
Cohavel quer acelerar a
regularização de imóveis

A Cohavel pretende acelerar o processo de regularização dos imóveis na área
urbana de Cascavel. Há quase 600 imóveis em situação irregular e a meta é que

ao menos metade tenha documentação liberada ainda neste ano. Apenas no
Loteamento Araucária há 400 famílias nessas condições.
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S Parque? Só do lado de fora
A insegurança e o abandono transformaram o

Parque Vitória em um local fantasma. A

população agora prefere ficar do lado de fora,

tomando caldo de cana, a entrar no local que já

foi refúgio da comunidade local.
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Ministro da Casa Civil, Onyx

Lorenzoni, disse que o presidente Jair

Bolsonaro determinou a revisão das

movimentações financeira das

pastas nos últimos dias de 2018.

“Houve movimentação
incomum de recursos

destinados a ministérios
nos últimos dias do ano

passado. Foi solicitado que
todos os ministros fizessem
a revisão pasta por pasta
sobre as exonerações ou

transferências de pessoal, e
também sobre a

movimentação financeira
dos últimos 30 dias”.

Opinião
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A farra do empreguismo
público continua

Michel Temer, no apagar das luzes, nomeou o ex-minis-
tro Carlos Marun para o cargo de conselheiro da Itaipu Bina-
cional, até 2020, com salário de R$ 27 mil. Uma vergonha!

Carlos Marun é um grande cara de pau! Deveria ter
vergonha de viver sempre do empreguismo público. Per-
tence ao clube daqueles que só querem obter vanta-
gem da coisa pública. Os seus canudos de cursos su-
periores não lhe deram competência para trabalhar na
atividade privada. Marun é apenas mais um esperta-
lhão a tirar proveito da coisa pública.

O presidente Jair Bolsonaro tem que mandar anular essa
pouca vergonha presenteada pelo ex-presidente Temer, bem
como revogar todos os atos de nomeação aos quadros de
conselheiro das estatais e congêneres.

O conselho das estatais deveria ser exercido, em núme-
ro reduzido, apenas por profissionais especializados que
não exerceram mandatos políticos ou por empresas gabari-
tadas, como a Fundação Getúlio Vargas.

O País precisa mudar o quadro imoral do empreguismo
de ex-políticos. Essa sinecura de conselheiros de estatais e
congêneres, altamente remunerados, em um país de mise-
ráveis e de mais de 13 milhões de trabalhadores desempre-
gados e endividados, não pode mais prosperar.

Da mesma forma tem que ser impedido que ex-políticos
exerçam funções nos Tribunais de Contas: ministros e con-
selheiros. Essas atividades deveriam ser exercidas exclusi-
vamente por auditores concursados.

Espera-se que o presidente Jair Bolsonaro mude o perfil
do empreguismo na área pública e que a nomeação do es-
pertalhão Carlos Marun seja revogada.

Júlio César Cardoso é bacharel em Direito e servidor
federal aposentado
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Dal Molin promete: vai ter CPI este ano
ESPECIAL VEREADORES

Nos bastidores da Câ-
mara de Cascavel, os le-
vantamentos que rende-
ram CPIs (Comissões Par-
lamentares de Inquérito)
tiveram origem comum
nos últimos anos: o gabi-
nete do vereador Celso

Dal Molin (PR), que, devido
a esse perfil, teve muitas
críticas do ex-prefeito Edgar
Bueno (PDT) e chegou a
sugerir que o vereador fi-
zesse melhor as contas
antes de torná-las públicas.

O último embate se
 Reportagem:  Josimar Bagatoli

Foto: Flávio Ulsenheimer/CMC

deu por suposta irregula-
ridade na compra de uni-
formes escolares feita na
gestão de Edgar.

Dal Molin promete voltar
no mesmo ritmo e adianta
que o foco nesta segunda
metade do mandato será a

HojeNews - Qual pro-

jeto seu se destacou?

Celso Dal Mol in  -
Além do projeto que vai
cuidar das águas de Cas-
cavel, fizemos muitas de-
núncias em vários seto-
res. Em relação ao unifor-
me [dos estudantes], apu-
ramos os valores pagos,
a quantidade e as peças
vendidas no Paraguai. Para
se ter  uma ide ia,  em
2018, com 4 mil alunos a
mais, a prefeitura gastou
menos [que na gestão pas-
sada]. Levamos o caso ao
Ministério Público, assim
como do transpor te esco-
lar: constatamos que as
empresas estavam co-
brando acima da quilome-
tragem rodada.

HojeNews - Sobre o

gasto com limpeza de

fossas a repercussão

foi grande...

Dal Molin - O gasto em
limpeza de fossas é bem
menor agora. Estou acom-
panhando o caso. Em
2017 foram pagos R$ 56
mil e em 2018 R$ 95 mil.
Em uma secretaria, na
gestão passada, foram
pagos R$ 790 mil - aí está
a prova. Podem dizer que
houve ligação de esgoto
nessas regiões, mas a
grande questão é o moti-
vo para não terem ligado

antes a rede nas escolas, por
exemplo. A Sanepar ligou 25
escolas e Cmeis [Centros
Municipais de Educação In-
fantil] na rede de esgoto de
graça, ou seja, era fácil re-
solver o problema.

HojeNews - Que inves-

tigações estão na mira?

Dal Molin - Teremos um
trabalho de investigação gran-
de. Vou provar com dossiê
que Cascavel não fez 67
anos, mas 66. Tudo com do-
cumentos e argumentos. Te-
mos novidades em relação a
outras apurações com a Sa-
nepar, na qual vou pedir uma
CPI sobre os contratos entre
2004 e 2024 com a Prefei-
tura de Cascavel.

HojeNews - E os confli-

tos com o ex-prefeito Ed-

gar Bueno?

