
 , 10/03/2018
Edição 7967 - Ano XLI

Kaefer viabiliza R$ 11
milhões para hospital

Finanças faz
prestação
de contas

PÁGINA
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Projeto para
autistas pode
ter fim na Apae

PÁGINA

12
Acidente com
ônibus deixa
vários feridos

PÁGINA

19

O Ministério da Saúde liberou R$ 11,5 mi-
lhões para reforma e compra de equipamen-

tos ao Hospital Municipal de Cascavel, o
antigo Santa Catarina. A disponibilização dos
recursos atende a um pedido formulado pelo
deputado federal Alfredo Kaefer que, junto

com o prefeito Leonaldo Paranhos, esteve em
audiência com o ministro Ricardo Barros. Com
recursos garantidos para equipar a unidade,
fica concretizada a implantação do hospital.
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Aber ta ontem, a rodada de
ida da 3ª fase da Copa do Bra-
sil terá sequência hoje com dois
jogos às 19h15: Internacional x
Cianor te e Fluminense x Avaí.
Nesta etapa da competição, o
segundo jogo é obrigatório, in-
dependentemente do resultado
da primeira par tida.

No Inter, o técnico Odair Hell-
mann pode ter problemas para
mandar a campo sua formação
considerada ideal. A principal dú-
vida é quanto às presenças do za-
gueiro Víctor Cuesta e do centro-
avante Leandro Damião, com do-
res no tornozelo esquerdo e nas

Inter x Cianorte
costas, respectivamente. Já Nico
López cumpre suspensão, en-
quanto Danilo Fernandes e Willi-
am Pottker estão fora por lesão.

No Cianorte, o técnico Marce-
lo Caranhato não conta com o vo-
lante Carrilho, suspenso, nem
com goleiro Silvio, os zagueiros
Jovany e Formiga, o lateral-esquer-
do Filipe Ramon e o meia Xavier,
lesionados. Já o atacante Deco
está liberado para estrear no Leão
do Vale, que chega pela primeira
vez à 3ª fase da Copa do Brasil e
que tenta se manter invicto no
ano, após três vitórias e cinco em-
pates em oito jogos.

COPA DO BRASIL
19h15 Internacional x Cianorte
19h15 Fluminense x Avaí

LIBERTADORES
19h15 Real Garcilaso x Santos
19h15 Dep. Lara x Independiente
21h30 Alianza Lima x Boca Jrs
21h30 Jr Barranquilla x Palmeiras

INGLÊS
16h45 Arsenal x Man. City

CARIOCA
19h30 Vasco x Macaé

PERNAMBUCANO
20h Flamengo x Santa Cruz
20h Pesqueira x Salgueiro

CEARENSE
21h15 Fortaleza x Iguatu

COPA DA FRANÇA
17h Caen x Lyon

ESPANHOL
15h30 Betis x Real Sociedad
17h Las Palmas x Barcelona
17h30 Alavés x Levante

JOGAM HOJE

Peixe no Peru
Aberta ontem, a 1ª rodada do
Grupo 6 da Libertadores será
encerrada hoje com o Santos
desafiando o Real Garcilaso às
19h15 (de Brasília), em
Cuzco, no Peru. O time
praiano terá como adversário
extra os efeitos da altitude de
3.400 metros da cidade
peruana. Ainda assim, espera
dar sequência aos bons
resultados das últimas
partidas. Depois de alguns
tropeços no início do ano, o
Peixe chega em seu melhor
momento para o confronto:
são três vitórias consecutivas,
todas pelo Campeonato
Paulista, e sem sofrer gols.
Além do Real Garcilaso, o
Santos também terá pela
frente o uruguaio Nacional e
o argentino Estudiantes como
adversários na fase de grupos
da Libertadores.

Equipe favorita a tudo o que disputar no Brasil em 2018, o Palmeiras inicia nesta
quinta-feira a competição que mais quer terminar com o troféu no fim do ano: a
Libertadores. O desafio de estreia pelo Grupo 8 é contra o Junior Barranquilla e
está marcado para as 21h30 (de Brasília) no Estádio Metropolitano de
Barranquilla, na Colômbia. O compromisso é o mais aguardado do ano até aqui
pelo Verdão, chega para o jogo em meio a uma “instabilidade”. Após empates
com Linense e Ponte Preta, o Palmeiras, do atacante Borja (foto) foi derrotado
pelo Corinthians no clássico do último domingo, em Itaquera. Apesar disso, o
Verdão, com 20 pontos, lidera o Grupo C e a classificação geral do Estadual.
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A Câmara de Cascavel entregou
nesta semana, na terça-feira, os vo-
tos de louvor e congratulações a Be-
nedito Alves de Lima, o popular Man-
gaba, em reconhecimento pelos seus
serviços prestados junto ao Time de
Futsal de Cascavel. A homenagem foi
proposta pelo vereador Policial Madril.

Benedito Alves de Lima, natural de
Guatá (SP), nascido em 1943, filho
de Anna Tobias Baptista e Alcino Al-
ves de Lima é casado com Lurdes Al-
ves Ferreira e tem três filhos.

Mangaba chegou a Cascavel em
dezembro de 1967 e de 1968 até
1996 integrou o time de futebol da
cidade. E desde o ano de 2000 per-
manece trabalhando como massagis-
ta no Cascavel Futsal.

Mangaba já ganhou várias home-
nagens e títulos junto às equipes cas-
cavelenses. Destaques para o do
acesso, com título, da Segunda para
a Primeira Divisão do Paranaense de
Futebol, em 1970, com o Cascavel
Futebol Clube, e do título da Primeira

 Os enxadristas de Cascavel têm um importante compromisso mar-
cado para este domingo, quando será realizada na cidade a classifica-
tória local do Festival Paranaense Menores e Sub-20 de Xadrez. A com-
petição será realizada nas categorias sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-
16, sub-18 e Aberto nos naipes feminino e masculino, e um de cada cinco
competidores das categorias sub-8 a sub-18 se classificarão para a final do
Estadual. As disputas serão realizadas no Clube de Xadrez de Cascavel,
localizado nas dependências do Centro Esportivo Ciro Nardi, a partir das
14h. As inscrições antecipadas podem ser feitas com desconto (R$ 15)
até às 23h desta quinta-feira, pelo e-mail circuitoxadrezcascavel@gmail.com.
No dia do evento o valor será R$ 20.

Justa homenagem
Divisão em 1980, com o Cascavel
Esporte Clube.

“A lenda do futebol cascavelen-
se tem hoje 75 anos, um jovem se-
nhor com muitas histórias para con-
tar. Por suas mãos já passaram gran-
des jogadores do futebol mundial,
como Garrincha, Cláudio Adão e
Vavá, além de inúmeros anônimos
que atuaram no futebol de Casca-
vel e região”, destacou Madril.

FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC

X adrez

A lenda
do futebol

cascavelense tem
hoje 75 anos, um
jovem senhor com
muitas histórias

para contar.

 “

“



ESPORTE 23CASCAVEL, 1O DE MARÇO DE 2018

A cidade de Cascavel foi sede,
no fim de semana, da etapa de
abertura do Campeonato Regional
Individual de Sinuca, competição
que foi realizada na Associação
Atlética Comercial e que contou com
a participação de 80 jogadores de
11 cidades: Campo Mourão, Cia-
norte, Foz do Iguaçu, Guarapuava,
Marialva, Maringá, Pato Branco,
Quedas do Iguaçu, Toledo e Umua-
rama, além de Cascavel.

A competição teve início às 9h
e prosseguiu até às 21h de sába-
do. Foram realizadas 167 partidas

Tacada certeira
 AC COMERCIAL

no período. Da equipe anfitriã, for-
mada por 11 jogadores (Adriano,
Altair, Ari, Cezar, Douglas, Japinha,
Mamute, Matheus Portes, Mauri,
Olinto e Tibola), destaque para Dou-
glas (foto, à esquerda), que termi-
nou em quarto lugar.

