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Uma proposta polêmica entra em pauta hoje na Câmara de Cascavel. Uma emenda
ao novo Regimento Interno quer limitar os pedidos de informação feitos ao Executivo

municipal, restringindo o poder de fiscalização dos próprios vereadores.
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Câmara quer limitar
pedidos à prefeitura

AÍLTON SANTOS

 À espera da
decoração
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04
Paranhos anuncia
construção da Escola
da Transparência
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14
Cascavel Futsal
confirma Cassiano
Klein como técnico

O comércio de Cascavel espe-

ra a decoração natalina e a

primeira parcela do 13º salá-
rio para aquecer as vendas.

Para lojistas, luzes e Papai

Noel são fundamentais para
atrair clientes nesta época do

ano. A instalação das luzes

na área central deve ser acele-
rada nesta semana.
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 Futuro ministro da Justiça,
Sérgio Moro, sobre postos

estratégicos que pretende criar
na superpasta que irá

comandar. Ele anunciou o
delegado aposentado Rosalvo

Franco, ex-superintendente no
Paraná, para a Secretaria de

Operações Policiais Integrada
do Ministério da Justiça.

 “A ideia é criar, dentro do
Ministério da Justiça e
Segurança Pública, a

Secretaria de Operações
Policiais Integradas. Hoje
temos muitas atividades

criminosas que transcendem
fronteiras estaduais”.

Megasena
Concurso: 2100

01 10 11 13 35 49

Dupla sena
Concurso: 1869

09 12 28 37 39 491º sorteio

10 14 22 26 35 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1742

01 04 06 08 09 10 12 14
15 16 17 18 20 21 25

Quina
Concurso:  4835

18 20 35 58 80

Timemania
Concurso: 1261

07 19 41 60 72 76 79
TIME DO SANTOS/SP

Lotomania
Concurso: 1921

01 03 07 24 38 40 48
53 54 62 68 75 82 83
 85 87 91 92 94 95

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
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Opinião
A MINHA PAZ É OURO O RESTO É LIXO

 Você sabe o que significa limpar a casa, fazer faxina e tirar o
lixo que acumulamos? Não recolher o lixo significaria não cuidar
da vida e do ambiente. Isso é inconcebível, pois queremos ambien-
tes limpos e saudáveis.

A mente e as emoções também acumulam lixo. Ocorre que na maio-
ria das vezes não fazemos a faxina do nosso lixo mental. Nossa mente
acumula o lixo das emoções perturbadoras e, em vez de limpá-la, con-
tinuamos a dar espaço a elas. Quando percebemos estamos todos en-
volvidos, rodeados de emoções e pensamentos perturbadores. São
como lixo que deixam nossa vida triste e angustiada. Precisamos fazer a
faxina mental. Apreender a se livrar de emoções negativas, preocupa-
ções desnecessárias e pensamentos que somente perturbam a vida.

Uma ferramenta importante para isso é fazer a gestão das emoções.
Para isso, você pode repetir a você mesmo o refrão: “Minha paz é ouro,
o resto é lixo”. Você não precisa se preocupar com tudo, carregar o peso
da sua vida e a dos outros sobre seus ombros.

Quando repito “minha paz é ouro, o resto é lixo”, não estou
desmerecendo o outro nem quero chamá-lo de lixo. Longe disso!
Somente estou dizendo que eu mereço ter paz, que posso largar
alguns pesos, que solto minhas ideias perturbadoras para que elas
se afastem de mim. Se eu não tiver paz, vou perturbar e chatear os
outros. Se eu mantiver o lixo das minhas emoções, não levarei a paz
a ninguém, ao contrário, levarei lixo.

Com essa ferramenta de limpeza das emoções você vai encontrar
mais paz e serenidade todos os dias. Antes de dormir faça esse exercício.
Perceba o que está carregando de lixo do seu dia e diga que quer limpar
isso da sua mente para acordar em paz.

Largue, limpe, coloque uma ideia positiva no lugar da negativa,
perdoe, diga a você que sua paz é ouro e que você não levará para
o dia seguinte o que te perturbou. Diga que você compreende aque-
la situação e também a pessoa que a causou. Perceba que acordar
com as emoções limpas deixará você muito mais confiante e capaz de
resolver as coisas e prosseguir. Você pode fazer essa limpeza, afinal,
a sua paz é ouro.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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O texto da ditadura fica!
Dentro dos absurdos encontrados no Regimento Interno e suas

emendas, o HojeNews destaca alguns dos pedidos mais
“cabeludos”, como a proposta da base governista para que o

pedido de vistas de um projeto (adiamento por algumas
sessões para análise complementar) dependa da aprovação da
maioria em plenário. A proposta do texto novo era de que o

pedido fosse automático - como já ocorre no Congresso
Nacional e na Assembleia Legislativa do Paraná. Assinam o

texto arcaico Valdecir Alcântara, Josué de Souza, Damasceno
Júnior e Roberto Parra.

Corte de salário
Além do uso de arma de
fogo em plenário, Madril
propõe uma medida para
deixar os demais
parlamentares em uma
situação desconcertante.
Ele sugere que o subsídio
seja proporcional ao
número de sessões e não
mais aos 30 dias do mês,
como ocorre pela
legislação trabalhista, mas
para as oito sessões
mensais realizadas. Hoje
cada vereador recebe
R$ 11,5 mil por mês, se
entrasse em vigor a
emenda, a cada sessão
faltada o parlamentar
deixaria de receber
R$ 1.437,50 - e não
apenas os R$ 383 como
ocorre hoje.

