AÍLTON SANTOS

, 24/04/2018
Edição 8005 - Ano XLI

Xô,
gripe!
Começou ontem em
Cascavel a campanha
de vacinação contra a
gripe. A meta é
imunizar 87.961
pessoas, entre elas
idosos a partir de 60
anos. A campanha
termina em 1º
de junho.
z Pág. 13

Disputa jurídica deve
provocar novo aditivo
Um novo aditivo para prorrogar o contrato do transporte escolar rural de Cascavel
será debatido pela Secretaria de Educação, mas com o imbróglio judicial a ampliação é praticamente inevitável. Vencido em 31 de dezembro de 2017, nova licitação
foi chamada, mas uma ação judicial suspendeu o certame. A Prefeitura foi obrigada a renovar o contrato por mais 120 dias, mas o prazo está chegando ao fim.
z Pág. 03
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Handebol em alta
A cidade de Cascavel que foi
sede da Copa Paraná de Handebol
Cadete (sub-15) e Juvenil (sub-17)
durante todo o fim de semana viu
sua equipe adulta masculina comemorar na competição. Isso porque
a categoria foi realizada paralelamente às disputas dos jovens e
envolveu também os times de Corbélia e Assis Chateaubriand.
Comandado pelo técnico Neudi
Zenatti, o Cascavel/ACH/Lanalli/
O2 Saúde venceu os dois jogos do
triangular e comemorou o título de
campeão nas dependências do
Centro Universitário Assis Gurgacz,
que teve as cinco quadras de esportes utilizadas pelos cerca de
500 atletas, de 40 equipes, de 20
cidades, em três dias de programação do evento da Liga de Handebol
do Paraná. O time adulto cascavelense venceu a equipe de Corbélia
por 29 a 21 e a de Assis Chateaubriand por 17 a 10.
Já na categoria sub-15 a Associação Cascavelense de Handebol
contou com apenas com a representação masculina. O time comandado pelo professor Cezar Casagrande amargou derrotas para Santa
Izabel do Oeste (16 a 17), Toledo
(20 a 26), Marialva (13 a 15) e Colégio Marista/Ponta Grossa (14 a
5), e terminou na 11ª colocação.

Na categoria sub-17, a equipe
cascavelense feminina do Santa
Maria, comandada pelo professor
Marcos Galhardo, terminou como
vice-campeã, ao ser derrotada por
18 a 17 na final contra Maringá.
Antes, havia vencido os times de
Sarandi (14 a 9), Colégio Marista/
Ponta Grossa (17 a 7) e iporã (16 a
7), empatado com o de Sarandi (12
a 12) e sido derrotado pelas campeãs maringaenses (17 a 16).
Já o time masculino sub-17 de
Cascavel, também comandado por
Cezar Casagrande, terminou em 8º
na classificação geral. A campanha
contou com vitória sobre Francisco
Beltrão (29 a 5), empate com Campo Mourão (12 a 12) e derrota diante de Castro (22 a 20).

MELHORES DE 2017

Cascavel também foi sede, no sábado, do Prêmio Melhores do Handebol
Paranaense - Temporada 2017, realizado no anfiteatro do Colégio Marista.
Onze representantes do handebol cascavelense foram premiados no evento: os
atletas Cássia Regina da Silveira (destaque do adulto feminino na Copa
Paraná), Diego Rehbein Bottini (destaque do adulto masculino na Copa
Paraná), Elizandra Kusnik (destaque do Paranaense de Handebol de Areia),
Francinete Carneiro (foto - destaque e artilheira da Copa Paraná Adulto) e
João Vitor da Conceição (destaque e artilheiro da Copa Paraná Sub-17); os
técnicos Neudi Zenatti (pela Copa Paraná Adulto feminino), Sérgio Luiz
Francisconi (pela Copa Paraná Adulto masculino) e Cezar Casagrande (pela
Copa Paraná Sub-17 masculino); e os representantes do Cascavel/ACH, do
Cascavel/FAG e do Cascavel/Santa Maria.
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A fase municipal dos Jogos Escolares em Cascavel segue com intensas disputas nesta semana. Algumas modalidades,
entretanto, já conheceram os campeões. No domingo, foram definidos os vencedores do vôlei de praia e do taekwondo.
No esporte praticado nas areias, o título feminino da divisão B (12 a 14 anos) ficou com o Colégio Estadual Wilson
Joffre, que na final venceu a dupla do Colégio Estadual José Ângelo Baggio Orso por 2 sets a 1. No masculino, o troféu
de campeão (2 sets a 1) foi para o Colégio Estadual Horácio Ribeiro dos Reis, enquanto o de segundo lugar foi para o
Colégio Estadual São Cristóvão. Na divisão A (15 a 17 anos) só deu Colégio Ideal no lugar mais alto do pódio. No
feminino o segundo ficou com o Colégio Itecne e no masculino com o São Cristóvão. No taekwondo, foi a equipe do Colégio
Estadual Wilson Joffre que “reinou” soberana, ao vencer a divisão B nos naipes feminino e masculino, e a divisão A no naipe
masculino. Já o troféu de campeão dentre as mulheres foi para o Colégio Alfa Plazza. Hoje serão conhecidos os campeões
do basquete e do handebol, os finalistas do futsal feminino B e os semifinalistas das demais categorias do futsal.

Clássico da Soja na Neva
Iniciada na última semana, a
5ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal será encerrada nesta terça-feira, dia de Clássico da Soja no Ginásio da Neva,
onde o Cascavel recebe o Toledo
às 20h. Os ingressos promocionais estão sendo vendidos ao
preço único de R$ 15.
O embate opõem equipes com
campanhas semelhantes na competição. Os cascavelenses vêm de
derrota para o Matelândia e não
vencem há três jogos, contabilizando também a Liga Nacional. Com
uma vitória e duas derrotas em três
jogos pelo Estadual, a Serpente
ocupa a modesta 10ª posição na
classificação, com 3 pontos. Já o
time toledano é o lanterninha do
Paranaense sem nenhum ponto -

foram três derrotas em três jogos.
A sequência negativa do time
cascavelense começou com o tropeço em Medianeira para o Matelândia, pela Série Ouro, teve sequência na Neva diante do Pato, pela
Liga, e em Santa Catarina contra o
Tubarão, também pela Liga.

Para esta oportunidade de se
reencontrar com as vitórias, o Cascavel Futsal só não conta com o
goleiro Alê Falcone, que será poupado para o fim de semana, quando a Serpente voltará a contar com
o torcedor na Neva, mas pela Liga
Futsal, contra o Minas (MG).

AMADOR

Os duelos das quartas de final do Amador Municipal foram definidos
domingo com a vitória do Resenha sobre o São Cristóvão por 5 a 2 e
o término do jogo entre Pankeka/Barão x ABA, que durou uma semana
(começou no dia 15, mas foi interrompido pelas chuvas) e terminou
com vitória do ABA nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1.
Com a definição, os duelos valendo vaga na semifinal já foram marcados
para este domingo (29), com D’Napolli x Resenha e Jada, Meninos
do Jauri x Operário no São Cristóvão, e ABA x Espaço Bier/Bichados
e Nossa Senhora da Salete x Cascavel AP no Ninho da Cobra.
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Santos x Estudiantes

A segunda metade da fase de
grupos da Libertadores 2018 começa hoje com três jogos, sendo
um deles envolvendo uma equipe
brasileira. Às 21h30, o Santos recebe o Estudiantes pela 4ª rodada
da chave 6, na Vila Belmiro.
Será o reencontro entre as equipes quase 20 dias depois da vitória santista em pleno Estádio Centenário, na Argentina. Na ocasião,
o goleiro Vanderlei salvou o Peixe,
que venceu com um gol irregular
(estava impedido) de Arthur Gomes, que apesar de reserva de
Rodrygo atuou em todos os jogos
da equipe no ano e está convocado

para o jogo de logo mais, apesar
de ter reclamado de dores na derrota do fim de semana para o Bahia,
pelo Brasileirão.
Já o atacante Bruno Henrique é
ausência certa para o técnico Jair
Ventura. O jogador retornou aos gramados no sábado depois de mais
de quatro meses afastado por lesão no olho direito e atuou apenas
20 minutos, até sofrer nova lesão
muscular, desta vez muscular, na
perna esquerda. Com isso, ele ficará cerca de três semanas fora de
ação, apesar de que cumpriria o
penúltimo jogo de suspensão no
jogo de hoje pela expulsão na eli-

