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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, 14 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz

AMISTOSO DA SELEÇÃO
18h Inglaterra x Brasil

AMISTOSOS
9h Coreia do Sul x Sérvia
9h35 China x Colômbia
14h30 Argentina x Nigéria
15h Qatar x Islândia
16h45 Rússia x Espanha
16h45 Áustria x Uruguai
16h45 Portugal x Estados Unidos
17h Eslováquia x Noruega
17h15 Hungria x Costa Rica
17h45 Alemanha x França
17h45 Bélgica x Japão
17h45 País de Gales x Panamá

REPESCAGEM COPA
17h45 Irlanda x Dinamarca

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
17h30 Burkina Fasso x Cabo Verde
17h30 Senegal x África do Sul

SÉRIE B
19h15 Criciúma x Náutico
19h15 Londrina x Guarani
20h30 Vila Nova x Figueirense
20h30 Oeste x Internacional
20h30 Brasil de Pelotas x ABC
21h30 Ceará x Paysandu
21h30 Santa Cruz x Paraná Clube
21h30 América-MG x Juventude
21h30 Luverdense x Boa Esporte
21h30 CRB x Goiás

JOGAM HOJE

Série B tem dia
de definições

A Série B do Campeonato Brasileiro
terá as 20 equipes em campo nesta
terça-feira, pela 36ª e antepenúltima
rodada. Na busca pelo acesso à elite, o
Londrina recebe o ameaçado Guarani
às 19h30 e o Paraná Clube desafia o
já rebaixado Santa Cruz às 21h30.

A três rodadas para o fim da com-
petição, algumas definições já são
certas, como o retorno do líder Amé-
rica-MG para a Série A e as quedas
também de CRB e Náutico. Com isso,
seguem abertas três vagas para o
acesso e uma para a degola.

Outro retorno para a primeira di-
visão pode ser confirmado hoje, caso
o Internacional encerre a sequência
de quatro jogos sem vitórias e ven-
ça o Oeste em Barueri, às 20h30. O
jogo é decisivo também para a equi-

pe paulista, que está na quinta colo-
cação a dois pontos do G4. Sem
Guto Ferreira, demitido no fim de se-
mana, o interino Odair Hellmann
arma o Colorado sem os lesionados
Leandro Damião e Danilo Silva, e o
suspenso D’Alessandro. Felipe Guti-
érrez e Camilo assumem as vagas
dos jogadores de linha.

Terceiro colocado, o Ceará tam-
bém pode retornar hoje à Série A, mas
com uma combinação de resultados:
vencer em casa o Paysandu, às
21h30; o Oeste ser derrotado pelo
Internacional; e o Londrina no máxi-
mo empatar com o Guarani.

Paraná Clube
Fechando o G4, o Paraná Clube joga em
Pernambuco contra um rebaixado Santa
Cruz que pode nem entrar em campo.
Com pelo menos um mês de salário
atrasado, o jogadores avisaram
documentalmente a diretoria da Cobra
Coral de que não entrarão em campo se
não tiverem os vencimentos quitados até
hoje. Sem nada com isso, a Gralha quer
os três pontos para no sábado visitar o
CRB, em Alagoas, no jogo que pode ser
o do acesso - estará na Série A se vencer
os dois compromissos e o Oeste perder
um de seus jogos da semana.

O Brasil ideal
A seleção brasileira volta a ter força
máxima hoje, para enfrentar a Inglaterra em
jogo amistoso às 18h (de Brasília), no
Estádio Wembley, em Londres. O técnico
Tite colocará em campo, pela primeira vez
desde que assumiu o cargo, a equipe que
considera a ideal: Alisson; Daniel Alves,
Marquinhos, Miranda e Marcelo;
Casemiro; Paulinho, Renato Augusto,
Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.
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 Expovel
A Cettrans está
participando da 38ª
Expovel com a equipe de
Educação de Trânsito,
repassando informações e
desenvolvendo atividades
educacionais que envolvem
crianças, adultos e idosos.
“O objetivo é levar os
projetos de educação da
Cettrans até o público da
Expovel, mostrando a
importância da
preservação da vida”,
explica presidente
AlsirPelissaro.
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 “Agradeço a
confiança do meu
partido, no qual

exerci toda a minha
vida pública, e já
não há mais nele

apoio no tamanho
que permita seguir

essa tarefa”.

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

A cidade de
Cascavel que
hoje completa
66 anos de
emancipação
política com
muita festa.

O início da
revoada
tucana do
governo Temer
com a saída do
ministro Bruno
Araújo.

Presidente contraventor:
“Não faça o que eu faço”

A eleição presidencial de 2018, no desmoralizado
presidencialismo à brasileira, há mais de ano produz
contraventores da lei. São eles os líderes das pesqui-
sas de intenção de voto. Quem se eleger terá sobre si
a sombra da primeira grave irregularidade – a campa-
nha prematura, antecipando-se ao período legal. A im-
prensa acompanha diariamente conchavos e comíci-
os e acumula carradas de provas do desrespeito à lei.

Os partidos evaporaram. O PT é lulismo, o PSDB
implodiu, o PMDB é uma mixórdia. A maioria faz o
contrário do que prega, como “socialistas” de direita,
“democratas” que sonham ditaduras, “cristãos” que
discriminam e “trabalhistas” pró-trabalho escravo.

Vários trocam de nomes sem mudar a prática, só
para trucagem publicitária. Muitos serão liquidados
pelas cláusulas de barreira, injustas sem um período
de total isonomia entre todos.

Os candidatos aprovados em processos legais de
homologação serão atropelados pelos presidenciáveis
contraventores. Estes arrotam honra e dignidade, mas
são incapazes de cumprir a lei, fundamental para as-
segurar a correção do processo de legitimar um líder
com tantos poderes, já que o presidente é ao mesmo
tempo chefe de Estado, de governo, de seu partido e
da coalizão comprada no Varejão do Congresso.

O contraventor que passar pelo funil eleitoral dis-
farçando bem o caixa 2 se verá diante de muitos pro-
testos, greves e “Foras Fulano”. Aí se encherá de fú-
ria, mandará os militares reprimir os descontentes e
dirá: “Exijo o cumprimento das leis!”

 Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

 Concerto
Lindo espetáculo em
homenagem a Cascavel,
com execuções belíssimas
da Orquestra Sinfônica de
Cascavel e do Coral
Municipal levantaram o
público no Teatro
Municipal Sefrin Filho,
anteontem. Orquestra e
Coral presentearam os
cascavelenses com o novo
arranjo para o Hino de
Cascavel. A execução foi
acompanhada de um filme
exibido simultaneamente.

 Bruno Araújo, ao
anunciar sua saída

do Ministério das
Cidades

AGÊNCIA BRASIL

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Terça

Curitiba

14 32
Quarta

28
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30
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Encontro de
escritores

Dia 20, às 19h, tem
encontro dos escritores

cascavelenses que integram
o Projeto Livrai-Nos!

Durante o evento haverá o
tradicional sarau literário e

vendas de livros.
O evento será no Ceebeja
Joaquina Matos Branco,
Avenida Rocha Pombo,

1.936, próximo ao Lago.

Samba no feriado
Hoje, o cantor Diogo

Nogueira vai cantar para os
cascavelenses. No

repertório, clássicos do
samba e da MPB. O show

será no Teatro
Municipal, às 21h.