Corta o microfone
O vereador Josué de Souza
ficou indignado com as
críticas de Fernando Hallberg
sobre a tentativa de restringir
o número de requerimentos.
Josué esbravejou e Hallberg
revidou. Acabou que Gugu
Bueno calou todo o mundo
cortando os microfones!

Base trincada
Apesar de todo o trabalho de
bastidor, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) vem
enfrentando dificuldades para
manter a base aliada na
Câmara de Vereadores. Ontem
Pedro Sampaio (PSDB)
declarou na tribuna que um
vereador da base “chegou a
sugerir chamar Edgar [Bueno]
para ajudar na administração”.

DESPEDIDA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Pedalada
O empresário Renato Silva não poupou elogios ao prefeito
Leonaldo Paranhos pela execução das obras na Avenida Tito
Muffato. A obra mudou a rotina dos moradores da zona oeste,
que agora usam o passeio público e a ciclovia durante a noite,
cenas incomuns antes da tão esperada reforma.

O vereador Alécio Espínola (PSC), que assume a presidência
da Câmara ano que vem, despediu-se do cargo de liderança
que foi assumido ontem por Rômulo Quintino (PSL). Ele
chegou a pedir desculpas, “caso tenha se excedido”. Mas
parece que algumas divergências permanecem, talvez não por
parte dele, mas de outros parlamentares. Durante a sessão
de ontem, ao advertir sobre o volume do microfone de
Hallberg, recebeu provocações em tom de brincadeira. “Tenho
certeza de que quando for presidente ele mandará deixar o
volume bem baixinho”, disse Fernando, prontamente
respondido: “Vou aumentar o volume”, prometeu Espínola.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 De convencional Cas-
cavel não tem absoluta-
mente nada. Os anos pas-
sam, mas a Capital do
Oeste gosta de “causar”.
Quando o assunto é polí-
tica não é diferente. Já
pensou ter parlamentares
“armados até os dentes”
durante a votação? Essa
é apenas uma das emen-
das do novo texto do Re-
gimento Interno da Câma-
ra que serão discutidas
hoje, a partir das 14h30.
Detalhe: o texto substitui
o de 1975, elaborado na
época de chumbo da Di-
tadura Militar.

A proposta de permi-
tir uso de arma de fogo
no plenário é do verea-
dor Sebastião Madril
(PMB), que é policial. A
emenda restringe o por-
te àqueles que atuam
nas forças policiais.

Engana-se quem pen-
sa que esse é o auge da
polêmica. Tem vereador
querendo limitar a atua-
ção da Câmara. A propos-
ta da base governista é de
restringir o número de re-
querimentos de informa-
ções de cada gabinete
em dez por parlamentar.
Calma, fica pior: é que foi
proposta uma emenda
para reduzir pela metade
esse número. “Travare-
mos um longo e duro de-
bate sobre equívocos sé-
rios, como a limitação de
requerimentos do Regi-
mento Interno. Seremos
a primeira Câmara do
País a fazer uma excres-
cência dessas”, ataca
Paulo Porto (PCdoB).

Democracia pouca é
bobagem. Diante da aca-
lorada discussão parla-

Arma em plenário e
limite à investigação

mentar, o presidente
Gugu Bueno (PR) pediu
que fossem cortados os
microfones dos vereado-
res Josué de Souza e Fer-
nando Hallberg.

Alertado de que a dis-
cussão deveria estar cen-
trada no projeto sobre o
Regimento Interno - visto
que as emendas só en-
tram em debate hoje -, o
vereador Serginho Ribeiro
também alertou o risco
de a Câmara perder auto-
nomia com o texto atual:
“Se isso acontecer, sere-
mos piada. Com total res-
peito a cada um: nosso
papel tem que ter autono-
mia e liberdade. Se pas-
sar uma situação como
essa, vamos nos preparar
para aparecer no Fantás-
tico como uma Casa de
Leis que não pode desem-
penhar sua atividade [de
fiscalização]”.

Fernando Hallberg lem-
brou que dentro do Legis-
lativo não deveria existir
essa divisão de posição
e oposição, pois, para
ele, os vereadores são
eleitos para fiscalizarem
o uso do recurso público
e não para atenderem os
interesses do Executivo.
“A função do vereador é
legislar e fiscalizar.
Quando o vereador cer-
ceia sua própria função,
há algo de errado! Se al-
guém não fiscaliza por
ser da base [de governo],
não pode tirar o poder de
fiscalização dos demais.
Temos que ter um limite
entre base e oposição, o
que, inclusive, não deve-
ria nem existir”.
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 Salas de aula, laboratórios e
espaços administrativos onde pro-
fessores e alunos possam ser vis-
tos do lado de fora. Assim será a
Escola Municipal da Transparência
em Cascavel, construída com di-
nheiro economizado nas licitações
dos uniformes escolares. O prédio
terá salas para ensino regular e
infantil, administrativo, ginásio po-
liesportivo e auditório.

Os chefes do Executivo munici-
pal gostam de empregar movimen-
tos em voga e a bola da vez é ter
uma gestão transparente.

