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“Poupança Vale-Sim”
tem mais de R$ 4 mi

em créditos não usados
Levantamento inédito revela que a Vale-Sim, que administra o sistema de transporte de 
Cascavel, tem cerca de R$ 4,2 milhões em créditos de passagens não usadas desde 

2009. Apenas entre fevereiro do ano passado e março deste ano 199.520 créditos pagos 
expiraram, o equivalente a mais de R$ 700 mil.

30 tiros em nova 
tentativa de execução
Um mês e meio depois do atentado ao empresário Sandro 

Rossi, atingido com mais de 20 tiros, ontem à noite o 
irmão dele foi alvo de tentativa de execução. Testemunhas 
relataram que foram disparados mais de 30 tiros contra o 

veículo. A vítima foi baleada na cabeça e levada ao Hospital 
Universitário, onde seu irmão continua internado.
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 Presidente Jair 
Bolsonaro, refe-

rindo-se ao limite 
de pontos para a 
perda da carteira 

de habilitação, 
ao minimizar a proposta 
apresentada por ele de 

flexibilizar o CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), inclusive 

acabar com a obrigatorie-
dade das cadeirinhas para 

crianças de até dez anos nos 
veículos e repetiu que “vai 
acabar com a indústria da 
multa no Brasil”. O texto 

prevê a duplicação do limite 
de pontos permito a um 

motorista - de 20 para 40. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

“Por mim eu botaria 
60 porque, afinal de 
contas, a indústria 
da multa vai deixar 

de existir no Brasil”.

Cheia
17/06 - 05h31

Está em vigor a Lei 13.818/19, que alterou a Lei das Sociedades 
Anônimas (nº 6.404/76) para dispensar as sociedades anônimas de 
capital fechado de publicar edital para convocar assembleia geral 
dos acionistas, bem como balanços contábeis e demonstrações 
financeiras em determinados casos.

A publicação dos documentos é dispensada para as empresas 
com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido de até R$ 10 
milhões (chamadas de “S/As de pequeno porte”).

Antes da alteração, as únicas empresas que estavam dispen-
sadas das publicações eram aquelas com menos de 20 acionistas 
e com patrimônio líquido de até R$ 1 milhão.

Com essa mudança, a companhia fechada que estiver enqua-
drada nessa situação poderá convocar as assembleias por anúncio 
entregue a todos os acionistas contra recibo (o recibo deverá ser 
apresentado quando do registro da Ata na Junta Comercial) e deixar 
de publicar os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na 
ordem do dia da assembleia, desde que sejam juntadas cópias 
autenticadas dos documentos deliberados em assembleia, quando 
do registro da referida Ata na Junta Comercial.

A dispensa da publicação para essas companhias de capital 
fechado vai reduzir bastante os custos e a burocracia. Espera-se 
que essa medida estimule as companhias que muitas vezes deixam 
de aprovar suas contas e formalizar seus atos por conta dos gastos 
com publicações e arquivamentos.

Mais do que uma mera burocracia, a aprovação das contas 
da administração e do balanço podem trazer benefícios às com-
panhias na medida em que permite maior transparência a todos os 
envolvidos, e ainda permite prevenir situações que poderiam ser 
utilizadas para fomentar disputas. 

AGÊNCIA BRASIL



03POLÍTICACASCAVEL, 06 DE JUNHO DE 2019

n Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Reforma administrativa 
Aproveitando o projeto de extinção da Cettrans, a 

administração municipal decidiu fazer uma limpa em 
cargos do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e 
da FMC (Fundação Municipal de Cultura e Esporte). Do 
IPC, deixarão de existir os cargos de diretor de controle 
e ordenamento territorial (salário R$ 8.571), gerente de 
cadastro multifinalitário, gerente de planta genérica e 

gerente de licenciamento (R$ 6.329). Da FMC: gerente de 
planejamento, gestão e finanças, gerente de políticas de 
esporte e lazer, gerente de políticas de cultura (salário de 

R$ 6.329) e diretor de políticas de esporte (R$ 8.571). 

Histórico
Apesar do prazo estabelecido em contrato, a 

expectativa é que as obras do Aeroporto Municipal 
- no terminal de passageiros - fiquem prontas antes. 

Pelo acompanhamento em tempo real da prefeitura, a 
empreiteira está com o cronograma acima do previsto 
- bem ao contrário do que geralmente acontece. Em 

dezembro tudo deve ficar pronto e em janeiro as novas 
operações estarão a todo vapor, estima o prefeito.

 Os créditos da bilhe-
tagem eletrônica com-
prados para embarque no 
transporte público de Cas-
cavel e ainda não usados 
pelos passageiros somam 
R$ 4.242.968,20. O mon-
tante é o acumulado de 
2009 a 2019 pela Vale-
Sim, empresa terceirizada 
responsável pelo sistema. 

Por lei, os créditos 
têm validade de 12 
meses - caso não sejam 
usados nesse tempo, eles 
expiram. Porém, como já 
foram pagos, o dinheiro 
não desaparece - pelo con-
trário: rendem uma quan-
tia significativa, que, por 
enquanto, não têm uma 
destinação transparente.

Aplicado na poupança, 
a uma taxa de 0,5% ao 
mês, o recurso gera R$ 
21.214,84 em juros. 
Considerando que de 
fevereiro do ano passado 
até agora o saldo não bai-
xou de R$ 3,2 milhões, 
em 12 meses teria ren-
dido, só de juros, pelo 
menos R$ 250 mil. Se 
aplicado em outras linhas 
de investimento, o lucro 
seria ainda maior.

