32

ÚLTIMA HORA

Cascavel é referência
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O trabalho desenvolvido pelo programa Jovem Aprendiz e que já oportunizou mais de 1,2 mil
carteiras assinadas para trabalhadores de 14 a 24 anos, rendeu bons frutos à cidade de Cascavel e vai ganhar destaque nacional. As práticas adotadas pela Agência do Trabalhador serão
levadas para uma cartilha a ser disseminada por todo o País pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Uma equipe do Ministério virá a Cascavel nas próximas semanas.

AÍLTON SANTOS
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Cruzeiro e Flamengo na final
CBF

Os mandantes das partidas semifinais
da Copa do Brasil fizeram a alegria de seus
torcedores na noite de ontem. Cruzeiro e
Flamengo eliminaram Grêmio e Botafogo,
respectivamente e agora decidirão o título
da edição 2017 da competição.
Será uma reedição da final de 2003,
vencida pelo time mineiro. A Raposa,
aliás, é tetracampeã (ergueu o troféu
também em 1993, 1996 e 2000) e

agora pode igualar o Grêmio com cinco
conquistas como maior vencedor da
Copa do Brasil. Já o tricampeão RubroNegro (1990, 2006 e 2013) tem a oportunidade de se igualar ao Cruzeiro como
segundo maior vencedor.
As partidas decisivas serão nos dias
7 e 27 de setembro. Os mandos de
campo serão definidos em sorteio nesta quinta-feira, às 15h, na sede da CBF.
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Golaço no Maracanã
Contratado a peso de ouro este ano, o colombiano Berrío fez valer o
investimento e, com um drible desconcertante em cima do lateral
esquerdo Vitor Luís, deu assistência para Diego fazer o gol da vitória do
Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo que garantiu a vaga do RubroNegro à final da Copa do Brasil de 2017. No jogo de ida, no Engenhão,
os rivais haviam empatado em 0 a 0. Em sua sétima final da
competição, o clube da Gávea terá a oportunidade de conquistar o
tetracampeonato da competição.

Vaga nos pênaltis
Derrotado no jogo de ida por 1 a 0, o Cruzeiro entrou em campo ontem
com a missão de ao menos devolver o placar para o Grêmio e
conseguiu. A vitória por 1 a 0 no tempo normal, com um gol de cabeça
de Hudson, aproveitando escanteio, levou a decisão da vaga aos
pênaltis e nas disputas alternadas o time mineiro levou a melhor: 3 a 2,
para chegar à sétima decisão do torneio em sua história. As
penalidades da Raposa foram convertidas por Fernandinho, Rafael
Sóbis e Thiago Neves. Já Robinho e Murilo pararam em Marcelo Grohe.
Pelo Imortal, Arthur e Raniel balançaram as redes, enquanto Edilson e
Everton acertaram a trave e Luan parou em Fábio.

MAIS LÍDER
O Corinthians voltou a vencer
no Brasileirão depois da
derrota para o Vitória. O time
de Fábio Carille se recuperou
ao fazer 1 a 0 na Chapecoense
na noite de ontem, em Santa
Catarina. O triunfo corintiano
fez o time abrir dez pontos de
vantagem sobre o Grêmio. Jô
marcou o gol alvinegro aos
45min do segundo tempo.

FOGO E FÉ

Um princípio de incêndio em um prédio residencial no Bairro Country
levou muitos moradores a abandonar apressadamente o bloco. Uma
das moradoras apelou à fé e, enquanto os bombeiros controlavam
as chamas, a mulher, de mãos ao alto, orava para que o fogo não se
alastrasse aos demais apartamentos.
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Licitação de novo
terminal prevê
custo de R$ 5,1 mi
Cascavel prepara
a 5ª Parada da
Diversidade Social
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A data de hoje, 24 de agosto, é dedicada às
crianças. No Dia da Infância, no entanto, muitos pequenos não têm o que comemorar. Em
Cascavel são mais de 300 inquéritos policiais
de violência sexual contra crianças e adolescentes. Outro fator preocupante, apontado durante o 5º Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil, é que muitas ainda são exploradas em funções laborais quando deveriam
estar apenas brincando e estudando.
O seminário aconteceu em junho quando foi
apontado que 15 situações de trabalho infantil
são acompanhadas em Cascavel pela Secretaria de Assistência Social. Os Creas (Centros
de Referências Especializados de Assistência
Social) I e IV fazem os acompanhamentos.
Em pleno século 21, o trabalho infantil ainda insiste em dar sua cara em cidades modernas e evoluídas como Cascavel, mas é
preciso ações concretas para evitar que crianças sejam exploradas. Muitas vezes o trabalho infantil acontece bem diante de nossos
olhos e muitos aplaudem a iniciativa com o
absurdo argumento de que estão “aprendendo um ofício”. Erradicar o trabalho infantil é um
desafio, mas é um problema que precisa ser
enfrentado com determinação. Criança tem
que ser tratada como criança!

NOTAS
z Desfile cívico

Informática básica

A Acic terá um bloco da
entidade que irá participar
do desfile cívico-militar de
Sete de Setembro.
Diretores e colaboradores
de empresas associadas
estão sendo convidados a
participarem do bloco.
Todo participante ganhará
uma camiseta com as
cores da bandeira do
Brasil. As inscrições
podem ser feitas até o dia
31 de agosto pelo
telefone 3321-1400.

O Colegiado de Ciência da
Computação da Unioeste,
campus de Cascavel, está
oferecendo curso de
informática básica gratuito.
As vagas são limitadas. O
curso terá duração de 3
meses e acontecerá aos
sábados com início dia 26
de agosto. As inscrições
devem ser feitas no
Colegiado de Ciência da
Computação. Mais
informações pelo telefone
(45) 3220-7245.

O presidente do
PSL do Paraná,
Adelino Ribeiro,
que trará a
Cascavel líderes
da sigla de duas
centenas de cidades
paranaense para o
encontro estadual.

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
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Paulo Fleury,
médico
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O governador Beto
Richa que dois
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Londres, faz outra
viagem
internacional, agora
para Canadá e
Estados Unidos.
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Focado no próximo desafio pela
Série B do Campeonato Brasileiro, o
elenco do Internacional segue em
preparação para manter a sequência
positiva das últimas rodadas - são
cinco vitórias consecutivas até
aqui. Amanhã, o Colorado receberá
o Paysandu no Beira-Rio, contando
com o apoio maciço da torcida
colorada. Sem nenhum jogador
suspenso, o técnico Guto Ferreira
poderá repetir a equipe titular pela
quarta vez consecutiva.

Dois dias após oficializar a saída de Milton Mendes, o Vasco acertou a
contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Flamengo. O treinador já comandará o treino nesta sexta-feira em São Januário e fará sua estreia no clássico
com o Fluminense, no sábado, às 16h, no Maracanã. Ele assinará contrato
até o final de 2018. Zé Ricardo terá a missão de recolocar o Vasco nos
trilhos no Campeonato Brasileiro, já que a equipe venceu apenas um dos
últimos oito jogos e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

Megasena
Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Internacional

Difícil missão

Curitiba

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
determinou a prisão por três meses do exjogador Roberto Carlos por atraso na pensão
alimentícia de dois filhos, um menino e uma
menina. Segundo a ação, o pentacampeão
mundial deve R$ 61 mil. O processo foi movido
pela mãe das crianças, Barbara Thurler. À Justiça,
Roberto alegou dificuldades financeiras para
arcar com a pensão. O Tribunal rejeitou pedido
de parcelamento da dívida. A prisão deve ser
cumprida em regime fechado até que Roberto
Carlos efetue o pagamento do débito. Aos 43
anos, Roberto atualmente mora no exterior e
atua como embaixador do Real Madrid na Ásia e
Oceania. Ele tem nove filhos.

21h45

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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AÍLTON SANTOS

“O tratamento pelo
óleo de cannabis é muito
menos tóxico ao
organismo,
é um arsenal
terapêutico de qualidade
e seu risco é baixo, se
comparado aos
medicamentos
usados hoje.”

DIA DA INFÂNCIA

ESPORTE
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Concurso: 4463

04 11 23 33 50

Lotomania

Concurso: 1790

01 05 06 11 12 27 37 47
54 55 56 59 61 65 68 79
85 87 95 98

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1683

04 08 31 33 36 40

1º prêmio

03 11 14 15 17 39

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1072

04 05 11 20 21 34 36
TIME DO

Federal

GRÊMIO-RS

5º prêmio

Concurso: 5208

36.100
63.792
43.336
26.604
23.526

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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FÁBIO DONEGÁ
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Atletismo
Veterano do atletismo cascavelense,
que deu os primeiros passos no esporte
incentivado pelo professor Antônio Claro,
o atleta Geraldo Volmar Franco está
cansado correr. Sua fadiga, entretanto, é de ir
atrás de apoio a cada competição. Desta vez,
ele busca recursos para competir no 14º Troféu
Brasil de Atletismo Master, que será realizado de 7
a 9 de setembro em Porto Alegre (RS). Perto dos 50 anos de
idade, ele ainda tem gás para treinar. Tanto que ele espera
se destacar na capital gaúcha nas provas dos 200m e dos
400m livre e também no salto em distância. Por
enquanto, Geraldinho, como é conhecido o atleta, já
tem o apoio de Merci Righi, da Palotina Esportes, e o
incentivo do também corredor veterano Israel Melo
para disputar sua primeira edição do Troféu Brasil.
Quem puder ajudar Geraldo pode entrar em contato
diretamente com o atleta pelo telefone 99994-1148.

Cascavel Futsal já
pensa no São Lucas
Líder isolado da Série Ouro do
Paranaense depois do empate por
2 a 2 com o Marechal, na noite de
terça-feira, na casa do adversário,
o Cascavel Futsal já pensa agora
na manutenção do primeiro lugar.
E a primeira oportunidade para isso
será diante de seu torcedor, neste
sábado, no Ginásio da Neva, quando receberá o São Lucas às 19h em
partida atrasada da 17ª rodada.
A igualdade no clássico com o
Marechal fez a Serpente Tricolor
chegar a nove jogos de invencibili-

dade. Curiosamente, a sequência
sem derrotas começou justamente
após tropeço contra o São Lucas,
para quem o time cascavelense
perdeu por 2 a 1 em Paranavaí.
Por conta disso, os comandados
do técnico Nei Victor esperam um

jogo difícil neste fim de semana.
Tanto que ontem mesmo, poucas
horas depois do empate em Marechal, o elenco já voltou aos treinos.
Nesta quinta-feira as atividades
serão em dois períodos no Ginásio
da Neva, às 9h30 e às 16h30.

A ntecipados
Esperando contar com seu torcedor no sábado, o Cascavel Futsal já disponibilizou ingressos antecipados. Eles
estão à venda a R$ 20 (inteira) e a R$ 10 (meia-entrada e
mulheres) no Muffatão da Neva e do Cancelli.
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Com multa e Giro Político
sem licitação

politica@jhoje.com.br

ConstRua Cidadão

Depois de muito tempo de investigação, a Prefeitura de Cascavel publicou, no Diário Oficial de
ontem, o resultado do Processo Administrativo nº
9645/2016 e do Processo Administrativo nº
9646/2016. Referentes
às tomadas de preços
040/2013 e 043/2013.
Trata-se do processo
que corria na Prefeitura
para apuração dos trabalhos realizados, ou melhor, nesse caso, não realizados da Engetecne
Construção Civil Ltda.
Depois da investigação, o
Município decidiu aplicar

à empresa multa de 20%
sobre o valor do contrato
e suspensão temporária
de participar de licitação.
Além de impedimento de
contratar ou subcontratar
com o município de Cascavel por dois anos.
As penalidades, de
acordo com o publicado
em diário, se estendem
aos proprietários das
empresas. A empresa
também foi notificada
para se manifestar a respeito da decisão.
 Reportagem:Aílton Santos
Foto: Tatiane Bertolino

Obras
A empresa era responsável pelas obras dos postos
de saúde dos bairros Presidente e Pioneiros
Catarinenses. Porém, abandonou as duas
construções no meio do caminho, deixando diversos
prejuízos. As duas obras, que já deveriam estar
atendendo à população desde 2015, ficaram paradas
por mais de um ano. No início deste ano, com uma
nova gestão, foi preciso fazer duas novas licitações
para concluir as obras das unidades.

SEM EQUIPE
Tanto o prédio do Bairro Pioneiros quanto o do Bairro
Presidente estão prontos e os móveis em fase de
licitação. O problema mesmo, e o maior deles, é gente
para trabalhar. A Prefeitura não tem médicos
suficientes para as duas unidades de saúde e apenas
depois do chamamento do concurso realizado no mês
passado. Ainda assim, não há garantia de que haverá
profissionais suficientes para trabalhar. Enquanto isso,
a população dos dois bairros aguarda, ansiosa, pelo
funcionamento das unidades.

Na manhã de ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos
ouviu representantes da Iadas (Instituto de Apoio
e Desenvolvimento Ambiental e Saúde), que realiza
trabalho social com moradores de rua. No encontro,
dez vagas foram firmadas para o programa
ConstRua Cidadão, que tem como foco dar
oportunidades para moradores de rua
aprenderem uma profissão e se inserirem
no mercado de trabalho.

Beto no exterior
A vice-governadora Cida
Borguetti deve assumir,
temporariamente a
partir de hoje, a cadeira
principal do Palácio
Iguaçu. É que o
governador Beto Richa
vai ao Canadá e aos
Estados Unidos
representar o Paraná em
eventos oficiais. Ele
inicia a agenda
internacional hoje e só
encerra na semana
que vem.

Compromissos
O primeiro compromisso
do governador é em
Montreal, com a
ministra de Relações
Internacionais e
Francofonia da

província canadense de
Quebéc, Christine StPierre. No encontro,
será renovado o acordo
de cooperação técnica
que existe entre os dois
governos desde a
década de 1990.

Nova York
Já na segunda-feira, dia
28, o governador
participa da Copel Day,
data que marca os 20
anos do início da venda
de ações da estatal
paranaense de energia
na Bolsa de Valores de
Nova York. Ainda em
Nova York, Richa vai
apresentar o Estado em
encontro organizado
pelo grupo Itaú. Depois
viaja para Boston.

PSC JOVEM
O vereador cascavelense, Misael Junior, presidirá o
PSC Jovem do Paraná e deverá fortalecer sua
intenção de ser candidato a deputado estadual. A
posse esta prevista para o encontro estadual do
partido, em setembro.
z O vereador Gugu Bueno já providenciou uma
frase de efeito para justificar as possíveis criticas ao
voltar-se à proteção dos animais de rua: “Uma luta
não exclui a outra” E o vereador tem toda a razão.
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Equipamentos defasados
Em mais um dos “pepinos” que
restaram da gestão anterior, a Secretaria de Educação está tentando, aos poucos, resolver a defasagem de equipamentos das escolas
municipais de Cascavel. A Secretaria de Educação até já fez uma licitação para 12 meses, nos moldes de registro de preço. É aquela situação em que a prefeitura
deixa garantida a contratação de
uma empresa, mas não há certeza de que todos os serviços serão utilizados ou prestados, porque eles só serão realizados conforme a necessidade e a disponibilidade de verba da prefeitura.
Voltando ao assunto da licitação, o registro de preço foi realizado com base em R$ 910.580,50.
O problema é que ainda não foi feito o empenho desse valor, ou seja,
tudo depende do orçamento disponível por parte da prefeitura. Aliás,
é essa palavrinha, “orçamento”,
que mais incomoda na Secretaria
de Educação, considerando todos
os problemas encontrados na mudança de gestão.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

AQUISIÇÃO
A Secretaria de Educação prevê,
até 2020, investir R$ 2.993.998,00
na aquisição de computadores para
os laboratórios de informática das
escolas e R$ 1.489.205,00 nas
demais unidades escolares. Além
de R$ 199.551,00 em impressoras e projetores. A questão é só ter
dinheiro, já que dá para passar um
bom tempo listando os problemas
deixados na Educação para a atual
gestão resolver.
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Juventude
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2,3
mil
competidores

Vôlei de praia

OS MONITORES não são os “tubões”, mas equipamentos têm quase 10 anos

SITUAÇÃO CRÍTICA
Enquanto isso, nas escolas, a situação é crítica. A Escola Municipal Florêncio de Araújo Neto, no Bairro Guarujá, é considerada
uma das piores nesse assunto: equipamentos. No laboratório de
informática são 27 “computadores”. Entre aspas mesmo, porque
esses 27 são monitores, que de três em três são ligados a um
gabinete. O que gera lentidão no sistema.
Não bastasse isso, os equipamentos têm quase 10 anos. São
de 2008 e tem apenas 500 gigabytes de memória em cada gabinete. O que atualmente é considerado bem pouco por especialistas
da área. Sem contar que são poucos os computadores, e em turmas grandes, até três alunos dividem um dos lugares.
“Há algumas atividades diferenciadas que nós não conseguimos passar aos alunos, porque os computadores não suportam”,
conta o professor Diogo Ansolin, que lidera o laboratório de informática na escola.

