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Nem bem os cascavelenses se entenderam no novo sistema do transporte coletivo e
uma nova bomba é lançada: os motoristas ameaçam cruzar os braços na próxima

terça-feira devido ao impasse sobre o reajuste salarial. Eles reduziram de 9% para 5,1%
a reivindicação, mas as empresas alegam que não podem dar mais que 4%.
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 História no chão
Os cascavelenses têm alguns dias ainda para se despedirem

do prédio que abrigou o Cine Delfim, no coração de
Cascavel. Técnicos vistoriaram a obra de demolição ontem,

mas não há previsão de interdição dos trabalhos.
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O carnavalesco Leandro
Vieira, da Mangueira,

exaltou o enredo da
escola, “Histórias para

ninar gente grande”, após
a vitória da agremiação,
decretada na apuração
dessa quarta-feira (6).

 “A voz do povo é a
voz de Deus. Essa

voz que tá
cantando hoje está

calada há muito
tempo. O enredo da
Mangueira é para

despertar isso”.

Opinião
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EDUCAÇÃO COMO PROPULSOR DA INOVAÇÃO
 O Bloomberg Innovation Index 2019 - índice mundial que apre-

senta ranking dos países mais inovadores - revelou Coreia do Sul,
Alemanha e Finlândia na ponta. Mais lá para o fim da tabela, Brasil,
Argentina e México marcam presença.

Entre uma série de itens medidos pelo indexador de Inovação da
Bloomberg estão produtividade, pesquisa e geração de patentes. Olhan-
do para esses itens, podemos nos perguntar: que tipo de educação
uma pessoa precisaria ter para ajudar o País no desenvolvimento
econômico e social?

Pensando em educação formal, que tipo de escola precisamos
para que nossos futuros profissionais sejam produtivos, criativos, críti-
cos, questionadores, inovadores e até inventores?

Acredito que as escolas podem ajudar a desenvolver essas pres-
tigiadas habilidades e competências nos alunos. Sabemos das dificul-
dades, mas temos de pensar em como, mesmo com recursos escas-
sos, podemos transformar as escolas públicas e privadas em ambien-
tes cujos resultados ajudem a ampliar o desenvolvimento do País.

Os países do topo dos rankings de inovação e educação, como o
Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), não fazem
segredo: investem na qualidade dos professores. O investimento no
professor é uma das apostas de maior retorno em educação, em espe-
cial nas ciências naturais e matemática, que são parte do coração dos
programas que envolvem a metodologia STEM (da sigla em inglês
para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), áreas que abrem
enormes possibilidades para os futuros inovadores.

Mas, para que o professor possa preparar futuros inovadores, ele
mesmo precisa ser um.

Parte do processo de inovação envolve pesquisa - excelente oportu-
nidade de trabalhar conteúdos de ciências aplicados à realidade, à vida - e
colaboração - aprender e ensinar colegas com foco especial em criar algum
benefício coletivo, solucionando um problema real.

Inovar em sala de aula é encontrar novas formas de aprender
dando vida aos conteúdos, desfrutando da beleza da matemática e das
ciências, gerando resultados para alunos, professores e toda a socie-
dade brasileira.
Marcos Paim é professor e diretor do programa STEM Brasil da ONG Educando

DIVULGAÇÃO

Chuva Chuva ChuvaChuva
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 Berço do muay thai, a Tailân-
dia receberá neste mês os melho-
res atletas da arte marcial para
as disputas do Campeonato Mun-
dial da modalidade, de 18 a 26
de março, na capital Bancoc. O
Brasil terá 12 representantes na
competição, sendo um oriundo do
esporte cascavelense: o lutador
Gilberto Rodrigues.

Betinho, como é conhecido no
circuito das lutas, conquistou a
vaga no Mundial da Tailândia ao se
sagrar campeão brasileiro no cam-
peonato nacional de profissionais
realizado em outubro do ano pas-
sado em Campo Grande (MS). An-
tes, ele colecionava títulos no kick-
boxing: campeão brasileiro, estadu-
al e intermunicipal.

Faixa preta de kickboxing e grau
preto de muay thai, Betinho tem
ainda no currículo alguns títulos de
MMA. No Brasileiro de Muay Thai
2018, a conquista do título foi na
categoria até 64,9 quilos. Ele pre-
cisou vencer três lutas na competi-
ção, estilo GP, para faturar o cintu-
rão da Confederação Brasileira de
Muay Thai, que bancou as passa-
gens do atleta para a Tailândia.

Gilberto embarcou rumo ao Mun-

No Mundial de Muay Thai

dial na terça-feira. Ele partiu a São
Paulo de lá seguiu a Bancoc, onde fi-
cará dez dias num processo para se
adaptar ao clima e ao fuso horário.

Único representante das artes
marciais do Paraná na delegação
brasileira no Mundial, Betinho, da

FOTOS: ARQUIVOS ATLETAS

equipe Academia Templo do Cor-
po/N1 Team/Team Rodrigues, in-
tensificou os treinos com o pro-
fessor Julio Raizel nos últimos
dias para esta chance ímpar de
buscar o título de campeão mun-
dial de muay thai 2019.

 A 2ª Taça do Paranaense de Futebol começará neste fim de semana e o
Cascavel Clube Recreativo atuará em casa na 1ª rodada. Receberá o Rio

Branco no domingo, às 16h, no Estádio Olímpico.
Será nova oportunidade para a Serpente tentar vencer a primeira em casa e

para o técnico Allan Aal ver na prática a filosofia de trabalho implantada
durante um mês de treinos, pois chegou à equipe às vésperas da última rodada

da 1ª Taça. De lá para cá houve mudanças no elenco. Tão logo terminou a
primeira metade do campeonato, os atacantes Michael e Mateus, e o lateral-

direito Lapa foram dispensados pela diretoria, sendo este último por
indisciplina. Já nos últimos dias a baixa ficou por conta do zagueiro Cristiano,
também dispensado por indisciplina. Cascavel CR e Rio Branco farão duelo
direto na classificação geral do campeonato. O time cascavelense tem 6

pontos, na 10ª posição, e o parnanguara tem 5, na 11ª.

 INGRESSOS
Os ingressos para Cascavel CR

x Rio Branco, às 16h deste
domingo, no Estádio

Olímpico, já estão sendo
comercializados. Os valores

para as cadeiras cobertas são
R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-

entrada), e para as
arquibancadas descobertas

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Cascavel CR pronto para início da 2ª Taça
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Cootacar

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Contra parede
Ao sair da Secretaria de
Esportes para candidatura
estadual pelo MDB, Walter
Parcianello tinha uma forte
aliança com a gestão
municipal que foi se
apagando. E isso pode
custar mais um adversário
para o próximo pleito.
Parcianello pretende se
reunir nas próximas
semanas com Paranhos para
saber: estão juntos ou é
cada um por si e Deus para
todos? “Se não o prefeito
tiver interesse na
manutenção do apoio,
saímos em definitivo em
uma candidatura própria”.

Candidatos
O MDB já deixou claro: quer
candidatura própria ou no
mínimo a vice. Embora
Ricardo Bulgarelli tenha
assumido a Secretaria de
Cultura e Esportes
ocupando vaga do MDB,
parece que as participações
não estão a contento do
partido. “Queremos
participar de fato do
governo. Depois das
eleições estaduais, as
coisas não fluíram como
havíamos conversado. Não

Potencializando rivais
Na ponta da caneta, Leonaldo Paranhos (PSC) potencializou
grandes rivais em sua candidatura à reeleição. Juarez Berté,
exonerado sem conversa amigável após o caso da ponte do

EcoPark Morumbi. Na época, o ex-secretário de Meio
Ambiente argumentava que era ilegal a troca de material.
Sua saída parece que só aumentou a vontade de assumir o

Paço. Embora Adelino Ribeiro (ex-deputado estadual)
tenha aceitado assumir a Secretaria de Obras, ele ainda é

forte em apelo popular. E, após falar em traição, o
deputado Evandro Roman mirou os dois olhos na Prefeitura

de Cascavel. E a lista não deve parar aqui.

queremos apenas ocupar
espaço, queremos
participar”, diz Parcianello.

Determinado
Juarez Berté está na
articulação silenciosa
aumentando o número de
membros do PSD. Ele
defende que quanto mais
opções melhor para os
eleitores escolherem. Agora
ele atua no planejamento e
no levantamento de dados -
está focado em uma
“administração diferente”.
Defende anseios da “saúde,
trânsito, transporte urbano,
e principalmente aplicação
dos recursos em obras
prioritárias para o bem-
estar da nossa população”.

Progressistas
Apesar de não ter uma
definição, quem também
estará na disputa é o Partido
Progressista. A sigla já está
atenta às mudanças no
cenário e pretende lançar
candidatura própria. Mauro
Seibert, vereador e defensor
de investimentos no campo,
está em conversa com os
membros para definir o futuro
eleitoral - sua candidatura
não é descartada.

Seguindo a preocupação com o futuro das famílias que
tiveram o ganha-pão prejudicado com o incêndio dos
barracões da Cootacar, hoje o prefeito em exercício Alécio
Espínola (PSC) volta a se reunir com o grupo. Estão
previstas entregas de cestas-básicas, às 15h, no Ecolixo.

Oito prefeituráveis
 As eleições municipais

de 2020 movimentam os
bastidores da política. Os pré-
candidatos são inúmeros,
mas neste momento oito per-
sonalidades despontam no
cenário como os mais pro-
pensos a assumir a disputa
dos votos dos 219 mil elei-
tores cascavelenses.

Mesmo com a máquina
pública nas mãos, Leonaldo
Paranhos (PSC) terá de soar
a camisa para repetir os
51,17% dos votos em
2016. Aliado na eleição pas-
sada, o ex-vereador e ex-se-
cretário de Meio Ambiente
Juarez Berté agora é rival e
se colocou à disposição do
PSD: “Estou me preparan-
do para ser candidato. Es-
tou convicto da minha deci-
são, independente de outras
candidaturas”.

Em segundo lugar no últi-
mo pleito - com 33,43% dos
votos (56.260) -, o policial fe-
deral e deputado estadual
reeleito Márcio Pacheco
(PDT) confirma a participa-
ção nas eleições de 2020.
“Tenho total possibilidade de
ser candidato e estou prepa-
rado para isso”. Pacheco tro-
cou o PPL pelo PDT do anti-
go rival - dele e do atual pre-
feito - Edgar Bueno.