 Patrulha Canina
A turma de cachorros mais
divertida estará hoje em

Cascavel.  A Patrulha
Canina se apresenta no
auditório da Univel. Os

ingressos estão à venda no
Posto Santo Antônio
(Praça do Migrante)

e no site
www.okingressos.com.br.

Mais informações
(45) 99829-2829.

Feira do Teatro
Os interessados em fazer

parte da Feira do Teatro têm
até dia 17 de novembro

para se inscrever. O
lançamento está marcado

para 26 de novembro e faz
parte da programação
alusiva aos 66 anos do

aniversário de Cascavel. A
Feira será realizada aos

domingos, das 8h às 15h,
no estacionamento do
Teatro Sefrin Filho e do
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Mais informações

sobre a Feira e as inscrições
podem ser obtidas no
telefone 3902-1358,

com Ana Lúcia.

Fala-se muito na crueldade
e na bruteza do

 homem medieval.
Mas o homem moderno

será melhor?
Rachel de Queiroz

Elismara Wagner
e Marcele
Antônio, em
evento recente

FÁBIO DONEGÁ

MAYLA LAUANA, mostrando todo o seu amor pela aniversariante do dia

 A beleza de
CAROLINE
PACKER, no
registro de
Arivonil Policarpo

ARIVONIL POLICARPO

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO
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Decidir para onde se quer ir é impor-
tante para definir as metas a realizar,
desde que não se afobe e acabe por
causar algum acidente no percurso.
Cor: preta

TO
U

R
O

Se as providências foram tomadas, me-
lhor deixar de lado as preocupações e
recarregar as energias. Controle me-
lhor a sua ansiedade e aproveite bem
o dia. Cor: verde

G
Ê

M
E

O
S Se o ar não circula e você tem a im-

pressão de que vida está estagnada, o
melhor a fazer é gerar movimento. É
tempo de promover mudanças. Cor:
amarela

C
Â

N
C

E
R As frustrações tendem a ser bem supera-

das com a ajuda da criatividade. Com ela,
novos cenários são imaginados e a moti-
vação se mantém forte. É tempo de reali-
zar os seus desejos mais íntimos. Cor: lilás

LE
Ã

O

É possível que você perca um pouco da
paciência com as pessoas que querem
te dizer o que fazer. No entanto, cuidado
para não reagir de forma contrária. É
tempo de avaliar o que é dito. Cor: roxo

V
IR

G
E

M

Os investimentos feitos agora tendem a se
refletir no futuro. Portanto, é necessário dar
passos de acordo com os seus objetivos.
É tempo de persistir na direção da valori-
zação do seu trabalho. Cor: azul-marinho

LI
B

R
A

A vontade de investir em si mesmo pode
surgir como novidade. Principalmente se
os investimentos forem em pequenos es-
tudos que tragam movimento à rotina. É
tempo de sair da mesmice. Cor: rosa

E
SC

O
R

P
IÃ

O Este tende a ser um bom momento para
tocar projetos de gaveta. Ainda mais se fo-
rem seus próprios projetos. É tempo de
avaliar o que estava sendo deixado de lado
e que pode ser retomado. Cor: amarela

SA
G

IT
Á

R
IO Ao se sentir mais impulsivo do que nunca, é

possível que você esteja com dificuldade de
achar a medida de suas ações. É tempo de
se utilizar da criatividade para mudar o que
não está agradando. Cor: marrom

CA
PR

IC
ÓR

N
IO As dúvidas podem imperar, dificultando to-

madas de decisão. No entanto, pode ser
perigoso fazer algo do qual possa se arre-
pender. É tempo de resistir às pressões e
esperar o tempo certo para agir. Cor: prata

A
Q

U
Á

R
IO

Muitas de suas ideias originais podem aju-
dar a resolver os desafios de práticos que
surgem no dia a dia. É tempo de ouvir
suas percepções, acreditar em si mesmo
e afirmar suas capacidades. Cor: azul

P
E

IX
E

S

Quando o caminho não atende suas ne-
cessidades, é hora de buscar novos hori-
zontes. No entanto, algumas transforma-
ções são necessárias. É tempo de supe-
rar medos e inseguranças. Cor: laranja
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A revitalização da Avenida Tan-
credo Neves, que faz parte do PDI
(Plano de Desenvolvimento Integra-
do), vai custar R$ 12,8 milhões. A
licitação para a execução das obras
aconteceu na tarde de ontem e foi
transmitida ao vivo pelas redes
sociais. O valor máximo da licitação
era de R$ 14,7 milhões e o certa-
me atraiu quatro participantes. O
Consórcio Ecec–Diarc apresentou
proposta de R$ 12,8 milhões, des-
conto de R$ 1,8 milhão em relação

ao preço de referência do edital
para reurbanizar a via.

O prefeito Leonaldo Paranhos e
o vice-prefeito e secretário de
Obras, Jorge Lange acompanha-
ram a abertura das propostas jun-
to com Comissão Especial de Lici-
tação, que tem agora um prazo
máximo de 15 dias para analisar
a documentação e o acervo apre-
sentado pela empresa, conforme
previsto para a próxima etapa do
processo de licitação.

Segundo Lange, o Município tem prazo até setembro do ano que vem para concluir
as obras do PDI, uma vez que o contrato com o BDI (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) encerra-se em dezembro de 2018. “Houve um pouco mais de
demora na licitação da Tancredo porque foi necessário fazer algumas alterações no
projeto, garantir novas travessias e contornos que não estavam previstos, assim
como mudar o sentido para os ônibus interurbanos, entre outras modificações que
demandaram mais tempo do que o previsto”, detalhou.

DIFERENCIADO
A exemplo dos demais certames que
seguem a Política de Aquisições do
BID GN 2349-9 - regime
diferenciado do processo regido pela
conhecida lei das licitações nacional,
que é a Lei nº 8.666/93, esta
também segue a política internacional,
que é muito mais simples. Dessa
forma, analisa-se a documentação
apenas da empresa que apresentou o
menor preço.
“Agora a comissão vai analisar toda a
proposta apresentada, observar se as
exigências técnicas e documentais
estabelecidas foram atendidas e,
então, declarar a vencedora. Apenas
em caso de não ter atendido às
exigências é que segue-se para a
segunda colocada no critério menor
preço e assim sucessivamente”,
detalha o diretor do Departamento
de Compras, Edson Zorek.

Avenida de
R$ 12 milhões

Prazos

AÍLTON SANTOS

AVENIDA TANCREDO
Neves será totalmente

revitalizada
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Benê sofre com a briga entre suas

amigas e Josefina conforta a filha. Keyla
confronta Deco, que decide antecipar
sua viagem para a Europa. Deco alerta
Keyla sobre o estado de Lica. Tina diz
a Mitsuko que deseja ir para o Japão.
Ellen se irrita com dois rapazes mal-
educados no metrô. Marta decide fazer
terapia de família com Lica.