MANUTENÇÃO
Quando vão para o conserto, as máquinas demoram cerca de uma
semana para voltar. E no caso de impressoras, por exemplo, é pior. “Neste caso, as manutenções são constantes, além dos computadores do
administrativo. Se a secretária da escola fica sem computador, porque
a máquina está com problemas, nada funciona no administrativo”, comenta o diretor da Escola, Elemar Müller

O vôlei de praia de Cascavel
também será comandado por
Juca Sesso em Ivaiporã. Ao
contrário do basquete e do
voleibol, a modalidade não
esteve presente nas etapas
regionais dos Jogos da
Juventude. Na Fase Final em
Ivaiporã, serão duas duplas
cascavelenses em cada naipe.
Também por conta disso, Sesso
terá o auxílio de Cristian
Andrade nos Jogos. No naipe
feminino, Cascavel contará com
Paula Eduarda Santos de Moura
e Alanna Raduntz como Dupla 1
e Gabriela Aparecida Rossoni e
Kauanne Verônica Toste
Schlichting como Dupla 2. No
masculino, João Victor Zanardi
de Souza e Nicson Luiz Haubert
Braz serão uma parceira,
enquanto Tiago Beckers Barbieri
e Guilherme Finatto Ansbac
formarão a outra dupla. As
partidas da modalidade serão
na próxima semana, na terça
(29) e na quarta-feira (30).

X adrez
A equipe de xadrez de Cascavel em Ivaiporã contra com 12
enxadristas, sendo seis em cada naipe, todos comandados pelo
professor Edemilson Pereira. Na disputa masculina, Gabriel
Neves Rothmund, Leonardo Mateus Miester, Eduardo Cozer e
Kleber Lucas Ribeiro de Oliveira competirão nas modalidades
Relâmpago e Rápido e Convencional. Já Bruno Bevilacqua e
Gabriel Lemes Silvério Cardoso Farias disputarão apenas as
partidas do xadrez Convencional. No feminino, Vitória Vieira,
Emanuelly Oliveira, Laura Faria Porto Borges e Agatha Franck
Bittencourt Moreira competirão no modalidades Relâmpago e
Rápido e Convencional, enquanto Sthepani Saldanha Godói e
Maristela Alflen Polis disputarão apenas no Convencional.

28

ESPORTE
A cidade de Ivaiporã será a casa
dos jovens atletas do Estado nos
próximos dias. A partir de amanhã
até o dia 31 (quinta-feira) o município do Norte do Estado receberá cerca de 2,3 mil competidores para as
disputas da Fase Final da Divisão B
da 30ª edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná).
Dentre os participantes estarão 44 atletas de Cascavel, representando o município nas disputas de basquete masculino, vôlei
masculino, vôlei de praia (feminino e masculino) e xadrez (feminino e masculino). Com eles, viajarão quatro técnicos e cinco integrantes da equipe de apoio, totalizando 53 pessoas na delegação
cascavelense, que partirá amanhã
para a viagem de 311 quilômetros
até Ivaiporã, com saída programada para as 11h30 da frente do
Centro Esportivo Ciro Nardi.
A primeira fase da competição
será desenvolvida de sábado a segunda-feira. A partir de terça-feira
terá início o mata-mata para as modalidades coletivas. Vale lembrar
que o campeão de cada modalidade garantirá o acesso para a Divisão A dos Jojups em 2018.
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Quase R$ 6 milhões para o PDI
Basquetebol Masculino
Comandada pelo técnico Pedro Almeida, a equipe de basquete masculino
de Cascavel chega para a Fase Final dos Jojups embalada pelo título da fase
regional, disputada há um mês em Guaraniaçu. O ponto forte do time é
entrosamento de mais de três anos de trabalho. “Podemos destacar que além
de ser uma base caseira, é um grupo que tem um conjunto muito bom”, disse
o treinador, que no ano passado viu seus comandados terminarem em quarto
lugar na Fase Final: “queremos que o resultado seja melhor que o quarto lugar
e vamos trabalhar para isso”. Em Ivaiporã, os jogos de basquete serão no
Ginásio do Sesc. Para o time cascavelense, a estreia será sábado, às 15h,
contra a equipe da casa. No dia seguinte o desafio será contra Palmas, e na
segunda-feira o encerramento da primeira fase será contra Fazenda Rio
Grande. Todos os jogos serão às 15h e fazem parte do Grupo A, o único
que conta com quatro equipes. As outras três chaves têm três times cada.

Voleibol Masculino
Outra equipe de Cascavel que chega como
campeã regional a Ivaiporã é a de voleibol
masculino, comandada por Dorival “Juca”
Sesso. Os desafios no Norte do Estado
serão no ginásio do Colégio Mater
Consolatrix e a logo na estreia, no sábado,
às 14h, a equipe cascavelense terá como
adversário um tradicional time do vôlei
paranaense, o Araucária. No domingo, às
13h30, o desafio será contra Palmas. Além
desses três times do Grupo C, a
modalidade conta com outras dez equipes
distribuídas em outras três chaves.

Mais duas obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) que fazem parte do contrato com o BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) serão licitadas. E o total,
somando as duas construções, resulta na “balela” de quase R$ 6 milhões.
A primeira licitação, publicada em
diário oficial, é do Centro Intergeracional de Vivência do Bairro Cascavel
Velho. “Trata-se de uma sala de convivência, com lugar para curso, locais
de atividades diversas para jovens,
adultos e idosos”, comenta o secretário de Obras Jorge Lange.
O valor máximo da obra proposto
pela prefeitura é de R$ 420.967,04
e o prazo de execução é de 300 dias.

TERMINAL
Já para o Terminal de Transbordo Sudoeste,
o valor máximo da licitação é de R$
5.165.506,66 e o prazo máximo de
execução de 240 dias. O terminal será
construído ao lado do Estádio Olímpico
Regional e segue os moldes dos demais.
“O Terminal Leste já foi concluído, o
Noroeste está dentro do cronograma e deve
estar pronto em até sete meses. Já o
Oeste, que foi licitado, vai ser construído a
partir do próximo mês. O Terminal Sudoeste
é o último que precisa ser licitado das
obras do PDI”, explica Lange.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

OBRAS DO PDI preveem a construção de quatro terminais de passageiros em Cascavel

PPA
Os vereadores têm até 15 de setembro para protocolar emendas ao Plano
Plurianual 2018/2021. As emendas são uma ferramenta para que os
parlamentares possam remanejar recursos para áreas que consideram mais
importantes ou para bairros ou regiões da cidade as quais representam.
A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento também definiu a realização de
audiência pública para apresentação do projeto no dia 13 de setembro, às 19h,
no plenário da Câmara. A Comissão é formada pelos vereadores Serginho Ribeiro
(PPL), Mazutti (PSL) e Jaime Vasatta (PTN).
O PPA (Plano Plurianual) foi protocolado na Câmara no dia 15 de agosto
através do Projeto de Lei 109/2017. O PPA começa a valer a partir do segundo
ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte.
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QUADRA DE ESPORTES é antiga e está em situação precária

Prédio tem mais de 25 ANOS e poucas vezes recebeu manutenção

O menor dos
problemas
Pensando apenas em falar sobre equipamentos, a equipe do
Hoje News visitou a Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo
Neto, no Bairro Guarujá em Cascavel. Os equipamentos estão antigos, sim, mas esse é o menor dos
problemas da instituição.
Os problemas começam pela fa-

Lâmpadas foram FURTADAS DE ESCOLA
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

B iblioteca

400
Alunos possui a
Escola Florêncio Carlos
de Araújo Neto

Do lado da biblioteca, grandes rachaduras, em um espaço pequeno. Os armários ficam no
corredor porque não há onde guardar. E a situação mais crítica, segundo a direção, ainda é a
instalação elétrica. “Se ligarmos o forno da cozinha, cai o disjuntor, porque não há capacidade para
suportar”. E falando em energia, a escola, com recursos próprios, comprou cinco lâmpadas novas que
foram furtadas no último fim de semana.
A cozinha é pequena e não tem refeitório. A quadra é escura, e não tem ventilação. Ah, e a
escola também não tem um guarda patrimonial fixo para auxiliar no dia a dia.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, neste ano a escola recebeu
manutenção na rede de esgoto. Quanto a uma reforma geral, há um planejamento de obra, mas, como
há escolas em situação ainda mais precária, essa reforma não deverá ser realizada em 2017.

chada da escola, que não existe. O
prédio tem 25 anos e desde o início
da existência poucas manutenções
foram feitas na escola. Na entrada já
dá para perceber o prédio antigo. O
pátio, onde as crianças brincam, é
cheio de pedrinhas. Ótimo para um
período de chuva, por exemplo, mas
péssimo quando se trata de criança.
“Muitas já se machucaram durante
as brincadeiras”, lamenta o diretor
da Escola, Elemar Müller que diz que
o ideal seria colocar paver no pátio.
As telhas do prédio também estão antigas e dá para ver na aparência, cheias de infiltrações. Infiltrações que se repetem nos banheiros, pequenos para uma escola que atende mais de 400 alunos.
“Temos poucos banheiros, e pequenos. Nos dois blocos de baixo não
tem, e daí sobrecarrega os banheiros do lado de cima”, reclama.
Acessibilidade mesmo só no banheiro do prédio principal, que está
com dois mictórios quebrados e que
devem ficar assim por um bom tempo.

ESPORTE
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Contra as favoritas

Uma semana depois de estrear
com vitória por 27 a 25 no clássico
com o time de Maringá, o FCC/FAG/
ACH/Cascavel enfrenta hoje seu primeiro desafio fora de casa pela Conferência Sul/Sudeste da Liga Nacional
Feminina de Handebol. O compromisso será contra a poderosa equipe de
São Bernardo do Campo (SP), às 19h,
no Ginásio Vitório Zanon (Baetão).
Para as donas da casa, também
será a segunda exibição na Conferência, e a segunda diante de sua torcida. Na estreia, no último sábado, as
atuais vice-campeãs venceram o Pinheiros (SP) na reedição da final de
2016 e venceram por 27 a 19.
“Sabemos da estrutura de São
Bernardo, que é oito vezes campeã
da Liga. No ano passado, a equipe
sofreu um revés na final, mas continuo acreditando que seja uma das
favoritas a conquistar a Liga este ano.
Conhecemos o trabalho deles, algumas atletas, como funciona a estrutura da equipe e esperamos um bom
jogo. Dentro das nossas possibilidades, vamos confrontar a equipe favorita”, disse o técnico Neudi Zenatti.
O desafio de hoje abre a rodada
dupla que as cascavelenses terão
como visitante nesta semana. No sábado o compromisso será em Guarulhos (SP), que nesta quinta-feira
recebe o Maringá.

São Bernardo
“Estreamos contra o atual campeão e foi
um jogo difícil. O placar não retrata o que
foi a partida, mas foi bastante
equilibrada. É importante vencer em casa,
porque só temos três jogos aqui e quatro
fora nesta fase. Estamos trabalhando e
nos preparando para enfrentar o Cascavel,
que é um time que faz algum tempo que
não joga a Liga Nacional. Eu assisti ao
último jogo deles e separei algumas
informações, mas estamos preparando
bem o nosso time”, explicou o técnico do
São Bernardo, Eduardo Carlone.
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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.
Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 24 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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DENARC

Giro da
Violência
Carro de Cascavel

AÇÃO CONJUNTA entre a Denarc e a PRF interceptou mais de 1,5 ton de maconha

De Cascavel à Bahia
Um caminhão carregado com
mais de 1,5 tonelada de maconha
foi apreendido na noite de terça-feira na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O entorpecente foi
localizado em uma ação conjunta
entre a Denarc (Divisão Estadual de
Narcóticos) de Cascavel e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Uma denúncia anônima feita
para a Denarc fez com que as equipes identificassem o caminhão,
com placas de Maringá, que saiu
da região Oeste e tinha como destino o nordeste brasileiro. Diante das
informações, os policiais entraram
em contato com a PRF, que auxiliou
na abordagem.
Segundo o motorista, um homem de 53 anos, preso em flagrante, a droga foi pega em Cascavel e
ele receberia R$ 10 mil para levar
até Recife, em Pernambuco. O caminhão foi encontrado estacionado
em um posto de combustíveis na
Bahia e a carga, avaliada em R$ 2,3

milhões, estava escondida em meio
a produtos alimentícios.
Para a delegada responsável
pela ação, Ana Cristina Ferreira,
essa apreensão demonstra a importância da integração entre as forças
de segurança do país. “A troca de
informações entre as polícias é fundamental para o combate ao tráfico
de drogas e ao crime organizado;
por meio disso foi possível retirar
de circulação uma grande quantidade de entorpecentes e causar um
prejuízo milionário ao tráfico de drogas no país além de prender mais
uma pessoa envolvida com o crime”,
finaliza.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e
encaminhado ao Setor de Carceragem Temporária de Luís Eduardo
Magalhães (BA).

A troca de informações entre as polícias
é fundamental para o combate ao tráfico
de drogas e ao crime organizado

Seis pessoas foram presas ontem pela
Polícia Civil de Maringá suspeitas de
participar de uma quadrilha de
assaltantes de compristas do Paraguai.
Com eles, a polícia localizou um
Renault Fluence prata, roubado dia 26
de abril em Cascavel. Com eles foram
apreendidas três pistolas nove
milímetros, uma carabina calibre 12,
três coletes balísticos, quatro rádios
comunicadores, cinco celulares,
munições de calibre 9 milímetros e 12,
além de diversos “miguelitos”,
utilizados pelos suspeitos para furar
pneus nas rodovias.

Desvio de R$ 30 mil
Um funcionário do setor financeiro de
uma empresa, que atuava no setor há
um mês, foi preso ontem pela Polícia
Civil acusado de desviar R$ 30 mil do
estabelecimento. Segundo as
investigações, o homem de 30 anos
fazia pagamentos de serviços a
empresas fantasmas e embolsava todo
o valor. Ele foi encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

TV na internet

GDE

Pedro Leivas, 44 anos, foi detido ontem
por policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) acusado de
receptação. O produto comprado por ele
de um terceiro, via internet por R$
1.200, é um aparelho de televisão Sony
de 50 polegadas, furtado há dois meses
de uma casa, no bairro São Cristóvão. O
crime foi descoberto quando as equipes
identificaram que a TV foi vendida via
internet. Pedro disse que conheceu o
vendedor em um bar, mas não soube
dizer quem é.
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Conselheiros empossados
FABIO DONEGÁ

Ontem, aconteceu na Secretaria
de Educação de Cascavel a posse
dos 22 conselheiros do Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação), para o período 2017/
2019. Eles são responsáveis por
aconselhar e acompanhar o poder
Executivo sobre a aplicação de verbas públicas para a Educação, pasta que recebe a maior fatia de investimentos no Município.
Na posse de ontem, praticamente
todos os conselheiros reassumiram
mais um mandato. Apenas os conselheiros Josiane Vendrame e Diego
Mendes, deixaram o conselho e foram
substituídos por Vanilce Silva e Lorimar Robson, respectivamente.

CONSELHEIROS RECEBERAM os diplomas ontem durante a posse na função

VOLUNTÁRIOS
Os integrantes do conselho são voluntários e não recebem salários. Reuniões periódicas são
realizadas e visa a aplicação correta do dinheiro público na educação municipal. Um dos pontos mais
importantes é o transporte escolar rural.
A eleição para presidência acontece na primeira quinzena de setembro, quando o conselho se reúne
pela primeira vez após a posse. O Fundeb compreende o período que abrange de 25/07/2007 até 31/
12/2020. A secretária de Educação, Márcia Baldini, diz ser de extrema importância o trabalho dos
conselheiros na educação básica municipal de Cascavel.
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Crescimento
Conforme o conselheiro, a
medida que a cidade cresce, os
casos tendem a aumentar e as
pessoas estão mais esclarecidas
para efetuar as denúncias. “Cabe
aos adultos, que são os
responsáveis por essas crianças,
que fiquem atentos
atentas a qualquer
comportamento estranho. São
elas é quem devem cuidar e
proteger. O problema é que o que
verificamos é que justamente
essas pessoas é que são os
agressores”.

PARADA PELA DIVERSIDADE SOCIAL está na sua quinta edição em Cascavel
Será realizada neste domingo
(27), a quinta edição da Parada pela
Diversidade Social. O evento inicia
às 14h e segue até as 20h, na praça Wilson Joffre, em Cascavel.
Os organizadores prometem
muita arte e cultura, com apresentações, música, sorteio de brindes
e o concurso da Miss Trans Cascavel 2017. A programação na praça
é gratuita e toda a comunidade está
convidada a participar.
Conforme a coordenadora do
Cedip (Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitórias), Josana
Dranka, o evento é uma forma de
interação e mostra, por meio de tanta alegria e diversão, que é preciso

respeitar toda e qualquer diferença.
“Sempre apoiamos os organizadores e neste ano não será diferente.
O Cedip vai participar desta quinta
edição trazendo informações sobre
a forma de prevenção de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis)”, relata.
Josana ressalta que a Parada
pela Diversidade Social é também
um canal que fala sobre o preconceito, principalmente com homossexuais e pacientes em tratamento de
HIV/Aids. “[Na parada] entra todo
tipo de questão, todos os tipos de

preconceito. É nesse espaço que
vamos poder falar ainda mais sobre esses assuntos”, afirma. A coordenadora do Cedip lembra que é
o preconceito que, em muitos casos, faz com que o paciente abandone ou nem inicie o tratamento,
que é fundamental para garantir sua
sobrevida.