Dal Molin - Não vejo a
pessoa Edgar Bueno, mas o
Executivo passado: quando
se fala em Executivo muni-
cipal, há a inclusão de to-
dos os secretários. Há situ-
ações que não estão relaci-
onadas ao gabinete, mas
com as secretarias. É claro
que ele está envolvido, pois
era o chefe da turma toda.
Estamos vendo em um todo
a gestão passada - havia mui-
tas falhas e estamos reve-
lando-as. Trazendo tudo com
provas. Não apresento nada
sem argumentos, tanto que
o Ministério Públ ico tem
aber to investigação de todas
as denúncias feitas. O Exe-
cutivo tem que explicar seus
atos e não será diferente
com a gestão de [Leonaldo]
Paranhos.

HojeNews - A oposi-

ção o criticou por defen-

der o Executivo munici-

pal em alguns projetos.

Qual sua avaliação a

respeito?

Dal Molin - Não me
considero nem base nem
oposição. Vou pelo que
penso. Em determinados
momentos concordo com
o Executivo e voto com
ele, mas, se preciso, voto
contra. Tenho liberdade
pra isso e não tenho vín-
culos que me impeçam de
agir como penso.

HojeNews - E a religião

dentro do Legislativo?

Dal Molin - Não mudo
o que sou. Estou vereador
e daqui dois anos poderei
não estar mais. Sou pas-
tor e religioso, como Pau-
lo Por to é professor e
Madril é policial. Não en-
tramos na Câmara e mu-
damos o que somos.
Quem votou em mim sa-
bia que estava votando em
um pastor. Agimos como
pensamos. Desempenha-
mos um trabalho que agra-
da nossos eleitores.

HojeNews - Tem algu-

ma comissão em vista?

Dal Molin - Estamos
analisando as comissões
e poderei assumir a de
Direitos do Consumidor.

discussão sobre a verda-
deira data do aniversário
de Cascavel e a abertura
de uma CPI sobre o con-
trato com a Sanepar.
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Bradesco terá força-tarefa para
atender servidores da prefeitura

O Sindicato dos Bancários de
Cascavel e Região recebeu a visita
do diretor regional do Bradesco,
Jainevon de Moura, e do gerente-
geral da agência Centro, Antonio
Vidal Pontes Filho.

No encontro, esteve em pauta a
reivindicação do Sindicato pela con-
tratação de mais funcionários no
Bradesco de Cascavel tendo em vis-
ta que o banco assumiu a folha de

pagamento do funcionalismo públi-
co municipal de Cascavel, o que vai
significar o ingresso de cerca de 12
mil novas contas na instituição.
Isso, conforme o sindicato, está
sobrecarregando os bancários das
agências locais do Bradesco.

Atendendo à solicitação do sin-
dicato, Jainevon de Moura anunciou
que o Bradesco providenciou uma
força-tarefa composta por cerca de

20 funcionários da região para se
somar aos empregados do banco
em Cascavel a fim de atender à
nova demanda nestes primeiros
dias de janeiro.

Jainevon informou ainda que o
Bradesco está abrindo um PAB
(Posto de Atendimento Bancário) -
vinculado à agência Centro - no pré-
dio da Prefeitura de Cascavel para
atender aos servidores.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTÁ COM MATRÍCULAS ABERTAS
Estão abertas as matrículas para

a EJA (Educação de Jovens e Adultos)
da Secretaria da Educação do Para-
ná. Interessados devem procurar um
Ceebeja (Centro Estadual de Educa-
ção Básica para Jovens e Adultos) ou
uma escola estadual que oferte a
modalidade até 18 de janeiro. As
aulas começam dia 14 de fevereiro.

A EJA é ofertada na rede estadu-
al a toda pessoa que deseja voltar à
sala de aula para obter sua certifi-
cação do Ensino Fundamental ou do

Ensino Médio, com metodologia e
materiais didáticos específicos para
melhor atender a esse público.

Para se matricular basta apre-
sentar original e fotocópia de docu-
mento de identificação. É preciso
ter mais de 15 anos completos para
ingressar no Ensino Fundamental
e 18 anos completos para o Ensi-
no Médio. O aluno constrói sua gra-
de curricular da maneira que for
mais adequada, podendo se matri-
cular em até quatro disciplinas.

Locais
em Cascavel:
Colégio Estadual Cataratas
Colégio Estadual Horácio
Ribeiro dos Reis
Colégio Estadual Jardim
Clarito
Colégio Estadual Profª Julia
Wanderlei
Ceebja Joaquina M. Branco
Ceebja Wilson Antonio
Neduziak

CETTRANS CORTA LINHAS
DURANTE JANEIRO

A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) in-
formou nessa quinta-feira (3) que no
período de 4 a 18 de janeiro algu-
mas linhas do transporte público de
Cascavel serão temporariamente
suspensas. A medida seria devido
à baixa demanda de passageiros.

De acordo com o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, foi constata-
do que nesta época do ano, a exem-
plo do que já aconteceu nos anos an-
teriores, há uma queda no número de
passageiros do transporte coletivo,
devido às férias escolares e a outros

FÁBIO DONEGÁ

fatores. "A suspensão de alguns ho-
rários irá contribuir na relação custo/
benefício do serviço com economia de
combustível, além de poupar na ma-
nutenção da frota", completou.

A Cettrans informa ainda que os
horários referentes às tabelas mo-
dificadas serão divulgados nos ter-
minais.

Foram afetadas as linhas Riviera,
Floresta, Tarumã, Floresta, Santa
Cruz, Cancelli, Santo Onofre, Fag, Pau-
lo Godoy, Parque São Paulo, Nordes-
te – Coopavel e Parque Verde, além
das eixos entre os terminais.
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Cascavel tem 600 imóveis
irregulares; Cohavel quer
regularizar ao menos 50%

Diante da ocupação irregular de áre-

as, a Cohavel (Companhia Habitacional

de Cascavel) pretende neste ano acelerar

o processo de adequação dos imóveis.

Pelo que consta na apuração do Municí-

pio, metade das áreas deverá ter divisão

registrada em cartório - liberando, assim,

a documentação aos moradores.

São quase 600 imóveis sem do-

cumentação adequada em Cascavel.

As famílias aguardam há mais de duas

décadas pela comprovação da propri-

edade - algumas chegaram a efetuar

pagamentos de parcelas dos terrenos

liberados em loteamentos que não

possuem a infraestrutura adequada.