A Secretaria de Educação con-
cluiu o projeto para licitar a edifica-
ção para atender crianças em ensi-
no integral que terá, inclusive, uma

Agora, é a transparência!
cartilha para explicar a obra e a
conduta: pedido feito ontem pelo
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
ao apresentar a obra: “A ideia é que
desde cedo eles [alunos] conheçam
esse novo momento nacional. Te-
mos que incentivar as crianças a
entenderem o que significa trans-
parência. Economia, respeito e

 Reportagem: Josimar Bagatoli

transparência serão aspectos res-
saltados nessa escola”.

A obra tem um custo estimado de
R$ 8,6 milhões. Os engenheiros in-
cluíram no projeto acessibilidade e
reaproveitamento da água da chuva
e iluminação solar. Serão ao todo 4
mil metros quadrados. A estrutura
ficará na zona norte da cidade.

 Piso nacional ao magistério
Nessa segunda-feira (26), a Câmara de Cascavel aprovou o Anteprojeto 153/

2018, que reajusta a remuneração dos professores do Grupo Ocupacional
Magistério, tabelas “C” e “G”, para que seja possível alcançar o piso nacional da
categoria, que em 2018 é de R$ 2.455,35 para jornada de 40 horas semanais.
Será concedido 5,11% de reajuste para correção do piso salarial dos profissionais do

magistério do Município, pagos em quatro parcelas. O anteprojeto se refere à
concessão da terceira parcela, que corresponde a 1,27% na tabela salarial paga a

partir de setembro de 2018. A última parcela ainda não tem data para ser
encaminhada pela prefeitura. O impacto orçamentário do reajuste é de R$ 292.291.41

em 2018, R$ 1.612.389,46 em 2019 e representará R$ 1.714.750,03 em 2020.
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11 de julho de 1940

22 de novembro de 2018

Geraldo Rocha
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Despedida

Homem exemplar

 Religiosidade
Sandro Rocha lembra que

Geraldo era membro da
Igreja Assembleia de Deus
desde 1978, e que sempre

foi muito religioso,
chegando a presbítero da
casa religiosa. “Ele foi um

pioneiro da nossa igreja
em Cascavel. Sempre
muito firme na vida

religiosa. Um verdadeiro
exemplo para todos nós,

da comunidade, seus
filhos e a família em

geral”, afirma o vereador
Misael Junior, também

presbítero da igreja.

Geraldo deixou esposa, cinco filhos e
quatro netos. Amigos e familiares se despedi-
ram em sepultamento realizado no Cemitério

Central de Cascavel.

 Geraldo Rocha nasceu em Mi-
raí, Minas Gerais, em 11 de julho
de 1940, e fez do Paraná sua
casa na década de 1960, quan-
do chegou a Cascavel.

O filho Sandro Rocha faz ques-
tão de ressaltar seu orgulho do
pai, que sempre foi exemplo de
homem para a família de cinco
filhos e para a esposa, Laura, com
quem viveu durante 55 anos.

“Ele era um homem muito
bom. O tempo que ele passou
conosco aprendemos muito so-

bre a vida”, conta Sandro.
Em Cascavel, Seo Geraldo,

como era conhecido, abriu uma
barbearia na estrutura da antiga
rodoviária em 1974, ficou lá por
quase duas décadas, mas nunca
deixou de trabalhar.

Ele continuou atendendo seus
clientes enquanto teve forças. “Ele
sempre foi muito trabalhador, mui-
to mesmo”, diz o filho Sandro.

Geraldo, além do trabalho,
gostava muito também de tocar
a seu acordeom.

Geraldo e a esposa, Laura, com o neto Eduardo Geraldo Rocha faleceu em 22 de novembro de 2018,
às 14h, no Hospital Universitário de Cascavel. Porta-
dor do mal de Alzheimer, ele caiu em casa e quebrou o
fêmur e o quadril, chegou a colocar uma prótese, mas
ela foi rejeitada pelo seu organismo. Na segunda ope-
ração, ele não resistiu ao procedimento e faleceu após
dez dias internado no HU.
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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, 27 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

Mutirão para o Natal
Um mutirão ganha força nesta se-

mana para concluir a decoração na-
talina em Cascavel. O Papai Noel, que
neste ano desembarca mais tarde na
cidade tendo em vista que nos anos
anteriores ele fixava residência por
aqui nos últimos dias de novembro,
promete receber as chaves da casa,
no Calçadão da Avenida Brasil, ape-
nas no início de dezembro.

Ao menos é com isso que conta o Sin-
dilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comer-
cio Varejista de Cascavel e região Oeste do
Paraná) para estimular as vendas em um
comércio que está meio às moscas.

Na próxima semana os lojistas inici-
am o horário estendido para as vendas
de fim de ano (veja tabela). A expectati-
va é de que as pessoas saiam ver as
luzes e o Papai Noel e aproveitem para
fazer compras.

O estímulo - ao menos para
103.679 trabalhadores - é o 13º sa-
lário, cuja primeira parcela é paga nes-
ta semana. Segundo cálculo do Diee-

se, cada trabalhador deve receber ago-
ra cerca de R$ 1,3 mil, em média. “A
gente espera que uma boa parcela
desse dinheiro vá para as compras e
não apenas para pagar contas, mes-
mo que muita gente já tenha gastado
o 13º salário com a Black Friday, mas
esperamos que as compras de fim
de ano não sejam deixadas de lado,
porque o movimento no comércio está
muito fraco”, reforça o presidente do
Sindilojas, Leopoldo Furlan.