A apuração está em 
andamento pelo vereador 
Fernando Hallberg (PDT), 
que obteve os dados 
por meio da Procurado-
ria Jurídica. As planilhas 
foram repassadas pela 
Companhia de Trânsito e 
têm como origem a Vale-
Sim. Nos dados consta 
que entre fevereiro do 
ano passado e março 
deste ano 199.520 cré-
ditos pagos expiraram, 
o equivalente a mais de 
R$ 700 mil. 

Por meio do gestor, 

Saem nove, entram 12
Com a aprovação da 
Transitar, ficam extintos 
automaticamente 
determinados cargos: 
secretária executiva, 
assessor de comunicação, 
assessor de relações 
comunitárias (cada um 
recebe R$ 3.164,97), 
assessor de projetos da 
presidência (R$ 6.329), 
assessor jurídico do 
gabinete, diretor financeiro, 
diretor de engenharia, 
diretor de administração 
aeroportuária, diretor de 
educação (R$ 8.571). Para 
a autarquia serão criados 
12 cargos: presidente 
(R$ 15.891), assessor, 
diretor administrativo, 
diretor jurídico, diretor 
de transporte, diretor 
de trânsito, diretor 
de administração 
aeroportuária - o salário 
será de R$ 8.717 a cada 

cargo. Cada diretoria 
contará ainda com um 
gerente de divisão, que 
receberá R$ 6.437 por mês.

Tiago de Amorin
Depois de 18 anos do 
assassinato que chocou 
o Estado, agora a Câmara 
decidiu que o ex-deputado, 
ex-vereador e radialista 
Tiago de Amorin Novaes 
deve nomear algum 
prédio público. Ele foi 
morto a tiros em frente 
ao prédio onde morava, 
na Minas Gerais, aos 33 
anos, dia 18 de dezembro 
de 2001. A iniciativa é 
de Alécio Espínola, Josué 
de Souza e Roberto 
Parra. “Infelizmente, até 
o presente momento 
Tiago não teve seu nome 
reconhecido por esta Casa 
em um próprio público 
municipal”, considera o projeto, 
que depende de votação. 

“Poupança ValeSim”
chega a R$ 4,2 milhões 

FERNANDO Hallberg quer saber 
por que crédito não foi usado para 
abater tarifa

Alan Tambeli Carneiro, a 
ValeSim esclareceu que 
os “créditos dos cartões 
dos passageiros não expi-
ram ou expurgam, mesmo 
aqueles vendidos há mais 
de 12 meses, ainda que 
havendo previsão legal 
para tal procedimento”. 
Ou seja, o dinheiro dos 
passageiros é mantido 
em posse da empresa e 
“poderiam” ser usados.

Diante do saldo man-
tido pela ValeSim, Hal-
lberg aguarda agora 
novas respostas do Exe-
cutivo municipal. “Que-
remos saber o motivo 
pelo qual esses R$ 4,2 
milhões não foram aba-
tidos para proporcionar 
um desconto na tarifa. 
Também aguardamos 
respostas sobre o uso 
desse recurso durante 
todo esse tempo”. 
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l Realocação dos alunos
A secretária Márcia Baldini admitiu que 
a Associação dos Moradores do Clau-
dete não é o local ideal para as crianças, 
mas lembra que, para se alcançar resulta-
dos, é preciso fazer sacrifícios. “É um local 
improvisado, mas quando é feita uma 
reforma é preciso pensar na recompensa. 
O Cmei terá refeitório, cozinha, estacio-
namento, rampa de acesso, banheiros 
adequados...” A associação fica do lado do 
Cmei e o tempo estimado para a conclu-
são da reforma é de dez meses. 

l Mais vagas
O prefeito Leonaldo Paranhos e a 
secretária Márcia Baldini garantem 
que, antes mesmo do fim da reforma 
do Cmei Raio de Luz, mais 50 vagas serão 
abertas. “[Dentro de] Seis a oito meses 
abriremos as novas vagas”, adianta Már-
cia. Atualmente, o Cmei atende 56 alunos. 

l Frota
A Secretaria de Educação recebeu 
ontem dois carros novos. Um ficará no 
setor de engenharia e outro será usado 
para assessoramento pedagógico nas 
escolas e nos Cmeis. 
 

A assinatura da ordem de ser-
viço que determina o início das 
obras de reforma e ampliação do 
Cmei (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) Raio de Luz aconteceu 
na manhã de ontem (5), no Paço 
Municipal, e dá início à conta-
gem regressiva para a entrega do 
espaço remodelado. 

O prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC), a secretária de Educação, 
Márcia Baldini, os vereadores Misael 
Junior (PSC), Josué de Souza (PTC), 
Romulo Quintino (PSL) e Alécio Espi-
nola (PSC), o presidente da Asso-
ciação de Moradores do Claudete, 
Thiago Gluzezak, e a professora do 
Cmei Cirlene Moraes de Souza tam-
bém endossaram o documento.

Os alunos foram realocados na 
segunda-feira (3) no salão comuni-
tário do bairro e as obras começa-
ram ontem mesmo. 