Em Família
Vítimas são tratadas
como culpadas
Com idade que varia entre cinco e
dez anos, as vítimas de agressões e
abusos sofrem de todas formas. “Há
algum tempo em uma escola uma criança de cinco anos disse, de forma
espontânea, para a professora que
estava sendo violentada pelo padrasto. Ninguém a obrigou a falar e inclusive o profissional precisou interrompêla para não causar ainda mais constrangimento a ela”, disse Everaldo.
Nesse caso específico foram chamados os responsáveis. “Tínhamos o relato da criança, os exames que comprovavam os abusos, e mesmo assim a
mãe negava que isso acontecia dentro
de casa. Por conta disso, pela família
não conseguir cuidar dessa criança, ela
foi encaminhada para acolhimento”.
Um dos pontos mais críticos destacados pelo conselheiro é que em vários
casos a vítima é tratada como culpada.
“A tristeza é que muitos dos agressores
atribuem a culpa às crianças. Além delas já suportarem a carga de ter sido violentada, carregam a culpa de serem as
responsáveis pela agressão”.

Trâmites

 Reportagem: Marina Kessler

A programação na praça é gratuita
e toda a comunidade está
convidada a participar.
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Um show de diversidade
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Idade das vítimas de
VIOLÊNCIA OSCILA
entre cinco e dez anos

A partir do recebimento de uma
denúncia por parte do Conselho
Tutelar, o caso é analisado. Se há
provas, se tem flagrante, se o
médico das unidades de saúde
percebe a violência, é orientado à
mãe ou algum responsável para
confeccionar um boletim de
ocorrência e encaminhamento para
prestação de serviços de saúde. “Já
nos casos em que não há provas
concretas, onde há só a suspeita,
fazemos o encaminhamento para o
acompanhamento do Creas (Centro
de Referência Especializado de
Assistência Social), que possui
psicólogos e assistentes sociais
para diagnosticar a violência”.
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Mais de 300
inquéritos
de estupro

 Reportagem: Tissiane Merlak

Celebrado em todo mundo, hoje
é comemorado o Dia da Infância. Instituído pelo Unicef (Fundo das Nações
Unidas Pela Infância) em 1950, a
data tem por objetivo promover a reflexão de que há a possibilidade de
superar as injustiças e dificuldades
que ainda impedem o desenvolvimento de crianças no Brasil.
Mas, apesar de tantos avanços
conquistado pelos pequenos, como
a criação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), eles ainda
padecem de sérios problemas ligados principalmente a violência física, psicológica e sexual.
Em Cascavel, segundo dados
repassados ao Hoje News pela
delegada do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente
Vítimas de Crimes), Raísa de Vargas Scariot, existem mais de 300
inquéritos. “Quando assumi o Nucria, no fim de dezembro do ano
passado, existiam mais de 300
casos sob investigação somente
de estupro. E ao longo desses meses de trabalho, com uma delegacia especializada, outros tantos
mais foram instaurados”.
Conforme a delegada, por se tratarem de menores, não é possível
explicitar sobre um ou outro caso.
“Mas percebemos que a medida
que há campanhas de conscientização, por exemplo, o número de
denúncias que chegam até a polícia crescem. Não significa dizer que
são mais casos, mas sim as pessoas têm mais coragem”.

Sul, a violência sexual não diz respeito somente ao ato em si. “Os
casos de pedófilos, por exemplo,
que utilizam de imagens dos menores. E também o passar a mão,
o tocar, o induzir a criança a algum ato libidinoso são tratados
como violência sexual”.
O maior problema, cita Everaldo,
é que a violência acontece na maio-

ria dos casos dentro da família.
“Temos a agressão física, psicológica, sexual, mas temos também os casos de negligência, que
são os mais comuns. Os pais, por
exemplo, violar direitos como a
educação, fazendo com que os
filhos não frequentem as salas
de aula, estão cometendo atos
de violência”.

Família, que DEVERIA
PROTEGER, é apontada como a
principal algoz das crianças
VANDRÉ DUBIELA

T ipos
Além dos casos de abuso
sexual citados pela delegada,
existem outras inúmeras denúncias de violência contra
criança, desde a simples
agressão verbal, psicológica
ou mesmo física.
Segundo o conselheiro tutelar Everaldo da Silva Rodrigues, do Conselho Tutelar
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Uma menina de dois anos ficou
ferida ontem, na casa onde
mora, na Rua Matinhos, no
Bairro Periolo, em Cascavel. Ela
estava com a mãe quando
prendeu a mão em um cilindro
elétrico. Socorristas do Siate
(Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e
Emergência) foram até o local e
encaminharam a menina, que
apresentava ferimentos leves,
para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

AÇÃO EDUCATIVA
aconteceu em vários
cruzamentos da Avenida Brasil

Motoristas são orientados
Uma ação educativa durante
toda a manhã de ontem, reuniu
70 pessoas ligadas aos órgãos
de trânsito para orientar motoristas sobre a nova sinalização
de Cascavel que implantou o
chamado “Looping de Quadra”,
já que a conversão à esquerda
não é mais permitida em toda
a extensão da Avenida Brasil por
conta das modificações impostas pelo PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).
Durante a ação, os agentes foram distribuídos nos cruzamentos
para orientar os condutores sobre
o procedimento correto e seguro
diante das modificações. Os motoristas receberam folhetos informativos. “Para que haja fluidez e respeito no trânsito é importante estar atento à sinalização”, alertou o
presidente da Companhia de Engenharia de Transporte e Transito
(Cettrans), Alsir Pelissaro, lembran-
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do que a multa para quem não respeitar a placa “de proibida a conversão à esquerda’, é de R$
195,23, além de perder cinco pontos na CNH”.
O trabalho foi coordenado pela
Cettrans e contou com apoio das
polícias Civil, Militar, Rodoviária
Federal, Militar Rodoviária, além
do Corpo de Bombeiros, Guarda
Municipal e o Centro A (Associação dos Centros de Formação de
Condutores de Cascavel).

C rescimento

U nidos
De acordo com o coronel Avelino José
Novakoski, diretor da Guarda
Municipal, “é importante que todas as
forças policiais, bem como a sociedade
estejam unidas em favor da segurança
como um todo”. Novakoski lembrou
que “esse foi um dos primeiros eventos
que estamos trabalhando todos juntos,
mas outros ocorrerão e com certeza
diminuiremos os acidentes de trânsito e
também conseguiremos mais paz em
nossa cidade”.

Segundo a Educadora de Trânsito da Cettrans, Luciane de
Moura, Cascavel está em crescimento constante, tanto de
pessoas quanto de frota de veículos. “Assim as intervenções
da engenharia proporciona um trânsito seguro e que oferece
possibilidade para todos transitarem utilizando o meio de
transporte que mais lhe convier, mas, para isso, todos devem
respeitar às lei de trânsito e também praticar a gentileza, muito
necessária para um trânsito tranquilo”, observa.

Fogo danifica
apartamento
no Country
Com as mãos erguidas aos céus a
moradora de um condomínio, localizado na Rua Rafael Picolli, no Country,
em Cascavel, pediu para que as chamas de um apartamento não se alastrassem para o restante do prédio.
Dois caminhões ABT (Auto Bomba
Tanque) do Corpo de Bombeiros e socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma e Emergência) foram acionados até o local.
Segundo os bombeiros, o fogo
teria começado provavelmente em
um curto-circuito, no quarto de uma
criança. Não havia ninguém na residência quando o incêndio começou. A fumaça era vista de longe,
mas felizmente até a chegada dos
brigadistas moradores de outros
apartamentos conseguiram evitar
que as chamas se alastrassem. Os
bombeiros fizeram o rescaldo.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

58
47
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

852
2.654
280
3.226

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.777
1.635
142
36

MORADORA reza para
incêndio não destruir condomínio
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Privatizações e concessões
VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

AEROPORTOS
Os aeroportos a serem licitados
foram divididos em quatro
blocos. Um deles inclui apenas o
aeroporto de Congonhas,
segundo maior do país com
movimento de 21 milhões de
passageiros por ano. Um
segundo abrange aeroportos do
Nordeste (Maceió, Aracaju, João
Pessoa, Campina Grande,
Juazeiro do Norte e Recife).
Outro bloco será formado por
terminais localizado no estado
de Mato Grosso (Cuiabá, Sinop,
Ala Floresta, Barra do Garça e
Rondonópolis). Um quarto bloco
vai abranger os aeroporto de
Vitória e de Macaé.

Unipar na comunidade: Projetos
imprimem conhecimento e interação

Já estão agendados a Mostra de Profissões e Revisa Enem, para setembro e outubro, programe-se
DIVULGAÇÃO

Com a meta de melhorar o caixa da União e estimular a economia, o governo decidiu colocar à
disposição da iniciativa privada a
administração de 14 aeroportos,
11 lotes de linhas de transmissão,
15 terminais portuários, além de
parte da Eletrobras, como foi anunciado no início da semana. Com a
medida, o governo espera arrecadar, a partir de 2017, cerca de R$
44 bilhões ao longo dos anos de
vigência dos contratos.
Em reunião ontem no Palácio
do Planalto, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) decidiu incluir no programa de desestatização rodovias, a Casa da Moeda, a Lotex e
a Companhia Docas do Espírito.
Ao todo, são 57 projetos de venda de empresas e parcerias público-privada.

GOVERNO PRETENDE ARRECADAR R$ 44 bilhões ao longo dos anos
UNIPAR COMPARTILHANDO CONHECIMENTO: A Universidade sempre de portas abertas à comunidade

Prêmio de R$ 1 milhão
O governador Beto Richa entregou ontem os três principais
prêmios de agosto do Nota Paraná e anunciou a premiação
especial de R$ 1 milhão em dezembro, no sorteio de Natal. Em
agosto, por ser mês dos Pais, os valores foram multiplicados por
quatro e os sortudos receberam R$ 80 mil, R$ 120 mil e R$ 200 mil.
A premiação e o anúncio do valor recorde para dezembro foram
feitos durante encontro com empresários na Associação
Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba.
Até agora, o programa de cidadania fiscal já ultrapassou a marca de
R$ 600 milhões em prêmios e créditos disponibilizados aos
contribuintes que pedem CPF na nota ou a instituições sociais que
recebem doações de documentos fiscais. “O Nota Paraná é um dos
itens do nosso ajuste fiscal e um programa de sucesso absoluto.
Sugiro a todos que peçam o CPF na Nota porque vale a pena. O
primeiro prêmio do Natal será de R$ 1 milhão”, afirmou Richa.

Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e
descobertas científicas. A
Universidade Paranaense – Unipar
cresce em qualidade e em
tradicionalismo. São mais de quatro
décadas de comprometimento com a
sociedade e formação de
profissionais para o mercado de
trabalho e especialistas.
Com portas abertas à comunidade, a
Universidade oferece diversos projetos
durante todo o ano, incluindo
palestras nas escolas e empresas –
projeto Dialogando com você, eventos
nas praças, com testes de saúde,

orientações jurídica, empresarial e
outras. Também oferece o Profissional
por Um Dia, em que o estudante se
inscreve para vivenciar um dia na
Universidade, participando de aulas
teóricas e práticas do curso de interesse.
Neste semestre, dois projetos que são
sucesso já estão em fase de
preparativos. Os alunos do ensino
médio estão convidados para a Mostra
de Profissões, que acontecerá no dia
20 de setembro, podendo tirar dúvidas
sobre campos de atuação profissional,
remuneração. Outro projeto que
auxilia o jovem a ingressar no ensino
superior é o Revisa Enem, com aulas

gratuitas de revisão para a prova do
Enem. As aulas serão realizadas em
três sábados – 30 de setembro, 07 e
28 de outubro. O mês de agosto
também foi marcado pela primeira
edição do projeto Unipar
Compartilhando Conhecimento.
Foram mais de trinta palestras
simultâneas, sobre temas
diferenciados, integrando mais de
1.500 estudantes com o universo
acadêmico. Outra data importante
para a Universidade é a do Vestibular
2018, que acontece no dia 03 de
dezembro, agende essa data. As
inscrições iniciam em outubro.
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45

dias de
espera

Iniciada em setembro de 2015,
a greve dos médicos peritos do
INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) só terminou em janeiro de
2016. Durante esse tempo, não
havia médicos suficientes para avaliar os candidatos ao benefício, já
que a categoria trabalhou apenas
com 30% do efetivo.
Muitas das perícias já agendadas, inclusive em Cascavel, precisaram ser remarcadas e quem buscou atendimento pela primeira vez
necessitou esperar ainda mais para
marcar uma perícia.
Tanta demora parece estar em
vias de regularização. É o que ga-

rante o segundo secretário dos
médicos peritos do INSS e chefe
da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak. Ele afirma
que o tempo de espera para uma
perícia no município é de 30 a 45
dias, o mesmo prazo estabelecido
em outras regiões do Brasil. “Tivemos a paralisação que foi bastante demorada e que resolveu vários
problemas com a categoria. Os peritos colocaram algumas exigências e tudo está voltando ao normal
no País inteiro”, diz.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Faltam peritos

MIROSALAU BAILAK diz que novos
beneficiários recebem os valores retroativos

Durante a greve, uma das exigências dos médicos peritos era a abertura de
concurso público para novas contratações. O último concurso, lembra Bailak,
foi em 2012, porém, não supriu toda a demanda represada. “Foi [um concurso]
muito pequeno e de lá para cá a grande maioria se aposentou”, relata.
O reflexo disso é a falta de profissionais atuando em unidades da regional
do INSS de Cascavel. Na de Assis Chateaubriand não há até o momento um
médico perito lotado, e para que a população daquele município possa ser
atendida, outra unidade permanece superlotada. “Faltam peritos em Assis,
Quedas do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Realeza, entre outros, e infelizmente
não há previsão de novos concursos”, esclarece.
Para serem atendidos, os trabalhadores se deslocam até Cascavel para
conseguir dar entrada no benefício. Nesses casos, como o profissional não
reside no município, a perícia pode demorar um pouco mais. O tempo de
espera gira em torno de três meses.
Bailak garante que independente do tempo de espera, o beneficiário recebe os
valores retroativos. “Essas pessoas que marcam prazo longo, ao fazer a perícia e o
INSS identificar a necessidade do auxílio, todo o atrasado será pago”, afirma.
A assessoria do INSS foi procurada pela reportagem, porém, não prestou
esclarecimentos quanto à fila de espera por perícias médicas no Paraná e em Cascavel.

gente@jhoje.com.br
“Aprendi que não posso exigir o amor de
ninguém... Posso apenas dar boas razões para que
gostem de mim... E ter paciência para que a vida
faça o resto...”
William Shakespeare

Igreja do Lago
A partir de setembro, os cascavelenses terão mais uma
opção cultural. A Igreja do Lago vai oferecer oficinas
gratuitas de dança, artes visuais, teatro e música, por meio
do Programa Culturação. Em breve mais informações sobre a
data das inscriçoes.

McDia Feliz
É dia 26. Garanta o seu tíquete antecipado para o McDia
Feliz 2017.O objetivo com o dinheiro arrecadado é adquirir
medicamentos não fornecidos pelo SUS para compor o
tratamento das crianças e dos adolescentes internados na
Uopeccan.

Muitos livros...
A 36a Semana Literária &
Feira do Livro do Sesc já tem
data marcada.
O evento será de 18 a 22 de
setembro, no Sesc.

Saúde na mesa
Amanhã é dia de feira com
produtos orgânicos,
oriundos da produção da
Agricultura Familiar. Das 9h
às 12h30, no Bloco I da
Unioeste.

Conselho de
Contribuintes
O procurador jurídico da
Prefeitura de Cascavel,
Luciano Braga Côrtes,
profere palestra hoje, na
Acic. O tema em pauta é
Conselho de Contribuintes,
suas funções, atribuições e
avanços. O evento é às
18h30, na Sala Paraná.

MAYARA DISPOSTI e
FABIANO LAMB
trocam alianças dia
9 de setembro.
Feliciddes ao casal!

Simplesmente, SUMAIA KLAIME
LEILA LANG
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R$ 7 bilhões pagos irregularmente
Uma das práticas adotadas pelo INSS para identificar usuários que recebem o benefício
por incapacidade de forma irregular foi um pente-fino que os obriga a comparecer a uma
agência para fazer uma revisão. A medida só vale para aqueles que recebem o auxílio-doença
há mais de dois anos. “Um dos resultados da greve foi que a perícia médica mostrou ao sistema
que existem muitos usuários com benefício por incapacidade que já perderam este direito. Alguns
até já retornaram ao mercado de trabalho, porém, sem carteira assinada”, conta Bailak.
A revisão identificou, por enquanto, R$ 2 bilhões em benefícios pagos sem necessidade. A
previsão é de que o INSS deixe de gastar em torno de R$ 7 bilhões ao ano com o pagamento de
auxílios irregulares, que só foram mantidos pela falta de revisão ou por ordem judicial.

