
Avanços e insegurança
marcam o 1o de maio

Mesmo com os avanços da modernização das leis trabalhistas, o cenário para o trabalhador ainda
é de insegurança neste 1º de maio. Se por um lado a flexibilização da legislação trouxe algumas

conquistas, por outro a palavra de ordem é cautela, além de atenção redobrada em alguns aspec-
tos fundamentais que impactam diretamente na vida do trabalhador.
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SELETIVA NACIONAL
Para se classificar à Gymnasiade, tida como os Jogos Olímpicos

Escolares, as atletas precisaram passar pela Seletiva Nacional, realizada
em São Paulo pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar no fim
do mês de março. Samara foi a única paranaense classificada à equipe

individual do Brasil, enquanto Fabiana terá outras duas atletas do
Estado na equipe brasileira no Marrocos - Giovana Campos Schardosin,
da cidade de Saudade do Iguaçu, e Lívia Borba de Oliveira, de Ampére.

Cascavelenses
no Marrocos

Maior competição estudantil do mundo, a
Gymnasiade chega à sua 17ª edição neste
ano com a presença de quatro mil jovens atle-
tas de várias partes do mundo, com idade
entre 15 e 18 anos, na disputa de 17 moda-
lidades esportivas. Atual campeã, a delegação
brasileira contará com mais de 300 integran-
tes no Marrocos, sede das disputas que ocor-
rerão desta quarta-feira (2) até a próxima se-
gunda-feira (9) nas cidades de Marrakesh e
Casablanca. Dentre os representantes do Brasil
na competição estarão dois cascavelenses: a
ginasta Samara Arcalá Sibin e a taekwondista
Fabiana Nayara da Silva Santiago.

Samara, de 15 anos, é uma das atletas
da nova geração cascavelense que mais se
destaca no cenário desportivo do País. Ela
começou a chamar a atenção no Estado em
2013 e da Confederação Brasileira de Ginás-
tica Rítmica em 2014, quando, com apenas
12 anos de idade, representou o País no
Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rít-
mica Pré-Infantil realizado em San José de
Cucuta, na Colômbia, e conquistou quatro
medalhas (duas de ouro e duas de prata),
depois de ter subido ao pódio quatro vezes
no Brasileiro Infantil. No ano seguinte, foi cam-
peã geral individual no Brasileiro Juvenil.

Uma de suas maiores conquistas, entre-
tanto, foi em 2016, quando, depois de ven-
cer tudo no Estado, conquistou quatro me-
dalhas de ouro nos Jogos Escolares da Ju-
ventude (por equipes, individual geral e nos
aparelhos maças e cordas) e foi agraciada pelo
Comitê Olímpico Brasileiro com Prêmio Brasil
Olímpico, o “Oscar” do esporte nacional, como
melhor atleta da faixa etária de 10 a 14 anos.

No ano passado, focada nas disputas inter-
nacionais, Samara foi campeã por equipes e pra-
ta individual e nos aparelhos arco e fita no Para-
naense e vice-campeã sul-americana em Guaya-
quil, no Equador, com a seleção brasileira.

Taekwondo
Na equipe brasileira de

taekwondo no Marrocos, a
atleta Fabiana Santiago, de
16 anos e da categoria até
46 quilos, tentará manter

sua ascensão no esporte. No
ano passado, ela foi campeã
da Copa Brasil, realizada em
Minas Gerais, e este ano foi
quinta colocada no Grand
Slam, no Rio de Janeiro.

FABIANA
com o técnico
Eurico Chagas

no pódio da
Seletiva

Nacional

SAMARA Sibin
foi prata na
Seletiva Nacional
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Clássico de futsal
Aberta no fim de semana, a 6ª rodada da

Série Ouro do Paranaense de Futsal será en-
cerrada hoje com três jogos. Destaque para
o clássico entre Umuarama e Cascavel, às
19h, no Ginásio Amário Vieira da Costa.

O time anfitrião é o terceiro colocado
com 12 pontos em cinco jogos realizados
(quatro vitórias e uma derrota), enquanto
a equipe do Oeste ocupa a 9ª posição com
6 pontos em quatro jogos realizados (duas
vitórias e duas derrotas). O líder é o Pato
Branco, com 16 pontos.

Quinto colocado, o Foz Cataratas tam-

bém vai à quadra neste feriado. Recebe o
sexto colocado Palmas às 19h, no Ginásio
Costa Cavalcanti. Ambos têm 9 pontos na
classificação. Já São José dos Pinhais e
Marreco medem forças durante a tarde, às
16h30, pela abertura da 7ª rodada. O time
da RMC tem 6 pontos na 10ª posição e o de
Francisco Beltrão tem 7 na 8ª colocação.

Depois de encarar o Umuarama, o Cas-
cavel Futsal, que não tem desfalques para
hoje, voltará suas atenções para a Liga
Nacional, pela qual desafiará o Marreco no
domingo de manhã, em Francisco Beltrão.

 Único atleta cascavelense a competir no Campeonato Paranaense de
Judô, no fim de semana, em Londrina, o judoca André Nicolas Kenzo

Donomai representou bem a equipe e os demais integrantes da Associação
Esportiva Juventus/Notoya Veículos. Ele foi campeão estadual na

competição e de quebra se classificou para o Campeonato Brasileiro de
Judô, que será realizado em junho em Lauro de Freitas, na Bahia.
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Open de Vôlei da ACC
A 11ª edição do
Open de Vôlei da
Associação Atlé-
tica Comercial
foi encerrada
com sucesso no
último domingo
(29), com a defi-
nição dos cam-
peões e tam-
bém dos desta-
ques individuais.

No total, fo-
ram 16 equipes
na competição,

sendo oito femininas e oito masculinas.
Elas realizaram mais de 30 partidas no
ginásio da sede urbana do clube.

No naipe feminino, a partida final foi
entre Toledo e AABB/Cascavel B, sen-
do que o time visitante levou a melhor.
Em terceiro ficou o time A da AABB.

Individualmente, Dulciane (AABB/B)
foi a melhor levantadora, Ana (AABB/
B) o melhor saque, Samara (Copel) o
melhor ataque, Karina (Divas) o melhor
bloqueio, Patrícia (Comercial) o melhor
passe, Kátia (AABB/B) a melhor defe-
sa e Camila (Toledo) a melhor jogadora.

No naipe masculino, os troféus de ouro
prata ficaram na cidade. Os Amigos do
Vôlei (foto) terminaram em primeiro lugar
ao vencer a final contra a equipe do São

Cristóvão. Em terceiro lugar terminou o
time do Studio Fitness.

Os destaques individuais foram
Anderson (Amigos do Vôlei), melhor
levantador; Rinaldo (Amigos do Vô-
lei), melhor bloqueio; Reinaldo (Pa-
lotina Esportes), melhor passe; Da-
niel (Amigos do Vôlei), melhor defe-
sa; e Luiz (Studio Fitness) melhor
ataque, melhor saque e melhor joga-
dor da competição.

ASSESSORIA
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LIBERTADORES
19h15 Grêmio x Cerro Porteño
19h15 Real Garcilaso x Estudiantes
21h30 Nacional x Santos

SÉRIE B
16h Criciúma x CSA
16h Boa Esporte x Juventude
16h30 B. de Pelotas x Figueirense
16h30 Londrina x Fortaleza

SÉRIE D
15h At. Itapemirim x Americano
16h América-RN x G. de Juazeiro

COPA DO NORDESTE
21h45 ABC x Santa Cruz

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Real Madrid x B. de Munique

JOGAM HOJE

Grêmio x Cerro
A noite desta terça-feira promete muita
emoção em Porto Alegre. A partir das
19h15, Grêmio e Cerro Porteño entram
em campo para disputar a liderança do
Grupo 1 da Libertadores e o vencedor
pode encaminhar sua vaga às oitavas.

