
Começou ontem o prazo para rematrícula na rede estadual de ensino e, como consequên-
cia, os pais lotaram as unidades de saúde para pôr em dia a vacinação dos filhos. A partir
deste ano, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação em dia dos estudantes.
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Militar quando

tentavam abrir um

buraco na parede a

marretadas.
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“A Petrobras desenvolve
outras atividades que não

são naturais e que não
atraem retorno. O melhor

exemplo disso é a
distribuição de

combustíveis. A estatal
ainda é dona da BR

Distribuidora. A BR é uma
cadeia de lojas, no fim das
contas. A competência da

Petrobrás é na exploração e
produção de Petróleo.”

Opinião
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NOVA

07/12 - 21h42
CRESCENTE

15/11 - 12h54

Megasena
Concurso: 2098

02 08 18 27 38 60

Dupla sena
Concurso: 1866

01 10 14 20 22 301º sorteio

05 06 10 13 14 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1738

01 03 06 09 10 13 14 17
18 19 20 21 22 23 24

Quina
Concurso:  4828

02 06 32 53 78

Timemania
Concurso: 1258

03 06 14 46 67 68 79
TIME DO IPATINGA/MG

Lotomania
Concurso: 1919

04 05 06 13 16 37 40
43 46 50 51 57 59 68

73 75 83 86 93 95

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

Sol Nublado com solNublado com solSol

Roberto Castello Branco,
anunciado nessa segunda-

feira como futuro
presidente da Petrobras do

Governo Bolsonaro.

DIVULGAÇÃO

Nossa sociedade ainda tem muito que aprender com a
convivência democrática. Nossa jovem democracia tem ape-
nas 30 anos em quase 200 de independência política. Nos-
so passado político foi marcado por monarquia absolutista,
eleições fraudadas, ditaduras. A população brasileira nunca
foi protagonista de sua história, as mudanças de governo
eram protagonizadas por grupos poderosos que se sentiam
alijados do poder. As mudanças foram sempre maquinadas
no “andar de cima”, sem a participação popular.

Os representantes do Legislativo não deveriam governar de
costas para o povo que o elegeu, como fizeram agora os senado-
res, aprovando um aumento salarial para os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal e para o procurador-geral da República.

Esse novo teto salarial rapidamente passará para toda a
magistratura e demais poderes públicos. Esses mesmos
“servidores públicos” burlam a lei acrescentando “pendurica-
lhos” ao seu salário, ganhando quantias faraônicas e dilapi-
dando o já combalido erário público. Certamente ainda te-
mos muito que aprender a respeito de eleições, cobranças
aos nossos representantes e manifestações populares.

A insensibilidade de nossos governantes é inominável -
temos uma população de 40 milhões de brasileiros viven-
do abaixo da linha da pobreza. O salário médio mensal
varia em torno R$ 2.250, considerando toda a população
ocupada. O custo médio com os juízes no Brasil é de cer-
ca de R$ 50.000 por mês.

Esse verdadeiro assalto à população tira do assalariado
comum somas que lhe são necessárias para o sustento da
família. Que regime democrático é esse em que os direitos
não são iguais para todos? Por que ainda vivemos em uma
sociedade onde o “andar de cima” pode tudo e os “andares
de baixo” vivem sob o regime severo da lei?

A ameaça ao nosso ineficiente regime democrático não
vem de movimentos populares, mas de nossos represen-
tantes insensíveis, usurpadores, corruptos e que governam
para eles mesmos, sempre buscando mais e mais privilégi-
os e benefícios.

Celso Luiz Tracco é economista e autor do livro
Às Margens do Ipiranga - a esperança em sobreviver

numa sociedade desigual

UMA AMEAÇA À DEMOCRACIA
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Sem retalhos
O presidente da Câmara, Gugu Bueno (PR), deixou claro que não

quer uma “colcha de retalhos” no novo Regimento Interno. O
projeto entrou na pauta, mas foi retirado devido a pedido de

vistas do vereador Fernando Hallberg. Embora esteja
protocolado há cinco meses, são mais de 200 páginas para
serem analisadas. Para evitar excesso de emendas, nesta

quinta-feira, às 9h30, no plenarinho, haverá nova reunião para
debater ponto a ponto. “É um compromisso firmado em 2014 de
que entregaria a Câmara com novo Regimento”, declarou Gugu.

Tinta de sobra
Desperta curiosidade projeto
da Secretaria de Cultura para
grafitar os viadutos de
Cascavel. A novidade foi
anunciada pelo assessor João
Flávio em programa matinal
da Rádio T.

Fedor de esgoto
O vereador Celso Dal Molin
(PR) comemorou ontem edital
da Prefeitura de Cascavel
para contratar serviço de
limpeza de fossas de 13
secretarias com valor máximo
de R$ 400 mil. Em gestões
anteriores, o gasto foi bem
maior - em 2013 foram
gastos R$ 3 milhões nesse
serviço em escolas. “Não
estávamos errados, pois
agora, nesta administração,
em todas as secretarias o
montante é bem menor”, diz
o vereador, que já requereu

informações sobre os gastos
em 2017 e 2018.

Precedentes
Aprovado, mas terá que
mudar o projeto que trata da
regulamentação do serviço
de táxi em Cascavel. Como o
Legislativo não pode “meter”
o dedo na arrecadação do
Município, Rômulo Quintino
(PSL) se comprometeu em
retirar por meio de emenda o
artigo nono que isentava a
cobrança de termo de
autorização e taxa de
renovação anual de
autorização dos táxis. Como
Quintino pediu acordo no “fio
do bigode” para derrubar
parecer contrário da
Comissão de Economia que
apontou o erro, Paulo Porto
ressaltou que a postura abre
precedente aos demais
parlamentares quando
requisitarem apoio da base.

PPL & PCdoB

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Alegando problemas de saúde, o vereador Mauro Seibert
(PP) faltou à sessão de ontem.

