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Bruttus
Race

Ontem foi dia da pesada para
uma galera que gosta de emo-

ção e força em mais uma
edição da Bruttus Race, corrida

de obstáculos realizada no
Autódromo Zilmar Beux.
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Cascavel, 34 graus
A primavera começou
quente e já no primeiro
fim de semana os termô-
metros marcaram 34ºC
em Cascavel, o que fez
muita gente disputar
espaço no Lago Municipal
de Cascavel.

Radares: 37,7 mil
multas em um ano
Eles são odiados pela maioria, especialmente aquela que insiste em não tirar
o pé do acelerador. Em Cascavel, em um ano, 98,8 milhões de veículos pas-
saram sob os olhos dos radares da cidade, dos quais 37,7 mil foram multa-

dos: uma média de 38 multas para cada mil condutores.
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Candidata da Rede à
Presidência da República,

ex-ministra Marina Silva, em
campanha em Curitiba,

sobre as candidaturas de
Jair Bolsonaro (PSL) e

Fernando Haddad (PT). Ela
afirmou ainda que sua

candidatura é uma forma de
combater a cultura do ódio.

“Nós estamos vivendo um momento delicado da
política brasileira em que a cultura do ódio tem

sido cada vez mais propagada, estimulada (...) A
população brasileira nesse momento tem uma
grande responsabilidade. De não permitir que

transformem a eleição em um plebiscito entre a
cruz e a espada: a cruz da corrupção e a espada

do ódio e do preconceito”.

A DEMOCRACIA, MESMO TOSCA,
FEZ BEM À AGRICULTURA
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Opinião

 A crise fatal da ditadura (1980-1983) esfranga-
lhou a agropecuária brasileira, atacada pelo governo
federal por dentro e pelas transnacionais do setor
por fora. Há 35 anos, em 30 de setembro de 1983, o
presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Wilson
Carlos Kuhn, antes dessa função um bem-sucedido
prefeito de Toledo e presidente das Amop, fez um
balanço do que aconteceu no inverno daquele ano.

Nessa hora, fez um discurso que mudou a atitu-
de dos agricultores, virando o jogo para dar início a
uma nova realidade: a democracia, ainda que tosca
e formal. O líder ruralista oestino criticou severamen-
te a “geada” dos juros agrícolas da ditadura. As pe-
sadas taxas afetavam o desempenho da agropecu-
ária, iludida por um governo que dentre outras pé-
rolas tinha esta joia do culto à personalidade, hoje
tão na moda entre uma porta de cadeia e o bivaque
das vivandeiras: “Plante que o João garante”.

Como a história mostra que não garantiu, “agri-
cultores entregam máquinas e equipamentos para
pagarem os financiamentos”, disse Wilson. Abria
mão da habitual atitude diplomática mantida até en-
tão, na qual os agricultores se limitavam a enviar
cartinhas solícitas de apelo aos ministros.

A partir desse brado sobre a geada dos juros, os
agricultores nunca mais pararam de pressionar o
governo: aprenderam que só na base da pressão a
política funciona. Que essa atitude se mantenha di-
ante da “geada” de juros e tributos que os candida-
tos tentam esconder, mas cujos sinais aumentam
entre uma cadeia e um hospital.

Alceu A. Sperança é escritor - alceusperanca@ig.com.br

 DIVULGAÇÃO
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Compra do Liderança
Embora o projeto para autorização do empréstimo de R$

28 milhões já esteja em tramitação, a Câmara de
Vereadores marcou para 2 de outubro uma audiência

pública para debater a compra das instalações do Atacado
Liderança. Se o empréstimo for aprovado pela Câmara, a
prefeitura pagará R$ 17 milhões em juros até liquidar a

dívida, em 2028, conforme avaliação na Caixa Econômica
Federal. O debate acalorado reunirá os setores

interessados na próxima semana.

Alteração da Lei
Orgânica
Um dos passos para implantar
novo Regimento Interno é
dado pela Câmara. Hoje serão
votadas alterações na Lei
Orgânica - em resumo, são
pontos que conflitavam com o
novo texto apresentado pelo
Legislativo e, para que
houvesse constitucionalidade,
deveria ser alterada. Essa
mudança também permitirá à
prefeitura reiniciar as
discussões sobre construções
de quiosques em praças e
terceirização desses espaços,
além de organizações das CPIs
e autorizações de viagens
do prefeito.

Em discussão
Após pedido de vistas na
semana passada, o projeto
que pede autorização para
a Ceasa (Central de
Abastecimento) funcionar
no dia 14 de novembro -
aniversário de Cascavel -
volta a debate em plenário.

POSTES EM PONTESPOSTES EM PONTESPOSTES EM PONTESPOSTES EM PONTESPOSTES EM PONTES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Audiência pública discute a criação do Fundo Penitenciário
Municipal e do Conselho Penitenciário Municipal.

Será na Câmara de Vereadores a partir das 8h30, no
plenário da Câmara quarta-feira.

O que a Prefeitura de Cascavel não tem aproveitado,
cidades vizinhas estão de olho: postes antigos que
estavam no Parque de Máquinas foram vendidos por
licitação. Capitão Leônidas Marques comprou ao menos
três lotes (100 postes cada) e usa o material para
recuperar pontes.

A proposta do vereador
Valdecir Alcântara (PSL) não
teve emendas.

Bolsas e mais Dias
Em votação ainda hoje, dois
pedidos de quatro bolsas para
estudos - todas pela
Fundação Araucária com a
Fundetec. Já o presidente da
Câmara, Gugu Bueno (PR),
propõe a implantação do “Dia
Municipal do Serviço de Lions
Clube”, a ser comemorado
todo dia 8 de outubro.

Expansão
Se por um lado os
parlamentares se preocupam
tanto com a expansão
urbana, esquecem um pouco
dos distritos. Cascavel segue
os caminhos de Toledo, onde
a população migra para os
distritos, onde a oferta é
mais acessível dos imóveis.
Mais um loteamento está
liberado no Distrito de Sede
Alvorada, com quase 200
lotes, no denominado
“Residencial Romana”.

