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 Um homem de 30 anos foi preso ontem em casa, no Centro de Cascavel, acusado
de baixar e armazenar pornografia infantil. No local foram apreendidos diversos mate-

riais, inclusive vídeos com crianças de cinco anos com conotação sexual.

Homem é preso com
pornografia infantil
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Série B: na rodada
final, equipes tentam
fugir da degola

Paixão por carros antigos
A paixão por carros antigos é tão latente em Cascavel

que tem transformado a cidade em referência no
assunto. Há pelo menos 3 mil relíquias bem
conservadas rodando, enquanto outras são

dedicamente restauradas pelos colecionadores.
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Prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos.

“Na educação não
se faz economia,

se faz
investimentos.

Essas crianças são
o futuro do que
somos, elas se

espelham em nós,
por isso o Projeto
Escola Feliz é tão

importante”.

PREVISÃO DO TEMPO
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07/12 - 21h42

Megasena
Concurso: 2099

05 15 20 27 30 58

Dupla sena
Concurso: 1866

01 10 14 20 22 301º sorteio

05 06 10 13 14 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1740

01 02 03 04 05 06 08 09
10 11 16 18 19 22 24

Quina
Concurso:  4831

20 31 56 62 64

Timemania
Concurso: 1259

19 26 32 48 76 79
TIME DO

CSA-AL

Lotomania
Concurso: 1920

02 09 10 13 30 34 35 42
48 49 53 60 66 73 79 87

88 90 93 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05337

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

42.443
23.432
44.506
59.080
65.139

Dia da Sorte
Concurso: 077

06 07 11 12 14 19 21
SETEMBROMÊS DA SORTE:

CHEIA

23/11 - 03h41

MINGUANTE

29/11 - 22h21

Chuva Chuva

Opinião
CAUTELA É CHAVE PARA UM
ANO NOVO SEM ESTRESSE

Com as festas de fim de ano se aproximando, o trabalha-
dor brasileiro se depara com uma de suas maiores felicida-
des: o 13º salário. Com ele, chegam também muitos gastos
inevitáveis: confraternizações com a galera do trabalho, ami-
gos secretos, a ceia natalina, presentes para os familiares e
as viagens para curtir o réveillon.

Todos nós queremos curtir a virada de ano, mimar nos-
sos filhos com as maiores novidades do mercado e tomar
aquela cervejinha na festa do colega, e o parcelamento des-
ses custos no cartão de crédito pode parecer uma grande
solução a curto prazo. É preciso lembrar que comemorações
no fim do ano são sempre sucedidas por pagamento de
IPVA, IPTU, matrícula escolar e outros.

Não há nada pior do que já começar o ano endividado.
E o cartão de crédito, tantas vezes um aliado, pode se virar
contra nós. Pequenas e suaves parcelas rapidamente se
tornam uma grande e incontrolável dívida. Então, a pala-
vra-chave é a cautela.

O que fazer com o 13º salário? Pense em quitar quaisquer
dívidas pendentes. Depois, se certifique que você consegue
cumprir os gastos obrigatórios. Tente guardar algo extra, por
menor que seja, para dias mais complicados. E só então co-
mece a usufruir dele para viagens, presentes e comemora-
ções. Evite parcelas muito longas. Será que vale a pena pagar
o divertimento de dezembro até outubro do ano que vem?

Ter o pé no chão no fim de ano é complicado. Afinal,
são muitas as oportunidades para satisfações pessoais.
O sentimento de renovação é prazeroso, mas permanece
dentro de você. Suas dívidas e responsabilidades finan-
ceiras não desaparecem com os fogos nem te deixam de
lado para pular ondinhas. Comemore o fim de 2018, suas
conquistas e realizações, sim, mas lembrando sempre
que 2019 trará outros 365 dias.

Dora Ramos é contadora, orientadora financeira e diretora res-

ponsável pela Fharos Contabilidade & Gestão Empresarial

 SECOM
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CRESCENTE

15/12 - 09h49
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Ex-secretário investigado
O TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontou supostas
irregularidades envolvendo o ex-secretário de Educação

Valdecir Nath. Um processo administrativo disciplinar está
em andamento, pois, conforme o Estado, Nath - lotado no

Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho - recebia
remuneração de professor de história (hoje aposentado)

pela rede estadual e como secretário de Educação. A
irregularidade está relacionada ao ano de 2013 e de
janeiro a maio de 2014. A secretária de Estado da

Educação, Lúcia Aparecida Cortez Martins, assina a ordem
para apuração do caso. A Assessoria Jurídica da Secretaria
de Estado da Educação, composta pelas servidoras Izaura

Uliana, Andreia Ferrari dos Santos Gomes e Rosemary
Sebastião, vai verificar o caso.

Caso Damasceno
Para entender: o
presidente da Câmara,
Gugu Bueno (PR), recebe
agora a denúncia contra
Damasceno e em três dias
úteis (segunda-feira)
encaminhará o caso à
Comissão de Ética. Após o
despacho de Gugu, a
Comissão de Ética terá
cinco dias para decidir se
acata ou rejeita a
denúncia (sexta-feira).
“Vamos analisar as provas,
se são concretas e
possuem fundamentos”,
adianta o presidente da
comissão, Olavo Santos.

Outra possibilidade
Passar o caso para a
Comissão de Ética é uma
das possibilidades
previstas no Regimento
Interno. A outra é Gugu

decidir com a Mesa
Diretora formar uma
Comissão Processante. Se a
denúncia for aceita, em um
prazo de quatro sessões
ordinárias Damasceno
poderá se defender em
plenário. A punição, que
pode ser uma
simples advertência ou até
a cassação do mandato,
deve ser anunciada em 90
dias. Só depois o parecer é
votado em plenário.

Vai falar!
Diferente de outros
escândalos envolvendo o
mandato, o vereador
Damasceno Júnior decidiu
que vai falar sobre as
denúncias sobre
devolução de salários de
assessores. Foi marcada
para hoje, às 10h30,
uma entrevista coletiva
à imprensa.