O troféu de campeão foi para
Guarapuava, levado por Bimbo. Já
o de segundo lugar foi para Guara-
puava, com Ângelo, e o de terceiro
colocado foi para Quedas do Igua-
çu, com Larsen. Já a premiação de
maior tacada (70 pontos) foi para
Campo Mourão, com Adriano.

O setor esportivo da Associação Atlética Comercial também foi movimentado nos últimos dias pela expectativa
da convocação da Federação do Desporto Escolar do Paraná para a seletiva nacional que definirá os
representantes do País na Gymnasiade 2018. A convocação saiu ontem e com o nome da nadadora Tauana
Eduarda de Moraes Lopes na seleção paranaense. Ela participará da Seletiva em São Caetano do Sul (SP),
entre os dias 22 e 25 de março. Caso se destaque na competição, Tauana fará parte da delegação brasileira na
maior competição escolar do mundo, que neste ano será realizada no Marrocos, de 2 a 10 de maio.

ARQUIVO ATLETA
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O Cadastro Único revela que
30.067 famílias de Cascavel são
consideradas de baixa renda, ou
seja, contam com no máximo R$
85 mensais per capta. Esse gru-
po inclui cerca de 81 mil pesso-
as, o que representa 25% da po-
pulação da cidade.

Os dados foram apresentados
durante café da manhã promovi-
do ontem pela Secretaria de As-
sistência Social, justamente para
que a realidade se tornasse de co-
nhecimento público.

“Damos suporte às famílias
de baixa renda por meio de servi-
ços do Cras, Creas, entre outros,
e auxiliamos a família a sair da
situação de vulnerabilidade”, des-
taca a secretaria.

Para o sustento, essas pes-
soas dependem, sobretudo, do
Programa Bolsa Família do Go-
verno Federal e “o valor de re-

25% da população
tem baixa renda

passes ocorre de acordo com a
renda declarada”.

A secretaria também destacou
que hoje uma forma de auxiliar as
famílias é com a entrega de cestas
básicas, mas que, no entanto, isso
se trata de um beneficio provisório
por três meses.

Por meio do Cadastro Único também é assegurado o BPC (Benefício da
Prestação Continuada) à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção. Em Cascavel até o ano passado o benefício era concedido a
1.600 cadastrados.
Entretanto, há uma lista extensa de idosos que podem perder o repasse
correspondente ao valor de um salário mínimo, por falta da atualização de
cadastro. “Ainda temos cerca de 550 idosos que precisam atualizar o seu
cadastro único até 31 de dezembro de 2018 para não perderem o direito
ao benefício”, orienta a secretaria.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

PASSAGENS
O programa ID Jovem auxilia o
município com passagem
interestadual aos jovens desde que
tenham o perfil e necessidade
justificada para tal benefício. A
Secretaria de Assistência Social
reforça o trabalho no sentido de
atender a esse público e destaca que
também presta suporte para
alguns casos.
“Dentro das possibilidades a
secretaria verifica um valor do
orçamento para adquirir passagens,
quando forem do perfil de
assistência e verificada a
necessidade”.

NOVIDADE
Outro assunto apresentado de forma
breve durante a reunião é um projeto
para auxiliar famílias que não têm
moradia própria. “O projeto do
Aluguel Social ou auxilio moradia,
foi iniciado agora. O processo de
discussão a pedido do prefeito
Leonaldo Paranhos não tem um prazo
especifico para ser implantado e
deverá fazer parte da política de
habitação, por meio da Cohavel”,
esclarece a Secretaria de
Assistência Social.

Benefícios para idosos

SUSTENTO depende de repasse do Programa Bolsa Família
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Descarte  ambientalmente
correto

O volume de embalagens
de defensivos agrícolas des-
tinados corretamente pela
Addav (Associação dos Distri-
buidores de Defensivos Agrí-
colas e Veterinários do Oeste
do Paraná) em Cascavel teve
aumento no último ano.

De 446 toneladas recolhi-
das em 2016 entre 38 mu-
nicípios atendidos pela as-
sociação, o número passou
para 450 toneladas. O resul-
tado é atribuído a ações
constantes de conscientiza-
ção, sobretudo, entre produ-
tores rurais.

“Durante o ano todo há vi-
sitas técnicas na unidade de
recebimento na Addav, pales-
tras em universidades, dias de
campos nas revendas asso-
ciadas, encontros com o Sin-
dicato Rural, Associação dos
Agrônomos, entre outras ati-
vidades”, destaca a enge-
nheira agrônoma, Patrícia
Moretti. A meta para este ano
é atingir o mesmo volume de
2017, mas isso depende tam-
bém das condições do tem-
po durante o ano.

O trabalho da Addav ganhou reforço durante a realização do
Show Rural. A equipe que atua com logística reversa das emba-
lagens vazias de defensivos agrícolas na Addav, juntamente com
o InpEV - Instituto Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias e centrais de recebimento no Paraná, realizam ativida-
des de educação ambiental.

 “Conscientizamos o público sobre a importância do Siste-
ma Campo Limpo, para a destinação ambientalmente correta
das embalagens e a contribuição do sistema para a conserva-
ção do meio ambiente”, cita a engenheira agrônoma.

A ação inclusive conta com participação de um personagem. “O
Olímpio, personagem símbolo das campanhas do instituto, vem
reforçar as mensagens do sistema Campo Limpo, fazendo a alegria
das crianças e de muitos adultos, que visitam a feira já pensando
em registrar uma foto com o mascote do InpEV”, lembra Patrícia.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

EXIGÊNCIA
A atividade atende à Lei Federal nº 9.974/2000 e Decreto

Federal nº 4.074/2002, que atribui a cada elo da cadeia (fabri-
cantes, canais de distribuição, agricultores, órgãos de fiscaliza-
ção - poder público) responsabilidades compartilhadas que pos-
sibilitam o funcionamento da logística reversa de embalagens
vazias de defensivos agrícolas.

Show Rural

 No ano passado
foram recolhidas

450
toneladas de

defensivos agrícolas
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Cascavel tem pós-graduação em Psicologia
Analítica: Clínica Junguiana

Profissionais graduados em
Psicologia e áreas afins têm mais
uma opção de especialização,
agora em Psicologia Analítica:
Clínica Junguiana. O curso é
ofertado na Unidade de Cascavel
e está na segunda turma, sob a
coordenação do professor Caio
Martins.
Especificamente, a intenção é
oferecer um programa de
estudos com excelência em
grade curricular e corpo
docente, suprir uma carência
em formação de profissionais
especialistas em Psicologia
Analítica na região Oeste do

Curso discorrerá sobre desenvolvimento da personalidade, psique, sonhos,
imaginação ativa, corpo simbólico e outros tópicos

Paraná e regiões de alcance,
fomentando uma visão crítica
sobre a Psicologia e a abordagem
em questão.
A pós-graduação discutirá as
temáticas Bases do pensamento
Junguiano; Conjugalidade;
Desenvolvimento da
personalidade; Dinâmica da
psique; Escola arquetípica; Escola
desenvolvimentista; Estrutura da
psique: ego e self, persona e
sombra, animus e anima; Ética;
História da Psicologia Analítica;
Imaginação ativa; O corpo
simbólico; O trabalho com sonhos;
Princípios para a prática clínica;

Mitologia, folclore, arte e outros
recursos simbólicos; Processo de
Individuação; Psicologia e
alquimia; Psicologia e religião;
Psicopatologia Arquetípica;
Sandplay; Tipologia Junguiana; e
Transferência,
contratransferência e relação
analítica.
O curso está previsto para iniciar
em abril, com aulas em regime
quinzenal, às sextas-feiras, das
19h às 23h, e aos sábados, das
7h30 às 13h30. As inscrições
podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.

Acesse a página www.unipar.br e saiba mais

DESCONTOS Ex-alunos da Unipar 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%;
alunos da Unipar com idade igual ou superior
a 55 anos, 50%; ex-alunos da Unipar ou de
outras instituições com idade igual ou
superior a 60 anos, 50%; 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 20.