Sem benefício

Vilma tem em mãos todos os LAUDOS comprovando a necessidade do auxílio-doença negado à sua filha

P olêmico
Um dos casos mais polêmicos desde o início das revisões, iniciadas
em maio, foi de uma senhora que há 12 anos procurou o INSS para receber
o auxílio-doença por conta de uma ameaça de aborto. Na época, o médico
perito identificou o problema e concedeu 30 dias de benefício. Após esse
período, a gestante retornou à agência e não aceitou o corte do recurso.
A atitude do perito, que segundo Bailak não foi irregular, já que voltar
ao trabalho não significava mais riscos à mãe e ao bebê, não foi aceita
pela mulher, que decidiu acionar a Justiça. “Se tem ordem judicial, o
INSS tem que pagar”, explica. E foi isso que ocorreu. Desde 2005, a
beneficiária recebia todos os meses o auxílio-doença em decorrência
de um problema identificado no início de sua gravidez. O recurso só foi
cortado com a realização das revisões, neste ano.

Saindo da agência do INSS em
Cascavel, Vilma Bortolossi não
tem boas notícias. Ela acaba de
ter o pedido negado do auxíliodoença que tem como
beneficiária sua filha de 28 anos.
Segundo Vilma, há um ano sua
filha trata contra a perda dos
movimentos dos músculos e, sem
conseguir trabalhar, precisou
recorrer ao benefício. “Ela
recebeu por seis meses, mas
agora foi negado não sei o
porquê, já que em junho ela
passou 25 dias internada no
oxigênio e temos todos os
laudos médicos comprovando
essa necessidade”, lamenta.
Pelo 135, telefone utilizado para,
entre outros serviços, os
agendamentos do INSS, Vilma diz
que só conseguiu uma nova data
para perícia em 7 de fevereiro de
2018. A data extrapola em quatro
meses o período médio
apresentado pelo secretário do
INSS, Miroslau Bailak.
Até lá, a filha ficará sem receber
e por conta da doença, não
consegue voltar ao mercado de
trabalho. “Quem é que vai dar
emprego para uma pessoa em
tratamento, como ela está?
Infelizmente, ela vai ficar sem
trabalhar”, comenta a mãe. A
família vai recorrer da decisão.

14

LOCAL

HOJE NEWS, 24 DE AGOSTO DE 2017

Calendario

CASCAVEL:

Ação
desenvolvida
pela Agência do
Trabalhador vai
estampar
cartilha nacional
do Ministério do
Trabalho

2017

AGOSTO

24

destaque nacional no
primeiro emprego
O desafio do primeiro emprego está sendo mais facilmente
vencido em Cascavel, graças a
uma ação conjunta que envolve
incentivo ao cadastro de jovens
que estão em busca de oportunidades no mercado formal e a fiscalização mais acirrada de fiscais
do Ministério do Trabalho que investigam se as empresas que precisam, por lei, contratar pessoas
de 14 anos completos até os 24
anos incompletos pelo programa
Jovem Aprendiz e não o fazem.
A metodologia que vem sendo
desenvolvida pela Agência do Trabalhador de Cascavel desde o ano
de 2011 vai ganhar repercussão
nacional. A ação de incentivo realizada com jovens e adolescentes na
cidade vai estampar uma cartilha
que será disseminada em todo o
País voltada para as boas práticas
do programa. A unidade foi a única
selecionada no Paraná.

CASCAVEL, 24 DE AGOSTO DE 2017

PALAVRAS CRUZADAS

Dia da Infância

Ser criança É brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar
e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo,
muitas crianças que ainda não tem escola e atendimento
médico apropriado. Por isto, este dia foi criado para
que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e
colaborar de alguma forma para que esta condição seja
revertida. Seja participando de projetos sociais e ações
desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo ajudando uma
criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um
agasalho que você não queira mais.

22
Dia do
Folclore

JOVENS têm mais
facilidade para encontrar o
primeiro emprego

VARIEDADES

28

25

27

29

31

Dia do Soldado
Dia do Feirante

Dia dos Bancários Dia Nacional de
Dia da Avicultura Combate ao Fumo

Dia do Psicólogo
Dia do Corretor
de Imóveis
Dia da
Nutricionista

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)
VANDRÉ DUBIELA

REFERÊNCIA
Segundo a supervisora da agência, Rosângela Ferreira dos Santos Nietto, a
metodologia se tornou uma referência e a explicação é simples: trabalho
focado. “Em Cascavel somos referência na contratação de jovens porque
desde 2011 temos trabalhado da seguinte forma, quando o jovem emite sua
carteira de trabalho, que pode ser solicitada a partir dos 14 anos de idade,
pedimos para que ele faça seu cadastro no nosso sistema e quando há uma
vaga ele é encaminhado para a entrevista. Somado a isso, existe a fiscalização
intensa feita pelo Ministério do Trabalho identificando quais as empresas que
devem fazer estas contratações e que não as fazem. Assim elas são
notificadas a fazer ampliando o número de jovens efetivados”, alerta.
Na outra ponta, ao vistoriar uma empresa e identificar as irregularidades, o
fiscal do Ministério do Trabalho emite uma notificação, dá uma prazo para a
efetivação e se ele não for cumprido, o terceiro e último passo é aplicar a
multa. Segundo Rosangela, há casos em que empresas chegaram a contratar
mais de 100 aprendizes em Cascavel.

Â Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 18h50 - 21h30 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h
Â Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 - 21h (Leg)
Â Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50
Â Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40
SHOPPING WEST SIDE
Â Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)
Â Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50
Â Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SOLUÇÃO ANTERIOR

19

18

VARIEDADES
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N o velas
SBT • CARINHA

DIVULGAÇÃO

DE ANJO

• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Roney combina com Keyla e
Deco de ir ao hospital conferir o resultado do exame de Tonico. Lica
convence Bóris a lutar por uma bolsa de estudos para Ellen no Colégio
Grupo. K1 e K2 veem Keyla com
Deco. Nena se desculpa com Anderson e decide conhecer Tina. Clara e
Samantha convencem Guto a desmarcar a aula com Benê por conta
do ensaio da banda.
PEGA PEGA
Eric diz a Luiza que não gosta de
vê-la investigando seu passado sem o
seu consentimento. Arlete não gosta de
saber que é Pedrinho quem ministrará
o curso para Prazeres e tenta fazer com
que a irmã desista. Pedrinho concede
uma bolsa integral para Prazeres. Nelito alerta Pedrinho para o comportamento de Sandra Helena. Dom deseja que
Cristóvão pare de trabalhar.
A FORÇA DO QUERER
Todos acodem Jeiza, que afirma
saber de onde veio o tiro contra seu
carro. Ritinha pede que Bibi não faça

prego voltou seus olhos para Cascavel. “Uma equipe do MTE entrou em contato conosco no mês
passado e nos pediu os dados,
os relatórios. Enviamos e fomos
informados que uma empresa de
auditoria que vai elaborar este
material vai nos procurar nas próximas semanas. A cartilha deve
ser publicada ainda neste ano”,
comemora Rosângela.
VANDRÉ DUBIELA

DESTAQUE
PARANAENSE

Padre Fábio de Melo em Carinha de Anjo
nada contra Zeca. Simone garante a
Joyce que Ivana não está usando
drogas. Jeiza conversa com Caio
sobre as ações de Bibi e Rubinho
contra ela e Zeca. Zeca se emociona com a ajuda de Ritinha.
OS DIAS ERAM ASSIM
Renato conversa com Gustavo
sobre a gravidez de Rimena. Vera
desconfia de Laura. Kiki estranha o
estado de Alice. Cátia não consegue
falar com Alice. Cora adverte Vitor
para tomar cuidado ao dar remédios
para Alice sem o consentimento dela.
Alice tem um pesadelo com Vitor.
Vera tenta falar com Gustavo sobre
Rimena. Rimena conta para Renato
que o filho que ela espera não é dele.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Evil-Merodaque e Amitis decidem
ir até a floresta para ver o rei. Evil
ordena que soltem Zadoque e Ravina. Nabucodonosor rosna para
um oficial enquanto observa as
mesmas pintas na mão de Hurzabum. Joana decide ir ao palácio para
ajudar Ravina e Zadoque. Zelfa gos-

ta de conhecer Malca. Beroso pede
para Sammu-Ramat se acalmar e
mostra temor ao Deus dos hebreus.
Na floresta, Amitis e Evil se espantam com o estado de Nabuco.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Para ver seu filho, Ali Kemal vai a
casa da mãe de Yansel. Feride visita a ex-namorada do seu marido
falecido. Onur está preocupado
com o bem-estar de sua mãe. Após
se casar com Bennu, Kerem quer
ter um filho. Sherazade percebe
que Onur está mentindo para ela e
se comporta diferente com ele.

• SBT
NO LIMITE DA PAIXAO
Maciel leva Frida até seu apartamento para conhecer suas figuras
de cera. Caetana visita Rosália e, depois de beber alguns drinks, diz que já
está cansada de ser escudo para as
mentiras de Frida e que se ela quiser
visitar seu neto terá que ir até a casa
de Ana Cristina, pois Maciel trocou os
bebês quando eram recém nascidos.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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MAIS DE 1,2 MIL EFETIVADOS
Desde o início do programa,
em 2011, até o mês de junho
deste ano, a Agência do Trabalhador ar ticulou a colocação de
1.259 jovens no mercado formal
de trabalho.
Somente neste ano, até o mês
passado, este número beirava os
180 com carteira assinada.
E foi analisando estes números
que o Ministério do Trabalho e Em-

A noviça Fabiana apresenta o coral das irmãs
para o Padre Fábio de Melo e diz que foram os
vencedores do concurso de corais do Programa do
Ratinho. As religiosas cantam a música “Jesus Cristo” (autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos). O
Padre Fábio de Melo revela que quando nasceu o
médico que realizou o seu parto cantava essa música, por isso a considera muito especial: “Eu cresci a minha vida toda acreditando que essa foi uma
trilha sonora muito especial escolhida para eu começar a minha vida”, conta. Gustavo telefona para
Cecília e diz que faz questão da presença dela no
jantar que fará para o Padre Fábio de Melo. O empresário pede para ela avisar Fátima e Verônica que
elas não podem ir, pois será um jantar mais íntimo,
de família. Dulce sonha com Tereza e as duas conversam enquanto arrumam a casa. Diana faz a entrevista de emprego com o doutor André.

LOCAL
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Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego
aponta que, entre os jovens cadastrados por município na faixa etária dos 14 até os 17 anos em todo
o Paraná, Cascavel ocupa o primeiro lugar no ranking. Foram 1.249
inscritos no sistema MTE Mais
Empregos somente em 2017.
Quando o levantamento leva
em consideração os cadastros
de 18 a 24 anos, Cascavel ainda se mantém em posição de
destaque: terceira no ranking estadual com 1.505 inscritos ficando atrás apenas de Curitiba e
São José dos Pinhais.

ROSÂNGELA diz que são inúmeras vagas para pessoas portadoras de deficiência que precisam ser preenchidas

Além dos jovens, há oportunidades para
pessoas com deficiência. A Agência do
Trabalhador reforça que existem vagas
abertas para pessoas com deficiência em
várias áreas e que uma única empresa de
Cascavel precisa de diversos profissionais
com estas características. “São inúmeras
vagas para o setor administrativo,
financeiro e outros setores e precisamos
de candidatos. Quem possui alguma
deficiência e não tem cadastro conosco
ou está com seu cadastro desatualizado,
nos procure que no dia 31 de agosto
será realizada a entrevista para a
seleção”, completa Rosângela.
Já no dia 29 de setembro, durante todo
o dia, a Agência do Trabalhador realiza
o Dia D voltado para a colocação de
pessoas com deficiência no mercado
formal de trabalho. Nesta data a agência
abrirá exclusivamente para atender estes
profissionais, lembrando que as empresas
contratantes estarão na unidade para
conversar com candidatos os postulantes
e divulgar suas oportunidades. Neste
dia, dia 29 de setembro, não haveria
atendimentos para as vagas formais a
outros interessados.
 Reportagem: Juliet Manfrin
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ANJO HAHAHIAH
A pessoa nascida no dia 24 de agosto,
está sob a influência desse anjo. Tem a
personalidade forte, sagaz, espiritual
e discreta. Sua fisionomia é agradável
e suas maneiras amáveis. É sereno,
cordial e age com moderação e equilíbrio. Tem uma grande felicidade interna
e compreende o mundo e as pessoas
com facilidade. Gostará de seguir fielmente os ensinamentos de seu anjo,
estudando cada informação que
lhe é passada, por etapas, de
forma didática e minuciosa. Sua
missão será fazer com que as
pessoas estudem e atinjam o conhecimento através dos livros.

O excesso de cobranças poderá causar certo desequilíbrio na união. Porém, você tem
poderes para superar isso com confiança. O
trabalho pode apresentar altos e baixos. Saiba levar. Nas Clima de harmonia com parentes.
Permita que a energia positiva de seus sentimentos fortaleça seu coração. Tudo poderá
se realizar se você confiar. Conversar sobre
sexo com o parceiro será muito bom. Como
resultado de seu empenho no trabalho, terá a
compensação financeira. Procure dividir o seu
tempo com pessoas queridas.

Libra

Acredite no amor do par e solte-se em seus
braços, pois, se não confiar em quem ama,
vai passar a vida infeliz. Aproveite também a
boa disposição para o sexo. O trabalho continua pedindo sua máxima atenção, por isso
fique esperta. Estabeleça prioridades na sua
vida familiar.

Escorpião

Bons estímulos no sexo. Você saberá dizer
as palavras certas para a pessoa amada,
deixando-a ainda mais apaixonada. O astral
lunar ajudará você a definir melhor seu projeto econômico e a fazer planos mais adequados para o futuro imediato. Clima de pura
sintonia com a família.

Não seja tão desconfiada. Tente vencer o
medo de ser enganada, e curta mais prazer
no ato da entrega. O sexo estará beneficiado:
evite colocar empecilhos. A intuição indicará
o melhor caminho para um excelente negócio, mas será preciso ter fé! O clima em família vai estar mais tranquilo.

Sagitário

Alguém que você nem esperava pode retornar e mexer com seus sentimentos. Deixe os
fatos se desenrolarem. Atrás do medo, há
sempre um grande prazer. Vá buscar! Profissionalmente, coloque as pendências em dia.
Cultive o sossego no lar.

Você e seu amor viverão momentos superagradáveis. Só não vá estragar tudo com cenas de ciúme fora de hora. No plano sexual,
fantasias enlouquecedoras. Não deixe que
aborrecimentos em família atrapalhem a sua
concentração no trabalho.

No romance, será preciso agir com criatividade para não cair no tédio e acabar fazendo
comparações inoportunas com vivências
passadas. O trabalho passa por uma boa
fase, mas não é momento para confrontos.
Poderão surgir alguns contratempos na vida
familiar.

Capricórnio

Áries

Sol e Vênus passeiam por seu paraíso astral,
indicando um período positivo para os assuntos do coração. Colocar no papel suas ideias
é o primeiro passo para se organizar melhor.
Contato com irmãos, primos e vizinhos irão
aquecer seu coração.

Touro

horóscopo

Gêmeos

A consultora de Língua Portuguesa Maria José Nóbrega, de São Paulo, diz que é “é importante fazer os
alunos se relacionarem com o jornal como se fossem leitores comuns: eles devem manuseá-lo por
inteiro (não só textos recortados),
aberto sobre uma mesa, no chão ou
dobrado; e buscar os cadernos que
mais interessam, vendo fotos e lendo títulos, subtítulos e o início de
cada reportagem, para saber se vale
seguir até o final. É comum a pessoa iniciar a leitura pela área de que
mais gosta, mas isso não significa
que ela irá até o fim do texto”.
Apresentar textos cortados, sem
referências nem ilustrações - prática
comum em livros didáticos -, não é
uma maneira eficaz de formar leitores de jornal, diz Maria Jose. “O professor deve levar jornais inteiros para
a sala de aula, mesmo que antigos,
pois nem todos os alunos têm acesso a ele ou intimidade com esse meio
de comunicação”, completa.
Nesta quinta-feira (24), o Jornal
Hoje News completa 30 dias de circulação. Com um layout moderno, dinâmico, tornou-se uma excelente ferramenta para os professores na hora
de trabalhar com conteúdo jornalístico em sala de aula. O formato do jornal ajuda aos alunos que podem usar
as próprias carteiras da sala de aula
como mesa de leitura.