EFE

Em reedição da final de 1984 vencida
pelos Reds, Liverpool e Roma abrem hoje
as semifinais da Liga dos Campeões, às
15h45 (de Brasília), na Inglaterra,
enquanto Bayern de Munique e Real
Madrid se enfrentam amanhã em um clássico
que soma 17 títulos europeus. O duelo de
hoje vai opor os dois times que foram
capazes de eliminar Manchester City e
Barcelona, dominadores na Premier League
e na La Liga. O Liverpool, cinco vezes
campeão da Europa, chega pela
primeira vez às semifinais desde a
temporada 2007/2008, enquanto
a Roma só esteve presente nesta
fase da competição em 1984,
quando chegou à final para depois
perder para os Reds. Liderado pelo
egípcio Salah (foto), que já marcou 41
gols na temporada e que acabou de receber
o prêmio de melhor jogador do ano na
Inglaterra, o time do norte da Inglaterra tem o
melhor ataque da competição com 33 gols,
um recorde para o time britânico.

minação santista no ano passado.
Depois deste jogo, o Santos voltará a campo apenas no feriado de
terça-feira (1º de maio), quando desafiará o Nacional no Uruguai pela
penúltima rodada do Grupo 6. Por
isso teve seu compromisso pela 3ª
rodada do Brasileirão remarcado
para o dia 17 de maio. O Peixe lidera sua chave na Libertadores com
6 pontos, seguido por Estudiantes
e Real Garcilaso, que têm 4 cada,
e Nacional, que tem 2 pontos.

SÉRIE B
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Time
Fortaleza
Figueirense
Paysandu
Vila Nova
Oeste
São Bento
Guarani
CSA
Atlético-GO
Sam. Corrêa
Londrina
Ponte Preta
Coritiba
B. de Pelotas
Avaí
Juventude
Criciúma
Goiás
CRB
Boa Esporte

V
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

E
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2

GP
4
4
2
2
3
3
3
3
3
2
1
1
1
3
2
2
2
1
0
0

GC
1
1
0
0
1
2
2
3
3
2
1
1
2
3
3
3
4
4
3
3

0x2
1x0
1x1
2x1
1x0
2x0
2x2
0x2
0x1
0x1

Fortaleza
Atlético-GO
Oeste
CSA
Londrina
Sam. Corrêa
B. de Pelotas
Figueirense
Vila Nova
Ponte Preta

3ª RODADA

15h45

LIGA DOS CAMPEÕES
Liverpool x Roma

19h15
21h30

19h15
21h30
21h30

LIBERTADORES
Dep. Lara x Millonarios
Atl. Nacional x Bolívar
Santos x Estudiantes

19h15
20h30
21h30

SÉRIE B
Atlético-GO x Guarani
Fortaleza x CRB

J
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2ª RODADA
Boa Esporte
Coritiba
Juventude
São Bento
Paysandu
Guarani
Avaí
Goiás
CRB
Criciúma

JOGAM HOJE

19h15
21h30

PG
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
0

16h30
16h30
16h30
19h
21h

HOJE
Atlético-GO x Guarani
Fortaleza x CRB
SEXTA-FEIRA
Figueirense x Boa Esporte
CSA x Oeste
Coritiba x Criciúma
SÁBADO
Juventude x Avaí
Vila Nova x Sampaio Corrêa
Paysandu x Brasil de Pelotas
Ponte Preta x Londrina
São Bento x Goiás

SG
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-1
-2
-3
-3
-3
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Recurso contra Edgar
MARCELINO DUARTE

A Câmara de Cascavel protocolou no Tribunal de Justiça do
Paraná (TJ-PR) um Agravo de Instrumento pretendendo a reforma
da decisão liminar proferida pelo
juízo do 3º Juizado Especial da
Fazenda Pública de Cascavel no
Processo nº 0009752-82.
2018.8.16.0021.
Essa decisão, em suma, determinou a suspensão dos efeitos da
votação da Câmara de Vereadores
sobre as contas municipais de
2013, em razão de suposto descumprimento de regra do Regimento Interno e a exclusão da Câmara
de Vereadores do processo por falta de legitimidade.
Se conseguir reformar a decisão, o ex-prefeito Edgar Bueno
volta a ter as contas desaprovadas e fica inelegível.
Segundo o procurador jurídico do Legislativo, o advogado Rodrigo Tesser, o Agravo de Instrumento interposto pela Câmara
sustenta, com base em inúmeras decisões do próprio Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná
e, principalmente, em decisões
com Repercussão Geral reconhecidas pelo STF (Temas 157
e 835) que a Câmara de Vereadores possui legitimidade para
defender seus atos institucionais e, portanto, permanecer no
processo e que não há prazo
para o julgamento das contas,
sendo que a única exigência é a
de que a Câmara efetivamente
aprecie e julgue as contas municipais, o que foi realizado no
presente caso, de modo que
não houve qualquer irregularidade no procedimento.

PROCURADOR JURÍDICO acredita que TJ irá reformar decisão de primeira instância

O caso

Decisão reformada

As contas do ex-prefeito foram
rejeitadas pela Câmara de
Vereadores no dia 27 de
fevereiro por 14 votos
contrários e cinco favoráveis. O
parecer prévio do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
recomendava a aprovação com
ressalvas referentes às
imputações de débitos ao gestor
por danos causados ao erário
pelo recolhimento em atraso de
contribuições devidas ao INSS.
Inconformado, Edgar recorreu à
Justiça que liminarmente anulou a
decisão dos vereadores.

“A Câmara Municipal aguardará a
apreciação do seu Agravo de
Instrumento e confia que o Tribunal
de Justiça irá reformar a decisão de
primeiro grau, mantendo-a no
processo para que possa,
oportunamente, apresentar seus
argumentos de defesa e provar, ao
final, que não houver qualquer
irregularidade no procedimento de
apreciação e votação das contas
municipais de 2013” destacou o
procurador.
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40 mil novos usuários
No ano passado, a rede pública
municipal de saúde absorveu 40
mil pessoas que não estavam sendo atendidas. Isso reflete o aumento populacional de Cascavel, mas
também pode indicar que pacientes estão migrando dos planos de
saúde privados para a rede pública. Os números foram apresentados ontem pelo prefeito Leonaldo
Paranhos na Escola de Governo,
explanada pelo secretário de Saúde, Rubens Griep.
“Cada governo faz o que entende que
é prioridade e, para nós, a Saúde é nossa prioridade. Estamos indo no ritmo
da nossa população, mas muita gente
não imagina o quanto temos atendido,
pois só em 2017 a demanda aumentou em 40 mil pessoas na rede pública
municipal”, enfatizou Paranhos.
Segundo Paranhos, se a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
está lotada é porque ela não diz não
aos pacientes. “Aumentamos o
atendimento dia a dia, ficamos com
um esforço extra, com um empenho
extra, com um custo extra, mas estamos cumprindo rigorosamente a
nossa parte”, destacou.
O secretário Rubens Griep destacou os investimentos que estão sendo feitos no setor. Só em emendas
parlamentares são R$ 40 milhões
para as novas unidades de saúde.