PEGA PEGA
Eric comenta com Lourenço que

desconfia de que Athaíde possa estar
protegendo alguém. Athaíde sai da ca-
deia. Júlio e Antônia se beijam, e a po-
licial confessa ao rapaz que não con-
segue esquecê-lo. Luiza conta a Eric
que Malagueta convidou Maria Pia para
ir até sua casa. Lígia demonstra a Atha-
íde que tem medo de que algo de ruim
lhe aconteça. Flávio aconselha Douglas
sobre como tratar Gabriel. Antônia con-
fessa a Domênico que beijou Júlio e os

Frida escuta o pai e o irmão conversando com o falso empresário que deu
golpe em Zeca e Inácio. O pai de Frida faz uma nova proposta ao golpista para
que ele consiga um bom produtor musical para que Luciano faça sucesso. Zeca
e Miguel cantam juntos pela primeira vez para Inácio, Diana, Fabiana e Páscoal.
Os primos são aplaudidos. A amiga de Juju revela que a música que Luciano fez
para a campanha de futebol na verdade foi escrita e produzida por um estúdio.
Juju fica decepcionada com a descoberta. A vlogueira conversa com a mãe, que
diz que ela mesma irá resolver essa questão. Cecília sai toda arrumada para o
jantar com doutor André e o deixa encantado. Cristóvão diz para Fátima que
Gustavo só está com Verônica pelo fato de Cecília ter terminado o namoro, mas
que na verdade o empresário não esqueceu o amor que sente por ela.

dois decidem dar um tempo na relação.
Eric promete a Bebeth que irá à estreia
da peça teatral de Borges.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Lívia faz uma proposta para Clara e

Gael. Nádia afirma que Bruno não se
casará com Raquel. Samuel dispensa
Suzy e se encontra com um rapaz.
Adinéia pede que Samuel se case com
Suzy. Elizabeth/Duda pede carona em
um posto de gasolina. Lívia confidencia
a Clara que está grávida. Duda abre uma
conta em um banco e assume de vez a
nova identidade.

O RICO E LÁZARO
Daniel chega à sala do trono e tenta

defender Joana, mas Belsazar ordena
que a levem para o calabouço e depois
a atirem no Eufrates. Asher corre em
direção ao palácio. Daniel fica indigna-
do com a injustiça cometida. Abedne-
go diz que Zac precisa ser avisado so-

bre o parto de Malca. Elga discute com
Fassur e diz saber de toda a verdade.
Ele a ameaça, mas Elga o enfrenta.
Neusta e Ebede-Meleque deixam o
palácio. Eles se emocionam com as
lembranças do passado.

BELAVENTURA
Jacques encara Enrico, enquanto

Lizabeta observa, surpresa. Pietra per-
manece adormecida e Carmona já rea-
ge, furiosa. Enrico diz que o momento
não é o ideal para falar sobre o assun-
to. Lizabeta já reage e diz que aceita.
Carmona fica inconformada. Pietra des-
perta com um grito de dor bem forte. To-
dos se assustam. Falstaff vem de dentro
com um baú e mostra a Bartolion. Barto-
lion abre e se surpreende ao ver alguns
saquinhos com sementes, papiros enro-
lados e pequenos frascos com líquidos.
Falstaff fiz que tudo pertencia à Bruxa da
Flor. Bartolion questiona Falstaff porque
guardou tudo aquilo por tanto tempo. Fals-
taff responde que ninguém pagaria um alto
valor sem saber o que significava.

SBT • CARINHA DE ANJO

Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez
Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez
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 O calendário para o ano letivo de
2018 das escolas municipais e dos
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) de Cascavel foi defi-
nido pela Prefeitura de Cascavel.

O início das aulas será no dia 1º de
fevereiro do próximo ano e o primeiro
semestre segue até o dia 3 de julho.

O segundo semestre terá início
em 4 de julho de 2018 e seguirá até
o dia 18 de dezembro, quando en-
tão ocorre o término das aulas.

Haverá recessos entre 25 de
dezembro e 31 de janeiro de 2018
e em cumprimento ao artigo 38 da
Lei 6.445/2014, de 12 a 14 de
fevereiro; 1º de junho; 16 de novem-
bro e 21 de dezembro.

Feriados municipais e nacio-
nais atenderão à lei ou decreto do
Município. Cada instituição de en-
sino deverá fixar o calendário esco-
lar em local visível ao público.

Durante o ano letivo, professores
terão dez dias para atividade pedagó-
gica (08/06; 30 e 31/07 e 10/09) e
quatro para conselho de classe (25/
04; 03/07; 28/09 e 10/12).

Calendário letivo de 2018

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

 Aulas da rede
municipal

começam dia 1º de
fevereiro de 2018

ESTADO
Na rede estadual de ensino, as aulas terão início no dia 19 de fevereiro e o
primeiro semestre segue até o dia 13 de julho. De 16 a 25 desse mesmo
mês haverá recesso; nos dois dias seguintes professores participam de
semana pedagógica e o retorno dos alunos para o segundo semestre será no
dia 30 de julho. O fim do ano letivo será e 19 de dezembro de 2018.

FÉRIAS
As férias escolares para os alunos serão
no período de 1º a 24 de janeiro;
13 a 27 de julho e 26 a 31 de
dezembro de 2018.
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Como surgiu
CASCAVEL
O oeste paranaense foi entregue no século XIX pelo

Império a companhias estrangeiras que, com mão de obra
paraguaia, exploravam erva-mate e madeira, escoando-as
pelo Rio Paraná. Elas proibiam a formação de povoados.

A Colônia Militar do Iguaçu, iniciada em 1889,
fracassou na tarefa de promover a ocupação do território.
O governo federal a transferiu ao Estado do Paraná, que

só depois da I Guerra (1918) iniciou um
 projeto de colonização.

O primeiro colono vindo para a região foi Antônio José
Elias, que em 1920 adquiriu uma área da Empresa

Brasileira de Viação e Comércio (Braviaco) e no ano
seguinte se estabeleceu junto ao Rio Cascavel.

Sua propriedade rural ficou sendo “Cascavel Velho”,
porque em 28 de março de 1930 José Silvério de

Oliveira, o Tio Jeca, arrendatário da antiga Encruzilhada
dos Gomes (1895), pertencente a Elias, chegou de

Guarapuava para morar na área. Reportagem: Alceu Sperança

Silvério conquistou a transferência da Estação Telefônica que desde a Revolução
Paulista (1924) esteva instalada em Lopeí. O nome da cidade foi definido em 20
de julho de 1931, quando a pedido de Jeca Silvério o telegrafista Bento dos Santos
Barreto expediu o primeiro telegrama, alterando o nome de “Aparecida dos Portos”
para “Cascavel”, confirmado oficialmente desta forma.

AVENIDA
BRASIL,
proximidades
do Marco Zero

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

 Estação telefônica

Como surgiu
CASCAVEL



 Silvério veio pressionado pela derrota dos liberais nas
eleições de 1930. Ele constrói na Encruzilhada as primeiras
cinco moradias - armazém e casas para parentes e empregados
- e assim começa a vila que deu origem à cidade.
Com a vitória da revolução e a posse do prefeito Othon
Mäder na Prefeitura de Foz do Iguaçu, em 1931 Silvério
ganha a posse das terras arrendadas e decide com o apoio das
autoridades formar uma cidade e núcleos rurais, que surgem
ainda em 1931: São João, Centralito e Colônia Esperança.
Jeca Silvério abriu uma capela que servia também de escola
e limpou uma área para servir aos pousos do Correio Aéreo.
O desenvolvimento do local trouxe ao médio-Oeste o
prelado de Foz do Iguaçu, monsenhor Guilherme Maria
Thiletzek, que batizou a vila como “Aparecida dos Portos”.
Começou uma batalha entre políticos e religiosos para definir
no nome da cidade. Os moradores continuavam chamando o
local de Encruzilhada dos Gomes.
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AVENIDA
BRASIL
em 2017

CASCAVEL na década de 1940
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ACERVO/ALCEU SPERANÇA

Primeiras moradias

RUA PARANÁ na década de 1970.
Ao fundo Avenida Brasil

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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Dia de comemoração
Hoje, data em que Cascavel co-

memora seus 66 anos, é dia de fes-
ta. A programação das festividades
terá início com o almoço dos pionei-
ros no Tuiuti e continua à tarde, com
celebração ecumênica às 17 horas,
seguida do corte do bolo de 66 me-
tros às 18 horas, na Expovel

Pelo menos mil pessoas confir-
maram presença na 24ª edição do
Almoço dos Pioneiros. Desses,
800 são moradores que chegaram
por aqui antes da década de 1960
e contribuíram com a construção
da cidade e todos os anos são ho-
menageados no aniversário do Mu-
nicípio. São todas famílias cadas-
tradas no MIS (Museu da Imagem
e do Som), um patrimônio vivo da
nossa cidade.