Paranhos propõe
diária a policiais
O prefeito Leonaldo

Paranhos (PSC) sugere a
criação do Programa Inte-
grado de Segurança Comu-
nitária de Cascavel, que
estabelece pagamento de
diárias aos ser vidores
públicos - policiais e guar-
das - que par ticiparem
das atividades para refor-
çar o efetivo nas ruas. O
prefeito alega que a ação
“tem por finalidade a pre-
servação da ordem públi-
ca e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio,
por intermédio de atuação
conjunta, coordenada, sis-
têmica e integrada dos
órgãos de segurança pú-
blica e defesa social da
União, dos estados, do
Distrito Federal e dos
municípios, em articula-
ção com a sociedade”.

A medida integra os
órgãos de segurança pú-
blica do Município e do
Estado, firmando um

convênio técnico e finan-
ceiro para manter refor-
ço operacional. A ação
do Executivo está emba-
sada na Política Nacio-
nal de Segurança Públi-
ca e Defesa Social.

Os valores propostos
para compensar os polici-
ais e guardas repassados
por meio de “Diárias de
Reforço Operacional” se-
riam entre R$ 18 para
cada hora diurna e até R$
21 para cada hora notur-
na (das 22h até as 5h) -,
pagamento realizado pela
Secretaria de Política So-
bre Drogas e Proteção à
Comunidade.

Para que entre em fun-
cionamento, o projeto terá
que passar pela Câmara
de Vereadores e, por en-
quanto, tramita em comis-
sões permanentes.

APOIO
O vereador Sebastião
Madril (PMB), presidente
da Comissão de Segurança
e Trânsito, diz que essa
proposta vem sendo
discutida desde o início do
mandato e possui grandes
possibilidades de
implantação. “Nas horas
de folga os servidores
poderão atuar em ações
especiais - em regiões que
registrarem aumento de
crimes. Os policiais atuarão
fardados e armados, em
viaturas da Guarda. Em
cidades de São Paulo isso
já ocorre. É um jeito de
aumentar o efetivo”.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

INTEGRAÇÃO
O texto encaminhado à
Câmara estabelece um
trabalho cooperativo,
sistêmico e harmônico da
Polícia Militar, Polícia Civil,
Guarda Municipal e
Guarda Patrimonial. A
expectativa é de que o
Programa Integrado de
Segurança Comunitária
integre o Plano Municipal
de Segurança Pública de
Cascavel. As despesas serão
arcadas pela prefeitura, que
já estabelece o impacto
financeiro para este ano de
R$ 172,8 mil, R$ 716 mil
em 2019 e R$ 764,7 mil
em 2020.
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1º Avenida Tancredo Neves X Avenida Assunção 3.117
2º Rua Minas Gerais, 1.986 2.689

3º Equipamento Portátil 2.446
4º Rua Rio Grande do Sul X Rua Salgado Filho 2.126

5º Rua Jorge Lacerda, próximo ao nº 2.819 2.070
6º Avenida Tancredo Neves, nº 3.100 1.900

7º Rua Recife X Rua Sete de Setembro 1.590
8º Rua São Paulo, ao lado do nº 1.546 1.553

9º Rua Paraná X Rua Pio XII 1.541
10º Rua Antonina X Rua Vicente Machado 1.521

11º Avenida Brasil, nº 2.682 1.471
12º Avenida Tancredo Neves, nº 3.701 1.427

13º Avenida Brasil, nº 2.669 1.399
14º Avenida Brasil, oposto ao nº 766 1.275

15º Rua Recife X Rua Manoel Ribas 1.150
16º Rua Paraná X Rua Antonio Alves Massaneiro 1.138

17º Avenida Brasil, nº 700 1.114
18º Rua Manaus, ao lado do nº 1.524 1.088

19º Rua Paraná X Rua Sete de Setembro 1.038
20º Avenida Brasil X Avenida Rocha Pombo 904

21º Rua Vicente Machado X Avenida Brasil 882
22º Rua Rio da Paz X Avenida Carlos Gomes 813

23º Rua Vitoria X Rua Salgado Filho 760
24º Rua Jorge Lacerda, nº 2.321 693

25º Rua Pres. Kennedy X Rua Marechal Candido Rondon 680
26º Rua Presidente Kennedy X Rua Jorge Lacerda 506

27º Avenida Carlos Gomes X Rua Cuiabá S/N 472
28º Rua Antonina, nº 1.189 393

29º Rua Presidente Kennedy 747 5

(Período agosto/2017 a agosto/2018)

CONFIRA O RANKING DOS RADARES DE CASCAVEL

COLOCAÇÃO RADAR (ENDEREÇO) QUANTIDADE DE FLAGRANTES

Entre agosto de 2017 e agosto
deste ano, já houve o flagrante de
mais de 37,7 mil irregularidades
registradas pelos 28 radares fixos
de Cascavel e o equipamento por-
tátil. No total, passaram pelos dis-
positivos 98,8 milhões de veículos
nesse período, gerando uma média
de 38 multados para cada mil veí-
culos que passam pelo dispositivo
eletrônico. Para o departamento
responsável da Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito), o número de infrações
ainda é muito alto.

O radar líder de flagrantes é o
que fica no cruzamento da Avenida
Tancredo Neves x Avenida Assun-
ção, com 3,1 mil infrações nesse
período, quase 10% do total. O se-
gundo fica na Rua Minas Gerais, na
altura do nº 1.986, com 2,6 mil fla-
grantes. Em terceiro lugar o maior
número de multas é do equipamen-
to portátil (móvel), com 2,4 mil irre-
gularidades registradas.

Segundo o presidente da Cet-
trans, Alsir Pelissaro, a companhia
busca conscientizar a população,
mas é complicado. “A gente tenta,
faz campanha, tenta ao máximo
conscientizar as pessoas, mas é
uma questão muito pessoal, vai da
cabeça de cada um. Nós alertamos,
pois a alta velocidade é uma das
coisas que mais causa acidentes.
Os motoristas precisam ter muito
cuidado com o trânsito”, diz.

