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Tecnologia
O mundo virtual, assim
como o tecnológico,
integra o dia a dia dos
alunos da rede municipal
de ensino. Todos os
estabelecimentos
possuem laboratórios e
a partir do próximo mês
será implantado o
projeto de informática
em contraturno. No ano
passado foram
investidos R$ 1,4 milhão
nesta área.
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Cascavel volta às ruas
As manifestações de rua contra a corrupção estão de volta e movimentos

que organizam um novo protesto pretendem reunir três mil pessoas na próxi-
ma terça-feira (3) no centro de Cascavel. A data não foi escolhida por acaso,
é véspera do julgamento do habeas corpus impetrado por Lula no STF contra

a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.
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A etapa cascavelense do Rei da Praia, competição organizada por amigos praticantes do vôlei de praia, teve um pódio
regional no fim de semana. O campeão foi Vinícius Mateus Dal Pozzo, de Toledo. Em segundo lugar ficou Dyogo
Lesniewski Ribeiro, de Cascavel; em terceiro ficou Marcos Roberto Massaro, de Boa Vista da Aparecida; e em quarto
lugar ficou Mateus Dal Pozzo, de Toledo. Esses foram os quatro premiados de um total foram 24 atletas participantes,
oito a mais que a etapa de Foz do Iguaçu, realizada no início do mês e que deu início à competição no oeste paranaense.
O próximo Rei da Praia será em Toledo, no dia 6 de maio.

Representada por oito ciclistas do West Bikers Team, a equipe Master de ciclismo de Cascavel fez bonito no Tour de
Cedrales, no Paraguai, no fim de semana. Destaque para Fabrício Gressana, primeiro lugar, e Jonas Souza, terceiro
colocado, na categoria Master A (foto à esquerda); e para Paulo Furtado, primeiro lugar, e Sérgio Teixeira, quarto
colocado, na Master B (foto à direita). Alessandro, Fábio, Luciano e Dionata completaram a representação cascavelense.

ARQUIVO ATLETAS
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Na natação, a
cascavelense Tauana
Eduarda, aluna de Rui
Comin na Associação
Atlética Comercial,
encerrou sua participação
na Seletiva Nacional com
duas medalhas de bronze,
nas provas dos 50m
borboleta e dos 50m
peito. Aluna do Colégio
Expressão, ela também
nadou os 100m peito
em São Paulo.

 Com o objetivo de buscar atletas
para compor a delegação brasileira
que irá representar o País na Gymna-
siade 2018, competição considera-
da os Jogos Olímpicos Escolares que
este ano será realizada em Mar-
rakesh, no Marrocos, entre os dias 2
e 9 de maio, a Confederação Brasi-
leira do Desporto Escolar promoveu
de quinta-feira a domingo, em São
Paulo, a Seletiva Nacional, evento
que reuniu os melhores atletas do
Brasil com idade entre 15 e 18 anos.

Dentre os mais de dois mil atle-
tas participantes, de 22 estados,
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Jovens talentos do esporte

destaque para a taekwondista cas-
cavelense Fabiana Nayara Santiago,
que obteve a classificação à Gym-
nasiade com medalha de ouro. Cas-
cavel, aliás, evidenciou-se positiva-
mente também com Heduarda Sa-
badin, vice-campeã, e Lainy Makerly
da Silva, terceira colocada. Esses
resultados ajudaram o Paraná a ser
vice-campeão geral no taekwondo.

Comandada por Eurico Chagas,
a equipe de Cascavel ficou à frente
de Curitiba (um ouro), Saudade do
Iguaçu (um ouro) e Londrina (duas
pratas) na delegação paranaense.

ARQUIVO ATLETA
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 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

Por cinco anos uma técnica de
enfermagem aguarda nomeação
pelo Estado para atuar no Hospital
Universitário em Cascavel, contrari-
ando as seguidas declarações de
Paulo Sérgio Wolf, o Cascá, reitor da
Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná). Pelo menos 30
leitos estão parados na instituição
mantida pelo SUS (Sistema Único
de Saúde) e a justificativa é que não
há técnicos de enfermagem para dar
início ao atendimento.

O advogado Antonyo Leal Júni-
or representa a profissional – que
prefere não ser identificada – em
um processo iniciado ano passa-
do, para que fosse validado o con-
curso 011/2013, fazendo com que
ela não perdesse o direito à vaga.
Em setembro de 2016, a publica-
ção do edital 138/2016 aumentou
as esperanças de uma nomeação,
com a ampliação das vagas. Ela foi

PELO MENOS 30 leitos estão parados no
HUOP por falta de profissionais

CONTRADITÓRIO
Mesmo com a candidata aprovada, a Unioeste lançou chamamento público
ano passado para contratar técnicos de enfermagem para o HU por meio
de contrato. Cascá disse que apenas quatro interessados se registraram
para trabalhar pelo salário de R$ 2,3 mil. Após essa alegação, na semana
passada, o vereador Roberto Parra (PMDB) recebeu uma relação de outro
concurso para o cargo - este realizado em 2016 pelo Estado.
Dos 515 técnicos de enfermagem previstos para Cascavel, apenas dois foram
chamados, segundo o parlamentar. “Se tem alguém mentindo, precisamos saber
quem é”, disse o vereador, que esteve reunido ainda na tarde de ontem com o
vereador Pedro Sampaio (PSDB) e o reitor da Unioeste.

chamada a apresentar documen-
tação, se aceitava a vaga. Houve a
publicação de um terceiro edital -
160/2016 -, da Unioeste. Esse
edital declarou que ela estava
apta. Faltava apenas a nomeação
e a posse”, diz o advogado.

Para garantir a vaga, o advoga-
do entrou com um mandado de se-
gurança no Tribunal de Justiça con-

tra o governador Beto Richa e o se-
cretário da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior do Paraná, João
Carlos Gomes. A técnica de enfer-
magem teve a vaga reservada de
maneira parcial, e a ordem de no-
meação saiu em 22 de fevereiro,
mas até agora não houve posicio-
namento do Estado, que tem até 4
de abril para recorrer.

Na justiça por vagaNa justiça por vaga
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

 Os investimentos na área de in-
formática e tecnologia possibilitam
aos alunos da rede municipal de
ensino em Cascavel o acesso ao
computador e o conhecimento por
meio do mundo virtual. Hoje todos
os estabelecimentos de ensino do
perímetro urbano contam com labo-
ratório de informática e de 11 esco-
las do campo, nove delas também
são equipadas com esse espaço.

Somente no ano passado, a
prefeitura destinou R$ 1,4 milhão
a essa área e a expectativa do Mu-
nicípio é garantir a compra de no-
vos equipamentos para o atendi-
mento de crianças. “Há planos de
aquisição de novos equipamen-
tos para equipar tanto a sala de
aula, quanto o laboratório de in-
formática de 15 escolas”.

A partir da pré-escola, as cri-
anças têm acesso ao laboratório
de informática educacional e já no
1º ano, passam a ter aulas uma
vez na semana. “As aulas de in-
formática educacional no período
regular abordam os conteúdos de
informática instrumental e mate-
mática, sempre pela perspectiva

Acesso à tecnologia

 Uma das novidades já a partir deste mês é o projeto de informática em
contraturno. Segundo a Secretaria de Educação o uso prático da tecnologia será
abordado por meio de projetos que envolvam edição de vídeos, fotografia,
criação e edição de músicas, ciências, publicação de jornal da escola e jogos.
“Nas atividades em contraturno o objetivo é promover a autonomia, o
protagonismo, o trabalho coletivo, a inovação, e elevar o aluno da condição de
consumidor de tecnologia para a condição de criador de tecnologia”, ressalta a
Secretaria de Educação.

 A Secretaria de Educação afirma que os responsáveis pelas crianças
devem estar atentos aos bilhetes com aviso de matrícula, já que o núme-
ro de vagas em cada escola é limitado.

Os kits para oito escolas foram repassados na última semana e cada
um deles reúne aproximadamente 4.500 peças. A previsão é de que ain-
da neste semestre sejam adquiridos mais materiais de robótica.