UPAS

Também foram detalhadas as unidades que terão estrutura nova e os trâmites para o
início das obras. A UPA Brasília tem um valor máximo previsto de R$ 2,8 milhões
para a reforma e ampliação que está em fase de encaminhamento para a licitação,
assim como a UPA Tancredo, que receberá um investimento aproximado de R$
2,8 milhões para esta segunda fase da obra de 70% de reformas e ampliação,
cujos projetos estão sendo finalizados para iniciar a licitação.
SECOM

ESCOLA DE GOVERNO detalhou números da saúde ontem

INFRAESTRUTURA

Além das 18 unidades de saúde que já foram licitadas para reformas, outras
cinco no interior estão em trâmite para liberação de recursos no governo do
Estado (Espigão Azul, São Francisco, São João, São Salvador e Sede
Alvorada) totalizando 23 unidades que receberão melhorias este ano.
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1,8 mil vagas no trimestre
Cascavel criou 1.818 vagas formais de emprego no primeiro trimestre deste ano. É o que apontam
os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego. De janeiro a
março foram registradas 14.245
admissões ante os 12.427 desligamentos, que resultaram no saldo positivo e na manutenção de
postos de trabalho.
No período, o setor de serviços
foi o que mais contratou, com 1.073
admissões. Somente no mês de
março o segmento foi responsável
pela abertura de 305 vagas de tra-

CONSTRUÇÃO
CIVIL

balho no município, o melhor desempenho entre os oito setores
analisados pelo Caged.
A indústria de transformação também garantiu bons resultados quando o assunto é contratação. A Fiep
(Federação das Indústrias do Estado do Paraná) já previa uma maior
procura por mão de obra a partir de
março, que deve seguir neste mesmo ritmo até outubro. Este é o momento de maior atividade na indústria, tradicional para a época do ano,
onde há um volume maior de produção, explicado pelo consumo excessivo, nos mais diversos subsetores,
especialmente alimentício e têxtil.

Os resultados também foram
satisfatórios no setor da construção
civil. No primeiro trimestre do ano
foram abertas 285 vagas formais
de trabalho. Em março, último
levantamento do Ministério do
Trabalho, 88 postos
foram criados.
Quem também contratou mais do
que demitiu foi o comércio, com
44 formalizações no acumulado do
ano. O saldo é resultado das
3.881 admissões menos os
3.837 desligamentos.

NO VERMELHO

Diferente da maioria dos setores, a
administração pública foi a que
mais fechou vagas de trabalho
formais de janeiro a março. Neste
período, foram encerrados 146
postos. Além disso, a
agropecuária e os serviços
industriais de utilidade pública
também registraram um número
maior de desligamentos,
encerrando o trimestre com 69 e
três vagas formais extintas,
respectivamente.
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO registrou bom desempenho no trimestre,
assim como o setor de serviços

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

CAGED – JANEIRO A MARÇO
Setor

Admissões

Demissões

Saldo

Extrativa mineral
Indústria de transformação
Serv, Indust. de Util. Pública
Construção civil
Comércio
Serviços
Administração pública
Agropecuária

6
3.295
34
1.448
3.881
5.156
26
399

6
2.661
37
1.163
3.837
4.083
172
468

0
634
-3
285
44
1.073
-146
-69

Total

14.245

12.427

1.818

Fonte: Caged - MTE
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Reta final
Unipar tem pós-graduação em Estruturas de Concreto e Fundações
DIVULGAÇÃO

PROFISSIONAIS de
Engenharia, Arquitetura e
Geologia, fiquem atentos

Com foco nas edificações,
curso trará técnicas de concepção de projeto estrutural, dimensionamento, verificação e detalhamento.
A Universidade Paranaense –
Unipar lança a terceira turma da
pós-graduação em Estruturas de
Concreto e Fundações, na Unidade de Cascavel. Profissionais graduados em Engenharia, Arquitetura, Geologia e áreas afins têm
mais essa opção.
O objetivo é capacitar os profissionais para atuar no campo de
projeto de estruturas de concreto e fundações para edificações,
aplicando as técnicas de concepção de projeto estrutural, dimen-

sionamento, verificação e detalhamento com base nas normas técnicas vigentes.
Além dos professores altamente capacitados, com referência no
mercado de trabalho, a grade curricular também é um diferencial, incluindo disciplinas, como Análise
estrutural; Concreto Armado I e II;
Estruturas de Concreto Protendido;
Estruturas pré-fabricadas de Concreto; Fundações - Estruturas; Fundações - Geotécnica; Patologia das
estruturas e fundações; e Projeto
de Estruturas.
As aulas da especialização estão previstas para iniciar neste
mês, em regime quinzenal, às sextas-feiras, das 19h às 23h, e aos

sábados, das 7h30 às 13h30,
sob a coordenação da professora Neusa Beltrame. As inscrições
podem ser feitas no site
www.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.
DESCONTOS
Ex-alunos da Instituição formados em 2017 ganham 20% de desconto nas mensalidades do curso; formados em anos anteriores,
15%; ex-alunos de cursos de especialização concluídos na Unipar,
20%; e alunos de outras instituições, 10%. Desconto vale somente se as parcelas forem pagas até
a data do vencimento e não é concedido aos cursos com número de
vagas inferior a 15.
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Fundada a AquiOeste

DIVULGAÇÃO

Criada com o objetivo de fortalecer o setor produtivo em ascensão
em Cascavel, ontem foi fundada, no
auditório do Sindicato Rural de Cascavel, a AquiOeste (Associação dos
Aquicultores do Oeste do Paraná).
Durante a solenidade, a primeira diretoria foi eleita com o produtor rural Valcir Zanini como presidente.
Com apoio da Secretaria de
Agricultura de Cascavel, da Emater e do sindicato, a associação
nasceu para fortalecer, unir, facilitar o acesso ao comércio, à aquisição de matéria-prima e à prestação de serviços. Depois da criação
do Programa Municipal de Piscicultura, surgiu a necessidade de organizar o segmento.
“Nossa primeira batalha será
conseguir uma escavadeira hidráulica, ou pantaneira, para a associação. Precisamos de maquinário para
construir os açudes e arrumar os
acessos. Com a associação também ganhamos em representatividade e poder de negociação, uma vez
que vamos comprar em bloco os insumos e máquinas”, disse Valcir.
O restante da diretoria eleita
é composta por: vice-presidente
Fábio Dalbosco; Sizefredo Rossi
1º secretário; Nereide Dolla 2º secretário; José Morelato como tesoureiro e Nilson Schinvelski 2º
tesoureiro. O Conselho Fiscal
será formado por Altair Balbinotti, Alceu Filho e Marcos Prado.

Burocracia e
treinamentos

No dia 7 de maio está marcada
outra reunião com o grupo,
também no sindicato. Na ocasião,
serão recolhidas todas as fichas
dos sócio-fundadores e será feita
a homologação da entidade.

C apacitação

ENCONTRO que criou entidade aconteceu
ontem no Sindicato Rural

No mesmo dia o zootecnista da Emater, Sergio Hem, entregará o
calendário de capacitações dos piscicultores de Cascavel, que terão
treinamento técnico fornecido pelo órgão. “Precisamos nos qualificar.
Não é fácil no começo. Para dar certo não podemos ser amadores, mas
sim profissionais”, finalizou Valcir.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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.

