
AÍLTON SANTOS

Ex-secretários
contestam Berté
Além da troca de materiais, a novela das obras da ponte do Morumbi EcoPark  tem
também troca de farpas. Na manhã de ontem os ex-secretários Jorge Lange e Fer-
nando Dillenburg desmentiram afirmações do também ex-secretário Juarez Berté,

que rebateu afirmando não ser possível aos dois “explicarem o inexplicável”.
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FIM DO
VERÃO!
Hoje, quando os relógios
marcarem 15h15, estará

decretado o início do Outono
2018. A nova estação chega com

pancadas de chuvas isoladas e
muita nebulosidade à noite. A

temperatura também deve
começar a despencar.
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Modalidades dentre as que re-
presentam Cascavel nos Jogos Ofi-
ciais do Estado, o futsal e o xadrez
estão com inscrições abertas para
as escolinhas que ensinam essas
modalidades na cidade.

O treinamento de xadrez é de terça
a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das

Futsal e xadrez gratuitos

Casa do Cascavel Futsal que passa por reformas para
receber os jogos da equipe este ano, o Ginásio da
Neva deverá ter as obras de melhorias encerradas
apenas no fim de semana, quando a Serpente Tricolor
já terá seu primeiro compromisso como mandante na
temporada. Passando desde a semana passada por
reparos na pintura das arquibancadas, na iluminação e
nas cabines de imprensa, o Ginásio da Neva está
impossibilitado desde então de receber treinos do time
cascavelense, que na noite de sexta-feira estreou com
derrota (5 a 1) em Joinville (SC) pela Liga Futsal e
que neste sábado receberá o Marechal em clássico
estadual pela competição nacional. A diretoria
cascavelense esteve reunida no fim da tarde de ontem
para tratar detalhes sobre o jogo e hoje divulgará
informações relacionadas a local, data, hora e ingressos
do jogo, previamente marcado para as 19h, na Neva.

FÁBIO DONEGÁ

14h às 17h30 na Sala do Clube de
Xadrez, no Centro Esportivo Ciro Nardi.

Já o treinamento de futsal é para
dois diferentes públicos. O destina-
do a compor a seleção do Municí-
pio para os Jogos da Juventude é
para atletas nascidos em 2001,
2002 e 2003 e ocorre às terças e

quintas-feiras a partir das 16h, no
Ginásio Sérgio Mauro Festugatto.

Para iniciantes, os treinos de
futsal ocorrem toda quarta e sexta-
feira, divididos por categorias: sub-
8 às 14h; sub-10 às 15h; e sub-13
às 16h. As atividades ocorrem na
Unopar, Unidade do Lago.

FÁBIO DONEGÁ
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ERRATA
Ao contrário do divulgado na

edição de ontem, o Operário 100%
no Amador Municipal de Cascavel é
uma filial do Operário Atlético Clube
de Dourados (MS), e não de Campo

Grande. Em três jogos na
competição amadora cascavelense,
o Operário venceu três adversários

por goleada. Foram 15 gols
marcados e apenas dois sofridos na

primeira fase do Amadorzão.

Velocidade no autódromo
FÁBIO DONEGÁ

O fim de semana foi de abertu-
ra da temporada de velocidade no
Autódromo Zilmar Beux, em Cas-
cavel, com as etapas iniciais do
Metropolitano de Marcas e Pilotos,
e também da Copa Paraná/Sul de
Motovelocidade.

Pelo Marcas A, o campeão da
1ª etapa foi o catarinense Marce-
lo Sedano, que venceu as duas
corridas do dia e somou 40 pon-
tos. O estreante na categoria
Marcelo Beux chegou duas vezes
em terceiro lugar e levou o troféu
de segundo lugar na classificação
geral, com 24 pontos. Em tercei-
ro na geral ficou Gabriel Correa,
que acumulou um segundo e um
quinto lugar (23 pontos).

No Marcas B, Allan Aquino so-
mou o máximo de pontos possí-
veis (41) ao vencer as duas pro-
vas e ainda ter largado na pole
position. Ele ficou seis pontos à
frente da dupla formada pelos ir-
mãos Gelmar e Gilliard Chmiel,
de Quedas do Iguaçu.

Na categoria Marcas I, vitória da

dupla cascavelense formada por
Beto Vanzin e Marcos Cortina, en-
quanto que Flamarion Zacchi, de
Laranjeiras do Sul, foi o segundo
colocado. Eduardo Weirich, de Ma-
rechal Cândido Rondon e atual cam-
peão da categoria Turismo C, abre
a temporada com vitória. A segun-
da colocação ficou com Fábio Gren-
teski, de Foz do Iguaçu.

A 2ª do Metropolitano de Cas-
cavel está marcada para o dia 8
de abril.

 Marcas A
1º Marcel Sedano (Porto União-SC), com 40 pontos
2º Marcelo Beux (Cascavel), 24
3º Gabriel Correa (Goiânia), 23

 Categoria Marcas B
1º Allan Aquino (Santa Rita/Paraguai), com 41 pontos
2º Gelmar Chmiel/Gilliard Chmiel (Quedas do Iguaçu), 25
3º Gabriel Formentão (Cascavel), 22

 Categoria Turismo I (Injetado)
1º Beto Vanzin/Marcos Cortina (Cascavel), com 41 pontos
2º Flamarion Zacchi (Laranjeiras do Sul), 15
3º Rafael Boita (Cascavel), com 15 pontos

 Categoria Turismo C (Carburado)
1º Eduardo Weirich (Mal. Rondon), com 41 pontos
2º Fábio Grenteski (Foz do Iguaçu), 27
3º Luc Monteiro (Cascavel), 27
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Equipe que chega para a última
rodada da Taça Caio Júnior em cli-
ma de decisão depois de ter feito
boa campanha na Taça Dionísio Fi-
lho, o FC Cascavel já disponibiliza
ingressos antecipados para o jogo
de amanhã, quando espera contar
com a força da torcida diante de
Coritiba no Estádio Olímpico, às
21h45, em sua última exibição no
Campeonato Paranaense 2018.

Com quatro derrotas em quatro
jogos na segunda metade do Esta-
dual, o time cascavelense precisa
vencer o Coxa a todo custo para não
contar com outros resultados para
escapar do rebaixamento. Caso não
consiga vencer, precisa que Rio
Branco e União não vençam seus

Para lotar o estádio
compromissos. O time de Parana-
guá visitará o Londrina, que também
precisa vencer para não ser rebai-
xado - o Tubarão ainda tem chance
de ir à semifinal - e a equipe de Fran-
cisco Beltrão visitará o já rebaixa-
do Prudentópolis.

Em busca de lotar o Olímpico, a
diretoria do FC Cascavel preparou
uma promoção de ingressos. Nas
arquibancadas descobertas, quem
estiver com a camisa da equipe não
pagará ingresso. Caso contrário, o

valor é único: R$ 12 mais um quilo
de alimento. O sócio torcedor tam-
bém terá sua vez no setor. Poderá
levar um acompanhante mediante
a doação de um quilo de alimento.
Nas cadeiras cobertas, o valor tam-
bém é único: R$ 22 mais um quilo
de alimento.

Ainda sem todos os convocados reunidos, mas com Gabriel Jesus (foto), a
seleção brasileira já realizou, ontem, o primeiro treinamento em Moscou (RUS),

que receberá o amistoso de sexta-feira entre Rússia e Brasil. O trabalhou da
Canarinho foi no CT do Spartak de Moscou, clube da primeira divisão do país.

Na sexta-feira, Brasil e Rússia se enfrentarão no Estádio Luzhniki, palco que
também receberá a final da Copa do

Mundo. A bola rolará às 13h (de Brasília).

 Derrotado por 1 a 0 no jogo de
ida das quartas de final do
Campeonato Paulista, no sábado, no
Anacleto Campanella, o São Paulo
recebe o São Caetano nesta terça-
feira para a partida decisiva valendo
vaga à semifinal. O duelo está
marcado para as 21h, no Morumbi.
Para avançar, o Tricolor precisa
vencer por dois gols de diferença ou
por um para decidir nos pênaltis. O
empate é do São Caetano.