Câncer

E

m tempos de tanta conectividade, quer seja via
telefone celular ou internet, fazer com que os
alunos se interessem pela leitura de jornais não é
tarefa das mais fáceis. Não no Colégio do
Campo Aprendendo com a Terra e com a Vida. Por lá,
os alunos, sentem-se bem à vontade para realizar a leitura.
Eles podem escolher entre a sala de aula ou o pátio.
Cada educando escolhe uma reportagem, faz a sua
interpretação e crítica e depois discute com a turma o
que aprendeu e entendeu sobre o assunto.
Para a professora da turma, Vera Lucia Jamsen, o
jornal é uma ferramenta muito útil em sala, pois permite
trabalhar muitos conteúdos gramaticais e gêneros
textuais. Excelente também para reflexão e leitura para
além das palavras, como as mensagens implícitas e
explícitas, intencionalidades e ideologias.

vai à escola

Salmo 92: 1- 5

Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;
Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade;
Sobre um instrumento de dez cordas, e
sobre o saltério; sobre a harpa com som
solene.Pois tu, Senhor, me alegraste
pelos teus feitos; exultarei nas obras
das tuas mãos.Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são
os teus pensamentos.

Leão

Os alunos sentem-se
bem à vontade para
realizar a leitura

SALMO DO DIA

Virgem

O JORNAL

Parabéns!
Jordano Paulo Pedrotti
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Dar e receber carinho será muito gostoso. Por
isso, não invente motivos que a impeçam de
curtir esses momentos. Fique de olho no que
está acontecendo ao seu redor. Satisfazer os
desejos de outras pessoas a levará a gastar
um pouco mais do que devia. Não se deixe
envolver em desavenças familiares.

Aquário

HOJE NEWS, 24 DE AGOSTO DE 2017

Você e o seu amor conseguirão planejar o
rumo que o relacionamento deve tomar de modo
a atender aos anseios dos dois. No trabalho, a
boa sorte estará ao seu lado. Poderá ter despesas inesperadas, mas no fim valerá a pena
liquidar com essas pendências.

Peixes

16 VARIEDADES

No amor, lembranças do passado podem bater
forte. Deixe a razão de lado e permita que os
sentimentos a orientem na tomada de decisões. Use a razão, pois satisfazer cada capricho seu poderá comprometer suas finanças.
O clima em casa estará mais acolhedor.

VARIEDADES

CASCAVEL, 24 DE AGOSTO DE 2017
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mais gosta, mas isso não significa
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pois nem todos os alunos têm acesso a ele ou intimidade com esse meio
de comunicação”, completa.
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as próprias carteiras da sala de aula
como mesa de leitura.

Câncer

E

m tempos de tanta conectividade, quer seja via
telefone celular ou internet, fazer com que os
alunos se interessem pela leitura de jornais não é
tarefa das mais fáceis. Não no Colégio do
Campo Aprendendo com a Terra e com a Vida. Por lá,
os alunos, sentem-se bem à vontade para realizar a leitura.
Eles podem escolher entre a sala de aula ou o pátio.
Cada educando escolhe uma reportagem, faz a sua
interpretação e crítica e depois discute com a turma o
que aprendeu e entendeu sobre o assunto.
Para a professora da turma, Vera Lucia Jamsen, o
jornal é uma ferramenta muito útil em sala, pois permite
trabalhar muitos conteúdos gramaticais e gêneros
textuais. Excelente também para reflexão e leitura para
além das palavras, como as mensagens implícitas e
explícitas, intencionalidades e ideologias.

vai à escola

Salmo 92: 1- 5

Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;
Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade;
Sobre um instrumento de dez cordas, e
sobre o saltério; sobre a harpa com som
solene.Pois tu, Senhor, me alegraste
pelos teus feitos; exultarei nas obras
das tuas mãos.Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são
os teus pensamentos.

Leão

Os alunos sentem-se
bem à vontade para
realizar a leitura

SALMO DO DIA

Virgem

O JORNAL

Parabéns!
Jordano Paulo Pedrotti

17

Dar e receber carinho será muito gostoso. Por
isso, não invente motivos que a impeçam de
curtir esses momentos. Fique de olho no que
está acontecendo ao seu redor. Satisfazer os
desejos de outras pessoas a levará a gastar
um pouco mais do que devia. Não se deixe
envolver em desavenças familiares.

Aquário

HOJE NEWS, 24 DE AGOSTO DE 2017

Você e o seu amor conseguirão planejar o
rumo que o relacionamento deve tomar de modo
a atender aos anseios dos dois. No trabalho, a
boa sorte estará ao seu lado. Poderá ter despesas inesperadas, mas no fim valerá a pena
liquidar com essas pendências.

Peixes

16 VARIEDADES

No amor, lembranças do passado podem bater
forte. Deixe a razão de lado e permita que os
sentimentos a orientem na tomada de decisões. Use a razão, pois satisfazer cada capricho seu poderá comprometer suas finanças.
O clima em casa estará mais acolhedor.

18

VARIEDADES

HOJE NEWS, 24 DE AGOSTO DE 2017

N o velas
SBT • CARINHA

DIVULGAÇÃO

DE ANJO

• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Roney combina com Keyla e
Deco de ir ao hospital conferir o resultado do exame de Tonico. Lica
convence Bóris a lutar por uma bolsa de estudos para Ellen no Colégio
Grupo. K1 e K2 veem Keyla com
Deco. Nena se desculpa com Anderson e decide conhecer Tina. Clara e
Samantha convencem Guto a desmarcar a aula com Benê por conta
do ensaio da banda.
PEGA PEGA
Eric diz a Luiza que não gosta de
vê-la investigando seu passado sem o
seu consentimento. Arlete não gosta de
saber que é Pedrinho quem ministrará
o curso para Prazeres e tenta fazer com
que a irmã desista. Pedrinho concede
uma bolsa integral para Prazeres. Nelito alerta Pedrinho para o comportamento de Sandra Helena. Dom deseja que
Cristóvão pare de trabalhar.
A FORÇA DO QUERER
Todos acodem Jeiza, que afirma
saber de onde veio o tiro contra seu
carro. Ritinha pede que Bibi não faça

prego voltou seus olhos para Cascavel. “Uma equipe do MTE entrou em contato conosco no mês
passado e nos pediu os dados,
os relatórios. Enviamos e fomos
informados que uma empresa de
auditoria que vai elaborar este
material vai nos procurar nas próximas semanas. A cartilha deve
ser publicada ainda neste ano”,
comemora Rosângela.
VANDRÉ DUBIELA

DESTAQUE
PARANAENSE

Padre Fábio de Melo em Carinha de Anjo
nada contra Zeca. Simone garante a
Joyce que Ivana não está usando
drogas. Jeiza conversa com Caio
sobre as ações de Bibi e Rubinho
contra ela e Zeca. Zeca se emociona com a ajuda de Ritinha.
OS DIAS ERAM ASSIM
Renato conversa com Gustavo
sobre a gravidez de Rimena. Vera
desconfia de Laura. Kiki estranha o
estado de Alice. Cátia não consegue
falar com Alice. Cora adverte Vitor
para tomar cuidado ao dar remédios
para Alice sem o consentimento dela.
Alice tem um pesadelo com Vitor.
Vera tenta falar com Gustavo sobre
Rimena. Rimena conta para Renato
que o filho que ela espera não é dele.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Evil-Merodaque e Amitis decidem
ir até a floresta para ver o rei. Evil
ordena que soltem Zadoque e Ravina. Nabucodonosor rosna para
um oficial enquanto observa as
mesmas pintas na mão de Hurzabum. Joana decide ir ao palácio para
ajudar Ravina e Zadoque. Zelfa gos-

ta de conhecer Malca. Beroso pede
para Sammu-Ramat se acalmar e
mostra temor ao Deus dos hebreus.
Na floresta, Amitis e Evil se espantam com o estado de Nabuco.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Para ver seu filho, Ali Kemal vai a
casa da mãe de Yansel. Feride visita a ex-namorada do seu marido
falecido. Onur está preocupado
com o bem-estar de sua mãe. Após
se casar com Bennu, Kerem quer
ter um filho. Sherazade percebe
que Onur está mentindo para ela e
se comporta diferente com ele.

• SBT
NO LIMITE DA PAIXAO
Maciel leva Frida até seu apartamento para conhecer suas figuras
de cera. Caetana visita Rosália e, depois de beber alguns drinks, diz que já
está cansada de ser escudo para as
mentiras de Frida e que se ela quiser
visitar seu neto terá que ir até a casa
de Ana Cristina, pois Maciel trocou os
bebês quando eram recém nascidos.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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MAIS DE 1,2 MIL EFETIVADOS
Desde o início do programa,
em 2011, até o mês de junho
deste ano, a Agência do Trabalhador ar ticulou a colocação de
1.259 jovens no mercado formal
de trabalho.
Somente neste ano, até o mês
passado, este número beirava os
180 com carteira assinada.
E foi analisando estes números
que o Ministério do Trabalho e Em-

A noviça Fabiana apresenta o coral das irmãs
para o Padre Fábio de Melo e diz que foram os
vencedores do concurso de corais do Programa do
Ratinho. As religiosas cantam a música “Jesus Cristo” (autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos). O
Padre Fábio de Melo revela que quando nasceu o
médico que realizou o seu parto cantava essa música, por isso a considera muito especial: “Eu cresci a minha vida toda acreditando que essa foi uma
trilha sonora muito especial escolhida para eu começar a minha vida”, conta. Gustavo telefona para
Cecília e diz que faz questão da presença dela no
jantar que fará para o Padre Fábio de Melo. O empresário pede para ela avisar Fátima e Verônica que
elas não podem ir, pois será um jantar mais íntimo,
de família. Dulce sonha com Tereza e as duas conversam enquanto arrumam a casa. Diana faz a entrevista de emprego com o doutor André.

LOCAL

CASCAVEL, 24 DE AGOSTO DE 2017

Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego
aponta que, entre os jovens cadastrados por município na faixa etária dos 14 até os 17 anos em todo
o Paraná, Cascavel ocupa o primeiro lugar no ranking. Foram 1.249
inscritos no sistema MTE Mais
Empregos somente em 2017.
Quando o levantamento leva
em consideração os cadastros
de 18 a 24 anos, Cascavel ainda se mantém em posição de
destaque: terceira no ranking estadual com 1.505 inscritos ficando atrás apenas de Curitiba e
São José dos Pinhais.

ROSÂNGELA diz que são inúmeras vagas para pessoas portadoras de deficiência que precisam ser preenchidas

Além dos jovens, há oportunidades para
pessoas com deficiência. A Agência do
Trabalhador reforça que existem vagas
abertas para pessoas com deficiência em
várias áreas e que uma única empresa de
Cascavel precisa de diversos profissionais
com estas características. “São inúmeras
vagas para o setor administrativo,
financeiro e outros setores e precisamos
de candidatos. Quem possui alguma
deficiência e não tem cadastro conosco
ou está com seu cadastro desatualizado,
nos procure que no dia 31 de agosto
será realizada a entrevista para a
seleção”, completa Rosângela.
Já no dia 29 de setembro, durante todo
o dia, a Agência do Trabalhador realiza
o Dia D voltado para a colocação de
pessoas com deficiência no mercado
formal de trabalho. Nesta data a agência
abrirá exclusivamente para atender estes
profissionais, lembrando que as empresas
contratantes estarão na unidade para
conversar com candidatos os postulantes
e divulgar suas oportunidades. Neste
dia, dia 29 de setembro, não haveria
atendimentos para as vagas formais a
outros interessados.
 Reportagem: Juliet Manfrin
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Calendario

CASCAVEL:

Ação
desenvolvida
pela Agência do
Trabalhador vai
estampar
cartilha nacional
do Ministério do
Trabalho

2017

AGOSTO

24

destaque nacional no
primeiro emprego
O desafio do primeiro emprego está sendo mais facilmente
vencido em Cascavel, graças a
uma ação conjunta que envolve
incentivo ao cadastro de jovens
que estão em busca de oportunidades no mercado formal e a fiscalização mais acirrada de fiscais
do Ministério do Trabalho que investigam se as empresas que precisam, por lei, contratar pessoas
de 14 anos completos até os 24
anos incompletos pelo programa
Jovem Aprendiz e não o fazem.
A metodologia que vem sendo
desenvolvida pela Agência do Trabalhador de Cascavel desde o ano
de 2011 vai ganhar repercussão
nacional. A ação de incentivo realizada com jovens e adolescentes na
cidade vai estampar uma cartilha
que será disseminada em todo o
País voltada para as boas práticas
do programa. A unidade foi a única
selecionada no Paraná.

CASCAVEL, 24 DE AGOSTO DE 2017

PALAVRAS CRUZADAS

Dia da Infância

Ser criança É brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar
e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo,
muitas crianças que ainda não tem escola e atendimento
médico apropriado. Por isto, este dia foi criado para
que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e
colaborar de alguma forma para que esta condição seja
revertida. Seja participando de projetos sociais e ações
desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo ajudando uma
criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um
agasalho que você não queira mais.

22
Dia do
Folclore

JOVENS têm mais
facilidade para encontrar o
primeiro emprego

VARIEDADES

28

25

27

29

31

Dia do Soldado
Dia do Feirante

Dia dos Bancários Dia Nacional de
Dia da Avicultura Combate ao Fumo

Dia do Psicólogo
Dia do Corretor
de Imóveis
Dia da
Nutricionista

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)
VANDRÉ DUBIELA

REFERÊNCIA
Segundo a supervisora da agência, Rosângela Ferreira dos Santos Nietto, a
metodologia se tornou uma referência e a explicação é simples: trabalho
focado. “Em Cascavel somos referência na contratação de jovens porque
desde 2011 temos trabalhado da seguinte forma, quando o jovem emite sua
carteira de trabalho, que pode ser solicitada a partir dos 14 anos de idade,
pedimos para que ele faça seu cadastro no nosso sistema e quando há uma
vaga ele é encaminhado para a entrevista. Somado a isso, existe a fiscalização
intensa feita pelo Ministério do Trabalho identificando quais as empresas que
devem fazer estas contratações e que não as fazem. Assim elas são
notificadas a fazer ampliando o número de jovens efetivados”, alerta.
Na outra ponta, ao vistoriar uma empresa e identificar as irregularidades, o
fiscal do Ministério do Trabalho emite uma notificação, dá uma prazo para a
efetivação e se ele não for cumprido, o terceiro e último passo é aplicar a
multa. Segundo Rosangela, há casos em que empresas chegaram a contratar
mais de 100 aprendizes em Cascavel.

Â Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 18h50 - 21h30 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h
Â Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 - 21h (Leg)
Â Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50
Â Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40
SHOPPING WEST SIDE
Â Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)
Â Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50
Â Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SOLUÇÃO ANTERIOR
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R$ 7 bilhões pagos irregularmente
Uma das práticas adotadas pelo INSS para identificar usuários que recebem o benefício
por incapacidade de forma irregular foi um pente-fino que os obriga a comparecer a uma
agência para fazer uma revisão. A medida só vale para aqueles que recebem o auxílio-doença
há mais de dois anos. “Um dos resultados da greve foi que a perícia médica mostrou ao sistema
que existem muitos usuários com benefício por incapacidade que já perderam este direito. Alguns
até já retornaram ao mercado de trabalho, porém, sem carteira assinada”, conta Bailak.
A revisão identificou, por enquanto, R$ 2 bilhões em benefícios pagos sem necessidade. A
previsão é de que o INSS deixe de gastar em torno de R$ 7 bilhões ao ano com o pagamento de
auxílios irregulares, que só foram mantidos pela falta de revisão ou por ordem judicial.

Sem benefício

Vilma tem em mãos todos os LAUDOS comprovando a necessidade do auxílio-doença negado à sua filha

P olêmico
Um dos casos mais polêmicos desde o início das revisões, iniciadas
em maio, foi de uma senhora que há 12 anos procurou o INSS para receber
o auxílio-doença por conta de uma ameaça de aborto. Na época, o médico
perito identificou o problema e concedeu 30 dias de benefício. Após esse
período, a gestante retornou à agência e não aceitou o corte do recurso.
A atitude do perito, que segundo Bailak não foi irregular, já que voltar
ao trabalho não significava mais riscos à mãe e ao bebê, não foi aceita
pela mulher, que decidiu acionar a Justiça. “Se tem ordem judicial, o
INSS tem que pagar”, explica. E foi isso que ocorreu. Desde 2005, a
beneficiária recebia todos os meses o auxílio-doença em decorrência
de um problema identificado no início de sua gravidez. O recurso só foi
cortado com a realização das revisões, neste ano.