Durante a solenidade, o prefeito 

Cmei Raio de Luz: dada a
largada para início das obras 

destacou que Cascavel é referência 
nacional em educação e reforçou o 
objetivo da administração em criar 
uma cidade humanizada: “Nós não 
estamos construindo apenas paredes 
e escolas, mas dignidade. Temos que 
voltar a valorizar o ser humano”.  

ASSINATURA marca 
o início das obras 

COMPUTADORES são 
adaptados para facilitar 

aprendizagem 

Inclusão
As Escolas Municipais Juscelino Kubitschek, Ita Sampaio, Professora Gladis Maria 

Tibola, Luiz Vianey Pereira e Ana Neri receberam ontem computadores para os alu-
nos com deficiência. Os equipamentos visam facilitar a comunicação e ajudam na 

inclusão dos alunos. Celso Mariano da Silva, disse que o computador será como um 
incentivo para a filha Maria Eduarda da Silva: “É uma nova experiência e um grande 
incentivo para que ela desenvolva o tratamento da melhor forma possível”. Maria 

tem cranioestenose, uma má formação no crânio.
A secretária Márcia Baldini explica que o computador tem programas específi-

cos para ajudar na 
aprendizagem: “São 

alunos que não 
conseguem nem 

segurar o lápis, que 
não têm coordenação 

motora. Agora, só 
com o toque na tela 
eles vão conseguir 

aprender e melhorar 
a interação”. 
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o 
regulamento e as características essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da 
modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo 
SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC 
Promotora 0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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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:

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

CASCAVEL, 25 DE MAIO DE 2019
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documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

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

01- JEAN RENER MARINHO DOS SANTOS E LUANA ALICE DELALIBERA 

Moradores da Rua Olindo 
Periolo, no Bairro Pacaembu, em 
Cascavel, estão preocupados com 
a insegurança do trânsito no local. 
Diversos acidentes e até um atro-
pelamento com morte já foram 
registrados ali. No fim da tarde de 
ontem, uma mulher ficou ferida em 
uma batida entre um carro e uma 
moto. “São muito acidentes, mui-
tos mesmo que acontecem aqui. 
Nós já pedimos diversas vezes 
providências à Cettrans... precisa-
mos de redutores de velocidade, 
semáforos... O trânsito aqui é 
muito intenso, especialmente nos 
horários de pico. Precisa organizar 
melhor. Sem contar que temos 
dois colégios aqui nas proximida-
des, são crianças, adolescentes 
e mães que precisam se locomo-
ver em meio a essa situação”, 
aler ta Ney de Souza, presidente 
da Associação de Moradores 
do Bairro Pacaembu, que acres-
centa: “Já falei com a Cettrans. 
Espero que esse seja o último 
acidente que acontece aqui. Que 
a prefeitura tome uma providência 
urgente para resolver o problema”.

Out ras duas moradoras 

O que diz a Cettrans
De acordo com o presidente da Cet-
trans, Alsir Pelissaro, a prefeitura já 

está encaminhando uma licitação para 
a compra de semáforos e assim que eles 
forem adquiridos serão instalados nos 

cruzamentos em que a estatística apontar 
como necessários. Ele disse ainda que 

quebra-molas não podem ser instalados 
no local, pois, de acordo com determina-
ções do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito), são para reduzir a velocidade 
apenas em frente a escolas e hospitais. 

Após acidentes, moradores 
exigem instalação de semáforos

exaltadas por conta do acidente 
afirmaram que os moradores paga-
ram pelo asfalto no local, mas que 
não há segurança para que os pró-
prios transitem ali.

O ACIDENTE 
Elizene Alves de Jesus, 41 

anos, conduzia uma motoci-
cleta e bateu em um carro que 
seguia no sentido contrário. Ela 
teve ferimentos moderados e foi 
levada à UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Veneza. 

Semana Nacional de Luta  
Contra Queimaduras no HU

Começam hoje (6) as atividades referen-
tes à Semana Nacional de Luta Contra 
Queimaduras. Até o dia 10, a Unioeste 

e o HU (Hospital Universitário), em 
parceria com a UEL (Universidade Esta-
dual de Londrina), estarão orientando e 
apresentando os tipos de queimaduras 

e seus respectivos cuidados.
De acordo com os organizadores, a 

Semana visa promover uma maior elimi-
nação de riscos além de fornecer algumas 
dicas de prevenção como: não usar álcool 
para atender churrasqueiras; não se expor 
ao sol sem proteção; não deixar crianças 
sozinhas na cozinha; proteção das toma-
das para evitar choques elétricos; afastar 
as crianças de produtos inflamáveis e não 
se esquecerem que bombinhas e fogos de 

artifício não são brinquedos.

MORADORES dizem que acidentes são comuns 
no local 

 AÍLTON SANTOS
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Ações continuam
Mesmo com as ações alusivas ao 
mês de maio concluídas, o trabalho 
de conscientização não cessa. Cet-
trans e Cotrans desenvolvem ações 
diárias, alcançando mais de 20 mil 
pessoas diretamente todo o ano. 
A população é convidada a partici-
par ativamente das ações de educa-
ção de trânsito, podendo procurar a 
Cettrans para apoio. 

As 63 ações realizadas durante 
o Maio Amarelo, campanha encer-
rada no último dia 31, envolveram 
pelo menos 9,5 mil pessoas em 
Cascavel, que foram alcançadas 
por alguma das atividades edu-
cativas realizadas pela equipe de 
educação de trânsito da Cettrans 
(Companhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito), em parce-
ria com o Cotrans (Comitê Interse-
torial de Prevenção de Acidentes 
de Trânsito) e demais órgãos de 
trânsito parceiros. Balanço divul-
gado hoje (5) pela Companhia 
revela um crescimento de 48% na 
participação da comunidade em 
relação ao movimento organizado 
em maio de 2018.