ELEIÇÃO SINCOVEL

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Com portas fechadas - a pedido do presidente, Gugu
Bueno (PR) -, os vereadores se reuniram ontem para
definir como fica o texto do novo Regimento Interno.

 O projeto volta ao plenário na próxima segunda-feira.

O atual vice-presidente do Sincovel (Sindicato dos
Contabilistas de Cascavel e Região), Jefferson Machado
Bonfim, é o candidato da chapa única para a presidência
da entidade. São mais de 30 cidades representadas. A
eleição ocorre hoje, das 9h às 17h. A chapa tem 38
membros e confirma o consenso do grupo na
representatividade.

Quebra de sigilos e
novos depoimentos

Após receber todas as gra-
vações envolvendo o vereador
Damasceno Júnior (PSDC), o
promotor Sérgio Machado
aguarda a transcrição do ma-
terial (prevista para terça-fei-
ra) para convocar todos os ci-
tados para que prestem es-
clarecimentos sobre a supos-
ta devolução de salários na
Câmara de Cascavel.

Além de perícias em ce-
lulares, não está descarta-
da a quebra de sigilo bancá-
rio dos envolvidos.

A investigação está na
fase inicial e demanda mais
elementos para continuidade.
Está registrada como “notícia-
fato”, termo usado pelo Mi-
nistério Público para denomi-
nar apuração preliminar que
deve ser concluída em 90
dias. Se os elementos forem
verdadeiros, será instaurado
inquérito civil, e, se também
houver apuração de peculato,
um PIC (Procedimento de In-
vestigação Criminal).

Os boletos do carro que
seriam pagos pela ex-asses-
sora do vereador não eram
emitidos no nome de Damas-
ceno. “Existe o comprovante

de pagamentos sem o nome
dele [do vereador] nem dela
[da ex-assessora]. Vamos
colher elementos para com-
provar os fatos, ouvindo pes-
soas, com quebra de sigilo
bancário, enfim, comprovar
documentalmente as movi-
mentações financeiras”, ex-
plica Machado.

Por enquanto as investiga-
ções ficam centralizadas em
Damasceno sobre a possível
devolução de salário dos ser-
vidores, sem envolver outros
parlamentares. Porém, caso
surjam denúncias ou novos
elementos, o promotor abrirá
outros procedimentos.

Os assessores que de-
volveram salários também
podem responder processos
civis por improbidade admi-
nistrativa e penais, por pecu-
lato. “Se não aceitasse de-
volver o salário, duas possi-
bilidades existiriam: ou traba-
lharia recebendo integral ou
não seria convidado. Mas
isso ainda será apurado, e
vamos apreciar o dolo [má-
fé em prejudicar o outro]”.

Caso é protocolado na Câmara
Após ser exonerada do gabinete de Damasceno, Néia dos

Santos Silva denunciou ao Ministério Público que era
obrigada a devolver parte do seu salário ao vereador e
ontem protocolou o caso na Câmara - procedimento

necessário para que a apuração ocorra na Comissão de
Ética, grupo composto inclusive por Damasceno Júnior
(PSDC), que pela terceira vez será afastado devido a

denúncia de conduta irregular no mandato.
A ex-assessora reafirmou as denúncias: ela disse que

pagava as prestações do carro do parlamentar, R$ 1.246
por mês, a uma garagem, valor que era descontado do seu

salário de R$ 4,3 mil. “Ele dizia que era uma ajuda ao
partido, o que eu entendia como algo certo. Todos os

assessores fazem o mesmo no gabinete [de Damasceno]”,
disse Néia, que confia na punição do parlamentar devido à

gravidade do caso.

 Reportagem:  Josimar Bagatoli
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Sábado é Dia D
Neste sábado tem Dia D de com-

bate à dengue, ao zika vírus e à fe-
bre chikungunya em Cascavel. Se-
gundo a Divisão de Vigilância em
Saúde Ambiental/Setor de Contro-
le de Endemias da Secretaria de
Saúde, ações de conscientização
serão realizadas com a população.

De manhã, das 8h às 12h, 13
equipes serão distribuídas em pon-
tos de maior fluxo de pessoas, como
supermercados e terminais de trans-
bordo. Os agentes de endemias vão
distribuir panfletos com orientações,
cartazes serão expostos e até as lar-
vinhas do Aedes aegypti (mosquito
transmissor da dengue) poderão ser
conhecidas por quem tiver interesse.

CAMINHADA NO LAGO

À tarde, a partir das 14h30, no
Lago Municipal, haverá a 3ª Cami-

nhada do Dia D para integrar as
equipes de endemias com a comu-
nidade e as ações de conscientiza-
ção, iniciadas pela manhã, serão
concentradas no local.

A Secretaria de Saúde reco-
menda, devido ao clima seco e
do calor de Cascavel, que quem
participar da caminhada leve uma
garrafinha de água.

NOVO CRAS
Será inaugurada hoje a nova sede do Cras
(Centro de Referência de Assistência
Social) Interlagos, na Rua Watkins Glen,
esquina com a Rua Paul Ricard, no
Loteamento Julieta Bueno, zona norte de
Cascavel. A solenidade será às 9h.

ESCORPIÕES
A Secretaria de Saúde de Cascavel
informa que o aumento de animais
peçonhentos nesta época do ano se deve
à elevação da temperatura. O escorpião,
que é o que mais preocupa, tem aparecido
na maioria do gênero Bothriurus sp., com
cerca de três centímetros e de coloração
preta/amarronzada. Conhecido como
escorpião "pretinho", essa espécie pertence
à fauna local e, apesar de possuírem
veneno, não oferecem risco à vida ou de
quadros graves de envenenamento. Mas,
em caso de dúvida, o ideal é coletar os
escorpiões de forma segura e entregá-los
na Sede da Vigilância em Saúde Ambiental
- Setor de Controle de Zoonoses para
identificação. O setor fica na Rua General
Osório, 2.033, Bairro Parque São Paulo.
O telefone é (45) 3902-1769.