O caso mais avançado está no Lo-

teamento Araucária, onde foi realiza-

do o levantamento econômico e soci-

al das famílias para que seja então

definido um valor cobrado por cada

imóvel. Em geral, a prefeitura costu-

ma parcelar o valor em até 20 anos.

São 334 imóveis nessa área com

cerca de 400 famílias. “Vamos agora

encaminhar o projeto ao Instituto de

Planejamento de Cascavel e por últi-

mo fazer o registro cartorial. Até o fim

do ano esperamos ter o processo

concluído no Araucária, com a entre-

ga dos contratos às famílias”, diz Nei

Haveroth, presidente da Cohavel.

Caso a caso
Além dos valores estabelecidos, a Cohavel avaliará caso a caso, pois algumas

famílias pagaram algumas parcelas ou chegaram a quitar o imóvel. “Se a família
tiver comprovações dos pagamentos, esses serão abatidos no valor total

definido. Quem já quitou receberá a escritura. Chamaremos individualmente
para analisar caso a caso”, explica Nei Haveroth, presidente da Cohavel.

Áreas adiantadas
Outras duas áreas em processo acelerado de adequação estão no Distrito de

Juvinópolis e no Distrito de Rio do Salto - que possuem 83 terrenos para
regularização. Neste ano, será realizado o levantamento social e econômico para

depois dar sequência aos contratos, assegurando aos moradores o direito ao
imóvel. Além disso, com as adequações começam a ser executadas obras de

infraestrutura: asfalto, saneamento básico e iluminação pública.
O último a ser adequado será o Conjunto Abelha, com mais de 177 imóveis.

Embora ele fique ao lado do Araucária, a divisão das áreas foi necessária devido
à morosidade do processo, desde levantamentos sociais até a execução de
projetos e liberações em cartório. “É um passo importante, pois as famílias
ocuparam as áreas diante da falta de programas habitacionais do governo

federal ao longo de anos. Estamos em um esforço conjunto para regularização
fundiária em Cascavel que dá dignidade habitacional, segurança aos moradores

que passam a investir nos imóveis”, afirma Haveroth.

Ex-Jardim Gramado

Um caso à parte está relacionado ao Jardim Veneza - onde estão as 200 famílias remanescentes da invasão do
Jardim Gramado. Estas terão que aguardar um parecer da Cohapar (Companhia Habitacional do Paraná), que
passa a ser comandada por Jorge Lange, que se licenciou do cargo de vice-prefeito de Cascavel.
A intenção é que as famílias sejam contempladas pelo Programa Morar Legal.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

No Araucária,

são cerca de 400

famílias

beneficiadas
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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:

MENEGILDO NILO DALBOSCO e MARIA MICHELE GOMES VIEIRA
DIOO SCHULTZ DOS SANTOS e MARISA PEREIRA DE SOUZA
JOZIEL DIAS DA SILVA E JOYCE KELLY DA SILVA
MATEUS PERONDI GONÇALVES e DIENIFER DE SOUZA FELIZ
VILMAR TEIXEIRA VALADARES E SILVIA VIEIRA ALVES
LUIZ HENRIQUE VELASCO e DIULIANY SCHULTZ
DALCENIR JOSÉ ANTUNES e JEALCINEIDE ARAUJO DA SILVA
LUIZ ANTONIO ARRUDA e ROSELI DE FATIMA MEIRA DA VEIGA
GEFFERSON PSZYENESZ RIBEIRO e MAYARA COLOMBO CORREA
MIGUEL LIBERATO DE ALCANTARA JUNIOR e MICHELLE MARQUES DE MELLO
NILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO e GISELE APARECIDA DOSSENA

Cascavel, 04 de janeiro de  2019

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

Após 2 anos, Folia de
Reis volta à região norte

Dona Oldelcia Gonçalves Leontino e
Valdevino Leontino são bem conhecidos
na região norte de Cascavel. É que há
40 anos o casal trouxe a Cascavel a tra-
dição da Folia de Reis que aprenderam
em Minas Gerais, terra natal dos dois.

Todos os anos, a trupe saía às ruas
após o Natal, cantando e envolvendo a
comunidade. Uma fatalidade interrom-
peu a tradição: em setembro de 2016,
Valdevino faleceu. “Ficamos muito tris-
tes. Meu marido organizava tudo, ia na
frente dos foliões, cantava, fazia de
tudo... Não tínhamos forças para se-
guir”, conta Oldelcia.

Mas este ano foi escolhido para o
recomeço e um dos filhos do casal as-
sumiu a frente da organização. “Geral-
mente os foliões são do Morumbi, do
Floresta, do São Cristóvão, de vários
bairros da região. Meu filho está indo
atrás agora para convidá-los a partici-
parem do evento”, revela.

Programação
Nesta sexta-feira e no sábado, às
19h30, haverá missa na Capelinha de
Santos Reis, na Rua Romão Chrum entre
as Ruas Amazonas e Goiás, no Bairro
São Cristóvão.
No sábado haverá ainda procissão no
entorno da igreja e no domingo terá
missa, às 10h30, em seguida os foliões
saem às ruas.
No domingo tem almoço no salão
comunitário do lado da igreja. “Cada
um traz um alimento, refrigerantes,
talheres... É um almoço da
comunidade, é uma partilha. Todos
estão convidados para participar”, disse
o padre Luis de Moura, que vai estar à
frente dos encontros religiosos.

Incentivo à cultura
Para incentivar a tradição
e não deixá-la morrer, o
padre Luis de Moura
conta que um projeto
para trabalhar o Dia de
Reis (6 de janeiro) com
crianças e adolescentes
está sendo pensado. “Faz
parte da cultura do Brasil.
Nem Portugal tem mais,
não podemos deixar a
nossa cultura morrer,
precisamos incentivar os
jovens a participar o
quanto antes”.