R$ 1,4 milhão
foram destinados
para a tecnologia

nas escolas em 2017

 AS AULAS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL
OCORRERÃO INICIALMENTE NAS ESCOLAS:

 Almirante Barroso
 Aloys João Mann
 Dulce Perpetua Piorezan Tavares
 Irene Rickli
 Maria Tereza Abreu De Figueiredo
 Terezinha Picoli Cezarotto
 Profª Dulce Andrade Siqueira Cunha - Caic I
 Profª Dilair Silverio Fogaça

 No início da antiga gestão muni-
cipal foram adquiridos netbooks e
parte deles foi doada a alunos que
levaram os equipamentos para casa.
O restante o município utilizou em
laboratórios de oito escolas munici-
pais. A Secretaria de Educação afir-
ma que neste ano o uso dos equi-
pamentos por parte do município,
deve ser limitado às escolas e que
não há previsão da compra de no-
vos netbooks ou tabletes, por exem-
plo, para doação às crianças.

do uso da tecnologia”, explica a
Secretaria de Educação.

Além de reforçar os conteúdos
das disciplinas, a informática tem
outra impor tante contribuição.
“Proporciona oportunidades de
desenvolvimento do raciocínio ló-
gico matemático e das demais fun-
ções psicológicas superiores”,
ressalta a secretaria.

ROBÓTICA
As aulas de robótica educa-

cional serão realizadas
inicialmente em oito escolas
da rede municipal. Também

haverá oportunidade de
crianças participarem do

projeto em período contratu-
no, assim como já ocorre na
Escola Municipal Aloys João
Mann, a primeira a contar

com a iniciativa.
“Estou há dois anos no
projeto e o que eu mais
gosto no computador é

programação e já consegui
terminar um robô que se

movimenta sozinho”, conta
um aluno do 5º ano.

Outra colega da turma segue
os primeiros passos dessa
experiência. “Comecei neste
ano, mas estou adorando e

já consegui montar um
brinquedo que chama cha-

péu mexicano”, diz ela.

V agas

Contraturno
 CRIANÇAS recebem noção de informática e

desenvolvem programação de robôs

Escola João Aloys
Mann é a primeira a

conta com projeto de
robótica.

Netbooks

*Aulas em contra-
turno seguirão com
números diferentes

de vagas nas
demais escolas da

rede municipal
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Eleito pela revista Veja como um dos
palestrantes “que mais brilham no
palco do show business do Brasil”,
Daniel Godri provou carisma e
atitude na palestra motivacional
que ministrou para professores e
colaboradores de gestão da
Universidade Paranaense.
Organizado pela DEGRT (Diretoria
Executiva de Gestão das Relações
Trabalhistas), o evento aconteceu no
Teatro Unipar em Umuarama, com
transmissão ao vivo pela internet
para as outras seis Unidades da
Instituição: Cascavel, Toledo,
Cianorte, Guaíra, Paranavaí e
Francisco Beltrão. O Reitor Carlos
Eduardo Garcia abriu o evento.
Falando sobre motivação pessoal,
Godri foi espontâneo e a todo
momento interagiu com a plateia de
forma bem humorada e alegre,

Motivação: Unipar recebe Daniel Godri para palestra
sobre alta performance e desempenho

No Teatro Unipar, um dos mais requisitados palestrantes do Brasil
prendeu a atenção do público com mensagens de otimismo e reflexão

dando exemplos de que todos nós
podemos ser vencedores, tanto na
vida pessoal quanto na profissional.
“O mundo está em constante mudança
e você tem que acreditar que pode
melhorar cada vez mais naquilo que
se dispôs a fazer”.
Utilizando uma escada, o palestrante
possibilitou reflexão a respeito de
algumas práticas de gestão
administrativa e comercial. “Para
subir os degraus, você tem que
acreditar em si. E para ser um bom
líder, tire as coisas confortáveis que
estão ao seu lado”.
Além de palestrante motivacional e
especialista em Marketing, Daniel
Godri é autor de vários livros, entre
eles, ‘Conquistar e Manter Clientes’, e
apresentador do programa
Desenvolvendo Talentos, exibido na TV
Canção Nova. Suas palestras já foram

levadas para diversos países, como
Alemanha, México, Uruguai e
Estados Unidos.
O diretor da DEGRT, Jânio Paganini,
lembra que os eventos corporativos
fazem parte da rotina das empresas
mais dinâmicas e a Universidade
Paranaense segue essa tendência.
“Todo início de ano realizamos um
evento desse porte, para os cerca de
dois mil colaboradores da
Instituição, com o objetivo de
informar e motivar essa grande
equipe”, diz.

Funcionários têm palestra com Daniel Godri Com uma escada, Godri instigou a reflexão sobre práticas de gestão: “Para
subir os degraus, você tem que acreditar em si”

“Para este ano, convidamos o Godri
por acreditar na sua capacidade de
transmitir o que é essencialmente
importante para alcançarmos mais
entrosamento e estímulo; com
certeza, ele correspondeu às nossas
expectativas”, afirma.
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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, 27 de março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Alysson Bolognesi de Oliveira  e Kethlenn July dos Santos
2- Cesar Ricardo Milla e Fernanda Massucatto Zini
3- Geovani da Silva e Eliane Aparecida dos Santos
4- Edson Oguchi e Roselei Tartari
5- Dirceu Mozel e Juliana Aparecida Felinto da Silva
6- Magno Elias Zanatta e Jéssica Gabriela Vichietti
7- Jonathan Hagge Bastos e Bianca Porfirio
8- Leandro Bianchessi e Adriana Pereira Moreira
9- Alexandre Tobe e Stephanie Marie Riesel
10- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
11- José Fernandes e Elci Aparecida da Silva
12- Matheus Beraldo  Valota e Elisnara Samanta Feier
13- Leandro de Souza e Luana Ribeiro
14- Geovani Bresciani e Tayla Luiza Bueno Ramos
15- Jonatha Felipe Ramos e Elisangela Schulz
16- José Geraldo Salvador e Luciana Ketlin Groschank
17- Carlos Roberto da Costa Pina e Rosilene Sales da Silva

Cascavel vai às ruas
Com as palavras de ordem “ou

você vai, ou ele volta”, uma refe-
rência a um possível retorno do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva ao Palácio do Planalto, gru-
pos se organizam para protestar,
na próxima terça-feira (3), no cen-
tro de Cascavel. A manifestação
ocorre na véspera do julgamento
do mérito do habeas corpus de
Lula, no STF (Supremo Tribunal
Federal), em 4 de abril.

De acordo com um dos organi-
zadores do movimento Vem Pra
Rua Cascavel, Fred Júnior Sousa,
o protesto é de cunho apartidário,
promovido pela sociedade civil or-
ganizada. “É uma forma de mos-
trar que há um desejo de um Bra-
sil sem corrupção, de que quere-
mos um País mais sério, com mais
credibilidade”, diz.

SIMULTÂNEA
Além disso, Sousa garante que as
manifestações, que ocorrem
simultaneamente em várias cidades
do Brasil, são maneiras de
pressionar o poder judiciário.
“Perante a lei, todos somos iguais.
A própria Justiça reiterou várias
vezes de que Lula se corrompeu,
devendo pagar pelos seus atos.
Esta é uma vontade legítima do
povo e que precisa ser
respeitada”, afirma. No município,
o protesto está marcado para às
18h30, com expectativa de reunir
três mil pessoas.
No mesmo dia a capital
paranaense organiza ato na Boca
Maldita, a partir das 18h. Até
agora, 1,4 mil pessoas
confirmaram presença.

 O protesto é organizado
por meio do evento

no facebook
 “Vem Pra Rua! Cascavel”

 Reportagem: Marina Kessler
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Para reduzir o déficit habitacio-
nal, a Prefeitura inicia o primeiro
processo de construção de unida-
des habitacionais em Cascavel pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida.
Ao todo serão 530 – entre casas e
apartamentos – divididos em três
áreas repassadas pelo Município,
no Bairro Interlagos, no Jardim Ve-
neza e no Bairro Esmeralda.

Após parecer Jurídico, ontem foi
aberto edital para chamamento
público de empresas interessadas
na elaboração dos projetos habi-
tacionais, que serão executados com

Mais 530 moradias
recursos do FAR (Fundo de Arrenda-
mento Residencial). As casas terão
um custo médio de R$ 80 mil cada.