De olho no confronto decisivo, Re-
nato Gaúcho poupou praticamente to-
dos os titulares no fim de semana con-
tra o Botafogo, pelo Brasileirão. Apenas
o atacante Luan participou do jogo, mas
apesar da maratona de jogos, o cami-

sa 7 é presença certa na Arena.
Com 7 pontos em três jogos, o Cerro é

o líder do grupo e quer definir sua situa-
ção na Libertadores. Vice-líder, o Grêmio
tem 5 pontos, também em três jogos. Já
Defensor, com 4, e Monagas, com 3, já
atuaram pela 4ª rodada.

 SANTOS
Líder do Grupo 6 da Libertadores com 9 pontos, o Santos jogará por um

empate contra o Nacional do Uruguai nesta terça, às 21h30 (de Brasília), em
Montevidéu, para se classificar para as oitavas de final com uma rodada de

antecedência. Para isso, o Peixe, que tem quatro pontos a mais que o
adversário, pode até perder, mas desde que Real Garcilaso e Estudiantes , que
têm 4 pontos e também medirão forças hoje, mas em Cuzco (PER), empatem.
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Após fur tos
inusitados –
de jacaré e
pássaros -, o
Zoológico de
C a s c a v e l
aguarda a li-
beração de
câmeras de
m o n i t o r a -
mento. A difi-
culdade en-
c o n t r a d a
hoje pelos
servidores é
a vistoria de
toda estrutu-

ra: O Parque Municipal Danilo Ga-
lafassi, também conhecido como
Zoológico Municipal, ocupa uma
área aproximada de 18 hectares.

Câmeras ao zoológico
Ano passado o caso que teve

repercussão nacional foi o furto
de um jacaré, em novembro, quan-
do o animal de 60 quilos foi en-
contrado morto no Bairro Parque
São Paulo. Mesmo após a abertu-
ra de sindicâncias, nada foi feito
e ninguém responsabilizado pelo
furto. Ficou apenas o clamor para
a instalação de equipamentos que

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Ponto de encontro
GRAVEO espaço é ponto de encontro de visitantes e moradores: aos sábados

e domingos é comum a frequência de “turistas da região”, enquanto
durante a semana os próprios cascavelenses aproveitam a estrutura com
mais de 450 animais, desde aves, répteis até felinos. A cobrança da
administração é por pelo menos dez câmeras – que estariam no
processo licitatório do Município.

possam auxiliar a vigilância. “Fize-
mos o registro da ocorrência na
Polícia Civil e respondemos a uma
série de questionamentos. Comu-
nicamos internamente a Guarda
Patrimonial”, diz Ilair Detoni, mé-
dico veterinário do zoológico.

Encontro debate avanços
Técnicos liga-
dos à Acic e
ao Sebrae
se reuniram
com empre-
sários e re-
presentan-
tes do Sindi-
vest, o Sindi-
cato das In-
dústrias do
Vestuário do
Oeste do Pa-
raná. O obje-
tivo é encon-
trar cami-

nhos que possam fortalecer uma
das áreas mais dinâmicas da eco-
nomia regional e que está entre as
que mais crescem. Mas que, entre-

tanto, também sentem os efeitos
das oscilações do mercado mundi-
al e o impacto da mais duradoura e
aguda crise econômica e política
brasileira.

A Acic apresentou ao grupo a
metodologia do Programa Empre-
ender, projeto originalmente cria-
do na Europa e adaptado à reali-
dade brasileira há 20 anos. Por
meio dele, empresários de uma

mesma atividade viram parceiros
e passam, de forma transparente
e amigável, a encontrar soluções
para o crescimento de todo o seg-
mento. Consultores do Sebrae
também apresentaram possíveis
soluções que, ao ser empregadas,
poderão contribuir para avanços
ao setor. O Sebrae é parceiro da
Acic na disseminação das práti-
cas do Empreender.

Ajuda bem-vinda
O presidente do Sindivest, Edvaldo Geraldo, considera que toda ajuda
é muito bem-vinda. Ele destacou que a serenidade e a união são fatores
imprescindíveis para a busca de desafios, para a ampliação de mercados
e para a geração de novos negócios.
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Um dia de confraternização
 A Festa do Trabalhador, do Seminário

Diocesano São José, tem hoje a sua princi-
pal atração. O almoço com costelão assa-
do em fogo de chão é o que impressiona,
principalmente pela quantidade. Neste ano,
16 toneladas de carne serão feitas, o que
representa em torno de 450 costelões.
Cada um deles serve até 25 pessoas.

Para o almoço há ainda as opções do
Restaurante de Costelão. No espaço, que
tem capacidade para mil pessoas, o car-
dápio é bem variado. Por R$ 40, é possí-
vel servir à vontade costela, arroz, mandi-
oca, maionese e saladas. As fichas podem
ser adquiridas no local. A expectativa é de
que 20 mil pessoas passem pelo local
nesta terça-feira (1º).

PADRE Jorge Lindner conta com o apoio de 600
voluntários na preparação da festa

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

ALMOÇO com costelão será servido ao ar livre, no seminário; há também opção do restaurante

REFLEXÃO
Conforme o padre Jorge Lindner, o
momento é de confraternização e
de reflexão religiosa, já que hoje

também é celebrado o Dia de São
José Operário, padroeiro dos

trabalhadores. “São José era um
trabalhador, um operário, e

precisamos sempre recordar isto”,
afirma.  Por conta desta

comemoração tão simbólica à Igreja
Católica, grupo de motociclistas

fará, a partir das 8h, uma procissão
saindo da Catedral Nossa Senhora

Aparecida até o seminário levando a
imagem de São José. Chegando lá, o

bispo Dom Mauro Aparecido dos
Santos celebrará missa, às 9h30.
Vale lembrar que toda a renda
arrecadada com a festa será

revertida para a manutenção do
seminário e a formação de futuros

sacerdotes. Segundo Lindner, o
dinheiro mantém a instituição por

quase um ano.

EXPOSIÇÃO
Para tornar a festa ainda mais especial, haverá exposição de veículos
antigos, assim como ocorreu nos últimos cinco anos. A visitação é

gratuita e valerá muitos cliques aos apaixonados por relíquias.

 JANTAR
Na noite de segunda-feira (30), um jantar abriu as comemorações da Festa do

Trabalhador. Foram preparadas duas toneladas de buchada, vendidas a R$ 35 a
porção. Centenas de pessoas compareceram para saborear uma receita

totalmente caseira e que faz sucesso há décadas.
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Os desafios do
trabalhador no atual
cenário econômico

Cento e setenta dias após a
publicação oficial da reforma traba-
lhista, em 11 de novembro de
2017, o cenário ligado ao mundo
do trabalho formal ainda é de inse-
gurança jurídica e social. Hoje, Dia
do Trabalhador, a palavra de ordem
é cautela, além de atenção redo-
brada em alguns aspectos funda-
mentais que impactam diretamen-
te na vida do trabalhador.

Um deles e talvez o principal
está relacionado com a saúde e
segurança do empregado. Confor-
me a procuradora do Ministério
Público do Trabalho em Cascavel,
Priscila Lopes Pontinha Romanelli,
a reforma não foi debatida como
deveria, e sua publicação, apressa-
da, um risco e tanto para a precari-
zação da mão de obra.

“Na visão do MP, é uma reforma
que veio sem debate e alterou mui-
ta coisa voltada [em benefício] aos
empresários. Evidente que a CLT pre-
cisava de mudanças, mas não esta
que veio e como veio”, diz. “Neste
Dia do Trabalhador, no nosso enten-
dimento, a reforma retirou muitos
dos motivos de comemoração. A lei-
tura de como ficou o conjunto, ao
trabalhador está bem mais difícil em
vários aspectos, principalmente
porque ela ainda traz muita insegu-
rança”, afirma a procuradora.

