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Ação judicial marca
início do ano letivo
O ano letivo na Unioeste começa hoje, mas já na primeira semana a universidade enfren-
tará uma ação judicial. A Associação dos Surdos de Cascavel vai entrar com um manda-
do de segurança pedindo que a instituição contrate intérpretes de Libras. A polêmica se
arrasta desde o ano passado e precisará de medidas extremas para ser solucionada.

 Págs. 12 e 13

AÍLTON SANTOS

 PONTE AÉREA
A constante transferência de presos que cumprem pena na Penitenciária

Federal de Catanduvas fez nascer uma espécie de ponte aérea entre Cascavel e
Campo Grande (MS). Às vezes os voos fazem escalas em Mossoró (RN) e Porto

Velho (RO), cidades que possuem presídios federais. Ontem, um avião modelo
Hércules C-130 fez uma nova transferência, a segunda em apenas cinco dias.

 Pág. 20
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Atlético 7 x 1 Rio Branco
Paraná Clube 2 x 1 FC Cascavel
Cianorte 2 x 0 Maringá
Londrina 2 x 0 União
Prudentópolis 0 x 0 Toledo
Coritiba 1 x 3 Foz do Iguaçu

4ª RODADA
SÁBADO (17)

16h30 Coritiba x Cianorte
DOMINGO (18)

16h Maringá x FC Cascavel
16h Foz x Paranpa
16h Rio Branco x Prudentópolis
16h União x Toledo
19h Atlético x Londrina

3ª RODADA

4ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Atlético 23 9 7 2 0 17 3 14
2° Foz 18 9 5 3 1 11 6 5
3° Cianorte 17 9 4 5 0 14 7 7
4° Maringá 14 9 4 2 3 11 8 3
5° Paraná Clube 12 9 3 3 3 11 11 0
6° Toledo 12 9 3 3 3 8 9 -1
7° Coritiba 11 9 3 2 4 9 11 -2
8° FC Cascavel 10 9 3 1 5 9 11 -2
9° Londrina 10 9 2 4 3 10 11 -1
10° Rio Branco 7 9 1 4 4 12 23 -11
11° União 6 9 2 0 7 6 11 -5
12° Prudentópolis 5 9 0 5 4 4 11 -7

CLASSIFICAÇÃO GERAL         COPA DO NORDESTE
19h15 Treze x Confiança
21h30 Altos x Botafogo

         CEARENSE
20h Uniclinic x Ferroviário

       INGLÊS
17h Stoke City x Man. City

        ESPANHOL
17h Alavés x Betis

     ALEMÃO
16h30 W. Bremen x Colônia

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cianorte 7 3 2 1 0 6 2 4
2º Paraná 7 3 2 1 0 6 3 3
3º Maringá 6 3 2 0 1 5 2 3
4º Foz do Iguaçu 6 3 2 0 1 5 3 2
5º FC Cascavel 0 3 0 0 3 1 6 -5
6º Coritiba 0 3 0 0 3 1 8 -7

PARANAENSE - TAÇA CAIO JÚNIOR

GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 9 3 3 0 0 10 2 8
2º Toledo 7 3 2 1 0 5 2 3
3º Londrina 4 3 1 1 1 3 2 1
4º União 3 3 1 0 2 4 3 1
5º Prudentópolis 2 3 0 2 1 2 3 -1
6º Rio Branco 0 3 0 0 3 3 15 -12

GRUPO B

O Futebol Clube Cascavel foi até
a capital do Estado no sábado
para desafiar o Paraná Clube,
pela 3ª rodada Taça Caio Júnior
do Campeonato Paranaense e
voltou para casa com mais uma
derrota por 2 a 1 na bagagem, a
terceira em três jogos na segun-
da metade do campeonato.

Em situação semelhante à
ocorrida no jogo com o Cianorte,
quando o Leão do Vale abriu o pla-
car com dois minutos jogados no
Olímpico, o FC Cascavel pratica-
mente começou o jogo em desvan-
tagem, pois o camisa 9 paranista,
Diego, aproveitou a sobra da co-
brança de escanteio para marcar
o primeiro do Paraná Clube logo
aos 7min do primeiro tempo.

O time cascavelense segurou o
placar na 1ª etapa e voltou mais
ofensivo no 2º tempo. Aos 29 mi-
nutos, o capitão da Serpente, Xa-
ves, colocou a bola no fundo da
rede e deixou tudo igual.

Porém, aos 34min, o zagueiro

aurinegro Júnior Fell foi expulso e,
com um homem a mais, o time da
casa virou o jogo com Mansur, aos
42min do 2º tempo. Agora a equi-
pe cascavelense terá uma sema-
na para se preparar para o próxi-
mo desafio, que será novamente
fora de casa, contra o Maringá, no
domingo (18).

Com a derrota de sábado, o FC
Cascavel deu adeus matematica-
mente à chance de título na Taça
Caio Júnior e caiu uma posição na
classificaçaõ geral do campeonato.

ASSESSORIA

Sinal de alerta ligadoSinal de alerta ligado
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GRUPO A
N. Sª da Salete 4x0 JMS/Mundial Auto Center

Ass. Mor. Jd Mª Luiza 2x3 Resenha

GRUPO B
Santa Cruz 4x3 Polícia Militar do PR/PC

D’Napolli 4x1 Ponte Preta Cascavel

GRUPO C
Riviera 1x2 AE Santa Cruz

Operário 5x0 ABA

GRUPO D
Maximus/BIG 9x1  Clarito

Espaço Bier 2x3 200 Ano

GRUPO E
Pankeka/Barão 4x3 São Cristóvão

GRUPO F
Cascavel AP 4x0 Estrela Dourada/Amigos do Alex

2ª RODADA
COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE

14h AE Santa Cruz x Operário
16h 200 Ano x Maximus/BIG

JD. MARIA LUIZA
14h São Cristóvão x Consolata
16h Espaço Bier x Clarito

SANTA CRUZ
16h Estrela Dourada x Jada, Meninos do Jauri

SÃO CRISTÓVÃO
14h Policia Militar PR/PC x D’Napolli
16h JMS/Mundial x Ass. Mor. Jd. Mª Luiza

CE MANOEL MESSIAS DE SOUZA
14h Santa Cruz x Ponte Preta

NINHO DA COBRA
14h Riviera x ABA
16h N. Sra. da Salete x Resenha

Jogo de dez gols

 PÉ CALIBRADO E
DEFESA SALVADORA

Na maior goleada registrada até
aqui no campeonato, na vitória por 9
a 1 do Maximus sobre o Clarito, no

campo do Complexo Esportivo
Manoel Messias de Souza, no Jardim
Colonial, destaque para o camisa 11
Júnior Paixão, o Jesanias, que mar-

cou quatro gols. Substituto de
Pedrinho com a camisa 7, Márcio
Ezidio marcou outros dois gols,

enquanto o camisa 10 Duone Ferrei-
ra, o camisa 9 Marcelo Sampaio e o

camisa 5 Samuel “Zamorano”
marcaram um gol cada para comple-
tar o placar. Outro destaque individu-
al na rodada de ontem foi o goleiro
Teo (Gilberto Teodoroski) do 200

Ano. Ele defendeu uma cobrança de
pênalti (foto) enquanto o jogo com o

Espaço Bier estava 0 a 0.

O Amadorzão Municipal de Cas-
cavel teve sua segunda rodada re-
alizada ontem e manteve a eleva-
da média de gols por partida. No
último fim de semana, a média foi
cinco gols por jogo. Neste, apenas
e um jogo foram registrados dez
gols: Maximus/BIG 9x1 Clarito, no
campo do Complexo Esportivo Ma-
noel Messias de Souza.

Foi a maior goleada até aqui na
competição, que antes tinha a vitó-
ria por do Operário sobre o Riviera
como a mais distância no placar.
Aliás, o Operário, que leva esse
nome por causa do OFC (Operário
Futebol Clube), do Mato Grosso do
Sul, voltou a contribuir nesta roda-
da com a elevada média de gols:
goleou o ABA por 5 a 0 e se garan-
tiu antecipadamente na próxima
fase pelo Grupo C.

Já pelo Grupo D a goleada do
Maximus/BIG foi de suma impor-
tância pela disputa das vagas à pró-
xima fase. Isso porque o time auri-
negro havia perdido por 2 a 1 na
primeira rodada para o Espaço Bier,

que ontem foi derrotado por 3 a 2
pelo 200 Ano, no Ninho Cobra. An-
tes, na estreia, 200 Ano e Clarito
haviam empatado por 2 a 2.