As empresas também ficarão
responsáveis pela execução de
toda infraestrutura: asfalto, esgoto
e iluminação pública. “Como dividi-
remos essas habitações em três
áreas diferentes, não estão pre-
vistos prédios públicos, como es-
colas e UBSs. Os bairros terão ca-
pacidade de receber o novos mo-
radores sem causar grandes im-
pactos ao serviço público”, expli-
ca Nei Haveroth, presidente da

 Reportagem: josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

Cohavel (Companhia Municipal de
Habitação de Cascavel).

Os envelopes das empresas in-
teressadas poderão ser entregues
até dia 26 de abril na Divisão de Li-
citações da Prefeitura. Para serem
contemplados, os moradores deve-
rão estar com o cadastro atualiza-
do no setor do Minha Casa, Minha
Vida. “Não haverá novo processo de
inscrição”, complementa Haveroth.

Mais 20 unidades
Um projeto com a Itaipu Binacional resultará na construção de mais 20
casas destinadas a famílias de baixa renda, em Cascavel. A multinacional
vai repassar R$ 1,2 milhão para as construções e o Município terá que
disponibilizar mão de obra e o terreno, já escolhido, perto do Cense do
Jardim Veneza. As casas terão entre 38 e 46 metros quadrados.
A construção das habitações ficará sob a responsabilidade da Cohavel.
“Precisaremos contratar mais pessoas assim que tivermos esses projetos
aprovados. A saída será a terceirização de mão de obra ou teste seletivo
para não comprometermos a folha de pagamento da Prefeitura, devido a
preocupação com o limite prudencial”, explica o presidente da Cohavel.
Hoje a empresa pública tem 20 servidores ativos e precisaria de mais 15
para expandir as atividades – atualmente concentradas em pequenos
serviços e reformas de prédios públicos. A maior demanda é de pedreiros.
As famílias serão escolhidas pela Secretaria de Assistência Social e
deverão estar no Cadastro Único.

PREFEITURA trabalha
para que novos conjuntos
habitacionais sejam concluídos
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Após debate sobre o gasto com
o risco de superação do Limite Pru-
dencial, os vereadores autorizaram
ontem a criação de mais 20 vagas
para o cargo de Guarda Municipal
em Cascavel. Agora, o total que era
de cem passa para 120 vagas – 50
já foram chamados, mas 48 se
mantêm em serviço. A matéria foi
aprovada com 18 votos favoráveis
e um contrário, do vereador Jorge
Bocasanta (PROS).

Em cidades com mais de 50 mil
e menos que 500 mil pessoas, o

Novas vagas para Guarda
efetivo máximo é de 0,3% da popu-
lação, ou seja, 984 guardas muni-
cipais no caso de Cascavel. As des-
pesas estão compatíveis com o Pla-
no Plurianual e com a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para os exercí-
cios de 2018, 2019 e 2020. O re-
latório de impacto orçamentário
apresentado mostra que a amplia-
ção de 20 vagas representa uma
despesa em 2018 de R$
304.265,00, em 2019 de R$
638.194,60 e em 2020 R$
671.089,60.

CONCURSO
Um novo processo de seleção para
formação da segunda turma da
Guarda Municipal está em
andamento. Já foram realizadas as
etapas de provas teóricas e
aptidão física, cujo resultado foi
publicado no final do ano
passado.
A Guarda Municipal começou suas
atividades em fevereiro do ano
passado. A corporação começou a
se concretizar-se em 3 de outubro
de 2015 com a publicação da Lei
nº 6.532, que criou a Guarda
Municipal de Cascavel, dando
início ao longo processo de seleção
e formação do efetivo. O primeiro
concurso para a formação da GM
atraiu 1.328 candidatos que
concorreram as 50 vagas do
concurso.

GUARDA MUNICIPAL iniciou suas atividades
em fevereiro do ano passado

ARQUIVO
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Reunião extraordinária do Con-
selho Municipal de Saúde, reali-
zada na noite de ontem na Câma-
ra de Vereadores, autorizou a ces-
são de dez técnicos de enferma-
gem do município que garantem
a abertura de dez dos 30 leitos
da Ala G2 da enfermaria do HUOP
(Hospital Universitário do Oeste
do Paraná), a partir do dia 2 de
abril. A cessão é temporária, váli-
da por 90 dias.

Durante os próximos três me-
ses, a reitoria da Unioeste (Univer-
sidade Estadual do Oeste do Para-
ná), que é a gestora do hospital, pre-
cisa efetivar contratações de técni-
cos de enfermagem para que os atu-
ais retornem ao município, confor-
me solicitado ainda na semana pas-
sada pelo Ministério Público.

De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Rubens Gri-
ep, 18 técnicos estão em treina-
mento. Dez deles passam nos pró-
ximos dias ao HUOP e oito para a
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento) Tancredo Neves, que fun-
ciona de forma compartilhada com
o Consamu (Conselho Intermuni-
cipal Samu Oeste). Griep lembra
que esta cessão é feita por meio
de convênio entre município, Uni-
oeste e o governo estadual.

Conforme o presidente do
Conselho Municipal de Saúde,
João Maria Oliveira, ainda não se
sabe quanto esses profissio-
nais irão custar ao poder públi-
co, porém, a conta será paga com
dinheiro do Fundo Municipal de
Saúde. Vale lembrar que serão
necessárias horas extras de
pelo menos dois técnicos de
enfermagem para o funciona-
mento pleno da Ala G2 do hos-
pital, medida que vai contra a de-
terminação do prefeito Leonaldo
Paranhos, que pretende reduzir
os gastos desta natureza.

Conselho autoriza
cessão ao HUOP

Carta e concurso público
O conselheiro Laerson Matias Vidal solicitou, durante a reunião,
encaminhamento de uma carta aberta ao governo estadual (Secretaria
Estadual da Saúde e Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior) e também à Assembleia Legislativa identificando as principais
demandas da saúde pública em Cascavel.
Conselheiros pediram ainda a abertura de concurso público logo após o
processo eleitoral, para que haja a garantia de profissionais atuando no
hospital de forma contínua.

RUBENS GRIEP
diz que 18 técnicos

estão em treinamento

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá
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Representantes da sociedade
civil organizada, órgãos governa-
mentais, empresas, trabalhado-
res, entidades de classe, asso-
ciações e federações que têm in-
teresse em participar do 2º Mo-
vimento Abril Verde de Cascavel
têm até domingo (1) para confir-
mar a participação, gratuita, no
evento que será realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde no
dia 18 de abril, das 8 às 17 ho-
ras, no Auditório da Prefeitura de
Cascavel. Com vagas limitadas,
a participação pode ser confirma-
da por pessoas que desejam in-
tegrar o debate em torno da saú-
de do trabalhador e da necessi-
dade da prevenção nos ambien-
tes de trabalho, a fim de evitar a
ocorrência de acidentes, doen-
ças e demais agravos à saúde.

Uma ampla programação, com

Prevenção
contra
acidentes

 ABRIL VERDE
O Abril Verde é realizado em
alusão ao Dia em Memória às
Vítimas de Acidente de
Trabalho, que é lembrado em
28 de abril, e ao 7 de abril,
quando se comemora o Dia
Mundial da Saúde.
A data é simbolizada pelo laço
verde e foi escolhida em razão
de um acidente que matou 78
trabalhadores em uma mina no
estado da Virgínia, nos Estados
Unidos no ano de 1969.
Desde 2003, a OIT
(Organização Internacional do
Trabalho), consagra a data à
reflexão sobre a segurança e
saúde do trabalhador e no
Brasil, desde maio de 2005, o
dia 28 foi instituído por meio
da Lei n° 11.121.

palestras e debates foi organiza-
da. Durante o encontro também
será oficialmente implantada a
nova Divisão de Vigilância em Saú-
de do Trabalhador da Secretaria
de Saúde, a qual está organizan-
do o movimento.

