uma
hora e meia de espera, os passa-
geiros resolveram protestar e im-
pediram a saída dos ônibus. Eles
queriam a presença do prefeito Leo-
naldo Paranhos, que não apareceu.
Após muita confusão, a Cettrans
pediu que as empresas liberassem
ônibus extras. Até soldados do
Exército foram chamados para aju-
dar. Mas eram só mais gente para
somar no tumulto.

“Estou esperando há pelo me-
nos 20 minutos e não chega um
ônibus”, reclamou Edna Bududke,
que estava no Terminal Oeste e es-
perava a linha Leste/Oeste para
chegar ao trabalho.

“Estou desde as 7h20 esperan-
do, quase meia hora... Está muito
ruim”, lamentou a auxiliar de escri-
tório Rose de Paula.

A diarista Iraci Derto saiu do Bairro
Santa Cruz para ir ao Bairro São Cristó-
vão: “Isso aqui não tem nada de hu-
manizado! Estou esperando há um tem-
pão já. Precisam corrigir isso, e logo!”

A quantidade de ônibus preocu-
pa os passageiros: “Vir do bairro
está até bom. O gargalo é esse ter-
minal, poucos ônibus, poucos horá-
rios, atrasos... Como que a gente fica

nisso?”, questionou Leo Studzmki.
A prefeitura não divulgou o atra-

so médio dos ônibus, mas passa-
geiros relataram demora de até uma
hora e meia em algumas linhas. E,
quando os ônibus enfim chegavam,
o problema era ainda maior: “Uma
porta só não tem condições. Demo-
ra um monte para todo o mundo sair
e depois mais um monte para o pes-
soal embarcar”, criticou a domésti-
ca Sirlei Cavalheiro.

Se nos bairros o problema era
terrível, no Centro não era diferente.
A Estação Central ficou lotada, prin-
cipalmente por estudantes. Além da
confusão do transporte, a preocupa-
ção maior era com os pedestres atra-
vessando a avenida fora da faixa para
acessar os pontos de embarque.

TUMULTO, demora e indignação marcam primeiro dia do THQ

Alunos longe de escola
As mudanças de linha também geraram muita reclamação, especialmente

quando os pontos ficaram mais longe do local de desembarque, a exemplo do
Colégio Padre Carmelo, no Bairro Alto Alegre. “Como os estudantes vão para o

colégio em dia de chuva? Tiraram o ônibus que passava na porta da escola.
Agora as crianças precisam andar duas quadras sozinhas. Precisam rever isso. E a
segurança deles? Um absurdo tudo isso”, reclamou a doméstica Sirlei Cavalheiro.

É que a linha Santo Onofre deixou de passar pela Rua Casemiro de Abreu e o
ponto do lado do colégio foi desativado. Agora o ônibus vai até a Avenida Brasil

pela Rua Flamboyant, a duas quadras da escola.

ÔNIBUS pararam fora das estações,
prejudicando a descida dos passageiros

bus extras, mas já era 9h30, e re-
ativou de forma emergencial a li-
nha Nordeste/Oeste.

A “culpa” dos atrasos recaiu
sobre os semáforos, que deveri-
am se abrir assim que os coleti-
vos se aproximassem. Isso tam-
bém não funcionou!

A gerente de transportes da Cettrans, Larissa Boeing, afirmou que a partir
desta terça-feira serão ativadas duas novas linhas: a Expresso Nordeste/

Oeste via BR-467/Rua Jorge Lacerda e a Expresso Leste/Oeste via Avenida
Brasil. Cada itinerário vai operar com quatro ônibus e os veículos só vão

parar nos terminais, ou seja, não terão pontos nas ruas. A Cettrans pediu
para as operadoras do sistema reativarem oito coletivos que saíram de

circulação na última sexta-feira devido à idade da frota.
Nessas duas linhas os passageiros terão três portas para embarque e
desembarque.  A decisão foi tomada durante reunião emergencial
convocada para o início da tarde e visa tentar sanar a queixa dos

passageiros sobre o fato de os ônibus terem apenas uma porta para
embarque/desembarque nos terminais, o que causou a maior parte da

confusão. Segundo a Cettrans, antes operavam 54 linhas e agora operam
60 linhas, devido aos trajetos troncais que passam nas avenidas e mais

essas duas linhas expressas.

ORIENTAÇÃO
INTENSIVA

A professora Luciane de
Moura, que gerencia o setor
de educação de trânsito na
Cettrans, informou que
equipes estarão das 6h à
meia-noite ajudando os
passageiros. Segundo ela,
a companhia busca o
diálogo para ajudar a todos.
“Quem tem algum problema
é só chegar e falar conosco.
Nós vamos ajudar. É um
período de adaptação para
todos. Estamos fazendo o
possível para dar todo o
suporte às pessoas”.