Ocorre que o Natal em Cascavel vem
vindo magro há pelo menos quatro anos,
com uma explicação na ponta da língua:
“Primeiro foram as obras no Calçadão
da Brasil e logo em seguida veio a cri-
se. Neste ano precisamos sair disso.
Esperamos vendas pelo menos 7%
maiores que as do ano passado. Isso
já ajuda a reagir”, completou.

No total, o 13º salário deverá injetar
cerca de R$ 262,7 milhões na econo-
mia local, dinheiro que será muito bem-
vindo para fazer a economia local girar.
“Quem compra no comércio faz com que
a economia não pare. O lojista ganha e
reinjeta o recurso no mercado, o vende-
dor ganha comissão e gasta também,
então esse será um dinheiro muito bem-
vindo”, acrescenta Furlan.

 Horário especial do
comércio para o fim de ano

De 5 a 7/12 - das 9h às 20h

8/12 - 9h às 18h

10 a 14/12 - 9h às 22h

15/12 - 9h às 19h

17 a 21/12 - 9h às 22h

22/12 - 9h às 20h

23/12 - 9h às 17h

24/12 - 9h às 18

Beberço terá kit
com 18 itens
Uma solução econômica e inovadora. Durante a
Escola de Governo especial dessa segunda-feira
(26), os secretários de Assistência Social, Hudson
Moreschi Junior, e de Saúde, Rubens Griep,
apresentaram o projeto “Beberço”, uma caixa de
papelão especialmente desenvolvida para servir
como berço nos primeiros meses de vida do bebê.
Esse programa já é desenvolvido em países como a
Finlândia e a Escócia, e tem contribuído na melhoria
da qualidade de vida dos bebês.
Outro fator importante do projeto é a diminuição do
índice de mortalidade de bebês, pois possibilita
que a criança tenha um local adequado para dormir,
sem oferecer os riscos acarretados quando a criança
ocupa o mesmo espaço com os pais. O kit conta
com 18 itens entre roupas, banheira, fralda,
cobertor, travesseiro e um colchão.
“Cada kit custará ao Município R$ 170 e a
intenção é entregar 800 kits por ano, o que vai
representar um investimento de R$ 150 mil anual.
Um valor pequeno se levarmos em conta que
poderemos salvar muitas crianças, cujos pais não têm
condições de ter um berço para seu filho dormir em
segurança”, explica o secretário Hudson Moreschi.
Rubens Griep diz que o programa visa desenvolver
com os pais em situação de vulnerabilidade social um
trabalho de conscientização sobre a importância do
pré-natal e o acompanhamento da vacinação das
crianças através da caderneta de vacinas.

 Reportagem: Juliet Manfrin
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 Waldir de Areis já é figura co-
nhecida no Banco de Sangue de
Cascavel. Com quase 69 anos de
vida, ele completa agora 67 doa-
ções de sangue, feitas durante 22
anos. Mais do que justo que ele
fosse homenageado no Dia do
Doador Voluntário de Sangue, lem-
brado no último domingo (25). “Eu
gostei muito da homenagem. Só
de estar aqui, com essa idade, aju-
dando o próximo, poder continuar
doando, já é uma felicidade sem
igual”, diz Waldir.

Todas as suas contribuições
no Banco de Sangue já ajudaram

22 anos doando sangue
e salvando vidas

cerca de 270 pessoas, com o
equivalente a 29,5 litros do líqui-
do precioso. “Eu comecei a doar
sangue por causa de um amigo
que se acidentou lá em 1996. De
lá para cá nunca mais parei. É
muito bom doar”, conta.

Waldir tem só mais um ano para
doar sangue e, no fim de 2019, sai
do grupo de doadores devido à ida-
de. “Pensei que seria agora que eu
teria de parar, mas ainda bem que
não é, porque quero continuar con-
tribuindo e ajudando as pessoas”.

MEDO
Para quem tem medo de doar
sangue, Waldir de Areis deixa um
recado: “Medo não deve fazer
parte das nossas vidas. Da minha
não faz! A única coisa que temos
que ter na cabeça é o ‘fazer’”,
diz, e acrescenta: “Enquanto
tenho saúde, e, graças a Deus,
sou rico de saúde, eu posso
ajudar e eu vou ajudar”.

DOE VOCÊ
TAMBÉM!
O IHEC - Banco de Sangue

Cascavel fica na Rua Santa

Catarina, 1.268, no Centro de

Cascavel, e atende de

segunda a sábado.

Mais informações pelo

telefone: (45) 3225-2120, e

WhatsApp: (45) 99972-1280. Reportagem: Silvio Matos
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gente@jhoje.com.br

A estonteante

 Ana Carolina Gris

Jurandir Parzianello Junior e Paulo Roberto Pegoraro
Junior, recém-eleitos presidente e vice-presidente da OAB
Cascavel para a gestão 2019/2020

DIVULGAÇÃO
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“Se você quer ser feliz,
deve desejar a felicidade

dos outros também”.
Provérbio hindu

Old West Festival
Do “velho oeste” paranaense surge um sopro de novidade

no ar.  É o Old West Festival, que terá sua primeira edição
realizada dia 8 de dezembro, no Parque de Exposições Celso

Garcia Cid, em Cascavel. Você não pode ficar de fora.
Informações e ingressos:

https://www.diskingressos.com.br/event/9249.