Caso o PDT aposte na
candidatura do policial fede-
ral, Edgar Bueno não preten-
de jogar a toalha tão fácil.
Apesar de que, ex-prefeito por
três mandatos, Edgar tem ain-
da pela frente contas repro-
vadas de 2013 e 2015 pela
Câmara de Vereadores, ca-
sos que tramitam na Justiça,
mas que lhe ameaçam os
direitos políticos. “Tudo não

passa de um jogo político,
sujo, por parte de Paranhos”,
acusa Edgar. “Os vereadores
seguem essa cartilha. Tenho
em minhas mãos todas as
mentiras do atual prefeito e
vou mostrar todas essas in-
verdades”, ataca Bueno, que
tem nas mangas uma carta,
pela qual entra em cena o
quarto candidato à prefeitu-
ra: o ex-deputado estadual
André Bueno (PSDB).

Mesmo que tenha aval da
Justiça para entrar na dispu-
ta, Edgar Bueno promete ava-
liar “o desejo dos eleitores”:
se querem a “renovação” na
política, figurada pelo filho
André, ou se a preferência
for a “experiência”, nesse
caso ele mesmo.

Com vasto currículo, o pro-
fessor Marcos Vinícius já teve
a confirmação do PSB esta-
dual e local que haverá candi-
datura própria à Prefeitura de
Cascavel. Apesar dos 6,3 mil
votos obtidos na última elei-
ção, ele confia que no ano que
vem estarão em xeque pro-
messas não cumpridas. “Fo-
ram feitas muitas promessas
e a população poderá confir-
mar se foram cumpridas. Tra-
balhamos em apurar os ansei-
os da população e estou à
disposição do partido”.

Entre as “novidades”
aparece o historiador Paulo
Por to, vereador pelo
PCdoB. Cada vez mais Por-
to tem reforçado interesse
em entrar na batalha.

Outro estreante na elei-
ção municipal é o educador
físico e deputado federal re-
eleito Evandro Roman (PSD).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Os motoristas do transporte pú-
blico de Cascavel cruzam os bra-
ços a partir da próxima terça-feira 
(12). Eles aprovaram a greve em 
assembleia realizada ontem à tar-
de. Conforme o Sinttracovel (Sindi-
cato dos Motoristas do Transporte 
Público Urbano de Cascavel), 80% 
dos presentes rejeitaram a propos-
ta de reajuste de 4% dos salários 
e de R$ 14 no vale-alimentação. A 
categoria pede 9% de reposição.

Conforme o presidente do sin-
dicato, Nelson Borba, os traba-
lhadores fizeram contraproposta 
de 5,7% sobre os salários. As 
negociações começaram ainda 
em novembro. “Estamos abertos 

Motoristas cruzam os
braços a partir de terça

para negociações. Esperamos 
chegar a um acordo para não pa-
ralisarmos o sistema. Se as em-
presas não derem um retorno, na 
terça-feira somente 30% da frota 
vai circular. Já estamos em esta-
do de greve”, assegura.  

O sindicato notificou ontem 
mesmo as autoridades locais so-
bre a deflagração da greve e infor-
mou que serão mantidos os 30% 
da frota atendendo ao que prevê os 
artigos 10 e 11 da Lei 7.783/89, 
que trata sobre greve de prestado-
res de serviços essenciais.

A última greve da categoria 
aconteceu em janeiro de 2016 e 
durou mais de uma semana. 

Alsir pede  
bom senso

O presidente da Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte e 
Trânsito), Alsir Pelissaro, disse que 

“esperamos o bom senso de ambas 
as partes para que as negociações 

salariais não prejudiquem a popula-
ção. Estamos ainda em fase de testes 
do novo sistema de transporte, esse 

seria o pior momento para uma 
greve, pois as pessoas ainda estão se 

adaptando a todas as novidades”.
Pelissaro adianta que, caso a greve 
seja inevitável, será elaborada uma 
estratégia emergencial para atender 
a população e definida nova tabela 

de itinerários e horários com a redis-
tribuição dos veículos.

 No limite
A assessoria das empresas Capital do 

Oeste e Pioneira respondeu que já está 
no “limite das negociações” e que pro-

pôs que a demanda fosse para o Tribunal 
do Trabalho de Curitiba “para que uma 

decisão justa seja tomada”. 

Reajuste da tarifa segue suspenso
A tarifa do transporte coletivo em Cascavel é de R$ 3,65. O reajuste previsto 

para janeiro continua suspenso. As empresas pediram 14% de aumento, elevan-
do a tarifa para R$ 4,15, mas o prefeito Leonaldo Paranhos deixou para tratar 

do assunto depois que voltar das férias, na próxima semana. 

AÍLTON SANTOS
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* Maior IGC entre as IES vinculadas aos 10 maiores grupos educacionais do Brasil (Análise Setorial Hoper - 2017), considerando a média do IGC contínuo das mesmas 
IES como critério de desempate. Consulta Avançada disponível no e-MEC/2018.

EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA 
Faz toda a 
diferença ser 
Unicesumar.

MATRÍCULAS ABERTAS
unicesumar.edu.br

Cascavel - PR • (45) 3035-3355
Av. Brasil, 3732



12  POLÍCIA HOJE NEWS, 07 DE MARÇO DE 2019

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
01
02
02

NRE apura assédio em Colégio
O NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel vai abrir sindicância para 

apurar denúncia de possível assédio sexual cometi do por um professor da rede 
estadual contra estudante em um colégio da cidade. A história veio à tona quando 
uma das supostas víti mas divulgou na internet conversas em que o suspeito a con-

vidava para manter relações sexuais e usar drogas dentro do próprio colégio. De 
acordo com o texto das mensagens, não seria a primeira vez que o assédio ocorria. 

Os nomes do colégio e do professor não foram divulgados pelo núcleo. Informa-
ções sobre o possível afastamento do docente também não foram repassadas. 

 

Imprudência ainda é 
marca nas estradas

Apesar de o feriado de Car-
naval ter começado violento nas 
estradas, com duas mortes em 
Cascavel, números parciais da 
Operação Carnaval realizada pela 
PRF (Polícia Rodoviária Federal) de 
Cascavel são considerados dentro 
do esperado para o período. Em 
cinco dias de fiscalização foram 
registrados 17 acidentes, dois 
deles considerados graves, 20 
pessoas ficaram feridas e duas 
morreram. No ano passado, hou-
ve registro de uma morte. 

Apesar de os números maiores, 
a PRF classifica a situação como 
normal, uma vez que a variação foi 
pequena e não houve grandes sur-
presas. É que as duas mortes re-
gistradas ainda no primeiro dia da 
operação, na sexta-feira (1º), não 
dependiam apenas da prudência 
dos condutores: uma pessoa foi ví-
tima de atropelamento na BR-277, 
e outra de um capotamento na BR-
158 próximo a Nova Laranjeiras. 

Giro da
Violência

Mas a imprudência continua 
sendo a principal vilã nas estra-
das. Nos cinco dias de fiscaliza-
ção, 1.037 veículos foram flagra-
dos acima da velocidade permitida 
e 112 autuados por ultrapassa-
gens em local proibido. Outros 78 
foram autuados por falta do uso 
do cinto de segurança e 21 crian-
ças viajavam fora da cadeirinha de 
segurança. Foram aplicados 596 
testes de etilômetro e 12 pesso-
as foram presas, sendo três por 
embriaguez ao volante. 

Os números da Operação Car-
naval realizada pela PRE (Polícia 
Rodoviária Estadual) ainda não fo-
ram divulgados.

Despedida de garoto
O corpo do adolescente de 13 anos 
que morreu após cair de uma árvore 
quando tentava resgatar uma pipa 
foi sepultado na tarde de ontem no 
Cemitério Jardim da Saudade, no 
Bairro Guarujá, em Cascavel. Iri-
neu Bispo da Silva Ribeiro brincava 
com a irmã em uma área verde no 
Bairro Melissa na tarde de terça-
-feira quando subiu em uma árvore 
para pegar a pipa e caiu de cerca de 
sete metros de altura. Ele fraturou 
a coluna cervical. Os socorristas ten-
taram reanimar o jovem por cerca de 
40 minutos. 

Suspeito de abuso sexual
Um homem de 46 anos foi preso na 
madrugada de ontem em Cascavel 
suspeito de abusar sexualmente uma 
mulher. O caso aconteceu durante 
uma festa, depois que a vítima, que 
estava embriagada, teria ido para o 
quarto descansar. O suspeito teria 
sido fl agrado acariciando a vítima, 
que estava dormindo. Ele ainda teria 
apontado uma arma às pessoas que 
participavam do evento. O suspeito 
foi preso, mas a arma utilizada por 
ele não foi encontrada. 

Empresário se fere 
em acidente
O empresário Assis Gurgacz fi cou fe-
rido após se envolver em um aciden-
te - batida seguida de tombamento 
- na manhã de ontem em Cascavel. 
A colisão aconteceu no cruzamento 
da Avenida Juscelino Kubitschek 
com a Rua das Palmeiras e envolveu 
um Peugeot 208 e um Jeep Com-
pass, que tombou após a batida. O 
empresário teve ferimentos leves, 
foi encaminhado ao hospital e 
liberado. O outro motorista também 
teve ferimentos leves. 
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Você terá que tomar algumas decisões radicais. 
Você tem pensado nisso há um bom tempo e 
agora chegou a hora. As emoções negativas 
gastam sua energia. Você precisa fazer algo 
concreto e bem sucedido.

Você vai receber uma boa notícia. Seu humor 
será uma das determinação para alcançar seus 
objetivos, então preste atenção nele. Na frente 
física, você se beneficiaria de beber mais líquidos 
a fim de purgar os seus rins.

Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde mora 
serão essenciais hoje. Tome cuidado para não 
exagerar fisicamente. Você precisa relaxar para 
ser capaz de redirecionar o foco para seus obje-
tivos básicos.

O dia parece estar em movimento rápido. Você 
vai ter que se movimentar, mas isso vai ser satis-
fatório. Uma discussão com pessoas experientes 
talvez provará que seus excessos são prejudiciais.