Segundo dados da OIT, ocorrem 2,3 milhões de mortes por ano por
acidentes e doenças do trabalho e 860 mil pessoas sofrem algum tipo de
ferimento todos os dias no mundo. Os custos globais, diretos e indiretos,
chegam a 2,8 trilhões de dólares, ou quase R$ 7 trilhões. As perdas
humanas e familiares são irreparáveis, gastos com pensões e benefícios que
poderiam ser aplicados em outras áreas, prejuízos para o mercado de
trabalho, pois os acidentados e doentes estão em plena idade produtiva.
O Brasil é o quarto colocado no ranking mundial com seus mais de 700 mil
acidentes e adoecimentos em conseqüência do trabalho por ano.
Maquinário velho e desprotegido, tecnologia ultrapassada, mobiliário
inadequado, ritmo acelerado, assédio moral, cobrança exagerada e
desrespeito a diversos direitos estão entre as causas desses acidentes. As
lesões mais freqüentes dos acidentes são as fraturas, luxações e amputações,
podendo ainda levar à morte do trabalhador (Portal Brasil, 2012).

 ABRIL Verde é um movimento que busca
prevenir acidentes de trabalho

AÍLTON SANTOS

N úmeros
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A Oitava Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região
(TRF4) decidiu ontem, em Porto
Alegre, por 3 votos a 0, rejeitar o
embargo de declaração do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva,
seu último recurso na segunda
instância da Justiça Federal.

O julgamento foi rápido, pois não
houve sustentação oral de defesa
ou acusação, apenas breves votos
dos desembargadores João Pedro
Gebran Neto, relator da Lava Jato no
TRF4, Leandro Paulsen e Victor Laus.

Com o recurso, a defesa pre-
tendia rever ter a condenação,
mesmo que o embargo de decla-
ração não preveja mudança de um
julgamento, apenas esclarecimen-
tos sobre seu resultado.

Logo após a publicação da de-
cisão, em um prazo de até 10
dias, a rejeição do embargo deve
ser comunicada ao juiz Sérgio
Moro, responsável pela Lava Jato
na primeira instância e que con-
denou Lula, em junho do ano pas-
sado, pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro, no caso do

Pena aumentada

TRF nega recurso de Lula

No acórdão (sentença do colegiado) em que confirmou a condenação
de Lula e aumentou sua pena de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1
mês de prisão, a Oitava Turma do TRF4 determinou também que, após
o julgamento do embargo, Moro fosse notificado para que pudesse
ordenar a execução provisória de pena pelo ex-presidente.
A determinação citou entendimento estabelecido em 2016 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), que, em três ocasiões naquele ano,
assentou que condenados em segunda instância podem começar de
imediato a cumprirem suas penas.
O plenário do STF, entretanto, emitiu na semana passada um salvo-
conduto que garante a liberdade de Lula ao menos até o dia 4 de abril,
quando está marcado o julgamento de um habeas corpus preventivo do
ex-presidente, com o qual ele pretende não ser preso enquanto recorre a
instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

tríplex em Guarujá (SP).
Em tese, a defesa de Lula ainda

pode apresentar um novo embargo
no TRF4, contra a rejeição do pri-
meiro embargo, mas os desembar-
gadores, nesses casos, costumam
considerar esse tipo de recurso
como protelatório.

ELEIÇÃO
A confirmação final da
condenação de Lula pela segunda
instância da Justiça pode ainda
impedir que ele se candidate à
Presidência nas eleições deste ano.
Em pesquisas recentes, o ex-
presidente, que já anunciou sua
vontade de concorrer, aparece
como líder de intenções de voto.
Pela Lei da Ficha Limpa,
sancionada pelo próprio Lula em
2010, aquele que for condenado
por órgão colegiado, como é o
caso do TRF4, por determinados
crimes, entre eles, o de lavagem de
dinheiro, fica sujeito à
inelegibilidade por oito anos, a
contar da data da publicação do
acórdão.
Fica a cargo do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) decidir a respeito
da aplicação da lei no momento
em que for solicitado o registro de
candidatura.

LULA ESTÁ no Paraná e hoje estará na cidade de Quedas do Iguaçu

RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA
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Giro da
Violência
Esquema de segurança
O 5º CRPM (Comando Regional
de Polícia Militar) montou
todo um esquema de
segurança para evitar
conflitos durante a passagem
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva pela região.
Segundo o Comando, todos os
batalhões de fronteira ficarão
em regime de prontidão e a
polícia apenas assistirá a
passagem das caravanas e os
protestos, desde que não haja
violência.

Confronto
No domingo, de acordo com o
5º CRPM, houve confronto da
polícia com manifestantes em
Francisco Beltrão. Duas
pessoas do movimento MST
ficaram feridas. A promessa da
Polícia Militar é de que, se
houver confusão, os militares
vão atuar com rigor. O 5º
CRPM pediu também que
manifestantes do MST não
levem machados, foices e
outros objetos para os
protestos, para evitar danos
ou ferimentos.

Operação Exército
Começou no domingo a
Operação Fronteira Sul,
organizada pelo Exército.
Cerca de 800 homens atuam
para fazer a segurança de
toda a faixa de fronteira. O
objetivo é inibir a passagem
de tráfico de drogas, de armas
e de contrabando do país
vizinho para cá e a
distribuição desses materiais
para alimentar a
criminalidade. A operação não
tem previsão para terminar.

Dois presos de alta periculosida-
de que fugiram do cadeião da 15ª
SDP de Cascavel na metade deste
mês ainda não foram recapturados.
Ele estavam no local a mais tempo
do que deveriam, considerando que
o cadeião de Cascavel está “desati-
vado” e nem deveria mais receber
presos, a não ser aqueles em perío-
do de transição, encaminhados ime-
diatamente a uma penitenciária.

Ocorre que ambos, Bruno Bor-
ges da Silva, considerado um dos
bandidos mais perigosos do Rio
Grande do Norte, e Alexandre de
Lima, preso federal, ficaram por
meses na carceragem, que não tem
estrutura, sequer para receber pre-

Explodindo: Cadeião
tem 98 presos

sos de alta periculosidade, fugiram
e até agora não foram encontrados.

O pior é que, na metade do mês,
quando ambos fugiram, a carcera-
gem estava com 70 presos. Ontem,
segundo o próprio Depen, eram 98.
Segundo a assessoria, alguns pre-
sos ainda precisam passar por au-
diência de custódia e outros alva-
rás devem ser cumpridos. Dez trans-
ferências estão previstas para a
PEC, já superlotada e ainda em si-
tuação caótica após a rebelião de
novembro do ano passado.

Reforma
E falando em PEC, de acordo com o Depen, as visitas estão liberadas e ocorrem
normalmente na unidade. A reforma do telhado, de acordo com o
departamento, terá início ainda nesta semana. O prazo para execução da obra é
de até 180 dias. A situação é tão crítica que o próprio município colocou um
comboio, com atendimento básico de saúde, em frente à Penitenciária, serviço
que deveria ser fornecido pelo estado. Segundo o Depen, o Município está
pactuado e habilitado a fazer o atendimento dos presos, por meio da Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional, pacto assinado em 2017. Porém, não explicou a falta de
médicos e de medicamentos já denunciados, por várias vezes, por familiares.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

CARCERAGEM permanece funcionando e superlotada, anexa à Delegacia de Polícia Civil
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Ninguém se entende a respeito
das informações da instalação de
uma descentralização da polícia no
Bairro Tropical, em Cascavel. De-
pois de muita confusão e até briga
de bairros para saber onde a UPS
(Unidade Paraná Seguro), que se-
quer um dia foi confirmado que vi-
ria para a cidade, seria instalada,
os responsáveis parecem se esqui-
var do assunto.

O comando-geral da Polícia Mili-
tar já disse que as informações es-
tão centralizadas no 5º CRPM (Co-
mando Regional de Polícia Militar).
Mesma informação dada quando a
reportagem solicita informação ao
6º BPM. Na manhã de ontem, o co-

UPS: confusão continua
mandante do 5º CRPM coronel Wa-
shington Lee concedeu uma coleti-
va, para falar sobre a segurança du-
rante a passagem do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na região, e
foi questionado a respeito da UPS,
que na verdade não é UPS, confor-
me já confirmado pelo secretário de
Segurança Pública Júlio Reis, que
reconheceu que a região não se en-
caixa nos quesitos do programa.