1- Bruno Lejanoski e Fernanda Novais Mota
2- Willyan da Silva e Viviana da Silva
3- Adair Rodrigues Barbosa e Maria Lucia de Menezes
4- Guilherme Ribeiro de Moura e Ivania Skura
5- Rafael de Lima Crepaldi e Thais Borges de Souza
6- Juliano Fontin e Franciéle Oliveira Camilo
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 24 de abril de 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Utilidade pública
Na sessão ordinária de ontem,
o vereador Paulo Porto (PCdoB)
apresentou um projeto de lei que
torna a Associação Olhar Down
Cascavel, utilidade pública. “Venho
à tribuna dizer que me sinto honrado por dois motivos: primeiro por
ter sido procurado pelos companheiros do Olhar Down para apresentar
esta lei, e segundo, por justamente propor esta lei que tem como
objetivo declarar como utilidade
pública a entidade Olhar Down no
município de Cascavel. Uma proposição que aposta na humanização e no combate ao preconceito
em um momento no qual o discurso do ódio se levanta em todo
país, em especial ódio a diversidade e a diferença”, destacou o
vereador. O projeto de Lei foi aprovado em primeira votação, com 16
votos favoráveis e nenhum voto
contrário. A segunda votação será
na sessão ordinária hoje.
De acordo com a presidente da
associação, Marcia Joana Krokos-

cz Martignoni, a partir desta Lei a
associação poderá captar recursos que possibilitarão que projetos sejam postos em prática.
“Hoje temos um projeto de acolhimento e sonhamos com um
projeto de estimulação precoce
para os bebês. Hoje a Apae faz
este trabalho, mas existe fila de
espera. É muito importante que
os bebês sejam muito estimulados a partir dos 30 dias de vida.
Para isso precisamos de recursos, nós não temos uma sede
própria, também vamos precisar
de profissionais como fisioterapeuta e fonoaudiólogo”, explicou.

HISTÓRICO

A entidade Olhar Down foi
fundada em 24 de fevereiro de
2000 por pais, profissionais,
amigos e pessoas com Síndrome
de Down. E uma entidade sem fins
lucrativos e atual em Cascavel e
região. Entre seus principais
objetivos está em construir uma
rede apoio aos familiares e as
pessoas com Down assim como o
de promover meios para o
desenvolvimento de atividades
extra-curriculares, movimentos,
clubes, atividades culturais e
recreativas assim como firmar
parcerias e convênios.

CONTRA O PRECONCEITO

Sempre no sentido de combater o preconceito e garantir direitos, acessibilidade e
vida plena as pessoas com Down, como por exemplo, a garantia da Lei 9.394
que obriga instituições de ensino regular a aceitar crianças com deficiência, no
entanto na prática, muitas escolas não estão preparadas para receber os alunos,
como consequência, muitas vezes, pais de crianças com síndrome de Down
enfrentam alguns problemas para realizar a matrícula de seus filhos. O papel de
entidades com o Olhar Down é justamente cobrar política e políticas públicas
que garantam o respeito e a plena realização das pessoas com Down.

PORTADORES da síndrome acompanharam a sessão de ontem
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Documentário mostra a trajetória da Apae

Fruto do trabalho desenvolvido pelo
curso de História da Unipar
(Universidade Paranaense) em
Cascavel, será lançado nesta terçafeira, a partir das 19h30, no
anfiteatro da universidade, o

documentário Inclusão e Cidadania: a
trajetória da Apae de Cascavel. O
levantamento histórico tem duração de
40 minutos, e traz relatos de pessoas que
contribuíram com os 47 anos da Apae.
Mais de 500 pessoas já confirmaram

presença na solenidade, que terá
apresentação do Coral Apaencanta
e homenagens a presidentes da
associação. O evento integra as
comemorações alusiva ao aniversário
da Apae de Cascavel.

Novo monumento
A substituição do monumento
característico da popular Praça
da Bíblia ocorreu ainda no fim do
ano passado em um ato promovido pela Opevel (Ordem dos Pastores de Cascavel) em parceria
com o município.
A propósito da grande bíblia que
ficou à mostra no espaço público,
houve momentos de oração à família do vereador Luiz Picolli que oficialmente dá nome à praça.
Naquela ocasião foi instalado um monumento provisório e
o ato chamou a atenção como
uma inauguração.
Com o passar do tempo, a estrutura bíblica de isopor não foi
respeitada como já se podia esperar diante de tantos atos de

vandalismo na praça.
Agora o espaço público receberá um novo e oficial monumento e
ontem à tarde equipes seguiam
com os serviços de instalação da
bíblia.

BÍBLIA provisória foi retirada para instalação
do novo ícone da praça
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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Recursos para a saúde
A construção de uma USF
(Unidade de Saúde da Família)
no Distrito de Juvinópolis
contará com auxílio de
recursos federais.
A obra é estimada em R$ 1,5
milhão. Desse total, R$ 249.720
são de emenda parlamentar e
o restante, contrapartida do
Município.
A unidade também foi
contemplada com recursos

estaduais, que, no entanto,
contribuirão para melhorias na
USF São Francisco.
“Considerando que não é possível
a utilização de recursos federais e
estaduais na mesma obra, R$ 150
mil em recursos foram repassados
para a USF São Francisco, conforme
resolução aprovada pelo Conselho
Municipal de Saúde, publicada no
Diário Oficial na data de 19/04/
2018”, explica a Secretaria

de Saúde.
Em relação à construção da
unidade de Juvinópolis, a
Secretaria de Saúde informa
que 20% do montante do
recurso federal já foram
depositados. “O restante será
depositado conforme
andamento da obra”, acrescenta
a secretaria.

Avaliação de kits
Kits de higiene bucal infantil
passarão hoje por análise na Cafi
(Central de Abastecimento Farmacêutico e insumos) de Cascavel.
Por meio de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, a
prefeitura irá contratar empresa
para fornecer os produtos no período de um ano, que segundo
edital do certame, precisam ser
avaliados antes do uso.
“O pregão eletrônico nº 08/
2018 segue os trâmites legais necessários. O processo está em
fase de análise de amostra e,
caso não haja nenhum impasse,
será homologado em diário oficial assim que possível”, afirma a
Secretaria de Saúde.
Ainda segundo a secretaria, até
o momento a empresa classificada é a ALG RIO Comércio de Produtos – LTDA que apresentou valor de
aquisição variável.
O valor máximo previsto pelas
compras de três kits é de R$
285.800. A empresa classificada
conta com lotes de produtos com e
sem flúor para microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas com valores de R$ 8,40

e R$ 9,80 cada. O valor final das
aquisições, no entanto, só será
anunciado após o fim do certame.
“Os kits serão repassados às
escolas assim que os prazos legais do certame forem respeitados, possibilitando o empenho
imediato do referido produto e
permitindo sua utilização”, esclarece a Secretaria de Saúde.

 Reportagem: Romulo Grigoli

PREVENÇÃO
EM SAÚDE
As atividades de promoção e
prevenção em saúde são
realizadas por dentistas e
técnicos em saúde bucal
rotineiramente. Os
investimentos do município
atenderão crianças de Cmeis
(Centros Municipais de
Educação Infantil) e escolas
municipais.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

INVESTIMENTOS fazem parte de ações de prevenção em saúde bucal
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TCHAU
para a
gripe!
Ontem foi o primeiro dia de vacinação contra a Influenza em Cascavel. Muitos se adiantaram e já se
preveniram. É o caso da aposentada Ilenir Bobatto, que há mais de
uma década não espera a gripe
chegar para se proteger. “Todos os
anos tomo a vacina. Desde a primeira vez percebi que a incidência
da doença é bem menor”, diz.
Assim como a aposentada, Lurdes Barizon também enfrentou fila
para se vacinar. As duas foram até
a unidade móvel que está em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade. “É muito bom que a gente tenha acesso à
vacina. A cada campanha procuro
me vacinar logo no primeiro dia
para ficar protegida”, afirma.
Somente na unidade móvel foram aplicadas 220 doses até a tarde de ontem. O horário de atendimento segue das 7h às 19h de
segunda a sexta-feira, e das 8h às
17h aos sábados.
Em Cascavel a meta é imunizar
87.961 pessoas, entre elas idosos
a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a
cinco anos incompletos, trabalhadores da área da saúde, professores das redes pública e privada,
indígenas, detentos, profissionais
do sistema prisional e portadores
de doenças crônicas. A campanha
termina em 1º de junho.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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Dia D
No sábado (12) ocorre o Dia D da campanha de vacinação
contra a Influenza. É mais uma oportunidade para quem não pode
ir até uma Unidade Básica de Saúde durante a semana, mas que
pretende estar imune aos vírus de maior circulação na cidade –
H1N1, H3N2 E Influenza B.