No ano passado foram alcança-
das diretamente 6.425 pessoas; 
no período de abril de 2018 a abril 
de 2019, Cascavel apresentou 
queda de 43% em acidentes fatais 
e nenhum óbito de motociclista; 

Maio Amarelo alcançou
9,5 mil pessoas este ano

em igual período houve redução de 
9% no número de atropelamentos 
e 66% menos óbitos de pedestres; 
com o investimento em ciclovias e 
ciclofaixas, Cascavel registrou 22% 
menos ciclistas feridos.

FOTOS: SECOM

Conscientização
O Maio Amarelo tem papel fundamental na conscientização dos cidadãos 

em todos os modais de trânsito, desde o pedestre, o ciclista, o motociclista 
e o condutor de veículos. Entre as ações do movimento estão palestras para 
crianças, jovens, adultos e idosos; abordagens na via pública; a operação Pé 

na Faixa; uso de simulador de trânsito; abordagens lúdicas, tudo isso em prol 
de um trânsito mais humanizado. “Com grande auxílio da população, nós, 

educadores e agentes de trânsito, conseguimos atingir os objetivos propostos, 
contribuindo para a redução de acidentes e mortes nas vias públicas”, avalia a 

coordenadora de Educação de Trânsito da Cettrans, Luciane de Moura.
De acordo com ela, o ano de 2019 foi iniciado com o reforço da segurança 

dos motociclistas, “pois, além do excesso de velocidade, em escolas é muito 
comum encontrar pais ou responsáveis pelos alunos transportando crianças 

menores de sete anos, ou transitando em três passageiros, fazendo o famoso 
‘sanduíche’, o que é proibido”, explica Luciane.

Outra infração facilmente percebida é a falta do uso do dispositivo de segu-
rança (cadeirinha), assim como o cinto de segurança. “Já presenciamos diver-

sas situações em que os condutores colocam em risco a vida da criança e, nós, 
como educadores, precisamos conscientizar essas pessoas para que os filhos 

deles, no futuro, não repitam os mesmos erros”.
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TOPÍSSIMA 
Edevaldo se disfarça de Pierre para pegar informações 

com Sophia. Jandira assume ter roubado o dinheiro da pró-
pria casa. Sophia pede para Pierre esconder seu diário. 
Zumbi se anima para uma festa. Angélica conta para Lara 
sobre a prisão de Sophia. Jandira pede emprego na pei-
xaria de Pedro. Vitor se aproxima de Gabriela e fala mal 
de Rafael. André diz que Sophia e Antonio estão liberados. 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

10 VARIEDADES HOJE NEWS, 06 DE JUNHO DE 2019

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

 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.
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CASCAVEL, 06 DE JUNHO DE 2019

1- JOÃO CARLOS BENTO E ANA PAULA FERREIRA
2- VINICIUS BIASI DE LIMA E ALINE SCHUMAKER DE SOUZA
3- JOÃO RICARDO RUTKAUSKIS E CAMILA MORESCO
4- GABRIEL RAMOS RUSTICK E ANDRESSA DE SOUZA ARCANGELO 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Letícia permite que Laila e Dalila/Basma visitem 

Jamil na UTI. Laila estranha ao ver a rival no quarto do 
marido. Paul instrui Gabriel e Robson a fazerem Miguel 
perder dinheiro no cassino. Elias mente para Missade e 
vai ao encontro de Helena. Sara sugere que seu casa-
mento com Ali seja feito no Instituto Boas Vindas. Raduan 
chora ao ver Dalila/Basma, e Laila fica intrigada. Caetano 
confirma a mentira de Elias para Missade. Almeidinha 
descobre que Fauze saiu da cadeia no Líbano. Jamil tem 
alta do hospital. Paul instrui um rapaz a atacar o comércio 
de Missade.

VERÃO 90
Jerônimo exige que Galdino devolva o dinheiro 

roubado e o expulsa de sua casa. Vanessa beija Quinzi-
nho. Quinzão não gosta de saber que Mercedes planeja 
dispensar Lidiane. Manuela e João decidem enviar a Mer-
cedes um falso roteiro do último episódio do programa. 
Lidiane confidencia a Jofre seu interesse em Quinzão. 
Dandara flagra Quinzinho mentindo sobre Vanessa. 
Álamo não aceita o conselho de Floriano para procurar 
um terapeuta. Mercedes fica furiosa ao ver João sendo 
entrevistado por Manu no programa ao vivo.