Na entrevista, o comandante
Lee deixou claro que o local nem
seria um destacamento policial,
e não teria objetivo de que ser pon-
to de saída dos policiais com via-
turas. “Apenas um espaço para
que os militares possam trocar de
roupa, usar o banheiro ou tomar

um café”, garantiu.
Mas não foi bem isso que se viu

durante o dia. Por várias horas, dois
policiais, um sargento e um solda-
do, permaneceram no local, na Rua
Flamboyant, não só com uma viatu-
ra estacionada na calçada, mas
com um radiocomunicador dentro
das instalações, para “copiar” as
chamadas de ocorrências. Eles não
quiseram repassar informações a
nossa reportagem.

À tarde, a assessoria do 5º
CRPM disse que no local haverá
uma descentralização conforme
anunciado pela Sesp e que ago-
ra está na fase final de viabilizar
isso, e por isso havia movimen-
tação no local.

 OUTRAS duas UPSs estão instaladas em
Cascavel, na região Norte e na região Sul

CASA foi cedida pela comunidade, que
também vai bancar despesas como água e luz

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Na denúncia, foi anexado um documento que foi entregue à comunidade do
Bairro, afirmando que a UPS seria construída no local, na Rua Flamboyant, e
pedindo ajuda financeira para bancar a reforma e manter a unidade. Mesmo sem
ter certeza de que a UPS seria colocada ali. A casa fica no Bairro Tropical, em
que a reforma foi bancada pela comunidade e que inclusive a associação de
moradores confirma que vai pagar as demais despesas como água e luz.
O documento deixa claro que, em contrapartida, o Estado forneceria 20
policiais, três viaturas e três motocicletas. A informação extraoficial é de que se
investiu R$ 100 mil apenas para a reforma da casa, o que não foi confirmado
pela associação. Porém, em momento nenhum o Comando-Geral confirmou que a
UPS estava garantida para a cidade.
“É uma vergonha para um governo, que tem responsabilidade de fazer segurança
para o povo, e estão brincando com relação a isso. O governo foi omisso em
atender a demanda de um deputado, que não reconhece onde realmente precisa
de segurança em Cascavel”, desabafa o vereador Alécio Espínola, que deve usar
a tribuna hoje, durante a sessão da Câmara, para falar sobre o assunto.

PEDIDO DE
RESPOSTAS
A comunidade e alguns vereadores
continuam pedindo respostas com
relação ao porquê da instalação de
policiamento “exclusivo” para uma
região que sequer é violenta. O
Bairro Santa Cruz, por exemplo, que
reivindica a UPS na região, é 17
vezes mais violento que o Tropical e
o terceiro mais violento de Cascavel,
atrás apenas das duas regiões em que
já existe UPS: Norte e Sul,
respectivamente. Na semana
passada, uma denúncia foi
protocolada no Gaeco (Grupo de
Atuação e Combate ao Crime
Organizado) pelo vereador Fernando
Hallberg, dando conta de um
possível desvio de finalidade da
UPS, que de acordo com o site do
próprio governo do Estado, deve ser
colocada em um bairro com alta taxa
de criminalidade. O que não é o
caso do Bairro Tropical.
Segundo o Gaeco, a denúncia
ainda será analisada e a promotoria
tem 30 dias para dar
encaminhamento ou não ao caso.
“Queremos saber, principalmente,
sobre essa arrecadação de dinheiro
da população. Foi dito que havia
uma parceria público-privada. Mas
que parceria? Onde estão as atas
das reuniões? Cadê o contrato da
UPS?”, questiona Hallberg.

Sem manifestação
A reportagem do Hoje News procurou, novamente, via email,

informações com a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) e com
o comando-geral da Polícia Militar a respeito do assunto, e não
recebeu resposta até o fechamento desta edição.

Parceria público-privada?



POLÍCIA20 HOJE NEWS, 27 DE MARÇO DE 2018 POLÍCIA 21CASCAVEL, 27 DE MARÇO DE 2018

Ninguém se entende a respeito
das informações da instalação de
uma descentralização da polícia no
Bairro Tropical, em Cascavel. De-
pois de muita confusão e até briga
de bairros para saber onde a UPS
(Unidade Paraná Seguro), que se-
quer um dia foi confirmado que vi-
ria para a cidade, seria instalada,
os responsáveis parecem se esqui-
var do assunto.

O comando-geral da Polícia Mili-
tar já disse que as informações es-
tão centralizadas no 5º CRPM (Co-
mando Regional de Polícia Militar).
Mesma informação dada quando a
reportagem solicita informação ao
6º BPM. Na manhã de ontem, o co-

UPS: confusão continua
mandante do 5º CRPM coronel Wa-
shington Lee concedeu uma coleti-
va, para falar sobre a segurança du-
rante a passagem do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na região, e
foi questionado a respeito da UPS,
que na verdade não é UPS, confor-
me já confirmado pelo secretário de
Segurança Pública Júlio Reis, que
reconheceu que a região não se en-
caixa nos quesitos do programa.

Na entrevista, o comandante
Lee deixou claro que o local nem
seria um destacamento policial,
e não teria objetivo de que ser pon-
to de saída dos policiais com via-
turas. “Apenas um espaço para
que os militares possam trocar de
roupa, usar o banheiro ou tomar

um café”, garantiu.
Mas não foi bem isso que se viu

durante o dia. Por várias horas, dois
policiais, um sargento e um solda-
do, permaneceram no local, na Rua
Flamboyant, não só com uma viatu-
ra estacionada na calçada, mas
com um radiocomunicador dentro
das instalações, para “copiar” as
chamadas de ocorrências. Eles não
quiseram repassar informações a
nossa reportagem.

À tarde, a assessoria do 5º
CRPM disse que no local haverá
uma descentralização conforme
anunciado pela Sesp e que ago-
ra está na fase final de viabilizar
isso, e por isso havia movimen-
tação no local.

 OUTRAS duas UPSs estão instaladas em
Cascavel, na região Norte e na região Sul

CASA foi cedida pela comunidade, que
também vai bancar despesas como água e luz

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 11
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Na denúncia, foi anexado um documento que foi entregue à comunidade do
Bairro, afirmando que a UPS seria construída no local, na Rua Flamboyant, e
pedindo ajuda financeira para bancar a reforma e manter a unidade. Mesmo sem
ter certeza de que a UPS seria colocada ali. A casa fica no Bairro Tropical, em
que a reforma foi bancada pela comunidade e que inclusive a associação de
moradores confirma que vai pagar as demais despesas como água e luz.
O documento deixa claro que, em contrapartida, o Estado forneceria 20
policiais, três viaturas e três motocicletas. A informação extraoficial é de que se
investiu R$ 100 mil apenas para a reforma da casa, o que não foi confirmado
pela associação. Porém, em momento nenhum o Comando-Geral confirmou que a
UPS estava garantida para a cidade.
“É uma vergonha para um governo, que tem responsabilidade de fazer segurança
para o povo, e estão brincando com relação a isso. O governo foi omisso em
atender a demanda de um deputado, que não reconhece onde realmente precisa
de segurança em Cascavel”, desabafa o vereador Alécio Espínola, que deve usar
a tribuna hoje, durante a sessão da Câmara, para falar sobre o assunto.

PEDIDO DE
RESPOSTAS
A comunidade e alguns vereadores
continuam pedindo respostas com
relação ao porquê da instalação de
policiamento “exclusivo” para uma
região que sequer é violenta. O
Bairro Santa Cruz, por exemplo, que
reivindica a UPS na região, é 17
vezes mais violento que o Tropical e
o terceiro mais violento de Cascavel,
atrás apenas das duas regiões em que
já existe UPS: Norte e Sul,
respectivamente. Na semana
passada, uma denúncia foi
protocolada no Gaeco (Grupo de
Atuação e Combate ao Crime
Organizado) pelo vereador Fernando
Hallberg, dando conta de um
possível desvio de finalidade da
UPS, que de acordo com o site do
próprio governo do Estado, deve ser
colocada em um bairro com alta taxa
de criminalidade. O que não é o
caso do Bairro Tropical.
Segundo o Gaeco, a denúncia
ainda será analisada e a promotoria
tem 30 dias para dar
encaminhamento ou não ao caso.
“Queremos saber, principalmente,
sobre essa arrecadação de dinheiro
da população. Foi dito que havia
uma parceria público-privada. Mas
que parceria? Onde estão as atas
das reuniões? Cadê o contrato da
UPS?”, questiona Hallberg.