 Projeto que estabelece descontos no IPTU do contribuinte
que adequar as calçadas volta para sessão da próxima semana
devido a pedido de vistas do vereador Sebastião Madril (PMB).

 Alcione Gomes, da Fundetec, acumula o comando da
Secretaria de Meio Ambiente.

Diante da fusão do PPL com o PCdoB para escapar da chamada
cláusula de barreira, o vereador Fernando Hallberg espera um
direcionamento do deputado estadual reeleito Marcio Pacheco
sobre que sigla deverá pedir filiação. O PCdoB será mantido,
passando a contar com dez deputados no Congresso graças à
fusão, mas o parlamentar já decidiu que nele não fica no
grupo, que em Cascavel tem como referência Paulo Porto.
Serginho Ribeiro, também PPL, terá de escolher nova direção.

Autorizou,
e agora?

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Apesar da resistência do
setor envolvido em competi-
ções esportivas, os vereado-
res deram aval à Prefeitura
de Cascavel para terceirizar
o Autódromo Zilmar Beux, o
Kartódromo Municipal Delci
Damian e o Estádio Olímpi-
co Regional. Não faltaram
críticas, pois, segundo o
membro da Comissão de
Cultura e Desporto Serginho
Ribeiro, requerimentos não
foram respondidos pelo Exe-
cutivo municipal: “Não tive-
mos informações sobre o
edital, qual tempo estabele-
cido para as concessões e
os valores”, enumera.

Da oposição, o vereador
Fernando Hallberg chegou a
fazer uma comparação dos
projetos de concessão com
a retirada do projeto que pe-
dia empréstimo para a com-
pra do prédio do Atacado Li-
derança pelo prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC), que na
época denunciou empresári-
os “vampiros” interessados
em lucrar com a intermedia-
ção da compra. “Quem me
garante que não tenhamos
‘vampiros’ interessados nes-
sas concessões e que essa
concessão não será feita be-
neficiando interesse de pou-
cos?”, questionou o parla-
mentar, que chegou a pedir
adiamento de oito sessões
para votar as propostas, atra-
sando a votação para o ano
que vem. O pedido foi rejei-
tado e os três projetos foram

CUSTOS
De acordo com a Secretaria de Esportes, o gasto com
manutenção de cada estrutura esportiva é de R$ 20 mil por
mês. São pelo menos R$ 600 mil por ano. Em audiência pública
em setembro, empresários, entidades e esportistas se
posicionaram contra a concessão dos espaços sob o argumento
de que competições amadoras serão inviabilizadas sob a
administração particular.

aprovados com maioria dos
votos dos vereadores, ten-
do apenas voto contrário do
vereador Policial Madril
(PMB) em todas as propos-
tas e de Pedro Sampaio
(PSDB) contra a concessão
do autódromo.

A futura concessionária
do bem público deverá auto-
rizar a disponibilização do es-
paço para eventos de com-
petições e treinamentos ofi-
ciais realizados por entida-
des filiadas às Confedera-
ções e às Federações de Fu-
tebol e de Automobilismo.

A concessão será feita
com “prazo definido no edi-
tal de licitação, de acordo
com os critérios de conve-
niência e oportunidade ad-
ministrativas”.

A concessão de direito
real de uso é o contrato pelo
qual a administração transfe-
re o uso remunerado ou gra-
tuito de imóveis públicos para
particular, para o cumprimen-
to de interesse público ou so-
cial, ou, ainda, objetivando o
aproveitamento econômico
de interesse nacional.

Sem detalhar as condi-
ções do futuro contrato e se
haverá interessados, o se-
cretário de Planejamento e
Gestão, Edson Zorek, ga-
rante que a par tir da apro-
vação “é possível repassar
à iniciativa privada a res-
ponsabilidade em zelar e
explorar o patrimônio”.
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Após cinco anos da gravação
de um vídeo que mostra o ex-vere-
ador João Paulo de Lima receben-
do dinheiro do ex-secretário mu-
nicipal Luciano Fabian, o MP (Mi-
nistério Público) está prestes a
concluir o inquérito civil aber to
ano passado para investigar su-
posto pagamento de propina.

Testemunhas convocadas pelo
MP foram ouvidas ontem: o ex-vere-
ador Rui Capelão, presidente de
uma CP (Comissão Processante)
que apurava denúncias contra o ex-
vereador Paulo Bebber - absolvido
pela Câmara, mas preso e conde-
nado pela Justiça; o vereador Pau-
lo Porto, que na época presidiu a
CPI (Comissão Parlamentar de In-
quérito) das Pedras - sobre a retira-
da de pedras da BR-163 pelo ex-
prefeito Maurício Theodoro também
absolvido pela Câmara; o radialis-
ta Valdomiro Cantini, que teria re-
cebido proposta para comprar o ví-
deo do investigador particular Isac
Lira, também interrogado pelo MP.

Na gravação tornada pública em
2017 pelo próprio MP, o ex-secre-
tário pedia que o ex-vereador garan-
tisse o apoio dele ao governo do

Testemunhas depõem
sobre caso João Paulo

ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). Fabi-
an também explica o que espera de
João Paulo e promete vantagens
para o então vereador se ele coo-
perasse com os interesses da pre-
feitura. “Você vai ter carta branca
com tudo. Onde tiver obra tua [será]
beneficiado”, dizia o ex-secretário
na gravação feita por ele mesmo e,
segundo o MP, para pressionar o
vereador caso ele não apoiasse a
administração nas votações.

Uma das votações em que o po-
sicionamento de João Paulo teria
sido influenciado foi a que tratou
do processo de cassação de Beb-
ber. João fazia parte da comissão
que investigava o parlamentar flagra-
do em outra gravação pedindo “500
paus” para aprovar o Conjunto Rivi-
era (zona norte). Por 11 votos a oito,
Bebber foi mantido no cargo.