PROBLEMAS A
CADA ESQUINA

Embora esteja sendo construí-
do há quatro anos, apenas agora
as autoridades foram se “atentar”
aos problemas que a população e
a imprensa já haviam alertado. Nas
estações de embarque da Avenida
Brasil cabe só um ônibus por vez
e quando chega outro os passagei-
ros descem em meio a locais to-
talmente inadequados.

A ciclovia da Avenida Brasil foi
tomada pelos passageiros que não
cabiam nas estações. Enquanto a
reportagem registrava a movimen-
tação uma criança quase foi atro-
pelada por uma bicicleta.

No Terminal Nordeste, no Bair-
ro Brasmadeira, passageiros es-
peraram até 1 hora e meia pela li-
nha Nordeste/Sudoeste, único tra-
jeto que passa pelo Centro saindo
desse terminal. Depois de muita
confusão, a Cettrans colocou ôni-

Ônibus velhos para socorrer sistema
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desembarque.  A decisão foi tomada durante reunião emergencial
convocada para o início da tarde e visa tentar sanar a queixa dos

passageiros sobre o fato de os ônibus terem apenas uma porta para
embarque/desembarque nos terminais, o que causou a maior parte da

confusão. Segundo a Cettrans, antes operavam 54 linhas e agora operam
60 linhas, devido aos trajetos troncais que passam nas avenidas e mais

essas duas linhas expressas.

ORIENTAÇÃO
INTENSIVA

A professora Luciane de
Moura, que gerencia o setor
de educação de trânsito na
Cettrans, informou que
equipes estarão das 6h à
meia-noite ajudando os
passageiros. Segundo ela,
a companhia busca o
diálogo para ajudar a todos.
“Quem tem algum problema
é só chegar e falar conosco.
Nós vamos ajudar. É um
período de adaptação para
todos. Estamos fazendo o
possível para dar todo o
suporte às pessoas”.

PROBLEMAS A
CADA ESQUINA

Embora esteja sendo construí-
do há quatro anos, apenas agora
as autoridades foram se “atentar”
aos problemas que a população e
a imprensa já haviam alertado. Nas
estações de embarque da Avenida
Brasil cabe só um ônibus por vez
e quando chega outro os passagei-
ros descem em meio a locais to-
talmente inadequados.

A ciclovia da Avenida Brasil foi
tomada pelos passageiros que não
cabiam nas estações. Enquanto a
reportagem registrava a movimen-
tação uma criança quase foi atro-
pelada por uma bicicleta.

No Terminal Nordeste, no Bair-
ro Brasmadeira, passageiros es-
peraram até 1 hora e meia pela li-
nha Nordeste/Sudoeste, único tra-
jeto que passa pelo Centro saindo
desse terminal. Depois de muita
confusão, a Cettrans colocou ôni-

Ônibus velhos para socorrer sistema
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24 de agosto de 1962
08 de fevereiro de 2019

Egídio Goulart Debom Santos

 Um militar querido
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 Egídio Goulart Debom Santos nas-
ceu em Jaguarão, no Rio Grande do
Sul, em 24 de agosto de 1962. Em
1985 se casou com a mãe dos seus
dois filhos, Cláudia Ávila Santos.

Em 2000, Egídio se mudou com
a família para Cascavel por causa
do trabalho: o Exército Brasileiro.

Aline Santos diz que o pai era
um militar exemplar: “Disciplina-
do, trabalhador, sempre se doan-
do para tudo e a todos. Não nega-
va ajuda para ninguém. Ele chegou

a ganhar homenagens e honras da
corporação”.

Apesar da postura rígida típica
dos militares, Aline diz que uma das
principais características do seu
pai era a simplicidade. “Meu pai
sempre gostou da simplicidade.
Nada de luxo. Aniversários, come-
morações, presentes... ele sempre
pedia o mais simples possível. Por
conta disso tudo, planejamos o ve-
lório dele da forma que ele gosta-
ria que fosse, com simplicidade”.

Egídio Goulart Debom
Santos faleceu no dia 8 de
fevereiro de 2019, vítima
de hemorragia em decor-
rência de um transplante,
no Hospital Uopeccan, de
Cascavel. Familiares e
amigos prestaram as
últimas homenagens na
Capela Central da Acesc e
o sepultamento ocorreu no
Cemitério Cristo Redentor.
Egídio deixou a esposa
Cláudio e os filhos Rafael
e Aline Ávila.