 Reportagem: Silvio Matos

Foto: Aílton Santos

Tradição começa a ser resgatada
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População prefere o
lado de fora do parque

Assaltantes, usuários de drogas,
vândalos passaram a dominar o
Parque Vitória, na Rua Manaus, en-
tre os Bairros Cancelli e Country, em
Cascavel. “O parque acabou de com-
pletar seis anos. No começo, até
víamos guardas passando dentro do
parque, mas agora não há mais se-
gurança alguma. Não tem como en-
trar sozinha, é muito perigoso”, con-
ta a empresária Lucia Mackiediez.

Ela já teve seu salão de beleza
assaltado há dois anos em plena luz
do dia por marginais que usam o par-
que para se esconder. E Lucia recor-
da que uma mulher foi baleada no
parque em 2016 em uma tentativa
de assalto. “A situação aqui está com-
plicada, precisam dar um jeito”.

Sem acesso seguro ao parque,
a comunidade aproveita o lado de
fora. Nesta semana, a equipe de
reportagem do Jornal HojeNews en-
controu umas 30 pessoas senta-
das no meio-fio “degustando” um
caldo de cana. “Falta muita segu-
rança. O pessoal vem só por causa
do caldo de cana que tem na Rua
Manaus. Eu mesma não entro no
parque. Nunca vi um segurança”,
conta a professora Sueli Ribeiro,
que estava na frente do parque.

Ontem à tarde a reportagem vol-
tou ao parque e o rodou inteiro.
Nenhum guarda foi encontrado.

“Aqui todo o mundo só vem
para o caldo de cana mesmo, por-
que entrar no parque ninguém mais
entra. Além de não ter segurança,
falta cuidado. O parque está van-
dalizado”, lamenta o comprador
Jardela Santos.

VAZIOZÃO
O Parque Vitória foi inaugurado em setembro de 2012, um investimento de R$
2,8 milhões. Na época, a comunidade comemorou o amplo espaço cheio de
verde, pontes e até rio.
Hoje, o cenário é outro. Ontem à tarde, ninguém circulava dentro do parque.
Já os equipamentos denotam o abandono. Academias ao ar livre, campo de
futebol sintético, parquinho infantil, tudo sem conservação e com marcas do
vandalismo. Isso sem contar o mato alto, que é visto por todo local.

Guarda faz o que pode
O diretor da Guarda Municipal, Avelino José Novakoski, disse que duas
equipes da Guarda Patrimonial se revezam na escala de segurança do
Parque Vitória e que a própria Guarda Municipal passa nas ruas ao
redor do parque.
“Tentamos ao máximo coibir toda e qualquer prática ilícita no parque.
Mas lá é uma situação complicada. Há usuários de drogas, há pessoas
alcoolizadas, são todos abordados, mas sempre o problema volta a
incomodar. A partir das 15h intensificamos a segurança e às 20h
fechamos o parque. Estamos fazendo o que podemos”, argumenta.
Novakoski acrescenta que são feitos esquemas de rondas e que a Polícia
Ambiental também passa pelos parques de Cascavel.
Já sobre a questão de organização e cuidado do parque, o secretário de
Meio Ambiente de Cascavel, Alcione Gomes, disse que a manutenção de
equipamentos, as podas e as roçadas são feitas periodicamente no local.

Parque

Vitória

está vazio

Com mato alto e vandalismo

população deixa Parque Vitória

 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Aílton Santos
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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

 � RECORD

Em Jesus, novela do SBT, Caifás manda
prender o homem achando se tratar de Jesus,
mas se confunde. Ele fica irritado ao ver a
aproximação dos apóstolos. Gestas diz saber
do assassinato da esposa de Davi e chama
Judite para fugir. Pilatos não permite que
Helena vá à festa dos judeus. Dimas descobre
que Cassandra é a irmã de Petronius. Adela e
os apóstolos enfrentam Caifás. Jesus caminha
solitário. Mirian reencontra os filhos. Judas
reencontra Chuza. Barrabás tenta saber notícias
sobre Jesus. Joana fala sobre as tradições de
seu povo. Barrabás se depara com Pedro e
outros apóstolos na casa de Adela.

Caifás manda prender Jesus
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Malhação
Flora exige explicações de Hugo sobre a

presença de Jaqueline em sua casa. Gabriela
e Rafael concordam em não revelar aos filhos
sobre o sequestro da professora. Fabiana de-
sabafa com Santiago. Jaqueline convida Alex
e Hugo para novos programas juntos. Alex
rejeita a ligação de Maria Alice. Flora despista
Maria Alice sobre o paradeiro de Alex. Alex
avisa a Maria Alice que promoverá uma festa
em sua casa e a menina se incomoda. Fabi-
ana invade e festa e se surpreende ao encon-
trar Jaqueline.

Espelho da Vida
Cris revela a Alain que ele é a reencarna-

ção de Gustavo Bruno. Isabel fica perplexa ao
saber que Priscila achou Julia parecida com
Cris. Américo ganha no jogo de pôquer. Gentil
se nega a dar dinheiro para Lenita pagar as
mensalidades da escola de Pat. Flávio fica sur-
preso ao ver Jadson dormindo em sua cama.

O tempo não para
Marocas tenta convencer Samuca a não

assumir a culpa pelo roubo da patente. Expul-
sos da pensão por Coronela, Amadeu, Teófilo,
Monalisa e Zelda alugam um quarto no corti-
ço. Waleska descobre Livaldo e Carmen no
cassino clandestino. Samuca ajuda Dom Sa-
bino a entrar no cassino. Dom Sabino flagra

Livaldo seminu diante de Carmen e o desafia
para um duelo.

O Sétimo Guardião
Gabriel não acredita nos guardiães, que ten-

tam convencer o rapaz de sua missão. Luz
tem um mau pressentimento e vai até o casa-
rão com Sóstenes. Valentina decide entrar no
casarão, e Gabriel vai embora. Os guardiães
temem que Gabriel conte o que descobriu para
Luz. Luz se preocupa com o noivo. Gabriel
tenta entender a conversa com os guardiães.
Afrodite se preocupa com o encontro de Nico-
lau com o patrocinador de Diana. Eurico se irrita
com o questionamento dos filhos. Mirtes foge
do hospital. Milu tenta impedir Gabriel de contar
sobre a fonte e a irmandade para Luz. Olavo é
frio com Lourdes Maria. Aranha e a família ten-
tam encontrar Mirtes. Nicolau tenta intimidar o
patrocinador de Diana. Valentina pressiona Eu-
rico a contar o que sabe sobre a irmandade.

