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A Escola Municipal Professor Ademir Correa Barbosa, no Parque dos Ipês, teve sua obra iniciada
em 2013, mas até hoje, após várias licitações, ainda não foi concluída. A obra foi embargada

após a morte de um trabalhador no local e uma série de fatos atrasou e encareceu o empreendi-
mento público. Segundo a Secretaria de Educação, o novo prédio deve ser concluído em dezem-
bro. O custo da obra é de aproximadamente R$ 10 milhões, praticamente o dobro do valor inicial.

 Pág. 13

Cinco anos depois,
escola ficará pronta

AÍLTON SANTOS

 Revitalização
A Secretaria de Obras Públicas iniciou o
recapeamento do asfalto da Rua Jorge

Lacerda, uma das principais vias de Cascavel.
Serão investidos R$ 1,4 milhão na revitalização
e o trabalho deverá ser concluído em 120 dias.

 Pág. 12
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Medalhistas de ouro nos Jogos
Sul-Americanos Cochabamba 2018,
na Bolívia, os canoístas do Clube de
Regatas Cascavel Ana Paula Vergutz
e Vagner Júnior Souta foram recepci-
onados com festa no aeroporto cas-
cavelense no último domingo.

Dezenas de amigos e familiares
levaram faixas, bandeiras e balões
para receber os atletas. Para Ana
Paula, foi um ato gratificante de re-
conhecimento: “Não esperava essa
recepção, fiquei muito feliz, é um
reconhecimento que dá orgulho”,
disse a atleta, que também falou
sobre a competição.

“É o início de uma temporada,
mas foi surpreendente. Venho fazen-
do um trabalho intenso desde fim
do Campeonato Brasileiro, no fim
ano passado, mas foi uma reviravol-
ta [as conquistas na Bolívia]. Abri
mão da seleção e voltei para Casca-
vel, e o Lauro [de Souza] aceitou ser
meu novo técnico, já que eu tinha

Superação em
Cochabamba

A ALTITUDE
A altitude fez toda a diferença
durante os Jogos Sul-Americanos
em Cochabamba, localizada a
2.700 metros acima do nível do
mar. Ana Paula explica como foi
competir nessa condição. “No dia
anterior ao da minha senti a
altitude, tive falta ar e precisei
recorrer ao cilindro de oxigênio.
Já durante a competição, na
prova dos 500m, percebi bem a
diferença, pois quando passei dos
250m aguentei um pouco e logo
senti a musculatura travada, o
que geralmente ocorre faltando
150m sem altitude. Então foi
estranho fazer mais de 200m com
a sensação de lactato, mas o que
achei mais estranho foi que tinha
preocupação com as
equatorianas e as colombianas
durante as provas, pois elas são
acostumadas com a altitude, mas
foi o contrário, a argentina
chegou em segundo e a chilena
em terceiro”, disse Ana Paula,
campeã no K1-500m, vice no K2-
500m e bronze no K1-200m.

outro na seleção. Então, foi uma
caminhada de superação, porque
estive há um ano e meio no Campe-
onato Sul-Americano de Canoagem
e acabei ficando em quarto e em ter-
ceiro lugares, bem distante do que-
ria. Por isso, esses resultados fo-
ram surpreendentes, apesar dos
treinos que fiz, que foram bem des-
gastantes. Foi para eu voltar a acre-
ditar em mim mesma novamente”.

Já Vagner lembrou que a comemo-
ração é curta, pois o calendário de
competições já prevê outra importan-
te disputa para os próximos dias:
“Agora foram os Jogos Sul-America-
nos e daqui a dois meses já ocorrerá
o Campeonato Mundial, em Portugal.
Então temos que nos preparar para
tentar buscar um bom resultado lá.
Vai ser um pouco mais difícil, porque
lá estarão os melhores do mundo,
mas nada é impossível”, disse ele,
campeão sul-americano do K4-
1000m e vice do K1-1000m.
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Ana Paula foi ouro, prata e bronze Vagner Jr Souta e Roberto Maehler conquistaram um ouro e uma prata cada; Roberto chegará amanhã
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Comandada pelo técnico Rui Comin
e com apenas a atleta Tauana
Eduarda de Moraes Lopes como
representante, a equipe da
Associação Atlética Comercial se
destacou no Campeonato Brasileiro
de Natação Juvenil, realizado no
Clube do Botafogo, no Rio de
Janeiro, no fim de semana. A
competição contou com 96 clubes e
583 atletas participantes, e o
Comercial terminou em 33º lugar
graças aos resultados de Tauana: 10º
nos 200m peito, 11º nos 100m
peito, 14º nos 100m borboleta e
27º nos 200m medley.

FC Cascavel S/A
 Ritmo acelerado
O time cascavelense completou
recentemente 10 anos de
existência, e apesar da pouca
idade, tem demonstrado um
crescimento acelerado. “Em um
ano, nós saímos de um CT que não
existia para uma estrutura bem
profissional, com investimento de
mais de 800 mil reais em reforma.
Estruturamos os dois modelos
contábeis, estamos com todos os
tributos devidamente recolhidos,
com a contabilidade sendo
auditada e ampliamos nosso
quadro interno de colaboradores.
Sabemos que ainda falta muito,
mas já estamos organizando o
clube para que os próximos
gestores possam ter uma
governança corporativa capaz de
dar sustentabilidade ao time a
longo prazo”, detalhe Valdinei.

Equipe que busca seu espaço
no cenário nacional depois de con-
solidar sua marca no Estado, o Fu-
tebol Clube Cascavel orgulha-se de
ter optado pelo modelo S/A (Socie-
dade Anônima) para gerir seu fute-
bol profissional. A ideia é pouco
difundida no Brasil, mas é suces-
so entre clubes europeus.

No FCC, a gestão do time profis-
sional é feita no modelo de uma em-
presa, contando com mais de 100
sócios-investidores. Com essa op-
ção, a Serpente Aurinegra resolveu
trilhar um caminho que é mais tra-

balhoso, mas ao mesmo tempo
mais organizado, benéfico e susten-
tável, segundo o presidente da
equipe, Valdinei Silva.

Para isso, a diretoria cascave-
lense adotou ainda uma formata-
ção que envolve também uma as-
sociação sem fins lucrativos, além
da S/A. “A associação tem objeti-
vo de fomentar a base, atender a
garotada do sub-15 ao sub-19 e do
projeto de expansão que temos com
as escolinhas de futebol. Por meio
da lei de incentivo ao esporte, an-
gariamos este ano 200 mil reais

para trabalhar com a base, mas ao
mesmo tempo nos transformamos
em S/A para gerir o futebol profis-
sional como uma empresa, aten-
dendo ao conceito moderno do fu-
tebol mundial”, explica Valdinei.

 AAC
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       BRASILEIRÃO
21h30 São Paulo x Vitória

     SÉRIE B
18h Figueirense x S. Correa
18h Londrina x Goiás

        AMISTOSOS
10h05 Japão x Paraguai
13h Polônia x Lituânia

JOGAM HOJE

A Série A do Campeonato Bra-
sileiro dá início hoje à sua 12ª
rodada, a última antes da pau-
sa de mais de um mês durante
a Copa do Mundo Rússia 2018.
O jogo entre São Paulo e Vitória,
às 21h30, no Morumbi, é o úni-
co nesta terça-feira.

Empatado com vice-líder Atléti-
co-MG, mas atrás nos quesitos de
desempate, o time tricolor, que
subiu três posições com a vitória
sobre o Atlético-PR, no fim de se-

Um dia depois de desembarcar em Sochi, cidade russa onde a equipe brasileira ficará por toda a primeira fase da Copa
do Mundo, os jogadores do Brasil puderam aproveitar, ontem, a última folga antes da estreia no Mundial, marcada para
domingo, às 15h (de Brasília), contra a Suíça. A partir de hoje, a programação de treinos volta a levar os atletas a
campo. Aliás, o primeiro treino em solo russo está marcado para as 10h desta terça-feira pelo horário local - às 4h pelo
horário brasileiro.