Sem registro
Neste ciclo epidemiológico, que

começou em agosto, Cascavel

não tem confirmação das

doenças, apenas notificações de

casos suspeitos: 37 de dengue,

oito de zika e oito de

chikungunya.
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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, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wellington Cardoso de Sa e Suellen Cristina dos Santos
2- Alisson Felipe dos Santos e Aísla Tainá dos Santos Rossi
3- Gustavo Hoffmann Dahlem e Thaís Cristina Giardin
4- Lucas Peroza e Adrielli Amanda Heydt
5- Nathan Soares dos Santos e Emanuely Galeano Neves
6- Osvaldo dos Santos Borcatto e Maria Terezinha
7- Josimar Adão Bianchini Silva e Patricia Correa de Lorena
8- Admir Carlos Webber e Daniela Dias Volkers
9- Lucas Adriano Gehm Pinheiro e Cherlen Caroline Fochesatto
10- Claudemir Barros e Tania dos Santos Mazza
11- Marcos Filemon Ribeiro e Maiara Neves
12- Vitor Miekzikowski e Polyana Vaz de Oliveira
13- Adão Pereira de Oliveira e Claudete Barrozo
14- Jean Carlo Weber e Juliana Chen
15- Marco Antonio Gonçalves e Rute Jesus do Nascimento

 Ao entregar as obras e melho-
rias da Escola Municipal Emília
Galafassi, no Parque São Paulo,
em Cascavel, ontem, o prefeito
Leonaldo Paranhos deu um bom
conselho aos estudantes: “Cui-
dem da escola, estudem, tirem
notas boas, respeitem seus pais
e professores”.

As obras incluem um pórtico de
entrada, a reforma do muro e um
laboratório de informática com 28
computadores e mobília.

As melhorias atendem 375 alu-
nos e 35 servidores.

A secretária de Educação, Már-
cia Baldini, lembra que os inves-
timentos na Escola Municipal Emí-
lia Galafassi refletem a preocupa-
ção da atual administração em
oferecer não apenas um ensino
de qualidade para os alunos, mas
também um ambiente seguro,
agradável, confor tável e bonito,
para que nelas, seja despertado
o interesse pela escola.

Para a diretora Elisandra de
Oliveira Klumb, a presença dos
gestores municipais no ambien-
te escolar já é uma prova da im-
por tância que a educação tem
para o governo municipal. “Não
tínhamos a presença da secretá-
ria de Educação ou do prefeito na
nossa escola vendo e conhecen-
do de perto as nossas necessi-
dades. Para as crianças, vê-los
aqui é motivo de alegria, e para
nós é a certeza de que podere-
mos sempre contar com a ajuda
dos gestores na solução das nos-
sas questões de forma rápida e
responsável”.

Tirem notas boas!

PREFEITO Paranhos no meio dos alunos: incentivo à educação
SECOM
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 Você certamente já virou o pes-
coço para ver aquele carro que tal-
vez tenha sido fabricado bem antes
de você nascer. Em Cascavel, isso
não é difícil. Isso porque a cidade
tem se tornado um polo de colecio-
nadores, que, na prática, são ver-
dadeiros restauradores. Segundo a
Avac (Associação de Veículos Anti-
gos de Cascavel), há mais de 500
carros de coleção registrados na
cidade, mas se contar os não as-
sociados ou de clubes, o número
chega facinho a 3 mil relíquias.

A associação nasceu em 2014
com o propósito de chamar aten-
ção das pessoas para a paixão pelo
carro antigo, conforme conta o pre-
sidente da entidade, Vanderlei Mo-
rais “Nós já somos referência no
automobilismo com a Stock Car e
a Cascavel de Ouro, então quatro

A paixão pelos
carros antigos

anos atrás nós pensamos também
em transformar a cidade em um
cenário de antigomobilismo, que é
a cultura do carro antigo. Começa-
mos a promover encontros, levar os
carros a eventos e promover várias
ações para incentivar as pessoas
a resgatarem a história. Aos pou-
cos fomos despertando nas pesso-
as a vontade de preservar o carro
antigo e, com ele, sua história”.

A ideia deu tão certo que hoje a
cidade de Cascavel é referência re-
gional em carros antigos e a Avac é
pioneira no oeste do Estado.

Brincadeira séria
Quando o assunto é carros antigos,
Cascavel tem colecionador com os
gostos mais variados. Modelos dos
anos 60, 70, 80, modelos
importados e nacionais. O que vale
é compartilhar da paixão
por carros históricos.
O presidente da Avac (Associação
de Veículos Antigos de Cascavel),
Vanderlei Morais, lembra que
quando o clube fez sua primeira
aparição na Festa do Trabalhador
de 2014 havia 54 carros antigos.
Já no encontro deste ano número
já eram 512.
Eles participam dessas ações
justamente para mostrar que o
grupo leva a ideia a sério. “Não
queremos que as pessoas pensem
que isso é uma brincadeira de gente
burguesa, mas um hobby sério. Nós
amamos os carros antigos e
incentivamos nossos filhos e netos a
amarem também. Isso é cultura”.

CARROS antigos são sinônimo de luxo

Quem tem ou compra um automóvel antigo sabe que com ele vêm alguns
“abacaxis”. O carro está inserido em uma realidade completamente

diferente dos tempos em que ele foi planejado para ser útil. Isso implica em
problemas mecânicos, elétricos, dificuldade para encontrar peças e, claro,

tudo isso a preços bem mais caros do que para um carro popular atual.
Mas o presidente da Avac, Vanderlei Morais, que também tem uma empresa
especializada em restauração de carros antigos, garante que os donos não se

importam com os gastos de restauração e explica o motivo: “Tenho um cliente que
perdeu sua mãe há pouco tempo e dela herdou uma Variant 1981. Agora ele quer
pintá-la inteira, restaurá-la para deixá-la para os netos. Ele deve gastar uns R$ 20

mil. Se colocar o carro à venda, por mais impecável que esteja, vai pegar no máximo
R$ 13 mil, mas aí eu te pergunto: alguém vende ou compra sentimento?”