A reportagem tentou contato
com João Paulo que hoje atua em
hospital particular da cidade, mas
as chamadas foram atendidas pela
secretária que não conseguiu trans-
ferir a ligação.

A origem
O investigador particular Isac Lira
respondeu questionamentos sobre
possível tentativa de vender o vídeo ao
comunicador Valdomiro Cantini. Lira
negou ter procurado o jornalista e disse
que o caso o “abalou profundamente e
dificultou o trabalho”. Apesar da
insistência do MP, Lira negou
participação na gravação da conversa
entre Lima e Fabian.

A publicação
O radialista Valdomiro Cantini
relatou como se deu o contato com
Isac Lira, afirmando inclusive que o
investigador havia pedido R$ 50 mil
pela gravação, mas que ele aceitaria
pagar apenas R$ 20 mil. Quando lhe
entregaria o dinheiro, Lira
desconversou e jamais entregou a
gravação. “Tinha um notebook e
apresentou a gravação - imagens
onde atestava uma negociação
envolvendo esses assuntos. Tinha, no
conteúdo, relato do o ex-prefeito, vice-
prefeito”. Um dos advogados de
defesa de Lima chegou a declarar que
Cantini faltou com a verdade sobre o
vídeo - a divergência se tratava da cor
da camisa de Fabian na gravação.

A investigação
O depoimento do ex-vereador Rui
Capelão é o mais longo, com 21
minutos e 58 segundos. Capelão era
presidente da Comissão Processante
contra Paulo Bebber, formada ainda
pelos vereadores Jaime Vasata e João
Paulo. O promotor Sérgio Machado
insistiu para saber a postura
política de João Paulo, se apoiava ou
não Edgar Bueno. Capelão disse que
João era propenso a aprovar os
projetos do Executivo. Sobre a
investigação contra Bebber, o ex-
vereador disse que o relatório
apresentado por João Paulo e Vasata
era inconclusivo e por isso
apresentou relatório paralelo.

O atual vereador Paulo Porto presidiu a CPI das Pedras que investigava
o ex-vice-prefeito Maurício Theodoro. Sobre a ligação de João Paulo
com o Executivo municipal, Porto disse que “João Paulo era um
parlamentar ‘solto em tom de cinza’. Um voto mais solto”.
Já sobre a investigação das pedras, Porto alegou que os membros da CPI
(Paulo Bebber e Cláudio Gaiteiro - ambos da base governista) estavam
“resistindo” a conduzir adequadamente a investigação. “O relatório
pedindo a cassação de Maurício não foi aceito pelos demais membros.
Na época, fizeram uma manobra: Gaiteiro e Bebber apresentaram
relatório paralelo”.

As pedras da 163

Passe o leitor de
QR Code do seu
celular para
assistir aos
depoimentos
prestados ontem
ao Ministério
Público

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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15 de julho de 1936

11 de novembro de 2018

Maria Mello de Paula
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Despedida

Dedicação sem limites

Humildade
Hudson Moreschi Júnior

destaca virtudes de Maria
Mello de Paula que servem de

exemplo: “Minha avó sempre foi
uma pessoa muito humilde e
sua missão era o cuidado e a

orientação dos filhos e dos
familiares”, diz Júnior.

“Ela não media esforços para
ajudar a família. Sempre de

maneira discreta, fosse com uma
orientação ou até com um puxão
de orelha. Sempre muito preocu-
pada com todos”, acrescenta o

neto.  Momentos de união serão
lembrados sempre com muito

amor por toda a família: “Ela
buscava unir todos sempre que

possível, mas principalmente em
datas festivas”, cita Junior.

Maria Mello de Paula faleceu no dia 11 de novembro,
aos 82 anos, vítima de septicemia e doença isquêmica do
coração. Deixa saudades em especial a quatro filhos, no-

ras, genros, 11 netos e seis bisnetos.

 Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens
a Maria e se despediram no sepultamento ocorrido no

Cemitério Central de Cascavel.

 Maria Mello de Paula
nasceu no dia 15 de julho
de 1936 na cidade de Rio
Azul, no Paraná. Ela faz par-
te de uma das famílias pio-
neiras de Cascavel e che-
gou à Capital do Oeste em
1951 com os pais.

A cidade lhe reser vou
uma história que tem como
alicerce a família. Maria foi
casada com Antonio Renato
de Paula e teve cinco filhos.

O amor foi multiplicado e

o casal conheceu a geração
de bisnetos.

Maria dedicou sua vida às
tarefas domésticas, ao cari-
nho e à atenção ao marido e
aos filhos.

Entre as atividades do dia
a dia, uma lhe atraía de uma
maneira especial: “Ela tinha
como hábito cuidar das plan-
tas, em especial das flores”,
revela o neto Hudson Mores-
chi Júnior, secretário de Assis-
tência Social de Cascavel.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 DU: BCG;
 1ª Dose: Hepatite B;
 1ª Dose: Penta (Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus Influenzae B e Hepatite B);
 1ª Dose: VIP (Poliomielite Inativada Injetável);
 1ª Dose: Pneumocócica 10 Valente (Pneumonia);
 1ª Dose: Rotavírus Humano (Rotavírus);
 1ª Dose: Meningocócica C (Meningite C);
 2ª Dose: Penta (Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus Influenzae B e Hepatite B);

     2ª Dose: VIP (Poliomielite Inativada Injetável);
 2ª Dose: Pneumocócica 10 Valente (Pneumonia);
 2ª Dose: Rotavírus Humano (Rotavírus);
 2ª Dose: Meningocócica C - (Meningite C);
 3ª Dose: Penta (Difteria, Tétano, Coqueluche, Haemophilus Influenzae B e Hepatite B);
 DU: Febre Amarela (Febre Amarela);
 Reforço: Pneumocócica 10 Valente (Pneumonia); Reforço: Meningocócica C – (Meningite C);
 1ª Dose: Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola); 3ª Dose: VIP (Poliomielite Inativada Injetável);
 1º Reforço: DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche);
 1º Reforço: VOP (Poliomielite Oral);
 DU: Hepatite A (Hepatite A);
 DU: Tetra Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela);
 2º Reforço: DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche);
 2º Reforço: VOP (Poliomielite Oral);
 2º Dose: Varicela.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

Vacinas: Procura “explode”
após obrigatoriedade

 A partir deste ano, todos os
pais terão de apresentar a carteiri-
nha de vacinação dos filhos para
matrícula e rematrícula na rede
pública de ensino. Com a data che-
gando, a procura por vacinas explo-
diu nos postos de saúde.