Campanha de
vacinação contra a
Influenza já começou e
segue até 1º de junho

Unidades em reforma
Durante a campanha, cinco Unidades Básicas de Saúde estarão em
reforma. Desta forma, os usuários precisam se dirigir até outra unidade
para serem vacinados. Os afetados pela mudança são os que frequentam
a UBS do Aclimação, que seguem para a unidade do Bairro Claudete,
assim como os do Pacaembu, que serão atendidos no São Cristóvão.
Além disso, quem utiliza as unidades do Santa Felicidade tem
como referência a UBS Nova Cidade
“Ressaltamos que para a população que acessa as Unidades de Saúde
[...] durante o período de reformas, que estas pessoas podem procurar a
unidade mais próxima da residência para a realização da vacina”, orienta
o gerente da Divisão de Atenção Básica, Ali Haidar. Vale lembrar que as
USFs (Unidades Saúde da Família) também estão abastecidas com doses
da vacina durante a campanha.
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Decreto ajustará reforma
O governo deve editar nos próximos dias um decreto para ajustar
pontos polêmicos da reforma trabalhista. Esses trechos já haviam sido
alterados pela MP 808/17, em vigor
desde novembro do ano passado,
mas perderão a validade a partir de
hoje, já que o Congresso perdeu o
prazo para transformar as modificações definitivamente em Lei.
A MP (808/17) foi editada,
mas sequer começou a tramitar
na primeira fase de análise, no
caso, uma comissão especial
composta por senadores e deputados. Sem acordo e com quase
mil emendas apresentadas ao
texto, nem o relator dessa comissão chegou a ser designado.

Insegurança jurídica
Para a advogada trabalhista, Márcia Brandão Leite, a partir de agora, as
pessoas que ingressaram com ações trabalhistas no período de vigência da
MP, devem ter suas questões decididas caso a caso. Ainda segundo a
especialista, isso gera uma grande insegurança jurídica. “A questão maior é
o seguinte: muitas empresas aplicaram a MP. E agora o que isso gera? Com
a queda da medida provisória volta literalmente e integralmente a reforma
trabalhista, a Lei 13 467. É uma insegurança jurídica. O que vai acontecer
para as empresas que aplicaram? Vai ter que ser decidido, em havendo
uma demanda, caso a caso”, avaliou.
AGÊNCIA BRASIL

MUDANÇAS

A reforma trabalhista não mais
impede que grávidas atuem em
atividade insalubre, enquanto a
MP determinava o afastamento da
funcionária durante toda a
gestação. Outro ponto diz que
quando um profissional autônomo
é contratado, deixa de existir
impedimento para cláusula de
exclusividade. Com a perda de
validade da MP, também acaba
com a quarentena de 18 meses
para o empregado celetista
demitido retornar à mesma
empresa com outro contrato, na
modalidade intermitente.
A não aprovação da medida
também acaba com a garantia de
que a gorjeta não pertence aos
patrões e sim aos empregados. A
regra, que determinava inclusive
que o valor recebido pelo
trabalhador como gorjeta deveria
ser anotado na carteira de
trabalho, passa a não existir mais.

PONTOS POLÊMICOS da reforma perdem o valor a partir de hoje

Mudanças
A medida provisória deixava claro que as mudanças da lei se aplicavam, na
integralidade, aos contratos de trabalho vigentes. Além disso, ela tratava de
polêmicas como, por exemplo, contrato intermitente, negociação coletiva, jornada
12 x 36 e atividade insalubre desenvolvida por gestantes e lactantes. Com a
perda de validade da MP, voltam a valer as regras anteriores.
O texto definia que valores de indenização por dano moral deveriam ter como
referência o teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social (hoje em
5,6 mil). Agora, o limite deve ser o último salário contratual do
empregado — até três vezes, quando a ofensa é de natureza leve e, nos casos
gravíssimos, chega a 50 vezes.
Também deixa de ser obrigatória a necessidade de acordo ou convenção coletiva
para a jornada 12 x 36 horas: a Lei 13.467/17 permite a prática mediante
acordo individual escrito.
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

PNEU PASSOU por
cima das pernas da vítima,
que gritava de dor

MÁQUINA que faz meio-fio caiu de pá-carregadeira, que atingiu trabalhador

Acidente em
obra pública
Os gritos de dor podiam ser ouvidos de longe. E não era para menos.
O trabalhador foi atingido por uma
máquina pá-carregadeira. Os pneus do
veículo passaram por cima das pernas
do funcionário, que teve fraturas graves e as unhas do pé arrancadas.
O acidente de trabalho ocorreu
na tarde de ontem, na obra pública
de revitalização da Avenida Tito
Muffato, em Cascavel, em frente ao
Estádio Olímpico Regional. Foi assim: O homem estava em cima de
uma máquina de fazer meio-fio,
máquina esta que estava pendurada em uma pá carregadeira. A máquina de meio-fio escapou, o trabalhador caiu e, com isso, a pá-carregadeira passou por cima do rapaz.
Imediatamente, ele foi atendido
pelo Siate e socorrido pelo médico. Aos gritos, recebeu medicação
para não sentir dor.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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00
01
12

VÍTIMA foi levada pelo Siate para o HU, com ferimentos graves

Encaminhamento hospitalar
Mesmo antes de receber a resposta do Samu a respeito da regulação –
para onde o paciente seria levado, o Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência) deslocou com a vítima até o HU
(Hospital Universitário), pela gravidade da lesão. Porém, já no HU, o médico
do siate foi avisado de que a vítima havia sido regulada para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) do Veneza, mas insistiu em permanecer com o
rapaz no HU, por que o estado da vítima era grave. Em conversa com o
médico do pronto-socorro, o Siate conseguiu que a vítima ficasse no hospital
e recebesse o tratamento apropriado para os ferimentos.
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Giro da
Violência
Acidente de moto

Um acidente grave foi registrado na PR-486 ontem, rodovia estadual que liga Cascavel
ao município de Tupãssi. Um caminhão seguia em direção a Cascavel quando o Ônix
tentava acessar a rodovia e foi atingido. Apesar do susto e de o carro ter ficado destruído,
a motorista do automóvel teve ferimentos leves e foi levada a atendimento hospitalar.

Quase 500 kg
de maconha
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Polícia Rodoviária Estadual

Um motociclista ficou ferido ao se
envolver em um acidente na
manhã de ontem, no Bairro
Parque São Paulo, em Cascavel. A
batida envolveu um carro e uma
moto, no cruzamento da Rua
Quintino Bocaiúva com a Rua
Souza Naves. O piloto da moto,
um homem de 37 anos, ficou
ferido e foi atendido pelo Siate.
Com ferimentos leves, ele foi
encaminhado para atendimento
hospitalar.

Moto adulterada
A Polícia Militar apreendeu, na
tarde de ontem, um adolescente
que transitava com uma moto
adulterada em Cascavel. Ele
estava na Avenida das Torres, em
Cascavel. A PM desconfiou do
rapaz e confirmou que se tratava
de um menor de idade e que a
moto que ele conduzia estava
adulterada. Ele foi apreendido e
levado à 15ª SDP.

Acidente com ônibus
DROGA estava
escondida no banco e no
bagageiro de veículo
Quase 500 kg de maconha foram
apreendidos pela 3ª Cia (Companhia)
da PRE (Polícia Rodoviária Estadual)
de Cascavel, em Cafezal do Sul, município pertencente à Companhia de
Cascavel. Um Astra foi abordado pela
equipe, que estava em operação de
fiscalização na rodovia.
Durante vistoria, no banco traseiro e no bagageiro do veículo foram

encontrados 427,580 kg de maconha, dividida em 596 tabletes.
O condutor, um homem de 34
anos, que é morador de Curitiba, foi
preso em flagrante. No sistema, a
polícia constatou que o veículo foi roubado na capital do Estado, em 24 de
fevereiro deste ano. A ocorrência foi
encaminhada para a Delegacia de
Polícia Civil de Iporã.