AVAC/DIVULGAÇÃO

 Molho mais caro que o peixe

 Reportagem: Bethania Davies

A restauração faz parte da paixão
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Maria Inês Brunetto,
Ricardo Campos, Ana Maria

Luiti, Larissa Mendes,
Paulo Mentol, João das

Neves Focci e Maria
Eduarda Lori.

Sextou!
 Hoje a noite promete ser
animada. Cibele Pereira
vai tocar grandes sucessos

do pop e do rock no
Botequim da Esquina.

Novo endereço
A Casa Nós mudou de

endereço. E para comemorar
a nova fase, promove neste

sábado uma deliciosa
feijoada, às 19h.
O novo local fica na

Avenida Brasil, 8.855.
O ingresso custa R$ 30.

“Todos os fatos têm três
versões: a sua, a minha e

a verdadeira.”
Provérbio Chinês

Dança
Hoje tem o espetáculo de

dança Looping Bahia
Overdub, grupo formado por

Felipe de Assis, Leonardo

França e Rita Aquino
Salvador, da Bahia.

O evento faz parte do Palco

Giratório do Sesc e será às
20h, no Teatro Municipal

Sefrin Filho.

THAIS e LEANDRO,
by Vera e Grasi

A premier ballerine Duda, tietada pelo pai
Rodrigo  e pelo avó Oli Sarolli

Vera Lúcia Gulgielmin, que
comemorou aniversário

ontem. Felicidades!

DIVULGAÇÃO

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

GLOBO  �   O TEMPO NÃO PARA

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

MALHAÇÃO
Maria Alice tenta convencer Pérola

a se reaproximar de Márcio. Verena
teme que Álvaro não se adapte à nova
escola. A turma planeja promover um
amigo oculto. Márcio afirma a Camila
que cuidará da filha dos dois. Márcio
procura Pérola e diz que não pode viver
sem ela. Camila recebe uma mensa-
gem misteriosa.

ESPELHO DA VIDA
Isabel conta para Alain que ele é pai

de Priscila. Cris se impressiona ao olhar
o camafeu. Hugo leva Gabi para conhe-
cer suas tias. Isabel tem um pesadelo.
Solange reclama com Bola de uma de
suas cenas com Emiliano. Alain procu-
ra Dalton. Edméia/Grace tenta conver-
sar com Isabel sobre Priscila. Américo
escapa de ser fotografado com Gentil,
e Zezé desconfia.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Laura decide ir para Serro Azul com

Olavo. Padre Ramiro sofre um acidente
na estrada. Júnior se embriaga no ca-
baré e implica com Adamastor. Ondina
conversa com Sampaio. Maltoni vai à
casa do delegado, que se apressa para
esconder seu segredo. Aranha cuida de
Padre Ramiro. Mirtes fica intrigada com

parte da roupa íntima que vê no delega-
do. Júnior ataca Adamastor e exige a pre-
sença de Luz. Eurico e Marilda não acre-
ditam na história de Katiucha. Gabriel ten-
ta ir com Luz ao cabaré, mas é impedido
por León. Sampaio agride Luciana. Ondi-
na enfrenta Eurico e Marilda. Robério fla-
gra Sampaio observando a casa de Egí-
dio e marca um encontro com ele. Gabri-
el questiona Luz sobre Egídio. Geandro
conversa com Júnior sobre Lourdes Ma-
ria. Sampaio aborda Louise.

JESUS
Jesus enfrenta o olhar de Satanás

e observa a tempestade em alto mar.
Ele então desce o monte, decidido. Os
apóstolos enfrentam as ondas e o mal
tempo. Judas Iscariotes se desespera
e diz que Jesus os abandonou. Madale-
na, Maria, Goy e os outros se assus-
tam com a chegada de um homem com
o ombro deslocado. Diana avisa que
Salomé fugiu. Heitor e Caius acompa-
nham a moça até a casa de Adela. Goy
consegue colocar o ombro do homem
no lugar. Caifás se queixa de Anás.
Arimatéia tenta conversar com Tiago
Justo, mas é destratado. Barrabás
ordena que os rebeldes reúnem o
maior número possível de pessoas
para a revolta. Os apóstolos se de-

Marocas aceita a participa-
ção de Lúcio na Kikinico.  Wa-
leska é contratada pela Samvi-
ta. Carmen descobre que Dom
Sabino não é pai biológico de
Cecílio e conta a Eliseu. Agus-
tina não consegue assinar o di-
vórcio. Agnese aceita a propos-
ta de Betina e se candidata a
governanta na casa de Agusti-
na. Dom Sabino conta a histó-
ria da mãe de Cecílio

sesperam com a forte tempestade.

TERESA
Armando diz que Mariano precisa

entender que Teresa pode fazer sua vida
ao lado de quem quiser, e sempre terá seu
apoio. Arthur e Teresa dão a notícia a Lui-
sa, mas lembram que seguirão mantendo
a relação em segredo até que Teresa ter-
mine seus estudos. Regina sofre uma re-
caída quando, inocentemente, Pablito diz
que Armando ficou sem trabalho.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Marcelo tenta conversar com Luísa.

Nancy vai ao quarto de Poliana procurar
João. Poliana conta para Nancy quem é o
grande amor da vida de Luísa. Conver-
sando com Waldisney Sérgio tem uma
ideia para um novo jogo. Durval quer sa-
ber onde estão Raquel e Mirela. Lorena
leva Vinicius até Raquel e Mirela para ele
ver como estão os rostos delas. João re-
solve voltar para o Ceará com sua mãe.

MINHA VIDA
Efsun começa a chorar ao entrar na

mansão e escutar que Hatice morreu.
Todos querem saber o segredo que
Hatice estava guardando.