DIVULGAÇÃO
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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 março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1-Reinaldino Ferreira de Souza Neto e Adrielly da Silva
2- Rodrigo Krilow Parra e Angela Gabriela de Conto
3- Willian Schmitz e Patricia Cristina da Silva
4-Alexandre Tobe e Sthepanie Marie Riesel
5-Michael Hollweg Espindola e Ediane Rodrigues dos Santos

Dengue sobe
15% na regional

Boletim divulgado pela Sesa (Se-
cretaria Estadual da Saúde) mostra
que os casos de dengue entre os 25
municípios da 10ª Regional de Saú-
de de Cascavel subiram 15% em re-
lação ao informe anterior, publicado
na semana passada. Agora, são 53
casos confirmados da doença, 50
deles autóctones e três importados.

Somente em Cascavel foram con-
firmados 18 casos de dengue – 16
autóctones e dois importados. De
acordo com o chefe do setor de Vigi-
lância Epidemiológica da 10ª Regio-
nal de Saúde, Djaime Teixeira de Sou-
za, os números, se comparados à
série histórica da doença, estão con-
trolados, porém, é neste período que
o alerta precisa ser redobrado.

“Tudo está relacionado ao ciclo
de vida do mosquito [Aedes aegyp-
ti]. Houve uma proliferação no iní-
cio do verão, e agora o mosquito já
adulto está ainda mais ativo, o que
remete a um risco maior de conta-
minação”, explica.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Ao contrário do que
é preconizado pela

regional, alguns
moradores ainda

jogam lixo em
terrenos baldios

CONTROLE
ESTATÍSTICO
Pensando em um controle
estatístico, são feitas
constantemente ações em conjunto
com as secretarias municipais, a fim
de prevenir a doença. Entre elas
estão as voltadas à educação, que
orienta a população sobre os
cuidados básicos que evitam a
presença do mosquito, como a
limpeza de quintais e terrenos
baldios, de calhas, vasos de plantas
e bebedouros de animais, além do
descarte correto de resíduos
sólidos, como pneus e garrafas.
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UPA Veneza tem
maior número

de cliques
A lista dos pacientes que

aguardam por leitos hospita-
lares nas UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) de Cas-
cavel, divulgada pela prefei-
tura, trouxe mais uma vez
um número preocupante em
relação à espera por vagas de
internamento.

Embora o número de paci-
entes tenha caído em 24 ho-
ras, com cinco transferências
neste período, 34 pessoas ain-

da estavam nesta longa e an-
gustiante fila de espera. A
maioria delas permanecia na
UPA Veneza, que possuía, até
a tarde de ontem, 17 pacien-
tes. A UPA Brasília, por sua
vez, estava com 13 pacientes
a serem transferidos e na Tan-
credo Neves, quatro crianças.

O primeiro dia foi um sucesso. E as expectativas para os próximos
são as melhores, com a participação de pais e alunos das escolas
municipais de Cascavel, começando pelos territórios e depois
estendendo para as demais, seguindo um roteiro semanal de trabalho
que envolve a Guarda Municipal e a Guarda Patrimonial, por meio
de uma parceria entre a Semppro (Secretaria de Políticas sobre
Drogas e Proteção à Comunidade), em parceria com a Educação. Trata-
se do “Patrulha Amiga”, um programa que busca a interação com a
população, a prevenção e o combate à violência e ao uso de drogas.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

NA UPA Brasília,
movimento foi intenso
durante a tarde de quarta-
feira (28), inclusive entre
pacientes da saúde mentalDIVULGAÇÃO

CASO CRÍTICO
O caso mais crítico continua sendo o de
um homem de 52 anos, que está há 22
dias aguardando por um leito, mesmo
clicado na Central Estadual de Leitos,
responsável pela regulação. A situação já
foi averiguada por vereadores e
encaminhada ao Ministério Público.
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Sanepar altera data da fatura
As datas de emissão e de venci-

mento das faturas de água e esgo-
to de Cascavel terão alteração a
partir do mês de março. A reade-
quação do serviço de leitura tem a
finalidade de melhorar a produtivi-
dade e a qualidade das atividades
prestadas pela empresa. A mudan-
ça deve atingir parte dos clientes
em todas as regiões da cidade.

Durante a implantação das mu-
danças, os clientes poderão perce-
ber variação no consumo tanto para
mais quanto para menos, conforme
o número de dias registrados en-

tre uma leitura e outra. O período
de leitura pode ser efetuado de 24
até no máximo 33 dias. E a altera-
ção da data do vencimento deverá
mudar de 1 a 5 dias.

A gerente regional da Sanepar,
Rita Camana, explica que o perío-
do de transição não deve ultrapas-
sar 60 dias e que as equipes de
atendimento ao público estarão à
disposição de todos para dar aten-
dimento e prestar esclarecimen-
tos. “O objetivo é adequarmos o
sistema no menor tempo possível
e com mínimo de impacto aos cli-

entes”, destaca Rita.
Os clientes já estão recebendo

um comunicado com as informações
sobre as alterações e com a orienta-
ção para que, em caso de dúvidas
ou de maiores esclarecimentos, li-
guem para o telefone 0800 200
0115 ou procurem os escritórios de
atendimento ao público.

DISTRITOS
As mudanças que estão sendo
implantadas nesta reprogramação
não atingem as faturas dos
moradores dos distritos de São
João, Juvinópolis e Rio do Salto.

ALTERAÇÃO na data de vencimento da fatura passa a valer neste mês

Novas datas
Após a implantação do novo sistema, o cliente poderá
optar por outro vencimento de sua fatura, dentro das
opções e critérios da empresa. Esta opção pode ser feita
pelo site www.sanepar.com.br, pelo telefone 0800
200 0115, pelo aplicativo Sanepar Mobile ou nos
escritórios da Sanepar. “A Sanepar disponibiliza
vencimentos alternativos, favorecendo o planejamento
financeiro de cada família”, informa a gerente.

ARQUIVO
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A saída de 24 professores PSS
(Processo Seletivo Simplificado) da
Apae de Cascavel, em 31 de de-
zembro de 2017, e a não renova-
ção dos contratos por parte do
Governo do Paraná tem motivado
um grupo de pais e mães a organi-
zar uma manifestação para os pró-
ximos dias e acionar, na tarde de
hoje, o Ministério Público com a
entrega de um abaixo-assinado.

Isso porque, segundo eles, não
há docentes suficientes para aten-
der os alunos, que sofrem agora
com a superlotação nas salas de
aula, além do risco iminente do fe-
chamento de projeto importante ao
desenvolvimento pedagógico de
alunos autistas. É o caso do Pro-
tea (Projeto Transtorno Espectro
Autista), que após os cortes está
com os dias contados. A própria
diretora da Apae, Wagna Sutana,
confirma esta ameaça. O projeto
traz mais autonomia e melhora o
desempenho do aluno autista.

Uma mãe que preferiu não se
identificar por medo de represáli-
as conta que o filho autista corre o
risco de deixar o Protea, apesar de
ter demonstrado grande evolução
em seu quadro no período em que
permanece estudando. “A informa-
ção que tivemos foi que o projeto
poderia acabar porque não tem pro-
fessor suficiente”, relata a mãe,
que lembra: “meu filho não pode
ficar fora disso [do projeto], pois só
percebi melhoras depois que ele
iniciou estas aulas. Seria uma per-
da muito grande e não tenho dúvi-
das que ele iria regredir”, lamenta.

Nas aulas do Protea, alunos au-
tistas são ensinados pelo método
teach, que segundo a mãe, “é a úni-
ca maneira de eles aprenderem

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Vandré Dubiela

Sem professor, projeto a autistas pode fechar

 O pai Luiz Antonio Carneiro Chaves, que tem um filho autista
matriculado no Protea, comenta que o encerramento do projeto
seria uma perda irreparável. “Assim como meu filho, outros alu-
nos tiveram grandes avanços na compreensão. Antes, uma profes-
sora ensinava até três alunos, hoje ensina dez”, afirma.