Até mesmo a vacina contra o HPV,
que vinha com baixa adesão, voltou
a ser procurada. “A vacina de HPV foi
a que mais cresceu no Município”,
informou a coordenadora da Sala de
Vacinação, Cristina Carnaval.

Em todo o ano de 2017 foram
aplicadas 6.980 e neste ano somam
8.100 doses, sendo 900 aplicadas
apenas no último mês. Mas esse nú-
mero deve aumentar, pois ainda fal-
ta imunizar 70% do público-alvo.

Cristina alerta: “Nós só vamos for-
necer a declaração de vacinação se

estiver tudo certo. A vacina que não
foi tomada deve ser aplicada. Os pais
precisam vacinar os filhos, é um di-
reito deles”.

Nos últimos dias os postos de
saúde registram aumento na pro-
cura por vacina. Os pais que não
conseguirem apresentar a carteiri-
nha completa têm um mês para
fazê-lo. “Todas as unidades estão
à disposição. É só chegar e tomar
as doses”, complementa Cristina.

VACINAS

estão disponíveis

nas unidades básicas

de saúde

 Datas de matrículas
O período de rematrículas na rede estadual de
ensino do Paraná começou ontem (19) e segue

até o dia 30. Em dezembro, de 3 a 7, será a vez
dos pais ou responsáveis confirmarem a vaga de

estudantes que vão ingressar no 6º ano do ensino
fundamental ou na 1ª série do ensino médio. São
as chamadas matrículas iniciais e marcam o ingresso
do estudante na rede estadual. A Declaração de

Vacinação é obrigatória a todas as séries.

Públicos HPV

O público-alvo contra o
HPV são meninas de nove
anos a 14 anos e meninos

de 11 anos a 14 anos.

Vacinas obrigatórias

 Meningocócica C (doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C)
      Dose única ou reforço;

 Hepatite B - 3 doses, de acordo com a situação vacinal;
 Febre Amarela - 1 dose se nunca tiver sido vacinado;
 Dupla Adulto (previne difteria e tétano) - Reforço a cada dez anos;
 Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - 2 doses, a depender da situação vacinal anterior;
 Pneumocócica 23 Valente (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo

      Pneumococo) - 1 dose a depender da situação vacinal - A vacina  Pneumocócica 23V está
       indicada para grupos-alvo específicos;

 Dupla Adulto (previne difteria e tétano) - Reforço a cada dez anos.
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ATENÇÃO: Em caso de dúvida, procure a UBS mais
perto de casa ou ligue para (45) 3392-6666.



LOCAL08
HOJE NEWS, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Diante da baixa adesão da gre-
ve dos zeladores do Município de
Cascavel, ontem, é grande a possi-
bilidade de a categoria suspender
a mobilização nesta terça-feira. Até
as 9h desta terça-feira a decisão
deve divulgada.

A segunda-feira começou com 23
servidores de braços cruzados. Eles
reivindicam aumento salarial de R$
954 pra R$ 1.080 mais abono de
R$ 170. Outra reivindicação é o não
remanejamento de servidores. O
grupo de representantes dos servi-
dores se reuniu logo com o secretá-
rio de Planejamento e Gestão, Ed-
son Zorek, para discutir sobre a gre-
ve e apresentar suas reivindicações.

“Todos ficaram tensos principal-
mente diante da relutância do pre-
feito em garantir que não haveria
transferência para setores não cor-

Servidores querem mais

 Outras reivindicações

O grupo de servidores que se reuniu com o secretário trazia uma lista de

outras solicitações como: adicional para merendeira, salário igual aos

terceirizados, adicional de insalubridade para todas as zeladoras, elevação

de nível com promoção vertical, auxílio alimentação, adicional de urgência

e emergência a zeladores da UPA e o fim do desvio de função, que,

segundo eles, é prática comum. Ao fim da reunião, ficou acordado que o

Sismuvel apresentaria as reivindicações em forma de documento. O

secretário Edson Zorek prometeu avaliar as reivindicações.

relatos. Da forma como nós propo-
mos, ainda seria possível transfe-
rir o servidor de uma UPA para ou-
tra, de uma escola para outra, só
não queremos que isso ultrapasse
a secretaria onde a pessoa traba-
lha, até para não comprometer a
qualidade do serviço prestado”,
argumenta o presidente do Sismu-
vel (Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Cascavel), Ricieri

D’Stefani Júnior.
Zorek disse que o abono salari-

al não poderá ser mantido e pediu
voto de confiança alegando que o
Município já avançou bastante em
benefícios para a categoria. Afirmou
ainda que não pode garantir o não
remanejamento, mas que fará o
possível para avaliar cada caso.

 Reportagem: Bethania Davies
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

CRISTIANO e ANA CAROLINA, que trocaram alianças sábado

Balé infantil
“Uma Cena Campestre” é o tema do espetáculo infantil

que será apresentado nesta quarta e quinta-feira, às
20h, no Teatro Municipal Sefrin Filho. A promoção é do
Studio de Dança Leandra Vagliatti. Mais informações e

ingressos pelo telefone (45) 3224-1253.