 � BAND

Dom Sabino não é pai biológico de Cecílio
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Um dia para refletir sobre os princípios
e conceitos que regem a sua vida, aria-
no. Ponderações sobre justiça, relacio-
namentos, parcerias. Dificuldade de es-
tabelecer acordos.

To
ur

o

Trabalho, negócios e parcerias são os
temas enfatizados hoje aos taurinos.
Muita atenção com a tendência ao dese-
quilíbrio emocional e como isso se reflete
sobre a saúde.

G
êm

os

Seja cordial, busque o entendimento, mas
não se abstenha de ter atitudes decididas.
Não é possível agradar a todos. Viva de
acordo com os seus princípios e respeite
os alheios.

C
ân

ce
r Questões familiares  ligadas a casa, imó-

veis e relacionamentos estão em pauta.
Um ambiente doméstico equilibrado e har-
monioso é fundamental para a saúde dos
cancerianos.

Le
ão

Dia importante para colocar algumas
coisas na balança, refletir e ponderar,
leonino. Não pode se abster de seus
próprios pontos de vista, tentando agra-
dar a todo mundo.

V
ir

ge
m Momento delicado para as questões mate-

riais e afetivas. Pondere antes de qualquer
decisão. Tenha cuidado com a tendência a
não tomar partido, não ter atitude e ficar à
mercê dos outros.

Li
br

a

A Lua está em seu signo e em contato com
Urano e Plutão. Desafio de agir de forma
equilibrada. Você é bastante sensível à fal-
ta de harmonia e de paz. E por conta disso
fica indeciso.

E
sc

or
pi

ão Com a Lua no signo anterior o melhor a
fazer é se interiorizar, refletir, cultivar paz
de espírito. Procure se afastar de situações
e pessoas que sente afetarem o seu equilí-
brio emocional.

S
ag

it
ár

io Entrar em acordo requer temperança, cons-
ciência, respeito às diferenças. Há coisas
e pessoas com as quais você não conse-
gue mais compactuar. Afaste do que lhe
prejudica.

C
ap

ric
ór

ni
o Conscientize-se de como tem agido em

suas parcerias pessoais e profissionais,
capricorniano. Dificuldade de estabelecer o
equilíbrio entre o que você quer e o que as
pessoas anseiam.

A
qu

ár
io Questionamento sobre crenças, fé e sobre

as leis que regem a vida humana, aquaria-
no. Importante se amparar na espiritualida-
de e entender que em tudo há um propósito
evolutivo.

 P
ei

xe
s Partilhar sentimentos, recursos e potenci-

ais é o desafio de hoje aos piscianos. Mu-
dança significativa de valores, que lhe faz
lidar de forma diferente com seus recursos
materiais.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

 Um homem de 30 anos foi pre-
so ontem pela Polícia Civil de Cas-
cavel por armazenar e disponibili-
zar materiais com pornografia infan-
til. Ele foi preso em flagrante duran-
te cumprimento de mandado de
busca e apreensão dentro da Ope-
ração Luz na Infância 3, deflagrada
ontem em todo o Brasil e também
na Argentina com objetivo de com-
bater crimes de pedofilia. O nome
do homem não foi divulgado.

A casa dele fica no Centro de
Cascavel e no local foram apreendi-
dos notebook, celular e um HD com
diversos vídeos. Conforme a polícia,
ele baixava esses conteúdos da in-
ternet por meio de aplicativos, e
assim permitia que outras pessoas
também tivessem acesso aos víde-
os. “Nesses aplicativos, quando a
pessoa baixa determinado conteú-
do, ele fica disponível para outras
pessoas”, explica a delegada do Nu-
cria (Núcleo de Proteção à Criança e
ao Adolescente de Cascavel), Bárba-
ra Raquel Strapasson.

A polícia identificou que parte
das imagens continha prática sexu-
al com crianças do leste europeu
de 5 a 12 anos de idade. Os mate-
riais ainda estão em análise.

A polícia afirma que a operação

Homem é preso com
pornografia infantil

não trata de uma rede de pedofilia,
mas de diversos casos isolados que
foram identificados pelo Ministério da
Segurança durante a investigação.

Preso em flagrante, o homem
responderá por disponibilização e
por armazenamento de conteúdo
pornográfico infantil. A pena máxi-
ma somada dos dois crimes é de
dez anos de prisão, mas sem direi-
to à fiança arbitrada pela polícia,
somente judicial.

Ele foi encaminhado à carcera-
gem da Polícia Civil de Cascavel.

O acusado não tem passagem
pela polícia e não há indícios -
pelo menos por enquanto - de que
ele tenha praticado abusos sexu-
ais em crianças.

 NO PARANÁ
A ação no Paraná envolveu 54 policiais e aconteceu em Curitiba, Maringá, Cascavel,

Mandaguari e Paranavaí. Foram presas cinco pessoas e cumpridos dez mandados de

busca e apreensão no Estado. Houve apreensão de câmeras fotográficas,

computadores, HDs externos e CDs com conteúdos de pornografia infantil.

A OPERAÇÃO
A Operação Luz na Infância 3 é

realizada no Brasil, em 18 estados, e

na Argentina com o objetivo de coibir

crimes de pedofilia. Nos dois países,

são mil policiais envolvidos nas ações.

As equipes procuram arquivos com

conteúdos relacionados a crimes de

abuso e de exploração sexual.

Os alvos foram identificados pela

Diretoria de Inteligência da

Secretaria Nacional de Segurança

Pública com base em elementos

informativos coletados em ambientes

virtuais. Tudo isso foi repassado à

Polícia Civil. A força-tarefa foi

coordenada pelo Ministério da

Segurança Pública.