O Almoço será realizado no Tuiuti
Esporte Clube. A programação cul-

tural começa às 11 horas, com
apresentações de viola caipira rea-
lizadas pelos próprios pioneiros.
Na programação também a tradici-
onal roda de chimarrão, exposição
de fotos históricas, apresentação
do novo arranjo do hino de Casca-
vel feito pela Orquestra Sinfônica
de Cascavel e o novo vídeo institu-
cional em homenagem à cidade. O
almoço será serviço ao meio-dia.

Bolo de 66 metros
E festa de aniversário tem de ter bolo. E neste ano, a guloseima terá 66 metros.
O corte está marcado para as 18 horas, também no Parque de Exposições de
Cascavel, junto com a Expovel.
O bolo começou a ser preparado sábado (11) na Panificadora Cristal, numa
parceria entre a Secretaria de Cultura, o Rotary Clube Cascavel Leste e diversos
parceiros que fazem as doações dos ingredientes. Neste ano serão necessárias
220 massas de 60 cm x 40 cm, que recheadas e cobertas resultarão em pelo
menos 750 quilos de bolo. A montagem começa às 15 horas desta terça-feira.

Cerimônia
Ecumêmica
na Expovel

Uma cerimônia ecumênica também
foi organizada para marcar este
aniversário da cidade. Ela será
realizada às 17 horas, no palco

principal do Parque de Exposições,
onde é realizada a 38ª Expovel.

ARQUIVO

 TRADICIONAL almoço dos pioneiros
reunirá mais mil pessoas hoje



 ANTONIO IURCZACK vive há 50
anos na Linha de Salto Portão: “Não
me vejo fazendo outra coisa”
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Filho de imigrantes poloneses, Antonio
Leopoldo Iurczack, de 50 anos, tem no agro-
negócio sua existência. Na Linha de Salto
Portão, em Cascavel, o agricultor trabalha
para manter a tradição da família, incremen-
tados com os estudos concluídos há algumas
décadas e que o fizeram se afastar e voltar.

“Meus pais sempre trabalharam na lavou-
ra, então me criei no sítio. Nascemos envol-
vidos com a agricultura e não saberia o que
fazer se não fosse isso”, afirma.

Longe da terra, Iurczack nunca viu sinal
de progresso e desde a juventude toma con-
ta de 30 alqueires. Tudo que sai dali retorna
para ele e os dois irmãos. “Muito do que fa-
turo na agricultura invisto em tecnologia.
Com o que comprei nos últimos tempos, es-
tou tranquilo para os próximos cinco anos”,
relata o produtor.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Enquanto Antonio permaneceu firme e confiante na lavoura, outras
milhares de pessoas decidiram pelo inverso. Conforme o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 1970 a 2010 -
último Censo Demográfico do Instituto -, o êxodo atingiu 70% da
população cascavelense que vivia no campo. Na década de 70, o
Município possuía 89,9 mil habitantes, dos quais 54.971 moravam na
zona rural e outros 34,9 mil na urbana. Naquela época, quase 20 anos
após a emancipação do Município, a agricultura era um dos únicos
setores que movimentavam a economia. Hoje, apenas 6% da população
(cerca de 18,6 mil) toma conta de uma das principais riquezas de
Cascavel. Segundo a Secretaria de Agricultura de Cascavel, trocar o
campo pela cidade é uma saída encontrada especialmente pelos
pequenos produtores, que, por ter uma renda bem menor do que os
demais, buscam em outras atividades e setores melhorar de vida.
Para evitar esse movimento, o Município capacita produtores com
incentivo à diversificação da produção, além de dar assistência técnica
que confere mais qualidade aos produtos e, consequentemente, aumenta
a renda das famílias.

Um campo
de poucos
Um campo
de poucos

O INVERSO
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FILHOS DEVEM DEFINIR RUMOS
A Secretaria de Agricultura de Cascavel acredita que os novos dados tragam
resultados interessantes e indiquem a redução do êxodo rural. Quem deve fortalecer o
campo são os filhos dos agricultores que estão em busca de qualificação na cidade e
sempre atentos aos avanços tecnológicos. Tudo isso deve ser usado para dar
continuidade ao trabalho dos pais e das gerações anteriores na lavoura. Desta forma,
há uma sucessão familiar e a garantia de permanência dessas pessoas no campo.

COMPARE OS
NÚMEROS
Segundo o IBGE, o êxodo rural
começou a ser percebido em Cascavel
em 1980, quando a população urbana
chegou a 123.656 e a rural caiu para
39.814. Daí pra frente houve uma
intensa movimentação nesse sentido.
Em 1991, o pior resultado da história:
apenas 15,2 mil produtores rurais
permaneciam no campo. Enquanto isso,
na cidade já eram mais de 177 mil
cascavelenses.
Em 2000 houve uma pequena
recuperação. Dos 245 mil habitantes,
16.696 estava no campo. Em 2010,
a população rural respondia por quase
6% dos cascavelenses. A urbana, no
entanto, chegava a 270.049 pessoas.
Neste ano, o IBGE realiza o Censo
Agropecuário, e trará, ainda sem data
definida, dados atualizados da
população rural de todo o Paraná.
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COMO era a
agricultura na
década de 1930
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A recente rebelião na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel) evi-
denciou a precariedade na seguran-
ça pública. Um dos problemas,
que se estende País afora, é a fal-
ta de vagas no sistema prisional.
No Paraná, os agravantes são as
promessas não cumpridas. Ainda
em 2014, no fim de uma rebelião,
anunciaram a abertura de 300 va-
gas na penitenciária, o que nun-
ca aconteceu.

Outra obra aguardada pela po-
pulação, que comemorou no fim
do ano passado a desativação do
cadeião da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), é a construção da Dele-
gacia Cidadã. Conforme a Secre-
taria de Segurança Pública do Es-
tado, ela está em fase final de es-
tudo de viabilidade e termo de refe-
rência para contratação dos proje-
tos. Contudo, ainda não há crono-
grama nem valor do investimento.