As mudanças que acontecerão hoje abrirão portas 
para você, então mantenha os ouvidos abertos! 
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Enquanto os casos de diarreia 
vão se amontoando nas UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendimento) e 
nos hospitais particulares (estes 
não contados oficialmente), os 
responsáveis pela saúde de Cas-
cavel vão batendo cabeça sobre o 
que pode ser a causa do problema. 
Mas o que mais surpreende é a for-
ma com que o assunto vem sendo 
tratado, como se fosse algo sigilo-
so ou até proibido de se divulgar.

Desde a última sexta-feira (1º) 
três técnicos do Ministério da Saúde 
estão em Cascavel para ajudar na 
investigação. Eles vieram atender 
ao pedido de ajuda feito pela Secre-
taria estadual da Saúde. Coletaram 
amostras de água, agora enviadas 

3 meses depois, ninguém
sabe causas de diarreia

para um laboratório em São Paulo. 
Ainda na sexta-feira pediram às au-
toridades locais que recomendas-
sem à população para que fervesse 
a água antes de beber. Isso não foi 
feito. Nem deve acontecer

Água do Rio Saltinho 
contaminada

Uma fonte extraoficial disse à repor-
tagem do HojeNews que já havia sido 
identificada contaminação na água do 
Rio Saltinho, utilizada para o abaste-
cimento da cidade, assunto que teria 

sido tratado na reunião da manhã 
de ontem na prefeitura.  A Sanepar 

informou por meio de nota que des-
conhece se foram feitas análises no 

Rio Saltinho pelo Ministério da Saúde 
e os resultados apurados.

Várias causas
Conforme divulgado ontem pela Secretaria de Comunicação, a Divisão de Vigilância 
Epidemiológica de Cascavel observou nos exames de fezes humanas coletados dos 
pacientes com diarreia a circulação do protozoário Cryptosporidium sp e a presen-
ça de vírus como Norovírus, Rotavírus, Adenovírus, além da presença de bactérias 

como Shigella e Campylobacter jejuni.
A diarreia líquida e a cólica abdominal são os sintomas mais comuns, seguidos por 

náuseas, diminuição do apetite, sensação de plenitude pós-prandial, febre e mal-es-
tar. A orientação é procurar ajuda médica.

Conforme a Saúde, na última semana foram registrados 531 casos de diarreia aguda 
nas UPAs, mas os casos na rede privada não são monitorados nem contados.

O prefeito em exercício Alécio Espí-
nola assinou ontem autorização para 
abertura de licitação para aquisição 
de itens de segurança para escolas e 
Centros de Educação Infantil para ser-
viço de monitoramento para transporte 
escolar, contratação de obras da Fun-
depar para Escolas José Silvério, José 
Bonifácio e Tereza Perico, nos Distritos 
de São João, Juvinópolis e Rio do 
Salto. Assinou também autorização 
para licitação para aquisição de itens 
da merenda escolar.
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Na manhã de ontem houve nova 

reunião. Desta vez para formar uma 
“força-tarefa” - como uma funcioná-
ria chegou a informar à reportagem. 

Novamente a dificuldade em se obter 
informações. As fontes procuradas 

estavam proibidas (isso mesmo, proi-
bidas) de dar entrevista e somente às 
16h57 a Secretaria de Comunicação 
repassou quem poderia falar sobre o 
caso, mas que não pôde mais atender 

porque a agenda já estava cheia.
No início da noite o secretário de 

Saúde, Rubens Griep, retornou aos 
pedidos feitos pela reportagem e, 
em mensagem de áudio, informou 
que estão sendo analisadas várias 
opções, reforçou que a população 
deve redobrar os cuidados com a 

higiene pessoal (lavar bem as mãos 
e os alimentos antes de ingerir), mas 
disse que é “prematuro determinar 
que as diarreias estejam ocorrendo 
por meio de micro-organismos por 

veiculação hídrica” e que “recomen-
dar de maneira maciça à população 
a questão de filtragem ou fervura 
da água seria prematuro da nossa 

parte justamente pelo fato de que as 
diarreias estão sendo causadas por 

micro-organismos diferentes”. Apesar 
dos vários “prematuros” respondidos 
ontem, o surto de diarreia se estende 
desde dezembro do ano passado, ou 

seja, mais de três meses.

SECOM



drinha, desde que aceite estar em paz com 
Teresa. Mariano diz a Aurora que o fato dela 
se casar com Martin o faz feliz, pois quer o 
melhor para ela. Mariano pede a Teresa que 
confi e nele, pois sempre estará junto a ela.

As aventuras de Poliana 
Luísa conta sobre a declaração de Mar-

celo para Joana e Claudia. Poliana reza por 
João. Roger fl agra Guilherme trabalhando 
na padaria. Pendleton consegue fazer Sara 
fi car invisível. Durval procura Marcelo para 
tirar satisfação sobre ele ter procurado Luísa. 
Roger humilha Guilherme e Durval o enfren-
ta. Pendleton, por meio de Sara, vê o que 
está acontecendo na casa de Luísa. Roger, 
furioso, conta para a família o que descobriu 
sobre Guilherme. Enquanto isso, o menino 
procura Marcelo e pede para ser hospedado 
na casa do tio. Gleyce se desculpa com Jeff 
por não ter acreditado nele desde o início em 
relação ao roubo. Mirela descobre que Bran-
ca compartilhou várias vezes hashtag contra 
Luca Tuber por meio de seu Friendbook. O 
clubinho MaGaBeLo continua as investiga-
ções sobre Pendleton.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

Espelho da vida 
Letícia pede que Daniel se prepare para 

o que pode descobrir em sua viagem ao Bra-
sil. Otávio afi rma a Augusto e Hildegard que 
pode ajudar Danilo. Lenita insinua em tom de 
brincadeira, que Isabel pode ser a respon-
sável pelo desaparecimento de Cris. Daniel 
incentiva Letícia a aceitar o convite para o se-
minário no Brasil. Eugênio garante a Cris/Ju-
lia que manterá Danilo vivo se a fi lha se casar 
com Gustavo. Pat reclama da distância de 
Lenita, que se surpreende com os sentimen-
tos da fi lha. Gigi pede conselhos a Marcelo 
sobre como proceder em relação ao pai de 
seu fi lho. Henrique confessa a Maristela que 
tem medo de Eugênio. Maristela confi dencia 
a Henrique que tem um plano para livrá-lo de 
morar com o coronel. Dora se encanta com 
o comportamento de Otávio. Alain, Isabel e 
Priscila se preparam para viajar para o Rio 
de Janeiro.

Verão 90
Vanessa pensa em se vingar de Jerôni-

mo. João tranquiliza Manuela, que está preo-
cupada com o fato de o namorado ter procu-
rado Vanessa. Fausto avisa à família Ferreira 
Lima que não haverá acusação contra Quin-
zinho. Janaína implora para que Jerônimo 
ajude João. Galdino encontra a fi ta da con-
versa de Jerônimo com Quinzinho, dizendo 
que se livrará de Vanessa. Vanessa promete 
a João que contará ao juiz que foi coagida 
a mentir. Jerônimo tenta infl uenciar Lidiane 
para afastar João de Manu. Galdino pergunta 
a Vanessa se ela pensa em trair Jerônimo. 
Candé e Diego brigam por causa de Larissa. 
Larissa revela a Candé que não sabe se quer 
continuar o namoro com Quinzinho. Manu 
encoraja João para o julgamento. Lidiane 
sente pena de Janaína. Vanessa é chamada 
para depor no caso de João e Nicole.

O sétimo guardião
Gabriel decide falar com Luz. Sampaio 

vê Murilo deixando o quarto de Valentina. 
Adamastor se preocupa com Stella, e Aranha 
sente ciúmes. Júnior desiste de entrar no ca-
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Kavaco encontra uma lista de 
desejos escrita por Amanda
Em “Malhação”, Gabriela avisa a Marcelo que também se demitiu. Tito reage com 

cansaço ao saber que Nina marcou um novo show. Talíssia canta para Amanda e todos 
se emocionam. Kavaco encontra uma lista de desejos escrita por Amanda. Nina recebe 

o convite para um grande show, e Tito tenta disfarçar o desânimo. Gabriela encontra 
uma maneira para continuar a dar aulas com Marcelo.

baré. Gabriel procura Luz, e os dois acabam 
se beijando. Marcos Paulo garante que Ga-
briel pode confi ar em Mattoso. Sampaio tenta 
atacar Valentina. Olavo invade o quarto de 
Valentina. Machado se desespera ao saber 
que um boato sobre ele foi espalhado por 
toda a cidade, e Mirtes comemora. Afrodite 
conta para Nicolau que Bebeto fará o teste 
para a Academia de Dança em Greenville. 
Murilo revela para Gabriel o segredo do de-
legado. Gabriel pensa em sua conversa com 
Luz. Luz fala com Júnior sobre casamento. 
Olavo recebe um telefonema de Laura.

Teresa
Fernando diz a Luisa que comprou a 

casa de Arthur para que ela não se perdesse, 
e vai presenteá-la. Luisa diz que não pode 
aceitar, e pede a ele que espere Teresa se re-
cuperar para decidirem o que farão. Mariano 
repreende Aída por ter dito a Teresa que ela 
não voltaria a andar. Aída diz que está arre-
pendida. Aurora diz a Aída que vai se casar 
com Martin e deseja que ela seja sua ma-
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Comissão apura acidente 
em demolição de prédio

 Reportagem: Celso Romankiv
   Foto: Aílton Santos

Uma comissão do Crea-PR 
(Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná), formada 
por três engenheiros, esteve no 
antigo Cine Delfim e ex-Igreja Uni-
versal para levantar dados sobre a 
obra, sobre o trabalhador que se 
feriu na queda de uma laje, sobre 
o engenheiro responsável e a em-
presa Vostro Engenharia.

O prédio tem mais de 60 anos 
e fica no coração de Cascavel, na 
esquina da Rua 7 de Setembro 
com Avenida Brasil.

Segundo o gerente regional do 
conselho, Geraldo Canci, a parte 
documental e dos profissionais 
está regular e a partir da vistoria 
será aberto um processo pós-si-
nistro para verificar se houve falha 
técnica ou não foi cumprida algu-
ma norma de segurança.