Brincando na Praça
No primeiro domingo de dezembro, dia 2, tem a 20ª

edição do Brincando na Praça, na Praça Wilson Joffre, a
partir das 15h, com apresentações artísticas e muitas

brincadeiras, festival de capoeira e verificação de pressão
arterial. Além disso, tem surpresa para a criançada: três

bicicletas serão sorteadas!

  Câncer de pele
Neste sábado, 1º, no

ambulatório do HU de Cascavel,
das 8h às 12h, especialistas vão
atender a população e orientar
sobre o câncer de pele, um dos

tumores mais frequentes
registrados hoje. Participe!
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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

 � SBT

 � RECORD

ESPELHO DA VIDA
Cris conta para Dalton sobre suas viagens

no tempo. Lenita confirma a Alain que roubou as
fotos do computador de Isabel. A Guardiã entre-
ga a chave da casa de Julia para Cris. No pas-
sado, Dora facilita o encontro de Cris/Julia com
Danilo. Bola repreende Solange e Emiliano pela
discussão durante o ensaio. Priscila faz as pa-
zes com Flor.

O TEMPO NÃO PARA
Mariacarla sugere a Betina que o interesse

de Lúcio por ela pode ser vantajoso. Teófilo é
pressionado por Barão e Florêncio e acaba
confessando que o dinheiro furtado sumiu. Ma-
rocas se sente indisposta. Nico surge na cozi-
nha quando Agnese está colocando veneno no
chá de Marocas.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Laura chega a Serro Azul. Sóstenes pede

que Gabriel converse com a ex-noiva antes de
se relacionar com Luz. Os guardiões se reú-

nem na prefeitura e Egídio diz a Aranha para
examinar Gabriel. Valentina chega a Serro Azul.
Robério avisa a Sampaio sobre a chegada de
Laura à cidade. Valentina se instala em sua nova
casa. León observa o sobrado.

TERESA
Regina diz a Arthur que se deu conta que

ele ama sua filha de verdade, mas que Teresa
esta deslumbrada por ele, e por tudo que ele
pode lhe oferecer, mas o amor verdadeiro da
filha é Mariano. Arthur responde que isso
quem decide é unicamente Teresa, e eles vão
se casar. Regina diz a Teresa que se deu
conta que Arthur é um bom homem, e pede
que ela não faça com ele o que fez com Mari-
ano. Mariano se surpreende ao ver Arthur e
Teresa se beijando.

AS AVENTURAS DE POLIANA
João é fotografado só de cueca na esco-

la. Antonio entrega para Luísa a correspon-
dência que chegou para Poliana e se emoci-
ona ao ver que é uma mala com os perten-

ces de Alice. Ruth e Helô perguntam para
João quem pegou sua calça. Marcelo leva
Hugo a diretoria para entregar a calça de João.

JESUS
Caifás desconfia dos questionamentos

de Anás. Deborah se emociona ao rever
Tiago Justo. Salomé pede para não deixa-
rem Herodíade se aproximar dela. Pilatos
ordena que seus soldados se infiltram en-
tre os rebeldes para um contra-ataque sur-
presa. Jesus diz que um de seus apósto-
los é um diabo.

MINHA VIDA
Efsun expulsa Bahar da sua nova casa.

Bahar pede para a irmã esquecê-la. Mehmet
vai até a cozinha e vê sua mãe acordada. Ele
conversa com ela sobre Fulya querer se divor-
ciar. Bahar encontra Ylias escavando o quintal
da antiga casa. Nuran discute com Efsun por
ter expulsado Bahar de casa.

 � BAND

Em “Malhação”, Rafael
acompanha Camila ao
hospital e Valéria cuida de
Márcio, que passa mal.
Álvaro confessa a Verena que
seu estado de saúde voltou a
piorar e a menina pede ajuda
a Gabriela. Márcio se
emociona ao ouvir os
batimentos cardíacos do
bebê de Camila. Santiago e
Michael se entendem.

Márcio se

emociona ao ouvir

os batimentos

cardíacos do

bebê de Camila
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Podem acontecer mudanças em alguns pla-
nos com a família. Você estará mais fecha-
do e voltado para os seus problemas. Apro-
veite o dia para cuidar mais de si e das
pessoas que ama. Uma reforma em sua
casa pode começar a ser planejada.

To
ur

o

O dia está propício para acordos e negocia-
ções relacionadas a um novo projeto que re-
sultará em um contrato, tanto de trabalho quanto
na área das finanças. O momento é ótimo para
a comunicação e tudo o que a envolve. Apro-
veite para fazer uma viagem rápida.

G
êm

os

Hoje é um dia de mudanças importantes no
seu signo em processos que envolvem suas
finanças e a melhoria de sua vida financeira.
O momento pode envolver a decisão por um
novo investimento ou a concretização de um
novo contrato de trabalho.

C
ân

ce
r Hoje procure se envolver mais suas emo-

ções mais profundas. Existe uma necessida-
de de distanciamento de pessoas vazias, pro-
cure outras amizades que te farão bem. O
momento pode envolver uma mudança signi-
ficativa em um relacionamento pessoal.