Sem manifestação
A reportagem do Hoje News procurou, novamente, via email,

informações com a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) e com
o comando-geral da Polícia Militar a respeito do assunto, e não
recebeu resposta até o fechamento desta edição.

Parceria público-privada?



POLÍTICA 03CASCAVEL, 27 DE MARÇO DE 2018

Chamou para briga
O vereador Damasceno Júnior (PSDC) usou a palavra

ontem na tribuna – o que não tem sido muito habitual.
“Não sou filho de pai medroso. Se me chamou lá fora,

estou esperando”, disse o vereador em resposta ao diretor
da 10ª Regional, Miroslau Bailak, que teria feito o

“desafio” durante reunião da saúde.

Cargo no Esporte
Ao usar a palavra, a dúvida
era: Damasceno podia ou
não falar durante a sessão?
A justificativa foi a
seguinte: ele estava
impedido de falar apenas
durante o “grande
expediente” durante 45
dias – medida de punição
após “vazar” uma conversa
dele supostamente
negociando um cargo no
Departamento de Esportes. O
prazo, inclusive, já havia
sido superado. Mesmo assim,
ele tem preferido o silêncio.

Eleições
A corrida eleitoral está a
toda e quem já se
manifestou sobre
candidatura é Olavo Santos
(PHS). A dúvida era se o
pleito seria na esfera

estadual ou nacional. O
corretor de imóveis se
decidiu: será candidato a
deputado federal pela atual
sigla. Na eleição municipal
fez 1.082 votos. Para vencer
essa batalha, ele conta com
o apoio do RCC (Renovação
Carismática Católica).

Exigência do TCE
Um levantamento prévio
feito pelo vereador Olavo
Santos aponta uma possível
irregularidade na Câmara de
Vereadores. Outros
parlamentares têm mantido
ao menos 12 servidores –
sem Ensino Médio –  em
cargos comissionados, o
que seria uma exigência
mínima do TCE (Tribunal de
Contas do Estado). “Vamos
reunir a Mesa Diretora para
que seja regularizada essa
situação”, diz o vereador.

SILÊNCIO!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Romulo Quintino (PSL) está animado com as
discussões políticas. Há um forte apelo para que ele lance
candidatura à deputado estadual.

 Hoje tem a apresentação do Centro de Valorização à
Vida (Prevenção ao Suicídio- Setembro Amarelo), às 19h,
na Câmara de Vereadores.

No plenário, olhos atentos aos celulares, vereadores de
conversa em pé... Ontem o vereador Fernando Hallberg
(PPL) chamou a atenção dos colegas: pediu silêncio para
poder comentar projeto em votação.

 O vereador Fernando
Hallberg (PPL) encami-
nhou ontem à Secretaria
de Meio Ambiente de Cas-
cavel uma série de ques-
tionamentos sobre o con-
trato do lixo. A OT Ambi-
ental recebe R$ 2.890 mi-
lhões por mês – desde
janeiro de 2017 – pela co-
leta de lixo e limpeza ur-
bana e o valor total che-
gará aos R$ 173 milhões
em 60 meses. O contra-
to foi assinado ano pas-
sado pelo ex-prefeito, Ed-
gar Bueno (PDT) e é alvo
de inquérito civil do Mi-
nistério Público.

O parlamentar questi-
ona se houve a tão fala-
da auditoria e fiscaliza-
ção dos serviços presta-
dos desde o início do ano
passado, quando o pre-
feito Leonaldo Paranhos  Reportagem: Josimar Bagatoli

Outro lado
Em nota, a Secretaria de Comunicação informa que “uma
fiscalização permanente é feita pela Secretaria de Meio Ambiente,
com acompanhamento das equipes. Embora a atual gestão
discorde dos valores e do modelo do contrato, o prefeito não tem
autonomia para romper unilateralmente um contrato assinado pelo
Município sem sofrer as consequências legais desse ato”. A nota
segue alegando que como o prefeito Paranhos já ponderou em
várias oportunidades, “até poderia cancelar o contrato, mas a teria
que contratar emergencialmente outra empresa, com dispensa de
licitação, para fazer a coleta. A empresa atual vai à Justiça e ganha
o pleito. Quem é o responsável legal? O prefeito!”
A Secretaria de Comunicação diz ainda que “a administração
aguarda o pronunciamento da Justiça, uma vez que o
Ministério Público identificou vício na licitação e ofereceu
denúncia ao Poder Judiciário. Portanto, qualquer medida
tomada pela gestão agora seria extemporânea. Até o momento
nenhum aditivo foi concedido pela atual gestão”.

Hallberg
revira o “lixo”

(PSC) assumiu a gestão.
“Paranhos já teve tem-
po suficiente para ana-
lisar e auditar o contra-
to do lixo. Queremos
saber se há uma fisca-
l ização dos ser viços
prestados”, diz Hallberg.

Sobre a varrição mecâ-
nica, Hallberg quer saber
como é possível verificar
se o veículo percorre mes-
mo os 900 quilometros
por mês. Além disso, co-
bra a existência de ras-
treadores, controle inter-
no nos últimos três me-
ses e como é feita a pe-
sagem do lixo transporta-
do pelos caminhões até
o aterro sanitário. O con-
trato prevê duas equipes
padrões com 37 funcio-
nários cada.



O Concidade (Conselho Muni-
cipal da Cidade) vai apelar aos pa-
receres técnicos do IPC (Instituto
de Planejamento de Cascavel) e
da Procuradoria Jurídica para con-
vencer o prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC) a rejeitar os projetos
de lei 18,19 e 20/2018, que tor-
nam a entidade apenas consulti-
va e não mais deliberativa.

Com apenas um voto contrário,
os vereadores aprovaram ontem as
propostas que hoje voltam ao ple-
nário para segunda votação. Ape-
nas Paulo Porto (PCdoB) votou con-
tra. Os projetos entraram em dis-
cussão com a assinatura de todos
os parlamentares, porém, antes de
iniciar o debate, Porto havia revis-
to a posição. “Cometemos uma fa-
lha. Não havia analisado bem, por
isso, voto contra esses projetos.
Devemos deixar aos nossos técni-
cos essa autonomia”.

Mesmo assim, a maioria optou
por reduzir o poder do Concidade,
no que se trata das leis relaciona-
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Apelo ao IPC e ao Jurídico

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Flavio Ulsenheimer

 Parecer contrário
Na semana passada, o Concidade emitiu parecer contrário a proposta
elaborada pela totalidade dos parlamentares, que segundo os
conselheiros, retira deles o instrumento de avaliar mudanças no Plano
Diretor. “Vamos aguardar a segunda votação. Já encaminhamos nossa
posição, para a Câmara e ao Jurídico. Antes de chegar ao prefeito, em
caso de leis urbanísticas, é preciso o parecer do IPC e do Jurídico”, diz
Adir Tormes, presidente do Concidade, ao alegar a estratégia para barrar
a tentativa dos vereadores em diminuir a autonomia dos arquitetos e
engenheiros da cidade.

das ao desenvolvimento urbano de
Cascavel. Fernando Hallberg (PPL)
foi incisivo em destacar que a Câ-
mara deve prevalecer sobre o Con-
selho. “Não podemos mais ter que
pedir a anuência do Concidade para
propor um projeto de lei. Já estive-
mos reunidos com o Concidade.
Não queremos tirar direitos, mas
apenas assumir nossa função”,
disse o vereador.

O vereador Rômulo Quintino

(PSL) disse que essa alteração do
poder consultivo para deliberativo
foi dado ao Concidade em 2016 –
o que segundo ele foi um erro. “Es-
tamos corrigindo uma falha que não
poderia ter ocorrido. Não estamos
tirando o poder de ninguém”.

VEREADORES durante a sessão de ontem que aprovou os projetos limitando o poder do Concidade
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Em 28 de março a cidade de Cascavel faz 88 anos.
Não confundir com o Município, organização administrati-
va do Estado. É uma comunidade que evolui nos braços e
mentes de uma população dinâmica, apesar do sub-de-
semprego, das desigualdades e da conversa fiada eleito-
ral, costumeiro festival de egos e ausência de soluções
para os gravíssimos problemas do Paraná e do Brasil.