98,8 milhões já passaram
pelos radares em 1 ano

MOTIVOS

O total de multas está assim dividido:

21,7 mil veículos flagrados com 20% a mais
de velocidade permitida;

11,9 mil avanços de sinal vermelho;
2,1 mil paradas sobre as faixas de

pedestres;

1,7 mil veículos flagrados com velocidade
de 20% a 50% maior que o permitido;
e 211 acima de 50% da velocidade

regulamentada. TOTAL: 37.761

ALTA VELOCIDADE ainda

é grande problema em Cascavel

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos
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 Preparada para atender a públicos cada vez mais exi-

gentes, a TK Acabamentos chega a Cascavel com o que há de

mais moderno na área da construção civil. Apostando na

variedade de acabamentos do segmento luxo, proporciona

ao consumidor uma experiência única na hora de tirar do

papel projetos residenciais e comerciais.

A loja em Cascavel possui 620 metros quadrados e disponi-

biliza 50 diferentes fornecedores. O destaque, conforme o ges-

tor da TK Acabamentos, João Barreto Witwytzkyj, é a linha Roca

Select, o carro-chefe da empresa: “Apenas algumas lojas tra-

balham com essa linha e em Cascavel fomos os escolhidos”.

Podem ser encontrados também revestimentos e acaba-

mentos de alta qualidade das marcas Portinari, Castelatto,

Ceusa, Deca, Cerâmica Mingone, Lantai e PortoVenuto.

A TK Acabamentos tem sede em Umuarama, no noroeste

do Paraná, e foi fundada em 2009. De lá para cá, abriu novas

unidades em Campo Mourão (2016) e Londrina (2017). Barre-

to explica que a vinda para Cascavel já estava nos planos

havia algum tempo. “Cascavel é uma rota interessante para

a TK. Fica perto de Foz do Iguaçu, Toledo e Guarapuava e é

uma cidade pujante, que se localiza numa região em pleno

desenvolvimento”, argumenta.

Até dezembro deste ano, a TK Acabamentos inaugura mais uma

filial em Londrina, o que garante à marca mais de 3,5 mil metros

quadrados de showroom repleto de novidades e inovações.

E por que comprar na TK Acabamentos? Barreto é pontu-

al ao definir a escolha do consumidor: “Viemos para trazer

nossos diferenciais, que é a variedade da marca, a qualida-

de no atendimento e os produtos em estoque”.

TK Acabamentos
chega a Cascavel com
produtos exclusivos

 Linha Roca Select é o carro-chefe

da TK Acabamentos em Cascavel

FOTOS: AÍLTON SANTOS E FÁBIO DONEGÁ

 Saiba onde
encontrar

A TK Acabamentos está na Rua

Paraná, 1.735, no Centro de

Cascavel, e atende de segunda a

sexta-feira, das 8h às 18h, e aos

sábados, das 8h às 12h.

 Conheça mais
Uma empresa do Grupo Destro, um dos maiores

atacadistas de revestimentos e acabamentos do Paraná,

a TK Acabamentos vem com uma visão jovem, porém, com

sólida experiência e know how dos diretores e

colaboradores, que têm na busca pela excelência a

grande motivação.

A TK Acabamentos conta com consultores de vendas

qualificados que auxiliam na elaboração de projetos

para os diferentes ambientes, paginações com produtos

das marcas representadas pela loja e atendimento

personalizado. Vale lembrar que cada cliente é

respeitado em sua singularidade em gosto e condições.

Nova unidade

inaugurou na

quinta-feira

TK traz os

mais variados

acabamentos no

segmento luxo



18 de novembro de 1936

15 de setembro de 2018

CLECY BIAZUS BEUX
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Lembrada pelo Lanche da Amizade

Inúmeras
qualidades

Ela destaca ainda

inúmeras qualidades que

admirava na avó: “Tinha

uma vitalidade de dar

inveja e preguiça não era

com ela. Estava sempre

fazendo seus crochês,

cozinhando seus quitutes

e, nas quintas-feiras,

preocupada em enrolar o

cabelo para ir ao encontro

semanal com suas amigas.

Vaidosa, caprichosa,

noveleira e muito faceira,

gostava de uma festa que

só ela. Era comum ouvi-la

falando da sua única neta,

com bastante ênfase,

especialmente quando

queria justificar um

agrado fora de época que

fazia para mim”, lembra

Natany.

A luta

 Foi para a UTI e estava sedada quando fale-
ceu, no dia 15 de setembro, por conta de uma pa-
rada cardiorrespiratória. O sepultamento ocorreu
no Cemitério Parque São Luiz.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Clecy Biazus Beux nasceu no dia
18 de novembro de 1936 em Tapeja-
ra, no Rio Grande do Sul. Foi casada
com Omar Estevão Beux e chegou ao
Paraná na década de 1960.

Inicialmente morou em Corbélia, mas
um ano depois já firmou residência em
Cascavel. Dona Clecy, assim conheci-
da por muitos, dedicou-se ao lar, ao
marido e aos três filhos: Lenamaris,
Carlos Alberto e Clecimar. Seu marido,
Omar, faleceu em 1991.

Em meados de 1969, fez parte do iní-
cio do “Lanche da Amizade”, um grupo que
reunia várias mulheres todas as semanas
para jogar cartas, bingo e confraternizar.

Ela foi uma das fundadoras do grupo e
se reunia com amigas como Dona Apareci-
da, Olinda Beux, Alci Clair, Irma Scanagat-

ta, Leda Lago, Claire Dalloglio, Cleusa Da-
gostini, Jandira Brock, Dona Pupi, Edir Pas-
sos, Selia Costi, Celia Fatori, Eloise Si-
monato, Lucy Concolatto, Tania, Geni Ma-
rafon Ivete Frigo, Sirlei Duarte e Maria Val-
dez, entre várias outras.