Paulista

PAULISTA
18h Red Bull x São Bento
21h São Paulo x São Caetano

GAÚCHO
21h30 Caxias x Avenida

COPA DO NORDESTE
19h Salgueiro x S. Correa
21h45 Globo x ABC
21h45 Bahia x Altos
22h CSA x Ceará

JOGAM HOJE

CBF
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Chuva e temperaturas mais baixas
marcam o início do outono, que co-
meça oficialmente às 13h15 de hoje.
De acordo com o Simepar (Instituto
Meteorológico do Paraná), nesta ter-
ça-feira (20) a previsão é de pancadas
isoladas e muita nebulosidade à noi-
te. Além disso, os termômetros de-
vem cair quase 4oC em menos de 24
horas, marcando mínimas de 20oC.

O tempo instável deve permane-
cer até sexta-feira (23). A boa notí-
cia é de que não há previsão de tem-
porais ao longo da semana, reflexo
do fenômeno La Niña que perde for-
ças a partir da chegada da nova
estação. As chuvas devem variar
entre as regiões, porém, estas va-
riações, tanto acima quanto abai-
xo, ficam próximas à normalidade
climatológica. Em Cascavel, a ex-
pectativa é de que as chuvas este-
jam um pouco acima da normalida-
de durante a estação.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

CHUVA
marca início
do outono

OUTONO será de clima instável e temperaturas mais amenas

NEVOEIROS E GEADAS
O Simepar alerta para a presença de nevoeiros e
geadas nas regiões serranas, características do
outono. Para o restante de março e todo o mês de
abril os termômetros devem marcar em média 21°C,
conforme o Instituto. Para maio, a expectativa é de
médias em torno de 16,2°C e para junho, 16°C.
A estação se caracteriza ainda pelo aumento de
aglomerados de nuvens que, segundo o Simepar,
podem causar drásticas alterações nas condições
atmosféricas. O outono termina às 07h06 do dia
21 de junho, dando lugar ao inverno.
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Com a proximidade da assinatu-
ra do contrato com a empresa que
venceu o Registro de Preços para
12 meses para a locação, instalação
e manutenção domiciliar de con-
centradores de oxigênio, o prefei-
to Leonaldo Paranhos reuniu na
manhã de ontem familiares de pa-
cientes que fazem oxigenoterapia
domiciliar prolongada e utilizam es-
tes equipamentos que até então
eram fornecidos pelo Estado, para
detalhar as razões que levaram o
Município a assumir este serviço.

O objetivo, segundo Paranhos,
é melhorar a qualidade de vida de
pelos menos 211 pacientes que te-
rão agora a solução muito mais pró-
xima deles e esclareceu várias dúvi-

“Precaução com a vida”
das que foram levantadas desde que
a Secretaria de Saúde iniciou o pro-
cesso licitatório.

“A decisão que tomamos é admi-
nistrativa e de precaução com a vida.
Não haverá mudança para o pacien-
te, pois o médico é quem continuará

a prescrever qual o tipo de equipa-
mento ele utilizará. Nós apenas que-
remos agilizar o serviço e garantir
maior conforto a quem precisa do
oxigênio e aos familiares”, detalhou
Paranhos ao grupo na sala de reuni-
ões da Prefeitura.

Processo licitatório
A Secretaria de Saúde encaminhou o processo licitatório no fim de 2017.
Os concentradores fazem parte da gama de equipamentos fornecidos pelo
Estado, porém o processo é relativamente demorado e tem apresentado
algumas dificuldades. O secretário de Saúde, Rubens Griep, detalhou que
“há um histórico de atraso de até dez meses em alguns casos e como o
Estado não tem ferramentas para corrigir este atraso de imediato, acabamos
assumindo este serviço e absorvendo esta despesa com objetivo de atender
mais rapidamente os pacientes que precisam deste suporte vital. Os
concentradores, por exemplo, não serão utilizados por todos que
encontram-se em oxigenoterapia, pois alguns ainda permanecerão com os
cilindros de oxigênio; alguns, como já ocorre, continuarão utilizando os dois
equipamentos, conforme a prescrição do médico assistente de cada
paciente, de forma a manter a qualidade do serviço já prestado pelos
profissionais dos serviços da secretaria de saúde”, detalhou Griep.

Consumo de energia
A maior preocupação das famílias em relação

aos concentradores é em relação ao consumo de
energia elétrica. Atualmente, dos mais de 200

pacientes que utilizam a oxigenoterapia em
Cascavel, no momento apenas cinco utilizam os
concentradores pelo Paid e outros 43 pelo CAE.

DIVULGAÇÃO

PREFEITO
PARANHOS
se reuniu
com
familiares
de pacientes
na manhã de
ontem
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Pós-Graduação
Unipar oferece mais de cem opções de cursos para este ano
Todos são regulamentados pelo
Ministério da Educação e abrangem
as modalidades especialização,
MBA, mestrado e doutorado

A Universidade Paranaense está
recebendo inscrições para seus cursos de
pós-graduação. A lista é abrangente e
engloba todas as áreas do conhecimento.
A maioria é da modalidade lato sensu
(especialização e MBA), mas tem também
opção na modalidade stricto sensu
(mestrado e doutorado).

A campanha com o slogan ‘Para seu
reconhecimento’ salienta a importância
de um curso de pós-graduação no
currículo do profissional, que vive este
tempo de implacável concorrência no
mercado de trabalho. Para a diretora de
Pesquisa e Pós-Graduação da Unipar,
professora Evellyn Wietzikoski, os tempos
atuais exigem que o profissional esteja
em constante processo de qualificação.

“Dar sequência aos estudos, após a
graduação, deve ser prioridade no plano
de carreira do profissional que pretende
atingir um bom grau de empregabilidade,
pois, assim, ele terá mais chance de
crescer na carreira, conseguindo um
emprego mais rentável ou uma colação
melhor na empresa em que atua”,
argumenta a diretora.

Mas, logicamente, não é só o diploma
que garante essa possibilidade. No
momento da contratação ou da
promoção, ter cursado uma pós-
graduação numa Instituição séria e de
prestígio vale muitos pontos. “A Unipar
tem esses requisitos: com mais de 40
anos de tradição em ensino, é uma
Instituição comprometida com sua
missão”, ressalta a coordenadora de Pós-
Graduação Lato Sensu, professora Célia
Macorin.  Ela também destaca o fato da
Unipar oferecer cursos com estrutura
curricular condizente com o momento
socioeconômico e cultural atual: “Todos
os nossos cursos de especialização são
regulamentados pelo Conselho Nacional
da Educação e seguem projetos

CONFIRA ABAIXO A LISTA DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E MBA OFERECIDOS
NA UNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIPAR DE CASCAVEL

 Acupuntura
 Avaliação Psicológica
 Ciências da Pele e Dermocosmética
 Direito e Processo do Trabalho Sob as Diretrizes da Reforma Trabalhista
 Direito Processual Civil
 Doenças Infecciosas e Parasitárias
 Endodontia
 Enfermagem Dermatológica e Assistência às Feridas
 Estruturas de Concreto e Fundações
 História Contemporânea e do Brasil
 MBA em Empreendedorismo & Coaching
 MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito
 Métodos Ágeis na Gestão de Projetos de Software
 Ortodontia
 Política, Gestão e Direito no Setor Público
 Práticas Construtivas e Gerenciamento de Obras e Serviços
 Projeto Arquitetônico: Gestão e Sustentabilidade
 Psicologia Analítica: Clínica Junguiana
 Psicologia Clínica Analítica Comportamental
 Relações Familiares e Intervenções Psicossociais

pedagógicos modernos, voltados para o
aperfeiçoamento em uma determinada área
do conhecimento”.

A coordenadora ainda lembra outras
vantagens que um curso de pós-graduação
traz ao profissional, como a ampliação do
seu networking (rede de contatos) e a
consolidação da sua formação acadêmica. É
disso tudo, segundo ela, que vem o
reconhecimento: “Levar o aluno a buscar
esse reconhecimento, aprimorando suas

capacidades técnicas e aumentado sua
visibilidade pessoal, é o objetivo primaz
dos nossos cursos”.

As aulas dos cursos de especialização
serão ministradas em finais de semana,
em regime quinzenal. Serão 360 h/aulas. O
prazo de inscrição vai até março. O número
de vagas é limitado (quase todos têm
apenas 30 vagas). O corpo docente é
formado, em sua maioria, por mestres e
doutores. Saiba mais em pos.unipar.br.