Espírito de criança
Capitão de reserva do Exército,
Egídio Goulart Debom Santos é

lembrado com muito carinho por
estar sempre alegre e sorrindo. “Não

consigo me lembrar de maus
momentos... Meu pai era muito

querido por todos os colegas, os
vizinhos, os parentes... Ele tinha

espírito de criança, não podia ver
um pequeno chateado e sem brincar

que já inventava algo para distraí-
lo... corria com as crianças, subia

em árvore ou inventava
pescarias”, conta Aline Santos.

Em um ambiente familiar marcado
pela união, graças inclusive ao

esforço do próprio pai, Aline diz que
Egídio era uma pessoa maravilhosa.
“Meu pai foi um exemplo para todos
da família e para todos que tiveram

a oportunidade de conviver com ele”.
Cheio de vida e de planos, a morte

de Egídio pegou a todos de
surpresa: “Não esperávamos o

falecimento dele... Meu pai fez um
transplante na Uopeccan e vinha se

recuperando bem... então
percebemos um sangramento e ele
foi internado, mas os médicos não

conseguiram conter a hemorragia”.
Apesar da despedida precoce, Egídio
deixou muitos ensinamentos: “O que
mais carrego comigo foi a lição que

ele nos deixou: integridade e
perseverança como valores. Sempre

apoiou nossas decisões e ajudou no
que podia para que alcançássemos

nossos objetivos. Era um entusiasta
dos nossos sonhos. Foi um herói pra
gente, para todos... Agora, nos resta

seguir seu exemplo e tentar ser um
pouco do que ele foi e honrar a

memória e a trajetória dele”.

Despedida

 EGÍDIO com a sua família



HOJE NEWS 07CASCAVEL, 19 DE FEVEREIRO DE 2019



LOCAL08 HOJE NEWS, 19 DE FEVEREIRO DE 2019

 A Avenida Brasil, nas proximida-
des da Rua Xavantes, no Bairro San-
ta Cruz, em Cascavel, está parcial-
mente interditada devido às obras do
Ecopark Oeste. A previsão é de que
fique assim por pelo menos 60 dias.

No primeiro mês, fica fechada a
pista Centro-FAG, e, depois, no sen-
tido contrário. É que a empresa pre-
cisa trabalhar na implantação do
bueiro do Córrego Bezerra, que está
sendo preparado para o parque.

O local tem intensa movimenta-
ção de carros principalmente nos
horários de entrada e saída da fa-
culdade. À noite, por exemplo, estu-
dam na FAG cerca de 10 mil alunos.

A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) pede
para as pessoas evitarem o trecho
nesse período. A rota alternativa su-
gerida é a Avenida das Torres.

Avenida Brasil está
parcialmente interditada

AVENIDA Brasil está com uma pista a menos

 AÍLTON SANTOS

Cultura em Ação integra novo curso à grade
Mais um curso integra a grade

do Programa Cultura em Ação: o
curso de Iluminação e Sonorização,
que será ministrado pelo instrutor
Elvis Ataides Loureiro, experiente
técnico de som e luz, atuante há
anos em Cascavel em diversos
eventos e casas de shows.

O foco da oficina é ensinar a ope-
rar equipamentos ligados à área, sua
manutenção e conservação e ainda
desenvolver a sensibilidade artística
e criativa dos alunos em relação à ilu-
minação e sonorização cênicas.

Os alunos também terão a opor-
tunidade de aulas práticas, observan-
do a montagem de outros espetácu-
los e manejando os equipamentos nos
espetáculos do próprio programa.

Esse é o único curso do Progra-

ma exclusivo para maiores de ida-
de, tendo em vista o manejo de
equipamentos caros, delicados e
em contato com energia elétrica.
Também é o único curso em que
haverá somente uma turma estu-
dando de cada vez, duas vezes na
semana. A carga horária de cada
turma será de 60 horas, dividida
entre aulas teóricas e práticas.

As aulas teóricas ocorrerão no

Teatro Municipal Sefrin Filho, nas
segundas e nas quartas-feiras, das
18h30 às 20h. As aulas práticas
serão combinadas conforme a dispo-
nibilidade de eventos e dos alunos.

INSCRIÇÕES
As inscrições para esse e para os mais de 20 outros cursos do Programa Cultura
em Ação começaram ontem (18), em horário comercial, no Teatro Municipal

Sefrin Filho e também na Casa de Cultura Zona Norte. O prazo para as matrículas
se encerram nesta sexta-feira (22).  Os interessados devem comparecer

pessoalmente com documentos pessoais, comprovante de endereço e contato
telefônico para garantir a vaga. Alunos menores de idade devem levar um

responsável para a autorização. As aulas se iniciarão no dia 7 de março.