O “Lanche da Amizade” existe há qua-
se 50 anos e foi a origem de grandes ami-
zades que resistiram ao tempo, a todas
as mudanças e a despedidas que nem
sempre são esperadas.

“Minha avó foi uma mulher de perso-
nalidade marcante, sempre forte, e ama-
va viver. Cozinheira de mão cheia, com
vários pratos famosos, entre os mais che-
gados: broa de milho (dava briga pelo últi-
mo pedaço), bolinho de milho frito, polen-
ta, tortéi, cuca de nata”, conta a neta
Natany Cristina Beux.

Diabética há mais de 20 anos, Clecy Biazus Beux
teve complicações no coração e no pulmão que lhe
fizeram ser internada e, por conta da idade, aos 81
anos, sofreu uma grave infecção.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- FERNANDO DAL EVEDONE e ANA CRISTINA GIARETON

Cascavel, 24 de setembro de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

A empresa Tallento Construtora de
Obras Ltda, que construiu o novo blo-
co do Ceep (Centro Estadual de Edu-
cação Profissionalizante) Pedro Boa-
retto Neto, em Cascavel, mas deixou
a obra parada e depois teve de refa-
zer serviços que foram executados de
forma inadequada, foi absolvida pela
Comissão de Processo Administrativo
para Apuração de Responsabilidade
(PAAR) montada pela Secretaria de
Educação do Paraná.

A absolvição data de 14 de setem-
bro e já foi publicada no Diário Oficial.
Os sócios da construtora e o técnico
responsável pela obra de ampliação
da unidade escolar também foram
inocentados no processo interno.

A absolvição deixou o diretor do
colégio, Nildo Santello, surpreso: “Não
há motivos para absolver, tem coisas
que estão inacabadas”, argumenta.

Segundo ele, ainda há problemas
de acabamentos, além de defeitos nas
partes hidráulica e elétrica. Paredes
que estavam trincadas foram conser-
tadas, mas voltaram a rachar nova-
mente. “O quadro de luz não ficou
adequado como consta na planilha”,
explica o diretor.

As obras ainda causam transtor-
nos para professores e alunos.

Absolvida, mas...

O QUE DIZ O
ESTADO
A Secretaria de Educação informou
que a Comissão Processante “não
encontrou evidências de
irregularidades imputáveis à empresa,
mas sim questões decorrentes de
problemas técnicos na planilha de
serviços contratados, posteriormente
corrigidos, levando à absolvição da
empresa quanto a este contrato”.
Ainda de acordo com a Seed, as
provas constantes nos autos do
PAAR não demonstraram que a
empresa tivesse abandonado a obra
e informou que a Comissão
Processante responsável seguiu todos
os procedimentos necessários
estabelecidos em lei, garantindo aos
investigados o contraditório e a
ampla defesa.

MPF E TCE
A investigação interna da Secretaria de Educação não era a única em
andamento. O caso foi denunciado ao MPF (Ministério Público Federal)
por se tratar de uma obra que também teve recursos da União e o TCE
(Tribunal de Contas do Estado) também apura possíveis irregularidades
dentro das investigações da Quadro Negro. Os dois órgãos de investigação
ainda não concluíram os trabalhos. Foram investidos mais de R$ 4 milhões na
execução do novo bloco.

OBRAS

FORAM

refeitas, mas

continuam

causando

transtornos a

alunos e

professores

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos
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O Bairro Recanto Tropical, na
região oeste de Cascavel, é deco-
rado com belas residências. De
tons variados, da pintura ao acaba-
mento de cerâmica, com “casas de
novela”, a modernidade e a atuali-
zação arquitetônica dos imóveis
combinada com a preservação do
verde fazem do Tropical um local de
rara beleza, e que transmite tran-
quilidade e segurança.

Claro que tudo isso tem preço.
Uma imobiliária que loca e vende imó-
veis no bairro tem um público bem
definido para a localidade: “São ca-
sas de qualidade, com arquitetura
única. O perfil do locador, por exem-
plo, é de quem tem alto poder aquisi-
tivo, pois os imóveis possuem um
alto valor devido a tantas comodida-
des e demais itens ofertados pelo
Tropical”, informa o setor de locação.

As casas estão cravadas em jar-
dins de bom gosto, o que da à com-
posição uma verdadeira obra de
arte. A arborização e a modernida-
de das residências encontraram
plena sintonia no Recanto Tropical.

A concorrência desleal no transporte

de passageiros em táxis e veículos que

usam nome de aplicativos para atuar

de forma clandestina motiva tem

prejudicado o setor e os taxistas

cobram a fiscalização que havia sido

prometida. “O prefeito [Leonaldo

Paranhos] tinha emitido uma nota

para a Cettrans pedindo fiscalização

até o dia 30 de agosto, o que não

aconteceu”, afirma o taxista

Taxistas cobram fiscalização
Cleberson Ricardo Apolinário.

Conforme denunciado pelo Jornal Hoje

News, clandestinos usam luminoso

com nome Uber sem ser cadastrados e

aguardam por passageiros nas portas

de casas noturnas.

Além dos prejuízos para todos que atuam

na área, a preocupação é com a

segurança dos passageiros. “Já contamos

mais de 50 carros, mas sabemos que há

muitos mais clandestinos na cidade”,

ressalta Apolinário.

A Secretaria de Finanças informou

que está em tratativas para marcar

uma nova reunião com as empresas

de aplicativos de transporte que

operam em Cascavel de sentido de

regularizar a situação delas: “A

partir daí, a Cettrans iniciará a

fiscalização e autuação”.

 Reportagem: Romulo Grigoli

RESIDÊNCIAS MODERNAS e em conjunto com arborização ficam em sintonia no Recanto Tropical

Tropical: Uma
bela arquitetura
Tropical: Uma

bela arquitetura

 Reportagem: Silvio Matos

   Foto: Aílton Santos
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Diversidade
A 6ª Parada pela Diversidade de Cascavel será

realizada domingo, a partir das 14h na Praça Parigot
de Souza, no Country.