Sonhando com vitória
mana, pode se isolar na segunda
posição, mas ainda assim não irá
alcançar o líder Flamengo, que as-
sistirá ao Mundial de seleções do
topo da tabela de classificação in-
dependentemente dos resultados
desta rodada.

Para este compromisso, o téc-
nico Diego Aguirre tenta se manter
invicto no Morumbi no comando do
São Paulo. O uruguaio tem seis vi-
tórias e três empates. Aliás, em
todo o ano o Tricolor Paulista só foi

abatido uma vez no local. Foi para
o Santos, na primeira fase do Pau-
listão, ainda sob o comando de
Dorival Júnior.

CBF



LOCAL06 HOJE NEWS, 12 DE JUNHO DE 2018

O descarte de resíduos em ter-
reno às margens da BR 277 na
região do Lago Municipal de Cas-
cavel mobilizou equipes da Se-
cretaria de Meio Ambiente, Cor-
po de Bombeiros e Defesa Civil
de Cascavel na manhã de ontem.

A preocupação maior foi
por conta do risco que a subs-
tância encontrada pudesse
trazer ao meio ambiente, so-
bretudo, às nascentes. “Nós
recebemos denúncia de que
havia dois galões abandona-
dos no local. Assim que che-
gamos, comunicamos o Cor-
po de Bombeiros para que
pudesse nos ajudar a verifi-
car que tipo de produto era,
pois não podemos tomar ne-
nhuma providência e nos
aproximar sem saber o que

é”, disse o fiscal de Meio Ambi-
ente, José Luiz Ferreira.

O produto se trata de fertili-
zantes de folhares ou para ino-
culação de sementes e que
podem oferecer riscos. “Descar-
tado no solo em alta quantida-
de pode causar uma contami-
nação”, ressalta o fiscal.

Bombeiros isolaram a área e
o apoio da Polícia Ambiental tam-
bém foi solicitado para o regis-
tro de boletim de ocorrência e
posterior identificação dos res-
ponsáveis pelo descarte. “Aqui
é um manancial de abasteci-
mento, por isso, houve o alerta
de imediato, para que tomásse-
mos as providências. Felizmen-
te não é um produto tão perigo-
so, mas não deixa de oferecer
risco”, complementa Ferreira.

REMOÇÃO
As equipes trabalharam em
conjunto para a remoção dos
dois tambores de mil litros cada,
que, no entanto, estavam
praticamente vazios.  Com base
no código de barras e data de
fabricação dos fertilizantes, a
Secretaria de Meio Ambiente
espera localizar quem foi o
responsável pela compra dos
produtos.  No local onde houve
o descarte não havia sinais de
veículos, somente madeiras que
foram utilizadas para despejar os
tambores.

Fiscalização envolveu vários órgãos
ambientais, inclusive a Polícia Ambiental

TAMBORES
com fertilizante
foram encontrados
em área de
manancial

Perigo
ao meio
ambiente

Perigo
ao meio
ambiente

 Reportagem:  Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Em cima do prazo

Alunos da Robótica Educacional da
Escola Municipal Maria Tereza Abreu
de Figueiredo, do Bairro Santa Cruz,
realizaram no fim de semana uma oficina
de construção de circuitos em papel e
massinha no Condomínio da Terceira
Idade, coordenado pela Secretaria de
Assistência Social.Nessa experiência
intergeracional, crianças e idosos
puderam trocar experiências e ampliar
conhecimentos mutuamente.

DIVULGAÇÃO/SECOM

 A direção do Huop (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná)
tem até o dia 20 de junho para
colocar em funcionamento os 30
leitos da Ala G2 da Enfermaria,
que hoje está com 19 vagas dis-
poníveis, principalmente a pacien-
tes ortopédicos. A data limite foi
estipulada pelo Ministério Públi-
co por conta de constantes pro-
blemas de superlotação nas UPAs
(Unidades de Pronto Atendimen-
to) aliados à morosidade nas
transferências pela Central Esta-
dual de Leitos. A ala abriga parte
desses pacientes que aguardam
semanas por um internamento.

Para abrir os 11 leitos que per-
manecem fechados, o hospital ain-
da precisa resolver um problema
que tem se arrastado desde o ano
passado. É preciso contratar técni-
cos de enfermagem para que o es-
paço atenda de forma integral. Hoje,
dois terços da ala funcionam so-
mente porque a Secretaria de Saú-
de de Cascavel cedeu, em abril des-
te ano, 10 técnicos. No entanto, o
prazo da cessão é limitado, com

duração de 90 dias, que encerram
no fim deste mês.

Até o momento não houve re-
posição destes profissionais ce-
didos pela prefeitura, nem novas
contratações que garantam a
abertura de todos os leitos. Não
há também sinalização de que os
servidores municipais retornem
às suas funções.

EXTENSÃO
A proposta do diretor administrativo do Huop, Rodrigo Suzuki, é estender o
prazo de 90 dias estipulado pelo município até que todas as contratações

sejam realizadas via chamamento público – em aberto no site da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

“Já conversamos com o Conselho Municipal de Saúde que tem assinalado
positivamente em fazer uma extensão [de prazo]. Mas ainda não está nada

definido, precisamos avaliar melhor esta situação”, explica Suzuki, que esgota
as tentativas de viabilizar estes profissionais internamente. “Caso isso não seja

possível, provavelmente a cessão continua”, ressalta.

ALA G2 da Enfermaria foi aberta em abril
somente após cessão de funcionários do município

O QUE DIZ O
MUNICÍPIO
A reportagem entrou em contato
com a Secretaria de Comunicação
da Prefeitura de Cascavel para
que alguém pudesse falar sobre a
possibilidade de extensão do
prazo da cessão de servidores,
porém, não houve retorno.
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Ainda dá tempo Aulas da pós-graduação
em História Contemporânea
já iniciaram.

Neste fim de semana 08 e 09
acontece a segunda aula; Interes-
sados têm mais esta semana para
se inscrever.

Os profissionais das áreas de His-
tória, Geografia, Pedagogia, Educa-
ção, Sociologia, Antropologia e Direi-
to têm mais uma opção para se es-
pecializar. História Contemporânea e
do Brasil é a nova oferta de pós-gra-
duação da Universidade Paranaense
– Unipar – Unidade de Cascavel.

O curso discutirá aspectos como
sociedade, política, economia, cultu-
ra, arte, religião, educação e interdis-
ciplinaridade. A proposta é contribuir
para a qualificação do ensino e forma-
ção dos profissionais de diferentes áre-
as, para entender os mecanismos da
sociedade atual. Também busca fo-
mentar a produção histórica a partir
de rediscussões historiográficas.

A especialização, ainda, visa envol-
ver a cultura como um conjunto de signi-
ficados partilhados e construídos pelos
homens para explicar o mundo, como
uma forma de expressão e tradução da
realidade, e refletir sobre os diversos
seguimentos da história, cultura, arte, do
simbólico, religião e da educação, atre-
lando a produção de conhecimento com
temas relevantes da atualidade.

Entre as disciplinas competentes
estão: Abordagens contemporâneas:
tecnologias, mídias e meio ambiente;
Aspectos econômicos contemporâneos
no Brasil e no mundo; Cultura e rela-
ções de poder: representação, simbo-
lismo, imaginário e mito; Direitos Hu-
manos, ética e cidadania, diversidade
e educação; Educação, interdisciplina-
ridade e Metodologias para o ensino de
História; História da Arte Contemporâ-
nea; História do Brasil Contemporâneo;

História do Tempo Presente e Imedi-
ato; História, religião e questões
contemporâneas; Multiplicidade cultu-
ral, arte, diversidade indígena e afro-
brasileira; O mundo contemporâneo
e seus desafios: revoluções, movi-
mentos sociais, políticos e ideológi-
cos; Organização do espaço mundial
e geopolítica contemporânea; Pós-mo-
dernidade, identidade, memória e edu-
cação; e Teorias da História: concei-
tos, métodos e práticas na produção
do conhecimento.