Sobre a saúde do trabalhador, a preocupação se dá quanto ao aumento de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A terceirização dos serviços tem
papel importante nessa questão. Conforme o procurador Renato Dal Ross, a
chamada “pejotização”, - prática do empregador em contratar um funcionário
como pessoa jurídica -, especialmente na construção civil, tem criado um perigoso
ambiente de trabalho. Nesta modalidade de contratação, por exemplo, as jornadas
de trabalho podem ser definidas diferentemente das oito horas diárias, como prevê a
CLT, assim como as horas-extras em maior escala e frequência, e, em contrapartida,
intervalos reduzidos. A proteção individual e coletiva segue os rumos da
precariedade. Dal Ross destaca ainda a supressão da hora in itinere, período
despendido pelo trabalhador da residência até o trabalho. Antes, havia uma
compensação, retirada com a reforma. É a partir deste conjunto de fatores que os
acidentes ocorrem. “O trabalhador vai estar cansado, e o cansaço chama acidente
de trabalho, doença ocupacional, tira a atenção do empregado quanto à sua
atividade”, comenta o procurador.

HOME OFFICE
Os trabalhos a domicílio, os
chamados home office, também
podem ser fontes de doenças
ocupacionais. A tarefa que antes
era feita em ambiente de trabalho
e com horário estipulado, agora
requer um tempo maior de
serviço. “Às vezes, por estar em
casa, a pessoa passa a trabalhar
12, 15, 16 horas e quando vê
está doente”, relata Dal Ross.
Assim como o procurador,
Priscila garante que o trabalho do
MPT diante à reforma trabalhista
e todas as questões acima
abordadas é fazer a verificação
do ordenamento jurídico, mas
sempre com olhar crítico.

Terceirização

Impacto na
Previdência

Social
Quando se fala sobre acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais,

as consequências podem ser
muito mais nefastas do que

apenas a licença do trabalhador.
O caos vai muito além do que uma
substituição temporária, e afeta

sistemas públicos que hoje
enfrentam uma situação de

extremo descaso.
Ao se acidentar, por exemplo, o
funcionário segue para uma UPA

(Unidade de Pronto Atendimento)
ou de pronto ocupa um leito

hospitalar. Como o próprio nome
diz, o acidente nada mais é que
algo casual, sem previsão. E é

assim que ele impacta no
orçamento da saúde. Sem levar
em conta que, mais adiante, o
trabalhador precisará acionar a
Previdência Social, ou seja, mais

um rombo nas contas. “A
fragilização e precarização do

trabalho através dessa lei
[13.467], que retira uma grande

parte da responsabilidade da
empresa sobre segurança e saúde

do trabalhador e a joga para si,
vai impactar as contas da

Previdência. Está se criando uma
bola de neve”, lamenta Dal Ross.

Em termos de denúncias de
acidentes de trabalho, a demanda

no MPT de Cascavel vem
crescendo.  Por conta disso,

audiência pública foi realizada em
abril para identificar os problemas

relacionados à segurança dos
trabalhadores. Entre os

participantes, empresários de
diversos setores produtivos de

Cascavel e região.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

OS PROCURADORES Renato Dal Ross e Priscila
Lopes Pontinha Romanelli ACIDENTES de trabalho e doenças ocupacionais têm aumentado após mudanças na legislação
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Os desafios do
trabalhador no atual
cenário econômico

Cento e setenta dias após a
publicação oficial da reforma traba-
lhista, em 11 de novembro de
2017, o cenário ligado ao mundo
do trabalho formal ainda é de inse-
gurança jurídica e social. Hoje, Dia
do Trabalhador, a palavra de ordem
é cautela, além de atenção redo-
brada em alguns aspectos funda-
mentais que impactam diretamen-
te na vida do trabalhador.

Um deles e talvez o principal
está relacionado com a saúde e
segurança do empregado. Confor-
me a procuradora do Ministério
Público do Trabalho em Cascavel,
Priscila Lopes Pontinha Romanelli,
a reforma não foi debatida como
deveria, e sua publicação, apressa-
da, um risco e tanto para a precari-
zação da mão de obra.

“Na visão do MP, é uma reforma
que veio sem debate e alterou mui-
ta coisa voltada [em benefício] aos
empresários. Evidente que a CLT pre-
cisava de mudanças, mas não esta
que veio e como veio”, diz. “Neste
Dia do Trabalhador, no nosso enten-
dimento, a reforma retirou muitos
dos motivos de comemoração. A lei-
tura de como ficou o conjunto, ao
trabalhador está bem mais difícil em
vários aspectos, principalmente
porque ela ainda traz muita insegu-
rança”, afirma a procuradora.

Sobre a saúde do trabalhador, a preocupação se dá quanto ao aumento de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A terceirização dos serviços tem
papel importante nessa questão. Conforme o procurador Renato Dal Ross, a
chamada “pejotização”, - prática do empregador em contratar um funcionário
como pessoa jurídica -, especialmente na construção civil, tem criado um perigoso
ambiente de trabalho. Nesta modalidade de contratação, por exemplo, as jornadas
de trabalho podem ser definidas diferentemente das oito horas diárias, como prevê a
CLT, assim como as horas-extras em maior escala e frequência, e, em contrapartida,
intervalos reduzidos. A proteção individual e coletiva segue os rumos da
precariedade. Dal Ross destaca ainda a supressão da hora in itinere, período
despendido pelo trabalhador da residência até o trabalho. Antes, havia uma
compensação, retirada com a reforma. É a partir deste conjunto de fatores que os
acidentes ocorrem. “O trabalhador vai estar cansado, e o cansaço chama acidente
de trabalho, doença ocupacional, tira a atenção do empregado quanto à sua
atividade”, comenta o procurador.

HOME OFFICE
Os trabalhos a domicílio, os
chamados home office, também
podem ser fontes de doenças
ocupacionais. A tarefa que antes
era feita em ambiente de trabalho
e com horário estipulado, agora
requer um tempo maior de
serviço. “Às vezes, por estar em
casa, a pessoa passa a trabalhar
12, 15, 16 horas e quando vê
está doente”, relata Dal Ross.
Assim como o procurador,
Priscila garante que o trabalho do
MPT diante à reforma trabalhista
e todas as questões acima
abordadas é fazer a verificação
do ordenamento jurídico, mas
sempre com olhar crítico.
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Previdência
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FABIANA com a filha
ANGELINA já em
clima do Dia das
Mães. O ensaio é

de Michelle Galvão
Fotografias

Recursos
Dias 4 e 5 de maio será realizado o

curso para Elaboração de Projeto para
a Leis de Incentivos à Cultura.

Será ministrado pela especialista em
Gestão e Produção Cultural e

produtora executiva do Festin
Cascavel, Bruna Bayley. O evento será
realizado no Centro Cultural Gilberto

Mayer. Mais informações
e inscrições pelo

email: contato@festincascavel.com.br
e pelo  telefone

(11) 9 8709-4360 (whatApp).

Novas folhas, novas flores,
na infinita bênção do recomeço.

Desfile beneficente
Para apresentar as principais

tendências de vestidos de noivas, o
atelier Lucinha Silveira fará um

workshop para noivas dia 16 de maio.
O evento é beneficente.

oOo
Para participar, a noiva só precisa

doar um lenço que será encaminhado
para o projeto Amor em Fios, que os

arrecada e os encaminha para as
mulheres em tratamento

contra o câncer.
O desfile seria dia 16 de maio, às 19h,

na  Avenida Brasil, 5.549, Centro.
As inscrições podem ser feitas  pelo

endereço lucinhasilveira.rds.land/
noivaromantica.

Chico Xavier

Felicidades!

Inverno Solidário
O Núcleo Acic Mulher e parceiros já

estão recebendo donativos para
Campanha Inverno Solidário. Há
pontos de coleta na Associação

Comercial, no Sicoob e nas empresas
das empresárias ligadas ao núcleo.