“Durante a investigação a em-
presa responsável terá a oportu-
nidade de apresentar a defesa e 

manifestação de todos os envol-
vidos, e só então será divulgado 
o resultado o que deve demorar 
entre nove meses até um ano, até 
lá se prefeitura ou Corpo de Bom-
beiros não solicitar a interdição, 
as obras de demolição continuam 
normalmente”, afirmou.

A orientação do Crea é para 
que se tomem mais medidas de 
segurança como isolamento da 
obra e sinalização com placas in-
dicativas de perigo.

DEMOLIÇÃO total deve ser concluída só em dois 
meses

O acidente
Na manhã de terça-feira, a laje do prédio caiu e deixou uma pessoa ferida. 

Jean Roni Berival, 32 anos, teve suspeita de luxação em joelho esquerdo.
Segundo o engenheiro responsável Leandro Santos Silva, “a derrubada da 

laje já estava prevista no projeto de demolição, mas caiu antes do programado. 
Felizmente, nosso funcionário não sofreu nada mais grave e já esta em casa”.

O engenheiro Leandro adiantou que todas as precauções para evitar novos 
acidentes já estão sendo tomadas, com a colocação de tapumes em torno da 
obra e inclusive com o fechamento do estacionamento na Rua 7 de Setembro 
que fi ca ao lado, e que até ontem estava liberado e placas orientando para o 

perigo. Na parte da frente haverá o aumento do espaço interditado e há até a 
possibilidade de interrupção do trânsito em algum momento da demolição. A 

previsão é de que as obras terminem dentro de dois meses. 

Demolição era parcial
Segundo o engenheiro Leandro Santos 

Silva, a princípio o contrato assinado ain-
da em dezembro com a família proprie-
tária era para demolição parcial do pré-
dio com o reaproveitamento do entorno 
da obra. “Ainda na semana passada os 

proprietários resolveram pela demolição 
total e toda a documentação já estava 
sendo providenciada para isso”, disse.

Jovens tardes 
de domingo

O prédio foi construído na déca-
da de 60 e era o principal ponto de 

encontro de cascavelenses nas noites 
de sábado, tardes e noites de domin-

go, onde iam assisti r aos fi lmes de 
sucesso na época. Foi palco de muitos 

namoros.
Apesar dos protestos na época, o 

Cine Delfi m encerrou as ati vidades em 
1995, quando teve o prédio alugado 

para funcionamento da igreja. 
Agora, o prédio que tantos namo-

ros, encontros e desencontros teste-
munhou, deixará de existi r e dará lugar 

a uma estrutura moderna.

Regularização
O presidente da Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), 

Valmor Pietsch, acompanhou a vistoria que deve servir como embasamento na 
discussão de um projeto que tramita na Câmara de Vereadores e que dispõe sobre a 

regularização de edifi cações construídas em desacordo com a lei. 
Valmor Pietsch adiant que a Aeac deve se reunir na próxima semana com todas 

as áreas da engenharia, quando será redigido um documento com um posiciona-
mento técnico sobre o projeto que tramita na Câmara. “À primeira vista, o projeto 

não sati sfaz. É preciso estudá-lo mais tecnicamente”, adianta.

ACERVO MIS
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Engenharia de mãe para filha
Mãe e filha, Ivete Dillenburg Gio-

vanella e Larissa são engenheiras 
em Cascavel, com atuação no oes-
te paranaense. A relação das duas 
transpassa os laços consanguíne-
os e se firma com o companheiris-
mo de trabalho: “Minha primeira 
formação é na Engenharia Agríco-
la, em 1987, mas sempre atuei 
na área urbana. Em 2003 me for-
mei engenheira civil. Minha paixão 
é construir o sonho das pessoas, 
fazer projetos de vida, porque 
construir uma casa é realizar um 
sonho e agora, quando olho para 
o lado e vejo a Larissa, meu cora-
ção se enche de orgulho por ela 
fazer parte disso também”, conta 
a mãe orgulhosa.

Já para Larissa, trabalhar com 
a mãe é como ter uma professo-
ra quase que em tempo integral. 
“É excelente ter a mãe engenhei-
ra, pois ela quase sempre tem 

Crescimento
Enedina Alves Marques, natural de 

Curitiba, foi a primeira negra no Brasil 
a se formar em Engenharia e a primeira 
mulher a ter essa graduação no Paraná. 
Ela se graduou em Engenheira Civil em 
1945 e viu o número de mulheres se 

multiplicar desde então. Segundo o Cre-
a-PR (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná), o número de 
engenheiras vem crescendo gradativa-

mente no Estado e isso reflete nas regio-
nais da autarquia. Se em 2010 o Paraná 
tinha 7.768 profissionais em várias mo-
dalidades de engenharia registradas no 
Crea-PR, em 2015 esse contingente já 

era de 10.487 profissionais, chegando a 
11.560 ano passado 2018, crescimento 
de cerca de 50% em oito anos. No oeste 
paranaense, a expansão foi ainda maior. 
Na Regional de Cascavel, em 2010, esse 
número era de 590 profissionais, alcan-
çando 867 em 2015 e fechando o ano 

de 2018 com 1.182 profissionais.
“O mercado de trabalho vem acei-

tando cada vez melhor a presença da 
mulher na engenharia, e isso é fruto da 
competência, da qualificação e da lide-

rança delas, mérito dos resultados e dos 
efeitos positivos daquilo a que elas se 

propõem a fazer na engenharia”, avalia 
o engenheiro civil Geraldo Canci, geren-
te da regional do Crea-PR em Cascavel.

Há dois anos o Crea-PR conta com o 
Comitê Mulheres, que visa fomentar o 
aumento da participação feminina nas 

decisões e em tudo o que envolve o 
sistema Confea/Crea e as profissões da 
Engenharia, Agronomia e Geociências. 

IVETE e Larissa: um projeto de vida dividido por mãe e filha 

Machismo
Até pouco tempo, canteiro de obras era um ambiente predominantemente 

masculino. Assim como em quase todos os campos profissionais, elas foram ocu-
pando espaço e hoje já fazem parte do cenário. “Mesmo antes de me formar, eu 
já acompanhava minha mãe nas obras e nunca percebi diferença no tratamento 
com os trabalhadores por ser mulher. Talvez porque na época os trabalhadores 
já estavam acostumados com uma figura feminina. E, após me formar, dentre 

várias equipes diferentes, em uma vez percebi um pouco rispidez do responsável 
pela obra quando eu cheguei, no primeiro dia, por eu ser nova, recém-formada e 
mulher. Mas essas percepções logo foram derrubadas e o comportamento dele 

mudou totalmente. Nunca mais aconteceu”, assegura Larissa.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 04/2019 - SRP – Tipo Menor Preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, destinado a 
atender às necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 18/março/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 18/março/2019 às 10h00min horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3225-1022 Ramal:6530
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

as respostas, não só para as 
questões pessoais, mas para as 
minhas dúvidas de engenharia”. 
Mas também tem o lado “ruim”: 
“A cobrança também é maior com 
um professor te ensinando quase 
que o tempo todo. Por isso não é 
aceitável cometer erros”

ARQUIVO PESSOAL

09SOCIALCASCAVEL, 07 DE MARÇO DE 2019
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Parabéns!
Antônio Francisco Dorneles, 

Roque Kressin, Lourdes Paulet-
to Santine, Druida Samhaim, 

Cristopher Gomes e Maby 
Juninho.

Luana Soares curtindo o níver do “mozão” Pioetro 
Conrado Pavelski

Quem assopra mais uma 
velinha hoje é  

Mabieli Drey; felicidades!!!

Na belíssima Buenos Aires, Caroline Zielak

Culto do Amigo
Neste sábado, das 19h30 às 21h30, o Jads realiza Culto do Ami-

go, na Rua Cuiabá, 1.773, em Cascavel.

Oficina de oração I
Olha que trabalho legal. O 
oncologista clínico Ademar 

Dantas iniciou um projeto no 
Hospital do Câncer Uopeccan 
que visa reaproximar as pes-
soas de Deus. São encontros 
semanais buscando fortaleci-
mento pessoal na fé e como 

ser humano. 

Oficina de oração II
A primeira oficina será no 
dia 16, às 17h, no auditó-
rio do Núcleo Solidário, na 
Rua Potiguaras, 880, Bairro 
Santo Onofre, em Cascavel. 
Para participar, basta ir ao 
local no horário. Os encon-
tros são abertos para toda a 

comunidade. 

Aí você começa a namorar      e vem gente até de 
Nárnia querendo ficar com você...

Lidar com mulher 
é fácil: você só precisa 
entender que às vezes 

ela está certa  
e às vezes você está 

errado!



08  LOCAL HOJE NEWS, 07 DE MARÇO DE 2019

Engenharia de mãe para filha
Mãe e filha, Ivete Dillenburg Gio-

vanella e Larissa são engenheiras 
em Cascavel, com atuação no oes-
te paranaense. A relação das duas 
transpassa os laços consanguíne-
os e se firma com o companheiris-
mo de trabalho: “Minha primeira 
formação é na Engenharia Agríco-
la, em 1987, mas sempre atuei 
na área urbana. Em 2003 me for-
mei engenheira civil. Minha paixão 
é construir o sonho das pessoas, 
fazer projetos de vida, porque 
construir uma casa é realizar um 
sonho e agora, quando olho para 
o lado e vejo a Larissa, meu cora-
ção se enche de orgulho por ela 
fazer parte disso também”, conta 
a mãe orgulhosa.

Já para Larissa, trabalhar com 
a mãe é como ter uma professo-
ra quase que em tempo integral. 
“É excelente ter a mãe engenhei-
ra, pois ela quase sempre tem 

Crescimento
Enedina Alves Marques, natural de 

Curitiba, foi a primeira negra no Brasil 
a se formar em Engenharia e a primeira 
mulher a ter essa graduação no Paraná. 
Ela se graduou em Engenheira Civil em 
1945 e viu o número de mulheres se 

multiplicar desde então. Segundo o Cre-
a-PR (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná), o número de 
engenheiras vem crescendo gradativa-

mente no Estado e isso reflete nas regio-
nais da autarquia. Se em 2010 o Paraná 
tinha 7.768 profissionais em várias mo-
dalidades de engenharia registradas no 
Crea-PR, em 2015 esse contingente já 

era de 10.487 profissionais, chegando a 
11.560 ano passado 2018, crescimento 
de cerca de 50% em oito anos. No oeste 
paranaense, a expansão foi ainda maior. 
Na Regional de Cascavel, em 2010, esse 
número era de 590 profissionais, alcan-
çando 867 em 2015 e fechando o ano 

de 2018 com 1.182 profissionais.
“O mercado de trabalho vem acei-

tando cada vez melhor a presença da 
mulher na engenharia, e isso é fruto da 
competência, da qualificação e da lide-

rança delas, mérito dos resultados e dos 
efeitos positivos daquilo a que elas se 

propõem a fazer na engenharia”, avalia 
o engenheiro civil Geraldo Canci, geren-
te da regional do Crea-PR em Cascavel.