As aulas tiveram início há poucos
dias e acontecerão em regime quin-
zenal, às sextas-feiras, das 19h às
23h, e aos sábados, das 7h30 às
13h30, sob a coordenação do pro-
fessor Fausto Alencar Irschlinger. Ins-
crições ou informações estão dispo-
níveis no site www.unipar.br ou pelo
telefone (45) 3321-1300.

No site,
saiba também
sobre descontos
especiais

DIVULGAÇÃO
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 12 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Giovani Francisco Wychocki e Irene Salazar
2- Danilo Silva e Isabela Polidoro
3- Delmar Almeida Gonçalves e Keli Cristina Rosa
4- Adriano Aparecido da Silva e Sidnéia de Oliveira
5- Plinio Lucas Dias Andrade e Venessa Largo
6- Tiago Seibert e Vanessa Lenhardt
7- Angelo Patricio de Araujo Rocha e Ivete Catarina Sott
8- Fabio Aguiar Nogueira e Carla Crhistiany Nunes
9- Giovane Divaldo Stresser Camargo e Monica Aparecida Trindade Maculan
10- Marcos Antonio Bezerra Gomes e Monica Maria da Silva

20%
a menos em reservas

Uma data que geralmente mo-
vimenta o comércio varejista e
gastronômico, este ano, no entan-
to, apresenta um cenário diferen-
te. A previsão do Sindicato dos
Hoteis, Bares, Restaurantes e Si-
milares do Oeste do Paraná para
este Dia dos Namorados é de
que as reservas e ocupações re-
cuem 20% em relação ao mesmo
período do ano passado.

“Esta sempre foi uma época
muito boa aos estabelecimentos
que atendem à noite. Porém, este
ano infelizmente não há a mesma
procura”, lamenta. Marchiore atri-
bui a queda à situação financeira
dos brasileiros, que estão seguran-
do gastos supérfluos.

E é pensando em economizar
que a microempresária Viviane Cris-
tina Alves vai trocar o jantar no res-
taurante pela comida caseira. “Eu
e meu noivo pesquisamos alguns
lugares para este dia, mas acha-
mos muito caro. A ideia é fazer um
jantar romântico em casa mesmo
com um cardápio especial”, diz.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

PODE SER MAIOR
A queda no faturamento des-

tes estabelecimentos, entretanto,
pode ser ainda maior. Marchiore
comenta que alguns restaurantes
que semanas atrás anunciavam
programações especiais ao Dia
dos Namorados tiveram de
cancelá-las. O motivo: nenhuma
reserva. “O jeito foi cancelar o
evento programado”, relata.
Nestes casos, o sindicato ainda
não consegue prever os prejuízos.

Neste ano, muitos
casais optaram por
uma programação
caseira e abandonaram
os restaurantes
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Hortas em espaços públicos

BRAZMADEIRA
As próximas hortas serão disponibilizadas nas regiões norte e sul da cidade. Uma
das áreas escolhidas fica no Bairro Brazmadeira sob as linhas de transmissão 138
kV Pinheiros-Toledo no trecho entre as torres 2 e 3, por onde também passa a
linha Pinheiros-Cascavel Norte.
Segundo a assessoria da Copel, a horta ocupará o canteiro triangular
compreendido entre Rua Rio das Antas, Rua Ibema e Rua Poente do Sol. “A
Prefeitura está fazendo um trabalho de integração com as famílias do bairro e, na
sequência, vai executar a limpeza do local para que a Copel possa instalar as
cercas e promover o treinamento sobre segurança com energia elétrica para as
famílias cadastradas”, explica a assessoria.

O programa Cultivar Energia da
Copel (Companhia de Engenharia
Paranaense) em parceria com a Pre-
feitura de Cascavel ofertará mais
duas hortas comunitárias em áre-
as sob linhas de energia elétrica.
O primeiro espaço foi disponibiliza-
do na Avenida das Torres, no cruza-
mento com a Rua Cipreste, no Bair-
ro Parque Verde, e já trouxe resulta-
dos para famílias da região.

Os mais de cinco mil metros qua-
drados de horta começaram a ser
cultivados no ano passado e no mês
de fevereiro deste ano ocorreu a pri-
meira colheita de pés de alface, qui-
abo, salsinha, pimenta e tomate.

“A primeira horta do Programa
Cultivar Energia, integrada ao pro-
jeto Agricultura Urbana da Prefeitu-

ra de Cascavel, está implantada
oficialmente desde 23 de novem-
bro de 2017. Com 5,7 mil metros
quadrados devidamente cercados
e sinalizados pela Copel, a horta
está sob os cuidados de 13 famíli-
as cadastradas pela Prefeitura”,
afirma a Copel.

Por meio do projeto a Copel con-
tribui para a ocupação social de
espaços ociosos no intuito de pro-
mover inclusão, segurança alimen-
tar e geração de renda. O poder
público coordena as ações do pro-
grama com auxilio da Secretaria de
Agricultura e do Território Cidadão.

SANTA
FELICIDADE
Outra horta comunitária
contribuirá com moradores do
Bairro Santa Felicidade. A
expectativa é de que ela seja
instalada sob as linhas de
Transmissão 138 kV
Cascavel-Pinheiros 1 e 2 na
área da quadra adjacente e à
leste da torre 4, limitadas
pela Rua Cabo José Hermito
e Rua Danilo Paladini. “A
implantação desta horta
comunitária está prevista para
o segundo semestre deste
ano”, ressalta a assessoria
da Copel.

O PROGRAMA Cultivar Energia utiliza espaços sob a rede de energia elétrica para cultivo de hortaliças

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo
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Será implantado hoje, no Bairro
Floresta, o Território Cidadão VII, na
zona norte da cidade. A abertura
oficial está marcada para as 9h30,
no palco montado na Avenida Papa-
gaios, esquina com a Rua Condor,
em frente ao Supermercado Irani.

A ação do governo municipal
vai beneficiar mais de 27 mil pes-
soas dos bairros Floresta, Brasí-
lia I e II, Consolata, Clarito e lote-
amentos próximos. A programa-
ção que segue até o dia 15 de ju-
nho, prevê atendimento das se-
cretarias de Ação Social, Agência
do Trabalhador, Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão, Ouvidoria
Particity/Empresa Fácil, Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Finanças, Secreta-
ria de Cultura e Esportes, Coha-
vel, Acesc, Secretaria de Obras e
da Saúde. “Praticamente todas as
secretarias municipais estão re-
presentadas no TC, a fim de ofe-
recer o melhor atendimento à po-
pulação”, completa o gestor do
Território, José Carlos da Costa.

Embora a implantação nesta
terça, as atividades do período de

sensibilização começaram há se-
manas. Muitas ações começaram
a envolver a comunidade ainda
no mês de maio.

Objetivos
“O Território Cidadão visa justamente
à aproximação do governo municipal
com a população”, disse o gerente do
Território Cidadão, Ailton Lima, que
explicou aos professores os objetivos
do Território, como funciona,
detalhou o período de sensibilização e
o porquê da criação e implementação
pela administração Paranhos.

Detalhes sobre o
Território Cidadão

foram explicados ao
professores pelo

gerente do projeto

 ATIVIDADES
Na semana passada, por exemplo, equipes do Território Cidadão e do setor de

educação no trânsito da Cettrans participaram das atividades relacionadas à Parada
Pedagógica da Secretaria de Educação nas escolas que pertencem ao Território VII,

envolvendo também os professores, que durante a Parada fazem o levantamento das
ações escolares a serem desenvolvidas com as crianças, com informações sobre a o

Território e as ações que visam à melhoria da segurança em frente as escolas e Cmeis.