Com isso, a chave ficou embola-
da, com o 200 Ano na liderança com
quatro pontos, seguido por Espaço
Bier e Maximus empatados com
três, mas com o Bier na segunda

posição pelos critérios de desem-
pate (confronto direito). Assim, a
rodada do próximo domingo (18), a
última da fase classificatória, será
decisiva, com Espaço Bier x Clarito
no campo do Maria Luíza e 200 Ano
x Maximus/Big no campo da Comu-
nidade Nossa Senhora da Salete,
ambos às 16h.
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3ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Resenha FC 6 2 2 0 0 6 4 2
2º N. Sra. Salete 4 2 1 1 0 5 1 4
3º Jd. Mª Luiza/CSW 1 2 0 1 1 3 4 -1
4º JMS/Mundial AC 0 2 0 0 2 2 7 -5

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A

Pos.Time PG J V E D GP GC SG
1º D’Napolli/R. Diesel 6 2 2 0 0 9 1 8
2º Ponte Preta Cascavel 3 2 1 0 1 5 7 -2
3º Santa Cruz FC 3 2 1 0 1 4 8 -4
4º Polícia Militar PR PC 0 2 0 0 2 6 8 -2

GRUPO B

Pos.Time PG J V E D GP GC SG
1º Operário AC 6 2 2 0 0 11 0 11
2º Aba FC 3 2 1 0 1 5 6 -1
3º A. E. Santa Cruz 3 2 1 0 1 3 6 -3
4º Riviera FC 0 2 0 0 2 1 8 -7

GRUPO C

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º 200 Ano 4 2 1 1 0 4 2 2
2º Esp. Bier/ Bichados 3 2 1 0 1 4 4 0
3º Maximus/BIG 3 2 1 0 1 10 1 9
4º Clarito 1 2 0 1 1 2 10 -8

GRUPO D

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pankeka/Barão 4 2 1 1 0 6 5 1
2º SE Consolata 1 1 0 1 0 2 2 0
3º São Cristóvão 0 1 0 0 1 3 4 -1

GRUPO E

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel Auto Peças 4 2 1 1 0 8 4 4
2º Jada, Meninos do Jauri 1 1 0 1 0 4 4 0
3º Estrela Dourada 0 1 0 0 1 0 4 -4

GRUPO F
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Maximus/BIG 9x1  Clarito
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16h N. Sra. da Salete x Resenha
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aqui no campeonato, na vitória por 9
a 1 do Maximus sobre o Clarito, no

campo do Complexo Esportivo
Manoel Messias de Souza, no Jardim
Colonial, destaque para o camisa 11
Júnior Paixão, o Jesanias, que mar-

cou quatro gols. Substituto de
Pedrinho com a camisa 7, Márcio
Ezidio marcou outros dois gols,

enquanto o camisa 10 Duone Ferrei-
ra, o camisa 9 Marcelo Sampaio e o

camisa 5 Samuel “Zamorano”
marcaram um gol cada para comple-
tar o placar. Outro destaque individu-
al na rodada de ontem foi o goleiro
Teo (Gilberto Teodoroski) do 200

Ano. Ele defendeu uma cobrança de
pênalti (foto) enquanto o jogo com o

Espaço Bier estava 0 a 0.

O Amadorzão Municipal de Cas-
cavel teve sua segunda rodada re-
alizada ontem e manteve a eleva-
da média de gols por partida. No
último fim de semana, a média foi
cinco gols por jogo. Neste, apenas
e um jogo foram registrados dez
gols: Maximus/BIG 9x1 Clarito, no
campo do Complexo Esportivo Ma-
noel Messias de Souza.

Foi a maior goleada até aqui na
competição, que antes tinha a vitó-
ria por do Operário sobre o Riviera
como a mais distância no placar.
Aliás, o Operário, que leva esse
nome por causa do OFC (Operário
Futebol Clube), do Mato Grosso do
Sul, voltou a contribuir nesta roda-
da com a elevada média de gols:
goleou o ABA por 5 a 0 e se garan-
tiu antecipadamente na próxima
fase pelo Grupo C.

Já pelo Grupo D a goleada do
Maximus/BIG foi de suma impor-
tância pela disputa das vagas à pró-
xima fase. Isso porque o time auri-
negro havia perdido por 2 a 1 na
primeira rodada para o Espaço Bier,

que ontem foi derrotado por 3 a 2
pelo 200 Ano, no Ninho Cobra. An-
tes, na estreia, 200 Ano e Clarito
haviam empatado por 2 a 2.

Com isso, a chave ficou embola-
da, com o 200 Ano na liderança com
quatro pontos, seguido por Espaço
Bier e Maximus empatados com
três, mas com o Bier na segunda

posição pelos critérios de desem-
pate (confronto direito). Assim, a
rodada do próximo domingo (18), a
última da fase classificatória, será
decisiva, com Espaço Bier x Clarito
no campo do Maria Luíza e 200 Ano
x Maximus/Big no campo da Comu-
nidade Nossa Senhora da Salete,
ambos às 16h.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Operário 18 6 6 0 0 17 3 14
2° Paranavaí 12 6 4 0 2 8 5 3
3° Independente 12 6 3 3 0 9 4 5
4° PSTC 11 6 3 2 1 9 4 5
5° Batel 8 6 2 2 2 10 4 6
6° Cascavel CR 8 6 2 2 2 7 6 1
7° Rolândia 6 6 1 3 2 7 9 -2
8° Iraty 5 6 1 2 3 9 13 -4
9° Andraus 1 6 0 1 5 3 12 -9
10° P. Londrinense 1 6 0 1 5 4 23 -19

SEGUNDA DIVISÃO

Cascavel CR 0x2 Operário
Rolândia 1x1 Independente

Iraty 1x2 Paranavaí
Andraus 0x4 PSTC

P. Londrinense 1x8 Batel

6ª RODADA

QUARTA-FEIRA (14)
15h30 Paranavaí x Operário
15h30 Independente x P. Londrinense
15h30 Iraty x Batel
20h PSTC x Cascavel CR
20h Rolândia x Andraus

7ª RODADA

O Cascavel Clube Recreativo ti-
nha a ingrata missão de tentar pa-
rar o Operário na Segunda Divisão,
mas entrou para a lista dos que não
conseguiram. A Serpente recebeu
o Fantasma na tarde de ontem, no
Estádio Olímpico, e foi derrotada
por 2 a 0, com gols de Alysson, aos
13min do primeiro tempo, e Erick
ampliou aos 43min do segundo.

Com o resultado, o time casca-
velense caiu da quarta para a sex-
ta posição na tabela de classifica-
ção, sendo ultrapassado por PSTC
e Batel, que venceram fora de casa
na rodada. O time de Cornélio Pro-
cópio goleou o Andraus for 4 a 0
em Campo Largo e o de Guarapua-
va aplicou 8 a 1 na Portuguesa Lon-
drinense, que terminou o jogo com
apenas oito jogadores em campo -
perdeu dois expulsos e um lesio-
nado quando já havia feito as três
substituições.

Para o Cascavel CR, entretanto,
a queda na tabela de classificação

Fantasma vence
no Olímpico

da Segundona não é de todo ruim,
já que, ao deixar a 4ª e assumir a
6ª colocação, está indo para o Gru-
po 2 na próxima fase, escapando
assim do Operário, que por enquan-
to forma o Grupo 1 com PSTC (4º),
Batel (5º) e Iraty (8º). Já a chave 2
tem neste momento Paranavaí (2º),
Independente (3º), Cascavel CR (6º)
e Rolândia (7º). Vale lembrar que
sairão dos dois grupos da segunda
fase os classificados para a elite
do Paranaense 2019 - os líderes
de cada chave.

Fora do campo das suposições,
o CCR amargou o terceiro jogo sem
vitória com a derrota de ontem e
terá um compromisso fora de casa
na próxima rodada. Visitará o PSTC
na quarta-feira, em Cornélio Procó-
pio, pela 7ª e antepenúltima roda-
da. Depois, visitará o Batel pela 8ª
rodada, no próximo domino (dia 18)
e fechará a fase classificatória di-
ante do Rolândia em casa no dia
25 (domingo).