Porque o amor é lindo,
Camila e Lucas Dalmaso,
trocaram alinaças sábado.
O clique é de Vera e Grasi

Fotografias Adriane Silva, Izaque de Souza,
Sylmar Hanitzsch, Carlos Esser, Maria

Lúcia Santos, Pedro Henrique
Melini, Paula Soria Massa, Luana
Meriani, Paulo Rodolfo Mattos
e Joana Maria Felisberto da Silva.
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“Boom” em ações de cumprimento

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Em meio a negociações salariais, sindi-
catos se deparam com um novo e antipá-
tico capítulo. Com a reforma trabalhista,
as conversas com as entidades patronais
estão cada vez mais complicadas e não
avançam como antes.

De acordo com o presidente do Sintrivel
(Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Civil de Cascavel e Região), Ro-
berto Leal Americano, algumas brechas na

lei dificultam acordos com o empregador.
Americano cita as homologações das reci-
sões de trabalho, por exemplo, antes feitas
no sindicato. Hoje isso não é mais obrigató-
rio. “A lei antiga previa que as homologações
ocorreriam no sindicato a partir de um ano
de trabalho. Na nossa convenção coletiva, o
período era de seis meses. Agora, este pará-
grafo não existe mais na legislação”, afirma.

Em relação a benefícios, como seguro
de vida, vale-alimentação ou transporte,
além de reajustes salariais, o sindicalis-
ta diz que o que está na convenção não
será retirado, mas sim, melhorado.

A partir desses entraves e para evi-
tar problemas ainda mais graves, os sin-
dicatos preveem um “boom” em ações
de cumprimento de acordos coletivos
nos próximos meses.

 O PRESIDENTE
do Sintrivel, Roberto

Leal Americano: “todo
assunto negociado

 é válido”



HOJE NEWS22 HOJE NEWS, 1O DE MAIO DE 2018 LOCAL 11CASCAVEL, 1O DE MAIO DE 2018

Uma escola pe-
quena, com seus
cerca de 40 alu-
nos, localizada
em uma comuni-
dade distante.
Há alguns anos
a Escola Munici-
pal do Campo To-
maz Antonio Gon-
zaga era sinôni-
mo de abando-
no, fadada até
mesmo a deixar
de funcionar.

No entanto, a
intervenção do Po-

der Público e a união da comunidade es-
colar prevaleceu, sendo fundamental para
manter a escola em funcionamento. Fa-
mílias que conhecem e lutam pelo direi-

Educação no interior
to de ter a Educação no Campo e que
de 2017 para cá passaram a ter ain-
da mais motivos para comemorar os
avanços conquistados na escola.

Ireno Schneider mora há mais
de 20 anos na comunidade. Atu-
almente somente o filho Ricardo
estuda na escola municipal, mas
o morador relata que os filhos
mais velhos também frequenta-
ram a unidade escolar. Ele conta
que apesar da estrutura modes-
ta, nunca teve motivos para recla-
mar da escola e que recentemen-
te muita coisa ficou melhor.

“O colégio melhorou, agora tem
o parquinho para as crianças brin-
carem, isso foi uma boa iniciati-
va. Nossos filhos nunca reclama-
ram da escola e este que estuda
ali agora também só elogia”.

 SECOM

ALUNOS brincam durante o
intervalo das aulas



 AUXÍLIO
Jhonata vai para a missão custeado
pela família e amigos que, assim
como ele, são apaixonados por
missões. “A obra missionária quase
sempre é voluntária e custeada pelo
próprio missionário”, observa.
Quem quiser auxiliar
financeiramente no projeto
missionário pode fazer depósito
no Banco Itaú,agência 6899,
conta corrente
18.314-6.
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Os olhos de
Jhonata Ne-
ves, um jo-
vem enge-
nheiro civil
de 23 anos
e que está
concluindo a
pós-gradua-
ção, brilham
quando o as-
sunto é mis-
são evange-
lística e so-
cial. Mesmo
atuando na
área de sua

formação, ele está deixando a car-
reira para se dedicar a missões,
atividade que sempre o atraiu.

Agora, Jhonata tem um novo de-
safio missionário. Em agosto ele
embarca para a Letônia onde se

Jovem com uma missão
unirá com jovens de diferentes pa-
íses para uma nova missão. A pri-
meira parada para o treinamento
que antecede os trabalhos de
ação social e mensagens de fé
acontece na cidade de Riga, capi-
tal da Letônia. Os jovens missio-
nários, no entanto, participarão
de ações em outros dois países
bálticos – Estônia e Lituânia.

Membro da Igreja Batista Cen-
tral de Cascavel, Jhonata tem
apoio da liderança de sua denomi-
nação religiosa para o trabalho. A
viagem, no entanto, é coordenada
pela Jocum (Jovens Com Uma Um
Missão), entidade missionária pre-
sente em mais de cem países. O
trabalho é voluntário e custeado
pelo próprio missionário.

CHAMADO
MISSIONÁRIO
Sempre participando da igreja,
Jhonata lembra que desde
pequeno teve uma atração forte
por missões. “Quando eu era
criança sempre orava pelos
missionários”, lembra.
Em 2015, ele foi para uma
escola de missões chamada
Projeto Vida, em Curitiba. Foram
duas semanas de atividades, uma
de estudos e outra de impacto
missionário com ações sociais e
apresentações evangelísticas. “Foi
uma das coisas que eu mais gostei
de fazer na minha vida”, relata.
Depois disso, a chama missionária
que já estava presente na vida de
Jhonata só aumentou. Ele não vê
problemas em deixar uma carreira
promissora na engenharia civil
para levar mensagens de fé e
esperança ao redor do mundo.
Diz que ser missionário, mesmo
com as dificuldades que
enfrentará, é o que pretende fazer
para o resto da vida. Ele lembra
que deixará o Brasil para fazer
missão e ações humanitárias fora
do país, mas destaca que é
possível fazer isso em qualquer
lugar, mesmo na cidade onde a
pessoa mora.  “Em todo lugar tem
gente que precisa ouvir a Palavra.
O importante na verdade não é
aonde você vai, mas se vai fazer a
diferença.

“Que diferença faz se eu não fizer a diferença?”
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JHONATA está deixando a carreira de
engenheiro civil para se dedicar a missões
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No compara-
tivo entre ja-
neiro e mar-
ço de 2017/
2018 houve
um aumento
de 18% de ve-
ículos que
p a s s a r a m
pelos equipa-
mentos ele-
trônicos (ra-
dares e lom-
badas eletrô-
nicas) no pe-
rímetro urba-
no de Casca-
vel. E em

contrapartida, a redução chegou a 37%
no número de autuações, ou seja, no
trimestre de 2017, 19 mil atravessa-

Menos autuações
ram a fiscalização e em 2018, 23 mil,
sendo o número de autuações de 11
mil e sete mil, respectivamente.

A frota de veículos apresentou
aumento de 3,03% (no mesmo pe-
ríodo de janeiro a março de 2017 e
2018) enquanto o número de autu-
ações em nossa cidade obteve que-
da de 33,56% em relação às infra-
ções cometidas.

QUEDA nas
multas por radares
caiu chegou a 37%

Trabalho preventivo
Segundo o presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, “a Companhia contabiliza

resultados positivos no trabalho preventivo, especialmente em relação a
óbitos e acidentes de maior gravidade, intensificamos as ações de

educação no trânsito, além do trabalho contínuo de fiscalização, a qual
tem contribuído muito para esses números, pois trabalhamos por um

trânsito humanizado”.
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10% não entregaram a declaração

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

 PRAZO encerrou ontem e
quem não entregou a

declaração está sujeito à multa

NACIONAL
Até ao meio-dia de ontem, 26.554.448 declarações foram recebidas pelos sistemas
da Receita em todo o Brasil. A estimativa era de que 28,8 milhões de contribuintes
entregassem a declaração até o fim do prazo. A média de recebimento às vésperas

do encerramento oficial era de 3.732 declarações por minuto.

O prazo para a entrega
do Imposto de Renda Pes-
soa Física ano-base 2017
encerrou ontem e em Cas-
cavel 10% dos contribuin-
tes não acertaram as con-
tas com o Leão.