 SECOM

Território é ampliado
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O Dia Mundial de Combate ao
Trabalho Infantil, lembrado hoje,
evidencia dados da realidade em
Cascavel, onde 37 crianças e
adolescentes estão na estatística do
Cadastro Único do governo Federal,
vítimas da situação.
A Secretaria de Assistência Social
concluirá no segundo semestre deste
ano um trabalho que dará suporte ao
conhecimento de novos casos e ações
para que possam ser extintos.
“Será concluído o Diagnóstico do
Trabalho Infantil no município de
Cascavel, o qual objetiva o
levantamento territorial de dados de

Vítimas do trabalho infantil
crianças e adolescentes em situação
de trabalho infantil”, afirma
a secretaria.
O diagnostico é realizado pela
Assistência Social em parceria
com a Secretaria de Saúde, por
meio de aproximadamente 220
agentes comunitários de saúde,
capacitados, que aplicam um
questionário.
A apresentação dos dados ficará
reservada ao Seminário Municipal de
Sensibilização ao Enfrentamento e
Erradicação do Trabalho Infantil que
neste ano ocorrerá no dia 16 de
agosto no auditório da Unipar.

 Para este dia 12 de junho a oficina
Caravana do Peti será levada ao
Território Cidadão do Bairro Floresta.
As atividades ocorrem de forma
alusiva à data e para conscientização
das principais causas e consequências
do trabalho infantil. Cartilhas e
adesivos sobre o tema também serão
distribuídos.
Situação suspeita de trabalho infantil
pode ser denunciada no Disk 100, ao
Conselho Tutelar, ou encaminhada às
unidades de Creas.

 Reportagem: Romulo Grigoli

R$ 1,4 milhão para
a Jorge Lacerda

CALÇADAS
Uma questão que ainda deixa a desejar é a falta de calçadas. “Muitas pessoas fazem
caminhada aqui, e não temos nenhum calçamento do lado que não tem comércio. Além do
asfalto seria muito necessária mais esta obra,” diz a secretária. O engenheiro da Sesop diz
que a demanda não foi contemplada no projeto atual.

Com investimentos de R$ 1,4
milhão, a Prefeitura de Cascavel
deu início as obras de revitaliza-
ção da Rua Jorge Lacerda, uma
das principais vias de acesso à
cidade. O primeiro trecho contem-
plado pelas obras é nas proximi-
dades da BR-467.

De acordo com o engenheiro
Marcos Almeida, da Secretária de
Obras Públicas (Sesop), o valor
total para a execução é de apro-
ximadamente R$ 1,4 milhão. “A
obra consiste no recape total da
Jorge Lacerda, desde o trevo com
a rodovia até a Rua Paraná, uns
2,9 km”, diz. Os trabalhos devem
ser concluídos em até 120 dias.
A empresa que está à frente do
projeto é a SCG Construtora Ltda.

A secretária Sirlei dos Santos,
que trabalha há 14 anos em uma
empresa localizada na Jorge La-
cerda diz nunca ter visto uma obra
semelhante na rua. “Aqui sempre
faziam tapa-buraco, obras peque-
nas. Esperamos que esse projeto
fique bom, estamos precisando
destas obras faz muito tempo”.

O RECAPEAMENTO
da Rua Jorge Lacerda já
começou na semana
passada
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

OBRA milionária é aguarda para
atender alunos que hoje estudam em
salas alugadas em uma universidade

Cinco anos de atraso
Desde a licitação da primeira etapa de

obras da Escola Municipal Professor Ade-
mir Correa Barbosa, no Parque dos Ipês
em Cascavel, já se passaram cinco anos.
O poder público hoje corre contra o tempo
e tem o desafio de garantir a conclusão
de uma obra que ficou parada no tempo e
terá um custo milionário.

Mais de R$ 3,5 mil milhões foram des-
tinados aos serviços e não houve previ-

são de quando a conclusão da estrutura
deveria custar aos cofres públicos. “Não
temos essa estimativa inicial, visto que
o estudo de viabilidade e o planejamento
inicial ocorreram na administração pas-
sada e não está documentado”, afirma a
Secretaria de Educação.

Considerando as três etapas de licita-
ção realizadas o valor final da obra está
próximo aos R$ 10 milhões.

A primeira etapa da construção
da instituição de ensino foi
licitada em dezembro de 2013. O
valor de R$ 537.503,53 previa
serviços de terraplanagem e
execução de muros de arrimo.

Com valor máximo estimado
em R$ 4 milhões foi aberta
licitação da segunda etapa para
contemplar os seguintes servi-
ços: fornecimento de estrutura
pré-fabricada de concreto armado,
incluindo fundações, vigas, pila-
res, lajes, escadas, rampas,
coberturas e fechamentos late-
rais. Com a conclusão do certame
ficou definido o valor R$ 3,3
milhões para os investimentos.

 Etapa final
  A ordem de serviço para a terceira etapa da obra foi assinada

no dia 28 de fevereiro deste ano. A Construtora Danilo Bandeira
Ltda venceu o certame com a proposta de R$ 5.305.790,03 e logo
na sequência iniciou os serviços.  Os trabalhos são acompanhados
pela Secretaria de Educação, que considera que a obra está a todo
vapor. “A conclusão está prevista para dezembro de 2018”, afirma.

A nova escola contará com uma infraestrutura moderna. Serão
6.322,54 m² de construção, com uma capacidade para atender
pelo menos 750 alunos, que atualmente frequentam salas de

uma universidade, em tempo integral.

 POLÊMICAS
Pais que acompanharam de perto os impasses
da construção esperam ver o quanto antes os

filhos frequentando a nova escola. Após o
acidente que matou um trabalhador da

construção civil, a polêmica retorna com um
caso de abuso sexual onde ocorrem as aulas.
“Nós pais ficamos muito aflitos, lá não tem

segurança nenhuma, todo mundo entra e sai à
vontade”, comenta Rita de Cássia Oliveira,
mãe de uma aluna de oito anos. “Depois de

pronta essa escola, só vai entrar pessoas
autorizadas, vai ser muito melhor”, completa.

L icitações
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Os custos econômicos com o
combate e com as consequências
da criminalidade no país subiram de
R$ 113 bilhões para R$ 285 bilhões
entre 1996 e 2015. Isso equivale a
um incremento real médio de cerca
de 4,5% ao ano.

Os dados e constatações estão
no relatório “Custos Econômicos
da Criminalidade no Brasil”, divulga-
do ontem pela Secretaria Especial
de Assuntos Estratégicos, da Pre-
sidência da República. O estudo
aponta ainda que os custos da cri-
minalidade no Brasil correspondem
a 4,38% do Produto Interno Bru-
to (PIB), que é a soma de todas as
riquezas produzidas pelo país.

De acordo com o relatório, ape-
sar do aumento significativo dos gas-
tos com segurança pública nos últi-
mos 20 anos, “o retorno social de tal
aumento foi limitado” e houve cres-
cimento nos índices de homicídios no
país, passando de 35 mil para 54 mil.

Esse crescimento, de acordo
com o texto, mostra que as políti-
cas públicas para a área de segu-
rança não podem ser baseadas ape-
nas na expansão de recursos. O
estudo aponta a necessidade da
análise das políticas existentes para
possíveis adaptações ou, até mes-
mo, a descontinuidade quando não
observada eficácia.

SAÍDA INDICADA
Uma saída indicada é a recondução de recursos destinados a políticas sem
impacto e retorno social para outras ações mais promissoras. “É imperativo
aumentar a eficiência das políticas de segurança, buscando soluções de alto
impacto e baixo custo. Tal ganho de eficiência depende do estabelecimento de
uma política de segurança baseada em evidências que demonstrem quais tipos de
intervenções funcionam”, registra o texto.
O relatório lembra ainda que, atualmente, a maioria das unidades da federação
tem espaço fiscal limitado, o que reforça que as alternativas de política pública
para a área de segurança não poderão se basear simplesmente na expansão do
gasto público.

Custo da criminalidade

EFICIÊNCIA
Em cerimônia no Palácio do Planalto, o secretário
especial de assuntos estratégicos da Presidência da
República, Hussein Kalout, apresentou os dados do
estudo e disse que é preciso ter mais resultados com
menos gastos. “Precisamos fazer políticas públicas mais
eficientes com poucos recursos e inovação. Não é mais
possível fazer política de segurança ampliando gasto
econômico para o Estado cujo retorno social seguirá
sendo diminuto e a criminalidade aumentando”, disse.