Doação
A secretaria sugere a doação de um
quilo de alimento não perecível no
ato da matrícula. Os donativos
ajudarão as famílias cadastradas no
Provopar de Cascavel.
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gente@jhoje.com.br

Bênção do Útero
Nesta terça-feira, das

19h às 22h, tem encontro
sobre Bênção do Útero, na
Rua Padre Anchieta, 898,

Parque São Paulo, em
Cascavel. Informações:

(44) 99722-3677.
Espelho,    espelho    meu...

Reginaldo Nascimento
Santos, Eliézer Branco,
Bárbara Weinert Ferreira

Nogueira e Rafael Marcante.

Felicidades!

Os parabéns de hoje
para Karoline Tonet
Diehl, que completa
mais um ano de vida

Thainara
Campos,
em registro
de Arivonil
Policarpo

Momento orgulho: José Teixeira e o filhão, agora
formado, Gabriel

DIVULGAÇÃO

Café com Negócios
Nesta quarta-feira tem a

primeira edição do ano do
Café com Negócios da Amic.
A ideia do evento é gerar

mais networking entre
empresários, oportunizando
fechamento de negócios e

formação de parcerias.
Para garantir vaga ou
saber mais sobre o

encontro, os contatos
são: (45) 3036-5638,
(45) 99141-7536 e

pontodeatendimento@amicoeste.org.br.

Por que as pessoas
se preocupem mais com a

minha vida
do que eu?
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Breno sequestra Verena
Em “Malhação”, Jade e Bárbara se preocupam com Gabriela,
que parte com Flora e Paulo. Breno sequestra Verena. Alex

tenta agredir Rafael. Solange afirma ao Conselho do Sapiência
que entrou em acordo com Rafael e a ONG Percurso. Gabriela

batiza o bloco de Carnaval dos alunos. Fabiana relata a
Solange suas exigências como presidente do Grêmio. Breno

chega com Verena a seu cativeiro.

 • SBT

Espelho da vida
André afirma a Alain que ele precisa apro-

veitar sua nova chance e compreender o que
está vivendo. Em suas sessões de regressão
com Letícia, Daniel descobre mais coisas so-
bre Julia. Mauro César tenta reatar com Gigi,
que declara ao ator que está noiva. Marcelo se
incomoda ao ver Mariane beijar Mauro César.
Hildegard apresenta Lucas a Mimi. Cris/Julia
se prepara para fugir com Danilo, e se despede
de Piedade e Bendita. Eugênio descobre que
as joias de Julia foram penhoradas.

Verão 90
Herculano deixa claro a Gisela que só está

no barco com ela por Isadora. Janaína descon-
fia da demora de Herculano. Galdino consegue
escapar de João. Jerônimo finge para Quinzi-
nho que não está interessado em Vanessa.
Fernando envia para Mercedes a foto que tirou
de Gisela e Herculano. Galdino conta a Jerôni-
mo que João o procurou. Mercedes se im-
pressiona com Janaína. Janaína conta a Jani-
ce que Mercedes lhe mostrou as promissórias
assinadas por Herculano, e revela seu temor
em prejudicar o trabalho de João na PopTV.
Vanessa se surpreende com a pesquisa de
Jerônimo sobre a família de Quinzinho. Hercu-
lano tenta se explicar a Janaína que, com medo
de prejudicar João, insinua que os dois devem
se separar. Vera conta a Nicole que Quinzinho
marcará a data do casamento com Larissa.
Mercedes não deixa Nicole entrar em sua casa
para falar com Quinzinho.

O sétimo guardião
Judith pensa na possibilidade de adotar

Feijão. Robério fica fascinado com o conheci-
mento de Marcos Paulo. Valentina vasculha o
local da queda de Feijão, sem perceber que
está sendo observada. Stella descobre que um
antigo cliente de Stefânia pode ser Mattoso. Mir-
tes compra várias caixas de um medicamento
laxante. Walid se declara para Diana. Júnior
beija Luz. Valentina cai no buraco que dá aces-
so ao labirinto para a fonte.

Teresa
Joana chega e diz a Heitor que se ele sair

com Vanessa, pode esquecê-la. Heitor diz a
Joana que precisa falar com Vanessa, mas que
podem ir os três juntos, e ela fica furiosa. Mari-

ano encontra Teresa. Oriana volta a humilhar
Teresa recordando a de sua origem humilde.
Arthur, zangado, diz a Oriana que a admira
muito, mas que agora Teresa é muito mais im-
portante e deve respeitá-la, do contrário acaba-
rá a amizade de tantos anos. Fernando quase
obrigado por sua mãe, propõe casamento a
Luisa, Teresa conta a Luisa que Fernando foi
obrigado por sua mãe a pedi-la em casamento.