FOTO
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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, 20 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Pedro Sebastião Poronhak e Annelise Ferreira dos Santos Machado
2- Nathan Machado Pereira e Patricia Danielli Francisco
3- Douglas Pedro Pamocene e Ketelly Caroline Felix da Silva
4- Dione Marques da Costa e Jéssica Cristina Ferreira
5- Fabricio Flavio Silveira e Leiliane Morais da Silva
6- Moisés Oliveira Pereira e Camila Alves da Silva
7- Leonardo Francisco Citon e Tatiele de Fatima Mariano
8-Uesley Lucas Gozdecki e Andre Felipe Hilbert
9- Eurico Barboza Viana e Tayla Lalesca dos Santos de Araujo
10- Claudecir Roberto França e Keli Adriana Guerra
11- Marcelo Francisco da Silva e Letícia França de Souza

Para a compra de novos veícu-
los, à Secretaria de Assistência
Social programou um pregão eletrô-
nico na modalidade de registro de
preço que já foi aberto pelo Municí-
pio de Cascavel.

O processo, que prevê o valor de
R$ 2,8 milhões para aquisição de veí-
culos zero quilômetro, por enquanto,
não permite que a frota seja renovada.

“Este processo é realizado para
facilitar todo o trâmite oficial quan-
do o Município receber os recursos
necessários para a aquisição de
esferas estadual ou federal. Não
serão adquiridos veículos neste
primeiro momento, pois se trata de
uma previsão”, esclarece a Secre-
taria de Assistência Social.

A respeito de ser viços com
maior demanda, a secretaria
acrescenta que não é possível
apontar quais terão prioridade.
“Todos os serviços têm necessi-
dade de aumentar sua capacida-
de de logística, mas a secretaria
tenta manter todos os setores
com a capacidade necessária
para o atendimento correto”.

Previsão de novos veículos

CONSULTÓRIO
DE RUA
Diante do alto valor orçamentário
previsto para a compra, não é
descartada a possibilidade de
que novo veículo possa ser
adquirido para melhorias do
Programa Consultório na Rua,
que integra ações da
Secretaria de Saúde.
“Quanto ao programa
Consultório de Rua, existe a
possibilidade de cedência de
veículos da Seaso para atender
ao programa, mediante
solicitação da Secretaria
de Saúde”

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

CONSULTÓRIO na Rua poderá
ter novo veículo
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O cardápio da merenda escolar na rede
municipal de Cascavel inclui uma variedade
de alimentos de deixar não só as crianças
com água na boca. Os pratos são servidos
entre às 9h e 9h45, dependendo da organi-
zação de cada escola.

No início da semana, por exemplo, a re-
feição para o ensino regular inclui macarrão
com molho de carne moída e suco como
acompanhamento.

Já na terça-feira, o horário da merenda
escolar é o mesmo, no entanto, a escolha
do cardápio segue mais o perfil de um lan-
che da manhã e são oferecidos bolo e chá.

Essa variação extrema é o que tem pro-
vocado questionamentos de pais de alunos
na Escola Gladis Maria Tibola e que seguem
as redes sociais do Hoje News. A crítica
de um deles que entrou em contato com a
equipe é de que em determinados dias da
semana, o que é servido aos alunos não é
suficiente. “Acho um absurdo este cardápio
de alimentação para uma criança que sai
cedo de casa e chega depois das 12 horas”,
diz o pai que preferiu não se identificar.

Cardápio questionado
A Secretaria de Educação de Cascavel informa que os
cardápios preparados para as escolas municipais seguem
critérios do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação). “Eles estabelecem que a merenda das escolas de
meio período devem suprir ao menos 20% das necessidades
nutricionais diárias e 70% para as escolas de período integral
e Cmeis”, esclarece a nutricionista Gabriela Franceschini do
PMAE (Programa Municipal de Alimentação Escolar).

REFORÇO
Segundo a Secretaria de Educação,
atualmente o município trabalha com seis
diferentes tipos de cardápios: “Um deles é
para bebês até um ano dos Cmeis e outro
para as demais crianças dos Cmeis. Existe
ainda cardápio para as escolas que
apresentam maior índice de vulnerabilidade
social, um cardápio para as demais escolas
de ensino regular; para as escolas que
atendem em período integral e um cardápio
para os alunos de pré-escola dos
estabelecimentos que atendem em período
integral”, argumenta. Neste ano, acrescenta a
secretaria, o cardápio com mais opções de
merenda salgada é aplicado em escolas que
apresentam maior vulnerabilidade social.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

JUSTIFICATIVA
Embora haja questionamentos de famílias a justificativa é de que o
percentual nutricional recomendado a cada dia é atendido. “Em
relação às vitaminas e sais minerais pode ocorrer variação,
entretanto, nada que prejudique as crianças e o cardápio busca
equilíbrio calórico, por isso, há duas refeições salgadas, normamente
no início e no fim de semana, duas doces e um lanche”, explica a
nutricionista. Ainda segundo ela o tempo de espaço da merenda até
o almoço segue um intervalo de três horas, como preconizado para
cada refeição. Em relação ao ensino integral a informação é de que
são servidas três refeições diariamente. “Sempre é mantido arroz e
feijão e há variação na salada e na proteína”.

Valor nutricional

CARDÁPIO é definido para cada semana do mês e nas escolas regulares
tem que atender 20% das necessidades nutricionais diárias
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Compromisso com interesse
e serviço públicos; respeito ao di-
álogo democrático, avesso à po-
larização e a extremismos; foco
no combate às desigualdades;
busca por soluções concretas
para os desafios do País; com-
promisso inegociável com a éti-
ca. Esses cinco pontos norteiam
um movimento político plural e
suprapartidário que se espalha
pelo Brasil e chega a Cascavel.

Na noite desta quarta-feira (21),
o movimento discutirá as ações na
cidade durante um encontro no
Country Club, às 19 horas. Denomi-
nado de “Escuta Agora! Cascavel”,
o evento pretende reunir represen-
tantes da sociedade civil organiza-
da para discutir questões que fa-
çam, de fato, o Brasil um país mais
humano, simples e sustentável.

Segundo os organizadores, o
movimento pretende impactar a
agenda pública e a ação política a
partir do engajamento dos cidadãos
comuns. A missão é conjugar na
política o verbo “servir” no sentido
de ser útil, ajudar, zelar pelo bem-
estar e buscar soluções imediatas.

Diálogo sem extremismo

Agora!
Os organizadores afirmam que o “Agora!” é um movimento da sociedade civil,
plural e suprapartidário. Formado por pessoas que são referências em suas áreas
de atuação, mas que compreenderam que era urgente dedicar parte de seu
tempo e conhecimento para mergulhar nos problemas do País. “Gente que
resolveu deixar os lados de lado para construir uma nova agenda para o Brasil e,
principalmente, se colocar à disposição para implementá-la dentro e fora do
governo”, diz o movimento em nota.
O evento em Cascavel terá a participação dos idealizadores Marcos Silveira
e Natalie Unterstell. Atualmente, o movimento é composto por mais de 100
membros em 15 estados brasileiros nas cinco regiões do País.

 MOVIMENTO “Agora!” em um dos eventos realizados em Curitiba

DIVULGAÇÃO
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Enquanto a vovó Vivi conta his-
tórias, os olhos das crianças se
enchem de alegria. O brilho e a feli-
cidade estampados no rosto de
cada pequeno são os motivos
que a faz seguir adiante com um
projeto idealizado há mais de
duas décadas, e que se reforçam
neste Dia do Contador de Histó-
rias, celebrado hoje.

“Criei a vovó Vivi em 1996, den-
tro da biblioteca de um colégio que
trabalhei durante anos, no Bairro
Maria Luiza, em Cascavel. A ideia
surgiu quando vi as crianças pro-
curando livros para ler, e foi aí que
a vontade de contar histórias aflo-
rou”, lembra a pedagoga e especi-
alista em docência no ensino su-
perior, Virginia do Rocio Monastier,
que dá vida à personagem.

O nome da personagem é uma
abreviação de seu nome próprio.
Segundo Virginia, a vovó Vivi, além
de ler livros infantis, ainda encena,
experiência que trouxe das aulas
de teatro da época em que estuda-
va. Ela dá asas à imaginação as-
sim que coloca as vestimentas que
a caracterizam como uma contado-
ra de histórias. De sapatilha e saia
escuras, camisa de cetim branca,
um xale colorido, peruca loira ca-
cheada, batom cor de rosa, bolsa
de “fuxico” e brincos de pérola, a
vovó Vivi está pronta para compar-
tilhar a magia que há em cada pá-
gina folheada.