A DONA DO PEDAÇO 
Amadeu desiste de se separar de Gilda. Ellen e 

Josiane tentam acalmar Maria. Maria tenta descobrir 
com Márcio por que Amadeu não voltou para sua casa. 
Chico e Cornélia descobrem que foram roubados. Eusébio 
revela para a família seus planos para ficar rico. Virgí-
nia sugere que a família custeie os estudos de Edilene. 
Edilene mente para Cosme. Amadeu se explica para 
Maria. Josiane arma um plano para apresentar Régis a 
sua mãe. Rael encontra a confeitaria de Maria. Maria 
reconhece Régis.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Antônio e Branca relembram de momentos do pas-

sado e são interrompidos por Glória. Ruth propõe a Celso 
fique no lugar de Lindomar. Sophie e Yuri são os primei-
ros professores a participar da competição musical. Luca 
sobe ao palco e faz uma importante declaração na frente 
de todos. Jeff vai até a O11O para conversar com Pen-
dleton. Poliana e Guilherme convencem Luísa e Marcelo 
a se apresentarem na competição de professores. João 
descobre que foi seguido até a escola.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Damião e Marina caem numa rua sem saída. Marina 

decide se entregar para os capangas enquanto 
Damião foge. Marina pede para que Damião conte 
para Ofélio tudo o que está acontecendo. Geraldo 
manda os capangas levarem Marina até o galpão. 
Regina inventa que Damião foi mandado embora e 
Marina tirou férias. A professora Flavia deixa Omar 
até mais tarde na escola e escreve um bilhete para 
o pai dele, Joel, contando o que aconteceu. Luis 
conversa com Mateus para acalmá-lo.

Em “Malhação”, Marquinhos fica interessado em 
Rita. Marco manda flores para Carla, e Madureira se 
enfurece. Rita sofre uma retaliação de Marquinhos. 
Thiago inventa uma rifa para vender o violão de 
Raíssa. Jaqueline, Anjinha e Camelo exigem que 
Neide tome uma atitude contra Marquinhos. Thiago 
mente para vender as rifas e obriga Cléber a fazer o 
mesmo. O gerente da loja ameaça demitir Rita. Lara 
garante a Lígia e Joaquim que Rita não cumprirá 
a ordem dada pela juíza. Um assistente social e 
uma psicóloga chegam ao colégio. Jaqueline dis-
cute com César. Peixoto investiga a venda de rifas 
pelo bairro. Karina encontra Jaqueline no quarto de 
César, e as duas se desentendem. Daniel aconselha 
Madureira. Rita desabafa com as amigas que não 
sabe se conseguirá continuar na escola. O gerente 
da loja garante a Lara que Rita será demitida. 

l SBT

l RECORD

l REDE GLOBO

Lara chega na prisão e os surpreende.

JEZABEL 
Acabe manda Obadias dar mais ração aos cavalos e ele 

reclama que não tem como, pois os alimentos dos soldados 
e servos já foram muito reduzidos. Acabe se irrita e diz que 
é uma ordem. Obadias implora a Acabe que não permita o 
sacrifício de uma criança. Obadias chora copiosamente e 
Joana se preocupa. Hannibal, Pigmaleão, IB e Thanit inva-
dem a casa de Baltazar e perguntam por Chaya.  

Lara pede para
que gerente de 
loja demita Rita
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Você vai ser mais reagente, de forma cons-
trutiva. Sua natureza realista será de grande 
ajuda para as pessoas ao seu redor, mas você 
não é bom em estabelecer seus próprios limites 
- não se esqueça de pensar em você.

Motivado e otimista, você será perfeito para 
treinar as pessoas ao seu redor, é hora de lutar 
por sua causa, você está lutando para manter 
o ritmo, suas baterias podem ser recarregadas 
ao ar livre. Não se preocupe com nada.

Você será capaz de se voltar para completar 
seus projetos com total confiança. Você está 
em melhor forma e se sente bem para enfren-
tar o que deve ser enfrentado. Não desperdice 
sua energia em palavras sem sentido.

É um dia para surpresas. Você está pen-
sando em muitas coisas ao mesmo tempo 
e a sua mente está cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades em longo prazo, 
mas sem entrar em pânico.

No entanto, não imponha as suas ideias sobre 
os outros. Sua melhor maneira de recarregar 
as baterias fisicamente e mentalmente seria 
fazer uma pausa e ouvir música ou fazer algo 
que você realmente gosta.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Na banalidade da vida cotidiana, você vai se 
deparar com situações que abrem portas para 
dimensões mais elevadas. Sua falta de con-
centração pode levar você a cometer erros, 
então diminua o ritmo e relaxe.

Aconteça o que acontecer, seja você mesmo. Você 
estará mais receptivo às outras pessoas do que o 
habitual. Isso lhe causará esgotamento nervoso. 
Passe um curto período de tempo sozinho para 
que você possa redirecionar o foco para si mesmo.

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente 
ausente o está ajudando a fugir da rotina. Ideias 
estão surgindo e você será tentado a agir muito 
prematuramente e sem medir as suas forças de 
antemão. Um pouco de moderação é necessária!

Sua capacidade de se adaptar às mudanças 
será destacada. Seria bom permanecer aberto às 
diferentes opções que se apresentam para você. 
Suas emoções reprimidas irão afetar a sua diges-
tão - certifique-se de evitar alimentos picantes.

Você vai encontrar seu próprio caminho para 
dialogar, o que vai tornar a vida mais fácil. Você 
precisa de mais liberdade e vai se sentir mais 
reacionário - você precisa respirar.