Há dois anos o Crea-PR conta com o 
Comitê Mulheres, que visa fomentar o 
aumento da participação feminina nas 

decisões e em tudo o que envolve o 
sistema Confea/Crea e as profissões da 
Engenharia, Agronomia e Geociências. 

IVETE e Larissa: um projeto de vida dividido por mãe e filha 

Machismo
Até pouco tempo, canteiro de obras era um ambiente predominantemente 

masculino. Assim como em quase todos os campos profissionais, elas foram ocu-
pando espaço e hoje já fazem parte do cenário. “Mesmo antes de me formar, eu 
já acompanhava minha mãe nas obras e nunca percebi diferença no tratamento 
com os trabalhadores por ser mulher. Talvez porque na época os trabalhadores 
já estavam acostumados com uma figura feminina. E, após me formar, dentre 

várias equipes diferentes, em uma vez percebi um pouco rispidez do responsável 
pela obra quando eu cheguei, no primeiro dia, por eu ser nova, recém-formada e 
mulher. Mas essas percepções logo foram derrubadas e o comportamento dele 

mudou totalmente. Nunca mais aconteceu”, assegura Larissa.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 04/2019 - SRP – Tipo Menor Preço.
Objeto – Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, destinado a 
atender às necessidades desta UG. 
Data para cadastramento das propostas–Até 18/março/2019 às 09:59 horas 
Data da abertura – 18/março/2019 às 10h00min horas (Horário de Brasília-DF).
COMANDO 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA - SALC
Rua Rio de Janeiro-229, Centro, Cascavel-PR-Tel 45-3225-1022 Ramal:6530
EDITAIS – Através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

as respostas, não só para as 
questões pessoais, mas para as 
minhas dúvidas de engenharia”. 
Mas também tem o lado “ruim”: 
“A cobrança também é maior com 
um professor te ensinando quase 
que o tempo todo. Por isso não é 
aceitável cometer erros”

ARQUIVO PESSOAL

09SOCIALCASCAVEL, 07 DE MARÇO DE 2019

gente@jhoje.com.br

Parabéns!
Antônio Francisco Dorneles, 

Roque Kressin, Lourdes Paulet-
to Santine, Druida Samhaim, 

Cristopher Gomes e Maby 
Juninho.

Luana Soares curtindo o níver do “mozão” Pioetro 
Conrado Pavelski

Quem assopra mais uma 
velinha hoje é  

Mabieli Drey; felicidades!!!

Na belíssima Buenos Aires, Caroline Zielak

Culto do Amigo
Neste sábado, das 19h30 às 21h30, o Jads realiza Culto do Ami-

go, na Rua Cuiabá, 1.773, em Cascavel.

Oficina de oração I
Olha que trabalho legal. O 
oncologista clínico Ademar 

Dantas iniciou um projeto no 
Hospital do Câncer Uopeccan 
que visa reaproximar as pes-
soas de Deus. São encontros 
semanais buscando fortaleci-
mento pessoal na fé e como 

ser humano. 

Oficina de oração II
A primeira oficina será no 
dia 16, às 17h, no auditó-
rio do Núcleo Solidário, na 
Rua Potiguaras, 880, Bairro 
Santo Onofre, em Cascavel. 
Para participar, basta ir ao 
local no horário. Os encon-
tros são abertos para toda a 

comunidade. 

Aí você começa a namorar      e vem gente até de 
Nárnia querendo ficar com você...

Lidar com mulher 
é fácil: você só precisa 
entender que às vezes 

ela está certa  
e às vezes você está 

errado!



drinha, desde que aceite estar em paz com 
Teresa. Mariano diz a Aurora que o fato dela 
se casar com Martin o faz feliz, pois quer o 
melhor para ela. Mariano pede a Teresa que 
confi e nele, pois sempre estará junto a ela.

As aventuras de Poliana 
Luísa conta sobre a declaração de Mar-

celo para Joana e Claudia. Poliana reza por 
João. Roger fl agra Guilherme trabalhando 
na padaria. Pendleton consegue fazer Sara 
fi car invisível. Durval procura Marcelo para 
tirar satisfação sobre ele ter procurado Luísa. 
Roger humilha Guilherme e Durval o enfren-
ta. Pendleton, por meio de Sara, vê o que 
está acontecendo na casa de Luísa. Roger, 
furioso, conta para a família o que descobriu 
sobre Guilherme. Enquanto isso, o menino 
procura Marcelo e pede para ser hospedado 
na casa do tio. Gleyce se desculpa com Jeff 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Espelho da vida 
Letícia pede que Daniel se prepare para 

o que pode descobrir em sua viagem ao Bra-
sil. Otávio afi rma a Augusto e Hildegard que 
pode ajudar Danilo. Lenita insinua em tom de 
brincadeira, que Isabel pode ser a respon-
sável pelo desaparecimento de Cris. Daniel 
incentiva Letícia a aceitar o convite para o se-
minário no Brasil. Eugênio garante a Cris/Ju-
lia que manterá Danilo vivo se a fi lha se casar 
com Gustavo. Pat reclama da distância de 
Lenita, que se surpreende com os sentimen-
tos da fi lha. Gigi pede conselhos a Marcelo 
sobre como proceder em relação ao pai de 
seu fi lho. Henrique confessa a Maristela que 
tem medo de Eugênio. Maristela confi dencia 
a Henrique que tem um plano para livrá-lo de 
morar com o coronel. Dora se encanta com 
o comportamento de Otávio. Alain, Isabel e 
Priscila se preparam para viajar para o Rio 
de Janeiro.

Verão 90
Vanessa pensa em se vingar de Jerôni-

mo. João tranquiliza Manuela, que está preo-
cupada com o fato de o namorado ter procu-
rado Vanessa. Fausto avisa à família Ferreira 
Lima que não haverá acusação contra Quin-
zinho. Janaína implora para que Jerônimo 
ajude João. Galdino encontra a fi ta da con-
versa de Jerônimo com Quinzinho, dizendo 
que se livrará de Vanessa. Vanessa promete 
a João que contará ao juiz que foi coagida 
a mentir. Jerônimo tenta infl uenciar Lidiane 
para afastar João de Manu. Galdino pergunta 
a Vanessa se ela pensa em trair Jerônimo. 
Candé e Diego brigam por causa de Larissa. 
Larissa revela a Candé que não sabe se quer 
continuar o namoro com Quinzinho. Manu 
encoraja João para o julgamento. Lidiane 
sente pena de Janaína. Vanessa é chamada 
para depor no caso de João e Nicole.

O sétimo guardião
Gabriel decide falar com Luz. Sampaio 

vê Murilo deixando o quarto de Valentina. 
Adamastor se preocupa com Stella, e Aranha 
sente ciúmes. Júnior desiste de entrar no ca-
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Kavaco encontra uma lista de 
desejos escrita por Amanda
Em “Malhação”, Gabriela avisa a Marcelo que também se demitiu. Tito reage com 

cansaço ao saber que Nina marcou um novo show. Talíssia canta para Amanda e todos 
se emocionam. Kavaco encontra uma lista de desejos escrita por Amanda. Nina recebe 

o convite para um grande show, e Tito tenta disfarçar o desânimo. Gabriela encontra 
uma maneira para continuar a dar aulas com Marcelo.

baré. Gabriel procura Luz, e os dois acabam 
se beijando. Marcos Paulo garante que Ga-
briel pode confi ar em Mattoso. Sampaio tenta 
atacar Valentina. Olavo invade o quarto de 
Valentina. Machado se desespera ao saber 
que um boato sobre ele foi espalhado por 
toda a cidade, e Mirtes comemora. Afrodite 
conta para Nicolau que Bebeto fará o teste 
para a Academia de Dança em Greenville. 
Murilo revela para Gabriel o segredo do de-
legado. Gabriel pensa em sua conversa com 
Luz. Luz fala com Júnior sobre casamento. 
Olavo recebe um telefonema de Laura.

Teresa
Fernando diz a Luisa que comprou a 

casa de Arthur para que ela não se perdesse, 
e vai presenteá-la. Luisa diz que não pode 
aceitar, e pede a ele que espere Teresa se re-
cuperar para decidirem o que farão. Mariano 
repreende Aída por ter dito a Teresa que ela 
não voltaria a andar. Aída diz que está arre-
pendida. Aurora diz a Aída que vai se casar 
com Martin e deseja que ela seja sua ma-
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Comissão apura acidente 
em demolição de prédio

 Reportagem: Celso Romankiv
   Foto: Aílton Santos

Uma comissão do Crea-PR 
(Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná), formada 
por três engenheiros, esteve no 
antigo Cine Delfim e ex-Igreja Uni-
versal para levantar dados sobre a 
obra, sobre o trabalhador que se 
feriu na queda de uma laje, sobre 
o engenheiro responsável e a em-
presa Vostro Engenharia.

O prédio tem mais de 60 anos 
e fica no coração de Cascavel, na 
esquina da Rua 7 de Setembro 
com Avenida Brasil.

Segundo o gerente regional do 
conselho, Geraldo Canci, a parte 
documental e dos profissionais 
está regular e a partir da vistoria 
será aberto um processo pós-si-
nistro para verificar se houve falha 
técnica ou não foi cumprida algu-
ma norma de segurança.

“Durante a investigação a em-
presa responsável terá a oportu-
nidade de apresentar a defesa e 

manifestação de todos os envol-
vidos, e só então será divulgado 
o resultado o que deve demorar 
entre nove meses até um ano, até 
lá se prefeitura ou Corpo de Bom-
beiros não solicitar a interdição, 
as obras de demolição continuam 
normalmente”, afirmou.

A orientação do Crea é para 
que se tomem mais medidas de 
segurança como isolamento da 
obra e sinalização com placas in-
dicativas de perigo.