Em 2015, os componentes dos custos econômicos com a
criminalidade em ordem de relevância eram: segurança pública
(1,35% do PIB); segurança privada (0,94% do PIB);
seguros e perdas materiais (0,8% do PIB); custos judiciais
(0,58% do PIB); perda de capacidade produtiva (0,40%
do PIB); encarceramento (0,26% do PIB); e custos dos
serviços médicos e terapêuticos (0,05% do PIB).

Em números

GOVERNO GASTOU R$ 285 bilhões com segurança pública no ano de 2015

AGÊNCIA BRASIL
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 19

Uma bateria de um trator foi
fur tada na madrugada de on-
tem, na Hor ta Municipal do Bair-
ro Santa Cruz.

De acordo com os trabalhado-
res, a falta da peça foi percebida
apenas ontem à tarde, quando os
funcionários foram ligar o trator para
fazer o serviço diário. Eles se de-
ram conta da falta da bateria e aci-

onaram a Polícia Militar para regis-
trar boletim de ocorrência.

Outro trator foi providenciado
para que os trabalhadores da hor-
ta pudessem continuar o serviço.
O local é aberto e não há câmeras
de monitoramento que façam a vi-
gilância. Até o fechamento desta
edição, a prefeitura não se manifes-
tou a respeito do ocorrido.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

APREENSÃO
DE MACONHA

O trabalho realizado com a
ajuda de um cão do Pelotão de
Choque resultou na apreensão de
15 tabletes de maconha no Bairro
Cascavel Velho, em Cascavel. A
polícia recebeu denúncia de que
havia drogas no local. A maconha
foi encontrada na Rua Barcelona,
no meio de um matagal. Ao todo,
mais de 10 kg do entorpecente
foram recolhidos pela polícia.

BATERIA de trator foi levada por
ladrões durante a madrugada

Furto na
horta
municipal

DIVULGAÇÃO

Droga foi encontrada com auxílio de cão farejador

Furto na
horta
municipal



POLÍCIA20 HOJE NEWS, 12 DE JUNHO DE 2018

Giro da
Violência
Tentativa de estupro
Um jovem de 19 anos foi preso
pela polícia por tentativa de
abuso, que teria sido cometida
em Santa Tereza do Oeste, na
manhã de ontem. O acusado teria
entrado em uma loja, escolhido
roupas para provar e chamou a
vendedora para o provador.
Sem roupa, tentou agarrar a
vítima. A Polícia Militar foi
acionada e o rapaz preso e
levado para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

Apreensão de maconha
Uma ação conjunta de policiais
do BPFron com a Receita Federal
resultou na apreensão de 10,6
quilos de maconha na noite de
domingo. A ação foi realizada em
São Miguel do Iguaçu, no ponto
de fiscalização fixo montado
antes do pedágio da BR-277 em
São Miguel. Um ônibus que fazia
a linha Foz do Iguaçu a Curitiba
foi parado e, em vistoria ao
veículo, a droga foi encontrada
na bagagem de um passageiro,
que disse que levaria a droga a
Curitiba. Ele foi preso, a droga
recolhida e levada para a Polícia
Civil da cidade.

Veículo abandonado
Um automóvel Gol foi encontrado
abandonado no Bairro Cataratas,
na tarde de ontem, em Cascavel.
O veículo havia sido furtado no
domingo, de acordo com a
polícia. A PM fazia patrulhamento
pela região quando encontrou o
veículo depenado. O Gol foi
encaminhado ao pátio da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

Acúmulo de função

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

 Vinte novos delegados estão em
preparação para assumir o cargo de
comarcas que seguem sem um res-
ponsável por falta de contratação du-
rante a gestão do governador Beto
Richa. De acordo com informações
do Movimento Nomeia Delegado, das
399 comarcas do Paraná, 262 não
tem delegado. No caso de escrivães,
só há a metade do necessário de pro-
fissionais em todo o Estado.

Só na 15ª SDP (Subdivisão Po-
licial) de Cascavel, seriam necessá-
rios mais três profissionais. Um para
um dos distritos, um para o Nucria
(Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente) e um para cobrir as
férias dos demais delegados. Atual-
mente, a delegada Raísa Scariott,
titular da Delegacia da Mulher, acu-
mula o Nucria e agora está cobrin-
do férias da delegada de Homicídio,
Mariana Vieira, acumulando, desta
forma, três delegacias.

“Temos aproximadamente cinco
mil inquéritos em andamento na co-
marca e, além da falta de delegados,
faltam escrivães. Não consigo estimar

quantos, mas seriam necessários mais
profissionais para o trabalho”, afirma
o delegado-chefe da 15ª SDP de Cas-
cavel, Nagib Nassif de Palma.

A Polícia Civil aguarda a conclu-
são do curso de formação dos de-
legados, que ocorre em julho, para
só aí fazer a distribuição dos profis-
sionais nas comarcas.

NA 15ª SDP, são aproximadamente 5 mil
inquéritos em andamento

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 01- TIAGO BUENO E ALESSANDRA ZAQUETTE DALMAZO

Cascavel, 09 de junho de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444



POLÍTICA 03CASCAVEL, 12 DE JUNHO DE 2018

Invasão de território
Projeto de um, área de outro. Cada um em seu quadrado!
Atuação em parceria tem se tornado difícil na Câmara de

Vereadores e a cada semana tem um “chega pra lá”. O mais
recente conflito ocorreu ontem no fim da sessão. Pela
postura sempre harmoniosa, surpreendeu a posição do
vereador Mauro Seibert (PP) que usou a tribuna para

mandar recado ao governo Paranhos e a um parlamentar.

Quem será?
Sem dar nomes, ele cobrou
respeito a ele e ao
Legislativo. “Sempre fui
humilde. Mas tenho que
mudar minha postura. Alguns
não estão trabalhando aqui
pelo fortalecimento do
Legislativo. Não honram as
calças que veste! O vestido e
o véu da noiva são
iguaizinhos, só mudam os
personagens!”.

Contra selfies
O desentendimento teria
origem em visitas do
vereador Valdecir Alcântara
(PSL) em área de atuação de
Seibert – na Comunidade de
Alto Bom Retiro. Disse ele
que tal vereador fica
“fazendo selfie [fotos e
gravações pelas redes
sociais] e fica de
conversinha. Não é ciumeira.
É uma questão de respeito”.

Ouviu e vai falar!
Alcântara sempre usou as
redes sociais e desta vez não
foi diferente. Disse ele que
vai se posicionar hoje na
tribuna. “Tenho recebido
reivindicações de diferentes
áreas e tive votos em toda
cidade. O que fiz foi meu
dever – fiscalizar a obra de
tapa buracos que estava em
andamento. Não disse que
era uma reivindicação
minha”.

Dá licença
Tudo indica que Seibert
queria um pedido de
autorização para que
Alcântara fosse até a
região que recebeu a obra
arcada com recursos
públicos e que causou
toda confusão. Alcântara
reitera que “não há voto
distrital”, ou seja,
liberdade de atuação.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Rômulo Quintino (PSL) presidiu a sessão de ontem.
Ocupou cadeira que muitos outros já estão de olho.

 Gugu Bueno (PR) esteve em Curitiba para apresentar os
gastos da Câmara ao TCE e hoje já estará em Cascavel.

Não contente com toda confusão, Josué de Souza (PTC)
prometeu também falar hoje sobre a atuação de alguns
parlamentares “papagaios de pirata” que segundo ele têm
se promovido com projetos alheios. Adjetivou essa
atuação como vereadores “birutas de aeroporto” –
originária do ex-vereador Aderbal de Melo (PT) – e
“caroneiros”, declarada pelo vereador Damasceno Júnior
(PSDC) em recente votação do Promover.