Le
ão

Busque se ater às suas necessidades e
mantenha contato com suas emoções mais
profundas, especialmente as relacionadas
a um passado emocional. O momento pode
envolver também o início do planejamento
de um novo projeto.

V
ir

ge
m

Espere um dia de movimento intenso na vida
social, podem ser convites para eventos ou
até um convite de uma paquera especial. É
hora de deixar algumas pessoas para trás. O
momento pode indicar a necessidade de orga-
nizar e realizar novos contatos comerciais.

Li
br

a

Os astros indicam que hoje é um dia em que
você estará dividido entre as obrigações profis-
sionais e o desejo de estar mais perto do seu
amoer. Uma escolha em outra área da sua
vida será bem difícil, portanto, otimize seu tem-
po e tente ficar um pouco por perto de  cada um.

E
sc

or
pi

ão Tente se conectar com os astros. A me-
ditação que o dia requer indica a interio-
rização e necessidade de rever sua filo-
sofia de vida encontrando um novo ca-
minho espiritual.

S
ag

it
ár

io Procure sair do baixo astral e evitar pesso-
as rancorosas. O dia pode envolver uma
intensa limpeza emocional, que significa se
afastar das pessoas tóxicas do seu cotidia-
no. Algumas pessoas e situações devem
começar a ficar para trás.

C
ap

ric
ór

ni
o Priorizar as amizades íntimas e os seus a

qualquer compromisso vazio de significa-
do. Dia ótimo para dar um passo à frente
em seu relacionamento. No trabalho, você
pode receber boas energias para alcançar
alguns objetivos que lhe pareciam difíceis.

A
qu

ár
io

Tenha paciência, hoje é um dia de aumento
de responsabilidade, especialmente no tra-
balho. Um novo projeto, no qual você está
diretamente envolvido, pode começar a
apresentar alguns problemas. Sua energia
vital está mais baixa. Cuide-se.

 P
ei

xe
s Tenha fé e calma neste dia. Os astros

indicam que hoje é um dia de mudanças
importantes nos relacionamentos afetivos,
incluindo romances e filhos, talvez seja a
hora de um novo amor.
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 As atividades do Mês Nacional
do Júri a que Comarca de Cascavel
aderiu semana passada continuam
durante toda esta semana.

Com a realização de júris diá-
rios, especialmente de crimes
antigos, o Poder Judiciários es-
pera que o mutirão desafogue a
lista de espera por julgamento.
A 16ª Promotoria de Cascavel re-
aliza um júri por dia com priori-
dade para crimes contra a vida.

Nesta terça-feira (27) ocorre o
julgamento de Paulo Andruchevitz
por tentativa de homicídio contra
sua ex-esposa e o namorado dela,
ocorrido ainda em 2014.

Júri todos os dias
Na quarta-feira (28) será jul-

gado José Florisvaldo Silveira Ca-
lamancio por um homicídio em
decorrência de uma discussão
praticado em 2011.

Na quinta-feira (29), às 13h,
será o julgamento de Marcos Fer-
nandes de Souza pela tentativa de
homicídio contra dois policiais mi-
litares em frente a uma casa notur-
na de Cascavel no ano de 2016.

E, na sexta-feira, também às
13h, o júri marcado é o de Ander-
son Rabel Alves, também por ten-
tativa de homicídio.

 Reportagem: Bethania Davies

AÍLTON SANTOS

BATIDA CONTRA ÁRVORE
Um homem de 46 anos ficou ferido ao bater o carro contra uma árvore, na
tarde dessa segunda-feira (26), no Bairro Brasília, em Cascavel. Gilberto
Ribeiro teve contusão no tórax do lado direito e no nariz.
Segundo testemunhas, o homem perdeu o controle do veículo ao fazer a
conversão para acessar a Rua Ipanema. Vizinhos relataram à equipe do
HojeNews que o homem sofre de depressão. Após receber os primeiros
socorros do Siate, ele foi encaminhado à UPA Brasília.

Giro da
Violência

Moto x ônibus
Um motociclista fraturou as duas
pernas em uma colisão com um
ônibus da Saúde do Estado na manhã
dessa segunda-feira (26), no Bairro
Santo Onofre, em Cascavel. O
condutor do micro-ônibus relatou
que o motociclista seguia no sentido
contrário a ele, na Rua Tupinambás,
e invadiu a pista. O homem de 40
anos quebrou a perna esquerda e na
direita teve fratura exposta. Ele foi
atendido pelo médico do Siate e
levado para o Hospital Universitário.

Terminal abandonado
O antigo Terminal Leste, agora
praticamente abandonado, voltou a
ser assunto nessa segunda-feira. Um
princípio de incêndio mobilizou o
Corpo de Bombeiros até o local. Ao
chegar, a equipe constatou que o
fogo atingiu a lixeira do banheiro
masculino e foi rapidamente
controlado. Populares relatam que
desde que deixou de ser utilizado o
lugar é utilizado como casa por
andarilhos.

Já saiu
Foi solto no mesmo dia o homem
preso na operação Luz da Infância
III, em Cascavel, na última quinta-
feira (22). A Justiça fixou fiança de
R$ 10 mil, cujo valor foi pago no
mesmo dia. O homem responderá em
liberdade pelo crime de pedofilia.
Ele foi autuado em flagrante por
armazenar e divulgar material
pornográfico infantil por meio da
internet.