Um ônibus e uma camionete se
envolveram em um acidente
ontem, no Bairro Pioneiros
Catarinenses, em Cascavel. O
ônibus estava estacionado na
Avenida Tancredo Neves, quando
foi atingido na traseira pela
camionete, que ficou bastante
danificada com o impacto. O
trânsito ficou lento no local, já
prejudicado por conta das obras
de revitalização da Avenida.
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Comitê Estratégico

Sem um parecer do
STJ (Supremo Tribunal de
Justiça) sobre o processo licitatório impedido
por liminar, a Secretaria
de Educação analisa
mais uma prorrogação
do contrato emergencial
do transpor te escolar
em Cascavel. É a saída
mais viável ao Município,
visto que falta pouco
mais de um mês para
encerrar o aditivo do serviço com as empresas RF
Transportes Ltda e Transtusa e os estudantes
não podem ficar sem o
serviço público.
Ao terminar o contrato em 31 de janeiro de
2017, a Prefeitura já fez
um acordo emergencial
de 120 dias. Agora, a
expectativa é que o contrato seja de oito meses
– o período máximo permitido. “Vamos nos reunir essa semana para
definir o que será feito.
Esse será o último aditivo possível e precisamos definir a situação,
visto que ainda não tivemos uma resposta da
Justiça sobre o proces-

so licitatório”, explica
Márcia Baldini, secretária de Educação.
A concorrência pública para escolher a responsável pelo transporte
escolar por dois anos,
no
valor
de
R$
22.121,272, teve cinco
empresas interessadas.
Em dezembro, uma delas entrou com recurso
administrativo impedindo o tramite normal.
Após transcorrer o prazo
legal, a empresa conseguiu uma liminar no TJ
(Tribunal de Justiça), alegando que o valor oferecido pelas concorrentes
é muito baixo, barrando
novamente a licitação.
Para tentar acelerar o
processo, em março a
Prefeitura recorreu ao STJ
(Supremo Tribunal de Justiça). A expectativa é que
esta semana o caso seja
apreciado pela presidente Laurita Vaz. Mesmo
assim, a prorrogação seria necessária: não haveria tempo suficiente para
todos os tramites legais.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

3, 6 MIL ALUNOS
Em Cascavel são 3.636 alunos que necessitam
diariamente do transporte escolar. Pela estimativa da
Prefeitura são 9,4 mil quilômetros rodados por dia em 87
linhas. As empresas que prestam o serviço atualmente são
as mesmas que entraram com processo contra a licitação.

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) criou o Comitê
Estratégico do Município que será responsável pela
definição de metas com a administração direta e indireta
para atender ao Plano de Governo e o Plano Plurianual.

Motivo

Diretas!

O secretário de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek, ficará a frente
do Comitê que terá
atribuição de definir metas
e indicadores, levantar
dados, identificar ações,
formar comissões
intersetoriais e
multidisciplinares.
Reuniões mensais serão
realizadas.

“Quem está deixando de
fazer o que deve ser feito?
Estamos cumprindo
rigorosamente nossa
parte”, disse Paranhos
durante apresentação aos
servidores. Com tanta
demanda de alta e média
complexidades nas Upas, a
10ª Regional de Saúde foi
“intimada” a dar respostas.

Indiretas!
De última hora, a Escola de
Governo evidenciou ontem
o trabalho na atenção
básica da Secretaria de
Saúde de Cascavel. Entre
2017 e 2018: de 23 para
46 equipes do PSF, mais de
R$ 40 milhões em
construções de USFs, além
de reformas e atendimentos
em especialidades.

Sem questionamento
Após de ser retirado de
votação na semana
passada, o projeto que
pretende cobrar por áreas
públicas ocupadas
irregularmente em
loteamentos do Recanto
Tropical voltou ao plenário
e foi aprovado pela
maioria. São 27 lotes e a
cobrança renderia ao
Município R$ 1,5 milhão.

MÃOS UNIDAS
Em sessão extraordinária, hoje, às 19h30, 72 moradores
serão homenageados por colaborar com a construção da
Unidade Paraná Seguro na zona Norte. O voto de louvor
foi proposto pelos parlamentares: Carlinhos Oliveira
(PSC), Roberto Parra (MDB) e Celso Dal Molin (PR).
z A Comissão de Redação e Justiça se reúne hoje 10h30 para
discutir o Programa de Transferência de Subsídio Financeiro
Promover, conhecido como Bolsa Família de Cascavel.
z Ele vai oferecer um cartão de R$ 100 a famílias de baixa
renda, em vez de cestas básicas.

04

POLÍTICA

HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2018

Folga em vez
de hora-extra
Os trabalhadores de supermercados convivem com uma rotina intensa, que está amparada na legislação trabalhista e também em convenções sindicais. Apenas em quatro datas as portas deste ramo são
fechadas: Natal, Ano Novo, Páscoa
e 1º de Maio (Dia do Trabalhador).
Engana-se quem pensa que caixas, repositores, açougueiros, padeiros e zeladores recebem, ao fim
do mês, pelo trabalho em domingos
e feriados. Com a justificativa da
“crise econômica”, os empresários
preferem outra brecha legal: dois
dias de folga e um bônus entre R$
30 e R$ 40 pelo trabalho em feriados nacionais. Para cada domingo
trabalhado, a folga é de apenas um
dia. “É uma cláusula permitida na
convenção trabalhista”, diz Osvaldecy Pisapio, vice-presidente do Sindec (Sindicato dos Empregados no
Comércio de Cascavel e Região).
O decreto que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia pelo presidente Michel Temer (MDB) – assi-

Reflexo no setor
Reflexo sentido pela Apras/Oeste
(Associação Paranaense de
Supermercados). “O setor acaba
perdendo trabalhadores a outros
setores que oferecem folga já a partir
de sexta-feira”, diz Rudimar Erbert,
presidente da Apras/Oeste. Ele alega
que os supermercados acumulam
prejuízos em virtude do atendimento
aos domingos e feriados. “O custo é
uma comodidade ao consumidor. O
movimento fica dividido entre esses

nado em agosto do ano passado –
trouxe um novo agravante aos trabalhadores: ficar ao lado da família aos fins de semana e feriados
ficou ainda mais difícil. Para os empregadores o efeito contrário é o
desestímulo de trabalhadores ao
setor. Muitos estão desistindo da
atividade e recorrem as vagas de
outros setores.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Fábio Donegá

COMÉRCIO
REIVINDICA 7%

A partir do próximo mês o Sindec
inicia negociação com os patrões.
A cobrança em favor de 20 mil
trabalhadores de 19 cidades do
Oeste do Paraná é de reajuste de
7%, destes 5% para reposição
de inflação e 2% de aumento real.
A assembleia para formalizar a
reivindicação está marcada para a
próxima segunda-feira. “Tivemos
inflação e os trabalhadores vêm
perdendo há muito tempo. Por
isso, essa média seria uma boa
reposição salarial, tanto de
funcionários do comércio em geral
quanto de supermercados”, diz
Osvaldecy Pisapio, vicepresidente do Sindec.

SUPERMERCADOS só fecham em quatro datas durante o ano
dias, mas voltar e fechar as portas aos
domingos e feriados não é nem cogitado”.
Contrariando as grandes redes e até o
clamor dos consumidores, o presidente
da Apras/Oeste não abre as portas aos
domingos e feriados. “O funcionário
trabalha descontente. É só ver quando
vai ao mercado aos domingos. Além
disso, a família não se reúne segundafeira ou outro dia da semana –
quando seria compensado o trabalho
extra”, diz Erbert.