“O mais importante de tudo é
transmitir alegria para as crianças.
Eu vejo isso nos olhos delas. As

histórias despertam a curiosidade,
elas ficam extasiadas, como se ti-
vessem vendo naquele momento
os personagens do livro”, diz Virgi-
nia. Entre as mais pedidas estão
os contos infantis dos Três Porqui-
nhos, Branca de Neve e A Bela e a
Fera. Virginia lembra que além das
histórias, as crianças gostam tam-
bém de vê-la declamar poesias,
outra habilidade da pedagoga.

 O acaso levou a contadora de histórias Lucy Maria de Araújo da
Silva, a abrir pela primeira vez um livro entre um grupo de crianças,
em 1994, na cidade de Toledo.

“Quando iniciei meu trabalho, na Vila Pioneiro, tinha uma con-
tadora [de histórias] que admirava muito. Porém, ela teve um pro-
blema de saúde e precisou ser substituída. Foi aí que várias meni-
nas passaram por um teste e daquele momento em diante come-
cei, gostei e não parei mais”, conta.

Ao longo dos anos, Lucy diz ter sentido a emoção de cada crian-
ça que parou para lhe escutar. “A cada palavra que a gente fala faz
com que a criança entre no mundo da magia. A história as leva
para vários lugares, para o mundo inteiro. Às vezes, elas até se
colocam no papel do personagem, vivem juntos aquele momento.
É um brilho no olho que não tem dinheiro que pague”, diz.

Desde o ano passado, a contadora de histórias faz parte do
projeto Amigos da Leitura, que proporciona atividades culturais e
pedagógicas às crianças e adolescentes de Toledo, e tem como
um dos principais objetivos estimulá-los a ler.

Era uma vez...

 Reportagem: Marina Kessler
               Edna Nunes

   Foto: Silmara Santos

Culpa do acaso

 Vovó Vivi conta
que durante uma

história vale a pena
dar ênfase em

quaisquer
detalhes,

tornando-a
ainda mais viva

Nos hospitais
Agora, a vovó Vivi vai se dedicar
a uma causa nobre. Em parceria
com uma amiga, Virginia passa a
fazer parte do time de voluntárias
do projeto Amor em Fios, que
arrecada cabelos para a confecção
de perucas a crianças em
tratamento de câncer nos hospitais
do município. Como contadora de
histórias, vai até os hospitais para
ler livros aos pacientes. “A partir
de agora a vovó Vivi participará
deste projeto”, afirma.
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Planejamento para desfile
A rede municipal de educação

de Cascavel começou a receber
ofício em relação às inscrições
para o desfile de 7 de Setembro.
A antecipação para o debate do
assunto é pelo menos uma forma
de evitar que o erro cometido no
último ano se repita.

A expectativa era de que re-
presentantes da educação muni-
cipal recebessem camiseta per-
sonalizada para o desfile de
2017. Isso, no entanto, não
ocorreu e as peças foram distri-
buídas entre profissionais so-
mente na última semana.

“Em razão da organização do
desfile de 7 de setembro de
2018, e considerando os prazos
para processos licitatórios, ne-
cessitamos fazer o levantamento
das instituições interessadas em
participar”, cita o documento en-
caminhado às instituições.

Para este ano a Secretaria de
Educação fará novos investimen-
tos e disponibilizará aos profissi-
onais da educação, que participa-
rem do desfile, camisa polo e ha-
verá possibilidade também da
entrega de uma calça. Funcionári-
os que par ticiparem do desfile
poderão compensar horas.

CONFIRMAÇÃO
Membros de conselhos escolares e de APPs (Associação de Pais e
Professores) assim como alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e de
outros projetos, também terão direito a uma camiseta. A orientação da
Secretaria de Educação é de que as escolas confirmem participação até o dia
23 de março.

A liminar que pedia suspensão do
concurso para monitor de
biblioteca no município foi
revogada pela Justiça. Dessa forma
a prefeitura de Cascavel tornou
público o edital de ensalamento e
convocação de candidatos.
O concurso será realizado no dia 22
de março na Unipar em Cascavel.
Os portões serão abertos às 6h45 e

Monitores de biblioteca
fechado às 7h45. A orientação é para
que os candidatos compareçam ao
local de prova com uma hora de
antecedência.
A prova terá início 15 minutos após o
fechamento dos portões e a duração
será de quatro horas, incluindo o
tempo de marcação na folha de
respostas e folha definitiva na prova
discursiva.

SECRETARIA Resolveu antecipar as discussões em torno do 7 de Setembro

ARQUIVO
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NOTAS
Habeas corpus
A presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministra Cármen Lúcia,
disse ontem que depende do
ministro-relator Edson Fachin, e
não dela, o julgamento do habeas
corpus do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, no plenário da
Corte. “O Supremo examinará
assim que o ministro Edson Fachin
levar em mesa, ou na Segunda
Turma ou ao plenário”, disse a
ministra. “O relator é o
responsável por levar o processo e
dizer a importância do processo”,
acrescentou. “Quando o relator
levar, o habeas corpus tem
preferência constitucional,
porque lida com liberdade.”

O presidente Michel Temer
conversou na última sexta-feira
(16) com o general Braga Netto,
interventor na segurança pública
do Rio de Janeiro para pedir ce-
leridade nas investigações do as-
sassinato da vereadora Marielle
Franco (PSOL) e de seu motoris-
ta Anderson Gomes.

“A determinação é para apurar
no menor prazo possível. Falei, in-
clusive, com o general Braga na sex-
ta-feira para envidar todos os esfor-
ços e todos os recursos disponíveis
para logo solucionar essa ques-
tão”, disse Temer a jornalistas
após solenidade de abertura do 8º
Fórum Mundial da Água.

Marielle foi assassinada na noi-
te da última quarta-feira (14) com
quatro tiros na cabeça, quando ia

Fórum da Água
Enquanto a abertura do 8º Fórum
Mundial da Água ocorria, ontem, no
Palácio do Itamaraty, com a
presença do presidente Michel
Temer e de chefes de Estado, outras
autoridades também discursaram
no local oficial do evento, o Centro
de Eventos Ulysses Guimarães, em
Brasília. Entre eles, o presidente
honorário do Conselho Mundial da
Água, Loïc Fauchon, que destacou a
necessidade de proteção dos
recursos hídricos e a importância de
implantar os objetivos do fórum.
“Nossos recursos naturais não estão
protegidos e a água é um dos
recursos escassos em quantidade e
em qualidade”, disse.

Intervenção
O ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, disse ontem que
recursos para a intervenção federal
no Rio de Janeiro poderão vir da
reoneração da folha de pagamento
de setores empresariais, cujo
projeto de lei tramita no Congresso
Nacional. A reoneração visa
aumentar a arrecadação do
governo. “Esperamos que seja
aprovado o projeto para gerar fonte
de recursos para programas
prioritários, inclusive, a intervenção
no Rio de Janeiro”, afirmou. Esses
recursos deverão ser solicitados
pelas Forças Armadas e podem ser
usados, por exemplo, para
combustível ou armamento.

Marielle: Temer
cobra celeridade

Marielle foi assassinada na última
 quarta-feira no Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO/ASCOM

para casa no bairro da Tijuca, zona
norte do Rio, retornando de um
evento ligado ao movimento negro,
na Lapa. A parlamentar viajava no
banco de trás do carro, quando os
criminosos emparelharam com o
carro e atiraram nove vezes. Ander-
son também foi alvejado e morreu.
Uma assessora que também esta-
va no carro sobreviveu ao ataque.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

400 ações de
crimes de trânsito

Trânsito cada vez mais violento,
número de acidentes crescendo e
refletindo o desrespeito às leis.
Isso reflete na quantidade de ações
penais relativas a crimes de trânsi-
to que estão em andamento na ci-
dade. De acordo com o promotor
púbico Alex Fadel, responsável pela
16ª Promotoria Pública de Casca-
vel, são mais de 400 ações penais
em andamento e com denúncia ofe-
recida, aguardando julgamento, re-
ferentes a crimes de trânsito.

A cada caso, os processos se acu-
mulam e é por isso que, nesta sema-
na, a 1ª Vara Criminal de Cascavel re-

aliza mutirão para instrução e julga-
mento. Estão marcadas 200 audiên-
cias, que serão realizadas até sexta-
feira, todos os dias das 8h20 às 18h.