Desde o início da Operação Luz na

Infância, em 2017, mais de 700

pessoas foram presas.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Tatiane Bertolino

POLÍCIA Civil detalhou a operação em Cascavel
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Giro da
Violência

Autores de furto presos
Duas pessoas envolvidas no furto
de uma camionete mês passado
foram presas pela Polícia Civil de
Cascavel. Um homem foi preso em
Cascavel e o outro em Toledo.
Além do furto, eles são acusados
de estelionato. Conforme a
polícia, um deles mostrou
interesse na compra de 12 pneus
de uma vítima. Eles marcaram
encontro com a vítima, enganaram
o homem, e furtaram a camionete
e os pneus. O caso foi denunciado
à polícia, que encontrou os
acusados e agora continua a
investigação para localizar as
mercadorias e o veículo.

Preso por tráfico
Um homem de 35 anos com
mandado de prisão em aberto por
tráfico de drogas foi preso ontem
no Fórum de Cascavel. Ele
respondia em liberdade pelo
mesmo crime, mas foi detido no
momento da verificação de seus
dados pessoais. O homem foi
encaminhado pela Polícia Militar
para a carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Queda de altura
Um idoso ficou ferido ao cair de
um metro e meio de altura. O
acidente aconteceu na tarde de
ontem em uma empresa às
margens da BR-467 em Cascavel.
Ele estava descarregando um
caminhão quando sofreu a queda.
O homem tem 72 anos e sofreu
ferimentos leves. Ele foi socorrido
pelo Corpo de Bombeiros e
encaminhado para
atendimento hospitalar.

 Depois de mais de um ano de
espera pelo curso de formação, os
76 aprovados no concurso da Guar-
da Municipal de Cascavel em julho
do ano passado, a administração
municipal e autoridades políticas
buscam agora um plano “B” para
que o treinamento aconteça.

A demora é motivada pelo impas-
se na renovação do convênio com
a PM (Polícia Militar), que ministrou
o curso da primeira turma formada
no início do ano passado.

Uma reunião foi realizada para
discutir o assunto e a possibilida-
de é de que formação seja feita ou
em parceria com a Polícia Federal
de Cascavel ou com a Guarda Mu-
nicipal de Foz do Iguaçu. “A PM
está fazendo algumas exigências
que não são viáveis, pedindo a
construção de um estande novo
no valor de R$ 500 mil. Em con-
trapartida, entendemos o receio
também da PM, considerando que
o convênio firmado da primeira
turma não foi cumprido na gestão
passada, que prometia a reforma
do estande de tiro que eles têm.
Seria a gestão do prefeito Para-
nhos fazendo o que deveria ter sido
feito na gestão passada”, explica
o vereador Roberto Parra, que par-
ticipa das negociações para que o

caso seja resolvido.
Já a administração municipal diz

que não há previsão para o início
do curso, mas não explica os moti-
vos do atraso, e diz apenas que o
convênio depende da Polícia Militar.
O 6º BPM (Batalhão de Polícia Mili-
tar), por meio do setor de relações
públicas, diz que não pode falar
sobre o assunto.

Nesse jogo de empurra, os apro-
vados que deixaram seus empregos
na promessa de assumir a vaga
sobrevivem como podem. “Vim do
Maranhão, tenho uma irmã que
mora em Foz do Iguaçu e houve o
interesse no concurso. Estava com
emprego fixo em Foz e, como eles
prometeram assumir o cargo logo,
deixei o trabalho lá. Agora moro
em Cascavel, divido casa com
quatro pessoas e vivo de bico,
porque é uma incerteza arranjar
um emprego fixo e depois ‘sujar’
carteira. Até já perdi a esperan-
ça e estou tentando outros concur-
sos. Mas tem gente com família
para sustentar e sem emprego em
situação bem pior que a minha”, la-
mentou o guarda municipal aprova-
do Djon de Oliveira Lima.

Plano “B” para a
formação de guardas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

A PRIMEIRA turma se formou ainda no início de 2017
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A entrega oficial da revitalização e
da reurbanização da Avenida Tito Mu-
ffato, zona oeste de Cascavel, será
neste domingo (25) e contará com
programação esportiva e de lazer.

Às 10h tem passeio ciclístico.
A saída será no cruzamento da
Rua Ônix com a Avenida Tito Mu-

Pedaladas no domingo
ffato. “Convidamos toda a popu-
lação a participar do evento que
também contará com diversas ati-
vidades de recreação para as cri-
anças”, adianta o diretor de Es-
porte e Cultura, Leo Mion.

Ao lado do Cras (Centro de Re-
ferência em Assistência Social)

será montada a estrutura do Ex-
presso Brincalhão, com tobogã
inflável, cama elástica, entre ou-
tras atividades.

Também no domingo será reali-
zada a 5ª Pedalada Sustentável,
com saída prevista para as 9h em
frente à prefeitura.

Estágio com a
seleção brasileira

Marco Antônio Voigt Navarro em-
barcará para Piraju (SP) neste domin-
go (25) para fazer estágio com a sele-
ção brasileira antes de participar do
Campeonato Sul-Americano de Cano-
agem Velocidade, que ocorre de 4 a
9 de dezembro na Argentina. Essa é
a primeira competição internacional
do canoísta de 16 anos. Na Argenti-
na ele competirá nas categorias Ca-
dete e Júnior. No próximo ano ele
passará à categoria Júnior.

 A segunda etapa do Campeonato Paranaense de Karatê Tradicional, que será

realizada em Rolândia neste sábado (24), contará com 24 atletas cascavelenses;

nove deles da Academia Dojo de Karatê Shotokan e 15 do projeto social.

Eles participarão em cinco modalidades: Kata individual, Kumitê individual, Fuku-

go, Kata equipe e em-bu. Os atletas de Cascavel, nos naipes masculino e

feminino, têm entre 6 e 49 anos. “Pela primeira vez alunos do projeto Sandokan
vão participar de um campeonato estadual. Esse evento não é classificatório,

mas vale o ranking estadual”, destaca o professor Volmir Maziero.