Saindo da agência do INSS em
Cascavel, Vilma Bortolossi não
tem boas notícias. Ela acaba de
ter o pedido negado do auxíliodoença que tem como
beneficiária sua filha de 28 anos.
Segundo Vilma, há um ano sua
filha trata contra a perda dos
movimentos dos músculos e, sem
conseguir trabalhar, precisou
recorrer ao benefício. “Ela
recebeu por seis meses, mas
agora foi negado não sei o
porquê, já que em junho ela
passou 25 dias internada no
oxigênio e temos todos os
laudos médicos comprovando
essa necessidade”, lamenta.
Pelo 135, telefone utilizado para,
entre outros serviços, os
agendamentos do INSS, Vilma diz
que só conseguiu uma nova data
para perícia em 7 de fevereiro de
2018. A data extrapola em quatro
meses o período médio
apresentado pelo secretário do
INSS, Miroslau Bailak.
Até lá, a filha ficará sem receber
e por conta da doença, não
consegue voltar ao mercado de
trabalho. “Quem é que vai dar
emprego para uma pessoa em
tratamento, como ela está?
Infelizmente, ela vai ficar sem
trabalhar”, comenta a mãe. A
família vai recorrer da decisão.
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45

dias de
espera

Iniciada em setembro de 2015,
a greve dos médicos peritos do
INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) só terminou em janeiro de
2016. Durante esse tempo, não
havia médicos suficientes para avaliar os candidatos ao benefício, já
que a categoria trabalhou apenas
com 30% do efetivo.
Muitas das perícias já agendadas, inclusive em Cascavel, precisaram ser remarcadas e quem buscou atendimento pela primeira vez
necessitou esperar ainda mais para
marcar uma perícia.
Tanta demora parece estar em
vias de regularização. É o que ga-

rante o segundo secretário dos
médicos peritos do INSS e chefe
da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailak. Ele afirma
que o tempo de espera para uma
perícia no município é de 30 a 45
dias, o mesmo prazo estabelecido
em outras regiões do Brasil. “Tivemos a paralisação que foi bastante demorada e que resolveu vários
problemas com a categoria. Os peritos colocaram algumas exigências e tudo está voltando ao normal
no País inteiro”, diz.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Faltam peritos

MIROSALAU BAILAK diz que novos
beneficiários recebem os valores retroativos

Durante a greve, uma das exigências dos médicos peritos era a abertura de
concurso público para novas contratações. O último concurso, lembra Bailak,
foi em 2012, porém, não supriu toda a demanda represada. “Foi [um concurso]
muito pequeno e de lá para cá a grande maioria se aposentou”, relata.
O reflexo disso é a falta de profissionais atuando em unidades da regional
do INSS de Cascavel. Na de Assis Chateaubriand não há até o momento um
médico perito lotado, e para que a população daquele município possa ser
atendida, outra unidade permanece superlotada. “Faltam peritos em Assis,
Quedas do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Realeza, entre outros, e infelizmente
não há previsão de novos concursos”, esclarece.
Para serem atendidos, os trabalhadores se deslocam até Cascavel para
conseguir dar entrada no benefício. Nesses casos, como o profissional não
reside no município, a perícia pode demorar um pouco mais. O tempo de
espera gira em torno de três meses.
Bailak garante que independente do tempo de espera, o beneficiário recebe os
valores retroativos. “Essas pessoas que marcam prazo longo, ao fazer a perícia e o
INSS identificar a necessidade do auxílio, todo o atrasado será pago”, afirma.
A assessoria do INSS foi procurada pela reportagem, porém, não prestou
esclarecimentos quanto à fila de espera por perícias médicas no Paraná e em Cascavel.

gente@jhoje.com.br
“Aprendi que não posso exigir o amor de
ninguém... Posso apenas dar boas razões para que
gostem de mim... E ter paciência para que a vida
faça o resto...”
William Shakespeare

Igreja do Lago
A partir de setembro, os cascavelenses terão mais uma
opção cultural. A Igreja do Lago vai oferecer oficinas
gratuitas de dança, artes visuais, teatro e música, por meio
do Programa Culturação. Em breve mais informações sobre a
data das inscriçoes.

McDia Feliz
É dia 26. Garanta o seu tíquete antecipado para o McDia
Feliz 2017.O objetivo com o dinheiro arrecadado é adquirir
medicamentos não fornecidos pelo SUS para compor o
tratamento das crianças e dos adolescentes internados na
Uopeccan.

Muitos livros...
A 36a Semana Literária &
Feira do Livro do Sesc já tem
data marcada.
O evento será de 18 a 22 de
setembro, no Sesc.

Saúde na mesa
Amanhã é dia de feira com
produtos orgânicos,
oriundos da produção da
Agricultura Familiar. Das 9h
às 12h30, no Bloco I da
Unioeste.

Conselho de
Contribuintes
O procurador jurídico da
Prefeitura de Cascavel,
Luciano Braga Côrtes,
profere palestra hoje, na
Acic. O tema em pauta é
Conselho de Contribuintes,
suas funções, atribuições e
avanços. O evento é às
18h30, na Sala Paraná.

MAYARA DISPOSTI e
FABIANO LAMB
trocam alianças dia
9 de setembro.
Feliciddes ao casal!

Simplesmente, SUMAIA KLAIME
LEILA LANG
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Privatizações e concessões
VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

AEROPORTOS
Os aeroportos a serem licitados
foram divididos em quatro
blocos. Um deles inclui apenas o
aeroporto de Congonhas,
segundo maior do país com
movimento de 21 milhões de
passageiros por ano. Um
segundo abrange aeroportos do
Nordeste (Maceió, Aracaju, João
Pessoa, Campina Grande,
Juazeiro do Norte e Recife).
Outro bloco será formado por
terminais localizado no estado
de Mato Grosso (Cuiabá, Sinop,
Ala Floresta, Barra do Garça e
Rondonópolis). Um quarto bloco
vai abranger os aeroporto de
Vitória e de Macaé.

Unipar na comunidade: Projetos
imprimem conhecimento e interação

Já estão agendados a Mostra de Profissões e Revisa Enem, para setembro e outubro, programe-se
DIVULGAÇÃO

Com a meta de melhorar o caixa da União e estimular a economia, o governo decidiu colocar à
disposição da iniciativa privada a
administração de 14 aeroportos,
11 lotes de linhas de transmissão,
15 terminais portuários, além de
parte da Eletrobras, como foi anunciado no início da semana. Com a
medida, o governo espera arrecadar, a partir de 2017, cerca de R$
44 bilhões ao longo dos anos de
vigência dos contratos.
Em reunião ontem no Palácio
do Planalto, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) decidiu incluir no programa de desestatização rodovias, a Casa da Moeda, a Lotex e
a Companhia Docas do Espírito.
Ao todo, são 57 projetos de venda de empresas e parcerias público-privada.

GOVERNO PRETENDE ARRECADAR R$ 44 bilhões ao longo dos anos
UNIPAR COMPARTILHANDO CONHECIMENTO: A Universidade sempre de portas abertas à comunidade

Prêmio de R$ 1 milhão
O governador Beto Richa entregou ontem os três principais
prêmios de agosto do Nota Paraná e anunciou a premiação
especial de R$ 1 milhão em dezembro, no sorteio de Natal. Em
agosto, por ser mês dos Pais, os valores foram multiplicados por
quatro e os sortudos receberam R$ 80 mil, R$ 120 mil e R$ 200 mil.
A premiação e o anúncio do valor recorde para dezembro foram
feitos durante encontro com empresários na Associação
Comercial do Paraná (ACP), em Curitiba.
Até agora, o programa de cidadania fiscal já ultrapassou a marca de
R$ 600 milhões em prêmios e créditos disponibilizados aos
contribuintes que pedem CPF na nota ou a instituições sociais que
recebem doações de documentos fiscais. “O Nota Paraná é um dos
itens do nosso ajuste fiscal e um programa de sucesso absoluto.
Sugiro a todos que peçam o CPF na Nota porque vale a pena. O
primeiro prêmio do Natal será de R$ 1 milhão”, afirmou Richa.

Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e
descobertas científicas. A
Universidade Paranaense – Unipar
cresce em qualidade e em
tradicionalismo. São mais de quatro
décadas de comprometimento com a
sociedade e formação de
profissionais para o mercado de
trabalho e especialistas.
Com portas abertas à comunidade, a
Universidade oferece diversos projetos
durante todo o ano, incluindo
palestras nas escolas e empresas –
projeto Dialogando com você, eventos
nas praças, com testes de saúde,

orientações jurídica, empresarial e
outras. Também oferece o Profissional
por Um Dia, em que o estudante se
inscreve para vivenciar um dia na
Universidade, participando de aulas
teóricas e práticas do curso de interesse.
Neste semestre, dois projetos que são
sucesso já estão em fase de
preparativos. Os alunos do ensino
médio estão convidados para a Mostra
de Profissões, que acontecerá no dia
20 de setembro, podendo tirar dúvidas
sobre campos de atuação profissional,
remuneração. Outro projeto que
auxilia o jovem a ingressar no ensino
superior é o Revisa Enem, com aulas

gratuitas de revisão para a prova do
Enem. As aulas serão realizadas em
três sábados – 30 de setembro, 07 e
28 de outubro. O mês de agosto
também foi marcado pela primeira
edição do projeto Unipar
Compartilhando Conhecimento.
Foram mais de trinta palestras
simultâneas, sobre temas
diferenciados, integrando mais de
1.500 estudantes com o universo
acadêmico. Outra data importante
para a Universidade é a do Vestibular
2018, que acontece no dia 03 de
dezembro, agende essa data. As
inscrições iniciam em outubro.
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AÍLTON SANTOS

Uma menina de dois anos ficou
ferida ontem, na casa onde
mora, na Rua Matinhos, no
Bairro Periolo, em Cascavel. Ela
estava com a mãe quando
prendeu a mão em um cilindro
elétrico. Socorristas do Siate
(Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e
Emergência) foram até o local e
encaminharam a menina, que
apresentava ferimentos leves,
para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

AÇÃO EDUCATIVA
aconteceu em vários
cruzamentos da Avenida Brasil

Motoristas são orientados
Uma ação educativa durante
toda a manhã de ontem, reuniu
70 pessoas ligadas aos órgãos
de trânsito para orientar motoristas sobre a nova sinalização
de Cascavel que implantou o
chamado “Looping de Quadra”,
já que a conversão à esquerda
não é mais permitida em toda
a extensão da Avenida Brasil por
conta das modificações impostas pelo PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado).
Durante a ação, os agentes foram distribuídos nos cruzamentos
para orientar os condutores sobre
o procedimento correto e seguro
diante das modificações. Os motoristas receberam folhetos informativos. “Para que haja fluidez e respeito no trânsito é importante estar atento à sinalização”, alertou o
presidente da Companhia de Engenharia de Transporte e Transito
(Cettrans), Alsir Pelissaro, lembran-

23

do que a multa para quem não respeitar a placa “de proibida a conversão à esquerda’, é de R$
195,23, além de perder cinco pontos na CNH”.
O trabalho foi coordenado pela
Cettrans e contou com apoio das
polícias Civil, Militar, Rodoviária
Federal, Militar Rodoviária, além
do Corpo de Bombeiros, Guarda
Municipal e o Centro A (Associação dos Centros de Formação de
Condutores de Cascavel).

C rescimento

U nidos
De acordo com o coronel Avelino José
Novakoski, diretor da Guarda
Municipal, “é importante que todas as
forças policiais, bem como a sociedade
estejam unidas em favor da segurança
como um todo”. Novakoski lembrou
que “esse foi um dos primeiros eventos
que estamos trabalhando todos juntos,
mas outros ocorrerão e com certeza
diminuiremos os acidentes de trânsito e
também conseguiremos mais paz em
nossa cidade”.

Segundo a Educadora de Trânsito da Cettrans, Luciane de
Moura, Cascavel está em crescimento constante, tanto de
pessoas quanto de frota de veículos. “Assim as intervenções
da engenharia proporciona um trânsito seguro e que oferece
possibilidade para todos transitarem utilizando o meio de
transporte que mais lhe convier, mas, para isso, todos devem
respeitar às lei de trânsito e também praticar a gentileza, muito
necessária para um trânsito tranquilo”, observa.

Fogo danifica
apartamento
no Country
Com as mãos erguidas aos céus a
moradora de um condomínio, localizado na Rua Rafael Picolli, no Country,
em Cascavel, pediu para que as chamas de um apartamento não se alastrassem para o restante do prédio.
Dois caminhões ABT (Auto Bomba
Tanque) do Corpo de Bombeiros e socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma e Emergência) foram acionados até o local.
Segundo os bombeiros, o fogo
teria começado provavelmente em
um curto-circuito, no quarto de uma
criança. Não havia ninguém na residência quando o incêndio começou. A fumaça era vista de longe,
mas felizmente até a chegada dos
brigadistas moradores de outros
apartamentos conseguiram evitar
que as chamas se alastrassem. Os
bombeiros fizeram o rescaldo.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

58
47
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

852
2.654
280
3.226

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.777
1.635
142
36

MORADORA reza para
incêndio não destruir condomínio
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Mais de 300
inquéritos
de estupro

 Reportagem: Tissiane Merlak

Celebrado em todo mundo, hoje
é comemorado o Dia da Infância. Instituído pelo Unicef (Fundo das Nações
Unidas Pela Infância) em 1950, a
data tem por objetivo promover a reflexão de que há a possibilidade de
superar as injustiças e dificuldades
que ainda impedem o desenvolvimento de crianças no Brasil.
Mas, apesar de tantos avanços
conquistado pelos pequenos, como
a criação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), eles ainda
padecem de sérios problemas ligados principalmente a violência física, psicológica e sexual.
Em Cascavel, segundo dados
repassados ao Hoje News pela
delegada do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente
Vítimas de Crimes), Raísa de Vargas Scariot, existem mais de 300
inquéritos. “Quando assumi o Nucria, no fim de dezembro do ano
passado, existiam mais de 300
casos sob investigação somente
de estupro. E ao longo desses meses de trabalho, com uma delegacia especializada, outros tantos
mais foram instaurados”.
Conforme a delegada, por se tratarem de menores, não é possível
explicitar sobre um ou outro caso.
“Mas percebemos que a medida
que há campanhas de conscientização, por exemplo, o número de
denúncias que chegam até a polícia crescem. Não significa dizer que
são mais casos, mas sim as pessoas têm mais coragem”.

Sul, a violência sexual não diz respeito somente ao ato em si. “Os
casos de pedófilos, por exemplo,
que utilizam de imagens dos menores. E também o passar a mão,
o tocar, o induzir a criança a algum ato libidinoso são tratados
como violência sexual”.
O maior problema, cita Everaldo,
é que a violência acontece na maio-

ria dos casos dentro da família.
“Temos a agressão física, psicológica, sexual, mas temos também os casos de negligência, que
são os mais comuns. Os pais, por
exemplo, violar direitos como a
educação, fazendo com que os
filhos não frequentem as salas
de aula, estão cometendo atos
de violência”.

Família, que DEVERIA
PROTEGER, é apontada como a
principal algoz das crianças
VANDRÉ DUBIELA

T ipos
Além dos casos de abuso
sexual citados pela delegada,
existem outras inúmeras denúncias de violência contra
criança, desde a simples
agressão verbal, psicológica
ou mesmo física.
Segundo o conselheiro tutelar Everaldo da Silva Rodrigues, do Conselho Tutelar

HOJE NEWS
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Crescimento
Conforme o conselheiro, a
medida que a cidade cresce, os
casos tendem a aumentar e as
pessoas estão mais esclarecidas
para efetuar as denúncias. “Cabe
aos adultos, que são os
responsáveis por essas crianças,
que fiquem atentos
atentas a qualquer
comportamento estranho. São
elas é quem devem cuidar e
proteger. O problema é que o que
verificamos é que justamente
essas pessoas é que são os
agressores”.

PARADA PELA DIVERSIDADE SOCIAL está na sua quinta edição em Cascavel
Será realizada neste domingo
(27), a quinta edição da Parada pela
Diversidade Social. O evento inicia
às 14h e segue até as 20h, na praça Wilson Joffre, em Cascavel.
Os organizadores prometem
muita arte e cultura, com apresentações, música, sorteio de brindes
e o concurso da Miss Trans Cascavel 2017. A programação na praça
é gratuita e toda a comunidade está
convidada a participar.
Conforme a coordenadora do
Cedip (Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitórias), Josana
Dranka, o evento é uma forma de
interação e mostra, por meio de tanta alegria e diversão, que é preciso

respeitar toda e qualquer diferença.
“Sempre apoiamos os organizadores e neste ano não será diferente.
O Cedip vai participar desta quinta
edição trazendo informações sobre
a forma de prevenção de DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis)”, relata.
Josana ressalta que a Parada
pela Diversidade Social é também
um canal que fala sobre o preconceito, principalmente com homossexuais e pacientes em tratamento de
HIV/Aids. “[Na parada] entra todo
tipo de questão, todos os tipos de

preconceito. É nesse espaço que
vamos poder falar ainda mais sobre esses assuntos”, afirma. A coordenadora do Cedip lembra que é
o preconceito que, em muitos casos, faz com que o paciente abandone ou nem inicie o tratamento,
que é fundamental para garantir sua
sobrevida.

Em Família
Vítimas são tratadas
como culpadas
Com idade que varia entre cinco e
dez anos, as vítimas de agressões e
abusos sofrem de todas formas. “Há
algum tempo em uma escola uma criança de cinco anos disse, de forma
espontânea, para a professora que
estava sendo violentada pelo padrasto. Ninguém a obrigou a falar e inclusive o profissional precisou interrompêla para não causar ainda mais constrangimento a ela”, disse Everaldo.
Nesse caso específico foram chamados os responsáveis. “Tínhamos o relato da criança, os exames que comprovavam os abusos, e mesmo assim a
mãe negava que isso acontecia dentro
de casa. Por conta disso, pela família
não conseguir cuidar dessa criança, ela
foi encaminhada para acolhimento”.
Um dos pontos mais críticos destacados pelo conselheiro é que em vários
casos a vítima é tratada como culpada.
“A tristeza é que muitos dos agressores
atribuem a culpa às crianças. Além delas já suportarem a carga de ter sido violentada, carregam a culpa de serem as
responsáveis pela agressão”.