FÁBIO DONEGÁ

PLACAR DE ONTEM
GAÚCHO

Internacional 1x2 Grêmio
Juventude 0x0 Veranópolis

São Luiz 1x2 São José
Avenida 1x1 Novo Hamburgo
Cruzeiro 0x1 Caxias

São Paulo 1x2 B. de Pelotas

CARIOCA
Portuguesa 1x2 Cabofriense

Volta Redonda 1x1 Botafogo
Fluminense ?x? Nova Iguaçu

PAULISTA
Ponte Preta 0x0 Ferroviária

Santos 1x3 São Bento
São Paulo 3x1 Red Bull

Ituano 0x3 Palmeiras
Santo André 2x3 Novorizontino

Botafogo 0x2 Corinthians
Bragantino 1x1 São Caetano

Mirassol 1x1 Linense
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

As necessidades     do Jardim Claudete

AMPLIAÇÃO
Há alguns anos havia apenas o
salão comunitário. Já com a
transferência da UBS (Unidade
Básica de Saúde) para outro
imóvel locado pelo município, a
associação foi ampliada e permitiu
um espaço a mais para trabalhos
administrativos.
“Estamos planejando uma reforma
geral, com nova fachada e acesso à
associação e mudar essa estética
de hoje. Nosso objetivo também é
que as pessoas tenham um salão
agradável para utilizar para
festa e outros encontros”, ressalta
Petroceli.

Obras
Há dois meses um acidente
deixou estragos no muro da
Associação de Moradores do
Jardim Claudete e nos últimos
dias as obras para reerguer a

estrutura foram iniciadas.
Para a realização da obra houve
parceria entre a comunidade e

a Cohavel (Companhia de
Habitação de Cascavel). “Nós

doamos os materiais e a
prefeitura forneceu a mão de

obra”, cita Petroceli.

TRÂNSITO
Uma das reivindicações de moradores é para que haja melhor sinalização nas ruas
do bairro. “Uma delas é a Nereu Ramos, que além de estreita e ter poucas vagas
para estacionar precisa ser melhor sinalizada. Acredito que já na Avenida Brasil
também poderia ser instalada um placa orientando motoristas de que essa rua dá
acesso à BR 467, pois muitos não sabem”, sugere Wilson Luiz Pieniak. Já na Rua
Alcir Motta, a crítica é com relação ao asfalto, que embora tenha recebido
reparos, não foram suficientes.

Segurança
O Ciscom (Conselho Integrado

de Segurança Comunitária)
reúne lideranças dos bairros
Claudete, Country, Cancelli e

Canadá que buscam parcerias
para que moradores possam
viver com mais tranquilidade.

“É uma forma de nos
aproximarmos do trabalho das
polícias e contribuir também

com o projeto vizinho
solidário”, explica Petroceli.
No último fim de semana, o

conselho promoveu um jantar
para arrecadar recursos que
fortalecerão algumas ações.

 Há mais de 30 anos, Lígia Borges Saver, administra empresa ao lado do salão
comunitário. O pedido dela é para que o município tenha uma atenção maior
com a Rua Jorge Lacerda, responsável pelo acesso às vias do Claudete.
“É como se ela fosse a porta de entrada da nossa cidade, pois muitas pessoas
chegam aqui por esse trajeto. Precisamos de um recapeamento em toda a
extensão da rua e além disso, lombadas pois o tráfego de veículos é intenso”.

Pontes
Impasse antigo no bairro é
por conta da ponte sobre a

Rua Antônio Damian.
Devido às condições do

tempo, a estrutura desabou
e após aproximadamente
três meses, pouco foi feito

no local. O medo de
moradores é de que o

mesmo problema ocorra na
Rua Hélio Richard. Além
disso, há pedido também

para que a iluminação seja
reforçada.

Educação
A oferta de vagas pelo

Cmei e (Centro Municipal
de Educação Infantil) Raio
de Luz, que também teve
parte do muro na lateral
comprometida, já não é

suficiente para a demanda
da região.

“Temos conhecimento de
que a estrutura receberá

reformas, mas seria
necessário também

ampliá-la para que haja
mais vagas”, sugere

Pienak.

Clóvis comenta que o bairro é carente de espaços públicos para
o esporte e lazer dos moradores. “Seria interessante que aqui
fosse construído um Centro Poliesportivo. Além disso, não
temos praças e áreas públicas e como faço parte da associação
tenho que olhar para a comunidade como um todo”, afirma.

Esporte e lazerR ecapeamento

Por dois anos, Clóvis Petroceli
esteve à frente da Associação de
Moradores do Jardim Claudete
em Cascavel e defendeu inces-
santemente as causas da comu-
nidade. Embora não ocupe mais
o cargo de presidente, permane-
ce na diretoria para contribuir
para que a região que ele e cente-
nas de outras famílias vivem, re-
ceba melhorias.

Por isso, não surpreende o
fato de que seja visto na sede
da associação, envolvido em al-
gum trabalho, assim como na

última sexta-feira (9), em que
destinou par te do seu tempo
para o corte de grama.

“São ações como essa que pre-
cisam de apoio da comunidade.
Por isso sempre nos reunimos e
combinamos entre a diretoria al-
gumas ações e quem pode contri-
buir”, comenta.

A preocupação da associação
não é somente com a limpeza do
local e, por isso, esforços são
mantidos para que em breve a po-
pulação possa contar com um es-
paço moderno e confortável.

CLÓVIS
PETROCELI se
dedica a trabalhos
em favor de toda a
comunidade

MURO DESTRUÍDO em
acidente é reerguido e

outras melhorias são
previstas para a

associação



LOCAL06 HOJE NEWS, 12 DE MARÇO DE 2018 LOCAL 07CASCAVEL, 12 DE MARÇO DE 2018

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

As necessidades     do Jardim Claudete

AMPLIAÇÃO
Há alguns anos havia apenas o
salão comunitário. Já com a
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Básica de Saúde) para outro
imóvel locado pelo município, a
associação foi ampliada e permitiu
um espaço a mais para trabalhos
administrativos.
“Estamos planejando uma reforma
geral, com nova fachada e acesso à
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de hoje. Nosso objetivo também é
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Obras
Há dois meses um acidente
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estrutura foram iniciadas.
Para a realização da obra houve
parceria entre a comunidade e

a Cohavel (Companhia de
Habitação de Cascavel). “Nós

doamos os materiais e a
prefeitura forneceu a mão de

obra”, cita Petroceli.

TRÂNSITO
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com a Rua Jorge Lacerda, responsável pelo acesso às vias do Claudete.
“É como se ela fosse a porta de entrada da nossa cidade, pois muitas pessoas
chegam aqui por esse trajeto. Precisamos de um recapeamento em toda a
extensão da rua e além disso, lombadas pois o tráfego de veículos é intenso”.
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O especialista em varejo Fred Rocha
estará na quarta-feira, 14 de março,
em Cascavel. Ele virá à cidade a
convite do Acic Labs, aceleradora
tecnológica da Associação
Comercial e Industrial de Cascavel.
Fred fará a terceira palestra do
ciclo Trimestre do Varejo, sobre
Tecnologia do Varejo, que será às
19h do dia 14 no Anfiteatro Emir
Sfair, no Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel.
Estudioso do assunto, das
tendências e dos movimentos do
comércio, Fred Rocha dará detalhes
sobre a atualidade e sobre o que
reserva o comércio nos próximos
anos. O foco são os impactos da
tecnologia e da inovação em
negócios tradicionais, e de como
essas ferramentas podem contribuir
para fortalecer empresas e fazer
com que elas possam seguir fortes e
saudáveis pelos próximos anos.

Acic Labs promove
workshop, hackathon

e hub matchO ciclo Trimestre do Comércio tem
patrocínio do Sicoob Credicapital e
apoio de vários parceiros. O valor da
palestra é de R$ 30 por pessoa. Os
trabalhos seguirão nas próximas
semanas com workshops, hackaton,
hub match e outras atividades. Mais
informações podem ser conseguidas
pelo endereço www.aciclabs.com.br e
pelo telefone 3321-1400, com o
coordenador do Acic Labs, Matheus
Lazzari Nicola.