Daniela Lenzi, pelas lentes de Arivonil Policarpo

Festival do Carneiro
Domingo tem o 10° Festival do Carneiro. Parte da renda
será revertida para Hospital Uopeccan. O evento será no

CTG de Cascavel e é promovido pelo Rotary Clube de
Cascavel Paz e Rotary Clube de Cascavel Harmonia.

A mesa para quatro pessoas custa R$ 280.
oOo

Tem também a opção do Kit Família. O valor é R$ 300.
O almoço será servido a partir das 11h30. Os ingressos

estão à venda pelos telefones: (45) 2101-7400,
(45) 2101-7051 ou (45) 2101-7025.

Voz
Sob a batuta do regente Geferson, toda quarta-feira tem

ensaio do Coro da Melhor Idade,  na escola Sagrada
Família, às 15h30. Todos podem participar. As aulas são

gratuitas. Mais informações pelo telefone
(45)9 9959-5537.

Cassiane e José Carlos Zenatti, fotografados por Vera e
Grasi Fotografias

Edna Santos, Sueli Oliveira
de Castro, Gessica Blanck,
Edilma Pereira da Silva,

Sandra Mara de Almeida e
Paulo José Mori.

Se cheguei até aqui foi
porque me apoiei no ombro

dos gigantes.

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

 � REDE GLOBO

GLOBO  �   O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

 � RECORD

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Santiago fica incomodado com o

assédio a Michael. Márcio e Beth ad-
miram o talento de Pérola durante o
ensaio fotográfico. Amanda conta que
seu pai e sua mãe estão se preparan-
do para voltar ao Rio de Janeiro. Péro-
la e Beth incentivam Michael a con-
versar com Santiago. Santiago e Mi-
chael se encontram. Rosália e Maria
Alice conversam sobre a relação da
menina com Alex.

SEGUNDO SOL
Galdino intriga Laureta contra Karo-

la. Laureta desconfia de que Roberval
pode estar tramando contra ela. Robi-
nho insinua que Rosa pode ter traído
Laureta. Ícaro e Rosa trocam provoca-
ções, e acabam fazendo amor. Edgar
flagra Severo furtando dinheiro de Ka-
ren na mansão. Rochelle ofende Rober-
val, que expulsa a sobrinha de casa.
Laureta é libertada da prisão, e Nolas-
co se enfurece. Laureta acredita que
Rosa a traiu e tranca a moça num quar-
to pequeno. Nice se emociona ao ser

Amadeu diz a Samuca que comprou
a Criotec porque deseja ser congelado.
Miss Celine conta a Marocas sobre o
alvoroço dos alunos em sala de aula.
Cesária critica a postura e a conduta
de Dom Sabino. Emílio, Amadeu e Ma-
riacarla planejam ações para prejudicar
Samuca e obter o controle da SamVita.
Betina avisa a Zelda que comprou a
Zelda Larocque e que é sua sócia. Zel-
da e Betina são presas por exploração
de trabalho escravo. Samuca avisa a
Vanda que as ações da SamVita estão
despencando. Mariacarla comemora
com Amadeu o sucesso do plano.

convidada para falar sobre seus dons
culinários em um programa de televi-
são. Ionan e Maura se beijam. A família
Falcão encontra Badu, que exige que
todos voltem a morar juntos. Maura in-
centiva Nice a enfrentar Agenor.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Vini e Jeferson descobrem que a

máscara de rato do Waldisney era na
verdade para uma festa a fantasia. Ve-
rônica decora toda sua sala de rosa e
diz para Rogério que realmente está
montando o Comitê do Laço Pink. Hugo
vê João e vai com Éric atrás dele. Éric
diz para Hugo soltar João e faz o amigo
estranhar seu comportamento. Luísa
fala para Afonso que os dois não po-
dem namorar, pois o que sentem não
passa de atração.

JESUS
Jesus não liga para as palavras ditas

por Jairo e, milagrosamente, faz Caleb
voltar a andar. Barrabás diz que não fez
nada com Maria Madalena e provoca
Petronius. A viúva de Levi ameaça Cai-
fás, que lhe acerta um tapa. Revoltada
a mulher parte para cima do sumo-sa-
cerdote. Judite acerta um objeto na ca-
beça da viúva, que cai morta. Petronius
ordena a prisão de Barrabás. Judas Is-
cariotes fica impressionado com as ati-
tudes de Jesus. Livona e Caifás deci-
dem esconder o corpo da viúva de Levi.

Marocas se surpreende ao ver
Dom Sabino trabalhando na padaria
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Você começa a semana com boas ener-
gias para se relacionar melhor com as
pessoas, já que estará envolvente.
Marte, seu regente, favorece a vida
profissional e aumenta a sua ambição.

To
ur

o

Será mais fácil lidar com assuntos fa-
miliares que não gostaria que se tor-
nassem públicos. Marte favorece a
convivência em grupo. Aguarde bons
momentos com a cara-metade!

G
êm

os

Bom dia para entrar em contato com
os amigos, pedir um conselho ou de-
sabafar. Com raciocínio rápido e muita
lábia, vai se destacar no contato com o
público.

C
ân

ce
r Bom momento para ir atrás de um au-

mento ou lutar por um cargo que te-
nha um salário maior. Vale a pena
investir no seu visual se quiser im-
pressionar.

Le
ão

Hoje, vale a pena investir no seu cres-
cimento e fazer um curso ou trocar ex-
periências com os colegas. Mais con-
fiante, pode assumir a liderança entre
os colegas.

V
ir

ge
m Interesse por assuntos místicos tem

tudo para crescer - também pode des-
cobrir um segredo! Mais tarde, a Lua
entra em seu signo e o astral fica leve.

Li
br

a

Interesse por assuntos místicos tem
tudo para crescer - também pode des-
cobrir um segredo! Mais tarde, a Lua
entra em seu signo e o astral fica leve.

E
sc

or
pi

ão Sair da rotina e experimentar coisas no-
vas continua sendo uma boa pedida, in-
clusive na vida profissional. Procure uma
amiga e invista em parceria, se vocês já
vinham analisando essa possibilidade.