Outro agravante é a distribuição de alunos por síndromes, que
antes da saída dos professores PSS, determinada pelo Estado,
era feita separadamente, de acordo com a limitação de cada um.
“Hoje, está tudo misturado numa sala só. Várias síndromes trata-
das juntas não é aceitável, visto que isso traz um retrocesso muito
grande em relação ao desempenho do aluno”, diz Chaves.

algo”. Todos os materiais são adap-
tados para o aprendizado, trabalhan-
do com texturas, formas e cores.
Para se ter uma ideia da eficácia
deste projeto, um aluno matricula-
do há apenas um ano teve avanços
significativos na vida em comunida-
de. A mãe conta que houve melhora
na socialização, na compreensão de
ordens simples e o início de um de-
senvolvimento de habilidades nas
atividades aplicadas em sala.

 Encerramento
de projeto pode
comprometer

desenvolvimento
de alunos

I rreparável

A
DIRETORA

da Apae de
Cascavel,

Wagna Sutana

12 alunos autistas em uma sala
Outro caso é de um estudante autista, já adulto, que após os cortes, tem dividido a sala com mais

11 alunos. O problema se dá em decorrência da dificuldade de aprendizagem dos autistas, que
precisam de uma atenção especial e em muitos casos individual. Um dos agravos percebidos pelas

mães é a recorrência de crises entre esses alunos, que dependendo do grau do transtorno, se
autoagridem. “E isso é ruim por eles estarem com mais alunos na sala, pois alguns têm muitas

dificuldades em se relacionar com várias pessoas. A superlotação só piora”, comenta.
Segundo Wagna, a saída dos professores PSS da Apae de Cascavel cumpre com uma

determinação estadual e vai de acordo com a nova organização pedagógica proposta pelo
governo. Esta organização, conforme a diretora, visa reduzir gastos. “A Apae só reorganizou

as turmas dentro da determinação”, garante.
Agora, as salas são compostas da seguinte forma: 8 alunos por turma na educação

infantil; 10 estudantes nas turmas de 7 a 15 anos, e acima desta faixa etária,
somam-se 12 estudantes por turma. Geralmente, para apenas um professor.

“É humanamente impossível que um professor consiga atender todos os
alunos da maneira como era feito anteriormente”, comenta Chaves.

A direção da Apae, na tentativa de minimizar os danos causados aos alunos,
tenta reverter, com o apoio da Federação Paranaense das Apaes, 50% das

baixas. Porém, até o momento não houve nenhuma manifestação do Estado.

De acordo com a Seed (Se-
cretaria Estadual da Educação),
a Apae de Cascavel mantém par-
ceria com o Estado que, atual-
mente, disponibiliza um total de

44 professores para o atendimen-
to de 331 estudantes matriculados
na Escola Valéria Meneghel e 25
professores para o atendimento de
117 estudantes na Escola Luiz Pas-
ternak, dentre os demais profissio-
nais como diretor, pedagogo, secre-
tário, atendente, serviços gerais,
merendeira e instrutor.

 “A parceria tem como objeto a
oferta de escolarização a estudan-
tes com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e múl-
tiplas deficiências, sendo o cálcu-
lo dos profissionais cedidos, com-
putados por meio dos instrumentos
legais que definem o porte das es-

 O QUE DIZ O ESTADO?
colas, ou seja, o número de profis-
sionais que cada escola tem direi-
to a partir do registro oficial de
matrículas, sendo: 08 estudantes
atendidos nas turmas de educação
infantil, 10 nas turmas do ensino
fundamental e 12 nas turmas de
educação de jovens e adultos - fase
I”, informa a Seed, que reitera: “esta
questão é definida por legislação e
normas específicas, que devem ser
seguidas por todos estabelecimen-
tos que ofertam educação especi-
al e mantém termo de colaboração
com a Secretaria da Educação”.

 A Seed diz ainda que estão
agendados para o segundo semes-
tre encontros com a Secretaria e as
equipes pedagógicas das escolas
especializadas, com a finalidade de
rever e ressignificar a organização
pedagógica desses serviços.
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A saída de 24 professores PSS
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Apae de Cascavel, em 31 de de-
zembro de 2017, e a não renova-
ção dos contratos por parte do
Governo do Paraná tem motivado
um grupo de pais e mães a organi-
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NOTAS
Renda familiar
A renda familiar média per capita
(por membro da família) no país
era de R$ 1.268 em 2017, segundo
dados divulgados ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A maior renda
foi observada no Distrito Federal:
R$ 2.548, o dobro da média
nacional. Já a menor renda foi
registrada no Maranhão: R$ 597,
menos da metade da média
nacional e um quarto da média do
Distrito Federal. Os valores são
calculados com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua.

Direitos humanos
O recém-empossado ministro da
Segurança Pública, Raul Jungmann,
disse ontem, em evento no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
que o combate à criminalidade não
pode cair em “atalhos”, devendo
observar a dignidade e os direitos
humanos. Ele defendeu a
humanização do sistema
carcerário. “Hoje é tão fácil ouvir
discursos que fazem defesa dos
atalhos de fora da lei, dos atalhos
abaixo dos direitos humanos. Um
Estado que combate fora da lei, ou
sem respeitar os direitos humanos,
o crime, se nivela a ele”, disse.

Refis Rural
O plenário da Câmara aprovou
ontem uma medida provisória (MP)
que prorroga de 28 de fevereiro
para 30 de abril o prazo de adesão
dos produtores rurais ao Programa
de Regularização Tributária Rural
(Funrural). A MP também cria um
sistema de acumulação dos
pagamentos da entrada no
programa. A dilatação do prazo foi
uma reivindicação dos produtores
que queriam mais tempo para fazer
a adesão e pagar as primeiras
parcelas do refinanciamento dos
débitos. Agora, a matéria segue
para o Senado.

Desemprego fica estável
A taxa de desemprego ficou em

12,2% no trimestre encerrado em
janeiro, o que representa 12,7 mi-
lhões de pessoas desocupadas. O
índice é estável na comparação com
o trimestre anterior, de agosto a
outubro de 2017.

Os dados estão sendo detalha-
dos ontem pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
que divulga a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua -
Pnad Contínua. Na comparação
com o mesmo período do ano ante-
rior, entre novembro de 2016 e ja-
neiro de 2017, a taxa apresentou
queda de 0,4 ponto percentual.

A população desempregada fi-
cou em 12,7 milhões de pessoas
e o nível de ocupação no país é de
54,2%, num total de 91,7 milhões
de pessoas. Na comparação com
o mesmo período do ano anterior,
houve aumento de 2,1% no nível de
ocupação, com 1,8 milhão a mais
de pessoas.

ARQUIVO

 Também na comparação com o trimestre móvel de novembro de 2016 a
janeiro de 2017, o IBGE mostra que houve queda de 1,7% no número
de trabalhadores com carteira assinada, o que corresponde a 562 mil
pessoas. Os empregados sem carteira assinada subiram no período 5,6%,
abrangendo 581 mil pessoas.

NO PAÍS, há 12,7 milhões de pessoas
desocupadas e 91,7 milhões empregadasC omparação
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 05
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 07

Veículos destruídos. Bobinas es-
palhadas pela rodovia. Uma força-ta-
refa do Corpo de Bombeiros, do
Samu e da Ecocataratas para aten-
der as vítimas. Treze pessoas feridas.

Foi cinematográfico, e poderia ter
sido trágico, o acidente registrado na
BR-277 ontem, no local conhecido
como Trevo da Portal, em Cascavel.

De acordo com a PRF, um ônibus,
um Corsa e uma moto aguardavam
para atravessar a rodovia. O moto-
rista do ônibus iniciou a manobra, e
foi seguido pelos outros dois.