TRÂNSITO
Um problema que assombrou Cascavel por anos, o trânsito hoje está muito
mais tranquilo. Em dois anos, a redução dos homicídios culposos foi de 44%.
Conforme o Instituto, houve 109 mortes em 2012 contra 61 em 2014.
Além da queda nos óbitos houve redução no total de acidentes de trânsito
com e sem vítimas. Em 2005, conforme o Ipardes, o Corpo de Bombeiros
atendeu 3.570 colisões contra 2.006 em 2015, ou seja, dez anos depois a
queda foi de 43,8%. Já os acidentes com vítimas a redução foi de 33,7%,
passando de 1.677 em 2005 para 1.111 em 2015.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Os dados do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social) mostram uma melhora na segurança pública de Cascavel. Especialmente
quanto aos homicídios. Em 2012 foram registradas 148 mortes. Quatro anos
depois, esse número caiu mais de 52%, totalizando 71 homicídios durante o
ano. Neste ano, os números caminham para fechar pelo menos igual ao de 2016.

 Homicídios

COM NOVA rebelião,
necessidade da ampliação
do sistema penitenciário em
Cascavel ficou ainda maior

ARQUIVO

E a segurança?E a segurança?
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A MAIOR DO HOSPITAL
Há quase dois meses, Gabrielly nasceu no HU de
Cascavel. Até aí, a pequena era mais uma recém-nascida
entre as estatísticas do hospital. O que chamou a
atenção, no entanto, foi o peso da bebê. Ela nasceu com
5.720 quilos e 54 centímetros, a maior bebê da
unidade desde sua implantação, há 27 anos. A mãe,
Mayra Cristina Trevisan, de Formosa do Oeste, foi
procurada até por jornais ingleses para repercutir o
nascimento da filha.

ATAQUE DO TIGRE HU
Em julho de 2014, uma notícia assustadora: o ataque do
tigre Hu a um menino de 11 anos. O animal, que estava em
seu recinto no zoológico, agiu instintivamente durante uma
brincadeira de Vrajamany Rocha. O garoto foi atacado
pelo tigre e teve o braço amputado. O animal ficou isolado
por cinco dias, mas hoje continua em exposição. O caso de
Vrajamany ficou conhecido nacionalmente. O pai, Marcos
do Carmo Rocha, foi indiciado e, se condenado, pode
pegar até oito anos de prisão.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO

 Reportagem: Marina Kessler
    e Romulo Grigoli
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Chave para o
desenvolvimento

A sociedade como chave do de-
senvolvimento: este é o entendi-
mento do Conselho Municipal de
Desenvolvimento de Cascavel pre-
sidido hoje pelo também presiden-
te da Acic (Associação Comercial
e Industrial), Edson Vasconcellos.

Ele reforça que não se pode
mais ficar na dependência, única
e exclusiva, do poder público e o
que tem se visto é o maior enga-
jamento da sociedade organizada,

MUDANÇAS
COMPORTAMENTAIS
Para Vasconcellos, só se pode
pensar e projetar uma Cascavel para
20, 30 ou 50 anos se houver uma
inteiração altamente participativa,
juntos e consonantes. “Precisamos ter
visões para o futuro com políticas
públicas focando numa mudança de
comportamento social. Na política
educacional, do empresário
cuidando mais da saúde do seu
colaborador para lá na frente não ter
que tratar da doença”.
Para Edson, quando se fala de
desenvolvimento econômico, deve-se
pensar em um conjunto de
oportunidades que conduzem a isso.
“Este movimento se planeja e se
executa com envolvimento da
sociedade e com a infraestrutura
necessária. Isso trará mais
oportunidade à cidade, como
indústrias, investidores. Assim
podemos planejar o nosso
crescimento responsável e colocar a
região no mapa da facilidade de
acesso e nas vantagens para se
investir”, considerou.

mas que ainda precisa ser intensifi-
cado. “Uma das primeiras coisas
que entendemos ao longo dos últi-
mos anos é que a sociedade organi-
zada precisa e está sendo muito
mais participativa. É um reconheci-
mento de que todo crescimento não
deve passar apenas pelo poder pú-
blico, mas também pelas boas prá-
ticas e os hábitos sociais de empre-
sas, famílias e da sociedade em um
âmbito geral”, reforça.

Além do envolvimento massivo da sociedade, para o Conselho está muito claro que
a educação precisa ser projetada pensando num futuro cada vez mais interativo e
tecnológico. “A educação precisa dar um passo adiante e se tornar digitalizada,
com ferramentas que preparem a sociedade para este futuro tecnológico, as
mudanças são cada vez mais rápidas e precisamos nos conectar à inovação,
termos ambientes inovadores. A tecnologia anda hoje lado a lado com o
desenvolvimento e a inovação. É um caminho sem volta”, diz Vasconcellos.

EDUCAÇÃO INOVADORA

UM DOS caminhos para se projetar uma
Cascavel do futuro passa pela educação cada
vez mais tecnológica

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

UMA
CASCAVEL
MAIS IGUAL
Para Edson Vasconcellos, se
conceitos como estes forem
consolidados, em um futuro
muito próximo existirá uma
Cascavel mais igualitária e
não será a “política que fará
a sociedade, mas a
sociedade que transformará a
política”. “Isso também
depende do
amadurecimento das
entidades, da consolidação
do setor produtivo gerando
emprego, renda e a palavra-
chave: desenvolvimento e
mais desenvolvimento”.
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Uma cidade
PECULIAR

Cascavel já foi, por diversas vezes, alvo de reportagens em âmbito
nacional e internacional. Certos casos se tornaram destaque

especificamente por suas peculiaridades. Na internet, o que não faltam
são os tradicionais “memes” rindo das próprias situações.

Relembre alguns dos casos mais marcantes dos últimos anos.

COBRA COM DUAS
CABEÇAS

O nascimento da cobra Cascavel com
duas cabeças no dia 19 de novembro

de 2016 ficou conhecido
nacionalmente. Por conta da anomalia
genética, o filhote passou por diversos
exames e conseguiu se desenvolver. As

duas cabeças se alimentavam
individualmente, mas dividiam os
órgãos de manutenção da vida:

coração, pulmões, fígado, rins e demais
vísceras. Apesar da grande expectativa

com essa raridade, a equipe do
zoológico não conseguiu apresentar o
animal ao público e a cobra morreu no

dia 24 de abril deste ano,
com apenas cinco meses.

DEDÃO NO
CALÇADÃO

A escultura no calçadão da cidade
figura inclusive a página nas redes

sociais denominada Os Memes de
Cascavel. O dedão se tornou

popular embora o real sentido da
presença dele seja bastante

questionado. A obra é um dos
trabalhos do renomado artista

plástico Dirceu Rosa, que embeleza
a cidade com inúmeras outras

esculturas.

EBOLA EM CASCAVEL
Em 2014, o continente africano passou por um surto de ebola. Várias
pessoas morreram em decorrência do vírus. No mês de outubro daquele ano,
um homem, de 47 anos, chegou a Cascavel vindo da Guiné e apresentou
sintomas parecidos com o da doença. O Ministério da Saúde, na época,
confirmou a primeira suspeita de ebola do País. O paciente ficou isolado no
HU até que houvesse um diagnóstico, neste caso negativo.

AÍLTON SANTOS

O furto de animais, por mais estranho que se
possa parecer foi registrado no zoológico de

Cascavel por mais de uma vez. Um dos casos
recentes ganhou repercussão pela crueldade

dos bandidos. Eles conseguiram retirar um
jacaré do recinto que foi encontrado dias

depois sem rabo e cabeça. Outro animal da
mesma espécie já havia sido furtado, assim

como uma arara e um tucano.