Fred Rocha é o convidado do
Acic Labs para palestra quarta

A programação do Trimestre do
Varejo, do Acic Labs, terá

continuidade nos próximos dias com
outras atividades. O diretor de

Comunicação Social Carlos Guedes
informa que haverá workshop de
inovação e projeto de 26 a 29 de
março, hackathon (maratona de

desenvolvimento com profissionais
multidisciplinares) dias 21 e 22 de

abril e hub match (evento para
conectar empreendedores com
mentores, empresas âncoras e

investidores) no dia 26 de abril. Os
resultados do trimestre vão ser

apresentados em reunião
empresarial da Acic no dia 3 de

maio.
Mais informações sobre as

atividades programadas para o
Trimestre do Varejo (com preço

simbólico) e sobre as inscrições
podem ser conseguidas no site

www.aciclabs.com.br . O Sicoob é o
patrocinador do evento. São

apoiadores Acic, Prefeitura de
Cascavel, Fecomércio, Sesc, Sebrae,
Iguassu Valley, Amic, SescaPR, CDL,

Apras e Sindilojas.

Carlos Guedes é
diretor de

Comunicação
Social da Acic

ASSESSORIA

Facilidades para contratar máquina leitora de cartões
Acic e Sicoob Credicapital mantêm há anos parcerias que beneficiam

empresas filiadas à associação comercial. Um deles é o Sipag, máquina
leitora de cartões que pode ser sua com uma série de vantagens. Não há
taxa de adesão, a mensalidade é a menor do mercado, é possível fazer a

antecipação de recebíveis diretamente pela máquina sem pagamento de IOF
e ainda há taxas diferenciadas para empresas associadas à Acic.

As condições especiais para quem quer ter acesso ao Sipag expiram no dia
31 de março. Mais informações podem ser conseguidas com o Departamento

Comercial da Associação Comercial e Industrial de Cascavel pelo telefone
3321-1400. Ou ainda diretamente na Acic, localizada na rua Pernambuco,

1.800, em frente à Câmara de Vereadores.
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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 março de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Ivo Augusto Tagliari e Jaine Belloni de Assis
2-Luan Augusto Alexandre de Souza e Natielly Wagner Arpino
3-Saulo José da Silva e Marisete Pereira
4-Jhone Santos de Alencar e Pâmela Eleodoro dos Santos
5- Cleber Augusto de Lima Evangelista e Ana Paula Vieira Sobral
6- Cleber Luiz Almeida Bugs e Andréia Macanhão
7- Levi Junior José Borges e Marcia Lopes da Silva
8- André Gustavo Ortega Sousa e Taynara Stadler
9- José Paulo Bernardi e Jéssica Teles Garcia
10- Newton Lucas Lubacheski e Talita Rocha da Silva
11- Douglas Frutuoso Oliveira e Rosilian Jeane Maceio Alves

A gentileza em poder ceder o
assento no ônibus às pessoas
mais velhas ou que necessitam
do lugar diante de alguma limita-
ção física e até mesmo por outros
motivos já é algo certamente gra-
tificante para quem o faz.

Embora isso dependa, sobre-
tudo, do bom senso de cada cida-
dão, existe regulamentação espe-
cífica para que haja o cumprimen-
to em relação aos assentos em
transporte coletivo.

“Conforme o parágrafo 2º do ar-
tigo 39 da Lei Federal nº 10.741/
2003, 10% dos assentos em ôni-
bus do transporte coletivo devem
ser reservados para idosos”, es-
clarece a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trân-
sito) de Cascavel.

Um das leitoras do Hoje News
questionou o fato de não ter o di-
reito assegurado no transporte co-
letivo. Ela já tem mais de 60 anos
não precisa pagar pela passagem
e por esse motivo, não conseguiu
um assento para seguir pelo traje-

Transporte coletivo:
direito e deveres

CONSCIENTIZAÇÃO
Para que direitos sejam
respeitados, o Setor de Trânsito da
Cettrans frequentemente aborda o
assunto em palestras, sempre
buscando a prática da cidadania
entre os participantes. Um projeto
específico também segue em
desenvolvimento com alvo no
público do transporte coletivo.
“Este tema será o cerne e uma
dinâmica será desenvolvida dentro
dos ônibus, buscando estimular a
consciência no que tange direitos e
obrigações, bem como o respeito
nas relações humanas”, explica.

to escolhido no ônibus.
A Cettrans reconhece que em-

bora haja lei que preconiza quanto
à obrigatoriedade de assentos pre-
ferenciais, não existe nenhum tipo
de fiscalização em caso de uso por
outros usuários. “Desta maneira,
visam priorizar o uso desses es-
paços por pessoas com mobilida-
de reduzida, e não têm caráter pu-
nitivo. Assim, cabe a cada cidadão
a consciência de ceder o assento
aos portadores dessa mobilidade
reduzida”, afirma.  Reportagem: Romulo Grigoli

Identificação
A Lei Federal nº 10.048/2000

também traz obrigatoriedades
no que diz respeito ao

transporte coletivo. “As
empresas públicas de

transporte e as concessionárias
de transporte coletivo
reservarão assentos,

devidamente identificados, aos
idosos, gestantes, lactantes,

pessoas portadoras de
deficiência e pessoas

acompanhadas por criança de
colo”, consta na legislação.
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 Garantir a manutenção da enti-
dade a serviço do público com al-
gum tipo de deficiência física ou
mental exige esforços diários da
Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de Cascavel.

Por isso é comum que a equipe
responsável por doações entre em
contato pelo telefone solicitando
algum tipo de ajuda. Há quem vá
até o local informado para receber
a contribuição e tudo é certificado
por meio de recibo.

Ações voluntárias também são
realizadas com frequência no intui-
to de que os trabalhos desenvolvi-
dos pela Apae não sejam prejudi-
cados e além disso, há contribui-
ções por parte da administração
municipal.

Já relação ao governo do Esta-
do houve corte significativo no nú-
mero de profissionais que prestam
serviços à entidade. Diante dessa
falta, a diretoria deve buscar outras
formas de recursos para que aten-
dimentos sejam mantidos.

Seja um colaborador

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

DOAÇÕES são essenciais para que atendimentos não sejam prejudicados

Termo de Fomento DOAÇÕES
Enquanto isso a população pode
fazer a sua parte com doações
em qualquer valor à entidade. O
depósito de notas fiscais nas
urnas identificadas em
estabelecimentos comerciais da
cidade é mais uma forma de
contribuição que pode resultar
em recursos para a Apae. Quem
quiser colaborar ou saber mais
sobre os atendimentos realizados
na sede em Cascavel pode
entrar em contato pelo telefone
(45) 3036-4219.

 O poder público mantém parceria por meio de um Termo de
Fomento já que a instituição prevê o atendimento de crianças,
adolescentes e adultos com deficiências intelectual e múltiplas
na educação infantil, ensino fundamental 1º e 2º ciclo e EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos).

“No caso da Apae não foi necessária a abertura de Chama-
mento Público, já que é a única entidade a prestar este tipo de
atendimento e foi possível a inexigibilidade. O convênio tem prazo
de 12 meses, começou a vigorar no dia 02 de janeiro e se encerra
no dia 31 de dezembro. Neste período a entidade receberá o total
de R$ 250 mil desta parceria”, afirma em nota a prefeitura.

Além disso, a Secretaria de Assistência Social mantém um
convênio. “Diz respeito ao cadastro da entidade junto ao Con-
selho de Assistência Social. O valor repassado mensalmente
é de R$ 1.700, para defesa e garantia de direitos”, afirma a
secretaria. Existe a previsão de aumento nesse repasse, po-
rém sem data prevista.
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Boeing-737 em Cascavel
Um Boeing-737 está es-

tacionado desde sexta-feira
em um aeroporto particular
que fica próximo ao Distrito
de Espigão Azul, em Casca-
vel. A aeronave de 30 metros
de comprimento e 28 me-
tros entre uma asa e outra
não aterrissou no local, mas
veio rodando em cima de um
caminhão, de Salvador até
Cascavel, e chamou atenção
por onde passou.

O avião, que pesa 40 to-
neladas foi arrematado em
um leilão da Vasp, empresa
que deixou de operar em
2005 e ainda tenta pagar
suas dívidas, e posterior-
mente foi adquirido por dois
empresários cascavelen-
ses. “O juiz mandou o avião
‘encostar’, fechar as portas
e assim permaneceu duran-
te 13 anos no Aeroporto In-
ternacional de Salvador. O
pessoal que o arrematou
não conseguiu tirá-lo de lá e
então o compramos”, conta
Eugênio Krum.

AILTON SANTOS

Restauração
Ele explica que a antiga carcaça será completamente reformada e ficará exposta até
mesmo para visitação. “Nosso objetivo é restaurar direitinho para preservar essa
relíquia e abrilhantar nosso aeroporto. Também esperamos mantê-lo para visitação de
pessoas que ainda não tiveram acesso a um avião, entre crianças e estudantes”,
explica Krum.  O aeroporto privado localizado na PR-486 já está em operação.
“Será utilizado principalmente para voos particulares”, ressalta um dos proprietários.