“Infelizmente, em algumas situa-
ções, a testemunha ou o réu não vem,
mas esse é o número que prevemos
até o fim da semana. Só hoje [ontem]
de manhã, foram dez audiências, com
oito condenações, uma absolvição e
uma situação em que o réu não veio.
Mas pretendemos dar uma resposta
rápida à sociedade quanto à punição
destes crimes. O caso que ocorrer
agora, por exemplo, daqui a seis me-
ses já é julgado”, explica Fadel.

PUNIÇÃO
A punição para o crime de
trânsito depende da gravidade
do que foi cometido. Pode ser
desde suspensão de direito de
dirigir, multa ou, em casos mais
graves ou que não se cumpre a
medida alternativa, prisões em
regime semiaberto. “A cadeia
não é a única forma de punir
alguém. Crimes de pequeno e
médio potencial ofensivo
resumem-se a penas restritivas de
direito. A pessoa fica impedida
de conduzir veículo automotor,
ou de sair de casa em alguns
horários, limitação no fim de
semana, e também a parte da
multa, que dói no bolso”,
comenta o promotor público
Alex Fadel.

O que prevê o código
O Código de Trânsito Brasileiro prevê algumas situações como crime de trânsito.

São elas: homicídio culposo da direção do veículo automotor, lesão corporal
culposa, crime de omissão de socorro, embriaguez ao volante e dirigir sem

habilitação.  Em todo o Paraná, o número de flagrantes de crimes de trânsito é
assustador. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), por exemplo, no Paraná, autuou
6.275 motoristas por dirigir sem habilitação, 2.341 por trafegar com a carteira

vencida e 3.958 por embriaguez ao volante.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Fotos: Fábio Donegá

AUDIÊNCIAS e julgamentos
serão realizados até sexta-feira
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Giro da
Violência

Incêndio em empresa
Uma empresa de compra e venda de
metais pegou fogo na manhã de
ontem, na marginal da BR-277, Bairro
Parque São Paulo em Cascavel.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o
fogo começou em uma máquina da
empresa. O socorro chegou ao local e
conseguiu controlar rapidamente as
chamas. Ninguém se feriu.

Esfaqueado
Um rapaz de 17 anos ficou ferido ao
ser esfaqueado na noite de
domingo. Ele foi atendido na Rua
Olívia Kucinski, Bairro Neva, onde
parou em uma casa para pedir ajuda.
De acordo com testemunhas, um
parente teria sido o responsável pela
agressão. A Polícia Civil investiga o
caso. O rapaz foi levado para o HU
(Hospital Universitário) em estado
grave.

Foragido preso
Douglas Pereira, de 24 anos, foi
localizado ontem em uma casa, no
Bairro Colmeia em Cascavel, por
policiais do Pelotão de Choque. Ele
estava foragido da PEC
(Penitenciária Estadual de Cascavel)
desde a rebelião registrada em
novembro do ano passado. Ele foi
encontrado após denúncia anônima
recebida pela polícia.

FÁBIO DONEGÁ

Um homem ficou ferido ao cair de uma altura aproximada de sete metros. Foi na
noite de domingo. Ele pulou do muro alegando que estava fugindo de alguém.
Porém, estava com sinais de embriaguez e há suspeita de que tentava furtar algum
objeto. O caso ocorreu na Rua Paraná, ao lado da Agência do Trabalhador.
Com a queda, o homem ficou ferido e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Acusado e confesso de ter mata-
do Maycon Barros de Oliveira, de 23
anos, e Edenilson Valões, 17 anos, o
guarda patrimonial Osires Tavares está
afastado da função de Guarda Patri-
monial, que exerce desde 2009.

Ele confessou o crime cometido na
noite de sábado, no Reassentamen-
to São Francisco, às margens da BR-
369, e alegou legítima defesa, dizen-
do que tentou separar uma briga e
que foi atacado pelos rapazes, quan-
do se defendeu.

Ele foi preso pelo crime e, de acor-
do com a Prefeitura de Cascavel, está
automaticamente afastado das fun-
ções. O setor da Guarda Municipal vai
instaurar um processo administrativo,
por meio da corregedoria, para apu-
rar a conduta do servidor que, segun-
do a prefeitura, não tem histórico de
violência ou mau comportamento.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Servidor afastado
De acordo com a Prefeitura, ele

terá os dias de falta descontados do
salário, até que seja apresentado um
documento informando da reclusão
e, em caso de dependentes, estes
receberão auxílio-reclusão, benefício
pago pelo IPMC.

Segundo a Guarda Municipal, as
punições podem ser desde orientações
até advertência e suspensão. São qua-
tro procedimentos de investigação
contra guardas em andamento, que
estão em fase de investigação.
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“Voz veluda”
Durante críticas ao chefe da 10ª Regional de Saúde,

Miroslau Bailak, o presidente do Legislativo Gugu Bueno
(PR) usou adjetivos irônicos. “o Voz Veluda”. “Ele parece

sempre convincente quando chamamos à tribuna”. Em
outro momento, chamou o representante

do Estado de “glorioso”.

Sem “voz veluda”
Tudo indica que Miroslau
não atenderá a
convocação do
presidente da Câmara.
Ele está em Curitiba.
A promessa é que hoje
Gugu faça um desabafo
bem mais acalorado, na
sessão às 14h30. Nos
bastidores, dizem que ele
vai “soltar os cachorros”.

Bossa nova
Fernando Halberg (PPL),
mais ponderado em suas
palavras, apontou
que o diretor da 10ª
Regional sempre
apresenta uma
“coletânea de desculpas”
toda vez que é
convocado a dar
explicações na Câmara.

Eleições
Não é segredo que Gugu
almeja vaga na Assembleia
Legislativa. Na tribuna
ontem ele já teve solicitação
de outros vereadores: se
eleito for, que interceda em
favor de Cascavel. Com um
discurso bem ácido, lembrou
que a cidade tem quatro
deputados estaduais e
precisa de
representatividade.

Intervenção militar
Teve vereador empolgado com
a intervenção militar no Rio
de Janeiro. Josué de Souza
(PTC) disse que o Exército tem
que intervir no HU. Logo ele
foi interrompido pelo vereador
Rômulo Quintino (PSL) que
pediu para que a discussão
não tomasse outros rumos.

SEM DAR NOMESSEM DAR NOMESSEM DAR NOMESSEM DAR NOMESSEM DAR NOMES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Jorge Bocasanta (Pros) não poupou acusações ao Hospital
Universitário. “Há uma quadrilha no HU”, disse o vereador.

 Ele aponta salários altos de funcionários: um deles, que
atua no alto escalão, ganha R$ 30 mil, o que para o
parlamentar não seria compatível.

Interessante a postura dos ex-secretários Jorge Lange
(vice-prefeito) e Fernando Dillenburg durante a coletiva
de imprensa no meio do saguão da Câmara de Vereadores.
Falaram durante uma hora sobre o “Caso EcoPark” sem
pronunciar o nome de Juarez Berté. Dirigiram-se a ele
chamando de “ex-secretário”.

A falta de leitos para
atender os pacientes en-
caminhados pelos servi-
ços de urgência e emer-
gência teve pesadas críti-
cas do presidente da Câ-
mara de Vereadores,
Gugu Bueno (PR), durante
a sessão de ontem.

Em Cascavel, pacien-
tes aguardam em macas
do Siate e do Samu até a
liberação de leitos do
SUS (Sistema Único de
Saúde), e enquanto isso
não ocorre, as ambulânci-
as ficam paradas em fren-
te aos hospitais.

Bailak é
convocado

Na semana passada,
a própria Secretaria de
Saúde apresentou a difi-
culdade que tem tornado
difícil o trabalho nas
UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento). “As ma-
cas ficam retidas por fal-
ta de vagas. Chegamos
ao cúmulo de não ter-
mos macas. Antes a bri-
ga era por leitos e agora
é por macas”, desabafou
Bueno ao pedir espaço
na tribuna.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Fábio Donegá

REUNIÃO DE EMERGÊNCIA
Diante de toda situação, uma reunião de emergência está
marcada para hoje na antessala da Câmara. O diretor da
10ª Regional de Saúde, Miroslau Bailak, está entre os
convocados a explicar a situação. Ele é o elemento principal
do encontro marcado às pressas e que também tem a
convocação do diretor geral do Hospital Nossa Senhora da
Salete, Rogério Lunardelli, do diretor administrativo do
Hospital São Lucas, Ildemar Canto, do promotor de Saúde,
Ângelo Mazzuchi, do médico regulador do Samu, Rodrigo
Nicácio e do diretor administrativo do Hospital
Universitário, Edson Souza.