Conforme o delegado
da Receita Federal de
Cascavel, Paulo Bini, até
a tarde de segunda-feira
(30) 51,5 mil cascave-
lenses haviam feita a de-
claração. A expectativa
era receber 57,2 mil.

Os contribuintes que
perderam o prazo estão
sujeitos ao pagamento
de multa mínima de R$
165,74 e máxima de
20% do imposto devido.

No Paraná, das 1,85
milhão de declarações
previstas, 9% delas ain-
da não haviam sido en-
tregues.

Sudoeste: O último terminal
O Terminal Sudoeste, que é o últi-

mo dos quatro planejados para o sis-
tema de transporte público, segun-
do a Secretaria de Obras Públicas,
está com 21% da execução pronta.

O terminal que fica na Avenida Tito
Muffato, no Jardim Santo Onofre, en-
tre o Detran e o Estádio Olimpico, têm
oito meses previstos para a constru-
ção, mas destes, três já se passaram.

A data esperada de conclusão é 15
de setembro. No momento a Constru-
tora Diarc está executando a instala-
ção de pilares e estruturas metálicas.

O último integrante do segmento
de transporte do PDI (Plano de De-
senvolvimento Integrado) tem sua
obra caminhando em ritmo acelera-
do. “São vários tipos de procedimen-
tos ao mesmo tempo, a construtora
esta fazendo o terminal por trechos,
do jeito que está, o componente deve
ser entregue no prazo estipulado”
informou a Secretaria.

OBRA fica ao
lado do Estádio
Olimpico, e
estrutura do
telhado já é visível

INVESTIMENTOS DO BID
Como as demais obras, o Sudoeste recebeu investimentos
do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) com
contra partida do município.  Quem executa as obras é a

Diarc Engenharia, com o valor de R$ 4,2 milhões.
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ConstRua Cidadão: reconstruindo cidadania
Pessoas em situação de rua encontraram opor-
tunidade de apreender uma profissão pelo proje-
to ConstRua Cidadão da prefeitura de Cascavel
que neste dia 1º de maio completa um ano.

Ao longo desse período, 40 beneficiários fi-
zeram parte dessa iniciativa. Mais do que reti-
rar pessoas da rua, o programa mostra a elas
que é possível recomeçar e ter uma nova vida.

“Quando você está na droga e na situação
que já estive, você precisa de alguém para te
ajudar. Sozinho a gente não consegue”, relata
Claudia Alves, beneficiária do Construa Cidadão.

O critério principal para receber essa ajuda, é es-
tar acolhido na Casa POP, que inclusive aumentou a
capacidade de atendimento aos moradores de rua.

“Eles recebem a atenção necessária e enca-
minhamos os acolhidos para oportunidades de
trabalho em diversos setores do município, con-
forme o perfil de cada um”, explica o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior
ao citar que há beneficiários que prestam servi-
ços na prefeitura, na Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) e Agência
do Trabalhador, por exemplo.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Secom

Acolhimento
na Casa Pop é
critério para
participar do
programa

BOLSA-AUXÍLIO
Durante o acolhimento e participação no programa, os inscritos

recebem uma bolsa-auxílio. “O repasse mensal é de R$ 300. Em média
o beneficiário é atendido no prazo de seis meses, mas isso pode variar.

Nosso objetivo é qualificá-los e dar a dignidade diante da rotina de
trabalho”, ressalta o secretário.  “Graças a Deus hoje estou dentro da

minha casa e tenho meus móveis. Até hoje trabalho e estou bem feliz
com meu serviço”, compartilha a beneficiária Claudia.

ConstRua tem
levado dignidade a
moradores de rua Pedreiro de mão cheia, como contam os colegas, Eliezer Rosa

Dionato, de 44 anos, vê o ConstRua como “uma luz no fim do túnel” e
que lhe trouxe de volta de uma escuridão à qual ele se lançou após a
separação. “Passe a beber, dei uma quebrada na vida e fui para rua.

Eles me trouxeram de volta e aqui (Casa POP) encontrei esperança de
recomeço”. Há três meses e meio acolhido, atua há dois pelo
ConstRua. Construiu os novos banheiros da Casa Pop e já está

buscando vaga no mercado de trabalho. “Quero superar logo isso e
voltar para uma vida normal”.

Para a Catarina Andretta, de 54 anos, que é de Ampere, o ConstRua
também é porta que está levando a um recomeço. Ela mora em Cascavel

há dois anos, um dos quais viveu em situação de rua, depois de ter
trabalhado um longo tempo como operadora de caixa em Curitiba, de

onde estava voltando com as economias e tudo o que tinha na mala que
foi perdida. “Encontrei no ConstRua uma nova perspectiva de vida, pois

nesta idade, dificilmente contratam. Estou recomeçando do zero”.

AÇÕES PARA
MUDAR VIDAS
“O grande desafio dos gestores públicos
é construir ações que mudem a vida das
pessoas. É dar oportunidades, é enxergar
essas pessoas e reinseri-las na sociedade.
Este é o nosso grande desafio. Este é o
nosso ConstRua Cidadão”, avalia o
prefeito Leonaldo Paranhos ao falar do
programa, sintetizando que “uma cidade
humana estende o olhar para todos”.
E como todos têm suas particularidades e
potencialidades, é assim que o ConstRua
atua, respeitando essas características,
como detalha a coordenadora da Casa
POP, Ana LauraEgewarth. “Trabalhamos
com espaços pertencentes, aptidões, para
que eles sigam para os trabalhos de forma
que possam dar o melhor de si. Além
disso, estão recebendo formação por
meio do Paraná Alfabetizado três vezes
por semana aqui mesmo na Casa POP,
de forma a ampliar oportunidades”.

 Luz no fim do túnel
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ConstRua Cidadão: reconstruindo cidadania
Pessoas em situação de rua encontraram opor-
tunidade de apreender uma profissão pelo proje-
to ConstRua Cidadão da prefeitura de Cascavel
que neste dia 1º de maio completa um ano.

Ao longo desse período, 40 beneficiários fi-
zeram parte dessa iniciativa. Mais do que reti-
rar pessoas da rua, o programa mostra a elas
que é possível recomeçar e ter uma nova vida.

“Quando você está na droga e na situação
que já estive, você precisa de alguém para te
ajudar. Sozinho a gente não consegue”, relata
Claudia Alves, beneficiária do Construa Cidadão.

O critério principal para receber essa ajuda, é es-
tar acolhido na Casa POP, que inclusive aumentou a
capacidade de atendimento aos moradores de rua.

“Eles recebem a atenção necessária e enca-
minhamos os acolhidos para oportunidades de
trabalho em diversos setores do município, con-
forme o perfil de cada um”, explica o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior
ao citar que há beneficiários que prestam servi-
ços na prefeitura, na Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) e Agência
do Trabalhador, por exemplo.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Secom

Acolhimento
na Casa Pop é
critério para
participar do
programa

BOLSA-AUXÍLIO
Durante o acolhimento e participação no programa, os inscritos

recebem uma bolsa-auxílio. “O repasse mensal é de R$ 300. Em média
o beneficiário é atendido no prazo de seis meses, mas isso pode variar.

Nosso objetivo é qualificá-los e dar a dignidade diante da rotina de
trabalho”, ressalta o secretário.  “Graças a Deus hoje estou dentro da

minha casa e tenho meus móveis. Até hoje trabalho e estou bem feliz
com meu serviço”, compartilha a beneficiária Claudia.

ConstRua tem
levado dignidade a
moradores de rua Pedreiro de mão cheia, como contam os colegas, Eliezer Rosa

Dionato, de 44 anos, vê o ConstRua como “uma luz no fim do túnel” e
que lhe trouxe de volta de uma escuridão à qual ele se lançou após a
separação. “Passe a beber, dei uma quebrada na vida e fui para rua.