Rock no Oeste
Dia 8 de dezembro estreia
o OWF - Old West Festival
no Parque de Exposições

Celso Garcia Cid.
 O evento promete agitar o

Velho Oeste no fim
do ano. Informações:

www.oldwestfestival.com.br.

RAQUEL GONÇALVES

A coincidência é a presença
discreta de Deus
propositadamente

programada para dar certo
na hora exata e nas

circunstâncias ideais.
 Joanna de Ângelis

Pela paz
Segue até o dia 30 de
novembro a exposição
Cartaz da Paz 2018, na

Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos. Os trabalhos
expostos foram feitos por
artistas de 11 a 13 anos

que participaram do
Concurso de Cartaz sobre

a Paz, organizado pelo
Lions Club International.

Kareen Martinato,
Andressa Trivelli, Paulo

Ricardo de Almeida,
João Paulo Coddi, Mariana

Santos Boni, Pedro
Henrique de Macedo,

Maria Luísa Campos de
Mello, Sandra Maia e Júlia

Mariano Felippo.

A simpática
Ellen Vitória

Samuelsson
Mussulini,
destaque

desta
terça-feira.
A foto é de

Arivonil
Policarpo
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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 SÉTIMO GUARDIÃO

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

MALHAÇÃO
Não haverá exibição devido à trans-

missão do Amistoso da Seleção Brasi-
leira.

ESPELHO DA VIDA
Não haverá exibição devido à transmis-

são do Amistoso da Seleção Brasileira.

O TEMPO NÃO PARA
Lúcio diz que voltou ao Brasil para

reparar as maldades de Emílio. Carmen
comenta com Dom Sabino sua descon-
fiança com Lúcio. Mariacarla avisa a
Betina que Lúcio quer conhecê-la. Miss
Celine se demite da escola. Lúcio diz a
Mariacarla que considera equivocada a
conclusão do inquérito sobre a morte
de Emílio. Marocas se surpreende ao
ver toda a família vestida com trajes do
século XIX, para que Samuca possa lhe
pedir em casamento.

JESUS
Pilatos exige que Caius solte Tiago

Justo. Lázaro, Maria Madalena e Susa-

De seu esconderijo no casarão, Marilda observa os operários. Leo-
nardo filma León caminhando no telhado.  Sóstenes sugere que Gean-
dro conte a história de Valentina para Gabriel. Leonardo liberta Lourdes
Maria. Ondina convida Sampaio para ir a seu cabaré. Geandro faz um
acordo com Lourdes Maria. Marilda sai de seu esconderijo, e Fabim
acorda e a vê. Leonardo registra a primeira-dama saindo nua do casa-
rão. Ondina manda Stefâniaagradar Sampaio. León dorme aninhado
em Luz, que sonha com Gabriel. Marilda chega em casa e todos se
espantam com seu estado. Patrício vê Bebeto dançando na rua e fica
fascinado. Afrodite descobre um segredo de Diana e esconde de Nico-
lau. Eurico avisa ao delegado sobre o retorno de Marilda. Sampaio não
deixa Stefânia tirar sua roupa, e Ondina decide agir. Luz se despede de
Gabriel. Lourdes Maria procura Geandro.

na são atacados por ladrões na estra-
da. Antipas permite que Longinus pro-
cure Salomé e ordena que soltem João
e André. José de Arimatéia diz para
Deborah que Tiago Justo será liberta-
do. André e João deixam a prisão. Tia-
go Justo é solto.

TERESA
Teresa aparece e diz que Mariano e

ela terminaram, e não voltarão a se ver.
Aurora diz que Teresa fala assim, pois
está magoada, mas sabe que eles se-
guem se amando. Teresa responde que
Mariano não tem espaço em sua vida.
Aurora diz a Mariano que se ama Tere-
sa de verdade, deve fazer até o impos-
sível para que ela volte para ele, do con-
trário, pode se arrepender depois. Mari-
ano diz que enquanto não tiver dinheiro
suficiente, ele e Teresa não podem vol-
tar. Mariano diz a Teresa que enquanto
viva, não vai deixar de tentar convencê-
la de que vale a pena lutar por seu amor,
eles se beijam. Mariano emocionado,
diz a Teresa que sabia que ela ainda o
amava, Teresa titubeia, e diz que esse

beijo foi de despedida, e pede que ago-
ra ele a deixe seguir seu caminho.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Poliana fala para Filipa que Verônica

e o Comitê do Laço Pink vão ajudar João
a entrar na escola. Mirela continua
achando que Luca Tuber está afins dela.
Marcelo chama Guilherme para conver-
sar. Waldisney diz para Claudia que tem
um motorista para levar Roger a reunião.
Verônica fala para Ruth que o Comitê
do Laço Pink vai pagar os estudos de
João. Luísa conta para Claudia e Joana
que Marcelo terminou com Débora.

MINHA VIDA
Efsun incentiva Seçil a sair com

Asim. Bahar diz a Ates que ele escon-
de algo dela. Efsun conversa com Se-
çil para ela se casar com Asim e a amiga
pede para ela esqueça essa história.
Ylias e Nuran descobrem que o gover-
no irá escavar o quintal da antiga casa
deles, que ficam preocupados com o
corpo de Yusuf. Bahar acha que Ates
está brincando com seus sentimentos.

 � BAND

Luz tenta convencer Gabriel

a ficar em Serro Azul
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

A semana inicia com o contato entre Lua e
Júpiter estimulando a confiança. Diante de
tantos desafios que tem você tem enfrenta-
do é importante se sentir acolhido com
amigos.

To
ur

o Dia interessante para expressar seus talen-
tos, inovando e se reinventando. Questões
profissionais e materiais estão em evidên-
cia. Relacionamentos em transformação.

G
êm

os

Desapego é uma necessidade apontada pelo
céu astrológico para os geminianos. Habi-
lidade de se expressar por meios incon-
vencionais e inusitados. Reavaliações.