As aventuras de Poliana
Débora diz para Claudia e Glória que Luísa

é paranoica e que não é verdade que está sen-
do perseguida. Glória responde dizendo que a
nora é venenosa e pede para Claudia ligar para
Luísa e ver como ela está. Rato vai até a padaria
e fala para Jefferson que ele tem uma nova
missão. Sophie é assaltada. Rato ameaça Je-
fferson para que ele leve os celulares roubados
para que sejam desbloqueados. O comitê do

Laço Azul se reúne para decidir quem vai con-
seguir as bolsas de estudo. Bento é um dos
escolhidos e Poliana vibra de alegria. Kessya
encontra uma sacola com celulares roubados
em casa.

Teresa
Teresa diz a Arthur que Paloma não se

conforma em perdê-lo. Arthur, furioso, per-
gunta se ela já se resignou em perder Mari-
ano e pergunta até onde foi sua relação com
ele, pois nunca lhe disse que esteve a ponto
de se casar com Mariano. Rubens tenta con-
vencer Mayra e Aída a permitir que ele con-
tinue cuidando dos negócios da família. Tere-
sa, fingindo-se ofendida com a desconfiança
de Arthur, se nega a dormir com ele e amea-
ça voltar para a casa dos pais. Mayra cha-
ma o marido de irônico, pois Esperança tam-
bém não é de seu nível.

Band
Minha Vida

Ylias briga com Nuran e Efsun. As duas
traíram Bahar e vão pagar caro por isso. Nuran
liga para Efsun e as duas conversam sobre os
envelopes com uma moeda de ouro. Efsun
acusa Beyza pelo roubo do ouro. No sábado:
Efsun fica revoltada ao saber que Bahar está
com Hasret e pede que ela seja expulsa da
casa. Hasret pede ajuda a Mehmet para conter
Efsun. Hasret pergunta a Mehmet se a raiva de
Efsun por Bahar é por causa de Ates.

 � BAND
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
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Alguns astros podem deixar suas emoções confu-
sas hoje. No trabalho, evite se expor demais. Pre-
fira ficar no seu canto. Fale pouco e tome bastante
cuidado com gente trapaceira.

To
ur

o Você vai atrair aliados com facilidade e pode fazer
boas parcerias no emprego. Curso ou viagem a
trabalho recebe ótimos estímulos. Dia promissor
também para provas e concursos.

G
êm

os Charme e simpatia ajudarão você a se destacar e
conseguir algumas vantagens no emprego. Há
chance de receber uma grana que emprestou ou
que depende de decisão judicial.

C
ân

ce
r

Vênus vai deixar seu signo superatencioso e gentil
com as pessoas, o que deve facilitar bastante o
seu entrosamento com colegas, chefes e clientes.
Boa fase para viajar ou investir nos estudos.

Le
ão

A intuição será uma importante aliada para você
hoje. O trabalho vai de vento em popa e promete
ótimos resultados, mesmo que precise driblar al-
guns desentendimentos.

V
ir

ge
m A união faz a força e você verá isso se trabalhar

em parceria com os colegas por uma meta em co-
mum. Os astros também enviam ótimas energias
para quem planeja investir numa sociedade.

Li
br

a Vênus deixa seu signo mais prestativo e acolhe-
dor no emprego. Isso deve melhorar o convívio
com colegas, além de fazer tudo fluir com mais le-
veza e harmonia. Horas extras vão valer a pena.

E
sc

or
pi

ão Vários astros estão no seu paraíso astral, sinal de
um dia de conquistas e alegrias. No trabalho,
aposte na simpatia para atrair e convencer as
pessoas. Clima romântico e apaixonado na união.

S
ag

it
ár

io Assuntos de casa e família terão prioridade para
você hoje. Bom dia para comprar coisas para o lar,
investir na decoração ou aumentar o patrimônio.
Também pode faturar com algo feito nas horas
vagas.

C
ap

ric
ór

ni
o

Os astros vão deixar seu signo mais comunicativo
e convincente. Explore sua lábia para obter van-
tagens no trabalho e nas finanças. Se você tem um
projeto para apresentar aos chefes, a hora é essa!

A
qu

ár
io Os astros anunciam uma fase muito favorável para

você ganhar dinheiro. Mas a vaidade também pode
incentivar você a gastar mais do que deve, então,
seja racional para não se enrolar em dívidas.

 P
ei

xe
s

Lua e Vênus vão deixar seu signo ainda mais
carinhoso e compreensivo do que já é. No traba-
lho, colabore com os colegas, mas sem deixar as
suas tarefas de lado.
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gente@jhoje.com.br

Meu psiquiatra me mandou escrever uma
carta para as pessoas que eu não gosto,

para depois queimá-las     . Só não entendi
o que faço com as cartas.

Férias Culturais I
Já estão abertas as inscrições para as Férias Culturais, de 7

a 18 de janeiro, em Cascavel. A atividade é promovida pelo
Programa Cultura em Ação e destinada para crianças de 8 a

12 anos. Será das 14h às 17h em diversos pontos da cidade.

Férias Culturais II
As datas e locais já definidos são: 7/08 - Casa da Cultura

Zona Norte; 9/10 - Biblioteca Pública Municipal Sandálio
dos Santos; 11/14 - Teatro Municipal Sefrin Filho; 15/16 -

Casa da Cultura Zona Norte; e 17/18 - Anfiteatro da
Unioeste. Inscrições e informações:

programaculturaemacao@gmail.com e (45) 3903-1347.
Corra que as vagas são limitadas.

Felicidades!

Benedito Cobra, Felipe
Scalssavara Wagner,

Sergio Januario, Robson
Celestino, Luciano da
Cruz e Jociane Teixeira

Prestes.