Um caminhão, carregado com
bobinas para jornal, vinha pela BR-
277 e o motorista não conseguiu
frear. Tão pouco o condutor do ôni-
bus conseguiu terminar de atraves-
sar a rodovia. Com o impacto, o
caminhão fez um “L”, e bateu no
ônibus, que bateu no Corsa. O co-
letivo, que transportava trabalhado-
res, caiu em cima da moto. A carga
de bobinas do caminhão se espa-

Acidente cinematográfico

lhou pela pista, e a moto ficou em-
baixo dos materiais. O piloto da
moto, no momento da queda, con-
seguiu sair do veículo e correr,
quando as bobinas estavam pres-

tes a cair. A garupa, uma mulher de
29 anos, foi levada ao HU (Hospi-
tal Universitário) com ferimentos
graves. Populares afirmaram que o
casal nasceu de novo, porque a
moto ficou completamente destruí-
da e mal dava para ver os pedaços
do veículo embaixo das bobinas.Ferimentos leves

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e recusou
encaminhamento hospitalar. No ônibus, estavam o motorista e oito
passageiros, que tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a
atendimento hospitalar, assim como o motorista do Corsa.
Por causa do intenso movimento de ambulâncias e de os veículos terem
ficado sobre a pista, com o agravante da chuva, o trânsito ficou lento
na rodovia.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

BOBINAS ficaram espalhadas pelo
chão; treze pessoas ficaram feridas

FORÇA-TAREFA foi montada
para socorrer as vítimas

TRÂNSITO ficou lento na
rodovia durante o socorro
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Começam amanhã as visitas na
PEC (Penitenciária Estadual de Cas-
cavel). A partir das 9h até as 15h,
familiares de presos poderão ter
acesso aos detentos, o que não ocor-
re desde novembro do ano passado,
quando a penitenciária passou por
uma rebelião, ficou destruída e as
visitas suspensas pelo Depen.

Um cronograma foi montado, por
questão de segurança. De acordo
com o Depen, serão liberadas duas
galerias por dia. Nesta sexta, se-
rão as galerias 1 e 3 do bloco 2.
No sábado, serão as galerias 6 e 8
do bloco 1. E no domingo as galeri-
as 1 e 3 do bloco 1.

Na sexta-feira, dia 9, serão as
galerias 2 e 4 do bloco 2. No dia
seguinte, galerias 2 e 4 do bloco 1
e, no domingo, dia 11, serão libera-
das as visitas para as galerias 5 e
7 do bloco 1.

Segundo o Depen, para reforçar a
segurança no retorno, os procedi-
mentos de banho de sol e de visita-
ção serão acompanhados pela SOE
(Seção de Operações Especiais).

Também será liberada entrada

SEGURANÇA
A grande preocupação do Sindarspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná) é a respeito
de como vai ocorrer a segurança na unidade durante as visitas. Isso porque não há efetivo o suficiente
de agentes na unidade. “Já não tinha antes da rebelião. Agora, que a unidade foi toda destruída,
não tem onde colocar os presos, não foi melhorado o efetivo, essa liberação de visitas será um risco
muito grande”, lamenta a presidente do Sindicato, Petruska Niclevisk Sviercoski, considerando que,
depois da destruição da rebelião do ano passado, apenas reparos emergenciais foram realizados e não
há sequer previsão para que comece a reforma completa da unidade.
Hoje à tarde, uma reunião será realizada com a Corregedoria dos Presídios, Vara de Execuções
Penais, Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e outras
entidades, para discutir a situação. Será às 15h, na sala de audiências da Vara de Execuções
Penais do Fórum de Cascavel.
“Fomos intimados para essa audiência, até por conta de algumas denúncias que fizemos da situação
da PEC à Corregedoria dos Presídios. Avisamos ao poder judiciário e ao Depen que a unidade
está em risco, mas eles insistem nas visitas”, afirma.

Giro da
ViolênciaVisita com

cronograma

com alguns alimentos, que poderão
ser consumidos apenas no local de
visitação: duas barras de chocolate
de até 200 gramas cada, sem re-
cheio; seis sanduíches em pão de 50
gramas, que podem ser com recheio
de presunto, queijo e mortadela; dois
litros de refrigerante em embalagem
lacrada e frasco transparente; cinco
copos descartáveis; quatro pacotes
de bolacha de até 200 gramas cada,
sem recheios e coberturas; duas ma-
madeiras com leite.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Menino encontrado
O menino Julio Cesar Correa de
Quadros, que estava desaparecido
desde domingo, foi localizado. A
informação é de que ele foi
encontrado pelos funcionários do
Conselho Tutelar Oeste, na noite de
terça-feira. Porém, como há medida
protetiva em favor da criança, a
Assistência Social e a Vara da Infância
e da Juventude não dão mais
informações sobre o caso, por se tratar
de sigilo judicial. A informação
extraoficial é que a criança, que fugiu
de família acolhedora, está em casa,
com a família.

Condenado
Foi condenado a 10 anos de prisão
em regime fechado Evandro Chaves.
Ele foi julgado por dupla tentativa
de homicídio na tarde de terça-feira
e o resultado do julgamento saiu à
noite. Ele foi condenado por tentar
matar Bruno Fernandes de Souza e
Salatiel Henrique Alves. O réu estava
solto; o crime ocorreu em fevereiro
de 2015, no Bairro Clarito. Segundo
informações da 1ª Vara Criminal,
Evandro atirou em Salatiel porque a
vítima tinha se relacionado com uma
mulher de quem Evandro gostava, e
por isso o crime foi considerado
qualificado, por motivo fútil. Apesar
da condenação, ele vai recorrer
em liberdade.

Operação na rodovia
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual de
Cascavel) fez ontem uma operação de
rotina na PR-180. Ao todo, 44
veículos foram flagrados em
velocidade acima do que é permitido
na via, de 80 quilômetros por hora.
Um deles foi flagrado a 131 km por
hora. Radares móveis foram
colocados em pontos estratégicos da
rodovia estadual, onde há mais
incidência de acidentes.
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Alças para o viaduto
O coordenador regional de governo, Maurício Theodoro,
disse ontem que a Secretaria da Infraestrutura Logística

liberou R$ 24 milhões para a conclusão das alças do
viaduto que liga os bairros Pacaembu e Cascavel Velho. As

alças não foram previstas no projeto do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado).

Inocência
Um dia após a tempestade,
uma prece sensível e
inocente tomou conta da
Câmara de Vereadores de
Cascavel.  Crianças da
Escola Adventista visitaram
todos os gabinetes para
pedir proteção e benções
aos legisladores e à cidade.
O ato surpreendeu pela
leveza de suas intenções.

Lágrimas
O vereador Mauro Seibert
(PP) recebeu os pequenos
em lágrimas. O legislador
não teve uma semana fácil.
Além da dificuldade para
aprovação do projeto de
destinação do lixo, o
desabafo que fez ao ex-
prefeito Edgar Bueno (PDT)
exigiu e muito do vereador.

Reconhecido
Por outro lado, o vereador
Madril (PMB) ainda sente as
reações de seu
pronunciamento durante a
reprovação de contas de
Edgar Bueno. Colegas e
populares ficaram surpresos
com o posicionamento e
discurso “à queima roupa”
do policial.

Hospital
O prefeito Leonaldo
Paranhos está empenhado
para transformar o antigo
Hospital Santa Catarina em
uma unidade hospitalar de
retaguarda para pacientes
clicados nas UPAs.
Paranhos, no entanto,
ainda não descartou a ideia
de outro hospital para
média e alta complexidade.

DESERTA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Jaime Vasatta foi malhado nas redes sociais
ontem pelos “Amigos do Edgar”.

 Tudo por causa de ter votado contra as contas do ex-
prefeito no exercício de 2013.

O triste foi constatar que a o plenário da Casa do Povo
seguiu vazio durante toda a prestação de contas da
Secretaria de Finanças. Nem uma dezena de pessoas
presentes. A “torcida organizada” do julgamento das
contas não teve a mesma animação para saber o que é
feito com todo o orçamento de Cascavel.