DEMOLIÇÃO total deve ser concluída só em dois 
meses

O acidente
Na manhã de terça-feira, a laje do prédio caiu e deixou uma pessoa ferida. 

Jean Roni Berival, 32 anos, teve suspeita de luxação em joelho esquerdo.
Segundo o engenheiro responsável Leandro Santos Silva, “a derrubada da 

laje já estava prevista no projeto de demolição, mas caiu antes do programado. 
Felizmente, nosso funcionário não sofreu nada mais grave e já esta em casa”.

O engenheiro Leandro adiantou que todas as precauções para evitar novos 
acidentes já estão sendo tomadas, com a colocação de tapumes em torno da 
obra e inclusive com o fechamento do estacionamento na Rua 7 de Setembro 
que fi ca ao lado, e que até ontem estava liberado e placas orientando para o 

perigo. Na parte da frente haverá o aumento do espaço interditado e há até a 
possibilidade de interrupção do trânsito em algum momento da demolição. A 

previsão é de que as obras terminem dentro de dois meses. 

Demolição era parcial
Segundo o engenheiro Leandro Santos 

Silva, a princípio o contrato assinado ain-
da em dezembro com a família proprie-
tária era para demolição parcial do pré-
dio com o reaproveitamento do entorno 
da obra. “Ainda na semana passada os 

proprietários resolveram pela demolição 
total e toda a documentação já estava 
sendo providenciada para isso”, disse.

Jovens tardes 
de domingo

O prédio foi construído na déca-
da de 60 e era o principal ponto de 

encontro de cascavelenses nas noites 
de sábado, tardes e noites de domin-

go, onde iam assisti r aos fi lmes de 
sucesso na época. Foi palco de muitos 

namoros.
Apesar dos protestos na época, o 

Cine Delfi m encerrou as ati vidades em 
1995, quando teve o prédio alugado 

para funcionamento da igreja. 
Agora, o prédio que tantos namo-

ros, encontros e desencontros teste-
munhou, deixará de existi r e dará lugar 

a uma estrutura moderna.

Regularização
O presidente da Aeac (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel), 

Valmor Pietsch, acompanhou a vistoria que deve servir como embasamento na 
discussão de um projeto que tramita na Câmara de Vereadores e que dispõe sobre a 

regularização de edifi cações construídas em desacordo com a lei. 
Valmor Pietsch adiant que a Aeac deve se reunir na próxima semana com todas 

as áreas da engenharia, quando será redigido um documento com um posiciona-
mento técnico sobre o projeto que tramita na Câmara. “À primeira vista, o projeto 

não sati sfaz. É preciso estudá-lo mais tecnicamente”, adianta.

ACERVO MIS
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Você terá que tomar algumas decisões radicais. 
Você tem pensado nisso há um bom tempo e 
agora chegou a hora. As emoções negativas 
gastam sua energia. Você precisa fazer algo 
concreto e bem sucedido.

Você vai receber uma boa notícia. Seu humor 
será uma das determinação para alcançar seus 
objetivos, então preste atenção nele. Na frente 
física, você se beneficiaria de beber mais líquidos 
a fim de purgar os seus rins.

Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde mora 
serão essenciais hoje. Tome cuidado para não 
exagerar fisicamente. Você precisa relaxar para 
ser capaz de redirecionar o foco para seus obje-
tivos básicos.

O dia parece estar em movimento rápido. Você 
vai ter que se movimentar, mas isso vai ser satis-
fatório. Uma discussão com pessoas experientes 
talvez provará que seus excessos são prejudiciais.

As mudanças que acontecerão hoje abrirão portas 
para você, então mantenha os ouvidos abertos! 
Você instintivamente vai ouvir as necessidades do 
seu corpo de maneira certa. Use isso como uma 
oportunidade para fazer refeições equilibradas.

Você vai notar muito a falta de sensibilidade e 
verá claramente através dos jogos de certos in-
divíduos. Você se beneficia de uma mudança de 
energia e isso refletirá no seu interior. Tenha isso 
em perspectiva!

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

A sorte está do seu lado para remover uma preo-
cupação que você tem desde o mês passado. O 
ritmo atual o está levando a fazer coisas demais. 
Você deve pensar em relaxar totalmente quando 
finalmente tiver chance.

Sua teimosia extrema pode levá-lo a um beco 
sem saída. Pense muito antes de falar. Você cor-
re risco de pegar um resfriado. Por isso, proteja-
-se contra o vento, o ar-condicionado, etc.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se faça as perguntas certas. 
Você poderia fazer algumas mudanças nos seus 
hábitos alimentarea. É o momento ideal para co-
meçar uma dieta e comer mais produtos frescos.

Sua alegria de viver lhe permitirá obter alguma dis-
tância de suas preocupações, mas uma questão 
importante, eventualmente, surgirá. Você vai preci-
sar relaxar mentalmente depois de hoje, mas não 
há necessidade de ser exigente.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. Você está inundado com uma 
sensação de bem-estar! Você terá maior influência 
sobre os outros, mas não abuse.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Enquanto os casos de diarreia 
vão se amontoando nas UPAs (Uni-
dades de Pronto-Atendimento) e 
nos hospitais particulares (estes 
não contados oficialmente), os 
responsáveis pela saúde de Cas-
cavel vão batendo cabeça sobre o 
que pode ser a causa do problema. 
Mas o que mais surpreende é a for-
ma com que o assunto vem sendo 
tratado, como se fosse algo sigilo-
so ou até proibido de se divulgar.

Desde a última sexta-feira (1º) 
três técnicos do Ministério da Saúde 
estão em Cascavel para ajudar na 
investigação. Eles vieram atender 
ao pedido de ajuda feito pela Secre-
taria estadual da Saúde. Coletaram 
amostras de água, agora enviadas 

3 meses depois, ninguém
sabe causas de diarreia

para um laboratório em São Paulo. 
Ainda na sexta-feira pediram às au-
toridades locais que recomendas-
sem à população para que fervesse 
a água antes de beber. Isso não foi 
feito. Nem deve acontecer

Água do Rio Saltinho 
contaminada

Uma fonte extraoficial disse à repor-
tagem do HojeNews que já havia sido 
identificada contaminação na água do 
Rio Saltinho, utilizada para o abaste-
cimento da cidade, assunto que teria 

sido tratado na reunião da manhã 
de ontem na prefeitura.  A Sanepar 

informou por meio de nota que des-
conhece se foram feitas análises no 

Rio Saltinho pelo Ministério da Saúde 
e os resultados apurados.

Várias causas
Conforme divulgado ontem pela Secretaria de Comunicação, a Divisão de Vigilância 
Epidemiológica de Cascavel observou nos exames de fezes humanas coletados dos 
pacientes com diarreia a circulação do protozoário Cryptosporidium sp e a presen-
ça de vírus como Norovírus, Rotavírus, Adenovírus, além da presença de bactérias 

como Shigella e Campylobacter jejuni.
A diarreia líquida e a cólica abdominal são os sintomas mais comuns, seguidos por 

náuseas, diminuição do apetite, sensação de plenitude pós-prandial, febre e mal-es-
tar. A orientação é procurar ajuda médica.

Conforme a Saúde, na última semana foram registrados 531 casos de diarreia aguda 
nas UPAs, mas os casos na rede privada não são monitorados nem contados.

O prefeito em exercício Alécio Espí-
nola assinou ontem autorização para 
abertura de licitação para aquisição 
de itens de segurança para escolas e 
Centros de Educação Infantil para ser-
viço de monitoramento para transporte 
escolar, contratação de obras da Fun-
depar para Escolas José Silvério, José 
Bonifácio e Tereza Perico, nos Distritos 
de São João, Juvinópolis e Rio do 
Salto. Assinou também autorização 
para licitação para aquisição de itens 
da merenda escolar.

Força-tarefa
Na manhã de ontem houve nova 

reunião. Desta vez para formar uma 
“força-tarefa” - como uma funcioná-
ria chegou a informar à reportagem. 

Novamente a dificuldade em se obter 
informações. As fontes procuradas 

estavam proibidas (isso mesmo, proi-
bidas) de dar entrevista e somente às 
16h57 a Secretaria de Comunicação 
repassou quem poderia falar sobre o 
caso, mas que não pôde mais atender 

porque a agenda já estava cheia.
No início da noite o secretário de 

Saúde, Rubens Griep, retornou aos 
pedidos feitos pela reportagem e, 
em mensagem de áudio, informou 
que estão sendo analisadas várias 
opções, reforçou que a população 
deve redobrar os cuidados com a 

higiene pessoal (lavar bem as mãos 
e os alimentos antes de ingerir), mas 
disse que é “prematuro determinar 
que as diarreias estejam ocorrendo 
por meio de micro-organismos por 

veiculação hídrica” e que “recomen-
dar de maneira maciça à população 
a questão de filtragem ou fervura 
da água seria prematuro da nossa 

parte justamente pelo fato de que as 
diarreias estão sendo causadas por 

micro-organismos diferentes”. Apesar 
dos vários “prematuros” respondidos 
ontem, o surto de diarreia se estende 
desde dezembro do ano passado, ou 

seja, mais de três meses.

SECOM
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01
02
01
02
02

NRE apura assédio em Colégio
O NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel vai abrir sindicância para 

apurar denúncia de possível assédio sexual cometi do por um professor da rede 
estadual contra estudante em um colégio da cidade. A história veio à tona quando 
uma das supostas víti mas divulgou na internet conversas em que o suspeito a con-

vidava para manter relações sexuais e usar drogas dentro do próprio colégio. De 
acordo com o texto das mensagens, não seria a primeira vez que o assédio ocorria. 

Os nomes do colégio e do professor não foram divulgados pelo núcleo. Informa-
ções sobre o possível afastamento do docente também não foram repassadas. 

 

Imprudência ainda é 
marca nas estradas

Apesar de o feriado de Car-
naval ter começado violento nas 
estradas, com duas mortes em 
Cascavel, números parciais da 
Operação Carnaval realizada pela 
PRF (Polícia Rodoviária Federal) de 
Cascavel são considerados dentro 
do esperado para o período. Em 
cinco dias de fiscalização foram 
registrados 17 acidentes, dois 
deles considerados graves, 20 
pessoas ficaram feridas e duas 
morreram. No ano passado, hou-
ve registro de uma morte. 