C
ân

ce
r Necessário agir com desprendimento, mas

sem deixar de cultivar vínculos profundos.
Permita-se um outro olhar sobre afeto, se-
xualidade, intimidade. Transformações e
curas.

Le
ão

Oportunidade de perceber a importância
do respeito às diferenças nos relaciona-
mentos. A terça-feira  inicia com um as-
tral confiante e descontraído, embora o
momento seja conflitivo.

V
ir

ge
m Momento interessante para a inovação pro-

fissional, com belos resultados. Reavalia-
ção de seus objetivos, do que é considera-
do relevante em termos pessoais e profis-
sionais.

Li
br

a

A expressão dos sentimentos não deve
tentar se enquadrar em padrões. Seja au-
têntico. Um dia que traz confiança, num
período astrológico de grandes desafios e
transformações, libriano.

E
sc

or
pi

ão Tenha um olhar diferente para as questões
que envolvem família e vida privada. Mo-
mento em que reavalia a sua atitude  na
intimidade e nos negócios. Cenário astroló-
gico que indica muitas transformações.

S
ag

it
ár

io Um dia que enaltece a amizade, os contatos e
o desapego. Esta semana o Sol ingressará
seu signo. Mas você vivencia ainda uma fase
de términos. Importante refletir sobre o que falta
eliminar, desapegar, transformar e curar.

C
ap

ric
ór

ni
o Momento de reavaliações sobre o que leva-

rá ao crescimento e progresso no trabalho.
Pode resgatar antigos conhecimentos, ativi-
dades ou interesses, que tenham ligação com
o trabalho.

A
qu

ár
io A Lua continua atuando em seu signo. Você

tende a se sentir mais entusiasmado e con-
fiante e isso ajuda a atrair oportunidades. A
fase atual é delicada, porque lhe coloca fren-
te a frente com o que é preciso modificar.

 P
ei

xe
s Reflita, reveja, reconsidere, repense. Mudar

de ideia pode se revelar necessário. Ques-
tões domésticas e familiares passam por um
processo de reavaliações, pisciano. Um dia
introspectivo, em que há muito a refletir.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

Uma denúncia anônima levou a
Polícia Militar à prisão de cinco homens
e apreensão de um adolescente de 15
anos na madrugada dessa segunda-
feira em Cascavel. Eles foram flagra-
dos tentando arrombar uma agência
da Caixa Econômica Federal da Aveni-
da Brasil, no Centro de Cascavel.

A polícia recebeu denúncia de po-
pulares de que havia muito barulho nos
arredores da agência e duas viaturas
foram averiguar a situação. “Chega-
mos lá e também ouvimos um baru-
lho de parede quebrando. Foi quando
fizemos a abordagem e no estaciona-
mento da agência conseguimos flagrar
os rapazes abrindo o buraco para en-
trar no banco. Fizemos a prisão antes
que eles tivessem sucesso na ação”,
conta o tenente Gustavo Cardoso.

Os rapazes estavam sem armas nem
explosivos, mas portavam marretas e
lixadeiras para abrir um buraco para aces-
sar a parte de dentro da agência.

Eles deixaram um rastro de des-
truição no local, que teve paredes
bastante danificadas.

“Também recebemos informação
de que um veículo Kadett fugiu em
alta velocidade assim que a viatura

Ladrões presos
dentro do banco

Facção
criminosa?

A Polícia Militar, que fez a prisão e os

primeiros levantamentos sobre a

tentativa de arrombamento de uma

agência da Caixa, acredita que os seis

suspeitos sejam apenas parte de uma

quadrilha com outros integrantes.

Os ladrões não estavam armados,

mas a polícia não sabe se

carregavam armas dentro do veículo

Kadett que estava perto do local.

A Polícia Federal diz que ainda é cedo

para afirmar a participação de uma

facção criminosa na invasão, a exemplo

do caso registrado no início do mês em

Nova Aurora, em que bandidos

fortemente armados entraram em

uma agência da Caixa e furtaram um

cofre. A polícia ainda investiga possível

ligação entre os casos.

chegou ao local, mas não consegui-
mos visualizá-lo nem abordá-lo. Logo
depois esse veículo foi encontrado
abandonado na região do Bairro In-
terlagos pelos policiais da UPS [Unida-
de Paraná Seguro] Norte. Ele teria
participação no crime”, relata.

Segundo a polícia, o carro não tem
registro de roubo nem furto.

A Polícia Federal assumiu a investi-
gação do crime pois se trata de uma
agência da União.

Os presos foram encaminhados à
carceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), serão ouvidos pela Polícia Fe-
deral e o carro passará por perícia.

Na agência da Caixa, que funcio-

nou normalmente ontem apesar do
ocorrido, peritos da PF de Foz do
Iguaçu estiveram presentes para co-
letar dados que devem auxiliar nas
investigações.

NO TOTAL, seis pessoas foram detidas pela Polícia Militar

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 ACUSADOS foram flagrados no estacionamento da agência



POLÍCIA 13
CASCAVEL, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Giro da
Violência

Preso com moto furtada
Um rapaz de 23 anos foi preso
com uma moto furtada. Foi na
tarde de ontem no Distrito de
Sede Alvorada, em Cascavel. A
Polícia Militar fazia patrulhamento
quando viu o homem perto da
moto e com o capacete na mão. O
suspeito ficou nervoso e, diante
da suspeita, foi levado para a
delegacia de Polícia Civil, onde
ficou comprovado que a moto
havia sido furtada. O veículo
também estava com as placas
clonadas e ficou no
pátio da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Motociclista ferido
Um motociclista ficou ferido ao
sofrer um acidente de trânsito na
tarde de ontem em Cascavel. Ele
saía de um estacionamento
quando foi atingido por um
veículo Focus que seguia pela Rua
Juscelino Kubitschek. A vítima
sofreu ferimentos leves, foi
socorrida pelo Corpo de
Bombeiros e encaminhada para
atendimento hospitalar.