Mexa-se!
Que tal começar o ano se

mexendo? Dia 13 de janeiro
(domingo) tem a segunda

edição do Destak Trail Run em
Cascavel. São percursos de 5 e
10 quilômetros. Informações
e inscrições: (45) 99849-

9349 (WhatsApp).

Mamães e papais

No dia 11 de janeiro, sexta-feira da semana que vem,
será realizado em Cascavel o 1º Feirão de Fábrica de

Enxoval e Confecção - zero a 3 anos. A organização é de
Mama Nenêm Almofada de Amamentação e Cia. Será das

10h às 20h, no Hotel Bourbon. Ah! Entrada franca.

Contando as

horas para o

grande dia, o

lindo casal

Karina

Donegá e

Allan Dall'Igna

Fogaça

FABIANO GOIS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 00
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 00

 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, 04  DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Anderson Costa e Wania Cristiane Beloni

2- Adevilson Valerio da Silva e Patricia Cosmo Cordeiro

3- Marcel Carneiro Rodrigues e Larissa Eugenia Zanini

4- Rafael Aparecido Rossi e Letícia dos Santos Dias

5- Ronaldo Almeida de Argolo e Eni Voos

6- Lucas Martini Tiscoski e Sueleen de Biazi

7- Aldevino Alves Barbosa e Luzineide Rodrigues dos Santos

8- Douglas Müller e Flávia Carina Batista Schmidt

9- Marcelo de Araujo e Maysa Rodrigues da Silva

Polícia Civil investiga
queda de bebê de prédio

A Polícia Civil abriu inquérito para
investigar a queda de uma criança de
um ano e dois meses na manhã de on-
tem em Cascavel. As investigações es-
tão a cargo da delegada do Nucria (Nú-
cleo de Proteção à Criança e ao Ado-
lescente) de Cascavel, Bárbara Raquel
Valeski Strapasson.

O menino caiu da sacada de um apar-
tamento no segundo andar de um prédio
na Rua Costa e Silva, no Bairro Alto Alegre,
em Cascavel. A queda, de aproximadamen-
te dez metros de altura, deixou a criança
desacordada por alguns momentos, mas
ela despertou com a chegada do socorro.

Ela foi atendida chorando muito e
com a boca sangrando e foi levada ao
HU (Hospital Universitário). No fim da
tarde de ontem, a assessoria do HU in-
formou que a criança estava em obser-
vação e que passa bem.

O Nucria não divulgou detalhes da
investigação, mas informou que serão
realizadas diligências no apartamento e
que serão ouvidos testemunhas e paren-
tes para definir se o acidente se encaixa
na categoria de crime ou não. Os pais
não quiseram falar com a reportagem.

 Reportagem: Bethania Davies
Foto: Fábio Donegá

PASSE O
LEITOR DE QR
CODE DO SEU

CELULAR PARA
ASSISTIR AO
SOCORRO À

CRIANÇA
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Giro da
Violência

Flagrante

Governo recua e não
troca 5º comando da PM

O coronel Nivaldo Marcelos da
Silva foi nomeado e “desnomeado”
pelo governo do Estado. Ele chegou
a ser indicado para assumir o 5º Co-
mando Regional da Polícia Militar de
Cascavel, mas após a repercussão
da imprensa local sobre seu passa-
do de prisão, denúncia e ações na
Justiça, no início da noite o Coman-
do-Geral da Polícia Militar divulgou
nota informando que ele não assu-
miria o cargo e que o tenente-coro-
nel Sérgio Almir Teixeira continua res-
ponsável pelo 5º Comando.

Em nota, a PM “esclarece que a
classificação do Coronel Nivaldo
Marcelos da Silva na função de Co-
mandante do 5º Comando Regional
(5º CRPM) deu-se em virtude de ele

ter sido promovido de tenente-co-
ronel a coronel em dezembro de
2018. A PM informa que quando um
Oficial é promovido ao último pos-
to da corporação (coronel) obriga-
toriamente é classificado em uma
das funções especificas para esta
fase na carreira”.

Ainda conforme o Comando-Ge-
ral, os processos contra Nivaldo
foram arquivados pelo Poder Judi-
ciário, com exceção de um que está
em fase de recurso. “Entretanto,
até que seja vencida esta fase de
recurso (o processo alcance o sta-
tus de transito em julgado) continua
respondendo pelo 5º Comando Re-
gional de Cascavel o tenente-coro-
nel Sérgio Almir Teixeira”.

CONHEÇA TODOS OS NOMEADOS PARA
COMANDAR A SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
Comandante-Geral - Coronel Péricles
de Matos
Subcomandante-Geral - Coronel An-
tonio Carlos de Morais
Chefe do Estado-Maior - Coronel La-
nes Randal Prates Marques
Corregedor-Geral - Coronel Ênio Soa-
res dos Santos
Diretor-Geral de Pessoal - Coronel Eu-
des Camilo da Cruz
Diretor de Finanças - Coronel Maurí-
cio César de Moraes
Diretor de Apoio Logístico - Coronel
Carlos Eduardo Rodrigues Assunção
Dir. de Desenvolvimento, Tecnologia
e Qualidade - Coronel Antonio Zanat-
ta Neto
Comandante da Academia Polici-
al Militar do Guatupê, em São
José dos Pinhais - Coronel Ronal-

Documento falso
Um homem de 61 anos foi preso
por apresentar CNH falsificada. A
prisão aconteceu na tarde de
quarta-feira (2) na Rua Manaus,
no Bairro Country, em Cascavel,
por uma equipe do Gotran
(Grupo de Operações de
Trânsito) em uma abordagem de
rotina. Ao ser questionado, o
homem disse aos policiais que
comprou o documento em Santa
Tereza do Oeste. Ele foi
encaminhado à 15ª Subdivisão
Policial de Cascavel e autuado
por uso de documento falso.