ARQUIVO

FURTO DE ANIMAIS DO ZOO
DIVULGAÇÃO



ANTHONY SANABRIA deixa seu currículo no Centro de Apoio
da Pastoral do Migrante: “preciso trabalhar”
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Cultura
“Historicamente, além da agricultura, a
cultura está esquecida. Como querer
transformar a cidade em uma metrópole
sem investimento em cultura? Nós mais
que dobramos o orçamento, visualizamos
algumas ações que são possíveis de se
fazer, dar continuidade e aprimorar.
Entendo que esse setor é uma ferramenta
importante no contexto de metrópole.
Fizemos um decreto no início do ano com
desconto para os artistas usarem o teatro,
estrutura que estamos pagando e pagando
caro, e que não pode virar um ponto de
aluguel. Cascavel é uma das 40 cidades
do Brasil para se investir, e por isso não dá

para deixar de investir em cultura”.

O maior desafio
“A saúde ainda é o maior desafio. Se
investir no escuro, joga-se dinheiro fora.
Nós temos duas situações: gente na UPA
e gente que precisa sair da UPA. A UPA
não é para fazer consulta, mas a
população a procura para isso porque não
existe resposta na unidade básica.
Precisamos fazer investimento em equipes
de saúde da família. Maringá tem 77
equipes. Nós, 34. É muita diferença. E
quando você não oferta, o pessoal vai
atrás da UPA, que precisa atender média
complexidade. Isso não é o atendimento

que tem na unidade básica, mas também
não é hospital, estrutura essa que o Estado
tem de atender, porque não temos leitos.
E temos o paciente que fica na UPA e
que é perfil UPA, mas às vezes fica 15,
20 dias lá. Precisamos ter um hospital de
retaguarda e por isso estamos insistindo na
estrutura do Jácomo Lunardelli. Queremos
chegar a 2020 com 60 equipes de saúde
da família. Precisaríamos ter 75. Assim
conseguimos minimizar o problema. Mas
também haverá mais procura, porque terá
melhora no atendimento”.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
    Foto: Fábio Donegá

pensar o futuro
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Anthony Sanabria saiu do leste
da Venezuela para encontrar no
Brasil uma chance de melhorar de
vida. Em seu país de origem, a cri-
se já não permitia mais dar conti-
nuidade à microempresa de bijute-
rias, e a escassez, até mesmo de
alimentos, só piorava suas condi-
ções. Assim, em maio de 2016,
com pouco dinheiro e com uma von-
tade imensa de mudar, Sanabria
comprou uma passagem de ônibus
e deu início à nova jornada.

“Passei por vários países até
chegar ao Brasil. Entrei pelo Acre
e de lá fui para São Paulo, onde
não consegui emprego. Depois
disso, fui ao Rio Grande do Sul
trabalhar na colheita de maçã e

quando o serviço terminou vim
para Cascavel. Aqui eu escolhi fi-
car e estou há quatro meses”, diz
o venezuelano, que aos poucos
aprende a língua portuguesa.

Hoje Sanabria está desemprega-
do, mas não perde a esperança de
se colocar no mercado de trabalho.
“Tenho experiência na área de ho-
telaria, como garçom. Fiz alguns
bicos até agora, mas não encontrei
nada fixo”, conta. “Quero juntar di-
nheiro, ter um pouco de capital e
abrir a minha microempresa aqui
na cidade”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

“Eu escolhi
Cascavel”

Assim como o venezuelano, outras
centenas de imigrantes e refugiados
cruzam a fronteira para trabalhar.
Conforme o padre Wilnie Jern,
responsável pelo Centro de Apoio à
Pastoral do Migrante, entre Cascavel
e Cafelândia mais de 5 mil imigrantes
ocupam postos formais de trabalho,
principalmente nas cooperativas.
“Eles chegam aqui sozinhos, atrás de
trabalho e depois que conseguem
reunir algum dinheiro trazem a família.
Hoje, o Consulado do Brasil no Haiti
abriu um sistema de reunificação
familiar para que todos se reencontrem
aqui no País. Isso tem facilitado
bastante e promovido esses
encontros”, explica Jern.

NÚMEROS
Segundo o setor de imigração da
Polícia Federal, somente a população
de haitianos soma 2.700 pessoas
em Cascavel. Parte delas está na
cidade ainda como refugiada, já que
saíram de seu país por conta de
desastres naturais e a falta de
emprego. Nestes casos, eles
aguardam o visto de permanência.
Já o Ministério da Justiça repassou
dados de solicitações de refúgio
entre janeiro e julho deste ano. Ao
todo, foram 112.300 solicitações
distribuídas entre 157 países. Deste
total, 50.566 são de haitianos. Em
seguida estão os venezuelanos, com
11.502 solicitações. “No Brasil,
assim como em Cascavel, a maioria
dos imigrantes e refugiados é de
haitianos. Porém, aqui na cidade há
uma grande movimentação de sírios e
venezuelanos”, diz o padre, Wilmie
Jern, que também é imigrante e saiu
do Haiti há quase dez anos para
atuar como missionário.

REFUGIADOS
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Na primeira
gestão como

prefeito de Casca-
vel, Leonaldo

Paranhos classifi-
ca como um

grande desafio
administrar uma
cidade que está

na adolescência.
Em entrevista

especial concedi-
da ao Hoje News
para esta edição

especial de
aniversário,

Paranhos lista os
principais desafi-

os considerando o
agora e já pensan-

do no amanhã.

Planejamento
“O planejamento a curto prazo é mais
uma questão de atendimento
emergencial. Eu gosto de trabalhar com
planejamento de curto, médio e longo
prazo. Cascavel não permite mais você
fazer uma gestão só cobrindo as
necessidades. Mas não permite projetar
só as obras de futuro. A curto prazo se
resolvem problemas estruturais e de
atendimento na saúde e na educação.
São pequenas reformas e ampliações.
Reformamos uma escola que precisa ser
demolida. Mas se eu a demolir, demora
um ano e meio para construir outra.
Então eu espero um ano e meio para
trocar o telhado e fazer a parte elétrica,
por exemplo? Não. Faz aquilo que é
emergencial e trabalha num projeto a
longo prazo para construir uma nova. Na
saúde é a mesma coisa. Liberamos 18

Fazer o agora e

pequenas reformas em unidades de
saúde, isso a curto prazo. Tem unidade
que precisa ser demolida. Para isso,
estamos trabalhando a longo prazo.”

Tempo Integral
“Na educação temos o Tempo Integral, que
é um programa de longo prazo. Mas eu não
tenho condição de implantar em 114
unidades tempo integral simultaneamente. É
um programa educacional e social. Tanto é
que, quando se faz pesquisa com os pais
sobre a qualidade do ensino, eles não
respondem de forma didática. Eles
respondem positivo se tem Tempo Integral e
se tem creche. Muito se falava nesse
modelo, mas são poucas escolas que
efetivamente o tem. Hoje são menos de
1.700 alunos, considerando um total de 30
mil. Estender esse ensino é um dos
planejamentos de longo prazo.”

Estradas rurais
“Dar condições às estradas rurais também é
um planejamento de médio e longo prazo.
Nós vamos fazer 300 quilômetros de
recuperação de estradas por meio de um
convênio com a Itaipu. O maior
investimento dos últimos 15 anos. Entendo
que isso é importante e estava esquecido.
Muitas vezes o político não quer fazer
estrada rural porque não rende voto. E faz
no Bairro Floresta, por exemplo, que é
populoso. Mas o nosso comércio gira em
torno da agricultura. Nossa região é
dependente da agricultura. Precisamos de
escoamento de produção. Se a safra vai
bem, o comércio vai bem e a cidade anda”.