DIVULGAÇÃO
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SÉRIE B

Coritiba 1x0 Fortaleza
Guarani 1x0 Londrina

São Bento 2x2 Vila Nova
Juventude 0x4 CSA

Avaí 0x0 Ponte Preta
Criciúma 2x0 S. Corrêa

Goiás 0x1 B. de Pelotas
Boa Esporte 0x0 Oeste

CRB 2x1 Figueirense
Paysandu 2x5 Atlético-GO

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 71 38 21 8 9 54 33 21
2º CSA 62 38 17 11 10 51 37 14
3º Avaí 61 38 16 13 9 50 32 18
4º Goiás 60 38 18 6 14 54 50 4
5º Ponte Preta 60 38 16 12 10 42 30 12
6º Atlético-GO 59 38 16 11 11 57 51 6
7º Vila Nova 57 38 14 15 9 41 36 5
8º Londrina 55 38 15 10 13 45 42 3
9º Guarani 54 38 14 12 12 44 39 5
10º Coritiba 52 38 13 13 12 40 44 -4
11º B. de Pelotas 50 38 13 11 14 36 35 1
12º CRB 48 38 12 12 14 35 39 -4
13º São Bento 47 38 11 14 13 41 41 0
14º Criciúma 47 38 11 14 13 45 49 -4
15º Figueirense 46 38 11 13 14 48 51 -3
16º Oeste 46 38 9 19 10 36 40 -4
17º Paysandu 43 38 10 13 15 42 53 -11
18º S. Corrêa 38 38 10 8 20 32 47 -15
19º Juventude 35 38 7 14 17 27 48 -21
20º Boa Esporte 30 38 7 9 22 26 49 -23

38ª RODADA (ÚLTIMA)

Cassiano Klein por três anos
Nome já aguardado para substi-

tuir Nei Victor após 23 anos de his-
tória do treinador no Cascavel Fut-
sal, Cassiano Klein foi anunciado
oficialmente pela diretoria da equi-
pe cascavelense nessa segunda-
feira. O novo comandante ainda
cumpre compromissos no Joaçaba
Futsal, que nesta noite inicia a se-
mifinal do Campeonato Catarinen-
se contra o Jaraguá – decidirá a
vaga em casa no domingo (2).

Natural da cidade de Machadi-
nho, no Rio Grande do Sul, Cassia-
no Klein tem 36 anos e comandou
a equipe de Joaçaba (SC) nas últi-
mas seis temporadas. Neste ano
terminou a primeira fase da Liga
Nacional em oitavo lugar e caiu nas
oitavas de final diante do Magnus/
Soracaba (SP), em sua segunda par-
ticipação na competição – em 2017
também caiu nas oitavas. O melhor
ano à frente do time catarinense
foi 2013, quando venceu a Primei-

ra Divisão estadual e retornou à
elite do Estadual.

“Iniciei no futsal nas categori-
as de base do Joaçaba, em 1996,
e depois atuei por Vasco da Gama,
Foz do Iguaçu e Banespa, dentre
outros, até retornar para Joaçaba,
onde iniciamos num projeto sem
muita estrutura material e física,
e agora fazemos uma campanha
fantástica, com vínculo na socie-
dade e em toda a região. Essa gran-
de oportunidade no Cascavel Fut-

sal surgiu por tudo isso que ocor-
reu no Joaçaba”, diz o treinador,
que deverá vir à Capital do Oeste
paranaense na segunda quinzena
de dezembro para dar início à mon-
tagem do elenco.

Presidente do Cascavel Futsal, Jefferson Zini fez questão de
dizer que a equipe catarinense acompanhou toda a negociação

com Cassiano Klein. Disse ainda que o treinador deverá iniciar os
trabalhos no dia 15 de janeiro e confirmou apenas um nome para
2019: o goleiro Alê Falcone, que retornará do futsal português.

Assim, despistou sobre remanescentes no grupo de jogadores e
da comissão técnica atual. Além disso, Zini revelou um contrato

de longa duração com o novo treinador: “Ele assinou por três
anos, com cláusulas de metas a serem cumpridas”.

Passe o leitor de QR
Code do seu celular
para ver a coletiva
 do Cascavel Futsal
e conhecer mais sobre
o novo treinador

As equipes adultas de handebol
de Cascavel já retornaram para
casa depois das disputas da fase
final da Série Ouro do
Campeonato Paranaense,
realizada em Maringá, no fim de
semana. No naipe feminino,
numa reprise da final de 2017,
a equipe maringaense ficou com
o título ao vencer o time
cascavelense por 27 a 24. Foi
a quarta disputa de título seguida
entre as equipes – o troféu veio
para a Capital do Oeste em
2015 e 2016. No naipe
masculino, a equipe cascavelense
terminou em terceiro lugar, ao
vencer a disputa pelo bronze
contra o time de Saudade do
Iguaçu Handebol por 34 a 23.
Antes, havia sido derrotado
(27 a 20) na semifinal pelo
Maringá, que foi campeão
também no masculino ao vencer
Londrina na decisão (23 a
15). Em 2017, o handebol
masculino de Cascavel havia
sido quinto colocado.