S
ag

it
ár

io Se depender das estrelas, você vai
se concentrar na carreira e vai con-
quistar mais responsabilidades. Mos-
tre que é responsável - tem tudo para
se sair bem!

C
ap

ric
ór

ni
o Marte entra em seu signo e traz muita

disposição para os próximos dias! Se
pensa em iniciar reforma, fazer conser-
tos ou mesmo mudar de residência, vai
contar com a proteção das estrelas.

A
qu

ár
io Bom dia para investir em tarefas em

equipe. Aposte no diálogo para se
entender melhor com os outros. Sua
intuição deve crescer e pode sentir
mais atração por assuntos misteriosos.

 P
ei

xe
s Seu jeito responsável e sua disposi-

ção para assumir novas tarefas po-
dem trazer um bom retorno financei-
ro. As amizades contam com a ener-
gia de Marte.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 36

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

Índia agredida
Uma índia foi agredida ontem no
Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.
Foi na Rua Engenheiro Teodoro
Sampaio. Houve um desentendimento
envolvendo usuários de drogas e foi
atingida por uma pedra. O Corpo de
Bombeiros foi acionado e a vítima foi
encaminhada para atendimento
hospitalar. O suspeito da agressão foi
encaminhado para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

 Uma adolescente de 16 anos
foi atropelada na tarde de ontem
na Avenida Interlagos, Bairro In-
terlagos, em Cascavel. O moto-
rista do veículo Montana tentou
fugir e ainda recusou fazer o tes-
te do bafômetro. Por conta dis-
so, ele foi preso e encaminhado
à 15ª SDP (Subdivisão Policial de
Cascavel), devido aos aparentes

Motorista atropela
jovem e é preso
por embriaguez

ADOLESCENTE foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Giro da
Violência

 FÁBIO DONEGÁ

sinais de embriaguez.
Segundo populares, o condutor

do veículo perdeu o controle da di-
reção e subiu em uma calçada,
quando atropelou a vítima. A ado-
lescente sofreu ferimentos leves
e foi encaminhada para atendi-
mento médico pelo Corpo de Bom-
beiros à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) do Brasília.

Júris da semana
Será julgado nesta terça-feira, às 13h,
no Fórum Estadual de Cascavel,
Alessandro Alves de Oliveira, réu solto,
acusado de duplo homicídio contra
Alexandre Heidecke e Andrew Daniel
Ribeiro da Silva e de tentativa de
homicídio contra Andrei Renan
Ribeiro da Silva. Na quinta-feira, às
13h, serão julgados Jean Silva de
Paula e Maico Henrique Dupim, pela
morte de Cleber da Rocha e Vilmar da
Luz Gonçalves no dia 20 de fevereiro
deste ano. Os dois estão presos.

Agredido a garrafadas
Um segurança foi agredido a garrafadas
no Bairro Pioneiros Catarinenses, em
Cascavel, na madrugada de ontem. Uma
confusão começou dentro do
estabelecimento e depois o rapaz foi
agredido. O Corpo de Bombeiros
atendeu a ocorrência e a vítima foi
encaminhada para atendimento
hospitalar com ferimentos leves. A
Polícia Militar também foi acionada
para a ocorrência.

 FÁBIO DONEGÁ

CONDUTOR
DETIDO

Um motorista foi preso
pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) por embriaguez na
tarde de ontem. Segundo a
polícia, ele bateu o veículo
no muro de uma casa de
shows. A PRF foi acionada e
fez o teste do bafômetro, que
constatou 1,01 miligramas
de álcool por litro de ar expe-
lido, muito acima do previsto pela
legislação como crime de trânsito,
que é de 0,34 miligramas por litro. O
homem foi preso e teve o direito de
dirigir suspenso por um ano.

PRF

VEÍCULO ficou destruído após acidente
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Duas pessoas ficaram feridas em
uma queda de moto registrada na BR-
467 perto do Distrito de Sede Alvo-
rada, em Cascavel. O acidente acon-
teceu na tarde de ontem. O piloto
seguia na rodovia quando o pneu da
moto estourou. Ele e uma mulher que
estavam na garupa caíram.

Eles tiveram ferimentos mode-
rados e o helicóptero do Consa-
mu foi acionado para atender a

Queda de moto na BR-467
ocorrência, mas, com o trabalho
do Corpo de Bombeiros, o apoio
não foi necessário.

Os dois feridos foram levados
para atendimento hospitalar em
Toledo. A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) foi acionada para contro-
lar o trânsito.

 Um Celta e uma moto se
envolveram em um acidente no
Centro de Cascavel. O acidente
aconteceu na Rua Visconde de
Guarapuava, esquina com a
Avenida Brasil. O piloto teve
ferimentos leves e recusou
encaminhamento ao hospital.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá PNEU da moto estourou na rodovia
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 Aberta na noite de sexta-feira,
a Divisão A da 61ª edição dos Japs
(Jogos Abertos do Paraná) já defi-
niu os campeões em quatro das 20
modalidades em disputa em Lon-
drina. Em duas delas Cascavel teve
representantes no pódio geral: na-
tação feminina e rúgbi masculino.

Nas piscinas londrinenses a
equipe cascavelense, comandada
por Neudi Zenatti e formada pelas
nadadoras Ana Carolina Lucietto,
Emanuele Schimitt, Daniela Jensen
de Sá, Emanuely dos Santos, Keila
Priscila dos Santos e Thaise Heloi-
sa Sgoda, terminou em terceiro lu-
gar, atrás de Maringá (prata) e Pon-
ta Grossa (ouro).

Destaque individual para Ana
Carolina (ouro nos 100m costas e
prata nos 800m e nos 200m cos-
tas), Daniela (prata nos 100m cos-
tas e bronze nos 200m medley e
nos 200m costas) e Keila (bronze
100m borboleta), além da equipe
de revezamento 4x100m formada
por Thaise, Daniela, Emanuele a

Cascavel no pódio dos Japs
Ana, medalha de bronze.