Você não vai ter a folga necessária para 
se afastar - você vai ter que agir rapida-
mente. Evite correntes de ar e alterações 
de temperatura.  Você precisa dormir 
para recarregar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AGRONOMIA
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SANDALIAS
STENIAN

SÃONODIO
BOLETOOAT

ATEMATU
SOMANAIR

VARONI
LSN

VITIMOEMO
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OTOSNULOS

Opção a 
programas
gravados

(TV)

Ave negra
também
chamada
"melro"

Cheio de
balas (o
revólver)

Universi-
dade de
Brasília
(sigla)

Partes da
dobradiça

unidas
pelo pino
Gala, para

o pintor
Salvador

Dalí 

Renata 
Domin-

guez, atriz 
brasileira

São o cal-
çado femi-
nino típico
do verão

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

A popular
"solitária",
parasita
humano

Esporte
olímpico
de Robert
Scheidt

O critério
usado na
censura
de filmes

Sentimento
que move o
terrorista

Um dos rios
que cortam
São Luís

(MA)

"Braço" da
ONU para
a saúde
(sigla)

(?) Niño,
fenômeno
climático

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

Expressam
o desa-

grado de
eleitores

Caracterizam a
barata e a coruja

Palmeira endêmica
da Mata Atlãntica

Via de aplicação do
clister (Med.)
Diana (?), diva

americana do soul 

Guia para 
pagamento
Operação
de adição

Ciência
rural

Engana
(gíria)

Chico (?),
ídolo da

Fórmula 1
Picante

Montadora
de Betim

Graduação
no judô

Libido dos
animais
Atilho;
liame

Aveia, 
em inglês
2ª pessoa 
do discurso

O assunto
do livro

(?) Damon,
ator (Cin.)

(?) de Tefé,
cartunista
Não, em
francês

Másculo
Causo a
morte de
(alguém)

2/el. 3/dan — non — oat. 4/fiat — matt — ross. 5/landi.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
10 
01 
03 
13

Sete meses após a morte do 
jovem Gabriel Batista de Souza, 
21 anos, a família do rapaz ainda 
espera por respostas. Há 20 dias a 
divulgação de imagens de câmeras 
de segurança que mostram o sus-
peito do assassinato reacendeu as 
esperanças dos familiares, mas, 
de acordo com a família, apesar 
disso, apenas um suspeito foi 
detido pela polícia só que, por falta 
de provas que o ligassem ao crime, 
ele foi liberado. 

A demora na identificação do 
autor do crime faz a família levan-
tar a suspeita de que ele não more 
em Cascavel. O celular de Gabriel 
também passa por nova perícia. 

Gabriel foi mor to com uma 
facada no peito no dia 1º de 

Caso Gabriel: Família 
ainda espera respostas

novembro de 2018, na Rua Europa, 
no Bairro Periollo, em Cascavel. 

Quem souber  de a lguma 
informação sobre o rapaz que 

aparece nas imagens pode 
entrar em contato com a Polícia 
Civil de forma anônima pelos 
telefones 190 e 197. 

 Operação Campana: Mandado  
é cumprido em Cascavel

Um dos três mandados de busca e apreensão expedidos ontem durante a Ope-
ração Campana, que investiga o tráfico de drogas, armas e munições do Para-

guai, deflagrada pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu, foi cumprido em Cascavel. 
A Polícia Federal não informou detalhes sobre o local e o material apreendido já 

que as investigações continuam e informações seguem em sigilo. 
Os outros dois mandados foram cumpridos em Foz do Iguaçu e durante a 

investigação três pessoas foram presas e um menor foi apreendido por porte de 
armas de fogo. Um dos alvos da operação, um paraguaio que fornecia drogas, 
armas e munições 
para o grupo crimi-
noso, já havia sido 

preso em dezembro 
de 2016 em Cidade 

do Leste.
A PF afirma ainda 
que o grupo era 

responsável também 
pelo transporte de 

motocicletas rouba-
das/furtadas no Bra-
sil para o Paraguai.  

DIVULGAÇÃO



vítima e foram detidas sob suspeita de 
adulteração de cena de crime.

O irmão de Rosbson, Sandro Rossi, 
permanece internado em estado grave 
no HU e até agora nenhum suspeito 
do ataque foi preso. 

A Delegacia de Homicídios diz 
ter feito diligências em cidades da 
região e que aguarda a perícia rea-
lizada no veículo usado no crime, 
encontrado horas depois do ataque 
em uma plantação às margens da 
BR-467. Não há informações se os 
dois atentados têm relação.

n Reportagem: Cláudia Neis
   Foto: Aílton Santos
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 Tio e sobrinho vão 
a júri por homicídio

Joceli Rodrigues Barboza e Daniel Rodri-
gues de Paula sentam hoje no banco 

dos réus do Fórum Estadual de Casca-
vel. Eles serão julgados pelo homicídio 

de Pablo Henrique da Silva. O crime 
aconteceu em julho de 2017 no Bairro 
Pacaembu, em Cascavel. A acusação 
é de homicídio qualificado, com as 

qualificadoras de: recurso que dificul-
tou a defesa da vítima, já que a mesma 

andava pela rua de moto quando foi 
alvejada por diversos tiros, e também 

crime cometido por motivo torpe, pois 
seria uma represália, já que a vítima era 
suspeita de uma tentativa de homicídio 

contra um parente da dupla.
Consta ainda nos autos que Daniel teria 
atirado contra Pablo e que Joceli teria 
dirigido o automóvel durante a execu-
ção do crime e para a fuga da dupla. 

Daniel está preso e Joceli responde ao 
processo em liberdade.  