Em Cascavel e outras 18 cidades da
região conta com oito mil
funcionários de supermercados que
dependem da negociação anual
entre patrões e sindicato para
melhorar as condições de trabalho.
“Na maioria das vezes, os
empresários têm preferido a folga,
caso contrário, eles deveriam pagar
100% das horas trabalhadas – o que
para eles é considerado inviável pela
crise econômica”, diz Pisapio.
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DESENVOLVIMENTO EXTINTO
E ESTAGNAÇÃO TEIMOSA
A pior crise do Brasil desenvolvimentista aconteceu
entre 1989 e 1992, quando o PIB encolheu 8,6%, no primeiro governo do MDB/Centrão, mesmo “mecanismo”
atualmente no poder.
Essa crise foi filha da crise anterior, causada pela
ditadura, que derrubou o PIB em 8,5% entre 1981 e 1983.
A terceira a pior crise foi a do lulismo de estepe, entre
2014 e 2016, no desastre da Nova Matriz de Dilma, Temer e Mantega (-8,2%).
A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Cascavel (Codevel), criada em 19 de março de 1979 por uma
lei aprovada pela boa Câmara da época e sancionada
pelo prefeito Jacy Scanagatta, suportou as duas primeiras crises com a valentia típica do dinamismo cascavelense, que não se deixava levar pela onda negativa detonada pela conjuntura.
No entanto, a Codevel morreu na terceira, quando a
velha fibra dos pioneiros se fez ausente. Extinta por decreto em 23 de abril de 2014, caiu sem um debate na sociedade nem resistência das forças econômicas, como houve para salvar a Coopavel em 1985 e a Unioeste em 1990.
Depois do desenvolvimento extinto, restaram só discursos egolátricos e estagnação. Para se desenvolver, o
Brasil precisaria de investimentos anuais, ora cortados,
entre R$ 250 bilhões e 300 bilhões.
Será que a velha fibra morreu? Depois de décadas enterrada no Cemitério Central, uma garota permaneceu intacta e foi considerada santa. Sem ser santa, a Codevel
morreu por decreto mas seu espírito, fruto de lei, ainda se
mantém intacto. Quem se candidata a ressuscitá-la?

Rubens Griep, secretário
de Saúde, durante a Escola
de Governo que detalhou
as ações da pasta.

NOTAS
z ConstRua

z Desburocratização

A Secretaria de Assistência
Social realizará nesta
quinta-feira (26), a partir
das 19 horas, na própria
secretaria, reunião com
todas as entidades de
Cascavel que realizam
algum tipo de ação com
pessoas em situação de
rua e moradores de rua,
para aprofundar a
temática. Na ocasião será
relatado e avaliado o
Programa ConstRua
Cidadão, que completa um
ano no dia 1º de maio.

O Governo do Paraná adotou
mais uma medida para
diminuir a burocracia e
facilitar o atendimento dos
órgãos públicos estaduais
aos cidadãos. A governadora
Cida Borghetti assinou
ontem um decreto que
padroniza procedimentos e
deixa de exigir dos
usuários informações que
já estão na base de dados. A
medida também vai ampliar
a abrangência da
plataforma de serviços do
Governo Digital.

A semana da
Literatura
Viva, que será
aberta na
manhã de hoje
no Colégio
Estadual
Acquilino
Massochin.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

SECOM

“Na primeira escola
apresentamos um diagnóstico
da situação da Saúde que
tínhamos, na segunda focamos
no planejamento para a
superação dessas dificuldades
encontradas e. Agora, já
avançamos, e muito, e
apresentamos a forma como
ele já se materializou e de
como ele se desenvolverá ao
longo deste ano.”

Os escândalos
envolvendo
figurões da
política
nacional,
principalmente
tucanos, cada
dia mais
enlameados.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Terça

Quarta

Terça

Quarta

K 29 L 17

K 26 L 16

K 27 L 13

K 24 L 15

Nublado com
pancadas de
chuva isolada

Nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Nublado com
muitas nuvens
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Fases da lua
CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
07/05 - 23h11

NOVA
15/05 - 08h49

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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VITOR PINHEIRO

Inovação
gente@jhoje.com.br

A 1ª Feira de Inovação de Cascavel – TechnovAção/10ª
InnovaCities - Edição Invention Camp será realizada de
17 a 20 de maio no Centro de Convenções e Eventos de
Cascavel. Um festival de invenção e criatividade com
arena gastronômica, esportes radicais, fóruns,
seminários, área fitness, espaço kids e cosplay
também faz parte da programação. Mais informações no
site fundetec.org.br.

Café com Negócio
A Amic promove amanhã o Café com Negócio no
Parthenon Eventos, às 15h30. O objetivo do encontro é
que cada um fale de sua empresa para outros empresários
e o resultado podem ser bons negócios. As inscrições
podem ser feitas pelo telefone (45) 3036-5636. As vagas
são limitadas! A Amic vai disponibilizar uma van para
levar os empresários até o local do café.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CineSesc
Amanhã, o Sesc exibe o filme Na Ventania, com direção
de Martti Helde, às 19h30.
Na Estônia, durante a Segunda Guerra Mundial, Erna
(Laura Peterson) é uma estudante de filosofia mandada
para um campo de trabalhos forçados com a filha, sendo
separada do marido, que foi enviado a uma prisão.
Sobrevivendo com muito pouco para se alimentar, ela
tenta se comunicar com o marido através de cartas.
As amigas Poliana Panho, Letícia Zanardini e Maria Eduarda Silva

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIVULGAÇÃO

Faze-te sem limites no tempo.
Cecília Meireles

Literatura
Amanhã, às 19h, o Projeto Livrai-Nos,
leia-se Regina Sperança, estará na
Unipar. Em exposição, livros de vários
autores cascavelenses e da região
que integram o projeto.

Felicidades!
Kassiany Adriano Francisco, Cynthia
Kintiliane, Janete Rosane Fabro, Elvira
Vieira, Gilmar Oltramari, Guterres
Sergio e Helen Oviar Vieira.

A simpática
ISABELLA
ZAFFARI
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PSDB expulsa prefeito
CÂMARA DE BARIRI

O presidente do diretório estadual do PSDB de São Paulo, deputado estadual Pedro Tobias, determinou ontem a expulsão sumária
do prefeito interino de Bariri (SP),
Paulo Henrique de Araújo, preso no
último sábado (21) sob a suspeita
de abusar sexualmente de uma
garota de oito anos.
Para o presidente, os fatos narrados na prisão de Araújo tornam
impossível sua atuação pelo
PSDB e ferem a conduta ética exi-

ALTERADO

A menina conseguiu fugir e com a
ajuda de populares foi levada
para casa. No local para onde ela
foi levada pelo suspeito, os
policiais encontraram um carro
tombado numa valeta e o prefeito
“bastante alterado”. Ele foi
detido e reconhecido, por
fotografia, pela garota. De acordo
com a Polícia Militar, a
confirmação de conjunção carnal
depende de exame médico.
Segundo o Ministério Público,
o prefeito está em
prisão preventiva.
O advogado do prefeito, Edson
Reis, não foi encontrado. A
prefeitura de Bariri não retornou
os contados da reportagem.

gida dos membros do partido. “O
PSDB de São Paulo informa que
expulsou sumariamente o prefeito interino de Bariri, Paulo Henrique de Araújo. O partido se solidariza à vítima e sua família e
espera que o caso seja esclarecido e o culpado, punido”, disse a
legenda em nota oficial.
Segundo a Polícia Militar (PM), o
suspeito abusou sexualmente de
uma menina de oito anos, que havia saído de casa na manhã do último sábado para comprar pão. No
caminho, o prefeito teria colocado
a garota no carro e a levado para
um lugar afastado da cidade.