 No rúgbi masculino, a equipe
cascavelense também ficou com
o troféu de terceiro lugar, atrás de
Guarapuava (prata) e Londrina
(ouro). Os medalhistas de bronze
foram Andrei Berleze, Cesar Vini-

cius Soares, Eduardo Chellay, Fe-
lipe de Carvalho, João de Oliveira
Jr, Julio Pacheco, Michel Augusto
da Silva, Rafael Lustosa Barreto,
Tiago Aparecido dos Santos, Tony
Alex Farias, Victor Marques e Wi-
llian Rottava.

O 1º Festival Paraolímpico promovido pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro em
48 cidades de todos os Estados do País no último sábado, dia do atleta
paraolímpico, reuniu cerca de 150 paratletas em Cascavel, no Centro
Esportivo Ciro Nardi. Cerca de 150 jovens cascavelenses e também de
Guaraniaçu, Corbélia e Vera Cruz do Oeste participaram das atividades nas
modalidades de bocha adaptada, atletismo, basquete em cadeira de rodas.

Nome dentre os principais do País em provas da
modalidade, Leonardo Meira confirmou o favoritismo
e levou para Pinhais o troféu da categoria Elite da
Bruttus Race, corrida de obstáculos realizada ontem
nas dependências do Autódromo Zilmar Beux, em
Cascavel. Ele completou os 10 km de percurso, com
mais de 30 obstáculos, em 41min06. “Aqui em
Cascavel sempre faz calor e isso ajuda muito. Os
obstáculos estavam bem distribuídos. A estratégia é
sair tranquilo para terminar bem. Quem começa
‘rasgando’ termina rastejando”, disse sobre sua estratégia.
Dentre as mulheres, a vencedora foi a também experiente
Joanna Boaventura, de Timbó (SC). “Achei a prova
muito difícil, com um percurso bastante puxado e
obstáculos que exigiram bastante de mim”. Campeã da
Bruttus em 2017 e segunda colocada este ano, Ana
Paula Sandoval, de Curitiba, deu uma dica para
iniciantes: “é mais cabeça do que força”.

DIVULGAÇÃO

F
Á
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Corrida dos “Bruttus”
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 24 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elizeu Bispo da Silva Junior e Luana dos Santos Damaceno

2- Thiago Poronhak e Bruna Francellí dos Santos

3- Valdori Arruda dos Santos e Silvana Delfino de Souza

4- Cleberson da Silva Laurentino e Rosalina Gardacho da Silva

5- Heitor Matheus da Silveira Pfitscher e Ana Paula Rozentalski

6- Elizeu Peixoto da Silva e Andressa Aparecida de Lima Ruela

7- Valdinei Jose Felipe e Daniele Viana Martins

8- Bruno dos Santos e Maisa dos Santos Fonseca

9- Zaqueu dos Santos Luz e Janete Terezinha Knorowski

10- Rodrigo Cezar da Silva e Juliana Cristina Tonello Batista

11- Ronaldo Artale Linham e Thayla Andressa Renevill

SÉRIE  B

Atlético-GO 0x1 Juventude

Londrina 2x0 Figueirense
Goiás 2x2 Ponte Preta

São Bento 0x0 Boa Esporte
CRB 1x1 Coritiba

Fortaleza 2x0 Vila Nova
B. de Pelotas 1x3 Oeste

Paysandu 1x1 Criciúma
Guarani 1x0 CSA

Avaí 3x1 S. Corrêa

  AMANHÃ
19h15 Fortaleza x São Bento
21h30 Ponte Preta x B. de Pelotas

  QUINTA-FEIRA
19h Juventude x Londrina

    SEXTA-FEIRA
19h15 Paysandu x Goiás
21h30 Vila Nova x Guarani

     SÁBADO
16h30 Oeste x Sampaio Corrêa
16h30 Figueirense x Atlético-GO
16h30 CRB x CSA
19h Coritiba x Avaí
21h Boa Esporte x Criciúma

28ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 50 28 15 5 8 41 27 14
2º Goiás 46 28 14 4 10 40 35 5
3º CSA 46 28 13 7 8 38 30 8
4º Avaí 45 28 12 9 7 38 25 13
5º Guarani 44 28 12 8 8 36 29 7
6º Atlético-GO 43 28 12 7 9 39 38 1
7º Vila Nova 43 28 11 10 7 26 20 6
8º Londrina 39 28 11 6 11 32 32 0
9º Figueirense 39 28 10 9 9 36 34 2
10º Oeste 38 28 9 11 8 30 31 -1
11º Ponte Preta 37 28 9 10 9 30 25 5
12º Coritiba 37 28 9 10 9 29 30 -1
13º Criciúma 36 28 9 9 10 30 33 -3
14º São Bento 36 28 8 12 8 28 28 0
15º B. de Pelotas 31 28 7 10 11 24 29 -5
16º Paysandu 31 28 7 10 11 27 36 -9
17º Juventude 31 28 6 13 9 21 28 -7
18º CRB 30 28 7 9 12 21 30 -9
19º Boa Esporte 26 28 6 8 14 22 35 -13
20º S. Corrêa 25 28 6 7 15 23 36 -13

29ª RODADA

 A seleção brasileira masculina
de vôlei disputou a segunda fase
do Campeonato Mundial neste fim
de semana e se garantiu na fase
final da competição, que será reali-
zada em Turim, na Itália, no próxi-
mo sábado (29) e domingo (30).

A classificação foi confirmada
no sábado, com uma vitória por 3
sets a 0 sobre a Eslovênia, em
Bolonha, na Itália. Com isso, o téc-
nico Renan Dal Zotto mandou os
reservas à quadra ontem, contra
a Bélgica, e ainda assim comemo-

Na final do Mundial de Vôlei
rou no fim da partida: 3 sets a 2.
Antes, na sexta-feira, os brasilei-
ros haviam estreado com vitória
sobre a Austrália.