Atestado médico
poderá ser digital

Implantar no Paraná a
obrigatoriedade de uso
do atestado médico digi-
tal emitido diretamente
do médico para a empre-
sa, com uma numeração
única, evitando fraudes e
documentos falsos para
a obtenção de dispensas
no trabalho. Esta é a
principal sugestão conti-
da no relatório da CPI do
Atestado Médico, lido
ontem no Plenário da As-
sembleia Legislativa do
Paraná pelo deputado
Delegado Recalcatti
(PSD), relator das inves-
tigações. A CPI foi presi-
dida pelo deputado Ani-

belli Neto (PMDB).
De acordo com o rela-

tor, o atestado digital já
é realidade em hospitais
de Curitiba, como o San-
ta Cruz e o Marcelino
Champagnat, exatamen-
te para que as emissões
sejam aferidas pelos de-
partamentos de recursos
humanos das empresas
e pelo Conselho Regional
de Medicina (CRM). “Será
inevitável o uso da tecno-
logia para auxiliar no con-
trole da emissão dos fal-
sos atestados ou das
fraudes feitas pelos pró-
prios trabalhadores”,
afirmou Recalcatti.

COMBATE ÀS FRAUDES
De acordo com o relatório, empresas de planos de saúde
também utilizam documentos digitais, transmitidos diretamente
do consultório médico para a empresa. Além de auxiliar no
combate às fraudes, o atestado digital reduzirá prejuízos nas
empresas, no Poder Judiciário e na Previdência Social. “Diante
do exposto, após vários meses de estudos, análises e discussões,
que se seguiram durante a CPI, verificou-se a necessidade de criar
um projeto de lei com a finalidade de regulamentar o uso
obrigatório do atestado médico e receituário digital e demais
providências em todo o Estado do Paraná”, concluiu Recalcatti.

PROJETO prevê atestado médico online para evitar fraudes

ARQUIVO
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Contas em dia, fornecedores pa-
gos, salários compensados. Esse foi
o cenário apresentado na Câmara
de Vereadores de Cascavel na tarde
de ontem. A prestação de contas
apontou um crescimento superior a
12% na arrecadação quadrimestral
em relação ao mesmo período do
ano passado.  Em 120 dias o tesou-
ro municipal registrou a entrada de
R$ 248.191.584,76.

O Secretário de Finanças, Rena-
to Segalla, apresentou aos verea-
dores e populares presentes que a
economia da cidade se desenvolve
de forma saudável, mas que a pers-
pectiva maior de investimento é vis-
lumbrada para 2019. “Estamos em

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Aílton Santos

Saudável e com
o pé no freio

RENATO SEGALLA durante prestação de
contas ontem na Câmara

uma condição muito interessante
e alguns esforços adicionais serão
feitos para aumentar a arrecada-
ção, mas sem onerar o nosso con-
tribuinte. Nossa estratégia também
inclui a pratica de fazer mais com
menos”, confirma.

Segalla afirmou que no caixa
do município podem ser observa-
dos dois valores impor tantes,
sendo que R$ 58.846.691,10
derivados de receita própria e
R$ 114.458.887.82 de recursos
vinculados, porém, já existe uma
sinalização para a destinação de
grande parte dos recursos, não
podendo o valor ser tratado como
excedente.

 PRIORIDADES
Renato Segalla informou que a Secretaria de Educação recebeu de
investimento na ordem de 26,68%, índice menor apenas que da
Secretária de Saúde que contou com R$ 32,64% do valor arrecadado.
“Essas sãos áreas prioritárias e que foram atendidas com muito esforço,
exatamente pelo prefeito Leonaldo Paranhos acreditar que são as
vertentes que precisam ter suporte e fôlego para crescer”, declarou.

 Durante a prestação de contas do quadrimestre na Câmara de Vere-
adores, um dado chamou atenção. O limite prudencial do município está
na marca de 48,37%, número muito próximo dos 51,3% que alerta o
Tribunal de Contas.  Quando atinge o valor máximo o município precisa
resolver o problema de forma constitucional, com corte de servidores.

O vereador Pedro Sampaio (PP), chamou atenção para a situação dos
servidores que terão seus vencimentos corrigidos e que podem não conse-
guir avançar em um cenário econômico tão apertado. “Temo que os servido-
res não sejam contemplados com seus direitos por causa desta situação e
a nossa atenção deve se voltar a essa preocupação”, questiona.

A recente reforma administrativa e a inclusão de cargos de diretores
em algumas secretarias também foram citadas pelo vereador que pediu
cautela com a nomeação de cargos comissionados. “Creio que os servi-
dores de carreira vão precisar do nossa fiscalização e força”, declarou.

Servidores em alerta
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O deputado federal Alfredo Ka-
efer obteve a liberação de R$ 11,5
milhões para a reforma e amplia-
ção do Hospital Municipal de Cas-
cavel, o antigo Santa Catarina.  O
parlamentar havia protocolado
um ofício no Ministério da Saúde
e, junto com o prefeito Leonaldo
Paranhos, participaram de uma
audiência com o ministro Ricardo
Barros para discutir sobre os re-
cursos que estarão disponíveis
nos próximos dias.

A liberação do recurso teve
apoio do deputado estadual Adeli-
no Ribeiro que também tem traba-
lhado em projetos que visam a
melhoria da saúde em Cascavel.

Desde que o Município de Cas-
cavel adquiriu o imóvel, Kaefer vem
trabalhando junto ao Ministério da
Saúde para obtenção de recursos
por entender que são investimen-
tos imprescindíveis para minimi-
zar os problemas das UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendimento).
“Esse hospital vem para preen-
cher uma lacuna na saúde públi-
ca de Cascavel e como parlamen-

Kaefer garante recursos
para o Hospital Municipal

tar é nossa obrigação somar for-
ças e buscar recursos para inves-
timentos em ações que facilitem
o acesso da população à saúde”,
destaca o deputado.

O prefeito Leonaldo Paranhos
destacou o empenho de Kaefer em
busca dos recursos à saúde pú-
blica. “Saímos muito animados
da reunião e o ministro sabe da
necessidade, sabe que estrategi-
camente é um hospital importan-
te e que necessita desse investi-
mento”, observou.

REFORMA E
EQUIPAMENTOS
Os investimentos solicitados por
Kaefer serão utilizados na reforma
(R$ 2 milhões) e aquisição de
equipamentos (R$ 9 milhões) para a
nova unidade hospitalar. Atualmente,
a Prefeitura está adaptando o prédio
que até o fim do mês deverá funcionar
como UPA. “Aí sim vamos fazer a
reforma e ampliação da UPA Brasília
e, neste período, vamos trabalhar o
formato desse hospital, que
inicialmente estamos tratando como
hospital de retaguarda, de apoio as
UPAs”, frisa Paranhos. No início do
ano passado, o antigo Hospital Santa
Catarina chegou a funcionar por alguns
meses com o nome de Hospital
Jacomo Lunardelli, mas acabou
fechando as portas e o prédio foi
levado à leilão por dívidas
trabalhistas. Em setembro, Paranhos
assinou um decreto declarando o
imóvel como “utilidade pública”,
primeiro passo para a
desapropriação que foi efetivada
em dezembro.KAEFER E PARANHOS durante audiência com o ministro Ricardo Barros

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS
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“O senhor poderia ter chegado
a essa Casa com humildade,
mas preferiu rugir como um

leão para tentar pressionar e
ameaçar aqueles que

enxergam com clareza os
erros que foram cometidos”.

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

O projeto
“Patrulha
Amiga”,

lançado com
ações de

prevenção ao
uso de drogas.

A troca
 constante nos
últimos meses

na direção-geral
da Polícia
Federal.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

27
Quinta

Curitiba

19 29
Sexta

26
Quinta

27
Sexta
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Fases da lua
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ep

ar

1719

NOVA
17/03 - 10h11

CHEIA
03/03 - 21h51

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
23/02 - 05h09

Parcialmente
nublado com

chuvas e
trovoadas à
tarde/noite

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

chuvas e
trovoadas à
tarde/noite

FLAVIO ULSENHEIMER/CMC

Nosso país é um continente, e possuímos condições
naturais propícias para incrementar muito nossa produ-
ção agropecuária, a qual já é extraordinária.

Mas podemos produzir ainda muito mais. Tenho dito, e
reiterado muitas vezes, que o governo federal deverá ter o agro-
negócio como a menina de seus olhos, pois se olharmos a
economia como um todo, é o agronegócio que se destaca.