Aeroporto
“Estamos trabalhando a curto prazo.
Nosso aeroporto é ruim? É. A pista é
errada? É o primeiro ponto da cidade a
ser atingido por nuvens e neblina. Mas
não dá para mudar a pista, é muito caro.
Então, estamos adequando-a. Mudando
os hangares de lugar, conforme a
exigência da Anac, receberemos
aeronaves maiores. A longo prazo,
vamos desapropriar áreas e negociar com
o estado para o Aeroporto Regional”.

Diálogo
“Estamos trabalhando muito com o
Conselho de Desenvolvimento, discutindo
com a sociedade. Uma obra grande não
pode sair só da cabeça do prefeito, como a
do PDI, por exemplo. E quando você
administra uma cidade, você trabalha com
sentimentos. Se eu vou a um bairro falar de
investimentos para o aeroporto, talvez os
moradores vão ficar tristes e dizer: ‘mas eu
não vou voar’. Se consigo rede de esgoto
para um bairro e vou falar isso na Acic, eles
até vão ouvir, mas vão dizer: ‘Paranhos, a
gente quer saber do aeroporto’. Nós
precisamos escutar as pessoas. As pessoas
precisam ter segurança do poder público”.
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ELA VEIO
DO HAITI
Ilsine Bartheleny veio do Haiti há
cinco anos com o marido e dois
filhos. Em Cascavel, encontrou um
novo lar e teve a chance de
trabalhar por muito tempo em um
frigorífico local. Hoje, mesmo com
poucos recursos, Ilsine admite: “O
Brasil é bem melhor que o Haiti,
nos dá mais possibilidades de
trabalho, de mudar de vida. Não
pretendo voltar para lá. Vim a
Cascavel para ficar”, afirma.

“Passei por vários países até chegar ao Brasil”
Anthony Sanabria

Fonte: Ministério da Justiça

Os dez mais em solicitações
de refúgio no Brasil

1º Haiti 50.566
2º Venezuela 11.502
3º Senegal 8.260
4º Síria 4.250
5º Angola 4.134
6º Bangladesh 3.854
7º Cuba 3.580
8º Nigéria 2.933
9º Congo 2.287
10º Gana 2.260
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SARAIVA DE REZENDE

Crescimento que
chega às alturas

A construtora Saraiva de Re-
zende cresceu junto com a his-
tória de Cascavel e comemora
20 anos de fundação na cida-
de que hoje completa 66 anos.

Ao longo das duas déca-
das, foram construídas 15
torres e a Saraiva de Rezen-
de atinge a marca de mais
de mil imóveis edificados
em construção.

Do Edifício Maria Eduar-
da, inaugurado no mês de
dezembro de 2004, a cons-
trutora expandiu em obras e
preencheu o espaço urbano
com edifícios a cada ano

mais bonitos e modernos.
A história da Saraiva de

Rezende é marcada também
pela conquista de inúmeros
prêmios, entre eles, um que
é exclusividade entre as cons-
trutoras de todo o País.

“Algo muito impor tante
para nós foi o Great Place to
Work, que nos privilegia entre
as melhores empresas para
se trabalhar. Fomos a única
construtora brasileira a ganhar
o prêmio na América Latina que
foi entregue em Miami”, recor-
da o sócio-gerente, engenhei-
ro Jadir Saraiva de Rezende.
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Entendemos que uma nação forte se faz
com municípios fortes, porém,
municípios fortes somente são feitos
quando suas instituições estão
fortalecidas.  Cascavel tem dado a sua
contribuição à altura e nós temos feito a
nossa parte para que isso seja uma
realidade perene dentro da Câmara
Municipal. Nossa maneira de fazer
política implica em sair do discurso e ir
para a prática. É desta forma que o
nosso Poder Legislativo tem sido
pautado pela transparência total e
absoluta, o que nos faz hoje referência
para o Paraná e para o Brasil, e isso
dito pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE). Nós temos um site,

onde o cidadão encontra todas as
informações em tempo real.
Partimos da premissa de total
transparência para dizer ao
cidadão que a gestão pública
pode ser diferente, e com essa
transparência que temos hoje,
é possível que qualquer
pessoa constate que nossa
administração tem buscado a

maior economia possível. Nossas
licitações são feitas por meio de pregão
eletrônico, onde qualquer empresa do
Brasil pode entrar e participar e há de
fato uma concorrência que nos
possibilita chegar a percentuais de
descontos nunca antes conseguidos.
São atitudes assim que fazem com que
o dinheiro do contribuinte seja
valorizado e retorne para os cofres
públicos se transformando em obras e
oferta de serviços. É isso que
entendemos como nova forma de fazer
política. É preciso transparência e
respeito ao dinheiro do contribuinte
aqui na Câmara de Cascavel, na
Assembleia Legislativa, no Congresso
Nacional e em qualquer órgão público
deste país. É desta forma que faremos
uma Cascavel cada vez melhor, é desta
forma que garantiremos um futuro
melhor para esta nação.

Parabéns Cascavel
Vereador Gugu Bueno

Entre as 100
maiores economias
O título de 90ª cidade mais rica do País e a sexta
maior economia do Paraná foi atribuído a Cascavel
conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) divulgados ano passado.
O Município respondeu por 0,16% do PIB
(Produto Interno Bruto) brasileiro, contribuindo
com R$ 9,2 bilhões - base em 2014.

 Unioeste entre as 40
de maior relevância

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná),
com sede em Cascavel, está entre as 40 instituições com

maior relevância na pós-graduação em número de cursos. De
395 instituições públicas (federais, estaduais, municipais e

comunitárias) e particulares, a Unioeste ocupa a 39ª
posição. Entre 85 instituições estaduais que ofertam mestrado

e doutorado, a universidade ocupa a sétima posição.

Ideb cresce
O último resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica) trouxe Cascavel com a nota 6,3 na rede pública de ensino. O
resultado é superior à meta de 6,0 projetada para o período da avaliação.

Unioeste
entre as 1.200
melhores
do mundo
A revista Britânica Times
Higher Education (THE)
divulgou a edição 2018 do
tradicional ranking de
universidades que classifica as
1.200 melhores instituições
de ensino superior de todo o
mundo. Pela primeira vez, a
Unioeste é mencionada no
mais influente ranking de
universidades do planeta. No
The World University
Rankings, a Unioeste ficou na
1.001ª posição. Apenas
32 instituições brasileiras
integram esse ranking.

AÍLTON SANTOS
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O MAIS ALTO
A marca Saraiva de Rezende é vista das alturas, prova disso é a construção do Edifício
Abraham Lincoln, o mais alto de Cascavel.
O empreendimento com 27 andares e localização privilegiada, na Rua Natal, no Centro de
Cascavel, segue à fase final de execução e será inaugurado no mês de dezembro deste ano.
A vista panorâmica do último andar é uma atração à parte na obra com estilo contemporâneo e
que reúne o que há de melhor, mais inovador e sofisticado no segmento da construção civil.
“O play-ground do Abraham Lincoln conta com piso emborrachado para a maior segurança
das crianças. Ainda não temos conhecimento desse material aqui em Cascavel, que pude
conhecer nos Estados Unidos”, diz Jadir. Esse é um dos diferenciais do edifício.
Para o próximo ano, dois novos empreendimentos serão inaugurados: o Edifício Eduardo
Santos Pereira em Campo Grande (MS) e o Edifício Thomas Jefferson em Cascavel.
Os desafios da Saraiva de Rezende não param por aí. “Esperamos crescer ainda mais e
trabalhamos para isso. Reconhecemos que Cascavel é um polo atrativo a todas as demais
cidades em nosso entorno”, destaca o sócio-gerente da construtora, Jadir Saraiva.