PREFEITO é suspeito de ter
estuprado garota de oito anos

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Sport ? x ? Botafogo

PT reafirma candidatura de Lula
O Diretório Nacional do PT se reuniu ontem, em Curitiba (PR), para definir as
próximas ações do partido. Em nota, reiterou a inocência do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o registro oficial da candidatura dele em 15 de
agosto. Antes, o PT indicará, em 28 de julho, o nome de Lula como o
candidato da legenda para as eleições presidenciais de outubro.
O ex-presidente está detido, na Superintendência da Polícia Federal de
Curitiba, desde o último dia 7. Ele foi condenado a 12 anos e um mês por
corrupção e lavagem de dinheiro.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 1652

02 03 04 05 06 07 10 11
14 16 17 18 21 24 25
Concurso: 2033

10 18 33 38 40 43

Lotomania

Quina

00 07 11 12 24 32 37
39 47 48 57 58 60 65
66 71 74 77 79 84

Concurso: 4660

16 29 52 62 73

Concurso: 1859

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1779

05 07 18 29 32 37

1º prêmio

03 06 19 38 42 48

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1171

09 12 22 26 27 43 58
TIME DO

Federal

SANTO ANDRÉ/SP

5º prêmio

Concurso: 5277

89.397
79.274
32.249
07.366
44.304

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Áries

Bom dia para investir nas alianças e associações, principalmente no trabalho. Una
forças com as pessoas que comungam
dos mesmos interesses que você. Só não
vale abusar da sorte. Cor: creme.

PALAVRAS CRUZADAS

Leão

Não deixe que o comodismo atrapalhe o seu sucesso. Vênus traz a chance de chegar a um lugar de destaque,
mas terá que assumir novas responsabilidades. Cor: rosa

Virgem

Bom dia para divulgar seus conhecimentos. Tudo que envolva educação,
comércio, publicidade e viagem está
favorecido. Siga as suas convicções e
não vai se arrepender. Cor: branco.

Libra

É o momento de ser mais realista com o
que ganha e com o que gasta. Saber
avaliar o que é de fato importante e o
que deve ser cortado será fundamental
para equilibrar as finanças. Cor: vinho.

Sagitário Escorpião

O desejo de se ajustar aos outros será
fundamental para o seu sucesso. O
dia também será altamente benéfico
para assumir um cargo de chefia ou
liderança. Cor: branco.
Você terá a sensação de que tudo aquilo
que está relacionado com a sua vida
profissional vai estar um pouco amarrado. Parece que nada vai acontecer
com a urgência que deseja. Cor: cinza.

Capricórnio

Agarre a oportunidade de conciliar o
trabalho com prazer e criatividade.
Quanto maior a sua identificação com
o que faz, melhor será a sua produtividade. Cor: creme.

Aquário

O astral protege os trabalhos que favoreçam o seu anonimato. Tudo indica que
será necessário um esforço maior para
realizar suas tarefas rotineiras ou concretizar seus objetivos. Cor: vermelho.
Hoje, você saberá como conciliar responsabilidade com prazer e criatividade. Quem trabalha com o público feminino não pode se queixar da sorte.
Cor: branco.

Procure deixar o comodismo de lado
ou não conseguirá enfrentar a concorrência. Quem trabalha em casa ou
por conta própria deve atravessar uma
fase mais difícil. Cor: marrom.

Peixes

Câncer

Gêmeos

Você terá necessidade de separar o
que é realmente importante daquilo que
já não serve mais. A dor do apego pelo
que não tem utilidade em sua vida é
algo que terá que tratar. Cor: marrom.

Touro

horóscopo

VARIEDADES

Bom dia para divulgar o seu trabalho.
Quanto mais confiar na sua capacidade,
melhor será o seu desempenho profissional. Não tenha receio de assumir novas
responsabilidades no trabalho. Cor: azul.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
MALAHÇÃO
Maria Alice e Alex implicam um com
o outro. Alex comenta com Hugo que
desconfia das intenções de Leandro
com Maria Alice. Paulo observa o entrosamento de Garoto no Le Kebek.
Gabriela revela a Paulo que Rafael lhe
deu um beijo e o casal discute no restaurante. Leandro chega tarde em casa
e Tom questiona o filho. Marli provoca
Paulo por conta de seu encontro com a
amante virtual.

Felisberto estranha a ausência de Lídia, e Mariana acredita saber onde a
irmã está. Uirapuru teme as ameaças
do Motoqueiro Vermelho e se afasta de
Lídia. Julieta queima os pertences de
Camilo. Felisberto castiga Lídia. Ludmila convida Januário para acompanhála ao Vale do Café. Virgílio afirma a
Gaetano que ficará com Xavier. Susana
recruta Olegário para afastar Elisabeta
de Darcy. Camilo, Darcy, Jane, Elisabeta, Ludmila e Januário chegam à casa
dos Benedito. Darcy pede Elisabeta em
casamento.

a Renan que deseja ajudar Beth com
sua grife. Sophia garante a Zé Victor
que o recompensará para eliminar a
possível testemunha de Clara. Tônia
compra o consultório de Renato com o
dinheiro dado por Zé Victor. Nádia presenteia Raquel com o vestido de noiva
para o casamento com Bruno. Adinéia
manipula Cido para afastá-lo de Samuel.
A Grande Mãe do quilombo cuida de
Mariano. Patrick explica seu plano contra Sophia para Clara e Gael.

ORGULHO E PAIXÃO
Lorde Williamson e Charlotte se preparam para encontrar Darcy no Brasil.
Ernesto e Ema provocam um ao outro.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick repreende Clara por confrontar Sophia. Patrick revela a Beth que a
vida de Clara está em risco. Adriana diz

AMOR PROIBIDO
Bihter e Nilay discutem. Nilay desmaia mais uma vez. Bihter procura
Behlul para conversar. A polícia pega
Bihter dirigindo sem carteira de motorista. Nilay vai para a fazenda e Behlul
vai até lá encontrá-la. A fofoca corre solta
entre os empregados da mansão sobre
o namoro de Nilay e Behlul.

• REDE GLOBO

• REDE GLOBO • DEUS SALVE O REI

Rodolfo promete a
Lucrécia uma doação
para o convento

DIVULGAÇÃO

Rodolfo promete a Lucrécia
uma doação para o convento.
Lucrécia, Heráclito e Latrine se
hospedam na taverna de
Matilda. Catarina deduz que
Virgílio esteja com Amália.
Afonso é ironizado pelo feitor
da pedreira quando chega ao
local. Diana confessa a
Catarina que contou a Virgílio
sobre o paradeiro de Amália.
Rodolfo avisa aos conselheiros
que Lucrécia não pode saber
que eles estão falidos. Ístvan
convida Glória para colher
flores no bosque. Afonso
encontra Constantino preso na
pedreira. Virgílio fica apreensivo ao ser abordado por Delano
e Catarina.

• BAND

• SBT
CARINHA DE ANJO
Flávio conta para Gustavo que já
enviou as fotografias para Cecília, que
passam a falsa impressão de que ele
lhe traiu. Leonardo que isso deve fazer
Gustavo não viajar para a convenção na
Bahia e com isso ele deve ir até lá para
fazer contato com os investidores. Haydee conta para Flávio que irá se encontrar com o homem que anda conversando no aplicativo. Fabiana ensaia as
meninas para fazerem uma surpresa
para a volta da Madre Superiora. Cecília vê as fotografias e lê a carta que veio
junto com as imagens.
• RECORD
APOCALIPSE
Diante de André e Ariela, Ricardo
aprova seu logotipo, a marca da Besta.
Débora se recusa a acreditar em Adriano, que não insiste. Noah diz que Ricardo está competindo com Deus. Tamar e
Gideon dizem que é implicância do rapaz. Natália e Dylan se beijam. Ricardo
flagra Adriano ao telefone com Glória.
Benjamin se preocupa com Zoe e Davi.
Ricardo segue sendo operado.

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