A Polícia Militar prendeu um
homem de 24 anos em flagrante
por posse de arma de fogo e
drogas no Loteamento Florais do
Paraná, no Bairro Floresta, em
Cascavel. Com ele foram
apreendidos um colete balístico,
uma pistola calibre 380 e três
pés de maconha. Além disso, os
militares encontraram 15
munições intactas e 500 gramas
de maconha pronta para venda. O
homem foi encaminhado à 15ª
Subdivisão Policial de Cascavel
com os produtos apreendidos.

do de Abreu
Comandante do 2º CRPM, em Lon-
drina - Coronel Luiz Roberto Costa
Comandante do 3º CRPM, em Ma-
ringá - Coronel José Carlos Mazurkie-
vicz Graciano
*Comandante do 5º CRPM, em Cas-
cavel - Coronel Nivaldo Marcelos da
Silva (continua tenente-coronel Sér-
gio Almir Teixeira)
Chefe do Centro Odontológico, em
Curitiba - Tenente-Coronel Renato Luiz
Marini Filho
Comandante do 1º CRPM/Sede, em
Curitiba - Tenente-Coronel Hudson Le-
ôncio Teixeira
POLÍCIA CIVIL
Delegado-Geral - Sílvio Jacob Rockem-
bach
POLÍCIA CIENTÍFICA
Diretor-Geral - Leon Grupenmacher
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Os casos
Na Polícia Militar desde 1998, Nivaldo foi preso em 2006 com outros três
militares acusados de facilitar contrabando na região da fronteira. Além disso,
tramita na Comarca de Medianeira um processo por improbidade administrativa
instaurado pelo Ministério Público em 2011 após registrar movimentação
financeira de valores incompatíveis na conta do militar.
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Cascavel CR sem técnico
Parecendo seguir o ditado popu-

lar de que uma notícia ruim sempre
vem acompanhada de outra, no mes-
mo dia em que anunciou como real
a possibilidade de abandonar o Pa-
ranaense de Futebol às vésperas do
início da competição, por conta de
uma dívida que tramita na Justiça,
o Cascavel CR viu seu técnico dei-
xar a equipe, na noite de quinta-fei-
ra, rumo ao futebol paulista, do qual
havia saído há um mês para coman-
dar o time cascavelense.

Allan Aal voltou a São Paulo para

assumir o Nacional na Série A2 do
Paulistão, depois de ter estado à
frente da Portuguesa de Desportos
em 2018. Ele havia sido anunciado
pela Serpente Tricolor no fim de no-
vembro e no dia 3 de dezembro já
havia se apresentado à diretoria do
CCR. O detalhe é que ele era o se-
gundo treinador da equipe, vindo
para substituir Marcelo Caranhato,
que havia sido anunciado em setem-
bro e que ficou dois meses no car-
go. Os dois alegaram motivos parti-
culares para a troca de projetos.

De acordo com o presidente do
Cascavel CR, Tony Di Almeida, que
tenta resolver uma pendência de cer-
ca de R$ 160 mil que pode bloquear
receitas esperadas pela equipe, o que
pode inviabilizar a participação no Es-
tadual, novidades devem ser anunci-
adas apenas na próxima semana.

O Cascavel CR tem estreia
marcada no Paranaense 2019 no
dia 19, um sábado, no jogo de
aber tura do campeonato, contra
o atual campeão Athletico na Are-
na da Baixada.

FC CASCAVEL FAZ O ÚLTIMO AMISTOSO ANTES DA ESTREIA

Em preparação desde meados
de outubro, o FC Cascavel terá nes-
te sábado seu último teste antes
da estreia no Paranaense de Fute-
bol 2019. O desafio será em Ponta
Grossa contra o Operário, às 16h30
no Estádio Germano Krüger.

Será o segundo jogo amistoso
entre as equipes e o oitavo dos cas-

Jogadores embarcam às 12h30 desta sexta-feira a Ponta Grossa
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cavelenses na pré-temporada. O pri-
meiro encontro entre Serpente Auri-
negra e Fantasma foi realizado há
15 dias no Estádio Olímpico e o time
visitante levou a melhor com uma
vitória por 1 a 0 construída logo no
início do jogo, com um gol de Bruno
Batata, que aproveitou a saída erra-
da de bola da zaga adversária.

Antes, o FC Cascavel havia ven-
cido as equipes amadoras de Ma-
rechal Cândido Rondon e Francis-
co Beltrão, e o time sub-20 da Cha-
pecoense, e empatado com o tam-
bém amador D’Napolli/Cascavel.
Depois, enfrentou duas vezes o Ci-
anorte, com saldo e uma vitória e
um empate.
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Cascavel Futsal terá
um “ano muito bom”

A temporada 2019 no calendário do

salonismo brasileiro ainda está longe de

começar, mas torcida e diretoria do Cas-

cavel Futsal já vivem a expectativa de

ver o início dos trabalhos depois da mais

longa reformulação da equipe nos últi-

mos anos. Primeiro treinador contratado

para comandar a Serpente Tricolor em

mais de duas décadas, Cassiano Klein

chegará a Cascavel nesta segunda-feira,

enquanto os atletas que vestirão a ca-

misa cascavelense se apresentarão no

dia 15 para o início dos trabalhos.

E de acordo com o novo técnico, que

depois de anunciado, em novembro, vi-

sitou a cidade diversas vezes para con-

tatar atletas e atender patrocinadores e

imprensa, a expectativa é de “um ano

muito bom” já em 2019, mesmo ele

tendo assinado contrato por três anos.

“Eu tive uma impressão muito boa do

Cascavel Futsal. Sei dos desafios em

2019 e também que fizemos um grupo

muito bom, com jogadores comprometi-

dos que terão uma comissão técnica que

dará todo o suporte a eles. Então, vejo

que 2019 vai ser um ano muito bom para

nós, não só no que imaginamos no proje-

to para longo prazo, mas para já no pri-

meiro ano conseguirmos ter uma equipe

muito competitiva em termos de objeti-

vos traçados”, disse Cassiano, que nos

últimos seis anos esteve à frente do Joa-

çaba, atual vice-campeão catarinense.