Que se agravam ainda mais considerando o mundo
em marcha para a revolução 4.0 e todo um país ameaça-
do pelo atraso e até regressão, iludido entre voltar ao
lulismo ou à Idade Média maluca, intolerante e violenta.

A cidade-polo do Médio-Oeste começa a se formar
em 1930, quando José Silvério de Oliveira, o Tio Jeca,
vem com seu automóvel Ford para a chamada Encruzi-
lhada dos Gomes fugindo da intolerância política, que
agride e ofende até o direito de ir e vir.

Ele veio. Era um lugar próximo a um esquecido ba-
nhado, entroncamento de caminhos ervateiros, parte de
uma propriedade rural adquirida nos anos 1920 pela famí-
lia Elias junto à colonizadora Braviaco.

A Encruzilhada dos Gomes. Fica onde hoje está o
obelisco do Marco Zero de Cascavel, na Praça Getúlio
Vargas. Ali, Silvério começou a “metrópole em constru-
ção” ao construir seu bolicho e as primeiras quatro ca-
sas para a família e empregados da principal atividade
que desenvolvia na época – o safrismo.

Nele, a plantação de milho e a produção de suínos
se completam. Eis aí, portanto, as origens do eferves-
cente empório urbano cascavelense e do nosso pode-
roso agronegócio.

CASCAVEL, 88 ANOS
DE UMA CONSTRUÇÃO
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“Eu espero que a PM
tenha a responsabilidade
de entrar naquela casa,
pegar esse canalha e dar
um corretivo nele que ele

precisa ter pra não
atacar ovo nas pessoas.”

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

A Feira do
Teatro, que neste
fim de se mana
completou um
mês de atividades
e já faz parte da
rotina de boa
parte dos
cascavelenses.

A superlotação
das UPAs com
pacientes que
deveriam estar
internados e
em tratamento
nos hospitais
da cidade.

Luiz Inácio Lula da
Silva, após ser alvo de

protestos no último
domingo em São Miguel

do Oeste (SC).
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31/03 - 09h36
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nublado com

chuvas isolada

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada

Parcialmente
nublado com

chuvas isolada

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

 DIVULGAÇÃO

 Para Elas
A JCI Cascavel está
desenvolvendo um
projeto de
empreendedorismo
feminino denominado
de “Para Elas”, quando
será abordado o papel
feminino na vida
empresarial. O evento,
que acontece na Acic,
será no próximo sábado,
dia 31 de março, em
alusão ao mês da Mulher.
É um evento gratuito,
mas as inscrições
precisam ser realizadas
com antecedência.

 Uopeccan
Hoje, a partir das 14
horas, haverá uma festa
de Páscoa para as
crianças do Hospital
Uopeccan. A festa será na
Casa de Apoio e contará
com muitos doces,
diversão e solidariedade.
O evento é organizado
pela Legião Feminina de
Combate ao Câncer. Ao
mesmo tempo, os
pacientes que estão
internados também vão
aproveitar um lanche
especial de páscoa a
partir das 15 horas.



Pré-wedding de Ana Caroline Blatt Lang e Flavio Silva,
 que trocam o sim dia 14 de abril

gente@jhoje.com.br
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Mulher I
Amanhã, às 20h, a OAB promove  o
evento Uma Noite Italiana, em

comemoração ao mês da mulher. Será no
Centro de Convivência dos Advogados.

O valor é R$ 20. Mais informações
Inscrições pelo telefone:

(45) 3224-4896.

Mulher II
O Programa Empreender da Acic

organiza uma rodada de negócios
exclusiva para empresárias. Será dia 28

de março, às 16h, na associação
comercial. As inscrições estão abertas e
podem ser feitas pelo telefone 3321-
1410. O investimento é de R$ 30 a

associadas da Acic e de R$ 50 às outras
interessadas. A realização é da Acic,

Sebrae, Empreender e Fomento Paraná
com apoio do Sicoob Credicapital,

Garantioeste, BRDE e Unimed.

Felicidades!

Comemoração
Para comemorar os cinco anos de

fundação, o Jaydin do Édenn vai
promover o evento Espírito Artístico,

dia 31 de março, às 19h. Música,
exposição de artes e tatuagem ao vivo

são algumas das atrações.
O ingresso é R$ 10.

Maria Luísa dos Santos, João Paulo
Reis, Maria Lúcia de Gazzi, Sandra

Maria, João Paulo Molli
e Carla João Socci.

Última semana
Termina esta semana a feira de livros

que ocorre no piso L1 do Cascavel JL
Shopping. A entrada é gratuita e o

horário de funcionamento é de
segunda a sábado, das 10h às 22h,

e aos domingos e feriados,
das 14h às 20h.

Há muitas razões para duvidar
e uma só para crer.

Carlos Drummond de Andrade

SHEILA E RODRIGO,
fotografados por Vera e
Grasi Fotografias



ESPORTE24 HOJE NEWS, 27 DE MARÇO DE 2018

AMISTOSO DA SELEÇÃO BRASILEIRA
15h45 Alemanha x Brasil

AMISTOSOS
7h Marrocos x Uzbequistão
9h20 Japão x Ucrânia
12h50 Rússia x França
14h Irã x Argélia
15h Suíça x Panamá
15h Dinamarca x Chile
15h Grécia x Egito
15h Senegal x Bósnia
15h30 Romênia x Suécia
15h45 Polônia x Costa Rica
15h45 Bélgica x Arábia Saudita
16h Tunísia x Costa Rica
16h Colômbia x Austrália
16h Nigéria x Sérvia
16h30 Espanha x Argentina
21h Islândia x Peru
23h30 México x Croácia

PAULISTA
20h30 Palmeiras x Santos

COPA DO NORDESTE
21h45 ABC x Ferroviário
21h45 Vitória x Globo

JOGAM HOJE

 Alemanha x Brasil - 27/03, às 15h45

Trapp (Leno); Kimmich, Boateng,
Hummels e Plattenhardt; Gündo-
gan, Kroos e Goretzka; Stindl,
Sané e Wagner. Técnico: Joa-
chim Löw

Alisson; Daniel Alves, Thiago
Silva, Miranda e Marcelo; Ca-
semiro; Fernandinho, Paulinho,
Willian e Coutinho; Gabriel
Jesus. Técnico: Tite

PAULISTA
Três dias após se confrontarem pela
rodada de ida das semifinais do
Campeonato Paulista, Palmeiras e
Santos se reencontram no Pacaembu
nesta terça-feira pelo jogo derradeiro
para definição do primeiro finalista
do Estadual 2018, às 20h30,
novamente no Pacaembu. O Verdão
tem a vantagem do empate,
enquanto o Peixe precisa de ao
menos de uma vitória simples para
levar a decisão da vaga aos
pênaltis - ou vencer por dois gols
de diferença para avançar direto.

Para desentalar!
Adversário ainda “entalado” na

garganta do torcedor brasileiro, o
time da Alemanha é o adversário
da seleção brasileira nesta terça-
feira, às 15h45 (de Brasília), no
Estádio Olímpico de Berlim (ALE). É
o último teste do Brasil antes da
convocação do técnico Tite para a
Copa do Mundo Rússia 2018.

É a primeira vez que as equipes
principais dos dois países se encon-
tram depois da fatídica semifinal da
Copa 2014 para o futebol brasileiro.
A goleada por 7 a 1 no Estádio Minei-
rão, em Belo Horizonte (MG), ficou
marcada como uma cicatriz, como o
Mineiraço, numa alusão ao “Maraca-
naço” da Copa de 1950.

Obviamente, jogadores e comis-
são técnica evitam atrelar o jogo de
quatro anos atrás ao desta terça-

feira. “Martelamos muito sobre o
7 a 1 porque não é normal no fute-
bol, numa seleção como a do Bra-
sil, ser surpreendida como foi. Mas
todo europeu respeita, sabe que
aquilo é passado, e nós queremos
escrever uma nova história. É uma
boa recordação para os alemães,
para nós é com tristeza. Mas é pas-
sado, hoje a seleção está muito
melhor preparada, pronta para en-
frentar a Alemanha, uma das favori-
tas à Copa. Temos que demonstrar
nosso valor e nosso trabalho”, dis-
se o zagueiro Miranda, que não par-
ticipou da Copa no Brasil e hoje é
um dos pilares da equipe.