E quais as razões disso? Porque temos abundância de
terras cultiváveis, alta tecnologia empregada pelos ruralis-
tas, “garra” de nossos empresários rurais, e um fato que é
absolutamente real: O agronegócio depende muito pouco
das ações do governo.

O agronegócio só soma, e ele vem garantindo nossa
balança comercial, desde que o Brasil é Brasil. Trabalho e
tenho envolvimento no segmento há 45 anos e espero tra-
balhar muito, ainda.

A crise econômica que vivemos nos últimos quatro
anos, e que só agora começamos a recuperar nossa
economia, foi a mais séria de nossa história. Esta crise
levou muitos setores a reduzir produção, demitir funcio-
nários, fechar portas. Enfim, sofremos as agruras de re-
duzir desempenho, sofremos as agruras de ver bilhões
de reais escoando pelo ralo da corrupção. Sofremos as
agruras do empobrecimento do povo brasileiro.

Porém, o agronegócio sempre seguiu firme na contra-
mão da crise, seguiu apresentando resultados excelen-
tes, e que são fundamentais para alavancar o desenvolvi-
mento e o progresso do país.

O agronegócio é responsável por 43% das exporta-
ções do Brasil e atualmente, por 35% de todos os empre-
gos gerados no país. E continua crescendo...

João Antonio Pagliosa
Engenheiro Agrônomo

 Dilvo Grolli
O diretor-presidente da
Coopavel, e vice da Acic
para Assuntos do
Agronegócio, Dilvo
Grolli, é o convidado
especial para a segunda
reunião empresarial da
associação comercial no
ano. Dilvo vai apresentar
números do Show Rural
Coopavel, que
comemorou no início de
fevereiro os seus 30 anos
de realização. A reunião
está agendada para as
18h30 de hoje na Acic.

Caciopar
A nova diretoria da
Caciopar (Coordenadoria
das Associações
Comerciais do Paraná)
será eleita neste sábado
em Cascavel. O
ex-presidente da
Associação Comercial e
Industrial de Cascavel,
Alci Rotta Júnior, é o
candidato de consenso da
única chapa inscrita. Alci
concorre para mandato
de dois anos pela chapa
Todos pela Caciopar. A
posse será dia 6 de abril.

Vereador Policial Madril,
discursando na sessão que

desaprovou as contas do ex-
prefeito Edgar Bueno.
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Kátia de Michelli e Yuri Isaías Buco da Fonseca, que
trocaram alianças no cume da Piedra Parada, na Patagônia

DIVULGAÇÃO

Balada
Neste sábado tem Legião

Urbana cover, no Hooligans
Pub Cascavel, às 23h.

Novas turmas
A Agência do Trabalhador
vai promover os cursos de
Rotinas Administrativas e

Imagem Pessoal e
Profissional. Serão dias 7,
14, 21 e 28 de março. Ao

todo são 50 vagas.
oOo

Poderão se inscrever
pessoas a partir de 16 anos

de idade. As inscrições
podem ser feitas na Agência
do Trabalhador, Rua Paraná,

3.648. Mais informações
pelos telefones (45) 3333-

2400 e 3333-2418.

Mais uma sessão
Dia 10 de março tem mais uma apresentação do espetáculo

teatral “A Princesa Isabela e o Pirata Abobaldo”.  Será às
16h, no Centro Cultural Gilberto Mayer.

Tango
na tela

O CineSesc apresenta hoje o
filme Tango Livre. A sessão
será às 19h30, com entrada
gratuita. O Sesc fica na Rua
Carlos de Carvalho, 3.367.

Felicidades!

Rodrigo Sartor, Eliani
Frigotto,

Juciana Santin, Amanda
Neuhaus, Juliano

Caobianco, Alex Ferreira,
Sandra Laurinda Scheibe
Raymundo e Rosy Delara. TANIA MORAES

Ricardo Bernardi
Castilhos, presidente
da JCI Cascavel, e
Eveline Sofia Thomas

  Idaneis, Saimon e Emerson, em evento social

Se a tranquilidade da água
permite refletir as coisas, o

que não poderá a
tranquilidade do espírito?

Chuang Tzu

DIVULGAÇÃO
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PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES
Ind. Santa Fe ? x ? Emelec

Nacional ? x ? Estudiantes
Millonarios ? x ? Corinthians
Flamengo ? x ? River Plate

Delfín ? x ? Bolívar

COPA DO BRASIL
Goiás ? x ? Coritiba

Ponte Preta ? x ? S. Correa
São Paulo ? x ? CRB
Bragantino ? x ? Vitória

Náutico ? x ? Cuiabá
Ferroviário ? x ? Vila Nova
Atlético-PR ? x ? Ceará
Figueirense ? x ? Atlético-MG

 Corinthians
empata

Num jogo apático e sem fortes
emoções, Millonarios e Corinthians

estrearam na Libertadores 2018
com um empate sem gols no Estádio
El Campín, em Bogotá, na Colômbia.

A altitude de 2.800m contribuiu para
o resultado. O time corintiano

parece não ter conseguido calibrar o
pé, apesar de ter tido a melhor

chance de abrir o placar, num lance
no qual o zagueiro Henrique soltou a
bomba e acertou o travessão. Agora
o Corinthians já começa a pensar no

Deportivo Lara, adversário da 2ª
rodada, no dia 14. Antes, fará

clássico com o Santos neste fim de
semana, pelo Paulistão.

Coritiba
O Coritiba foi dominado pelo Goiás

no Serra Dourada e acabou
derrotado por 1 a 0 no jogo de ida da

3ª fase da Copa do Brasil, ontem à
noite, em Goiânia. O único gol da
partida foi marcado aos 8min do

segundo tempo pelo lateral-
esquerdo Jefferson, que da entrada

da pequena área soltou a bomba pra
cima do goleiro Wilson. Agora o Coxa
precisa vencer a partida de volta ao
menos por um gol de diferença para
levar a decisão da vaga aos pênaltis.

O jogo será no dia 14, no Couto
Pereira. O gol marcado fora de casa
não é mais critério de desempate

nesta fase da competição.

Atlético-PR
Atlético-PR e Ceará ficaram no 0 a 0

pela partida de ida da 3ª fase da Copa
do Brasil. O Ceará teve a vantagem de

um jogador desde os 23 minutos,
quando Thiago Heleno foi expulso. O
Furacão finalizou 12 vezes e o Vozão

14, mas foi mais perigoso, sobretudo
no segundo tempo. A equipe visitante

ainda teve um gol anulado de
Ricardinho, nos últimos minutos. Ele

mandou para as redes com o braço. O
empate sem gols deixa a decisão em
aberto para o jogo de volta, no dia 15

de março, no Castelão.

São Paulo
Com um gol de Valdívia e outro de Éder Militão ainda no primeiro tempo,
o São Paulo venceu o CRB por 2 a 0, ontem à noite, no Morumbi, e
largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. O triunfo encer-
rou uma série de três jogos sem vitórias para o time são-paulino, que
entrou em campo com o jovem Brenner, de 18 anos, no lugar do vetera-
no Diego Souza, e com Valdívia no lugar de Nenê. As mudanças deixa-
ram mais veloz a equipe tricolor, que na partida de volta com o CRB, em
Maceió (AL), no dia 14, poderá perder por um gol de diferença.

O Flamengo iniciou a Libertadores 2018 com
um empate diante do River Plate, por 2 a 2,
no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Rubro-
Negro carioca teve de atuar com portões
fechados por conta de uma punição da
Conmebol por incidentes na Sul-Americana
2017, o que tirou a pressão da torcida sobre
os argentinos. Os gols da partida saíram todos
no segundo tempo. Henrique “Ceifador”
Dourado abriu o placar aos 8min, de pênalti, e
Rodrigo Mora empatou m seguida, aos 10min,
num lance no qual os brasileiros reclamaram de
impedimento. Aos 21min, Everton marcou o
segundo dos cariocas numa bonita jogada,
aproveitando lançamento de Lucas Paquetá.
Aos 41min, Mayada, de longe, empatou
novamente a partida. Na 2ª rodada, no dia
14, o Fla desafiará o Emelec no Equador.