O elenco
Para a próxima temporada, além do técnico
Cassiano Klein, o Cascavel Futsal anunciou a
contratação de 13 reforços: os goleiros Alê
Falcone (retorno de Portugal), Barack
(Corinthians) e Thiago (Barueri); os fixos
Gustavo Saraiva (APF) e Wilsinho (Atlântico);
os alas Rabisco (Peñíscola Rehabmedic/ESP),
Pedala (Uruguaiana), Deivão (Assoeva),
Humberto (APF), Parrel (Marechal) e Edimar
(Joaçaba); e os pivôs Roni (APF) e Diego
(Joaçaba). Já as renovações ficaram por conta
do fixo Issamu, dos alas Adeirton e Madson e
do pivô Jorginho.
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Os cascavelenses deram um show na 94ª Corrida Internacional de

São Silvestre. Os amigos inseparáveis Daiane Tatibana e Gilmar

Ferreira completaram a prova para obter a terceira medalha
seguida da competição, das dez consecutivas que querem ter em

suas galerias de conquistas. Já para Amiraneide “Mira” Carneiro de

Oliveira, que emagreceu 25 kg em 2018 para disputar a prova, foi a
primeira medalha da São Silvestre, mas a que abriu caminho para

ela passar a disputar maratonas a partir de agora.
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COPA SÃO PAULO
13h45 Taubaté x Tubarão
15h Portuguesa x Santo André
16h Vasco x Carajás
16h15 União Mogi x São Caetano
17h15 Paraná Clube x V. Redonda
19h Santos x Sergipe
19h15 Audax x Sete de Dourados
21h30 Fluminense x Parnahyba

Espanhol
16h Levante x Girona
18h Espanyol x Leganés

Copa da Inglaterra
17h45 Tranmere x Tottenham

COPA DA FRANÇA
17h55 Grenoble x Strasbourg
17h55 Nantes x Châteauroux

JOGAM HOJE

COPA SÃO PAULO
11h Criciúma x América-MG
11h Guarani x Bahia
13h45 Batatais x Internacional
16h Red Bull x Vila Nova-GO
16h30 Cuiabá x Botafogo
16h45 Velo Clube x Rio Claro
19h Linense x Cruzeiro
21h30 Sinop x Corinthians

ESPANHOL
13h15 Alavés x Valencia

COPA DA INGLATERRA
10h30 Manchester United x Reading
13h Chelsea x Nottingham
15h30 Blackpool x Arsenal

COPA DA FRANÇA
15h Toulouse x Nice

JOGAM SÁBADO

COPA SÃO PAULO
8h45 Nacional-SP x São Bento
11h Santa Cruz-PE x Goiás
13h45 Elosport x Confiança
13h45 Jacobina x Atlético-MG
13h45 Flamengo-SP x Guarulhos
16h Madureira x Coritiba
16h Taboão da Serra x Londrina
16h Trindade x Flamengo
17h Tupã x CSP
19h Lagarto x Grêmio
19h15 Comercial-SP x Athletico-PR
21h XV de Piracicaba x Palmeiras
21h30 Serra-ES x São Paulo

ESPANHOL
9h Eibar x Villarreal
13h15 Sevilla x At. de Madri
15h30 Real Madrid x Real Sociedad
17h45 Getafe x Barcelona

COPA DA FRANÇA
11h15 Andrézieux x Olympique
11h15 CRO x Mônaco
17h45 GSI x PSG

COPA DA INGLATERRA
12h QPR x Leeds
12h Man. City x Rotherham

JOGAM DOMINGO

Go, Olympians!
Equipe de futebol americano fun-

dada em 2011 e que em 2013 mu-
dou de nome e cores para entrar de
vez no circuito estadual, Cascavel
Olympians inicia 2019 com a meta de
dar um passo ainda maior no espor-
te. Para isso, contará com um roda-
do e renomado nome da modalidade
como treinador principal: Michel An-
tunes de Oliveira.

O profissional estava em Curitiba,
onde participou da conquista do bi-
campeonato paranaense de futebol
americano pelo Paraná HP em 2016
e 2017. “Em 2018, Michel tinha se
aposentado, porém ao ver a nossa
proposta, envolvendo o time
e os projetos sociais, decidiu
aceitar nosso convite e assu-
mir a função de Head Coach
(treinador principal)”, explica
o presidente do Cascavel
Olympians, Pedro Tiago Pe-
reira de Miranda.

O retorno do profissional
ao esporte demonstra que
os planos da equipe casca-
velense são importantes. Mi-
chel acompanha o futebol
americano desde 1992. Foi
espectador do primeiro jogo
full pads (jogo com equipa-

Próxima temporada
Para 2019, além da participação no Campeonato Paranaense, o Olympians está
analisando a possibilidade de competir em dois campeonatos no segundo
semestre, um estadual outro envolvendo equipes de Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. “Estamos também muito engajados e animados com o nosso
projeto social, chamado Cedálion [personagem da mitologia grega que era
aprendiz do Deus do Fogo e que conduziu Órion, um gigante caçador, até onde
o sol nascia, o que lhe devolveu a visão]. O nosso objetivo é atrair a
comunidade carente e as escolas para participar e aprender tanto o esporte
quanto a ideologia do futebol americano”, explica o presidente da equipe
cascavelense, Pedro Tiago Pereira de Miranda.

Pedro Tiago Pereira e

Michel Antunes de Oliveira

mentos completos) no Brasil. De lá
para cá foi linha ofensiva durante três
anos do Curitiba Brownspiders, mu-
dou-se para o interior do Paraná para
fundar o então Dois Vizinhos Redfe-
et (atual Francisco Beltrão Redfeet),
retornou para Curitiba para assumir
o Guardian Saints e depois foi convi-
dado a assumir o time universitário
do Unicentro Knights, pelo qual teve
passagem expressiva que o fez ser
convidado a assumir a defesa do Pa-
raná HP, com o qual se sagrou bi-
campeão paranaense, quebrando
uma hegemonia de sete anos de tí-
tulos do Coritiba Crocodiles.

CASCAVEL OLYMPIANS E JÉSSICA SCHEIBE