ESTRUTURA será
restaurada e colocada
para visitação de curiosos
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Uma polêmica que se arrasta
desde o ano passado e que pre-
cisará de medidas extremas para
ser solucionada. Um jogo de em-
purra entre a Unioeste (Universi-
dade do Oeste do Paraná) e o go-
verno estadual tem prejudicado
alunos surdos que necessitam de
intérpretes de Libras (Língua Bra-
sileira de Sinais) para compreen-
der o conteúdo passado pelos pro-
fessores. O caso é que em novem-
bro de 2017 o contrato do único
profissional que atuava no cam-
pus de Cascavel foi encerrado e
a partir daí os acadêmicos fica-
ram sem assistência.

E segundo a Unioeste o Gover-
no do Paraná não autorizou, até o
momento, a contratação de vagas
e horas para intérprete de Libras.
Ou seja, nesta segunda-feira (12),
quando as aulas retornam nos cin-
co campus da Universidade (Cas-
cavel, Toledo, Marechal Cândido
Rondon, Foz do Iguaçu e Francis-
co Beltrão) os antigos e novos alu-
nos que dependem deste profis-
sional terão mais uma vez os di-
reitos violados, já que não há ne-
nhuma sinalização quanto a no-
vas contratações.

Ano letivo começa sem intérpretes Autonomia
A Seti (Secretaria Estadual de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior) foi procurada pela

reportagem para se posicionar
quanto a possibilidade de

autorização de vagas e horas
para intérpretes, porém, não
retornou até o fechamento

desta edição. Vale lembrar que
no fim de setembro, quando do

surgimento das primeiras
manifestações dos acadêmicos,

a secretaria informou que as
universidades estaduais têm

autonomia para realizar
concursos públicos desde que
existam vagas autorizadas,

abertas quando há pedidos de
exoneração ou falecimento. No

caso da Unioeste, a própria
instituição deveria avaliar o

quadro e se possui essas vagas
autorizadas, para daí sim

realizar o concurso.

Por conta disso, representantes da Surdovel (Associação de Surdos de Cascavel)
e do Fórum Municipal em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
se reúnem na terça-feira (13), na sede do Sinteoeste (Sindicato dos
Trabalhadores das Universidades do Oeste do Paraná), às 14h, para entrar com
um mandado de segurança na tentativa de garantir a contratação deste profissional
o quanto antes. Neste encontro será decidido se o mandado será contra o
Estado ou a Unioeste ou até mesmo contra ambos. O diretor social e cultural da
Surdovel, Julio Marcos de Souza, confirma a possibilidade do pedido.
A falta do intérprete de Libras trouxe prejuízos também aos acadêmicos de
Pedagogia, que possuem em sua grade curricular a disciplina da Língua Brasileira
de Sinais, obrigatória para a conclusão do curso.

Mandado de segurança

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Fábio Donegá

No ano passado, a Surdovel organizou um protesto no centro de Cascavel na tentativa de
pressionar o Estado. Além disso, a promotoria foi acionada para que, por meio do Ministério
Público, fosse exigida a presença do intérprete dentro da sala de aula. A ação, no entanto,
não surtiu efeito.

Manifestações
O DIRETOR SOCIAL e cultural
da Surdovel, Julio Marcos de
Souza, em protesto pela falta de
intérpretes de Libras na Unioeste
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BOLINHOS DE CHUVA

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Momentos e exemplos de carinho

Guerreira
Ele descreve a mãe
com uma guerreira

por todas as
experiências e
momentos que

enfrentou na vida.
“Além da perda

precoce do filho,
ficou cuidando do
nosso pai por oito
anos, quando ele

teve um derrame e
ficou em uma

cadeira de rodas.
Lutou muito, pois
ele não queria em
hipótese alguma

repartir os
momentos difíceis

com os filhos, e sim
com ela”, recorda.

Ele comenta que a todos os momentos ao lado da mãe foram mar-
cantes e recorda alguns deles com carinho. “Ao ligar e dizer que estava
indo até a casa dela e ela preparara exatamente o que eu queria e sentia
falta. Ah... os bolinhos de chuva em tardes frias, com um bom café
com leite, isso não teremos mais”.

 “É o exemplo que fica, é o carinho que perdura. Para nós que fala-
mos tantas vezes de pais e filhos a tantos jovens, não imaginava a dor
que é perder quem te trouxe ao mundo, mas aos poucos vamos levantar
e seguir o caminho que ela sempre nos ensinou, o da verdade!”.

O último momento de diversão de Marília ao lado da
família foi na festa de 15 anos da neta Gabrielly, registra-

dos nas fotografias e na memória de todos que a amavam.
Em decorrência de falência múltipla dos órgãos e parada

cardiorrespiratória Marília Popiu faleceu no dia 2 de março.
O sepultamento ocorreu no Cemitério Central.

Marília Popiu nasceu no dia 10 de janeiro de
1951 na cidade de Curitibanos (SC) e a vida lhe
reservou momentos de muitas realizações, su-
perações e felicidades.

A chegada em Cascavel ocorreu no fim da
década de 60. Em outubro de 1970 se casou
com José Popiu com quem teve três filhos:
Jeferson, Marcio e Luciano.

De forma trágica, ela perdeu um filho em
1989, Márcio que na época tinha 16 anos.
Embora a dor da perda seja algo difícil de li-
dar, a família teve forças e a adoção de Mar-

cia Camila Popiu, que hoje tem 29 anos, trou-
xe alegria. Marília exerceu o trabalho como
servidora pública, no cargo de assistente so-
cial do Centro Social Urbano do Bairro São
Cristóvão, por três anos.

A leitura é algo que a atraía e o hobby que
trouxe para ela muito conhecimento foi algo
que serviu de exemplo na família. “Estudou
apenas até a 3ª série, mas o amor pela leitu-
ra sempre foi fascinante, e ensinou isso às
netas, que abraçaram a ideia”, comenta o fi-
lho, o jornalista Jeferson Popiu.
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 Cascavel viveu um fim de sema-
na violento com duas mortes no trân-
sito (leia mais na página 20), além
dos dois mortos vítimas de homicí-
dios e uma tentativa.

A primeira morte foi no Bairro Mo-
rumbi ainda na noite de sábado e a víti-
ma foi identificada como Alisson Willi-
am de Oliveira e tinha 34 anos.

Ele foi esfaqueado e sua morte te-
ria ocorrido pela perda excessiva de
sangue. Alisson foi encontrado caído na
Rua Serra das Furnas, após populares
acionarem o socorro.

Médico e socorristas do Siate até ten-
taram reanimá-lo, mas não conseguiram
reverter o quadro. O pai do rapaz acom-
panhou a tentativa de socorro do filho.

Mortos por tiros e facadas

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 08
Latrocínios 00
Confrontos 00
Mortes no trânsito 10

O sobrevivente, também vítima de esfaqueamento,
em crimes relacionados estaria na companhia de
Alisson, mas conseguiu fugir para pedir ajuda na Rua
São Roque, próximo à Rua das Furnas, onde estava
Alisson ferido. Este segundo rapaz teve ferimentos
leves e foi atendido pelos socorristas do Samu. Foi
então que ele teria relatado que ambos os casos têm
ligação. A Polícia Militar ouviu testemunhas no local
e o autor das facadas já teria sido identificado. Os
motivos dos dois crimes ainda não foram divulgados.

  Tentativa
e homicídio

foram
registrados

no
Morumbi

na noite de
sábado

Sobrevivente

AÍLTON SANTOS

MORTO POR ENGANO?
Informações preliminares indi-

cam que o segundo homicídio do
fim de semana pode ter sido passi-
onal e que a vítima morreu “de gra-
ça”, já que pode ter sido assassi-
nada por engano. Segundo o apura-
do pela reportagem do Hoje News,
a morte de Adilson Soares Nardo,
de 45 anos, com um tiro no rosto
na madrugada de ontem em fren-
te a uma casa de bailes no Bairro
Santa Cruz, na esquina da Rua
Zircão com Tito Muffato, pode não
ter envolvimento algum com uma
possível cena de ciúmes e descon-
trole emocional.

Adilson estava no bailão e foi
arrastado para fora, pelo atirador,
que fez um disparo contra o seu
rosto. Quando o socorro chegou

AÍLTON SANTOS

apenas pode cons-
tatar que ele já es-
tava morto.