Devido ao pedido de vis-
tas apresentado pelo vere-
ador Policial Madril (PMB),
ficou para votação na pró-
xima semana o projeto que
altera o valor da cesta bá-
sica repassada aos servi-
dores públicos municipais,
de R$ 202 para R$ 210.

O benefício, conforme
proposta do Executivo,
passará a ser concedido
por cartão magnético ou
dinheiro e não mais na
cesta com os itens adqui-
ridos pela Prefeitura. Fa-
tor que gera desconfiança
do parlamentar. “Qual
será o custo deste car-
tão? Afinal de contas, terá
que ser contratada uma

Custos
do cartão

empresa para fornecer os
cartões.”, diz Madril.

Embora adiado, os ser-
vidores não serão prejudi-
cados, conforme o parla-
mentar, visto que só pas-
sará a valer mês que vem.

Além do reajuste, a
proposta amplia o total
de servidores beneficia-
dos: com a aprovação,
quem ganha até R$
2.460 terá direito ao be-
nefício – são 700 servi-
dores a mais, totalizan-
do três mil. Antes, o teto
para conceder a cesta era
de R$ 2 mil.

REAJUSTE DE 10%
Os vereadores aprovaram a alteração do Plano de Cargos
que estabelece reajuste salarial aos secretários de escola.
Embora no relatório de impacto constava 46% de aumento,
o repasse será de 10%. “Ainda é pouco se considerarmos
as responsabilidades. Os monitores de biblioteca e
instrutores de informática ganham R$ 1,8 mil. Queremos
apenas a equiparação, conforme o piso nacional”, diz
Eduardo Reche, membro do Conselho do Fundeb (Fundo
Nacional de Desenvolvimento à Educação Básica).

VEREADOR Madril pediu vistas ao projeto para uma melhor análise

 Reportagem: Josimar Bagatoli
  Foto: Flavio Ulsenheimer/CMC

TEM MAIS PELA FRENTE
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Assegurado na Constituição Fe-
deral, o Estado laico é uma das pre-
missas da política nacional, embo-
ra muitos deputados e vereadores
defendam de maneira ferrenha suas
ideologias religiosas. Não diferen-
te de todo País, em Cascavel a si-
tuação é a mesma e fica ainda mais
evidente quando assuntos polêmi-
cos estão na tribuna.

Ontem, em sessão ordinária, o
posicionamento quase que unâni-
me envolve a descriminalização do
aborto. De todos os parlamentares
presentes, apenas Paulo Por to
(PCdoB) se posicionou contrário a
uma moção de apelo para que seja
rejeitado o pedido do Psol (Partido
Socialismo e Liberdade), encami-
nhado ao STF (Supremo Tribunal
Federal), que realizará em agosto
uma audiência pública sobre o tema,
prevista também no Código Penal. A
legislação institui criminalização da
interrupção voluntária da gravidez.
Embora não tenha assinado a mo-
ção, Fernando Hallberg (PPL) não es-
tava na votação quando foi aprecia-
da. Já o presidente da Casa de Leis,

Religião e
legislação

Gugu Bueno (PR), que assinou apoio
à proposta, esteve ausente na ses-
são, devido viagem a Curitiba.

O discurso religioso deu o tom
das discussões. Para debater o
tema, apenas dois parlamentares
usaram a palavra no expediente: o
pastor Celso Dal Molin (PR) e o cor-
retor de imóveis Olavo Santos (PHS).

Para defender a moção que em
breve será encaminhada ao STF, Dal
Molin citou um trecho da Bíblia Sa-
grada: Jeremias, capítulo 1:5. “Antes
que te formasse no ventre te conhe-
ci, e antes que saísses da madre, te
santifiquei; às nações te dei por pro-
feta”. “A proposta vai contra a lei de
Deus. Em Jeremias, Deus diz que há
vida. Não poderia concordar com algo
que impeça isso”, afirma o vereador.

MAIORIA
Também a favor da moção, Olavo fez críticas ao envolvimento do STF com a
legislação. Ele citou projetos arquivados pelo Congresso Nacional que, segundo o
parlamentar, vêm representando a vontade da maioria. “68% dos brasileiros que
elegem os deputados são contrários ao aborto, conforme o IBGE, 10% são
favoráveis, independente do estagio de gestação. Outros preferem não opinar. A
atuação do Congresso Nacional está em consonância com a Constituição”.

“ATIVISMO
JUDICIÁRIO”
Em discurso, o vereador Olavo
Santos argumentou contra qualquer
censura do Judiciário. “Preciso dizer
com muita vontade que o STF não
cale a nossa voz, pois aborto é
questão para o legislativo”. E na
defesa, de maneira mais fervorosa,
diz que a atuação da Corte é de
“Usurpação de poder”, pois
segundo o parlamentar, “não pode o
Poder Judiciário subtrair do
Legislativo a decisão. Essa prática
que vem ocorrendo do STF que é
prejudicial ao equilíbrio dos
poderes, enfraquece o estado
democrático e a representatividade
de toda sociedade. Não pode onze
pessoas decidir o que o parlamento
legalmente constituído tem a
prerrogativa de decidir. O STF tem
praticado muito ativismo judicial
nesse sentido”, afirma Olavo.

 Reportagem: Josimar Batagoli
   Foto:  Flávio Ulsenheimer/CMC

CELSO DAL MOLIN usou texto bíblico para
defender suas convicções em relação ao aborto
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NOTAS

O vice-prefeito de Cascavel Jor-
ge Lange e o ex-secretário de Pla-
nejamento Fernando Dillenburg de-
cidiram, ao deixarem as pastas que
ocupavam no primeiro escalão do
governo Leonaldo Paranhos, iniciar
uma série de ações judiciais por di-
famação contra várias pessoas, por
se sentirem ofendidos com comen-
tários e até matérias jornalísticas
após a polêmica troca de materiais
das obras do EcoPark Morumbi.
Lange respondia pela Secretaria de
Obras Públicas (Sesop). Eles deixa-
ram as pastas em março deste ano.

Uma das primeiras ações por

Homenagem
Em virtude da campanha contra
assédio de mulheres em ônibus, a
apresentadora Olga Bongiovanni, da
TV Tarobá, e a delegada Raissa
Scariot recebem homenagem na
tarde de hoje do vereador Alécio
Espínola (PSC). Será às
14h30 no plenário da Câmara
de Vereadores.

Transferência
Em sessão realizada na tarde de ontem,
a Comissão de Constituição e Justiça
da Assembleia Legislativa do Paraná
aprovou duas emendas que
estabelecem os procedimentos de
transparência, eficácia e segurança
jurídica para Transferências
Voluntárias de Recursos Financeiros
do Estado aos municípios.

Junho Verde
Foi lançada ontem durante a sessão da
Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep) a campanha do “Junho Verde”,
período dedicado à promoção de
eventos para conscientização da
sociedade sobre a necessária
preservação do meio ambiente,
conforme proposta do deputado
Anibelli Neto (PMDB).

Derrota no Tribunal
danos morais foi movida contra o
colunista Alceu Mano Preisner, que
escreve semanalmente em um jor-
nal de Curitiba. Em primeira instân-
cia, a Justiça condenou Preisner por
entender que ele extrapolou ao di-
vulgar informações sobre a altera-
ção contratual que, na visão do co-
lunista, teria havido “improbidade
administrativa”.

Na sentença de primeira instân-
cia, a Justiça determinou a retira-
da de comentários postados pelo
colunista na rede social Facebook
e em portais sob pena de multa
diária no valor de R$ 500.

NOVA DECISÃO
Após a condenação, o colunista
recorreu ao Tribunal de Justiça do
Paraná (TJ-PR) que, por meio de
liminar, suspendeu a decisão de
primeira instância. Para o
desembargador Luiz Lopes, relator
do caso, as reportagens e “posts”
do colunista possuem alta
rotatividade. “São emitidos num dia
e, já no outro são superados por
novas postagens, donde possível
inferir que ditas publicações não
estão ‘à mostra’ aos usuários, em
razão da tão comentada
‘velocidade da informação’,
razão pela qual afasta-se a possível
repercussão negativa da
publicidade”, escreveu o
relator na sentença.