Após a reportagem publicada 
pelo Jornal HojeNews sobre o fun-
cionamento da empresa de pneus 
que fica na Região do Lago e que 
foi alvo de apreensão de pneus con-
trabandeados do Paraguai na última 
terça-feira (4), o setor de Fiscalização 

de Alvará da Prefeitura de Cascavel 
informou que foi até o local e verifi-
cou que o proprietário possui alvará 
de funcionamento, só que para outro 
endereço. Assim, ele foi notificado 
para que regularize a situação de 
atualização de endereço.  

Há alvará, mas está irregular

Robson Rossi, 30 anos, foi vítima 
de uma tentativa de execução na 
noite de ontem na esquina das Ruas 
Carlos de Carvalho e Belo Horizonte, 
no Centro de Cascavel. Robson é 
irmão do empresário Sandro Rossi, 
alvejado por mais de 20 tiros quando 
chegava ao comércio dele no Bairro 
Santa Cruz no dia 24 de abril.

De acordo com populares que 
presenciaram o crime, dois rapazes 
em uma moto atiraram contra Rob-
son, que estava em um carro. As 
testemunhas contaram ter ouvido 
mais de 30 disparos. O carro em 
que a vítima estava teve diversas 
perfurações. Atingido, Robson per-
deu o controle e bateu na moto dos 
criminosos - que caíram e fugiram 
a pé - e depois bateu em um poste 
de luz. A arma usada no crime e o 
celular de um dos autores ficaram 
no local. A vítima estava consciente 
e foi encaminhada ao HU (Hospital 
Universitário) de Cascavel. Não foi 
divulgado o número de disparos que 
acertaram a vítima. A ambulância foi 
escoltada até o hospital, pois havia 
risco de um novo ataque. Informações 
preliminares são de que ao menos um 
tiro atingiu a cabeça do rapaz.

Duas pessoas teriam tentado reco-
lher o celular e alguns pertences da 

Rapaz é baleado um
mês e meio após irmão

CASO ROSSI

VÍTIMA da tentativa de execução é 
irmã do empresário Sandro Rossi, alve-

jado por mais de 20 tiros em abril
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No último dia de Jogos Abertos em Corbélia outras duas equipes de Cascavel subiram ao 
pódio, desta vez no terceiro posto. No feminino A, o time do Colégio Estadual Wilson 
Joffre venceu o do CE Santa Tereza do Oeste por 2 sets a 0 na disputa pela medalha de 
bronze e no masculino A os meninos do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone (foto) 
venceram os donos da casa do CE Amâncio Moro/Corbélia, também por 2 sets a 0. 

As disputas da fase regional da 
66ª edição dos Jeps (Jogos Escola-
res do Paraná) terminou ontem em 
Corbélia para os alunos-atletas das 
instituições de ensino da abrangên-
cia do Núcleo Regional de Educação 
de Cascavel. Para os cascavelenses, 
o dia foi de mais comemorações, 
com seis pódios, sendo três no lugar 
mais alto e um segundo no futsal e 
dois bronzes no voleibol.

Na modalidade mais disputada 
da competição, o futsal, que tradi-
cionalmente reúne maior número 
de inscritos, Cascavel esteve nas 
quatro finais do dia. A única derrota 
foi no feminino B (12 a 14 anos), 
com o revés do time do Colégio 
Estadual Marilis Farias Pirotelli 

Cascavel fecha Jeps
com mais seis pódios 

Basquete
O basquete na fase macror-
regional dos Jogos Escolares, 
no fim do mês, em Cafe-
lândia, também será todo 
cascavelense, pelo Núcleo 
Regional de Educação de 
Cascavel. O único time a 
entrar em quadra em Corbélia 
para conquistar a vaga na 
fase regional, entretanto, foi 
o time A masculino do Colégio 
Estadual Wilson Joffre, que 
ficou com a vaga ao vencer 
duas vezes a equipe anfitriã, 
do CE Amâncio Moro. No 
masculino B (Colégio Santa 
Maria) e no feminino A (Colé-
gio Auxiliadora) houve apenas 
uma inscrição em cada cate-
goria para a fase regional, 
enquanto no feminino A não 
houve nenhuma inscrição.

ARQUIVO PESSOAL FARB

para o do Colégio Estadual Prin-
cesa Izabel, de Três Barras, por 
6 a 1. No feminino A (15 a 17 
anos), o time do Marilis (foto) 
foi campeão com uma goleada 
por 10 a 0 sobre a equipe do CE 
Paulo VI/Boa Vista da Aparecida.

No masculino só deu Cascavel. 

O Colégio Santa Maria venceu a 
final da categoria B com goleada 
por 4 a 2 sobre o CE Monteiro 
Lobato/Céu Azul e o Colégio Esta-
dual Wilson Joffre (foto) faturou 
a categoria A com placar ainda 
mais elástico sobre o CE Santa 
Tereza do Oeste: 6 a 2. 
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Canoagem
Equipe que está dentre as princi-
pais da canoagem brasileira graças 
também à comunidade esportiva 
cascavelense, o Clube de Regatas de 
Cascavel promoverá uma feijoada 
neste sábado, na Associação dos 
Moradores do Itaipu e Caravelle, na 
Rua José do Patrocínio, na Região do 
Lago, em Cascavel. O evento contará 
com música ao vivo e tem ingressos 
disponíveis a R$ 35 (adulto) e R$ 15 
(crianças de 6 a 12 anos).