As aventuras de Poliana
Branca, em casa, tenta convencer Mirela

de que Vini é um parceiro de dança – e de algo
a mais – melhor para ela do que Luca. A meni-
na reluta, mas fica pensativa. Marcelo garante a
João que confia nele. Afonso, incomodado, con-
versa com Luísa sobre o que ocorreu no jantar.
Claudia descobre tudo sobre o plano das crian-
ças com o drone e dá a maior bronca em Gael
e em Benício. Roger questiona Guilherme por
ele chegar muito tarde e quer saber mais sobre

a empresa em que o filho está trabalhando, des-
confiado. Poliana piora da gripe e não levanta a
tempo de ir para a escola. Roger manda Ciro
seguir Guilherme. Incomodado com um dos
assuntos do jantar, Marcelo pede o contato de
um antigo colega de classe para Helô para des-
cobrir se Luísa o traiu no passado ou não.

Jesus
Lázaro é sepultado. Jesus avisa aos após-

tolos que irão para a Judeia. Ele diz que Lázaro
está morto. O Messias diz a Marta que irá res-
suscitar seu irmão. Ele chora a morte de Láza-
ro e chega até o sepulcro. Jesus o chama.
Lázaro vem de dentro da caverna. Todos ficam
impressionados com a ressureição de Lázaro.
Escondida de Pilatos, Cláudia sai à procura de
Jesus para tentar curar Helena. Caifás não acre-
dita na ressureição de Lázaro e continua com a
ideia de matar Jesus.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
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De repente você se sente tomado por uma sensa-
ção de liberdade. Evite tomar grandes decisões
de hoje. Você tem uma sensação de serenidade e
calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias.
Você precisa disso.

To
ur

o

Você será capaz de empreender uma viagem que
está adiando há muito tempo. Esta viagem será bem
sucedida. A qualidade do seu descanso deixa muito
a desejar. Sua tensão nervosa está impedindo que
você consiga um verdadeiro descanso.

G
êm

eo
s Seu dia será dominado por discussões com os

outros e este é o lugar onde você vai encontrar a
sua chance! Você está em excelente forma hoje e
vai gerir as suas tendências dinâmicas com mais
cautela. Se você ficar com o essencial, você vai
resolver problemas de forma eficaz.

C
ân

ce
r Você tem uma imensa necessidade de fugir de sua

rotina e isso o está levando a conhecer novas pes-
soas interessantes. Você está na melhor forma pos-
sível, mas precisa de exercício físico. Assuma o con-
trole das coisas, sem correr riscos desnecessários.

Le
ão

Sua filosofia e sede de vida farão você particular-
mente atraente; relacionamentos bem sucedidos
estão à vista! Você vai transformar toda a sua ener-
gia para se divertir. Não exagere na comida.

V
ir

ge
m

Você intimida as pessoas ao seu redor sem perce-
ber. Seja flexível e as coisas vão correr sem pro-
blemas. Você está usando suas reservas de ener-
gia, modere os movimentos musculares. É hora de
mudar seu estilo de vida sedentário, praticando
um esporte suave regularmente.

Li
br

a

O céu abre novamente e você está se aproximan-
do de seus objetivos. Isso só depende de você.
Você será solicitado para trabalhar muito, então,
seja ciente de seus limites antes que se sinta
exausto.

E
sc

or
pi

ão Você terá que tomar algumas decisões radicais.
Você tem pensado nisso há um bom tempo e ago-
ra chegou a hora. As emoções negativas gastam
sua energia. Você precisa fazer algo concreto e
bem sucedido.

Sa
gi

tá
ri

o Há previsão de novas oportunidades para o futu-
ro. Seja receptivo a elas e encontre uma maneira
de seguir em frente! A sensação de fadiga dificulta
as suas atividades, a resposta está na sua alimen-
tação. A falta de vitaminas também está envolvida.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-

lo a retroceder e resolver uma questão importante
que está pendurada no ar. Aproveite ao máximo
a relativa calma de hoje para realmente pensar
sobre o que pode estar faltando em sua dieta.

A
qu

ár
io Seus laços com pessoas mais jovens vão lhe tra-

zer alegria. Livre-se de dúvidas inúteis. Você está
ouvindo mais o seu corpo, vai ser mais fácil manter
as coisas equilibradas. Cuide de seus ossos.