 FLA IMAGEM
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Talvez a família precise de um suporte
ou apoio extra, mas você não vai ne-
gar ajuda. Seja flexível para lidar com
imprevistos, assim, dará conta de tudo
o que assumiu. Cor: preto.

To
ur

o

Sair da rotina, passear e conhecer lu-
gares novos pode ser muito divertido.
Cuidado com a escolha de palavras
para evitar mal-entendidos. Mantenha
a ansiedade sob controle. Cor: vinho.

G
êm

os

 Apesar da tentação de gastar, é me-
lhor controlar o dinheiro com mais dis-
ciplina. Mantenha o astral mais des-
contraído. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Bom dia para se divertir, fazer o que gosta

e relaxar. Se marcou um encontro ou com-
promisso, cuidado para não perder a
hora. Mostre seu lado doce e esqueça o
passado, se tem alguém. Cor: roxo.

Le
ão

Um pouco de cautela pode ser tudo o
que precisa para evitar aborrecimentos.
Ao invés de lidar com assuntos espinho-
sos, aproveite o dia para ficar no seu
canto e esquecer o problemas. Cor: azul.

V
ir

ge
m O dia favorece os momentos de lazer

com os amigos: Reencontre o pessoal
que andava meio afastado. Valorize o
que você tem na relação e esqueça o
passado. Cor: verde.

Li
br

a

Tire um tempo para cuidar do visual,
mas deixe mudanças mais radicais
para outro momento. Com o seu amor,
é hora de dar um passo mais sério e
se comprometer. Cor: marrom.

E
sc

or
pi

ão Se souber lidar com isso de maneira tran-
quila, verá que nada é tão grave como
imaginou. A atração física terá um peso
maior na conquista e você saberá como
explorar seu lado sensual. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o É um bom dia para mudar a decora-
ção de casa. Você pode obter uma
grande vitória no campo profissional,
ainda mais se trabalha em casa ou por
conta própria. Cor: amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o  Você está mais sociável e vai se im-

portar com os relacionamentos que
cultiva. A relação com a cara-metade
fica mais forte se esquecer e perdoar
o passado. Cor: cinza.

A
qu

ár
io Apesar do dia de folga, você terá ener-

gia para concluir alguns projetos. Só
não conte muito com os outros, pois
terá que ralar dobrado para manter a
harmonia. Cor: creme.

 P
ei

xe
s Nada vai abalar o seu alto-astral! Ain-

da que algumas coisas não corram da
maneira que esperava, vai contar com
a sorte pra resolver qualquer empeci-
lho mais rápido. Cor: vermelho.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • BAND

GLOBO  TEMPO DE AMAR

MALHAÇÃO
Tato e Dogão admiram a instalação

de Keyla e K1 na feira do Cora. Fio elo-
gia o trabalho de Taís. K2 registra ima-
gens da feira, a pedido de Malu. Tato
fica encantado com Keyla dançando.
MB se disfarça para assistir à apresen-
tação de K1. Felipe ajuda Samantha a
participar da instalação de Lica. O ví-
deo de Juca e Clara é um sucesso, e
Luís se surpreende. Ellen agradece o
apoio de Marta e Luís às suas aulas de
programação digital. Cícero chega para
a apresentação de Benê e Josefina se
preocupa. Mesmo nervosa, Benê con-
segue cantar na frente do pai.

DEUS SALVE O REI
Afonso vence a luta. Amália corre

ao encontro de Afonso e o beija, mos-
trando que resgatou sua memória. Levi
nota que Samara está triste por causa

de Afonso. Amália perde perdão a Afon-
so. Augusto convence os soberanos de
Cália a não apoiarem a inundação da
aldeia dos Eranitas. Rodolfo acusa Au-
gusto de manipular os reis contra ele.
Virgílio ofende Amália e Afonso a defen-
de. Brice avisa a Virgílio que sua histó-
ria com Amália ainda não terminou. Um
arqueiro mira Augusto durante sua apre-
sentação de teatro e acerta o rei de
Artena.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia consegue se esquivar das

suspeitas de Bruno. Melissa sofre com
a separação. Clara pede que Elizabeth
a ajude a encontrar provas contra Gus-
tavo. Elizabeth menciona o sócio mis-
terioso do bordel e diz que Caetana é a
chave. Adriana é hospitalizada e Rena-
to e Rafael trocam olhares de preocu-
pação. Mercedes estranha o compor-
tamento de Josafá. Sheila e Karina re-
preendem Desirée por enganar Juvenal.
Sheila sugere que Mariano leve Juvenal

ao bordel para sua despedida de soltei-
ro. Maíra deduz que o filho que Tônia
espera é de Zé Victor. Radu se declara
para Raquel. Nicolau visita Adriana no
hospital e a advogada se incomoda.
Elizabeth e Clara perguntam a Caeta-
na se Gustavo é o sócio misterioso do
bordel.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz está disposto a tudo para recu-

perar sua família. Paulinho tenta acal-
mar Carlos. Luiz telefona para Fernan-
da e ameaça fazer mal a sua família
se não voltar para seu lado. Fernanda
se assusta e aceita ficar com ele. Isa-
bela aconselha suas modelos a en-
contrarem um homem rico. Téo ouve
a conversa e, decepcionado, coloca
um ponto final no relacionamento.   vai
atrás de Luiz Monteiro.

CARINHA DE ANJO
Vitor diz para Cassandra que está

pensando em fazer uma festa para ten-
tar enturmar ela com as pessoas da
cidade, como Juju e Zeca. Gustavo con-
ta para Cecília que gostaria de ter com
ela um filho. Cecília diz que gosta da
ideia, mas precisam trabalhar a aceita-
ção de Dulce Maria antes. Leonardo fala
que Flávio precisa ficar discreto, pois
agora estará sendo visado por todos. O
homem revela que vai acabar com Gus-
tavo atacando seus dois pontos fracos, a
esposa e a filha. Estefânia fica enjoada
com o cheiro da geladeira, mesmo que
Franciely não ache. Vitor contrata Rogé-
rio (Bernardo Bibancos), um jovem rapaz,
para ser o novo funcionário do LePf. Fáti-
ma se despede de Vitor e agradece por
tudo enquanto trabalharam juntos.

AMOR PROIBIDO
Adnan flagra Bihter mexendo nas coi-

sas de Deniz e eles discutem e ele confes-
sa sobre a tentativa de suicídio de Firdevs.
Behlul surpreende Bihter durante o banho
e Peyker quase os flagra. Firdevs desco-
bre que Hilmi é quem fez a denúncia contra
o clube onde ela estava jogando.

Angélica conta a Inácio, Henri-
queta e Izabel que Delfina comprou
suas próprias terras. Tereza revela
tudo o que Delfina fez contra Maria-
na. Maria Vitória, Inácio e Vicente
confrontam Delfina. Marieta, esposa
de Palamedes, acusa Olímpia de ter
se insinuado para o marido. Gregó-
rio e Leonor desconfiam dos planos
de Lucinda, que se desfaz de seus
pertences. Carolina aconselha Emí-
lia a aceitar a aproximação de Fer-
não. Celeste flagra Conselheiro com
Eva, e Eunice conforta a amiga. Vi-
cente impede que Vasco atire con-
tra Inácio, e o bandido foge.

Angélica conta a Inácio
que Delfina comprou
suas próprias terras
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Duda e sua mãe estão de mudança para a antiga
casa da tia Silvia. A casa tem muitos gnomos e

eles estranhamente parecem estar mudando de
lugar todo tempo. Duda percebe que coisas

ainda mais esquisitas estão acontecendo na
casa e que na verdade elas podem não
estar sozinhas. Logo Duda descobre

que os gnomos podem ganhar vida e
uma grande amizade surgirá entre

eles com o propósitos de
proteger a casa. Filme estreia

no Shopping JL, com
sessões diariamente
na sala III, às 14h,

15h40 e 17h20

A MALDIÇÃO DA CASA

WINCHESTER
SALA 4

SESSÕES: Diariamente, às 13h30,
15h30, 17h30, 19h30 e 2130