O Brasil conhecerá nesta segun-
da-feira os dois adversários da 3ª
e última fase, que serão definidos
por sorteio, realizado às 6h (de Bra-
sília), em Turim. A única certeza é
que a seleção não encara a anfitriã

Itália nesta fase, uma vez que a ta-
bela prevê que os líderes dos gru-
pos F (Brasil) e E (Itália) estejam em
chaves diferentes.

Assim, a seleção pegará Polô-
nia ou Estados Unidos e Rússia
ou Sérvia. Nesta etapa todos os
times se enfrentarão dentro do
grupo, e os dois melhores avan-
çarão às semifinais.

UFC São Paulo

O UFC São Paulo pode não ter empolgado pelo card, mas agradou os

amantes do MMA que acompanharam o evento no fim de semana. Na luta

principal, em uma luta bastante disputada, Thiago Marreta derrotou Eryk

Anders por nocaute técnico e fez a festa do público. Assim como Marreta,

Alex Cowboy e Rogério Minotouro também venceram pelo card principal,

com grande participação da torcida, que apoiou os brasileiros em todas as

lutas. De negativo, apenas o revés de Renan Barão, que superado por Andre

Ewell, acumulou sua terceira derrota seguida no Ultimate.
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SÉRIE A

São Paulo 1x1 América-MG

Grêmio  3x2 Ceará
Atlético-PR 3x0 Paraná
Flamengo 2x1 Atlético-MG

Corinthians 1x1 Internacional
Vitória 1x2 Botafogo
Sport 0x1 Palmeiras

Cruzeiro 2x1 Santos
HOJE

20h Chapecoense x Fluminense
20h Vasco x Bahia

SÁBADO
16h Fluminense x Grêmio
19h América-MG x Corinthians
21h Bahia x Flamengo

DOMINGO
11h Palmeiras x Cruzeiro
16h Atlético-MG x Sport
16h Botafogo x São Paulo
16h Santos x Atlético-PR
16h Internacional x Vitória
19h Ceará x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA
20h Paraná x Vasco

26ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º São Paulo 51 26 14 9 3 37 20 17
2º Palmeiras 50 26 14 8 4 38 17 21
3º Internacional 50 26 14 8 4 33 16 17
4º Flamengo 48 26 14 6 6 38 22 16
5º Grêmio 47 26 13 8 5 34 14 20
6º Atlético-MG 42 26 12 6 8 42 31 11
7º Cruzeiro 37 26 9 10 7 21 20 1
8º Corinthians 34 26 9 7 10 28 23 5
9º Atlético-PR 33 26 9 6 11 33 28 5
10º Santos 32 25 8 8 9 29 25 4
11º Botafogo 32 26 8 8 10 26 36 -10
12º América-MG 31 26 8 7 11 25 30 -5
13º Fluminense 31 25 8 7 10 24 30 -6
14º Vitória 29 26 8 5 13 26 46 -20
15º Bahia 29 25 7 8 10 25 30 -5
16º Chapecoense 28 25 6 10 9 26 36 -10
17º Ceará 27 26 6 9 11 19 28 -9
18º Vasco 25 24 6 7 11 27 36 -9
19º Sport 24 26 6 6 14 21 39 -18
20º Paraná 16 26 3 7 16 11 36 -25

27ª RODADA

    BRASILEIRÃO
20h Chapecoense x Fluminense
20h Vasco x Bahia

JOGAM HOJE

O Operário Ferroviário é Campeão Brasileiro da Série C 2018. O alvinegro
venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0 em plena Arena Pantanal, que esteve lotada
para a partida de volta da final, e conquistou o título da competição nacional.
No primeiro jogo, as equipes empataram em 3 a 3. O gol do Fantasma foi
marcado aos 10 minutos da segunda etapa, quando Quirino invadiu a área e
deu passe para Bruno Batata balançar as redes. O goleiro Simão também foi
destaque na partida, com grandes defesas durante os dois tempos. Esse foi o
quinto título do Fantasma nos últimos quatro anos: Paranaense 2015, Taça FPF
2016, Segunda Divisão do Paranaense 2017, Série D do Brasileiro 2017 e
agora a Série C do Brasileiro 2018.

Novo vice-líder
 Numa rodada em que São Pau-

lo e Internacional iniciaram dispu-
tando a liderança, mas que não
conseguiram vencer, o Palmeiras
fez sua parte e confirmou que está
na briga pelo título do Brasileirão.
O Verdão venceu o Sport fora de
casa e assumiu a vice-liderança
do campeonato, deixando o Colo-
rado gaúcho para trás e diminuin-
do para um ponto a distância do
Tricolor paulista.

O triunfo palmeirense foi no su-
foco. O time comandado por Luiz
Felipe Scolari superou o adversá-
rio por 1 a 0 num jogo se encami-
nhava para o empate, até brilhar
a estrela de Willian.

Em seu primeiro lance em cam-

Raposa
vence Peixe
O time misto do Cruzeiro virou

para cima do Santos na noite de

ontem, no Mineirão, e freou a boa

fase paulista com a vitória por 2 a

1. Em duelo pela 26ª rodada do

Brasileirão, os mineiros davam

indícios de que empatariam mais

um jogo – o quinto seguido -, mas

chegaram à vitória pelo alto: Sassá

e Raniel, ambos de cabeça,

marcaram, e Gabriel descontou e

chegou aos 13 gols na artilharia

do campeonato.

po após substituir Jean, o atacan-
te anotou aos 35 minutos o gol que
garantiu o triunfo da equipe. Com
o resultado, o Palmeiras pulou
para a vice-liderança, com 50 pon-
tos – um atrás do São Paulo. A pon-
tuação é a mesma do Internacio-
nal, que empatou com o Corinthi-
ans, mas o Alviverde leva vantagem
no saldo de gols. Já o Sport amar-
ga a penúltima posição.

O próximo compromisso do
Palmeiras na competição será
contra o Cruzeiro, no domingo
(30), no Pacaembu. Antes disso,
o Verdão enfrentará a Raposa
pelo jogo de volta da semifinal
da Copa do Brasil, na quarta-fei-
ra, no Mineirão.

OPERÁRIO