 A ansiedade não é só de brasileiros e alemães para o jogo hoje, afinal, opõe as
duas primeiras seleções no ranking da Fifa - a Alemanha lidera - e às vésperas da
Copa do Mundo. Para os treinadores das equipes, entretanto, o jogo de hoje será
de testes para o Mundial. No Brasil, o técnico Tite coloca Fernandinho em campo
no lugar de Douglas Costa em relação ao time que venceu a Rússia na sexta-feira.
Já Joachim Löw confirmou pelo menos quatro mudanças em relação à formação
que empatou com a Espanha na sexta: o lateral-esquerdo Plattenhardt no lugar de
Hector e as entradas do volante Gündogan e do atacante Sané, além da saída
do goleiro Ter Stegen. Remanescentes do 7 a 1, Mesut Özil e Thomas Müller
também estão fora. Eles foram liberados na seleção no fim de semana. Assim,
apenas Boateng, Hummels, Ginter, Kroos e Draxler seguem como remanescentes
do 7 a 1. No Brasil, além de Fernandinho, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo,
Paulinho e Willian estavam naquela partida em 2014.

CBF

Em campo
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Excelente astral para comunicar o que
pensa. O seu sucesso será absoluto
em tudo que envolva vendas, publici-
dade, marketing e comunicação. Cor:
tons pasteis.

To
ur

o

O segredo, muitas vezes, é a alma do
negócio. Sua intuição para fazer a coisa
certa na hora mais oportuna vai estar
ativada. O dia revela que pode ter gan-
hos inesperados. Cor: tons escuros.

G
êm

eo
s Não faltará energia, entusiasmo ou

confiança para atingir suas metas. O
estímulo que você precisa pode vir dos
colegas, amigos ou pessoas do seu
convívio. Cor: verde-escuro.

C
ân

ce
r Mostre toda a sua garra e vontade de

vencer. As profissões dinâmicas e com-
petitivas são as que mais se encaixam
ao seu perfil, mas evite se aparecer.
Cor: bege.

Le
ão

Viagem a trabalho conta com ótimas
vibrações, assim como tudo que en-
volva comunicação ou conhecimento.
É o momento ideal de expandir as suas
atividades de trabalho. Cor: azul.

V
ir

ge
m Jogue suas energias no trabalho e veja

como seu humor irá melhorar. Quanto
mais interesse você demonstrar por suas
atividades, maior será o seu progresso
e destaque no trabalho. Cor: roxo.

Li
br

a

Para você crescer na sua profissão terá
que deixar a individualidade de lado e
aprender a trabalhar em equipe. O es-
tímulo de que precisa virá da colabora-
ção de terceiros. Cor: tons claros.

E
sc

or
pi

ão Mostre a sua garra e boa vontade.
Aproveite sua capacidade crítica para
afastar de você o que atrapalha sua
vida. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o É assim que você vai atrair o interesse
e a simpatia das pessoas. Trabalho
que esteja ligado a lazer, diversão e
entretenimento vai fluir facilmente. Cor:
amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O dia é altamente promissor para quem

quer alcançar a sua independência
profissional. Se você está pensando
em iniciar um negócio próprio: a hora
é essa! Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Sua expressão verbal vai estar mais
criativa de modo que a sua interativida-
de com o ambiente se torne mais fácil.
Esta é uma boa fase para se dedicar a
uma atividade prazerosa. Cor: lilás.

 P
ei

xe
s Bom dia para recuperar um dinheiro

que julgava perdido. Assuntos que en-
volvam herança, propriedade ou ques-
tão judicial poderão ser desenrolados
com enorme facilidade. Cor: amarelo.
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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

 • REDE GLOBO  •  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

MALHAÇÃO
Paulo se incomoda com a aborda-

gem de Rafael a Gabriela. Alex pede
desculpas por ter beijado Maria Alice.
Tito tenta se explicar para Flora. Verena
dispensa Hugo. Talíssia conta a Kavaco
que tem uma filha. Mark repreende Ve-
rena por faltar às aulas. Gabriela conver-
sa com Verena, que pede para ser dis-
pensada da aula novamente. Michael
conforta Pérola, que sofre com a aproxi-
mação de Maria Alice e Alex.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana se posiciona contra o noiva-

do de Camilo e Jane. Jane e Elisabeta
voltam para casa e Ofélia as pressiona
sobre Camilo e Darcy. Camilo fala com
Darcy sobre sua paixão por Jane, e o
amigo pensa em Elisabeta. Elisabeta se
aconselha com Ema, sem revelar que
beijou Darcy. Uirapuru se entende com
Mariana e Lídia se incomoda. Uirapuru
e Darcy se reconhecem, e Susana nota.
Rômulo comenta com Ernesto e Lucci-
no que está gostando de Cecília.

DEUS SALVE O REI
Afonso alerta Amália sobre o perigo

de incitar as pessoas a se revoltarem
contra o rei. Amália e Afonso incenti-
vam as pessoas de Montemor a dividir
sua água com as pessoas de Artena.
Afonso é levado à presença de Rodol-
fo, que decide distribuir a água raciona-
da igualmente a todos. Afonso fica im-
pactado ao ver Catarina vestida de noi-
va. Amália decide ir ao casamento de
Rodolfo com Afonso. Ulisses surpreen-
de Brumela com a solução para os do-
ces do casamento do rei. Amália se
recusa a usar o vestido que Catarina
mandou por Diana.

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora e irmã Fabiana

acalmam Dulce Maria após desvenda-
rem que a menina foi apenas maquiada
e não está doente. Dulce Maria se vin-
ga e joga gelatina na cabeça de Bárba-

ra e Frida. Solange vê uma quantia de
dinheiro no quarto de Cassandra e é
pega no flagra pela garota, que descon-
versa e diz que o dinheiro é para pagar
sua terapia. Leonardo descobre que
Gustavo está tentando descobrir quem
era a modelo que derrubou café nele.

BAND

 AMOR PROIBIDO
Na volta das férias, Nilay e Bülent

dormem na casa de Deniz. Behlul volta
de viagem e faz uma surpresa para
Bihter. Bihter recusa Adnan mais uma
vez e eles discutem.

Fabiana propõe um acordo
a Clara, mas Patrick garante
que elas se enfrentarão no
tribunal. O resultado do exame
de DNA do bebê de Karina e
Diego é positivo e Nádia
descobre que tem
antepassados negros em sua
família. Samuel dorme com
Suzy e Cido passa a noite
com Irene. Tônia insiste em
ficar com Zé Victor. Zé Victor
humilha Mariano. Estela leva
Amaro até a mina para sentir
uma esmeralda em sua mão.
Estela aconselha Gael a lutar
por seu amor. Diva e Túlio se
despedem de Mercedes. Cleo
começa a ouvir sons como sua
avó. Samuel se aconselha com
a Mãe do quilombo e afirma
que gosta de Suzy e de Cido.
Mercedes pede Josafá em
casamento. Raquel diz a
Bruno que só reatará com ele
quando Nádia lhe pedir
desculpas. Gael ouve a
conversa de Renato e Sophia
sobre Clara. Renato pede que
Sophia separe Clara de
Patrick. Gael oferece apoio
a Clara.

APOCALIPSE
Uri convence Benjamin a esquecer a

possibilidade de Zoe ainda estar viva.
Estela fica surpresa com o requinte de
Glória no preparo do café da manhã. Dé-
bora se irrita ao saber que a governanta
deixou a mansão de Roma. Felipe tenta
agradar André, mas não tem sucesso.
Ângela provoca Henrique na prisão. An-
dré fala sobre os projetos da empresa de
Benjamin para César. No deserto, Zoe
consegue ler as notícias sobre os últi-
mos acontecimentos. Débora flagra Arie-
la beijando Luca. César discute com Dudu
e eles brigam feio. Zoe lê as notícias nos
jornais trazidos por Jamal e mostra a foto
de Benjamin para Soraya.

 • BAND
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