Queda no 15º Blog
Um homem ficou ferido ao cair de
aproximadamente quatro metros
de altura na tarde de ontem em
Cascavel. O acidente ocorreu
dentro da base do 15º Blog
(Batalhão Logístico), que fica na
Rua da Lapa. José Sérgio Piloto
da Silva sofreu fraturas pelo
corpo, foi socorrido pelo Corpo de
Bombeiros e levado ao Hospital
Universitário em estado grave,
mas sem risco de morte.

“Mutirão” de júris

AGENDA
Hoje, às 13h, será realizado o julgamento de Maria Magdalena Cordeiro de

Oliveira, acusada de matar a facadas Adriano Pereira de Souza no dia 1º de julho

de 2010. Na quarta-feira, às 13h, será julgado Edson Bezerra Pulinário, acusado

de tentar matar Odair dos Santos no dia 26 de novembro de 2016.

O júri de quinta-feira foi cancelado. Na sexta-feira, às 13h, será julgado um crime de 1º

de setembro de 2009. O réu é Bruno Nhepes, acusado de tentar matar Luciano

Theinel Bueno. A pauta de julgamentos da próxima semana está sendo organizada.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
    Foto: Aílton Santos

 A semana será de bastante tra-
balho para os setores especializa-
dos em crimes contra a vida do Fó-
rum Estadual de Cascavel. É que a
Comarca de Cascavel aderiu às ati-
vidades do Mês Nacional do Júri,
propostas pelo CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça).

Durante toda esta semana e na
semana que vem haverá sessões
do tribunal diariamente, priorizan-
do crimes contra a vida.

A intenção do Poder Judiciário é
desafogar a pauta, principalmente
relacionada a crimes antigos. On-
tem, por exemplo, o Tribunal do Júri
julgou um caso de 2003. Graças à
vara especializada do júri e duas
promotorias que cuidam dos casos
de crimes contra a vida, os casos
mais recentes estão sendo julga-
dos em tempo recorde e alguns jú-
ris ocorrem em até quatro meses
da data do crime.

Mas muitos processos antigos
ainda estão acumulados porque, na
época, não havia essa celeridade.

No banco dos réus ontem este-
ve Gelson de Oliveira, que veio a
Cascavel escoltado de Curitiba, onde
está detido no Complexo Médico
Penal por ter problemas mentais.

Ele foi julgado por uma tentativa
de homicídio que aconteceu na car-
ceragem da 15ª SDP (Subdivisão Po-
licial) de Cascavel contra José Car-
los Barbosa. Na época, Gelson usou
uma arma artesanal produzida den-
tro da cadeia - conhecida como esto-
que - para atingir a vítima. O resulta-
do do júri foi a absolvição imprópria,
o que significa que o acusado come-
teu o crime, mas por questões de
segurança não será encaminhado a
uma penitenciária comum.

RÉU teve “absolvição

imprópria” e permanecerá

no Complexo Médico Penal
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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- LUCAS MATEUS VIEIRA WILD E NAIARA RABELO CAMPOS

Cascavel, 20 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

Jo
go

s 
Es

co
la

re
s 

da
 J

uv
en

tu
de

RUMO A NATAL
A equipe feminina de handebol de Cascavel seguirá
a Natal para disputar os Jogos Escolares da
Juventude a partir de quarta-feira. Antes de
embarcar, as meninas intensificam os
treinamentos. O diretor de Esportes da Fundação
de Esporte e Cultura de Cascavel, Daniel Solco, já
está em Natal: “Há alguns anos sou convidado pelo
COB [Comitê Olímpico Brasileiro] para integrar o
comitê organizador dos Jogos Escolares da
Juventude etapa Nacional e ajudar em todo o
transporte”, explica.
No total, 5.038 atletas dos 27 estados brasileiros e
do Distrito Federal, de 2.153 escolas, competirão
nos 14 esportes que fazem parte da programação
que segue até o dia 25 deste mês. Estão inscritos
ainda 464 árbitros, 220 voluntários, sendo 90
militares das Forças Armadas - Exército, Marinha e
Aeronáutica -, além de dirigentes, técnicos e
observadores de nove confederações esportivas.
Uma delegação convidada do Japão, com 25
pessoas, também participa da competição.

Outras modalidades
Os nadadores do Paraná,
incluindo cascavelenses,
também se destacam com a
conquista de diversas meda-
lhas nas competições para
alunos-atletas de 12 a 14
anos. No judô, três atletas de
Cascavel seguem na disputa.

Ginástica rítmica
A atleta Kauany Zanettin, 14 anos, da

Escola Sagrada Família, de Cascavel,

conquistou medalhas de ouro na

ginástica rítmica nos Jogos Escolares da

Juventude e superou a companheira de

seleção brasileira, a paulista Viviane
Oda Miranda, da Escola Municipal

Professora Maria Julia Antunes do

Amaral Moreira, de Guaratinguetá

(SP), que ficou com a prata.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DIRETOR de Esportes da Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel,

Daniel Solco
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lucas Leandro Rodrigues Pilotto e Mayara Gisele Moraes

2- Claudio Antonio da Silva e Lucineia Pereira Munhois da Silva

3- Luiz Henrique Marcomini e Daiana Maira Soranço

4- José Rodrigo de Jesus Alves e Jéssica Arielli Mekelburg da Silva

5- Luiz Henrique Marcomini e Daiana Máira Soranço

6- Cleverson Luiz Cluzeni e Eline Mayumi Grossklaus

7- Alex Alexandre Almeida Junior e Franciella Rambo Leal

8- Fabio Henrique Pulido e Julia Giusti

9- Rafael Germani Hoff e Adriana Ferreira

10- Vinícius Cavalli Damaceno e Priscila Paola Schinato

11- Fernando de Vargas dos Santos e Mônica dos Santos

12- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma

13- Claudio Antonio da Silva Júnior e Gabriela Batista Pereira

 Os paratletas de Cascavel mos-
traram que não foram aos Parajaps
para brincar. Os 90 representantes
da cidade conquistaram o terceiro
lugar geral, com 101 pontos, atrás
apenas de Curitiba e Maringá.