TEMPORÁRIA
Por se tratar de uma decisão liminar,
a sentença de primeira instância tem
validade até o julgamento
do caso pelo colegiado do Tribunal
de Justiça que pode
confirmar o parecer do relator ou
manter a condenação de
Preisner. Ainda não há data
definida para o julgamento
do caso pelos desembargadores.

FERNANDO DILLENBURG e Jorge Lange se sentiram ofendidos e moveram algumas ações judiciais
por danos morais

FÁBIO DONEGÁ
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Um dos mais importantes líderes ruralistas da história
completaria hoje 90 anos. Antônio Dionízio Bosquirolli, fi-
lho de Hércoles Bosquirolli e Verginia Busato Bosquirolli,
nasceu em Erebango (RS) em 12 de junho de 1928.

As famílias Bosquirolli/Boschirolli historiam em si
mesmas a transição dos madeireiros para a agropecuá-
ria na década de 1970 e as intensas lutas contra a dita-
dura entre o final desta e a metade da década seguinte.

As transnacionais do agribusiness tripudiavam sobre
os agricultores: corrompiam o governo, impunham suas
regras e se beneficiavam da censura à imprensa. Foi
nessa luta que os agropecuaristas se robusteceram – e
Dionízio Bosquirolli foi um de seus principais líderes.

Sua primeira trombada com os ditadores coincidiu
com o ingresso na liderança classista, ao ser escolhido
em 1975 pelo Sindicato Rural de Cascavel para repre-
sentá-lo no 1º Encontro Paranaense de Suinocultura.

Defendeu os suinocultores com tanta energia que
chegou a ser ameaçado de morte quando tentou impedir
o massacre de porcos por ocasião da suposta Peste
Suína Africana. Foi nessa luta que uniu com êxito os
sindicatos patronais e os de trabalhadores para pressio-
nar o governo até a ditadura cair.

Presidente do SR (1976–1985), propôs a classe rura-
lista interativa, com “os produtores cumprindo seus de-
veres e exigindo seus direitos, tecendo relações de par-
ceria e crescimento mutuamente vantajoso com os em-
pregados”. Era uma ideia-força: ele morreu em 2014, mas
o SR ainda segue essa orientação.

LÍDER RURALISTA COMBATEU
 A DITADURA SEM TEMOR
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A ampliação da
descentralização
dos serviços do

Município de
Cascavel com a

implantação,
hoje, do 7º
Território
Cidadão.

As “indiretas”
disparadas por

alguns
vereadores de

Cascavel durante
seus discursos na
tribuna contra os

colegas de
parlamento.

Cármen Lúcia, presidente do
Supremo Tribunal Federal,

ontem, na abertura do
“Seminário 30 anos Sem

Censura: a Constituição de
1988 e a Liberdade de

Imprensa”.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba
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Fases da lua
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CRESCENTE
20/06 - 07h52

CHEIA
28/06 - 01h54

MINGUANTE
06/06 - 15h34

NOVA
13/06 - 16h45

Nubalo

15

Parcialmente
nublado com

chuvas e
trovoadas

NubaloNubalo

DIVULGAÇÃO

“Sem a imprensa livre
a Justiça não

funciona bem, o
Estado não

funciona bem”.

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

Festa junina
A Paróquia Nossa Senhora
Rainha dos Apóstolos
realiza, no próximo sábado
(16), a tradicional Festa
Junina. O evento terá início
às 14 horas no salão
paroquial. Haverá diversas
barracas com comidas
típicas, além da
apresentação da quadrilha
e queima da fogueira. A
paróquia está localizada
na Rua Andréa Galafassi,
296 - Bairro Nossa Cidade,
em Cascavel.

Cursos técnicos
O Colégio Estadual Padre
Carmelo Perrone abriu
novas turmas para cursos
técnicos que são ofertados
gratuitamente à
comunidade. São cursos em
Administração, Informática
e Secretariado, ambos com
40 vagas por turma e com
aulas no período noturno
para o subsequente (aqueles
que já concluíram o Ensino
Médio). Inscrições no site
www.colegiocarmelo.com.br
atem 26 de junho.
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gente@jhoje.com.br

Fhash back II
Dia 16 de junho tem a
Noite do Flash Back 2ª

Edição, que será
realizada no Clube de

Subtenente e Sargentos
de Cascavel. Começa às
22h. A animação é por

conta do DJ Cebolinha e
convidados.

Felicidades!

Delícias
A Agrotec promove o Curso de

Derivados de Milho. Será dias 14 e 15
de junho, das 8h às 17h. Mais

informações pelo telefone 3218-1252.

Ruth Tonini, Luiz Faber Santos,
Manoel Simplício Melo, Pedro

Herique Fontes e Paulo
 Henrique  de Souza.

Também recebe os parabéns hoje a
querida Regina Sperança, leia-se
Projeto Livrai-Nos, que integra

escritores cascavelense e da região

Cursos Técnicos
Ainda dá tempo de se inscrever para os cursos

técnicos. No Ceep Pedro Boareto Neto são
disponibilizados os seguintes cursos: Edificações,

Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Enfermagem,
Eletromecânica, Eletrônica, Administração e

Informática. O Colégio Estadual Carmelo Perrone
oferta Administração e Informática, o Colégio Wilson

Joffre, Administração e Recursos Humanos, e o
Colégio Eleodoro Ébano Pereira, Técnico de Áudio e

Vídeo. Mais informações pelos telefones
(45) 3333-2837 e 3333-2869.

Susy e Jonathan,
em homenagem ao

Dia dos
Namorados. O
registro é de
Vera e Grasi
Fotografias
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FALTAM

02
dias para a

Copa do Mundo
Rússia 2018

Principal jogador da seleção
brasileira, Neymar terá nova
chance de tentar conquistar a
Copa do Mundo na Rússia. O
camisa 10 é um dos remanes-
centes do último Mundial e
chega para esta edição ainda
mais competitivo, aos 26 anos. Natural de Mogi das
Cruzes (SP), ele tem 86 jogos 55 gols marcados pela
seleção, sendo o quarto maior artilheiro da Canari-
nho, empatado com o tetracampeão Romário.

PLACAR DE ONTEM
 AMISTOSOS

Coreia do Sul 0 x 2 Senegal
Bélgica 4 x 1 Costa Rica

SÉRIE B
Juventude 1 x 1 Coritiba

O presidente Michel Temer san-
cionou ontem projeto que cria o Sis-
tema Único de Segurança Pública
(Susp). O objetivo é integrar os ór-
gãos de segurança pública, como
as polícias federal e estaduais, as
secretarias de segurança e as guar-
das municipais. Serão repassados
recursos da União aos demais en-
tes federativos, mediante contra-
partidas, como metas de redução
da criminalidade e produção de
base de dados

“Hoje [ontem] damos um passo
importantíssimo para dar mais tran-
quilidade ao brasileiro. Queremos fa-
zer essa integração da segurança pú-
blica entre todos os estados brasi-
leiros a partir de uma coordenação
que só pode residir no Estado fede-
ral”, disse Temer. Os recursos para
o sistema sairão da arrecadação
das loterias. Para este ano, serão
R$ 800 milhões apenas desta fon-
te. A estimativa do governo é que,
em 2022, os recursos vindos de lo-
terias cheguem a R$ 4,3 bilhões.

Na solenidade que marcou a
sanção do Susp, o ministro da Se-
gurança Pública, Raul Jungmann,
afirmou que é a primeira vez que o
Estado “dá rumo à segurança pú-
blica” no país. Ele destacou a assi-

Sistema Único de Segurança

VETOS
O presidente vetou alguns pontos
do projeto de Lei que saiu do
Senado em 16 de maio. Um deles
pretendia incluir no sistema as
medidas socioeducativas, destinada
a menores em conflito com a lei.
Segundo Jungmann, os
socioeducandos serão de
responsabilidade da pasta de
Direitos Humanos. Outro ponto
equipararia agentes penitenciários
aos policiais. O terceiro veto sugeria
a equiparação entre aviação policial
e avião das Forças Armadas.

natura de contratos de gestão com
os estados, que obrigará o cumpri-
mento das metas como a redução
dos índices de homicídio e a me-
lhoria na formação de policiais.