Nomes em sigilo

FOTOS: LHPR
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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:

ORLANDO CESCO JUNIOR e ANA CAROLINA MALAGUTI

Cascavel, 24 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

SÉRIE A

Santos 3x2 Atlético-MG
Cruzeiro 0x2 Flamengo

Atlético-PR 2x2 Ceará
Vitória 0x0 Grêmio
Vasco 0x1 Palmeiras

América-MG 1x0 Bahia
Corinthians 0x0 Chapecoense

Internacional 2x0 Fluminense
Botafogo x Paraná

São Paulo x Sport

DOMINGO
17h Atlético-MG x Botafogo
17h Paraná x Internacional
17h Chapecoense x São Paulo
17h Bahia x Cruzeiro
17h Fluminense x América-MG
17h Flamengo x Atlético-PR
17h Ceará x Vasco
17h Sport x Santos
17h Palmeiras x Vitória
17h Grêmio x Corinthians

Pos. Time PG J V E D GP GC SG

1º Palmeiras 77 37 22 11 4 61 24 37
2º Flamengo 72 37 21 9 7 58 27 31
3º Internacional 68 37 19 11 7 50 28 22
4º Grêmio 63 37 17 12 8 47 27 20
5º São Paulo 62 36 16 14 6 46 33 13
6º Atlético-MG 56 37 16 8 13 55 43 12
7º Atlético-PR 54 37 15 9 13 52 36 16
8º Cruzeiro 52 37 14 10 13 34 34 0
9º Santos 50 37 13 11 13 45 38 7
10º Botafogo 48 36 12 12 12 36 44 -8
11º Bahia 47 37 12 11 14 39 41 -2
12º Corinthians 44 37 11 11 15 34 34 0
13º Ceará 43 37 10 13 14 32 38 -6
14º Fluminense 42 37 11 9 17 31 46 -15
15º Vasco 42 37 10 12 15 41 48 -7
16º Chapecoense 41 37 10 11 16 33 50 -17
17º América-MG 40 37 10 10 17 30 46 -16
18º Sport 38 36 10 8 18 33 56 -23
19º Vitória 37 37 9 10 18 34 60 -26
20º Paraná 22 36 4 10 22 16 54 -38

37ª RODADA

38ª RODADA

              LIGA DOS CAMPEÕES
15h55 AEK x Ajax
15h55 CSKA x Viktoria Plzen
18h B. de Munique x Benfica
18h Lyon x Man. City
18h Hoffenheim x S. Donetsk
18h Roma x Real Madrid
18h Juventus x Valencia
18h Man. United x Young Boys

JOGAM HOJE

FC Cascavel em testes

 CASCAVEL CR SÓ SÁBADO
Recém-promovido de volta à elite do Paranaense de Futebol, após sete anos

fora, o Cascavel Clube Recreativo abrirá o Estadual 2019 em jogo único do

dia 19 de janeiro, contra o atual campeão Atlético-PR, na Arena da Baixada.

A programação da equipe cascavelense para a próxima temporada

começará neste sábado, em seu CT, às margens da BR-369.

A Serpente Tricolor, que perdeu seu treinador na última quarta-feira, quando

Marcelo Caranhato pediu para sair, já conta com cinco jogadores na cidade.

Outros três devem chegar amanhã, antecipando o número de atletas

esperados para se apresentar ao preparador físico Guilherme Melhardo,

remanescente do acesso. Quanto ao treinador, a diretoria já tem o nome,

mas ainda o mantém em sigilo, sem saber se ele já estará disponível para

iniciar os trabalhos neste sábado.

Ciente de que terá cerca de dois
meses até o Clássico da Soja que
marcará seu início no Paranaense
2019, no dia 20 de janeiro, em To-
ledo, o FC Cascavel segue em tes-
tes para dar opções ao técnico Pau-
lo Foiani durante o campeonato.

No fim de semana, no sábado, a

equipe cascavelense recebeu o time
sub-20 da Chapecoense em seu CT
para um amistoso preparatório e ven-
ceu por 2 a 0, com um gol do atacan-
te Ricardo Lobo no primeiro tempo,
aos 38min, e um do volante Bidia na
segunda etapa, aos 28min.

Foi o terceiro teste da Serpente
Aurinegra nesta pré-temporada e
novamente Foiani modificou bas-
tante a equipe, como já havia feito
nos jogos com as equipes amado-
ras de Marechal Cândido Rondon e
Cascavel (D’Napolli).

Contra a Chape, o FC Cascavel
iniciou a partida com o goleiro Fer-
nando (Sinop), o lateral-direito João

Carlos (Fluminense-BA), os zaguei-
ros Junior Fell (elenco 2018) e Hí-
talo Rogério (Sinop), o lateral-es-
querdo Willian Simões (Fortaleza),
os volantes Welton (Rio Branco-AC)
e Duda (Sinop), os meias Libano
(elenco 2018) e Adilson Baia (Isra-
el), e os atacantes Maranhão (Flu-
minense de Feira) e Ricardo Lobo
(Novo Hamburgo).

Nesta semana, o time volta a
campo para novo teste contra uma
equipe amadora. Será em Boa Vis-
ta, na quinta-feira, às 18h, contra o
selecionado local. Hoje a programa-
ção será apenas à tarde, com trei-
no técnico/tático às 16h.
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