Trâmites

 Reportagem: Marina Kessler

A programação na praça é gratuita
e toda a comunidade está
convidada a participar.
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Idade das vítimas de
VIOLÊNCIA OSCILA
entre cinco e dez anos

A partir do recebimento de uma
denúncia por parte do Conselho
Tutelar, o caso é analisado. Se há
provas, se tem flagrante, se o
médico das unidades de saúde
percebe a violência, é orientado à
mãe ou algum responsável para
confeccionar um boletim de
ocorrência e encaminhamento para
prestação de serviços de saúde. “Já
nos casos em que não há provas
concretas, onde há só a suspeita,
fazemos o encaminhamento para o
acompanhamento do Creas (Centro
de Referência Especializado de
Assistência Social), que possui
psicólogos e assistentes sociais
para diagnosticar a violência”.
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Giro da
Violência
Carro de Cascavel

AÇÃO CONJUNTA entre a Denarc e a PRF interceptou mais de 1,5 ton de maconha

De Cascavel à Bahia
Um caminhão carregado com
mais de 1,5 tonelada de maconha
foi apreendido na noite de terça-feira na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O entorpecente foi
localizado em uma ação conjunta
entre a Denarc (Divisão Estadual de
Narcóticos) de Cascavel e a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Uma denúncia anônima feita
para a Denarc fez com que as equipes identificassem o caminhão,
com placas de Maringá, que saiu
da região Oeste e tinha como destino o nordeste brasileiro. Diante das
informações, os policiais entraram
em contato com a PRF, que auxiliou
na abordagem.
Segundo o motorista, um homem de 53 anos, preso em flagrante, a droga foi pega em Cascavel e
ele receberia R$ 10 mil para levar
até Recife, em Pernambuco. O caminhão foi encontrado estacionado
em um posto de combustíveis na
Bahia e a carga, avaliada em R$ 2,3

milhões, estava escondida em meio
a produtos alimentícios.
Para a delegada responsável
pela ação, Ana Cristina Ferreira,
essa apreensão demonstra a importância da integração entre as forças
de segurança do país. “A troca de
informações entre as polícias é fundamental para o combate ao tráfico
de drogas e ao crime organizado;
por meio disso foi possível retirar
de circulação uma grande quantidade de entorpecentes e causar um
prejuízo milionário ao tráfico de drogas no país além de prender mais
uma pessoa envolvida com o crime”,
finaliza.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e
encaminhado ao Setor de Carceragem Temporária de Luís Eduardo
Magalhães (BA).

A troca de informações entre as polícias
é fundamental para o combate ao tráfico
de drogas e ao crime organizado

Seis pessoas foram presas ontem pela
Polícia Civil de Maringá suspeitas de
participar de uma quadrilha de
assaltantes de compristas do Paraguai.
Com eles, a polícia localizou um
Renault Fluence prata, roubado dia 26
de abril em Cascavel. Com eles foram
apreendidas três pistolas nove
milímetros, uma carabina calibre 12,
três coletes balísticos, quatro rádios
comunicadores, cinco celulares,
munições de calibre 9 milímetros e 12,
além de diversos “miguelitos”,
utilizados pelos suspeitos para furar
pneus nas rodovias.

Desvio de R$ 30 mil
Um funcionário do setor financeiro de
uma empresa, que atuava no setor há
um mês, foi preso ontem pela Polícia
Civil acusado de desviar R$ 30 mil do
estabelecimento. Segundo as
investigações, o homem de 30 anos
fazia pagamentos de serviços a
empresas fantasmas e embolsava todo
o valor. Ele foi encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

TV na internet

GDE

Pedro Leivas, 44 anos, foi detido ontem
por policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) acusado de
receptação. O produto comprado por ele
de um terceiro, via internet por R$
1.200, é um aparelho de televisão Sony
de 50 polegadas, furtado há dois meses
de uma casa, no bairro São Cristóvão. O
crime foi descoberto quando as equipes
identificaram que a TV foi vendida via
internet. Pedro disse que conheceu o
vendedor em um bar, mas não soube
dizer quem é.
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Conselheiros empossados
FABIO DONEGÁ

Ontem, aconteceu na Secretaria
de Educação de Cascavel a posse
dos 22 conselheiros do Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação), para o período 2017/
2019. Eles são responsáveis por
aconselhar e acompanhar o poder
Executivo sobre a aplicação de verbas públicas para a Educação, pasta que recebe a maior fatia de investimentos no Município.
Na posse de ontem, praticamente
todos os conselheiros reassumiram
mais um mandato. Apenas os conselheiros Josiane Vendrame e Diego
Mendes, deixaram o conselho e foram
substituídos por Vanilce Silva e Lorimar Robson, respectivamente.

CONSELHEIROS RECEBERAM os diplomas ontem durante a posse na função

VOLUNTÁRIOS
Os integrantes do conselho são voluntários e não recebem salários. Reuniões periódicas são
realizadas e visa a aplicação correta do dinheiro público na educação municipal. Um dos pontos mais
importantes é o transporte escolar rural.
A eleição para presidência acontece na primeira quinzena de setembro, quando o conselho se reúne
pela primeira vez após a posse. O Fundeb compreende o período que abrange de 25/07/2007 até 31/
12/2020. A secretária de Educação, Márcia Baldini, diz ser de extrema importância o trabalho dos
conselheiros na educação básica municipal de Cascavel.
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QUADRA DE ESPORTES é antiga e está em situação precária

Prédio tem mais de 25 ANOS e poucas vezes recebeu manutenção

O menor dos
problemas
Pensando apenas em falar sobre equipamentos, a equipe do
Hoje News visitou a Escola Municipal Florêncio Carlos de Araújo
Neto, no Bairro Guarujá em Cascavel. Os equipamentos estão antigos, sim, mas esse é o menor dos
problemas da instituição.
Os problemas começam pela fa-

Lâmpadas foram FURTADAS DE ESCOLA
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

B iblioteca

400
Alunos possui a
Escola Florêncio Carlos
de Araújo Neto

Do lado da biblioteca, grandes rachaduras, em um espaço pequeno. Os armários ficam no
corredor porque não há onde guardar. E a situação mais crítica, segundo a direção, ainda é a
instalação elétrica. “Se ligarmos o forno da cozinha, cai o disjuntor, porque não há capacidade para
suportar”. E falando em energia, a escola, com recursos próprios, comprou cinco lâmpadas novas que
foram furtadas no último fim de semana.
A cozinha é pequena e não tem refeitório. A quadra é escura, e não tem ventilação. Ah, e a
escola também não tem um guarda patrimonial fixo para auxiliar no dia a dia.
De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, neste ano a escola recebeu
manutenção na rede de esgoto. Quanto a uma reforma geral, há um planejamento de obra, mas, como
há escolas em situação ainda mais precária, essa reforma não deverá ser realizada em 2017.

chada da escola, que não existe. O
prédio tem 25 anos e desde o início
da existência poucas manutenções
foram feitas na escola. Na entrada já
dá para perceber o prédio antigo. O
pátio, onde as crianças brincam, é
cheio de pedrinhas. Ótimo para um
período de chuva, por exemplo, mas
péssimo quando se trata de criança.
“Muitas já se machucaram durante
as brincadeiras”, lamenta o diretor
da Escola, Elemar Müller que diz que
o ideal seria colocar paver no pátio.
As telhas do prédio também estão antigas e dá para ver na aparência, cheias de infiltrações. Infiltrações que se repetem nos banheiros, pequenos para uma escola que atende mais de 400 alunos.
“Temos poucos banheiros, e pequenos. Nos dois blocos de baixo não
tem, e daí sobrecarrega os banheiros do lado de cima”, reclama.
Acessibilidade mesmo só no banheiro do prédio principal, que está
com dois mictórios quebrados e que
devem ficar assim por um bom tempo.
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Contra as favoritas

Uma semana depois de estrear
com vitória por 27 a 25 no clássico
com o time de Maringá, o FCC/FAG/
ACH/Cascavel enfrenta hoje seu primeiro desafio fora de casa pela Conferência Sul/Sudeste da Liga Nacional
Feminina de Handebol. O compromisso será contra a poderosa equipe de
São Bernardo do Campo (SP), às 19h,
no Ginásio Vitório Zanon (Baetão).
Para as donas da casa, também
será a segunda exibição na Conferência, e a segunda diante de sua torcida. Na estreia, no último sábado, as
atuais vice-campeãs venceram o Pinheiros (SP) na reedição da final de
2016 e venceram por 27 a 19.
“Sabemos da estrutura de São
Bernardo, que é oito vezes campeã
da Liga. No ano passado, a equipe
sofreu um revés na final, mas continuo acreditando que seja uma das
favoritas a conquistar a Liga este ano.
Conhecemos o trabalho deles, algumas atletas, como funciona a estrutura da equipe e esperamos um bom
jogo. Dentro das nossas possibilidades, vamos confrontar a equipe favorita”, disse o técnico Neudi Zenatti.
O desafio de hoje abre a rodada
dupla que as cascavelenses terão
como visitante nesta semana. No sábado o compromisso será em Guarulhos (SP), que nesta quinta-feira
recebe o Maringá.

São Bernardo
“Estreamos contra o atual campeão e foi
um jogo difícil. O placar não retrata o que
foi a partida, mas foi bastante
equilibrada. É importante vencer em casa,
porque só temos três jogos aqui e quatro
fora nesta fase. Estamos trabalhando e
nos preparando para enfrentar o Cascavel,
que é um time que faz algum tempo que
não joga a Liga Nacional. Eu assisti ao
último jogo deles e separei algumas
informações, mas estamos preparando
bem o nosso time”, explicou o técnico do
São Bernardo, Eduardo Carlone.
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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.
Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 24 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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ESPORTE
A cidade de Ivaiporã será a casa
dos jovens atletas do Estado nos
próximos dias. A partir de amanhã
até o dia 31 (quinta-feira) o município do Norte do Estado receberá cerca de 2,3 mil competidores para as
disputas da Fase Final da Divisão B
da 30ª edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná).
Dentre os participantes estarão 44 atletas de Cascavel, representando o município nas disputas de basquete masculino, vôlei
masculino, vôlei de praia (feminino e masculino) e xadrez (feminino e masculino). Com eles, viajarão quatro técnicos e cinco integrantes da equipe de apoio, totalizando 53 pessoas na delegação
cascavelense, que partirá amanhã
para a viagem de 311 quilômetros
até Ivaiporã, com saída programada para as 11h30 da frente do
Centro Esportivo Ciro Nardi.
A primeira fase da competição
será desenvolvida de sábado a segunda-feira. A partir de terça-feira
terá início o mata-mata para as modalidades coletivas. Vale lembrar
que o campeão de cada modalidade garantirá o acesso para a Divisão A dos Jojups em 2018.
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Quase R$ 6 milhões para o PDI
Basquetebol Masculino
Comandada pelo técnico Pedro Almeida, a equipe de basquete masculino
de Cascavel chega para a Fase Final dos Jojups embalada pelo título da fase
regional, disputada há um mês em Guaraniaçu. O ponto forte do time é
entrosamento de mais de três anos de trabalho. “Podemos destacar que além
de ser uma base caseira, é um grupo que tem um conjunto muito bom”, disse
o treinador, que no ano passado viu seus comandados terminarem em quarto
lugar na Fase Final: “queremos que o resultado seja melhor que o quarto lugar
e vamos trabalhar para isso”. Em Ivaiporã, os jogos de basquete serão no
Ginásio do Sesc. Para o time cascavelense, a estreia será sábado, às 15h,
contra a equipe da casa. No dia seguinte o desafio será contra Palmas, e na
segunda-feira o encerramento da primeira fase será contra Fazenda Rio
Grande. Todos os jogos serão às 15h e fazem parte do Grupo A, o único
que conta com quatro equipes. As outras três chaves têm três times cada.

Voleibol Masculino
Outra equipe de Cascavel que chega como
campeã regional a Ivaiporã é a de voleibol
masculino, comandada por Dorival “Juca”
Sesso. Os desafios no Norte do Estado
serão no ginásio do Colégio Mater
Consolatrix e a logo na estreia, no sábado,
às 14h, a equipe cascavelense terá como
adversário um tradicional time do vôlei
paranaense, o Araucária. No domingo, às
13h30, o desafio será contra Palmas. Além
desses três times do Grupo C, a
modalidade conta com outras dez equipes
distribuídas em outras três chaves.

Mais duas obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) que fazem parte do contrato com o BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento) serão licitadas. E o total,
somando as duas construções, resulta na “balela” de quase R$ 6 milhões.
A primeira licitação, publicada em
diário oficial, é do Centro Intergeracional de Vivência do Bairro Cascavel
Velho. “Trata-se de uma sala de convivência, com lugar para curso, locais
de atividades diversas para jovens,
adultos e idosos”, comenta o secretário de Obras Jorge Lange.
O valor máximo da obra proposto
pela prefeitura é de R$ 420.967,04
e o prazo de execução é de 300 dias.

TERMINAL
Já para o Terminal de Transbordo Sudoeste,
o valor máximo da licitação é de R$
5.165.506,66 e o prazo máximo de
execução de 240 dias. O terminal será
construído ao lado do Estádio Olímpico
Regional e segue os moldes dos demais.
“O Terminal Leste já foi concluído, o
Noroeste está dentro do cronograma e deve
estar pronto em até sete meses. Já o
Oeste, que foi licitado, vai ser construído a
partir do próximo mês. O Terminal Sudoeste
é o último que precisa ser licitado das
obras do PDI”, explica Lange.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

OBRAS DO PDI preveem a construção de quatro terminais de passageiros em Cascavel

PPA
Os vereadores têm até 15 de setembro para protocolar emendas ao Plano
Plurianual 2018/2021. As emendas são uma ferramenta para que os
parlamentares possam remanejar recursos para áreas que consideram mais
importantes ou para bairros ou regiões da cidade as quais representam.
A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento também definiu a realização de
audiência pública para apresentação do projeto no dia 13 de setembro, às 19h,
no plenário da Câmara. A Comissão é formada pelos vereadores Serginho Ribeiro
(PPL), Mazutti (PSL) e Jaime Vasatta (PTN).
O PPA (Plano Plurianual) foi protocolado na Câmara no dia 15 de agosto
através do Projeto de Lei 109/2017. O PPA começa a valer a partir do segundo
ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte.
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Equipamentos defasados
Em mais um dos “pepinos” que
restaram da gestão anterior, a Secretaria de Educação está tentando, aos poucos, resolver a defasagem de equipamentos das escolas
municipais de Cascavel. A Secretaria de Educação até já fez uma licitação para 12 meses, nos moldes de registro de preço. É aquela situação em que a prefeitura
deixa garantida a contratação de
uma empresa, mas não há certeza de que todos os serviços serão utilizados ou prestados, porque eles só serão realizados conforme a necessidade e a disponibilidade de verba da prefeitura.
Voltando ao assunto da licitação, o registro de preço foi realizado com base em R$ 910.580,50.
O problema é que ainda não foi feito o empenho desse valor, ou seja,
tudo depende do orçamento disponível por parte da prefeitura. Aliás,
é essa palavrinha, “orçamento”,
que mais incomoda na Secretaria
de Educação, considerando todos
os problemas encontrados na mudança de gestão.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

AQUISIÇÃO
A Secretaria de Educação prevê,
até 2020, investir R$ 2.993.998,00
na aquisição de computadores para
os laboratórios de informática das
escolas e R$ 1.489.205,00 nas
demais unidades escolares. Além
de R$ 199.551,00 em impressoras e projetores. A questão é só ter
dinheiro, já que dá para passar um
bom tempo listando os problemas
deixados na Educação para a atual
gestão resolver.
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2,3
mil
competidores

Vôlei de praia

OS MONITORES não são os “tubões”, mas equipamentos têm quase 10 anos

SITUAÇÃO CRÍTICA
Enquanto isso, nas escolas, a situação é crítica. A Escola Municipal Florêncio de Araújo Neto, no Bairro Guarujá, é considerada
uma das piores nesse assunto: equipamentos. No laboratório de
informática são 27 “computadores”. Entre aspas mesmo, porque
esses 27 são monitores, que de três em três são ligados a um
gabinete. O que gera lentidão no sistema.
Não bastasse isso, os equipamentos têm quase 10 anos. São
de 2008 e tem apenas 500 gigabytes de memória em cada gabinete. O que atualmente é considerado bem pouco por especialistas
da área. Sem contar que são poucos os computadores, e em turmas grandes, até três alunos dividem um dos lugares.
“Há algumas atividades diferenciadas que nós não conseguimos passar aos alunos, porque os computadores não suportam”,
conta o professor Diogo Ansolin, que lidera o laboratório de informática na escola.