 P
ei

xe
s Sua energia psíquica está em alta e lhe dá um

impulso prometedor. Você vai compartilhar essa
energia com as pessoas que vê. Há muito estres-
se em torno de você e você vai chegar ao seu
limite. Tente encontrar algum lugar tranquilo e
sossegado para descansar a cabeça.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01
Homicídios 02
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 00

 A Polícia Civil investiga a morte
de um homem no Bairro Cascavel
Velho, na noite de domingo (17), zona
leste de Cascavel, que ocorreu de
maneira inusitada. Ele teria sido
morto com a própria arma, depois de
ter tentado matar quem lhe matou.

Segundo testemunhas já ouvi-
das pela polícia, Sandro Roberto
Ortiz, de 31 anos, e Eduardo da Sil-
va dos Santos, de 21 anos, esta-
vam em um ponto de ônibus na Rua
Londres, por volta das 23h, quan-
do Sandro sacou uma pistola 9 mm
e disparou contra Eduardo, acertan-
do-lhe a perna. Os dois entraram
em luta corporal, Eduardo teria con-
seguido pegar a arma, e revidou o
tiro. Baleado no peito, Sandro cor-
reu e pediu socorro, mas caiu sem
vida poucos metros depois.

Eduardo foi levado em estado gra-
ve ao HU (Hospital Universitário), onde
permanecia inconsciente ontem.

O que intriga a polícia agora é

Atirou e foi morto: PC
procura arma dos crimes

que Eduardo fugiu do local e pediu
a um amigo que “desse um fim” na
arma. O rapaz de 15 anos diz que
jogou a arma em um terreno baldio.
“O que pesa contra ele [Eduardo] é
o fato de ele ter sumido com a arma
do crime. Se a arma tivesse sido
localizada, a gente poderia confron-
tar a história”, explica a delegada
Raíssa de Vargas.

A polícia apurou que os dois ho-
mens estavam em um bar nas pro-

ximidades do local e que teriam ido
até o ponto para usar drogas. O
motivo da briga não foi esclarecido.

Eduardo está internado e já foi
expedido mandado de prisão dele.

A polícia procura pela arma e
mais testemunhas que possam
contribuir na elucidação do crime.

Esse é o terceiro homicídio re-
gistrado este ano em Cascavel.

Em meio ao tumulto do novo sistema de
transporte público de Cascavel, ao meio-dia
de ontem uma mulher foi atropelada na
Avenida Brasil, região central. Ela foi atingida
por um carro quando atravessava a via fora
da faixa de pedestres. Tereza de Jesus da
Silva, de 44 anos, ficou inconsciente e foi
atendida pelo médico do Siate. Ela sofreu
escoriações e contusões por todo o corpo e
foi encaminhada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Tancredo.

 Reportagem: Bethania Davies

FABIO DONEGÁ

Um homem ao capotar uma Van na BR-163 a 500 metros do Contorno Oeste de Cascavel, na
tarde dessa segunda-feira (18). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista
seguia no sentido Lindoeste quando a Van foi atingida de raspão por um caminhão que tentava
ultrapassá-la. Ele perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando várias vezes. Gilson
Machado foi socorrido com uma contusão na cabeça, corte profundo no braço esquerdo e uma
fratura no punho esquerdo. O motorista do caminhão foi embora sem prestar socorro.

AÍLTON SANTOS
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 Eliminado da 1ª Taça do Parana-
ense de Futebol com uma derrota nos
pênaltis para o Coritiba, por 5 a 3,
depois de empate sem gols no tem-
po normal – o goleiro Wilson defendeu
uma cobrança de pênalti de Ricardo
Lobo no 2º tempo -, o FC Cascavel terá
agora três semanas de folga no calen-
dário até o início da 2ª Taça, na qual
estreará no dia 10 de março contra o
Paraná Clube na Vila Capanema.

Durante esse período ocioso na
competição, o time cascavelense
vai avaliar o trabalho feito até ago-
ra e também a necessidade de re-
forçar o elenco. Um dos setores
analisados para dar mais opções
ao técnico Paulo Foiani é o ataque.

“Vamos avaliar com a comissão
técnica e tentar reforçar um pouco
mais o time pra fazer um segundo
turno ‘violento’. Temos alguns dias
para isso e acredito no nosso pro-
jeto, que estamos no caminho. Nin-

FC Cascavel busca reforços

guém falou que seria fácil”, anteci-
pou o presidente da equipe, Valdi-
nei Silva, lembrando que a janela
de transferência do Estadual esta-
rá aberta até o último dia útil an-
tes do início da 2ª Taça.