Enquanto fazia
buscas pelo local, a
polícia foi informa-
da que o suspeito
de ter disparado,
um homem de 40
anos, estava por perto,
observando toda a movimentação.
Ele tentou fugir, mas foi localizado
pela polícia e encaminhado à 15ª
Subdivisão Policial.

Já durante o dia foi encontrada a
caminhonete utilizada, num primeiro
momento, para dar fuga ao atirador.
Ela estava abandonada no Bairro Es-
meralda, e foi levada ao pátio da 15ª
SDP onde passará por perícia.

CONFUSÃO
Enquanto a polícia fazia um cordão
de isolamento e aguardava a chegada
do IML para recolher o corpo de
Adilson, uma nova confusão se
formou no local do crime, desta vez
envolvendo um curioso que tentou
romper o cordão de isolamento. A
confusão foi flagrada pela equipe do
Hoje News que acompanhava o
desdobramento dos fatos.

Homem pode ter sido morto por engano na saída de um bailão no
Santa Cruz
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O fim de semana foi violento tam-
bém nas estradas com duas mortes
por acidente de trânsito em Cascavel.

Em um dos casos o óbito foi ins-
tantâneo. Trata-se de um motociclis-
ta que se envolveu em um acidente
no começo da madrugada de on-
tem na BR-277, em Cascavel. 

O rapaz foi identificado como
Juliano Pereira da Silva e tinha 30
anos. A moto que Juliano estava
bateu de frente contra um veículo
de passeio. O fato foi registrado no
Trevo do Turisparque. 

O corpo do motociclista foi enca-
minhado ao IML (Instituto Médico
Legal). No fim da manhã ele foi libe-
rado aos familiares para o velório. 

Sangue no asfalto: 2 mortes

Mais um avião oficial, um Hér-
cules da FAB (Força Aérea Brasilei-
ra), pousou em Cascavel para uma
nova transferência de presos para
o presídio federal de Catanvudas.

O fato registrado ontem contou
com um forte esquema de segu-
rança. A escolta foi realizada por
agentes do Departamento Peniten-
ciário Nacional. Ao menos quatro
presos teriam descido da aerona-
ve, possivelmente vindos de Cam-
po Grande, Mato Grosso do Sul,
onde existe mais um presídio fe-
deral, dos quatro existentes em

todo o território nacional. Não hou-
ve confirmação da identidade dos
presos e esta foi a segunda movi-
mentação deste tipo nos últimos
dias. Na semana passada teriam
sido oito presos levados de Catan-
duvas para outras unidades fede-
rais e a chegada de quatro presos
transferidos para Catanduvas.

Apesar desta movimentação in-
tensa, estas mudanças são de ro-
tina e ocorrem com frequência, ten-
do em vista que um mesmo preso
fica, no máximo, por até dois anos
em um mesmo presídio federal.

MOTOCICLISTA bateu de frente contra carro
de passeio e morreu na hora

NOVA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS

MAIS uma
transferência de
presos foi
realizada ontem

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

 Morte no
hospital

A outra morte no trânsito foi
registrada ainda no sábado
e se trata de uma vítima de
acidente, mas que estava
internada há pelo menos

uma semana. Altair
Gonçalves Aguiar, de 31

anos, sofreu um acidente de
moto na Avenida Tito

Mufatto no dia 3 de março
quando, ao tentar desviar
de um buraco, perdeu o

controle da direção,
batendo contra um posto e
uma árvore. Desde então
ele estava internado em

estado grave com
traumatismo craniano. Sua

morte foi confirmada na
tarde de sábado no Hospital
Universitário de Cascavel.



INTENÇÃOINTENÇÃOINTENÇÃOINTENÇÃOINTENÇÃO
O vereador tucano não concorda, por exemplo,
com a nomeação de outros cargos

comissionados, já que o limite prudencial está
no alerta. Gestão e proatividade são as ferramentas
sinalizadas por Sampaio, sem mais impostos.
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Construindo pontes
“As pessoas são solitárias porque constroem muros ao
invés de pontes”. A célebre frase do Pequeno Príncipe

(Obra de Antoine de Saint-Exupéry) é vista com
desconfiança pelos cascavelenses responsáveis pela

construção da famigerada ponte do
Parque Linear do Morumbi.

Queda
Sem muro, muita coisa
estranha acabou surgindo e
derrubou três secretários do
governo Paranhos em um
espaço de 24 horas. A
polêmica vai longe e promete
agitar o meio político por
muitos dias. O secretário
Juarez Berté saiu atirando pra
todos os lados e o Ministério
Público está no caso.

Comunicação I
O prefeito Leonaldo
Paranhos não quer tocar
mais no assunto avisou que
entrevistas estão suspensas
até a reunião com os
diretores de cada pasta para
definir estratégias de

trabalho. Ele
mesmo
assumiu o
comando das
secretarias.

Comunicação II
Enquanto isso a Secretaria
de Comunicação que
sempre fez a “ponte”
entre a imprensa
e o prefeito
para as entrevistas, a
partir de agora faz a
“intermediação”,
“conexão” ou “ligação”
entre ambos. Fazer “a
ponte” é um termo
em desuso.

Incompreendido
Uma declaração do
vereador Pedro Sampaio
(PSDB) rendeu cobranças,
mas tudo não passou de
um mal entendido.
O vereador não defende o
aumento de tributos,
mas uma gestão eficiente
e estratégica para
otimizar as ações da
administração.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Não será surpresa se outros secretários municipais
pedirem exoneração nos próximos dias.

 Tem secretário que só permanece no cargo por
respeito ao prefeito Paranhos, mas queria estar fora.

O número de pessoas
desempregadas e o desen-
volvimento econômico de
Cascavel são as justificati-
vas que o vereador Sergi-
nho de Oliveira (PPL) utiliza
para a convocação da au-
diência pública marcada
para às 19 horas do dia 14
de março, na Câmara de
Vereadores.

Sindicatos, empregados
e empregadores, além de
lideres políticos devem dis-
cutir propostas de flexibili-
zação dos horários de aber-

Comércio
ampliado

tura e trabalho no comércio
e na indústria. O vereador
afirma que a intenção não
é prejudicar a classe traba-
lhadora, mas ampliar as va-
gas e a renda das pessoas.

Outra defesa do verea-
dor é sobre o horário esta-
belecido para o fechamen-
to do comércio. Serginho
acredita que uma cidade
com o porte econômico e
populacional de Cascavel,
já precisa discutir a aber-
tura intermitente de algu-
mas praças comerciais e
empreendimentos, por
exemplo, os shoppings.

“A ampliação do horário de atendimento dos mercados é
um exemplo positivo. Não precisamos radicalizar nada, mas
uma discussão avaliativa é imprescindível nesse momento
econômico que vivemos”, alerta.

SERGINHO RIBEIRO defende ampliação do horário do comércio

Ampliação

DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Edna Nunes
   Foto: Divulgação
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semana que passou
foi de tensão no
governo municipal
com a queda de três
secretários, brigas

internas e muita provocação
política dos adversários do
prefeito Leonaldo Paranhos. A
ebulição política em Cascavel foi
motivada pela troca de materiais
da construção de uma ponte do
Parque Linear do Morumbi, uma
das obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado).
Paranhos nega que uma crise
tenha se instalado no governo e
culpa a Contersolo Construtora,
empresa responsável pela
construção do Morumbi EcoPark,
como a causadora do problema.
O secretário Juarez Berté saiu
atirando para todos os lados e diz
que Paranhos também deveria
ser afastado. Em meio ao tiroteio,
Paranhos concedeu entrevista ao
Hoje News, elogiou os três
secretários envolvidos na
polêmica e diz que eles poderão
voltar ao cargo após o processo
administrativo, mas ressaltou:
“Se quiserem brigar, briguem
pelo lado de fora”. Confira a
entrevista.

A

“Briguem do
 lado de fora”

Interesses escusos
“Não acredito. Só se pediram para a
empresa fazer isso, mas eu acho que
não. Parece-me que a empresa, inclu-
sive, é uma boa empresa. O problema
é que as pessoas estão acostumadas
[com a ideia de] que o poder público
pode fazer qualquer coisa, sem organi-
zação, por isso que estamos da forma
que estamos. A população não acredi-
ta mais no poder público. E o nosso pi-
lar central é a transparência, eu não
posso pagar algo que não foi feito o trâ-
mite que deve ser feito para pagar. Eu
vou responder a um processo por isso,
as pessoas vão explorar negativamen-
te isso e eu não quero que isso aconte-
ça no governo, por isso a nossa decisão
[de exonerar os secretários]”.