MANUTENÇÃO
Quando vão para o conserto, as máquinas demoram cerca de uma
semana para voltar. E no caso de impressoras, por exemplo, é pior. “Neste caso, as manutenções são constantes, além dos computadores do
administrativo. Se a secretária da escola fica sem computador, porque
a máquina está com problemas, nada funciona no administrativo”, comenta o diretor da Escola, Elemar Müller

O vôlei de praia de Cascavel
também será comandado por
Juca Sesso em Ivaiporã. Ao
contrário do basquete e do
voleibol, a modalidade não
esteve presente nas etapas
regionais dos Jogos da
Juventude. Na Fase Final em
Ivaiporã, serão duas duplas
cascavelenses em cada naipe.
Também por conta disso, Sesso
terá o auxílio de Cristian
Andrade nos Jogos. No naipe
feminino, Cascavel contará com
Paula Eduarda Santos de Moura
e Alanna Raduntz como Dupla 1
e Gabriela Aparecida Rossoni e
Kauanne Verônica Toste
Schlichting como Dupla 2. No
masculino, João Victor Zanardi
de Souza e Nicson Luiz Haubert
Braz serão uma parceira,
enquanto Tiago Beckers Barbieri
e Guilherme Finatto Ansbac
formarão a outra dupla. As
partidas da modalidade serão
na próxima semana, na terça
(29) e na quarta-feira (30).

X adrez
A equipe de xadrez de Cascavel em Ivaiporã contra com 12
enxadristas, sendo seis em cada naipe, todos comandados pelo
professor Edemilson Pereira. Na disputa masculina, Gabriel
Neves Rothmund, Leonardo Mateus Miester, Eduardo Cozer e
Kleber Lucas Ribeiro de Oliveira competirão nas modalidades
Relâmpago e Rápido e Convencional. Já Bruno Bevilacqua e
Gabriel Lemes Silvério Cardoso Farias disputarão apenas as
partidas do xadrez Convencional. No feminino, Vitória Vieira,
Emanuelly Oliveira, Laura Faria Porto Borges e Agatha Franck
Bittencourt Moreira competirão no modalidades Relâmpago e
Rápido e Convencional, enquanto Sthepani Saldanha Godói e
Maristela Alflen Polis disputarão apenas no Convencional.

ESPORTE
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Atletismo
Veterano do atletismo cascavelense,
que deu os primeiros passos no esporte
incentivado pelo professor Antônio Claro,
o atleta Geraldo Volmar Franco está
cansado correr. Sua fadiga, entretanto, é de ir
atrás de apoio a cada competição. Desta vez,
ele busca recursos para competir no 14º Troféu
Brasil de Atletismo Master, que será realizado de 7
a 9 de setembro em Porto Alegre (RS). Perto dos 50 anos de
idade, ele ainda tem gás para treinar. Tanto que ele espera
se destacar na capital gaúcha nas provas dos 200m e dos
400m livre e também no salto em distância. Por
enquanto, Geraldinho, como é conhecido o atleta, já
tem o apoio de Merci Righi, da Palotina Esportes, e o
incentivo do também corredor veterano Israel Melo
para disputar sua primeira edição do Troféu Brasil.
Quem puder ajudar Geraldo pode entrar em contato
diretamente com o atleta pelo telefone 99994-1148.

Cascavel Futsal já
pensa no São Lucas
Líder isolado da Série Ouro do
Paranaense depois do empate por
2 a 2 com o Marechal, na noite de
terça-feira, na casa do adversário,
o Cascavel Futsal já pensa agora
na manutenção do primeiro lugar.
E a primeira oportunidade para isso
será diante de seu torcedor, neste
sábado, no Ginásio da Neva, quando receberá o São Lucas às 19h em
partida atrasada da 17ª rodada.
A igualdade no clássico com o
Marechal fez a Serpente Tricolor
chegar a nove jogos de invencibili-

dade. Curiosamente, a sequência
sem derrotas começou justamente
após tropeço contra o São Lucas,
para quem o time cascavelense
perdeu por 2 a 1 em Paranavaí.
Por conta disso, os comandados
do técnico Nei Victor esperam um

jogo difícil neste fim de semana.
Tanto que ontem mesmo, poucas
horas depois do empate em Marechal, o elenco já voltou aos treinos.
Nesta quinta-feira as atividades
serão em dois períodos no Ginásio
da Neva, às 9h30 e às 16h30.

A ntecipados
Esperando contar com seu torcedor no sábado, o Cascavel Futsal já disponibilizou ingressos antecipados. Eles
estão à venda a R$ 20 (inteira) e a R$ 10 (meia-entrada e
mulheres) no Muffatão da Neva e do Cancelli.
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Com multa e Giro Político
sem licitação

politica@jhoje.com.br

ConstRua Cidadão

Depois de muito tempo de investigação, a Prefeitura de Cascavel publicou, no Diário Oficial de
ontem, o resultado do Processo Administrativo nº
9645/2016 e do Processo Administrativo nº
9646/2016. Referentes
às tomadas de preços
040/2013 e 043/2013.
Trata-se do processo
que corria na Prefeitura
para apuração dos trabalhos realizados, ou melhor, nesse caso, não realizados da Engetecne
Construção Civil Ltda.
Depois da investigação, o
Município decidiu aplicar

à empresa multa de 20%
sobre o valor do contrato
e suspensão temporária
de participar de licitação.
Além de impedimento de
contratar ou subcontratar
com o município de Cascavel por dois anos.
As penalidades, de
acordo com o publicado
em diário, se estendem
aos proprietários das
empresas. A empresa
também foi notificada
para se manifestar a respeito da decisão.
 Reportagem:Aílton Santos
Foto: Tatiane Bertolino

Obras
A empresa era responsável pelas obras dos postos
de saúde dos bairros Presidente e Pioneiros
Catarinenses. Porém, abandonou as duas
construções no meio do caminho, deixando diversos
prejuízos. As duas obras, que já deveriam estar
atendendo à população desde 2015, ficaram paradas
por mais de um ano. No início deste ano, com uma
nova gestão, foi preciso fazer duas novas licitações
para concluir as obras das unidades.

SEM EQUIPE
Tanto o prédio do Bairro Pioneiros quanto o do Bairro
Presidente estão prontos e os móveis em fase de
licitação. O problema mesmo, e o maior deles, é gente
para trabalhar. A Prefeitura não tem médicos
suficientes para as duas unidades de saúde e apenas
depois do chamamento do concurso realizado no mês
passado. Ainda assim, não há garantia de que haverá
profissionais suficientes para trabalhar. Enquanto isso,
a população dos dois bairros aguarda, ansiosa, pelo
funcionamento das unidades.

Na manhã de ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos
ouviu representantes da Iadas (Instituto de Apoio
e Desenvolvimento Ambiental e Saúde), que realiza
trabalho social com moradores de rua. No encontro,
dez vagas foram firmadas para o programa
ConstRua Cidadão, que tem como foco dar
oportunidades para moradores de rua
aprenderem uma profissão e se inserirem
no mercado de trabalho.

Beto no exterior
A vice-governadora Cida
Borguetti deve assumir,
temporariamente a
partir de hoje, a cadeira
principal do Palácio
Iguaçu. É que o
governador Beto Richa
vai ao Canadá e aos
Estados Unidos
representar o Paraná em
eventos oficiais. Ele
inicia a agenda
internacional hoje e só
encerra na semana
que vem.

Compromissos
O primeiro compromisso
do governador é em
Montreal, com a
ministra de Relações
Internacionais e
Francofonia da

província canadense de
Quebéc, Christine StPierre. No encontro,
será renovado o acordo
de cooperação técnica
que existe entre os dois
governos desde a
década de 1990.

Nova York
Já na segunda-feira, dia
28, o governador
participa da Copel Day,
data que marca os 20
anos do início da venda
de ações da estatal
paranaense de energia
na Bolsa de Valores de
Nova York. Ainda em
Nova York, Richa vai
apresentar o Estado em
encontro organizado
pelo grupo Itaú. Depois
viaja para Boston.

PSC JOVEM
O vereador cascavelense, Misael Junior, presidirá o
PSC Jovem do Paraná e deverá fortalecer sua
intenção de ser candidato a deputado estadual. A
posse esta prevista para o encontro estadual do
partido, em setembro.
z O vereador Gugu Bueno já providenciou uma
frase de efeito para justificar as possíveis criticas ao
voltar-se à proteção dos animais de rua: “Uma luta
não exclui a outra” E o vereador tem toda a razão.
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A data de hoje, 24 de agosto, é dedicada às
crianças. No Dia da Infância, no entanto, muitos pequenos não têm o que comemorar. Em
Cascavel são mais de 300 inquéritos policiais
de violência sexual contra crianças e adolescentes. Outro fator preocupante, apontado durante o 5º Seminário Municipal de Sensibilização ao Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil, é que muitas ainda são exploradas em funções laborais quando deveriam
estar apenas brincando e estudando.
O seminário aconteceu em junho quando foi
apontado que 15 situações de trabalho infantil
são acompanhadas em Cascavel pela Secretaria de Assistência Social. Os Creas (Centros
de Referências Especializados de Assistência
Social) I e IV fazem os acompanhamentos.
Em pleno século 21, o trabalho infantil ainda insiste em dar sua cara em cidades modernas e evoluídas como Cascavel, mas é
preciso ações concretas para evitar que crianças sejam exploradas. Muitas vezes o trabalho infantil acontece bem diante de nossos
olhos e muitos aplaudem a iniciativa com o
absurdo argumento de que estão “aprendendo um ofício”. Erradicar o trabalho infantil é um
desafio, mas é um problema que precisa ser
enfrentado com determinação. Criança tem
que ser tratada como criança!

NOTAS
z Desfile cívico

Informática básica

A Acic terá um bloco da
entidade que irá participar
do desfile cívico-militar de
Sete de Setembro.
Diretores e colaboradores
de empresas associadas
estão sendo convidados a
participarem do bloco.
Todo participante ganhará
uma camiseta com as
cores da bandeira do
Brasil. As inscrições
podem ser feitas até o dia
31 de agosto pelo
telefone 3321-1400.

O Colegiado de Ciência da
Computação da Unioeste,
campus de Cascavel, está
oferecendo curso de
informática básica gratuito.
As vagas são limitadas. O
curso terá duração de 3
meses e acontecerá aos
sábados com início dia 26
de agosto. As inscrições
devem ser feitas no
Colegiado de Ciência da
Computação. Mais
informações pelo telefone
(45) 3220-7245.

O presidente do
PSL do Paraná,
Adelino Ribeiro,
que trará a
Cascavel líderes
da sigla de duas
centenas de cidades
paranaense para o
encontro estadual.

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

Roberto Carlos
na prisão?

Paulo Fleury,
médico

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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O governador Beto
Richa que dois
meses após visitar
Londres, faz outra
viagem
internacional, agora
para Canadá e
Estados Unidos.
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JOGAM HOJE
SUL-AMERICANA
Libertad x Santa Fe

Lotofácil
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Fases da lua
NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

Quina

Concurso: 1554

01 03 04 05 07 08 09 10
13 14 16 18 19 24 25
Concurso: 1961

17 25 26 30 32 50
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Focado no próximo desafio pela
Série B do Campeonato Brasileiro, o
elenco do Internacional segue em
preparação para manter a sequência
positiva das últimas rodadas - são
cinco vitórias consecutivas até
aqui. Amanhã, o Colorado receberá
o Paysandu no Beira-Rio, contando
com o apoio maciço da torcida
colorada. Sem nenhum jogador
suspenso, o técnico Guto Ferreira
poderá repetir a equipe titular pela
quarta vez consecutiva.

Dois dias após oficializar a saída de Milton Mendes, o Vasco acertou a
contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Flamengo. O treinador já comandará o treino nesta sexta-feira em São Januário e fará sua estreia no clássico
com o Fluminense, no sábado, às 16h, no Maracanã. Ele assinará contrato
até o final de 2018. Zé Ricardo terá a missão de recolocar o Vasco nos
trilhos no Campeonato Brasileiro, já que a equipe venceu apenas um dos
últimos oito jogos e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

Megasena
Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Internacional

Difícil missão

Curitiba

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
determinou a prisão por três meses do exjogador Roberto Carlos por atraso na pensão
alimentícia de dois filhos, um menino e uma
menina. Segundo a ação, o pentacampeão
mundial deve R$ 61 mil. O processo foi movido
pela mãe das crianças, Barbara Thurler. À Justiça,
Roberto alegou dificuldades financeiras para
arcar com a pensão. O Tribunal rejeitou pedido
de parcelamento da dívida. A prisão deve ser
cumprida em regime fechado até que Roberto
Carlos efetue o pagamento do débito. Aos 43
anos, Roberto atualmente mora no exterior e
atua como embaixador do Real Madrid na Ásia e
Oceania. Ele tem nove filhos.

21h45

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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“O tratamento pelo
óleo de cannabis é muito
menos tóxico ao
organismo,
é um arsenal
terapêutico de qualidade
e seu risco é baixo, se
comparado aos
medicamentos
usados hoje.”

DIA DA INFÂNCIA

ESPORTE

CASCAVEL, 24 DE AGOSTO DE 2017

Concurso: 4463

04 11 23 33 50

Lotomania

Concurso: 1790

01 05 06 11 12 27 37 47
54 55 56 59 61 65 68 79
85 87 95 98

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1683

04 08 31 33 36 40

1º prêmio

03 11 14 15 17 39

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1072

04 05 11 20 21 34 36
TIME DO

Federal

GRÊMIO-RS

5º prêmio

Concurso: 5208

36.100
63.792
43.336
26.604
23.526

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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ÚLTIMA HORA

Cascavel é referência

HOJE NEWS, 24 DE AGOSTO DE 2017

O trabalho desenvolvido pelo programa Jovem Aprendiz e que já oportunizou mais de 1,2 mil
carteiras assinadas para trabalhadores de 14 a 24 anos, rendeu bons frutos à cidade de Cascavel e vai ganhar destaque nacional. As práticas adotadas pela Agência do Trabalhador serão
levadas para uma cartilha a ser disseminada por todo o País pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Uma equipe do Ministério virá a Cascavel nas próximas semanas.

AÍLTON SANTOS

z Págs. 14 e 15

Cruzeiro e Flamengo na final
CBF

Os mandantes das partidas semifinais
da Copa do Brasil fizeram a alegria de seus
torcedores na noite de ontem. Cruzeiro e
Flamengo eliminaram Grêmio e Botafogo,
respectivamente e agora decidirão o título
da edição 2017 da competição.
Será uma reedição da final de 2003,
vencida pelo time mineiro. A Raposa,
aliás, é tetracampeã (ergueu o troféu
também em 1993, 1996 e 2000) e

agora pode igualar o Grêmio com cinco
conquistas como maior vencedor da
Copa do Brasil. Já o tricampeão RubroNegro (1990, 2006 e 2013) tem a oportunidade de se igualar ao Cruzeiro como
segundo maior vencedor.
As partidas decisivas serão nos dias
7 e 27 de setembro. Os mandos de
campo serão definidos em sorteio nesta quinta-feira, às 15h, na sede da CBF.
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Golaço no Maracanã
Contratado a peso de ouro este ano, o colombiano Berrío fez valer o
investimento e, com um drible desconcertante em cima do lateral
esquerdo Vitor Luís, deu assistência para Diego fazer o gol da vitória do
Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo que garantiu a vaga do RubroNegro à final da Copa do Brasil de 2017. No jogo de ida, no Engenhão,
os rivais haviam empatado em 0 a 0. Em sua sétima final da
competição, o clube da Gávea terá a oportunidade de conquistar o
tetracampeonato da competição.

Vaga nos pênaltis
Derrotado no jogo de ida por 1 a 0, o Cruzeiro entrou em campo ontem
com a missão de ao menos devolver o placar para o Grêmio e
conseguiu. A vitória por 1 a 0 no tempo normal, com um gol de cabeça
de Hudson, aproveitando escanteio, levou a decisão da vaga aos
pênaltis e nas disputas alternadas o time mineiro levou a melhor: 3 a 2,
para chegar à sétima decisão do torneio em sua história. As
penalidades da Raposa foram convertidas por Fernandinho, Rafael
Sóbis e Thiago Neves. Já Robinho e Murilo pararam em Marcelo Grohe.
Pelo Imortal, Arthur e Raniel balançaram as redes, enquanto Edilson e
Everton acertaram a trave e Luan parou em Fábio.

MAIS LÍDER
O Corinthians voltou a vencer
no Brasileirão depois da
derrota para o Vitória. O time
de Fábio Carille se recuperou
ao fazer 1 a 0 na Chapecoense
na noite de ontem, em Santa
Catarina. O triunfo corintiano
fez o time abrir dez pontos de
vantagem sobre o Grêmio. Jô
marcou o gol alvinegro aos
45min do segundo tempo.

FOGO E FÉ

Um princípio de incêndio em um prédio residencial no Bairro Country
levou muitos moradores a abandonar apressadamente o bloco. Uma
das moradoras apelou à fé e, enquanto os bombeiros controlavam
as chamas, a mulher, de mãos ao alto, orava para que o fogo não se
alastrasse aos demais apartamentos.
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Licitação de novo
terminal prevê
custo de R$ 5,1 mi
Cascavel prepara
a 5ª Parada da
Diversidade Social