Eles me trouxeram de volta e aqui (Casa POP) encontrei esperança de
recomeço”. Há três meses e meio acolhido, atua há dois pelo
ConstRua. Construiu os novos banheiros da Casa Pop e já está

buscando vaga no mercado de trabalho. “Quero superar logo isso e
voltar para uma vida normal”.

Para a Catarina Andretta, de 54 anos, que é de Ampere, o ConstRua
também é porta que está levando a um recomeço. Ela mora em Cascavel

há dois anos, um dos quais viveu em situação de rua, depois de ter
trabalhado um longo tempo como operadora de caixa em Curitiba, de

onde estava voltando com as economias e tudo o que tinha na mala que
foi perdida. “Encontrei no ConstRua uma nova perspectiva de vida, pois

nesta idade, dificilmente contratam. Estou recomeçando do zero”.

AÇÕES PARA
MUDAR VIDAS
“O grande desafio dos gestores públicos
é construir ações que mudem a vida das
pessoas. É dar oportunidades, é enxergar
essas pessoas e reinseri-las na sociedade.
Este é o nosso grande desafio. Este é o
nosso ConstRua Cidadão”, avalia o
prefeito Leonaldo Paranhos ao falar do
programa, sintetizando que “uma cidade
humana estende o olhar para todos”.
E como todos têm suas particularidades e
potencialidades, é assim que o ConstRua
atua, respeitando essas características,
como detalha a coordenadora da Casa
POP, Ana LauraEgewarth. “Trabalhamos
com espaços pertencentes, aptidões, para
que eles sigam para os trabalhos de forma
que possam dar o melhor de si. Além
disso, estão recebendo formação por
meio do Paraná Alfabetizado três vezes
por semana aqui mesmo na Casa POP,
de forma a ampliar oportunidades”.

 Luz no fim do túnel
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Evento acontecerá em todas
as Unidades universitárias; em
Cascavel será no próximo dia 10,
às 19h30.

A Universidade Paranaense –
Unipar promove no dia 10 de
maio, uma quinta-feira, palestra
com o professor americano Jerry
Brightman, da Harvard Universi-
ty. Ele irá abordar como tema ‘O
trabalho essencial dos líderes:
Criar organizações que inovam e
aprendem’. O evento começa às
19h30, no auditório da Universi-
dade em Cascavel.

Além de acadêmicos, a pales-
tra é direcionada a administrado-
res, empresários, gestores públi-
cos e outros profissionais inte-
ressados em aprender mais so-
bre o tema. Por meio das parceri-
as que estão sendo formalizadas,
as inscrições serão gratuitas
para os administradores devida-
mente registrados.

O palestrante é professor de
liderança no Tufts Gordon Institu-
te e atualmente é presidente da
The Leadership Group (TLG). Fun-
dada em 1996, a TLG está foca-
da em ajudar os líderes e suas
equipes a entender e atualizar os
comportamentos que os tornarão
excelentes.

Anteriormente, Brightman foi

JERRY BRIGHTMAN, da Harvard University, palestra deve atrair, além de estudantes,
profissionais de várias áreas

Liderança: Professor Jerry Brightman,
de Harvard, fará palestra na Unipar

vice-presidente de comércio da Chi-
na na Associated Metals and Mine-
rals Corporation (ASOMA) e ajudou
a conduzir aproximadamente US $
1 bilhão em comércio com a China.

Após seu trabalho na ASOMA,
Brightman tornou-se diretor execu-
tivo do Instituto Internacional de
Marketing de Harvard e, mais tar-

de, tornou-se consultor sênior do
Dr. Peter Senge e de sua organi-
zação, a Innovation Associates.
Brightman também foi instrutor
líder do Centro de Liderança Cria-
tiva (CCL), projetando programas
personalizados de desenvolvi-
mento de liderança para clientes
CCL em todo o mundo.

DIVULGAÇÃO
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As imagens mos-
tram a cela bagun-
çada. Paredes que-
bradas, restos de
concreto espalha-
dos pelo chão e um
buraco que come-
çava a ser cavado
na parede, de onde
os detentos tira-
ram pedaços de fer-
ro para fazer armas
artesanais, os cha-

mados estoques, além do pedaço
de um bilhete escrito por presos.

Todo esse material foi encontra-
do dentro do “X” 221, no segundo
bloco da PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). Agentes que faziam a
ronda escutaram um barulho vindo
do local e chamaram o apoio do SOE

(setor de Operações Especiais).
Quatro detentos estavam na cela.

A destruição ocorreu para uma tenta-
tiva de fuga na penitenciária. O caso
ocorreu por volta das 21h de domin-
go. Um pouco mais cedo, a Polícia
Militar foi acionada para dar apoio no
local, mas a informação era de que
se tratava apenas de uma escolta
para transferência de presos.

Recentemente, na penitenciária,
um plano de fuga montado por pre-
sos foi interceptado por agentes do
SOE. Sem estrutura e com efetivo
falho de agentes para dar conta de
mais de mais de 800 presos, o lo-
cal permanece destruído desde a
rebelião registrada em novembro do
ano passado. Segundo o Depen, as
reformas definitivas já começaram
na estrutura.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Parede ficou destruída dentro de cubículo

Concredo ficou espalhado pelo chão da cela, que
estava bagunçada

Destruição na PECDestruição na PEC
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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, 1o de maio de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Juliano Magri e Andreia Porfirio Diniz
2- Jean Carlos Chiquim Pereira e Vanessa Cristina de Lima
3- Sandro Marcelo Francisco e Jenifer Alves de Oliveira Santos
4- Máicon Altir Canal e Grasielli Cantarelli Dias
5- João Clovis Del Moro Junior e Josiele Raquel Bach
6- José Augusto Barbosa e Ananda Rabelo
7- Marlon Luidgi Valentini e Kerilyn Tayse Peres

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 15
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 12

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Uma jovem, de 21 anos, ficou ferida
ao ser atropelada na manhã de
ontem, no Bairro Cancelli, em
Cascavel. Ela foi atingida por um
Ford Escort na Rua Tuiuti, cruzamento
com a Rua Marechal Cândido
Rondon, e o motorista do carro fugiu
do local. A jovem foi socorrida por
funcionários de um posto de saúde
que fica perto do local do acidente,
até a chegada do Siate, e foi
encaminhada para atendimento
hospitalar com ferimentos leves.

SEMIRREBOQUE foi apreendido pela PM no Bairro Universitário

Chassi adulterado
Um semirreboque foi apreendi-

do na tarde de ontem, pela Polícia
Militar em Cascavel. A PM recebeu
denúncias, pelo telefone 190, de
que um homem estaria guardando
a carroceria de uma carreta, com
chassi adulterado.

Os policiais foram até o local
para verificar a situação na Rua
Sociologia, Bairro Universitário.
Os militares confirmaram a de-
núncia e o dono da carreta con-
fessou que fez as alterações. O
semirreboque foi apreendido e
somente uma perícia poderá
identificar se o veículo é ou não
produto de roubo ou furto.

O homem foi preso e encami-
nhado à 15ª SDP (Subdivisão
Policial).
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Transitar acima da
velocidade permitida
é a principal causa
das mortes nas ro-
dovias de todo o
Paraná, tanto as vias
estaduais quanto as
federais. Neste feria-
do, a polícia trabalha
com fiscalização in-
tensa para coibir es-
ses crimes durante o

feriado prolongado.
E, assim como nas rodovias fe-

derais, nas estaduais a fiscalização
também é intensa. Chama a aten-

Excesso de velocidade
ção da quantidade de motoristas que
desafia à lei e coloca a vida em risco.

Em apenas três horas de ope-
ração radar feita pela PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), foram flagra-
dos 61 condutores trafegando aci-
ma da velocidade permitida, na PR-
180, que liga Cascavel a Boa Vista
da Aparecida. Trecho perigoso, sem
acostamento, e mesmo assim de
muita imprudência.