“[Estamos] criando um federalis-
mo compartilhado, que diz que todo
mundo vai ter que trabalhar junto
para enfrentar o PCC, o Comando
Vermelho, a Família do Norte, o Sin-
dicato do Crime [dentre outras fac-
ções criminosas]”, disse o ministro.

O SUSP
De autoria do Executivo, a
proposta estabelece princípios e
diretrizes dos órgãos de segurança
e prevê proteção aos direitos
humanos e fundamentais; promoção
da cidadania e da dignidade do
cidadão; resolução pacífica de
conflitos; uso proporcional da
força; eficiência na prevenção e
repressão das infrações penais;
eficiência nas ações de prevenção
e redução de desastres e
participação comunitária.

 VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
O MINISTRO da Segurança Pública, Raul

Jungmann, e o presidente Michel Temer durante
cerimônia
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Hoje você vai esbanjar charme e en-
canto pessoal em todas as áreas. Bom
dia para quem tem planos para viajar
ou vai prestar um exame. Cor: ver-
melho.

To
ur

o

Você estará com mais apego aos fami-
liares e às lembranças do passado.
Bom momento para iniciar uma refor-
ma ou mexer na decoração de casa.
Cor: dourado.

G
êm

os

Aproveite o dia para circular por aí,
fazer novos contatos e resolver as-
suntos que envolvem deslocamentos
ou viagem rápida. Você terá facilidade
para se expressar. Cor: prata.

C
ân

ce
r A Lua reforça sua habilidade para li-

dar com as finanças. Bom astral para
negociar um aumento ou encontrar
novas maneiras de ganhar dinheiro
no trabalho. Cor: roxo.

Le
ão

Hoje, não falta boa vontade e energia
para correr atrás dos seus interesses.
Explore seus pontos fortes para con-
seguir o que deseja! Também vai con-
tar com a sorte! Cor: violeta.

V
ir

ge
m

Você terá mais facilidade de conquis-
tar o que deseja se agir com cautela.
Melhor não confiar tanto nas pessoas,
seja no trabalho ou nas relações pes-
soais. Cor: amarelo.

Li
br

a

Bom dia para curtir a companhia dos
amigos. Aproveite para conhecer pesso-
as e lugares novos. Terá facilidade para
falar sobre ideias, projetos e até alguns
sonhos mais ambiciosos. Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão A Lua manda boas energias para a
vida profissional. O dia é favorável para
traçar metas ambiciosas, lutar por me-
lhorias financeiras e até batalhar por
um aumento ou promoção. Cor: lilás.

Sa
gi

tá
ri

o Você vai mostrar curiosidade sobre
diferentes assuntos e disposição para
aprender. Bom momento para investir
em um curso, voltado para a vida pro-
fissional ou pessoal. Cor: preto.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O dia pode ser marcado por mudan-

ças, tanto na vida pessoal quanto pro-
fissional. Siga sua intuição e pode des-
cobrir como usar isso a seu favor! Cor:
vermelho.

A
qu

ár
io

Agir em equipe será o segredo para ter
sucesso em tudo o que fizer. Aproxime-se
de pessoas que pensam como você e vai
aumentar suas chances de transformar um
antigo sonho em realidade. Cor: coral.

 P
ei

xe
s Nesta quinta, os astros favorecem os

cuidados com o corpo. Também vai
sobrar disposição no trabalho, ainda
que precise redobrar os esforços para
dar conta de tudo. Cor: prata.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    ORGULHO E PAIXÃO

 • BAND
DIVULGAÇÃO

 • RECORD

 • SBT

MALHAÇÃO
Gabriela fala com Eliane sobre Pé-

rola e é solidária à mãe de Ana. Talís-
sia se incomoda com o pedido de Je-
remias e Vinícius apoia a namorada.
Bia desiste do jejum e Pérola afirma
que seguirá o plano para homenagear
Ana. Hugo insiste em sair com Alex
sem que Maria Alice saiba.

DEUS SALVE O REI
Afonso avisa que Catarina só será

coroada após esclarecimento sobre o
desaparecimento do rei Augusto. Tia-
go ajuda Selena a descobrir que Ísis é
a responsável pelos cartazes. Lucré-
cia abriga Rodolfo e seus conselheiros
em Alcaluz, em troca do trabalho dos

três. Virgílio avisa a Augusto que Héber
aceitou participar do plano para retirá-
lo de Lastrilha.

SEGUNDO SOL
Ícaro rejeita Laureta, que volta enfu-

recida para casa. Luzia e Beto/Miguel
se amam. Manuela confessa a Acácio
que não quer que Ícaro fique com Rosa.
Rosa apoia que Nice trabalhe fora e acon-
selha Maura a se entender com Selma.
Valentim discute com a mãe e não acei-
ta quando Acácio concorda com Karola.
Roberval pede que Selma se esforce para
convencer as pessoas de seu sofrimen-
to com a perda de Lourival.

ONDE NASCEM OS FORTES
O juiz passa mal e é levado para

hospital. Aurora revela o que Plínio lhe
fez. Pedro afirma a Hermano que não

Fani é hostil com Edmundo. Cecília conta para Ema sobre o envolvimento
entre Edmundo e Fani. Elisabeta conta para Darcy que foi demitida do jornal.
Edmundo descobre o que Fani fez contra Cecília. Ofélia decide ir morar na
Mansão do Parque. Ema questiona Edmundo sobre seus sentimentos por

Fani. Julieta se comove ao ver que Aurélio e Ema se reconciliaram e pensa no
seu filho. Amélia lê o diário de Jorge. Ema aconselha Julieta a tentar se
entender com Camilo. Julieta se emociona quando Aurélio tenta beijá-la.

será preso. Plínio insiste em ser em-
presário de Ramirinho. Pedro encontra
Samir embriagado e tenta levar o ami-
go de volta para o Lajedo dos Anjos.
Pedro aconselha Joana a se entregar à
polícia. Cássia questiona Ramirinho
sobre o que encontrou no armário de
Ramiro. Maria revela a Cássia que Pe-
dro pode não estar envolvido no caso
de Nonato. Ramiro autoriza Plínio a
prender Pedro.

AMOR PROIBIDO
O estado de saúde de Besir piora e

ele é levado para o hospital. Nesrin avi-
sa Katya que Firdevs e Bihter planejam
mandar ela para outro país. Peyker vai
até a casa de Adnan e discute com Fir-
devs e Bihter.Os médicos de Bedir dizem
para Adnan se preparar para o pior. Bihter
confronta Behlul. Katya conta para Behlul
sobre a armadilha de Firdevs e Bihter para
ele se separar de Nilay. Katya consegue
fugir da polícia da imigração.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Guilherme chega em casa e Roger

diz que não irá dar um novo castigo ao
filho, pois essa é uma fase superada.
Yasmin some e Claudia fica preocupa-
da. Vinicius acompanha Mirela até a
casa dela para tentar descobrir alguma
informação sobre Raquel. Yasmin está
na casa de Filipa e Claudia vai até lá
buscá-la. Roger contrata um seguran-
ça, Celso (Miguel Nader), para acom-
panhar Guilherme aonde quer que ele
vá e deixa o filho irritado.

APOCALIPSE
André chama Dudu e Guido para a

missão no hospital. Natália e Zoe não
são vistas por Estela e seguem. Henri-
que acusa Uri de ter sabotado a sonda
espacial. Benjamin pede mais um tem-
po à Melina para entrar no sistema de
Lia. Henrique dá voz de prisão a Uri.
Benjamin tenta infectar o sistema das
androides com vírus para ganhar tempo.

Elisabeta conta
para Darcy que foi
demitida do jornal



HOJE NEWS 17CASCAVEL, 12 DE JUNHO DE 2018