Semifinais
da Copa União
A Copa União de Futebol Amador

Livre realiza as partidas das

semifinais neste domingo (15).
Cia do Evento Futebol Clube

enfrenta o Resenha Futebol

Clube no Estádio Ninho da Cobra

às 14h30. Já às 17h entram em

campo as equipes Ponte Preta

Futebol Clube e Sociedade
Esportiva Consolata. Caso haja

empate no tempo normal, os

classificados para a grande final

serão definidos nas cobranças de

pênaltis.

FÁBIO DONEGÁ

Paranaense de Karatê DIVULGAÇÃO

PLACAR DE HOJE

 BRASILEIRÃO
Vasco ?x? São Paulo

Chapecoense ?x? Sport
Bahia ?x? Fluminense

Ceará ?x? Paraná Clube
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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:

1-APARECIDO AMARAL E MARILENE DE FATIMA DA SILVA

2-RODRIGO JOSÉ LOPES E ANAKELY DAMAZIO

3-MAURO LUIZ DE OLIVEIRA E SIMONE RODRIGUES

4-ANTONIO LISBOA NETO E LUCIRENE DE PAULA

5-RONALD COSTA OLIVEIRA E NIVIA DO NASCIMENTO MEIRA

6-ANTONIO SANTOS CORREIA FILHO E MIRAILDE PIRES MACHADO

7-RENATO RUBIO CARDOSO E CLAUDIA COTRIM CESNIK

8-PAULO RICARDO DOS SANTOS E ANDRESSA DA SILVA BERMANN

9-ALEX SANDRO DE PAULA CORDEIRO E TAÍS ALVES DE CAMPO

10-ADRIANO BAITALA E JULIANE JESKE

11-LUCAS CAPALETE E ANGELA ISRAEL GRAEFF BORGES

12-DIRCEU BEZERRA DANTAS E VERA LUCIA BARBON

13-ROSEMIRO PIRES DE OLIVEIRA FILHO E NEUSA CAMARGO

14-EVANDRO JOSÉ MACHADO E ANDRÉIA PEITER

15-EDUARDO SEVERINO E CAMYLLA GALANTE

16-THALES ALBERTO TELLES DOS SANTOS E YARA JUAREZ TEIXEIRA

17-LUIZ FERNANDO VETORAZZI E CAMILA ARMSTRONG MORENO DA SILVA

18-DÉBORA CAROLINE FARIAS LOBO E ANDREIA BRISCH RIBEIRO

19-CARLOS ALEXANDRE VALLIN E INDIANARA FERREIRA

20-EVERALDO VIEIRA E MARILDA BASI

21-VINÍCIUS URBANOWISKI RAMOS E STELA SILVA DESTO

22-WELLINGTON BRUNO FERNANDES E JOICE ALINE ESTIMIANO

23-LEONILDO BELMIRO DE OLIVEIRA E JOCIÉLI LISBOA TEIXEIRA

24-THIAGO SANTANA DA SILVA E BRUNA DE OLIVEIRA LAUXEN

25-CLEVERSON DOS SANTOS ARAUJO E JULIANA WORELL

26- DIORGIO DEPUBEL DANTAS E CAROLINE SILVEIRA MARTINS REICHERT

27- HENRIQUE ZANELATO E FRANCIELLE PRISCILA COLDEBELA

28- EDSON NATAN LIMANSKI DE QUADROS E VANESSA ALVES DA COSTA

29-CLOVIS ANDERSON DALMORA E MARIZETE SUELI ARNDT

30-MAURO LUIZ DE OLIVEIRA  E SIMONE RODRIGUES

31-APARECIDO AMARAL E MARILENE DE FATIMA DA SILVA

32-CRISTIAN ROQUE DOS SANTOS E ALINE DIAS DE OLIVEIRA

33-MAIKO PELISSARI STROPARO E ANA PAULA BERNART

Cascavel, 23 de novembro 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

 As equipes feminina e masculi-
na do handebol cascavelense dispu-
tam neste fim de semana a sexta e
última etapa do Campeonato Para-
naense de Handebol Adulto Livre.
Quem sedia a etapa é Maringá.

No sábado os jogos iniciam às
10h30 e todos serão disputados
no Ginásio de Esportes Jardim Pau-
lista. A equipe feminina de Casca-
vel joga às 15h contra Matelândia.
A equipe masculina joga logo em
seguida, às 16h30, contra os do-
nos da casa.

As disputas de sábado valem
pela semifinal. No domingo é o gran-
de dia de decisões.

Os jogos serão no Ginásio de Es-
portes Chico Neto a partir das 8h30.
As equipes que perderem no sába-
do disputam terceiro e quarto lugar,
e os times vencedores disputam tí-
tulo de campeão e vice-campeão.

Decisão no
handebol

FOTOS: DIVULGAÇÃO

                                  ALEMÃO
17h30 Bayer Leverkusen x Stuttgart

           FRANCÊS
18h Lyon x Saint-Etienne

            ESPANHOL
18h Leganés x Alavés

          SÉRIE B
19h15 Coritiba x Fortaleza

JOGAM HOJE
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 A penúltima rodada do Cam-
peonato Brasileiro começa nes-
te sábado (24) com a par tida
entre Santos, o décimo colocado
na tabela, e Atlético-MG, que
está em sexto lugar. O jogo será
na Vila Belmiro às 20h.

A 37ª rodada segue no domingo
(25), quando o Palmeiras pode sol-
tar o grito de campeão que vem
segurando há pelo menos três ro-
dadas. Para isso, basta vencer o
Vasco no Rio de Janeiro. Ao golear
o América-MG por 4 a 0 e manter a
distância de cinco pontos do vice-
líder Flamengo, o Palmeiras am-
pliou o recorde de invencibilidade
no Brasileiro por pontos corridos
para 21 jogos e, segundo o mate-
mático Tristão Garcia, tem 98% de
chances de ser campeão.

“Estamos perto, mas sabemos
que esse perto é meio longe. Va-
mos continuar trabalhando para
outro grande jogo”, afirma o meia
Lucas Lima, já imaginando o dis-
curso do técnico Luiz Felipe Sco-
lari ao elenco.