Jiu-jítsu
Dois atletas cascavelenses da equipe 
Spartacus/Barbosa Jiu-Jítsu, da 
Academia TNT Thai kick Jiu, des-
tacaram-se dentre os mais de 450 
competidores que participaram da 
Copa Cantu de Jiu-Jítsu, realizada 
semana passada em Laranjeiras do 
Sul. Alexandre Carmussi foi campeão 
na modalidade NO GI (sem kimono) 
faixa preta até 88 kg e Marcos 
Roberto dos Santos foi vice-campeão 
com kimono na categoria Master faixa 
azul até 94,3 kg e terceiro colocado no 
NO GI Master faixa azul até 99 kg. 

Santos e Atlético-MG entram em campo 
nesta quinta-feira, às 20h, para o jogo 
de volta das oitavas de final da Copa do 
Brasil. Após empate sem gols na Arena 
Independência, na partida de ida, quem 
vencer seguirá adiante na competição, ao 
passo que nova igualdade levará a disputa 
aos pênaltis. Em busca de evitar a terceira 
eliminação no Pacaembu em 2019 – já 
caiu no Paulistão e na Sul-Americana -, o 
Peixe entra em campo sem Cueva e Derlis 
González, que estão com suas respecti-
vas seleções, além de Rodrygo (foto). 
O jovem de 18 anos foi chamado pelo 
técnico André Jardine para o torneio 
Maurice Revello (Torneio de Toulon), dis-
putado na França, mas optou por não se 
apresentar e adiar sua despedida do Santos 
rumo ao Real Madrid. Desta forma, sem 
ter recebido a desconvocação oficial da 
CBF, o clube decidiu por não relacionar o 
jogador com medo da punição. 

           SÉRIE B
19h15 Atlético-GO x Guarani

              COPA DO BRASIL
20h Santos x Atlético-MG

JOGAM HOJE

 SANTOS FC

Os enxadristas cascavelenses 
se destacaram e conquistaram 
12 das 24 vagas disponíveis no 
xadrez para a fase macrorregio-
nal dos Jeps (Jogos Escolares do 
Paraná), que será realizada no fim 
do mês em Cafelândia. Na fase 
regional, encerrada ontem em Cor-
bélia, foram nove classificados nas 
modalidades rápido e relâmpago, 
das 16 vagas disponíveis, e três na 
convencional, das oito em disputa.

No geral, a competição contou 
com a participação de 100 atletas 
de 12 escolas da abrangência do 
Núcleo Regional de Educação de 
Cascavel e os campeões e vices 
de cada modalidades garantiram 
vaga para a próxima fase.

No xadrez relâmpago, Agatha 
Franck Moreira (CE Presidente 

Raciocínio, medalhas e vagas 
Costa e Silva) foi campeã na cate-
goria B (12 a 14 anos), Kleber 
Lucas Ribeiro (CEEP Pedro Boa-
retto) na categoria A (15 a 17 anos) 
e Felipe Carvalho na categoria B, 
com Gustavo Gomes Bucholz em 
segundo, ambos pelo Colégio FAG.

No xadrez rápido, Gabriel San-
tos de Souza foi ouro e Kleber 
Lucas Ribeiro prata na categoria A 
- ambos pelo CEEP Pedro Boareto. 
Já Gabriel Lemes Silvério venceu na 
B, com Felipe Henrique Carvalho em 
segundo ambos pelo Colégio FAG. 
No feminino, o título da categoria B 
ficou com Agatha Franck Moreira. 

Convencional
No xadrez convencional, três 

das oito vagas disponíveis em 
Corbélia ficaram com Cascavel. 
O Colégio FAG foi campeão na 

categoria B, o CEEP Pedro Boaretto 
faturou a categoria A e o Colégio 

Estadual Presidente Costa e Silva foi 
vice-campeão no feminino A.
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PLACAR DE ONTEM

FUTSAL SÉRIE OURO
 Ampére 2x2 Cascavel
 Dois Vizinhos* 3x2 Campo Mourão

COPA DO BRASIL
 Athletico-PR* 1x0 Fortaleza
 Cruzeiro* 2 (3x1)2 Fluminense
* Na próxima fase 

Com uma atuação convincente, 
sobretudo na primeira etapa, o Bra-
sil venceu o Catar por 2 a 0, ontem 
à noite, no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília. O amistoso, que já come-
çou cercado de tensão pela acusação 
de estupro contra Neymar, ganhou 
ainda mais um elemento quando o 
camisa 10 sofreu uma lesão no tor-
nozelo direito. Ele nem sequer ficou 
o tempo todo no estádio.

A equipe de Tite abriu o placar 
aos 16 minutos do primeiro tempo, 
em bela cabeçada de Richarlison 
(foto). Foi durante a comemoração 
que Neymar correu para o banco de 
reservas e desabou em lágrimas por 
mais um problema físico. Ainda na 
etapa inicial, aos 24 minutos, Gabriel 
Jesus ampliou a vantagem. No fim, 
aos 51min do segundo tempo, Khou-
khi bateu pênalti na trave e desper-
diçou chance de gol de honra para 
o Catar, após lance revisado pelo 

Brasil vence; Neymar lesionado

árbitro de vídeo.
A seleção brasileira tem novo amis-

toso de preparação para a Copa Amé-
rica neste domingo, às 16h, em Porto 
Alegre. A seleção de Honduras será 
a rival, no estádio do Beira-Rio. Já a 
estreia na competição continental está 
marcada para o dia 14, no Morumbi, 
em São Paulo, contra a Bolívia.

CBF
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