Apesar de os números maiores, 
a PRF classifica a situação como 
normal, uma vez que a variação foi 
pequena e não houve grandes sur-
presas. É que as duas mortes re-
gistradas ainda no primeiro dia da 
operação, na sexta-feira (1º), não 
dependiam apenas da prudência 
dos condutores: uma pessoa foi ví-
tima de atropelamento na BR-277, 
e outra de um capotamento na BR-
158 próximo a Nova Laranjeiras. 

Giro da
Violência

Mas a imprudência continua 
sendo a principal vilã nas estra-
das. Nos cinco dias de fiscaliza-
ção, 1.037 veículos foram flagra-
dos acima da velocidade permitida 
e 112 autuados por ultrapassa-
gens em local proibido. Outros 78 
foram autuados por falta do uso 
do cinto de segurança e 21 crian-
ças viajavam fora da cadeirinha de 
segurança. Foram aplicados 596 
testes de etilômetro e 12 pesso-
as foram presas, sendo três por 
embriaguez ao volante. 

Os números da Operação Car-
naval realizada pela PRE (Polícia 
Rodoviária Estadual) ainda não fo-
ram divulgados.

Despedida de garoto
O corpo do adolescente de 13 anos 
que morreu após cair de uma árvore 
quando tentava resgatar uma pipa 
foi sepultado na tarde de ontem no 
Cemitério Jardim da Saudade, no 
Bairro Guarujá, em Cascavel. Iri-
neu Bispo da Silva Ribeiro brincava 
com a irmã em uma área verde no 
Bairro Melissa na tarde de terça-
-feira quando subiu em uma árvore 
para pegar a pipa e caiu de cerca de 
sete metros de altura. Ele fraturou 
a coluna cervical. Os socorristas ten-
taram reanimar o jovem por cerca de 
40 minutos. 

Suspeito de abuso sexual
Um homem de 46 anos foi preso na 
madrugada de ontem em Cascavel 
suspeito de abusar sexualmente uma 
mulher. O caso aconteceu durante 
uma festa, depois que a vítima, que 
estava embriagada, teria ido para o 
quarto descansar. O suspeito teria 
sido fl agrado acariciando a vítima, 
que estava dormindo. Ele ainda teria 
apontado uma arma às pessoas que 
participavam do evento. O suspeito 
foi preso, mas a arma utilizada por 
ele não foi encontrada. 

Empresário se fere 
em acidente
O empresário Assis Gurgacz fi cou fe-
rido após se envolver em um aciden-
te - batida seguida de tombamento 
- na manhã de ontem em Cascavel. 
A colisão aconteceu no cruzamento 
da Avenida Juscelino Kubitschek 
com a Rua das Palmeiras e envolveu 
um Peugeot 208 e um Jeep Com-
pass, que tombou após a batida. O 
empresário teve ferimentos leves, 
foi encaminhado ao hospital e 
liberado. O outro motorista também 
teve ferimentos leves. 

05HOJE NEWSCASCAVEL, 07 DE MARÇO DE 2019
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Os motoristas do transporte pú-
blico de Cascavel cruzam os bra-
ços a partir da próxima terça-feira 
(12). Eles aprovaram a greve em 
assembleia realizada ontem à tar-
de. Conforme o Sinttracovel (Sindi-
cato dos Motoristas do Transporte 
Público Urbano de Cascavel), 80% 
dos presentes rejeitaram a propos-
ta de reajuste de 4% dos salários 
e de R$ 14 no vale-alimentação. A 
categoria pede 9% de reposição.

Conforme o presidente do sin-
dicato, Nelson Borba, os traba-
lhadores fizeram contraproposta 
de 5,7% sobre os salários. As 
negociações começaram ainda 
em novembro. “Estamos abertos 

Motoristas cruzam os
braços a partir de terça

para negociações. Esperamos 
chegar a um acordo para não pa-
ralisarmos o sistema. Se as em-
presas não derem um retorno, na 
terça-feira somente 30% da frota 
vai circular. Já estamos em esta-
do de greve”, assegura.  

O sindicato notificou ontem 
mesmo as autoridades locais so-
bre a deflagração da greve e infor-
mou que serão mantidos os 30% 
da frota atendendo ao que prevê os 
artigos 10 e 11 da Lei 7.783/89, 
que trata sobre greve de prestado-
res de serviços essenciais.

A última greve da categoria 
aconteceu em janeiro de 2016 e 
durou mais de uma semana. 

Alsir pede  
bom senso

O presidente da Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte e 
Trânsito), Alsir Pelissaro, disse que 

“esperamos o bom senso de ambas 
as partes para que as negociações 

salariais não prejudiquem a popula-
ção. Estamos ainda em fase de testes 
do novo sistema de transporte, esse 

seria o pior momento para uma 
greve, pois as pessoas ainda estão se 

adaptando a todas as novidades”.
Pelissaro adianta que, caso a greve 
seja inevitável, será elaborada uma 
estratégia emergencial para atender 
a população e definida nova tabela 

de itinerários e horários com a redis-
tribuição dos veículos.

 No limite
A assessoria das empresas Capital do 

Oeste e Pioneira respondeu que já está 
no “limite das negociações” e que pro-

pôs que a demanda fosse para o Tribunal 
do Trabalho de Curitiba “para que uma 

decisão justa seja tomada”. 

Reajuste da tarifa segue suspenso
A tarifa do transporte coletivo em Cascavel é de R$ 3,65. O reajuste previsto 

para janeiro continua suspenso. As empresas pediram 14% de aumento, elevan-
do a tarifa para R$ 4,15, mas o prefeito Leonaldo Paranhos deixou para tratar 

do assunto depois que voltar das férias, na próxima semana. 

AÍLTON SANTOS
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* Maior IGC entre as IES vinculadas aos 10 maiores grupos educacionais do Brasil (Análise Setorial Hoper - 2017), considerando a média do IGC contínuo das mesmas 
IES como critério de desempate. Consulta Avançada disponível no e-MEC/2018.
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Av. Brasil, 3732
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 Berço do muay thai, a Tailân-
dia receberá neste mês os melho-
res atletas da arte marcial para
as disputas do Campeonato Mun-
dial da modalidade, de 18 a 26
de março, na capital Bancoc. O
Brasil terá 12 representantes na
competição, sendo um oriundo do
esporte cascavelense: o lutador
Gilberto Rodrigues.

Betinho, como é conhecido no
circuito das lutas, conquistou a
vaga no Mundial da Tailândia ao se
sagrar campeão brasileiro no cam-
peonato nacional de profissionais
realizado em outubro do ano pas-
sado em Campo Grande (MS). An-
tes, ele colecionava títulos no kick-
boxing: campeão brasileiro, estadu-
al e intermunicipal.

Faixa preta de kickboxing e grau
preto de muay thai, Betinho tem
ainda no currículo alguns títulos de
MMA. No Brasileiro de Muay Thai
2018, a conquista do título foi na
categoria até 64,9 quilos. Ele pre-
cisou vencer três lutas na competi-
ção, estilo GP, para faturar o cintu-
rão da Confederação Brasileira de
Muay Thai, que bancou as passa-
gens do atleta para a Tailândia.

Gilberto embarcou rumo ao Mun-

No Mundial de Muay Thai

dial na terça-feira. Ele partiu a São
Paulo de lá seguiu a Bancoc, onde fi-
cará dez dias num processo para se
adaptar ao clima e ao fuso horário.

Único representante das artes
marciais do Paraná na delegação
brasileira no Mundial, Betinho, da

FOTOS: ARQUIVOS ATLETAS

equipe Academia Templo do Cor-
po/N1 Team/Team Rodrigues, in-
tensificou os treinos com o pro-
fessor Julio Raizel nos últimos
dias para esta chance ímpar de
buscar o título de campeão mun-
dial de muay thai 2019.

 A 2ª Taça do Paranaense de Futebol começará neste fim de semana e o
Cascavel Clube Recreativo atuará em casa na 1ª rodada. Receberá o Rio

Branco no domingo, às 16h, no Estádio Olímpico.
Será nova oportunidade para a Serpente tentar vencer a primeira em casa e

para o técnico Allan Aal ver na prática a filosofia de trabalho implantada
durante um mês de treinos, pois chegou à equipe às vésperas da última rodada

da 1ª Taça. De lá para cá houve mudanças no elenco. Tão logo terminou a
primeira metade do campeonato, os atacantes Michael e Mateus, e o lateral-

direito Lapa foram dispensados pela diretoria, sendo este último por
indisciplina. Já nos últimos dias a baixa ficou por conta do zagueiro Cristiano,
também dispensado por indisciplina. Cascavel CR e Rio Branco farão duelo
direto na classificação geral do campeonato. O time cascavelense tem 6

pontos, na 10ª posição, e o parnanguara tem 5, na 11ª.

 INGRESSOS
Os ingressos para Cascavel CR

x Rio Branco, às 16h deste
domingo, no Estádio

Olímpico, já estão sendo
comercializados. Os valores

para as cadeiras cobertas são
R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-

entrada), e para as
arquibancadas descobertas

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Cascavel CR pronto para início da 2ª Taça
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Cootacar

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Contra parede
Ao sair da Secretaria de
Esportes para candidatura
estadual pelo MDB, Walter
Parcianello tinha uma forte
aliança com a gestão
municipal que foi se
apagando. E isso pode
custar mais um adversário
para o próximo pleito.
Parcianello pretende se
reunir nas próximas
semanas com Paranhos para
saber: estão juntos ou é
cada um por si e Deus para
todos? “Se não o prefeito
tiver interesse na
manutenção do apoio,
saímos em definitivo em
uma candidatura própria”.

Candidatos
O MDB já deixou claro: quer
candidatura própria ou no
mínimo a vice. Embora
Ricardo Bulgarelli tenha
assumido a Secretaria de
Cultura e Esportes
ocupando vaga do MDB,
parece que as participações
não estão a contento do
partido. “Queremos
participar de fato do
governo. Depois das
eleições estaduais, as
coisas não fluíram como
havíamos conversado. Não

Potencializando rivais
Na ponta da caneta, Leonaldo Paranhos (PSC) potencializou
grandes rivais em sua candidatura à reeleição. Juarez Berté,
exonerado sem conversa amigável após o caso da ponte do

EcoPark Morumbi. Na época, o ex-secretário de Meio
Ambiente argumentava que era ilegal a troca de material.
Sua saída parece que só aumentou a vontade de assumir o

Paço. Embora Adelino Ribeiro (ex-deputado estadual)
tenha aceitado assumir a Secretaria de Obras, ele ainda é

forte em apelo popular. E, após falar em traição, o
deputado Evandro Roman mirou os dois olhos na Prefeitura

de Cascavel. E a lista não deve parar aqui.

queremos apenas ocupar
espaço, queremos
participar”, diz Parcianello.