A maior velocidade registrada
pela polícia foi de 130 km/h, sendo
que a máxima permitida é de 80 km/
h. Ao todo, 59 automóveis e dois
caminhões foram autuados.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: PRE

 AUTOMÓVEL foi flagrado a 130 km/h em
via em que a máxima permitida é de 80 km/h
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Às moscas
Sem decretar ponto facultativo, a Prefeitura abriu

as portas ontem em Cascavel. Mas poucos
servidores compareceram ao expediente. O prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) também não esteve no
gabinete. Estava em Curitiba. O motivo da viagem

não foi divulgado.

Sem folga
Com toda Câmara
fechada, apenas uma
janela estava aberta: da
Presidência. Embora
tenha decretado folga
aos servidores, Gugu
Bueno (PR) esteve no
Legislativo colocando
em dia os afazeres.

Casa de Apoio
A Prefeitura reservou
R$ 707.808 para
contratação de diárias
com pernoite e
alimentação para
atender pacientes
encaminhados para
tratamento fora de

Cascavel, em Curitiba e
Campo Largo. A
vencedora do registro
de preço é a Casa de
Apoio Paraná.

Queda de braços
De um lado
representantes dos
trabalhadores e de
outro os empregadores.
Nesta sexta-feira,
Everton Muffato
negocia com os
empresários o índice de
reajuste que será pago
aos servidores de
supermercados do
Paraná. Ele é presidente
do sindicato que
representa a categoria.

REAJUSTEREAJUSTEREAJUSTEREAJUSTEREAJUSTE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O “desinteresse” pelas vagas para técnico de
enfermagem  no Hospital Universitário é a forma PJ
para contração.

 A constatação é do promotor de saúde pública,
Ângelo Mazzuchi

Os trabalhadores cobram uma revisão no
pagamento de horas extras, além de um reajuste
de 7%. A assembleia geral está marcada para
19h30, em Londrina, mas causará efeitos em todo
o Estado, dependendo da decisão.

Contratação
ilegal

Embora esteja com a tramita-
ção em andamento pela Unioes-
te (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), a contratação
de técnicos de enfermagem por
PJ (Pessoa Jurídica) – sem con-
curso público – é considerada ile-
gal pela Promotoria da Saúde,
que pretende cobrar adequação
do processo, caso contrário, a
Justiça será acionada por meio
de ação civil.

Neste ano, Paulo Sérgio Wolf,
o Cascá, responsabilizou a falta de interesse de
técnicos de enfermagem como principal fator que
impedia o funcionamento da ala G2 do Hospital
Universitário. Em novembro do ano passado, a ala
G2 foi inaugurada, mesmo sem capacidade técni-
ca para funcionar. Nos 30 leitos foram gastos R$
466 mil. Só em abril, após intermediação do Mi-
nistério Público, a estrutura começou o atendimen-
to parcial, ainda com pouca participação do Esta-
do: após negociações, o Município decidiu redi-
mensionar dez técnicos de enfermagem para co-
meçar a atender ao menos em dez leitos.

NOVO PROCESSO
Um mês depois, 20 leitos continuam inoperantes e a
Unioeste ainda isenta do custo com esses servidores
“emprestados” pela Prefeitura de Cascavel. A Reitoria da
Universidade abriu novo processo por meio de chamamento
público para contratação de técnicos de enfermagem em 10
de abril, por meio de PJ. O processo ainda está aberto:
Serão 7.610 horas contratadas. Porém, esse trâmite é ilegal,
conforme o promotor público em Saúde, Ângelo Mazzuchi.
“Já existe esse cargo no quadro de servidores da Unioeste.
Portanto, a contratação por meio de Pessoa Jurídica é
irregular. A Unioeste é independente e pode tomar suas
próprias decisões. Ela deve encontrar uma solução, porém
esse modelo de contratação não será aceito”, diz Mazzuchi.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

PROMOTOR Ângelo
Mazzuchi diz que contratação

 é irregular
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“Como vou deixar o
país se o Lula está

preso? Não se
abandona um

companheiro assim. Há
erros que você pode

cometer. Outros, não.”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

O emprego formal que
após sucessivas

estatísticas negativas
começa a dar sinal de
que novos postos de

trabalho estão
surgindo em todo o

Brasil.

O clima hostil entre
defensores e críticos

do ex-presidente Lula
em Curitiba que tem
descambado para a
violência, inclusive

com disparos de
arma de fogo.
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ARQUIVO

Em tempos de fake news (notícias falsas) que
se espalham rapidamente nas mídias eletrônicas
com aparência de fatos verdadeiros, o jornal im-
presso se consolida como veículo de comunica-
ção de credibilidade. Neste feriado do Dia do Tra-
balhador, quando o Hoje News completa 41 anos
de circulação, reafirmamos nosso compromisso
de levar informação aos leitores com credibilidade
e responsabilidade social.

Os tempos mudaram, o mundo evoluiu e a for-
ma de comunicação já não é a mesma de quatro
décadas atrás quando os primeiros exemplares
chegavam ao leitor de Cascavel e região. Ao longo
dos anos, o Jornal Hoje se atualizou, ficou mo-
derno e evoluiu para acompanhar as mudanças
sociais e de mercado, até chegar ao formato atual
que conquistou os leitores. O que não mudou foi o
nosso compromisso com a boa informação.

Moderno, prático e de fácil leitura, o Hoje News
leva aos leitores, de fato, a “notícia no tamanho exa-
to”, como diz o slogan do jornal.

Nesta edição comemorativa, o leitor encontrará
na abertura de cada matéria uma das nossas ca-
pas históricas, com manchetes que foram desta-
ques ao longo destes 41 anos. Queremos agrade-
cer a você leitor, que sempre nos acompanhou com
carinho e optou pelas nossas páginas para obter
informações. Nosso compromisso é com a verda-
de e com você leitor.

Um bom feriado a todos!

 Maio Amarelo
O mês de maio é dedicado
para chamar a atenção da
sociedade sobre o alto
índice de mortes e feridos
no trânsito em todo o
mundo. O Hoje News
aderiu ao movimento
Maio Amarelo e durante
todo o mês trará na capa a
logomarca da campanha,
além de produzir matérias
colocando em pauta a
segurança viária. Em
Cascavel haverá várias
ações durante todo o mês.

 Nova secretaria
A governadora Cida
Borghetti confirmou ontem
a criação da Secretaria
Especial da Administração
Penitenciária, que será
comandada pelo coronel da
Polícia Militar Élio de
Oliveira Manoel. A medida
desvincula a gestão do
sistema penal da pasta da
Segurança Pública e institui
uma unidade de gestão
específica para tratar de
assuntos relacionados às
prisionais.

NOVA
15/05 - 08h49

CRESCENTE
22/05 - 00h50

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

José Dirceu,
condenado a mais

de 40 anos de prisão
na Operação Lava

Jato.
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FABIANA com a filha
ANGELINA já em
clima do Dia das
Mães. O ensaio é

de Michelle Galvão
Fotografias

Recursos
Dias 4 e 5 de maio será realizado o

curso para Elaboração de Projeto para
a Leis de Incentivos à Cultura.

Será ministrado pela especialista em
Gestão e Produção Cultural e

produtora executiva do Festin
Cascavel, Bruna Bayley. O evento será
realizado no Centro Cultural Gilberto

Mayer. Mais informações
e inscrições pelo

email: contato@festincascavel.com.br
e pelo  telefone

(11) 9 8709-4360 (whatApp).

Novas folhas, novas flores,
na infinita bênção do recomeço.

Desfile beneficente
Para apresentar as principais

tendências de vestidos de noivas, o
atelier Lucinha Silveira fará um

workshop para noivas dia 16 de maio.
O evento é beneficente.

oOo
Para participar, a noiva só precisa

doar um lenço que será encaminhado
para o projeto Amor em Fios, que os

arrecada e os encaminha para as
mulheres em tratamento

contra o câncer.
O desfile seria dia 16 de maio, às 19h,

na  Avenida Brasil, 5.549, Centro.
As inscrições podem ser feitas  pelo

endereço lucinhasilveira.rds.land/
noivaromantica.