MIROSLAU BAILAK provavelmente não atenderá a convocação
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 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Fábio Donegá e Aílton Santos

O ex-secretário de Obras, Jorge
Lange, e o ex-presidente do IPC (Ins-
tituto de Planejamento de Casca-
vel), Fernando Dillenburg, desmen-
tiram ontem declarações do ex-se-
cretário de Meio Ambiente, Juarez
Berté, sobre a polêmica envolven-
do a construção do EcoPark no Bair-
ro Morumbi. A troca de um tubo de
metal por concreto é questionada
e gera desentendimentos entre
membros da gestão atual do pre-
feito Leonaldo Paranhos.

Lange e Dillenburg apresenta-
ram um documento demonstrando
que Berté teria recebido o pedido
de aditivo, engavetado pelo ex-se-
cretário de Meio Ambiente. “Ele
assinou [a solicitação de aditivo] e
depois segurou com ele. O docu-
mento foi encontrado no processo
de tramitação de projetos no dia 13
de setembro, também com nome
da servidora Sonia Servenini, pe-
dindo o encaminhamento do aditi-
vo ao prefeito, que era a autorida-

 “HOUVE negligência. É necessário que o
fiscal do contrato acompanhe a obra e
comunique qualquer irregularidade”,
afirmam Lange e Dillenburg

Berté reafirma existência de nota
O ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Ber-

té, reafirmou ontem a existência da nota cobran-
do serviços do EcoPark. “Existe a nota para a co-
brança do reaterro. Pode ser que houve engano,
mas a nota chegou a Secretaria”.

Sobre o engavetamento do pedido de aditivo, Ber-
té disse que não havia motivos para a aprovação,
por isso, ele seguiu os tramites. “Não seguiu em
frente por não ter justificativa. Não havia os docu-
mentos necessários. Se eram eles que mandavam,
como dizem que eu segurei [o aditivo]”, inadagou.

Sobre a coletiva envolvendo o ex-secretário de
Obras, Jorge Lange, e o ex-presidente do IPC (Insti-
tuto de Planejamento de Cascavel), Fernando Dil-
lenburg, Berté finalizou dizendo que “não há como
explicar o inexplicável”.

de que tinha que tomar decisão”,
diz Dillenburg.

Embora a todo o momento Ber-
té tenha alegado que a autorização
para a troca dos materiais seria de
responsabilidade da Secretaria de
Meio Ambiente, Lange e Dillenburg
dizem que cabe a Secretaria de
Obras essa decisão. “Conforme a
lei 6.792 em nenhum momento há
escrito que a função da Secretaria
de Meio Ambiente é fiscalizar
obras”, diz Dillenburg.

Outra declaração contestada está
relacionada a supostas notas ficais
encaminhadas à Secretaria de Meio

Ambiente para pagamento de servi-
ços no EcoPark. “Essa obra nunca
teve uma medição no bueiro. Primei-
ro ocorre o aditivo, para depois avali-
ar pagamentos”, diz Lange.

Mesmo com a solicitação de mais
prazo pela empresa contratada, a
Secretaria de Planejamento avaliou
especificamente a autorização arqui-
tetônica, estudo hidrológico da vazão,
durabilidade e redução de R$ 200
mil no custo da obra. “Seria no míni-
mo incompetência de quem está ge-
rindo o Programa [de Desenvolvimen-
to Integrado] não olhar para todos
esses aspectos”, diz Dillenburg.

 “TEMOS QUE SER MALANDRO
NO SERVIÇO PÚBLICO”

Dillenburg fez declarações polêmicas durante entrevista
coletiva, ao ser questionado sobre uma autorização

verbal para que os materiais da ponte fossem
trocados. “Sempre disse a minha equipe: Temos que

ser malandro no serviço público. E a maior
malandragem que um servidor público pode fazer é

fazer a coisa certa. Se fizer a coisa certa ninguém vai poder
acusar e vai poder encarar as pessoas olhando nos olhos”.

O ex-presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) disse
que a empresa decidiu antecipadamente trocar o material para ganhar

tempo, sem autorização da Prefeitura. Dillenburg encerrou a coletiva
argumentando que essa será a última vez que falará publicamente sobre

o caso – responderá apenas se for convocado pelo Legislativo.

Jorge Lange diz que Juarez Berté, ex-secretário de Meio Ambiente, foi
implacável contrariando o posicionamento de pelo menos 14 técnicos (entre eles
engenheiros e uma servidora ligada ao Tribunal de Contas), que a troca de
materiais para a execução da ponte do EcoPark não traria prejuízos ao
Município. “Ele dizia: ‘Esse parecer não serve, sou advogado´”. O documento
sobre o aditivo deveria apenas tramitar pela Secretaria de Meio Ambiente e depois
ser encaminhada ao prefeito, Leonaldo Paranhos – o que não ocorreu. “Em conjunto
tomaríamos uma atitude correta. Porém, esse papel nunca apareceu e até hoje não
chegou as mãos do prefeito. Houve uma negligência”, diz Dillenburg.

DOCUMENTO
repassado pelo ex-
secretário sobre
possível cobrança
do Ecopark

REPRODUÇÃO Lange e Dillenburg disseram durante
entrevista que na obra existe a
necessidade de ter um fiscal de contrato,
que deveria ter comunicado a Secretaria
de Planejamento e a UCT – que não foi
feito. “Houve negligência. É necessário
que o fiscal do contrato acompanhe a
obra e comunique qualquer
irregularidade”, afirma o ex-secretário de
Obras, que reforça a necessidade de
formação técnica na área desse fiscal para
verificação do serviço.

contestam BertéEx-secretários

Resistência

F iscalização

BERTÉ diz
que “não há
como explicar o
inexplicável”
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O ex-secretário de Obras, Jorge
Lange, e o ex-presidente do IPC (Ins-
tituto de Planejamento de Casca-
vel), Fernando Dillenburg, desmen-
tiram ontem declarações do ex-se-
cretário de Meio Ambiente, Juarez
Berté, sobre a polêmica envolven-
do a construção do EcoPark no Bair-
ro Morumbi. A troca de um tubo de
metal por concreto é questionada
e gera desentendimentos entre
membros da gestão atual do pre-
feito Leonaldo Paranhos.

Lange e Dillenburg apresenta-
ram um documento demonstrando
que Berté teria recebido o pedido
de aditivo, engavetado pelo ex-se-
cretário de Meio Ambiente. “Ele
assinou [a solicitação de aditivo] e
depois segurou com ele. O docu-
mento foi encontrado no processo
de tramitação de projetos no dia 13
de setembro, também com nome
da servidora Sonia Servenini, pe-
dindo o encaminhamento do aditi-
vo ao prefeito, que era a autorida-

 “HOUVE negligência. É necessário que o
fiscal do contrato acompanhe a obra e
comunique qualquer irregularidade”,
afirmam Lange e Dillenburg

Berté reafirma existência de nota
O ex-secretário de Meio Ambiente, Juarez Ber-

té, reafirmou ontem a existência da nota cobran-
do serviços do EcoPark. “Existe a nota para a co-
brança do reaterro. Pode ser que houve engano,
mas a nota chegou a Secretaria”.

Sobre o engavetamento do pedido de aditivo, Ber-
té disse que não havia motivos para a aprovação,
por isso, ele seguiu os tramites. “Não seguiu em
frente por não ter justificativa. Não havia os docu-
mentos necessários. Se eram eles que mandavam,
como dizem que eu segurei [o aditivo]”, inadagou.

Sobre a coletiva envolvendo o ex-secretário de
Obras, Jorge Lange, e o ex-presidente do IPC (Insti-
tuto de Planejamento de Cascavel), Fernando Dil-
lenburg, Berté finalizou dizendo que “não há como
explicar o inexplicável”.

de que tinha que tomar decisão”,
diz Dillenburg.

Embora a todo o momento Ber-
té tenha alegado que a autorização
para a troca dos materiais seria de
responsabilidade da Secretaria de
Meio Ambiente, Lange e Dillenburg
dizem que cabe a Secretaria de
Obras essa decisão. “Conforme a
lei 6.792 em nenhum momento há
escrito que a função da Secretaria
de Meio Ambiente é fiscalizar
obras”, diz Dillenburg.