Determinado
Juarez Berté está na
articulação silenciosa
aumentando o número de
membros do PSD. Ele
defende que quanto mais
opções melhor para os
eleitores escolherem. Agora
ele atua no planejamento e
no levantamento de dados -
está focado em uma
“administração diferente”.
Defende anseios da “saúde,
trânsito, transporte urbano,
e principalmente aplicação
dos recursos em obras
prioritárias para o bem-
estar da nossa população”.

Progressistas
Apesar de não ter uma
definição, quem também
estará na disputa é o Partido
Progressista. A sigla já está
atenta às mudanças no
cenário e pretende lançar
candidatura própria. Mauro
Seibert, vereador e defensor
de investimentos no campo,
está em conversa com os
membros para definir o futuro
eleitoral - sua candidatura
não é descartada.

Seguindo a preocupação com o futuro das famílias que
tiveram o ganha-pão prejudicado com o incêndio dos
barracões da Cootacar, hoje o prefeito em exercício Alécio
Espínola (PSC) volta a se reunir com o grupo. Estão
previstas entregas de cestas-básicas, às 15h, no Ecolixo.

Oito prefeituráveis
 As eleições municipais

de 2020 movimentam os
bastidores da política. Os pré-
candidatos são inúmeros,
mas neste momento oito per-
sonalidades despontam no
cenário como os mais pro-
pensos a assumir a disputa
dos votos dos 219 mil elei-
tores cascavelenses.

Mesmo com a máquina
pública nas mãos, Leonaldo
Paranhos (PSC) terá de soar
a camisa para repetir os
51,17% dos votos em
2016. Aliado na eleição pas-
sada, o ex-vereador e ex-se-
cretário de Meio Ambiente
Juarez Berté agora é rival e
se colocou à disposição do
PSD: “Estou me preparan-
do para ser candidato. Es-
tou convicto da minha deci-
são, independente de outras
candidaturas”.

Em segundo lugar no últi-
mo pleito - com 33,43% dos
votos (56.260) -, o policial fe-
deral e deputado estadual
reeleito Márcio Pacheco
(PDT) confirma a participa-
ção nas eleições de 2020.
“Tenho total possibilidade de
ser candidato e estou prepa-
rado para isso”. Pacheco tro-
cou o PPL pelo PDT do anti-
go rival - dele e do atual pre-
feito - Edgar Bueno.

Caso o PDT aposte na
candidatura do policial fede-
ral, Edgar Bueno não preten-
de jogar a toalha tão fácil.
Apesar de que, ex-prefeito por
três mandatos, Edgar tem ain-
da pela frente contas repro-
vadas de 2013 e 2015 pela
Câmara de Vereadores, ca-
sos que tramitam na Justiça,
mas que lhe ameaçam os
direitos políticos. “Tudo não

passa de um jogo político,
sujo, por parte de Paranhos”,
acusa Edgar. “Os vereadores
seguem essa cartilha. Tenho
em minhas mãos todas as
mentiras do atual prefeito e
vou mostrar todas essas in-
verdades”, ataca Bueno, que
tem nas mangas uma carta,
pela qual entra em cena o
quarto candidato à prefeitu-
ra: o ex-deputado estadual
André Bueno (PSDB).

Mesmo que tenha aval da
Justiça para entrar na dispu-
ta, Edgar Bueno promete ava-
liar “o desejo dos eleitores”:
se querem a “renovação” na
política, figurada pelo filho
André, ou se a preferência
for a “experiência”, nesse
caso ele mesmo.

Com vasto currículo, o pro-
fessor Marcos Vinícius já teve
a confirmação do PSB esta-
dual e local que haverá candi-
datura própria à Prefeitura de
Cascavel. Apesar dos 6,3 mil
votos obtidos na última elei-
ção, ele confia que no ano que
vem estarão em xeque pro-
messas não cumpridas. “Fo-
ram feitas muitas promessas
e a população poderá confir-
mar se foram cumpridas. Tra-
balhamos em apurar os ansei-
os da população e estou à
disposição do partido”.

Entre as “novidades”
aparece o historiador Paulo
Por to, vereador pelo
PCdoB. Cada vez mais Por-
to tem reforçado interesse
em entrar na batalha.

Outro estreante na elei-
ção municipal é o educador
físico e deputado federal re-
eleito Evandro Roman (PSD).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Taiker Rodrigues Campos e Katia Micheli Dietrich
2- Victor Matheus Bier Maziero e Tatiane Schneider
3- Rodrigo Correia da Silva e Edina Gewehr
4- Eduardo Filipini e Andressa Valéria de Morais Rolim
5- Paulo Cesar de Oliveira e Nayara Karoline Pimenta
6- Antonio José Zurchetti e Leda Tenorio Rodrigues
7- Gabriel Vieira Sarmento e Keyla Cristina Estevam
8- Aldair Robson Roque Nunes Machado Capellari e Ludmila Pereira de Oliveira
9- Moacir Borges da Silva e Adriana Genitori Montini
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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.

Em preparação para os desafi-
os da temporada 2019, o Casca-
vel Futsal terá amanhã um novo
confronto contra um dos gigantes
do salonismo brasileiro. O adversá-
rio será o Pato, em partida amisto-
sa marcada para as 20h desta sex-
ta-feira no Ginásio da Neva. O in-
gresso custará R$ 10.

Será o quarto jogo da renova-
da equipe cascavelense no ano.
No primeiro, visitou o Pato no Gi-
násio Dolivar Lavarda e foi derro-
tado por 2 a 1 graças a um gol de
Felipinho marcado a 3s do fim
para os donos da casa.

Depois, a Serpente enfrentou o
Marechal duas vezes. Na Neva o jogo
terminou empatado por 3 a 3 e em
Marechal Cândido Rondon os ron-
donenses venceram por 3 a 1.

Por tanto, nesta sexta-feira o

Cascavel Futsal x Pato na Neva

Futebol Americano
no Ninho da Cobra
Após passar por 2018 longe das
competições oficiais do calendário
estadual, o Cascavel Olympians
retornará à ativa neste domingo em
uma partida que tem tudo para ser
festiva, restando apenas o resultado
positivo diante de uma das mais
tradicionais equipes de futebol
americano do Estado: o Foz do
Iguaçu Black Sharks. A partida é
válida pelo Campeonato Paranaense
de Futebol Americano, às 13h.
Será a estreia da nova identidade
visual e do novo treinador principal
do Cascavel Olympians. Na última
semana, a equipe cascavelense
trocou o amarelo e preto do
uniforme pelo roxo e dourado, além
de ter reformulado seu escudo.
Antes, no fim do ano passado, a
equipe cascavelense havia
confirmado o nome de Michel
Antunes como treinador principal. O
reforço é bicampeão paranaense
(2016 e 2017) pelo Paraná HP, pelo
qual era coordenador defensivo, e se
destacou nacionalmente ao construir
a sólida defesa da equipe.
A última partida oficial do Cascavel
Olympians foi em 14 de outubro de
2017, quando foi derrotado em casa
pelo Porto Alegre Pumpkins em
partida eliminatória válida pelas
quartas de final da 5ª Copa Sul de
Futebol Americano.

Cascavel Futsal tentará sua primei-
ra vitória em 2019, e diante o atu-
al campeão da Liga Nacional e da
Taça Brasil. Para isso, comissão
técnica e jogadores não tiveram fol-
ga no feriado de Carnaval. Os últi-
mos dias foram de intensos traba-
lhos no Ginásio da Neva.
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 Menos de uma semana depois
de anunciar a lista de convocadas,
o técnico Tite deve sofrer duas bai-
xas importantes na seleção brasi-
leira. O feriado do Carnaval foi de
preocupações para o treinador em
razão das lesões sofridas pelo ata-
cante Vinicius Junior e pelo lateral-
esquerdo Filipe Luís.

O defensor foi o primeiro a se
machucar. No domingo, ele se lesi-
onou ainda no primeiro tempo da
partida do Atlético de Madrid con-
tra a Real Sociedad, pelo Campeo-
nato Espanhol, e teve constatada
lesão muscular na perna esquerda.

O clube espanhol não revelou uma
previsão de recuperação para o joga-
dor, que virou dúvida automática para
o duelo contra a Juventus na próxi-
ma semana, pelas oitavas de final
da Liga dos Campeões. Ele virou dú-
vida também para os amistosos da

     LIBERTADORES
19h Huracán x Cruzeiro
21h Liga de Quito x Peñarol
23h Dep. Lara x Emelec

          COPA DO BRASIL
19h15 Avaí x B. de Pelotas
20h30 ABC x Moto Club
21h30 Santos x América-RN

          COPA DO NORDESTE
19h Náutico x S. Corrêa
20h30 Fortaleza x Confiança
21h30 CSA x CRB
21h30 Vitória x Botafogo-PB

JOGAM HOJE

Dor de cabeça a Tite
seleção brasileira marcados para os
dias 23 e 26 deste mês. Filipe Luís é
o primeiro nome de Tite para a late-
ral-esquerda, na era pós-Marcelo.

Já a dúvida mais recente e preocu-
pante recai sobre Vinicius Junior, con-
vocado pela primeira vez para a sele-
ção principal. O jogador do Real Ma-
drid teve confirmado, ontem, o rompi-
mento dos ligamentos da “articulação
tibiofibular” do tornozelo direito.

O clube espanhol não estipulou
um prazo para o seu retorno, que
poderia levar até dois meses. As-
sim, o atacante de apenas 18 anos
vira dúvida até mesmo para a Copa
América, que terá início no dia 14
de junho, no Brasil. Vinicius pode-
ria ter oportunidade preciosa de
ser titular nos amistosos contra
Panamá e República Checa em ra-
zão da ausência de Neymar, tam-
bém machucado, para estes jogos.
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