Saída de Berté
“Eu ponderei com ele exatamente
isso [a saída do governo], porque como
nós vamos fazer esse processo inter-
no e o outro secretário, o Fernando,
estará do lado de fora e eles têm uma
divergência que já é conhecida, isso
poderá trazer um problema, então eu
quero total isenção, tanto é que não
vou nomear secretário em nem uma
dessas três pastas. Já chamei os dire-

tores, eles continuarão respondendo
pelas secretarias sob o meu comando,
vou conhecer o plano de trabalho das
secretarias, poderemos tocar em fren-
te, mudar alguma coisa dentro daqui-
lo que é nossa necessidade, mas não
vou nomear ninguém até o processo
administrativo ser concluído, o que
deve ser dentro de 30 ou 45 dias”.

Sem erros
“Nós não cometemos nenhum erro,
aliás, o que nós fizemos foi licitar uma
obra. A obra consta aquele tipo de
material, mas mesmo assim em no-
vembro nós tomamos uma medida e
fizemos uma notificação à empresa
para ela executar o projeto confor-
me a licitação. Eu estou esperando o
prazo concluir para poder usar a fer-
ramenta que eu tenho que é de noti-
ficação e de multa se ela não cumprir
o cronograma de obras, ou até mes-
mo numa questão de bom senso até
conceder o aditivo desde que ela faça
aquilo que está determinada, um adi-
tivo de prazo, para que ela possa cum-
prir o que está no contrato”.

Volta dos secretários
“Claro [que podem voltar] e acho que

devem, inclusive. São dois bons se-
cretários. O Berté vem fazendo um ex-
celente trabalho dentro do programa
Cidade Limpa, transformou a cidade,
nos colocou no ano passado como a
quinta cidade mais limpa do Sul do
Brasil. O Fernando Dillenburg está fa-
zendo um trabalho extraordinário,
implantamos o IPC (Instituto de Pla-
nejamento de Cascavel). Eles cabem
em qualquer lugar no governo. O que
eu não quero e não vou aceitar é que
a gente fique perdendo tempo com
discussão que não produz, só isso!
Também é uma decisão deles, de vol-
tar ou não. A cidade tem 320 mil habi-
tantes e tem muita gente boa. O que
eu preciso fazer é gerenciar a cidade
para ter menos problemas possíveis”.

Influência da crise
“Se eu não tomar as providencias que
estou tomando pode influenciar [no
governo], porque fica alguém que
está lá dentro respondendo por uma
secretaria, mas brigando com acusa-
ções, isso pode complicar. É exata-
mente isso que eu estou dizendo: se
quiserem brigar, briguem pelo lado
de fora, enquanto isso eu faço o que
tem que ser feito administrativamen-
te, consolido a documentação e a gen-
te vai cobrar da empresa que é a gran-
de causadora desse grande problema.
Mas nós vamos resolver isso. Isso não
tem problema. Quem faz erro tem
que justificar os seus erros e a em-
presa errou e terá que pagar por isso”.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Aílton Santos

Crise
“Não é uma crise, o governo tem que ser ágil e hábil e nós não
podemos parar. Qualquer tipo de ferramenta que possa atrapalhar o
trâmite de um governo precisa ser resolvido. Esse problema nós
estamos resolvendo. O Fernando Dillenburg pediu temporariamen-
te para sair, pode ser definitivamente, mas pediu porque ele se
sente incomodado com algumas insinuações de que ele estaria de-

fendendo algo errado e não existe isso. Eu várias vezes te-
nho dito que não existe nenhum erro

de nenhum secretário, o único erro
que existe é o da empresa que fez

uma obra sem autorização ex-
pressa, sem o aditivo ser pu-
blicado, então para a gente po-
der resolver isso o que eu fiz:
determinei uma sindicância,
um processo administrativo,
para ficar documentado aquilo
que eu já sei, que não houve
autorização, até porque não po-
deria haver autorização, que só
pode ser feita pelo prefeito que
autoriza o aditivo e tem que ser
publicado. A gente vai ouvir os
donos da empresa, botar no pa-
pel o motivo que fez eles troca-
rem o produto de uma obra que
tinha sido licitado e vamos ouvir
também o fiscal da obra, o fiscal

do contrato para saber
porque isso aconte-

ceu e não houve ou
se houve algum

tipo de notifica-
ção à secreta-
ria”.

O que eu preciso fazer é
gerenciar a cidade para ter menos

problemas possíveis
“ “
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vou nomear secretário em nem uma
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secretarias, poderemos tocar em fren-
te, mudar alguma coisa dentro daqui-
lo que é nossa necessidade, mas não
vou nomear ninguém até o processo
administrativo ser concluído, o que
deve ser dentro de 30 ou 45 dias”.
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material, mas mesmo assim em no-
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para ela executar o projeto confor-
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rem o produto de uma obra que
tinha sido licitado e vamos ouvir
também o fiscal da obra, o fiscal

do contrato para saber
porque isso aconte-

ceu e não houve ou
se houve algum

tipo de notifica-
ção à secreta-
ria”.

O que eu preciso fazer é
gerenciar a cidade para ter menos

problemas possíveis
“ “
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Não é de hoje que falamos sobre o espaço con-
quistado pelas mulheres no mercado de trabalho e
esse assunto volta inevitavelmente à tona no mês
em que lembramos o Dia Internacional da Mulher,
seja por meio de celebrações ou de luta. E esta-
mos longe de ter um assunto batido ou esgotado,
pois ainda há espaço para aprimorar esse tema
dentro das empresas, principalmente quando fala-
mos dos desafios de uma faixa etária que poucas
organizações estão preparadas para receber: os
jovens. E acolher a jovem mulher, então, torna-se
uma dinâmica ainda mais trabalhosa.

Isso, porque essa menina traz consigo todas as
transformações pelas quais o gênero está passan-
do. E se o local de trabalho não atende a certas
expectativas, não há criação de vínculo profissio-
nal. E para conseguir manter e alcançar posições
de liderança, é importante que o profissional rece-
ba incentivo e apoio desde o início da sua jornada
de trabalho – independente do gênero.

A capacitação, incentivo e desenvolvimento de
carreira são fundamentais para fazer com que cada
vez mais mulheres sejam reconhecidas no mer-
cado de trabalho. Possibilitar emprego para a mu-
lher jovem e oportunidade de crescimento refletem
diretamente no crescimento da própria empresa.

A JOVEM MULHER NO
MERCADO DE TRABALHO

NOTAS
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”Eu não vou entregar o
cargo, eu não sou

covarde. “Eu estaria me
acusando”.

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

O empenho do
prefeito

Leonaldo
Paranhos que
mesmo aos

domingos tem
fiscalizado as

obras em
andamento.

Os constantes
desabastecimentos

que deixam a
população do

distrito
de Rio do

Salto sem água.

Juarez Berté, após o
prefeito Leonaldo

Paranhos anunciar que
ele teria que deixar a

Secretaria de Meio
Ambiente.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Segunda

Curitiba

20 31
Terça

31
Segunda

28
Terça

17

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1819

NOVA
17/03 - 10h11

MINGUANTE
09/03 - 08h19

CRESCENTE
24/03 - 12h35

Poucas
nuvens

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

Nublado com
pancadas de

chuva

CHEIA
31/03 - 09h36

FÁBIO DONEGÁ

Marcelo Nóbrega
Diretor de Recursos Humanos

do McDonald’s Brasil

 Gravidez
Mesmo com acesso fácil e
com grande disponibilidade
de informação, a gravidez
na adolescência segue um
desafio em grande parte do
território brasileiro,
principalmente nas áreas
mais carentes. Filhos de
adolescentes somam 20%
dos nascimentos no País e
em mais de 60% desses
casos a gravidez ocorreu de
forma não planejada, disse
no Encontro da Mulher
Empresária, o ginecologista
Eduardo Galletto.

 Mega-Sena
A Mega Sena voltou a
acumular. No concurso
2.021, sorteado na noite de
sábado (10), em Palmeira
dos Índios, Alagoas, saíram
as dezenas 7, 14. 32, 37, 40
e 60. A quina teve 101
acertadores e pagará a
cada um R$ 35.079,74. Com
6.982 acertadores, a quadra
pagará a cada um prêmio
de R$ 724,93. Para o
próximo concurso, cujo
sorteio será quarta-feira
(14), o prêmio está
estimado em R$ 52 milhões.
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Pizza solidária
O Movimento Equipes de

Nossa Senhora vai realizar o
festival da pizza dia 24 de
março. O valor é R$ 20. Os
sabores são de calabresa e

frango com catupiri, e
devem ser retiradas na
Paróquia Nossa Senhora

do Caravaggio,
Jardim Maria Luiza.