Chico Xavier

Felicidades!

Inverno Solidário
O Núcleo Acic Mulher e parceiros já

estão recebendo donativos para
Campanha Inverno Solidário. Há
pontos de coleta na Associação

Comercial, no Sicoob e nas empresas
das empresárias ligadas ao núcleo.

Porque o amor é lindo,
Camila e Lucas Dalmaso,
trocaram alinaças sábado.
O clique é de Vera e Grasi

Fotografias Adriane Silva, Izaque de Souza,
Sylmar Hanitzsch, Carlos Esser, Maria

Lúcia Santos, Pedro Henrique
Melini, Paula Soria Massa, Luana
Meriani, Paulo Rodolfo Mattos
e Joana Maria Felisberto da Silva.
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 • RECORD

MALHAÇÃO
Tom pede que o filho volte para casa.

Marcelo, Gabriela e Rafael organizam
a viagem dos alunos do Sapiência. Jade
ofende Úrsula. Jade comenta com Mi-
chael suas desconfianças sobre Érico.
Úrsula desabafa com Flora e Maria Ali-
ce. Getúlio convida Isadora para sair.
Pérola se incomoda quando Isadora
pensa em se divorciar de Eduardo. Ra-
fael decide ir para São Paulo com a tur-
ma de Gabriela. Leandro se emociona
ao reconhecer seus amigos na plateia
e faz sucesso em sua apresentação.
Rafael afirma a Gabriela que não con-
segue ficar longe dela.

ORGULHO E PAIXÃO
Ema garante a Amélia que o senti-

mento que tem por Jorge é amizade.
Uirapuru inventa uma desculpa para não
ir ao casamento e Tibúrcio pede que

Brandão acompanhe Mariana no altar.
Cecília casa com Rômulo, e Tibúrcio
passa mal ao vê-la com o vestido de
Josephine. Xavier ameaça Julieta e Su-
sana, que prejudicam as negociações
do vilão. Mariana discute com Darcy e
Elisabeta por conta de Uirapuru. Ema
finge que está namorando Ernesto
para despistar Jorge. O Motoqueiro
Vermelho salva Julieta de uma arma-
dilha. Uirapuru seduz Mariana. Ernes-
to e Ema se beijam.

ONDE NASCEM OS FORTES
Hermano procura Maria. Aldina en-

contra Maria. Samir tenta acalmá-la.
Joana não aceita falar com Cássia.
Rosinete reclama de Pedro apoiar Jo-
ana. Maria e Hermano pensam um no
outro. Cássia enfrenta Plínio e gosta
de ser elogiada por Ramiro. Simplício
tenta se aproximar de Maria. Pedro
faz uma proposta para Hermano so-
bre Maria. Cássia enfrenta Pedro na fá-
brica. Hermano encontra Maria na co-

munidade de Samir. Plínio invade a co-
munidade atrás de Maria. Hermano dei-
xa o lajedo. Maria se esconde para, de-
pois, fugir.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia expulsa Gael de sua casa.

Gael revela a Clara que Sophia confes-
sou seus crimes. Um homem misterio-
so faz uma proposta a Leandra e ela
afirma que é comprometida e não trairá
Miro. Caetana diz a Leandra que Jo-
hnny está armando algo. Odair conse-
gue um emprego no hospital e pede
demissão do salão de Nádia. Raquel
convida Nádia para ser sua madrinha
de casamento. Patrick acredita que
Gael passou a noite com Clara. Abel
aceita Patrick como assistente de acu-
sação contra Sophia. Bruno procura
Xodó. Clara explica a Patrick como de-
seja se vingar de Sophia.

CARINHA DE ANJO
Cassandra diz para Bruna (Duda

Matte) que quer fazer a namorada de
Rogério acreditar que ela está ficando
com ele. Diana, Miguel e Zeca chegam
ao SBT. Leonardo (Daniel Alvim) retorna
da viagem e telefona para Flávio (Eduar-
do Pelizzari), que confessa ter desistido
do plano e deseja para ir embora. Celso
Portiolli, nos bastidores do programa,
conversa com Diana, Miguel e Zeca.

APOCALIPSE
Ao lado de Stefano, Ricardo diz que

Jerusalém deve ser destruída. O exér-
cito da Nova Babilônia se prepara para
a invasão. Oziel tenta alertar Gideon,
que não o escuta. Celeste visita Dudu
na prisão e termina o namoro. Isabela
diz para Susana não procura-la mais.
Noah lamenta a decisão de Gideon e
Tamar. Oziel e Marta deixam suas ca-
sas. Vittorio encontra Glória e mostra
a caneta dada por Stefano. Melina e
Brenda assistem as imagens geradas
pela caneta. Ricardo diz para André
não falhar. Isabela procura Ariela e diz
saber de toda a verdade.

Afonso revela  que
esteve com Catarina

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Afonso revela a Cássio e Tiago
que esteve com Catarina. Catarina

discute com Rodolfo e decide procu-
rar Otávio. Saulo conta a Selena

sobre a morte de sua mãe. Rodolfo
se aconselha com Lucrécia. Rada-

més é humilhado pelo feitor e Afonso
sugere que ele o ajude em sua fuga.

Diana avisa a Selena que Virgílio
sabe onde está Amália. Rodolfo

decide colocar Lucrécia no lugar de
Orlando. Amália esculpe uma faca.
Afonso e Constantino simulam uma
discussão e o feitor decide armar

uma luta entre os dois. Catarina exige
que Otávio abandone o Vale de Laios.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Cuidar da sua vida espiritual ajudará
a ficar de bem com a vida. Ótimo dia
para aumentar seu nível de conheci-
mento. Cor: preto.

To
ur

o

Sentirá necessidade de avaliar o que
é realmente importante e o que não
serve mais. O que tem valor deve ser
preservado e o contrário, posto de
lado. Cor: bege.

G
êm

os

O dia vai exigir alguns ajustes nos re-
lacionamentos para que haja menos
conflito. Pensará mais no bem-estar
dos outros que nas suas conveniênci-
as. Cor: preto.

C
ân

ce
r O astral pode ser muito produtivo para

quem trabalha com assuntos exijam
concentração e planejamento. Bom dia
para novos negócios. Cor: amarelo.

Le
ão

Bom dia para se dedicar a uma ati-
vidade prazerosa. Poderá sair-se
bem ao lidar com produtos que es-
tejam ligados ao universo feminino.
Cor: preto.

V
ir

ge
m Não deixe que o comodismo te impe-

ça de lutar por seus interesses. Não
perca a chance de fazer contatos im-
portantes. Cor: verde.

Li
br

a

Bom dia para estreitar os vínculos
com quem tem os mesmos ideais ou
interesses de trabalho. Momento
certo de fechar negócios oportunos.
Cor: verde.

E
sc

or
pi

ão O que conseguir será fruto da sua ca-
pacidade nos negócios. Boas chan-
ces de ganhar dinheiro e investir na
concretização de suas ideias. Cor:
marrom.

Sa
gi

tá
ri

o Sentirá necessidade de fazer alguns
ajustes nas suas relações para não
ter confrontos. É preciso aprender a
fazer concessões. Cor: bege.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Sua energia vital pode estar em bai-

xa. Por isso, não convém ultrapassar
os limites do seu corpo. Respire gun-
do e mantenha o foco. Cor: branco.

A
qu

ár
io Se você trabalha com assuntos que

estão envolvidos com diversão e cria-
tividade, poderá nadar de braçadas
na frente dos outros. Cor: pink.

 P
ei

xe
s É preciso investir nos seus projetos

mais ambiciosos. Há um nítido desejo
de se destacar profissionalmente, mas
evite perder o foco. Cor: tons claros.
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