A mesma linha de discurso se-
guiu o técnico Paulo Foiani, que nes-
ta terça reencontra os jogadores
para treinos no CT do FC Cascavel:
“nada se definiu para nós, temos
mais cinco jogos na 2ª Taça e 15
dias, praticamente, para analisar-
mos o que fizemos de melhor. Não
vamos ‘baixar a guarda’ porque te-
mos uma equipe forte e todo um se-
gundo turno para disputar”.

A
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Toledo jogará
em Curitiba
A outra semifinal da Taça
Barcímio Sucupira Júnior, a 1ª do
Paranaense de Futebol 2019,
também definiu o vencedor nos
pênaltis. Melhor para o Toledo,
que novamente viu a estrela do
goleiro André brilhar para
eliminar o Operário e avançar à
decisão para enfrentar o Coritiba.
O jogo único da final será
domingo, às 16h, no Couto
Pereira, pois o Coxa tem melhor
saldo de gols (5 contra 3).

Recorde de público
O jogo contra o Coritiba marcou o recorde de público da história do FC

Cascavel e também do “novo Estádio Olímpico”, reinaugurado em 2017,
além de ter sido o maior público do Paranaense 2019 até aqui. Mesmo com

chuva, o registro foi de 11.501 pessoas no estádio (foto), sendo 9.853
pagantes, para uma renda de R$ 206.392.
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Cascavel, 19 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elton Andre de Moura e Cristina Pereira de Souza
2- Valter Luis Valoria da Silva e Marelise Fatima de Andrade Kindler
3- Amarildo Lemos Meira e Talita dos Anjos
4- Fabio Junior Walter e Ariane Rocha de Lima
5- Paulo Sérgio da Silva e Tatiane Ferreira Lisbôa
6- Rodrigo Francisco Favero e Claudineia Padilha
7- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
8- Nelson de Lima Ferreira e Angelina Menezes Baptista
9- John Ross Perin e Elisângela Bortoluzzi Teixeira
10- Mauricio Lopes Proença e Maria Iracema Gimenez Sequeira
11- Thiago Alberto Monteiro e Andressa Schroder
12- Rodrigo Becker Miranda e Heloisa Azevedo Brasil
13- Caue Dias Munhoz e Vitoria Aparecida Ceresoli
14- Jhonatan Marques da Silva e Raffaely Perlin Carvalho

 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.

Os atletas que representam Cas-
cavel nas competições de handebol
Paraná afora seguem mostrando
que a cidade tem tradição no espor-
te em todas as modalidades. Des-
ta vez, novamente, as equipes de
handebol de areia se destacaram,
na 3ª etapa do Circuito Paranaense,
realizada na “capital do handbeach
no Estado”, Paranaguá.

Os times cascavelenses (foto) re-
petiram nessa etapa os resultados
conquistados na anterior, em Rebou-
ças: campeão no feminino e terceiro
lugar no masculino. Já as demais co-
locações sofrem alterações, com An-
tonina vice-campeão no masculino –
Paranaguá venceu novamente -, e Ubi-

Cobras D’areia
 ARQUIVO ATLETAS

ratã (prata) e Rebouças (bronze) in-
vertendo posições no feminino.

Assim, tanto a Cobra Handbea-
ch Cascavel, no feminino, quanto o
ACH/Cascavel, no masculino, che-
garão à 4ª e última com chances de

PAULISTA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Santos 15 6 5 0 1 13 6 7
2º Red Bull 14 7 4 2 1 11 6 5
3º Ponte Preta 9 7 2 3 2 5 3 2
4º São Caetano 4 7 0 4 3 7 14 -7

GRUPO B
1º Palmeiras 14 7 4 2 1 7 2 5
2º Novorizontino 12 7 3 3 1 5 5 0
3º Guarani 10 6 3 1 2 8 6 2
4º São Bento 3 6 0 3 3 2 9 -7

GRUPO C
1º Corinthians 10 7 3 1 3 6 7 -1
2º Ferroviária 9 7 2 3 2 5 5 0
3º Bragantino 9 7 2 3 2 9 12 -3
4º Mirassol 5 7 1 2 4 4 12 -8

GRUPO D
1º Ituano 10 7 3 1 3 11 6 5
2º São Paulo 9 7 3 0 4 9 7 2
3º Oeste 9 6 2 3 1 7 5 2
4º Botafogo 4 7 1 1 5 6 10 -4