Outra declaração contestada está
relacionada a supostas notas ficais
encaminhadas à Secretaria de Meio

Ambiente para pagamento de servi-
ços no EcoPark. “Essa obra nunca
teve uma medição no bueiro. Primei-
ro ocorre o aditivo, para depois avali-
ar pagamentos”, diz Lange.

Mesmo com a solicitação de mais
prazo pela empresa contratada, a
Secretaria de Planejamento avaliou
especificamente a autorização arqui-
tetônica, estudo hidrológico da vazão,
durabilidade e redução de R$ 200
mil no custo da obra. “Seria no míni-
mo incompetência de quem está ge-
rindo o Programa [de Desenvolvimen-
to Integrado] não olhar para todos
esses aspectos”, diz Dillenburg.

 “TEMOS QUE SER MALANDRO
NO SERVIÇO PÚBLICO”

Dillenburg fez declarações polêmicas durante entrevista
coletiva, ao ser questionado sobre uma autorização

verbal para que os materiais da ponte fossem
trocados. “Sempre disse a minha equipe: Temos que

ser malandro no serviço público. E a maior
malandragem que um servidor público pode fazer é

fazer a coisa certa. Se fizer a coisa certa ninguém vai poder
acusar e vai poder encarar as pessoas olhando nos olhos”.

O ex-presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) disse
que a empresa decidiu antecipadamente trocar o material para ganhar

tempo, sem autorização da Prefeitura. Dillenburg encerrou a coletiva
argumentando que essa será a última vez que falará publicamente sobre

o caso – responderá apenas se for convocado pelo Legislativo.

Jorge Lange diz que Juarez Berté, ex-secretário de Meio Ambiente, foi
implacável contrariando o posicionamento de pelo menos 14 técnicos (entre eles
engenheiros e uma servidora ligada ao Tribunal de Contas), que a troca de
materiais para a execução da ponte do EcoPark não traria prejuízos ao
Município. “Ele dizia: ‘Esse parecer não serve, sou advogado´”. O documento
sobre o aditivo deveria apenas tramitar pela Secretaria de Meio Ambiente e depois
ser encaminhada ao prefeito, Leonaldo Paranhos – o que não ocorreu. “Em conjunto
tomaríamos uma atitude correta. Porém, esse papel nunca apareceu e até hoje não
chegou as mãos do prefeito. Houve uma negligência”, diz Dillenburg.
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Obras, que reforça a necessidade de
formação técnica na área desse fiscal para
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Cascavel completará 88 anos dia 28 de março.
Ninguém vai comemorar, mas foi um sertanejo for-
te, Jeca Silvério, que a iniciou.

As geadas dos anos 1950 inviabilizaram a cafeicultu-
ra, para imensa tristeza dos agricultores que vieram à
região só para produzir café. O ano de 1960 começou
sob a ameaça de que a imensidão de madeira levada
daqui para construir Brasília iria desertificar a região.

Sem sua maior riqueza, Cascavel seria uma ci-
dade fantasma. A criação da Acic em 1960 foi uma
resposta a tal pesadelo. Resgatou o empório inicia-
do por Silvério em 1930, consolidou o polo de servi-
ços e diversificou a indústria.

A Acic trouxe ânimo, afrontado pelo fogo criminoso
que destruiu a Prefeitura em dezembro daquele ano.
Brasília, com nossa madeira, começava do zero. Cas-
cavel, com a madeira da Prefeitura queimada, também.

Cascavel deu a volta por cima. Já em 1962 era
uma das cidades que mais cresciam no país. Na
década seguinte a madeira de fato se esgotou, mas
já seguia potente o ciclo agropecuário, esteio ao ro-
busto empório de comércio e serviços estabelecido.

Mais uma década e em março de 1986 a Coopa-
vel estava em ruínas, por artes malignas da ditadura.
Mas a fibra cascavelense evitou o fechamento da co-
operativa, hoje cantada em prosa em verso. Em mar-
ço de 1990 foi a Unioeste beirar a morte, mas a co-
munidade se uniu, reagiu e a instituição sobreviveu.

Pelo conjunto da obra, Euclides da Cunha, que
se referiu ao sertanejo em Os Sertões, diria que o
cascavelense “é, antes de tudo, um forte”.

O CASCAVELENSE É,
ANTES DE TUDO, UM FORTE
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“Precisamos entender essa
nota do secretário de Saúde

Rubens Griep como um
pedido de socorro e entender

que se chegou a um ponto
inaceitável do sistema
público de saúde em

Cascavel.”

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

A inauguração
da moderna

escola de campo
Zumbi dos

Palmares, no
Assentamento
Valmir Motta.

PREVISÃO DO TEMPO
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NOVA
17/03 - 10h11

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

CHEIA
31/03 - 09h36

Nublado com
pancadas de

chuva

MINGUANTE
08/04 - 04h17

FLAVIO ULSENHEIMER/CMC

Gugu Bueno, presidente
da Câmara de Vereadores
de Cascavel sobre a crise
das UPAs que operam no

limite da capacidade.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Mamografias
Hoje, 20 de março,
representantes da LFCC
(Legião Feminina de
Combate ao Câncer)
estarão no Terminal de
Transbordo Leste, no
bairro São Cristóvão, para
realizar o agendamento
de mamografias gratuitas
para mulheres acima de 40
anos. A ação será realizada
das 7h30 às 18h30, sem
intervalo para o almoço, e
faz parte da programação
do mês da mulher.

 Medo de dirigir
O professor Fauze Kfouri,
autor de 29 livros, fará
uma palestra gratuita na
Acic (Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel) na noite de
hoje (20) com o tema
“Medo de dirigir e dirigir
com medo.” O evento,
que tem apoio da
Prefeitura de Cascavel,
está agendado para
iniciar às 19h30 no
auditório da associação.
A entrada é franca.

O cantor Agnaldo
Timóteo, que

agrediu a
população do Sul

do Brasil
verbalmente ao
defender suas

ideologias.
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ADRIANA TONELLI

Para elas
Para fechar o mês da mulher, a
Organização JCI – Cascavel vai

promover o Projeto Para Elas. Em
pauta está o empreendedorismo

feminino. Entre os principais temas
abordados estarão: Como conquistar

seus objetivos; Como a mulher
contemporânea concilia rotina

profissional, familiar e pessoal;  além
do depoimento de diversas
empreendedoras da região.

O evento é gratuito e as interessadas
podem se inscrever pelo
link https://goo.gl/forms/

zNMJY2xZQ87Xqk763.

Em Curitiba
A peça teatral a Princesa Isabela e o Pirata Abobaldo,

representada pelos atores Miguel das Neves e Solange Esequiel,
vai ser apresentada no tradicional Fringe - Festival de Teatro de

Curitiba. Será dia 31 de março. Escolas interessadas
podem agendar apresentações pelos telefones

(45) 9 9917-8620 e  9 9981-8909.

Dia de Rock
O clássico “Hoje é Dia de Rock” passará por
Cascavel dia 25 de março. A apresentação
será às 20h, Teatro Municipal Sefrin Filho.

O ingresso custa R$ 20 inteiro e R$ 10
meio. Mais informações pelo e-mail:

bruna.kurth@smartcom.net.br.

Para matar a saudade
O Clube dos Subtentes e

Sargentos de Cascavel vai
realizar a Festa Flash & Dance,
dia 14 de abril. Agende-se.

De bem com a
vida,TEREZINHA
APARECIDA DE SOUZA

De bem com a
vida,TEREZINHA
APARECIDA DE SOUZA

Felicidades!

Dayse Lages Rosa, Rafael Art,
Rosana Bartholo, Jacione Freitas e

Narla Pereira.

MABIANA GUTHS, sob o olhar
de Vera e Grasi Fotografias
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Começa hoje a campanha de
vacinação contra a dengue no
Paraná. Nesta etapa, será ofe-
recida a terceira dose da vaci-
na para quem já tomou a pri-
meira e a segunda em etapas
anteriores. Os 30 municípios e
o público-alvo da campanha se
mantêm, totalizando quase
110 mil pessoas a serem vaci-
nadas até 28 de abril, quando
finaliza a campanha. Cascavel
não faz parte dos municípios
que receberão a vacina.

“Estamos oferecendo uma
vacina segura e eficaz, que pas-
sou por vários anos de pesqui-
sas e estudos, registrada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e seguindo
as orientações da Organização
Mundial da Saúde. Quem vive
em áreas endêmicas e epidê-
micas, como é o caso dos mu-
nicípios da campanha, e já to-
mou as duas primeiras doses
da vacina contra a dengue,
deve completar seu esquema
vacinal”, explica o secretário
de Estado da Saúde, Michele
Caputo Neto.