FeliCidade do Idoso
Nesta quinta-feira tem

mais uma edição
 do FeliCidade do Idoso.

O evento será das 9h às 17h
com muitas atividades.

Será realizado na Expovel.
Os convites devem ser

retirados no CRAS/UBS/UFS
mais próximos.

A entrada só será permitida
até as 10h.

“Suba o primeiro degrau
com fé. Não é necessário

que você veja toda a
escada. Apenas dê o

primeiro passo.”
Martin Luther King

Artes
Até dia 29 de março, o

público pode conferir o 2o

Panorama das Artes Visuais de
Cascavel, no Museu de Arte de

Cascavel, das 9h às 17h.

Felicidades!

Cleuza Fonseca, Viviane
Cristina Mentz, Maria

Cecilia Pacheco,
Brenda Feltrin e

Lucimaria Ludvichak.

Contando os dias para a
cerimônia de casamento,
a alegre Larissa Souza

RODRIGO DASSIE

 Paula Zimmer
Honjo apaga mais
uma velinha hoje.

Felicidades!
DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Aproveite o astral deste dia para fazer
uma autocrítica. A observação será a
sua maior aliada no trabalho, bem
como a capacidade de planejar o que
é prioritário. Cor: cinza

To
ur

o Trabalho que envolva o universo fe-
minino pode deslanchar nesta tarde:
aproveite para divulgar suas ativida-
des. Cor: preto.

G
êm

os

O setor profissional ganha uma nova
alavancada nesta segunda-feira. Pro-
cure dar o melhor de si e conquistará
a posição que sempre desejou. Cor:
bege.

C
ân

ce
r Bom dia para se dedicar a uma ativida-

de prazerosa.Novos projetos e ideias
estão em plena germinação. Aproveite o
astral para expor suas intenções e tra-
balhar em equipe. Cor: creme.

Le
ão

Questões que envolvam herança, pro-
priedade, documentos e assinaturas vão
fluir com mais facilidade. Mudanças ou
transformações na sua vida cotidiana con-
tam com o apoio das estrelas. Cor: roxo.

V
ir

ge
m O momento favorece a integração com

pessoas que têm os mesmos interes-
ses que você. Não perca a chance de
fechar um contrato ou regularizar do-
cumentos. Cor: azul-claro.

Li
br

a

Poderá se sair bem em profissões au-
tônomas. Aproveite para cuidar da
beleza e da saúde e poderá contar
com a proteção das estrelas. Cor: azul.

E
sc

or
pi

ão  Boas vibrações para tudo o que en-
volve comunicação, entretenimento e
publicidade. Seu lado criativo vai es-
tar aflorado, podendo ter sucesso com
moda. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
ri

o É um dia em que terá maior necessi-
dade de silêncio e privacidade. Quem
trabalha com assuntos que exijam con-
centração e planejamento terá o apoio
das estrelas. Cor: verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o A ajuda ou incentivo de familiares pode ter

importância capital neste período. Você
saberá conquistar as pessoas por sua
amabilidade e delicadeza. Bom astral no
trato com os amigos. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

Tudo o que conseguir, será fruto do
seu esforço e sua dedicação pessoal.
Não perca a chance de revelar sua
competência e o seu interesse pela
profissão. Cor: roxo.

 P
ei

xe
s Siga as suas convicções. Terá êxito

nas atividades que exijam conhecimen-
to específico. O dia é altamente pro-
missor para quem exerce um cargo
de chefia. Cor: azul-claro.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  TEMPO DE AMAR

 • RECORD

MALHAÇÃO
Gabriela tenta evitar a emoção de

encontrar Rafael. Rafael permite que
Maria Alice faça a prova para a bolsa de
estudos no Sapiência. Tito comemora
a aproximação de Flora. Pérola recla-
ma da atenção de Alex com Maria Ali-
ce. Rafael e Gabriela desabafam com
Vinícius e Brigitte, respectivamente.
Kavaco sofre com a distância da mãe.

DEUS SALVE O REI
Amália intervém no julgamento de

Afonso em favor do amado. Rodolfo ori-
enta Petrônio e Orlando a conseguirem
um homem capaz de levar Lucrécia a
cometer adultério, para que possa se
separar da esposa. Betânia pede a Bru-

José Augusto apoia a decisão de Tereza em deixar a casa de Delfina. Delfina
pede que Padre João celebre uma missa em sua quinta. Vicente, Maria Vitória,
Celina e Artur comandam a reconstrução do Grêmio Cultural. Edgar pede Caroli-
na em casamento. Geraldo se sente mal e aceita fazer as pazes com Raimundo.
Eunice sofre com o preconceito de Almeida, e Reinaldo apoia a amada. Nicota
pede Geraldo em casamento. Inácio e Justino gravam disco. Homero revela a
Bernardo que está com o diamante roubado de Teodoro.

mela para contratar Ulisses como as-
sistente de cozinha.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara aceita se casar com Renato

e conta para Patrick. Karina afirma a
Diego que o filho que espera é seu e os
dois marcam o casamento. Elizabeth
confidencia a Clara que desconfia de
Renato. Xodó se declara para Cleo. Di-
ego diz a Karina que não pretende dor-
mir com ela. Sophia arma com Amaral
a compra da esmeralda gigante, e Lívia
incentiva Gael a denunciar a mãe para
Clara. Zé Victor discute com Mariano.
Johnny, o irmão de Mariano, chega à
cidade. Patrick confessa a Adriana que
é apaixonado por Clara. Gael se decla-
ra para Clara e a alerta sobre Renato.
Gustavo é afastado do cargo de Juiz.

Nádia provoca Gustavo com Odair. Ra-
fael questiona Renato sobre seu inte-
resse pelas esmeraldas de Clara.

CARINHA DE ANJO
Fabiana leva as fotos que encontrou

na sala da Madre Superiora de Inácio e
Páscoal com várias mulheres no colé-
gio e entrega para Diana. A mulher fica
enciumada e acha as fotos uma pouca
vergonha. Bruna inventa para Zeca que
foi na balada para dar apoio para Cas-
sandra e acabou vítima de alguma coi-
sa colocada em seu copo de água. A
vlogueira ainda diz que Juju fez ela virar
motivo de piada na escola. Zeca per-
doa a namorada. Fátima mostra para
Emílio, Rosana e Juju os doces que
preparou para a nova linha de gulosei-
mas da empresa dela.

AMOR PROIBIDO
Segunda, 12 de março
Adnan confronta Bihter sobre o sa-

que da conta conjunta deles. Bihter liga
para Behlul e eles decidem parar de se
encontrarem às escondidas. Nilay con-
segue passar nos exames do colégio.
Besir conta para Deniz o que acha que
viu na varanda de Behlul. Cemile se
declara para Besir.

APOCALIPSE
Ricardo cumprimenta o povo. Moi-

sés e Elias o olham com ar de tristeza.
Vittorio questiona a conversa que ouviu
entre Stefano e Ricardo. Zoe recebe
os cuidados de Soraya. Stefano con-
segue convencer Vittorio. Tiatira reen-
contra Susana em Nova Iorque. Meli-
na apresenta a nova androide. Zoe se
abre com Soraya. Gideon se emocio-
na com a liderança exercida pelo neto.
César vai até o hospital e anuncia a
prisão de Gláucia. Bárbara diz que
Chico ama Celeste. Henrique finge
surpresa diante de Estela. Débora re-
encontra Susana. Ricardo fecha ali-
ança com um líder religioso.

 • SBT

 • BAND

José Augusto apoia a decisão de
Tereza em deixar a casa de Delfina

DIVULGAÇÃO
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Rafael Franciosi dos Santos, 2 anos de pura fofura

JULIA FERNANDES comemorou três aninhos na última semana

SOPHIE PEGORARO, fotografada por Vera e Grasi Fotografias

O pequeno DAVI,  contando os dias para receber os parabéns

RODRIGO DASSIE

Com pinta de galã, JOÃO CASTILHO HERBER

V
E

R
A

 E
 G

R
A

S
I

DIVULGAÇÃO