Ituano 2x0 Mirassol
Red Bull 3x1 Botafogo

São Caetano 4x4 Bragantino
Novorizontino 0x0 Ponte Preta

Ferroviária 0x0 Palmeiras
Corinthians 2x1 São Paulo

ONTEM
Oeste x São Bento

Santos x Guarani

SEXTA-FEIRA
18h45 Mirassol x São Bento
21h Bragantino x Novorizontino

SÁBADO
16h30 Guarani x São Caetano
19h Palmeiras x Santos

DOMINGO
17h São Paulo x Red Bull
17h Ponte Preta x Ituano
19h Botafogo x Corinthians

SEGUNDA-FEIRA
17h30 Ferroviária x Oeste

7ª RODADA

8ª RODADA

buscar o título da temporada 2019.
A disputa será nos dias 16 e 17 de
março em Matinhos. Vale lembrar
que a 1ª etapa, que estava marcada
para dezembro de 2018, não ocor-
reu pelo baixo número de inscritos.
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GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 17 7 5 2 0 21 1 20
2º Internacional 13 7 4 1 2 8 7 1
3º São José 12 7 4 0 3 8 6 2
4º N. Hamburgo 11 7 3 2 2 4 7 -3
5º Caxias 10 7 3 1 3 8 8 0
6º Juventude 10 7 3 1 3 6 8 -2
7º Aimoré 9 6 2 3 1 6 4 2
8º Pelotas 8 6 2 2 2 4 4 0
9º São Luiz 8 7 2 2 3 5 8 -3
10º Avenida 6 7 1 3 3 4 11 -7
11º B. de Pelotas 4 7 0 4 3 4 10 -6
12º Veranópolis 3 7 0 3 4 5 9 -4

São Luiz 1x0 Avenida
N. Hamburgo 1x0 São José
B. de Pelotas 0x0 Grêmio

Veranópolis 0x1 Juventude
Internacional 2x1 Caxias

Ontem
Pelotas x Aimoré

SÁBADO
17h Juventude x São Luiz

DOMINGO
17h Avenida x Internacional
17h Caxias x Pelotas
17h Aimoré x N. Hamburgo

SEGUNDA-FEIRA
20h Grêmio x Veranópolis

TERÇA-FEIRA
19h15 São José x B. de Pelotas

7ª RODADA

8ª RODADA

PLACAR DE ONTEM
    PAULISTA

Santos ?x? Guarani
Oeste ?x? São Bento

  GAÚCHO
Pelotas ?x? Aimoré

  COPA DO BRASIL
19h15 Londrina x Paraná

          LIGA DOS CAMPEÕES
17h Lyon x Barcelona
17h Liverpool x B. Munique

      LIBERTADORES
21h30 Melgar x Caracas

    COPA SUL-AMERICANA
21h30 Chapecoense x U. La Calera

JOGAM HOJE

 A segunda parte dos jogos de
ida das oitavas de final da Liga dos
Campeões será realizada hoje e
amanhã e vai contar com grandes
partidas. Nesta terça-feira, Liverpo-
ol e Bayern de Munique se reencon-
tram no Anfield depois de 38 anos,
enquanto o Lyon tem a difícil mis-
são de enfrentar o Barcelona sem
Fekir, suspenso, e com Messi em-
balado. Esses jogos estão marca-
dos para as 17h (de Brasília).

Na França, o Lyon recebe o po-
tente Barcelona, líder do Espa-
nhol, após ter feito uma boa fase
de grupos, que contou com a vitó-
ria em cima do Manchester City
(2 a 1). Contando com o fator
casa, os franceses vão em busca

Oitavas da Champions
da classificação e apostam nos
gols de Dembélé e Depay. O pon-
to ruim fica pelo desfalque do ca-
pitão Nabil Fékir, suspenso.

Do outro lado, Messi faz uma
belíssima temporada. Com o gol
no último sábado, na vitória por 1
a 0 sobre o Valladolid, o argentino
alcançou a 11ª temporada segui-
da marcando, pelo menos, 30
gols. A conquista da Champions é
o principal objetivo do clube, mas,
para isso, precisa de um bom re-
sultado diante do 3º colocado no
Campeonato Francês.

Equipes que nos últimos anos passaram a travar forças como iguais no futebol paranaense e brasileiro, Londrina e Paraná
Clube terão nesta terça-feira uma oportunidade ímpar de duelar por uma decisão de vaga nacional. No caso, pela Copa
do Brasil. Tubarão e Gralha se enfrentam hoje pela abertura da 2ª fase da competição, às 19h15, no Estádio do Café.
Em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis. Será o segundo duelo entre as equipes em 10 dias. Pelo
Paranaense, o Paraná levou a melhor sobre um Londrina desfalcado por conta de uma virose e encerrou um tabu de quase
19 anos sem vitória no Café, onde volta para enfrentar um “mordido” Tubarão nesta noite.

PARANÁ CLUBE
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