O vice-líder Flamengo tem duelo

Série A: Só faltam dois jogos
com o Cruzeiro no Mineirão neste
domingo (25), às 20h. O Rubro Ne-
gro vem de uma boa atuação em
campo e no último compromisso
venceu o Grêmio por 2 a 0. Embora
as chances sejam mínimas de er-
guer a taça (precisaria de duas vi-
tórias e duas derrotas do Palmei-
ras), o time buscará o melhor resul-
tado diante do Vitória na partida às
17h no Barradão.

Também se enfrentam neste
domingo, às 19h, Atlético-MG e
Bahia; Corinthians e Chapeconse;
e Internacional e Fluminense.

A 37ª rodada se completa com
as par tidas entre São Paulo x
Sport e Botafogo e Paraná, já re-
baixado à Série B.

Libertadores
A final deste sábado tem nove
títulos em campo. O Boca Juniors

tem seis títulos da Libertadores, o

último conquistado em 2007. Já o

River Plate tem três e levantou o

troféu pela última vez em 2015. Se

vencer no Monumental de Núñez,
o Boca pode igualar o maior

campeão da competição, o

Independiente, que tem sete

títulos. A final da Liberadores 2018

será às 18h (horário de Brasília).

A primeira partida disputada no
dia 10 de novembro na La

Bombonera ficou no 2 a 2. De

acordo com o regulamento da

Conmebol, a final não conta com o

critério de gol fora de casa para

favorecer uma equipe. Ou seja:
tudo pode acontecer na Argentina

neste sábado.

              BRASILEIRÃO
20h Santos x Atlético-MG

               SÉRIE B
17h Guarani x Londrina-PR
17h São Bento x Vila Nova-GO
17h Juventude x CSA
17h Avaí x Ponte Preta
17h Criciúma x Sampaio Correa-MA
17h Goiás x Brasil de Pelotas
17h Boa Esporte Clube x Oeste
17h CRB x Figueirense
17h Coritiba x Fortaleza
17h Paysandu x Atlético-GO

                LIBERTADORES
18h River Plate x Boca Juniors

                 ESPANHOL
17h45 Atlético de Madri x Barcelona

               ITALIANO
12h Udinese x Roma
15h Juventus x SPA
17h30 Internazionale x Frosinone

              INGLÊS
13h Manchester United x Crystal Palace
13h Watford x Liverpool
13h West Ham x Manchester City
15h30 Tottenham x Chelsea

           ALEMÃO
12h30 Bayern de Munique x Fortuna Düsseldorf
12h30 Mainz 05 x Borussia Dortmund

              FRANCÊS
14h PSG x Toulouse

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO
                 BRASILEIRÃO

17h Cruzeiro x Flamengo
17h Atlético-PR x Ceará
17h Vitória x Grêmio
17h Vasco x Palmeiras
19h América-MG x Bahia
19h Corinthians x Chapecoense
19h Internacional x Fluminense

                 ITALIANO
9h30 Parma x Sassuolo
15h Lazio x Milan

SÉRIE B
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 71 37 21 8 8 54 32 22
2º Goiás 60 37 18 6 13 54 49 5
3º Avaí 60 37 16 12 9 50 32 18
4º Ponte Preta 59 37 16 11 10 42 30 12
5º CSA 59 37 16 11 10 47 37 10
6º Atlético-GO 56 37 15 11 11 52 49 3
7º Vila Nova 56 37 14 14 9 39 34 5
8º Londrina 55 37 15 10 12 45 41 4
9º Guarani 51 37 13 12 12 43 39 4
10º Coritiba 49 37 12 13 12 39 44 -5
11º Brasil de Pelotas 47 37 12 11 14 35 35 0
12º São Bento 46 37 11 13 13 39 39 0
13º Figueirense 46 37 11 13 13 47 49 -2
14º CRB 45 37 11 12 14 33 38 -5
15º Oeste 45 37 9 18 10 36 40 -4
16º Criciúma 44 37 10 14 13 43 49 -6
17º Paysandu 43 37 10 13 14 40 48 -8
18º Samapaio Corrêa 38 37 10 8 19 32 45 -13
19º Juventude 35 37 7 14 16 27 44 -17
20º Boa Esporte 29 37 7 8 22 26 49 -23

38ª RODADA
     SEX (23)

19h15 Coritiba x Fortaleza
   SÁB (24)

17h Guarani x Londrina
17h São Bento x Vila Nova
17h Juventude x CSA
17h Avaí x Ponte Preta
17h Criciúma x Sampaio Corrêa
17h Goiás x Brasil de Pelotas
17h Boa Esporte x Oeste
17h CRB x Figueirense
17h Paysandu x Atlético-GO

Fuga da degola
A Série B do Campeonato

Brasileiro entra na última rodada

neste fim de semana. O Avaí (60

pontos), Ponte Preta (59) e CSA

(59), que representam três

regiões diferentes do Brasil,
disputam duas vagas na elite.

O time catarinense joga em casa

pelo empate contra a Macaca

em um duelo direto pelo acesso

na Ressacada. Para o time

alagoano, uma vitória simples
basta graças ao confronto direto

de Florianópolis. O CSA encara o

já rebaixado Juventude, em

Caxias do Sul. O título da Série B

já foi garantido ao Fortaleza ainda

na 36ª rodada. Boa Esporte,
Sampaio Corrêa e Juventude são

os times rebaixados.

37ª RODADA - SÉRIE A
SÁB (24)

20h Santos x Atlético-MG
DOM (25)

17h Cruzeiro x Flamengo
17h Atlético-PR x Ceará
17h Vitória x Grêmio
17h Vasco x Palmeiras
19h América-MG x Bahia
19h Corinthians x Chapecoense
19h Internacional x Fluminense
20h São Paulo x Sport

SEG (26)
20h Botafogo x Paraná