“Ficamos muito felizes com os
resultados. Nossa verba para
2019 será de R$ 194 mil por
meio do chamamento público,
com isso nós pretendemos trazer
para Cascavel o primeiro lugar”,
afirma a coordenadora do Para-
desporto, Pollyana Bastos.

A sétima etapa dos Parajaps reu-
niu 1.500 paratletas em Londrina
entre os dias 14 e 18 de novem-

bro. Cascavel competiu nas catego-
rias de atletismo, basquete em ca-
deira de rodas, parabadminton, pa-

Vitória 1x2 Atlético-PR
Corinthians 1x0 Vasco
Atlético-MG 1x0 Bahia

Paraná 1x1 Palmeiras
América-MG 2x1 Santos

Botafogo 1x0 Internacional
Sport 0x1 Flamengo

São Paulo 1x0 Cruzeiro
Grêmio 2x0 Chapecoense

Fluminense ?x? Ceará

QUA (21)
19h30 Internacional x Atlético-MG
21h Santos x Botafogo
21h45 Cruzeiro x Vitória
21h45 Atlético-PR x Corinthians
21h45 Flamengo x Grêmio
21h45 Palmeiras x América-MG

QUI (22)
20h Vasco x São Paulo
21h Chapecoense x Sport
21h Bahia x Fluminense
21h Ceará x Paraná

35ª RODADA

36ª RODADA

SÉRIE A
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 71 35 20 11 4 56 24 32
2º Flamengo 66 35 19 9 7 54 27 27
3º Internacional 65 35 18 11 6 47 26 21
4º Grêmio 62 35 17 11 7 47 25 22
5º São Paulo 62 35 16 14 5 46 31 15
6º Atlético-MG 53 35 15 8 12 51 39 12
7º Atlético-PR 50 35 14 8 13 49 34 15
8º Cruzeiro 49 35 13 10 12 31 32 -1
9º Botafogo 47 35 12 11 12 35 43 -8
10º Santos 46 35 12 10 13 41 35 6
11º Bahia 44 35 11 11 13 37 40 -3
12º Corinthians 43 35 11 10 14 34 33 1
13º Fluminense 41 34 11 8 15 31 42 -11
14º Vasco 39 35 9 12 14 39 47 -8
15º Sport 38 35 10 8 17 32 54 -22
16º Ceará 38 34 9 11 14 29 36 -7
17º América-MG 37 35 9 10 16 29 42 -13
18º Chapecoense 37 35 9 10 16 31 49 -18
19º Vitória 36 35 9 9 17 34 57 -23
20º Paraná 22 35 4 10 21 16 53 -37

3º lugar nos Parajaps

raciclismo, natação, handebol DI
(deficiência intelectual), xadrez, tê-
nis de mesa e parataekwondo.

DIVULGAÇÃO
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 A seleção brasileira fecha o
ano com amistoso contra Cama-
rões no Milton Keynes, na Inglater-
ra, nesta terça-feira (21) às 17h30
(horário de Brasília).

Após a decepção na Copa do
Mundo da Rússia, o Brasil busca a
sexta vitória consecutiva contra
uma seleção de Camarões que se
prepara para sediar a Copa Africa-
na de Nações no ano que vem.

Nas 31 partidas sob comando
de Tite, desde junho de 2016, o
Brasil somou 25 vitórias, quatro
empates e apenas duas derrotas:
uma com a equipe reserva em
amistoso contra a Argentina em
2017 (1-0) e a dolorosa eliminação
contra a Bélgica (2-1).

Embora Tite tenha conseguido
reerguer a Seleção, o time sedento

de títulos não pode se permitir voltar
a falhar em casa. É por isso que to-
dos os olhares se voltam para a pró-
xima Copa América, que o Brasil or-
ganizará entre 14 de junho e 7 de ju-
lho de 2019, e que dará à Seleção a
possibilidade de conquistar um tro-
féu que não ergue desde 2007.

Tite reconhece que sua seleção
segue em busca de um “equilíbrio”
maior entre o grande volume de pas-
ses e as poucas chances de gol.
Embora tenha dominado a posse de
bola, o Brasil chutou apenas quatro
vezes no jogo contra o Uruguai.

Em uma partida muito truncada e
com o Brasil desfalcado do lesiona-
do Philippe Coutinho, o gol só saiu
na parte final do duelo, em pênalti
polêmico de Diego Laxalt sobre Da-
nilo que Neymar converteu, anotan-

PLACAR DE ONTEM

AMISTOSOS
Qatar ?x? Islândia

LIGA DAS NAÇÕES
Alemanha ?x? Holanda

BRASILEIRÃO
Fluminense ?x? Ceará

Último compromisso do ano
do seu 60º gol pela Seleção.

Estão convocados para o amis-
toso de hoje: Alisson, Ederson; Ga-
briel Brazzão, Danilo, Dede, Fabi-
nho, Filipe Luís, Marcelo, Marqui-
nhos, Miranda, Pablo e Allan.

         AMISTOSOS
6h30 Austrália x Líbano
8h Uzbequistão x Coreia do Sul
8h20 Japão x Quirguistão
17h30 Brasil x Camarões
17h45 Itália x Estados Unidos
18h França x Uruguai
22h Argentina x México
22h15 Chile x Honduras
22h30 Peru x Costa Rica

         LIGA DAS NAÇÕES
17h45 Portugal x Polônia

JOGAM HOJE