Vacina contra a dengue

Em Paranaguá e Assaí, têm direito à vacina moradores com
idade entre 9 e 44 anos. Nos demais 28 municípios, devem ser
imunizadas as pessoas com idade entre 15 e 27 anos. Entre-
tanto, só será imunizado quem já iniciou o esquema vacinal em
2016 ou 2017. A vacinação será realizada nas unidades de
saúde, universidades, escolas e outros locais selecionados
pelos municípios que fazem parte da campanha.

“Cada cidade define os locais onde a vacina estará disponí-
vel e em quais horários, mas nossa orientação é ampliar ao
máximo a possibilidade de acesso da população”, disse a su-
perintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini. Ela res-
salta que são necessárias as três doses para garantir proteção
duradoura contra a dengue.

PROTEÇÃO
A superintendente também reforça que
a vacina protege contra os quatro
sorotipos de dengue, mas que existem
outras doenças transmitidas pelo
Aedes aegypti. “Os cuidados para
evitar a proliferação do mosquito, que
também transmite a zika e a
chikungunya, devem continuar. A
eliminação de tudo que acumula água e,
pode se tornar criadouros, deve ser
rotina de todos”, enfatiza.
Além do lançamento da campanha
nesta terça-feira, as 30 cidades farão o
Dia D de vacinação contra a dengue no
sábado (24). O objetivo é mobilizar a
população alvo e oferecer a vacina nas
unidades de saúde abertas durante o
dia, além de contar com equipes
volantes para imunizar o maior
número de pessoas.

A vacinação

 DIVULGAÇÃO

Vacina será
aplicada em

30 cidades
 do Paraná
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Novidades prometem movimentar o co-
tidiano do seu trabalho, e elas têm tudo
para serem positivas. Ouça sua intuição,
troque ideias com os colegas, mas não
confie demais nos outros. Cor: rosa.

To
ur

o

Hoje, trabalhar em equipe vai facilitar a
execução das tarefas e melhorar a inte-
gração com os colegas. Você terá ener-
gia e dinamismo de sobra para assumir
a liderança no grupo. Cor: verde.

G
êm

os

Hoje, toda a sua atenção vai se con-
centrar no trabalho. Dê duro e aposte
no diálogo para conseguir se desta-
car. Não vão faltar iniciativa e disposi-
ção da sua parte. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r  Além de contar com a sorte ao seu

lado, também terá energia de sobra
para correr atrás de todos os seus in-
teresses. Cor: preto.

Le
ão

Você começa o dia esbanjando ener-
gia e disposição. Se trabalha com pro-
dutos ou serviços ligados ao lar, terá
mais chances de se destacar nesta
fase. Cor: vinho.

V
ir

ge
m

Com facilidade para conhecer gente
nova e se expressar, vai ser fácil lidar
com o público hoje. Quanto mais con-
versar com os seus colegas, melhor as
coisas vão andar no serviço. Cor: bege.

Li
br

a

Bom dia para aumentar seus lucros
e organizar as finanças. Aproveite
todas as oportunidades que pinta-
rem e pode até conseguir um au-
mento. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão Você terá disposição e energia de so-
bra para correr atrás de todos os seus
objetivos. Troque ideias com os cole-
gas e o serviço poderá render muito
mais. Cor: roxo.

Sa
gi

tá
ri

o Logo cedo, terá energia de sobra para
dar conta das tarefas. Mas agir a sós
será a melhor escolha: não confie tanto
nos outros. Pode descobrir um segredo,
mas mantenha a discrição. Cor: rosa.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Preste atenção às boas oportunidades

que deverão surgir agora: aja rápido e
vai se dar bem. O companheirismo com
os colegas de trabalho vai tornar as
tarefas mais fáceis. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

É hora de pensar mais na sua carrei-
ra e fazer planos para subir logo de
cargo. Você terá mais pique para dar
conta das tarefas e terminar tudo o que
estava pela metade. Cor: branco.

 P
ei

xe
s O trabalho em equipe vai render muito

mais agora, principalmente se você
mostrar que tem energia de sobra pra
correr atrás dos seus interesses. Cor:
rosa.
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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

GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • RECORD

 • SBTMALHAÇÃO
Gabriela descobre que Kavaco está

trabalhando para ajudar nas despesas
de casa. Tito e Flora se beijam. Melis-
sa e Jairo anunciam a Kavaco que irão
se separar e o menino se desespera.
Maria Alice e Pérola se aproximam.
Hugo acredita que tenha perdido seu
celular. Tito afirma que Hugo está apai-
xonado por Verena. Brigitte se incomo-
da com o mau cheiro persistente do
banheiro do colégio.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta sonha em conhecer o

mundo. Ofélia incentiva suas filhas a se
casarem com um homem de posses.

Ema anuncia a chegada de Camilo e
Darcy e diz que haverá um baile na casa
de seu avô, o Barão de Ouro Verde. Lí-
dia, Jane e Mariana pensam em suas
roupas para o baile. Ofélia repreende
Elisabeta e Cecília por conta do desin-
teresse delas em relação à festa.

DEUS SALVE O REI
Catarina diz a Lucíola que precisa

convencer o povo de que será uma gran-
de rainha para Montemor. Catarina é
vaiada pelo povo durante passeio com
Rodolfo. Lupércio receita ervas para
Martinho. Glória não gosta do resulta-
do de sua imagem pintada no quadro
feito por Osiel. Amália se preocupa ao
deduzir que Afonso está treinando Levi
para ser um sucessor. Catarina avisa a
Rodolfo que precisa ser vista por todos

como uma mulher piedosa, para que o
povo de Montemor esteja a seus pés.

CARINHA DE ANJO
Gustavo chega em casa e conta

para Silvestre como foi a viagem em
São Paulo. O empresário pede para
Silvestre limpar a camisa dele que uma
doida sujou de café. Emílio fica en-
ciumado após saber que Zé Felipe e
Miguel resolveram uma questão no
colégio como heróis. Haydee manda
instarem câmeras secretas no apar-
tamento para averiguar quem é que
está tentando fazer ela pensar que
está louca. Franciely diz para Solan-
ge tomar cuidado, pois Cassandra
pode inventar algo para prejudicá-la.
Flávio recebe as fotos para prejudicar
Gustavo. Nas imagens, a modelo foi
pedir desculpa ao empresário e apro-
veitou para tentar beijá-lo.

APOCALIPSE
Henrique pede para Natália liberá-

lo, mas ela se recusa e lhe dá voz de
prisão. César se entende com Guto.
Ariela tenta seduzir Luca, mas ele se
esquiva. Estela fica espantada ao desco-
brir que Henrique foi preso. Ricardo
recebe a família de Isabela em sua
casa. Gideon tenta disfarçar o des-
conforto. Na prisão, Henrique amea-
ça Dudu e o policial fica irritado. Es-
tela se mostra decepcionada com o
marido. Ricardo pede Isabela em ca-
samento. Adriano avisa que precisa
falar com Susana. Noah estranha o
comportamento de Gideon.

AMOR PROIBIDO
Adnan, Nilay e Bülent ajudam De-

niz a organizar a casa nova. No barco,
Bihter e Behlul discutem sobre quem
pode os ter flagrado. Durante a mudan-
ça, Adnan quase acha a carta de amor
que Deniz escreveu para ele. Capitão
Riza e Nesrin quase flagram Behlul e
Bihter juntos no barco.

 Clara elogia a postura de Gael
e Patrick se incomoda. Mariano de-
nuncia a má conduta de Zé Victor
para Sophia. Sophia e Zé Victor
culpam Johnny pelo acidente na
mina. Johnny pede demissão do
garimpo e Leandra o contrata como
segurança do bordel. Patrick co-
menta com Adriana sobre o pro-
cesso de Aura. Patrick orienta Beth
a parar de beber. Passam-se al-
guns meses. Nasce a filha de Suzy
e Samuel. Cido sente-se excluído
da família de Samuel. Gael convi-
da Clara para jantar. Beth afirma a
Clara que Gael a ama. Renato pro-
põe se casar com Fabiana em tro-
ca de metade do dinheiro que pre-
tende tirar de Clara.

 • BAND

Sophia e Zé Victor
culpam Johnny pelo

acidente na mina
DIVULGAÇÃO
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