CREDIBILIDADE
A organização possui uma história
repleta de conquistas e êxito nos
empreendimentos, caracterizados pelo
dinamismo, competência e
comprometimento de toda a equipe.
Dentre vários empreendimentos, vale
citar obras executadas para Prefeitura
de Cascavel, Banco do Brasil nos
estados de Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul, Exército e público
em geral, desde clínicas a residências.
O principal objetivo da empresa é
conquistado com sucesso devido à
equipe de funcionários e
colaboradores que desenvolvem as
atividades com competência para
garantir a satisfação de clientes.

* DIFERENCIAIS DO EDIFÍCIO ABRAHAM LINCOLN

 Infraestrutura para central de aspiração
 Bicicletário
 Lavanderia industrial com duas máquinas instaladas
 Depósito privativo garagem
 Entrada elevador social para dois apartamentos
 Elevador serviço
 Duas vagas com espaço para instalação de elevador de

     veículo para duas novas vagas
 Paredes internas drywall com manta de isolamento acústico
 Tratamento acústico entre andares
 Forro de gesso interno drywall
 Controle tecnológico do concreto, análise de resistência

     em 100% do concreto utilizado
 Sistema de fechadura Omecha
 Medidores de gás e água individuais
 Estrutura para quatro pontos de ar condicionado
 Poço artesiano
 Sistema de segurança (câmeras, cerca elétrica, acessos

     com senha e guarita de segurança)
 Ampla área de lazer
 Sistema de captação de água pluvial para alimentar

     os lençóis freáticos
 Captação de água de chuva para reutilização (plantas e calçadas)
 Revestimento da tubulação de esgoto com manta de

     isolamento acústico
 Apartamentos com maior iluminação natural
 Guarita com entrada social e de serviços separadas
 Aquecimento solar das piscinas

CONQUISTAS
 Premiada no ranking GPTW Paraná 2016
 Melhores Empresas para trabalhar GPTW Paraná 2015
 Prêmio Internacional - Las Mejores Empresas para Trabajar 2014

 AMÉRICA LATINA

 Melhores Empresas para trabalhar GPTW Paraná 2013
 Prêmio Melhores Práticas
 As melhores empresas para se trabalhar Você AS
 Prêmio Great Place To Work – 2013
 Prêmio Great Place To Work - 2012
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Cascavel em

5ª mais populosa
Com população estimada em 319.608 em
2017, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), Cascavel é a quinta
no Paraná. Em relação ao Brasil, a cidade
ocupa a 86ª posição. Considerando a
extensão territorial, o Município tem 2.100
km², ficando com a sexta maior cidade do
Estado e a 714ª do País.

17ª na gestão fiscal
Cascavel ocupa a 17ª posição no ranking
estadual do IFGF (Índice Firjan de Gestão
Fiscal) e a 160ª no País. O IFGF é composto
por cinco indicadores: Receita Própria, Gastos
com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo
da Dívida. A pontuação varia de 0 a 1 e
quanto mais próximo do 1 melhor a situação
fiscal. Cascavel tem a nota 0,6881.

1ª na geração
      de empregos
A região de Cascavel lidera a geração de
empregos na região oeste do Paraná, com
abertura de 1.546 vagas formais de janeiro a
setembro de 2017, conforme dados do
Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados).

2º melhor VBP
     do Paraná
Cascavel tem a segunda maior produção
agropecuária do Paraná, atrás apenas da vizinha
Toledo. Em 2016, o VBP (Valor Bruto da
Produção) Agropecuária - o PIB do campo -
somou R$ 1.693.743.359,44.

4ª melhor para
      se investir
No mapa das 100 cidades brasileiras com
condições mais favoráveis à instalação de
empresas, Cascavel aparece como o quarto
melhor município para se investir e em 40º lugar
no País. O levantamento é da consultoria Urban
Systems publicado na Revista Exame. O estudo
checou 28 indicadores de desenvolvimento
social, capital humano, saúde, educação,
infraestrutura e desenvolvimento econômico.

9ª na balança
      comercial
Cascavel é a nona cidade do Paraná com
maior volume de exportação.  De janeiro a
outubro deste ano, as empresas instaladas
aqui exportaram mais de US$ 293 milhões,
e importaram US$ 152 milhões. Os
números são do Mdic (Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços). As
exportações de grãos e aves colocam
Cascavel no mapa mundial.

16ª no índice
de transparência
Cascavel está em 16º lugar no
Paraná no Ranking Nacional da
Transparência, estabelecido pela
Câmara de Combate à Corrupção
do MPF (Ministério Público
Federal). A pesquisa avalia o
cumprimento de leis referentes à
transparência no Brasil.

rankings
FÁBIO DONEGÁ

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

ARQUIVO
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Histórico
das Praças

Praça Getúlio Vargas
Localizada na Avenida Brasil entre as Ruas Pio XII e
Manoel Ribas, foi inaugurada em 4 de dezembro de 1966.
Possui um obelisco que representa o Marco Zero, em torno
do qual o Município de Cascavel nasceu e se desenvolveu.
Foi batizada com o nome do presidente da República
Getúlio Dorneles Vargas. Quando inaugurada, uma cápsula
do tempo, formada por uma caixa de concreto contendo
objetos de uso diário, dinheiro, mapa, documentos entre
outras coisas da época, foi enterrada no local, com o
objetivo de um dia, num futuro distante, ser encontrada.
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OBELISCO central representa o “marco
zero” de Cascavel
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OUTRAS PRAÇAS
 Parigot de Souza

Localização: Rua Pará/Rua Voluntários da Pátria –
Bairro Country

 Praça Rui Barbosa
Localização: Rua São Luís/Avenida Toledo –
Rotatória – Bairro Claudete

 Praça Vereador Luiz Picolli (Praça da Biblia)
Localização: Avenida Brasil/Avenida Toledo/
Avenida Assunção – Rotatória

 Praça Dr. Wilson Joffre Soares dos Santos
Localização: Rua 7 de Setembro/Rua Rio Grande
do Sul – Centro

 Praça Padre Casemiro Chichon
Localização: Rua Alexandre de Gusmão – Maria Luiza

Praça do Migrante
A Praça do Migrante é um espaço com cerca de 9,5 mil metros
quadrados, tem como destaque o Monumento ao Migrante e as
bandeiras de todas as unidades federativas brasileiras. Ela leva o nome
do pioneiro Florêncio Galafassi, que nasceu no município gaúcho de
Bento Gonçalves em 1898 e migrou para Cascavel em 1948 para
administrar empresas madeireiras, base econômica do Município na
época. Faleceu em 1976, aos 78 anos. A localização da praça é
simbólica, pois foi ali que o comércio local nasceu e prosperou.
A principal característica da praça é o Monumento ao Migrante,
constituído por um lago com chafariz, dentro do qual uma obra em estilo
modernista, formado por rampas de concreto que apontam para cinco
regiões do Brasil. O tamanho de cada rampa representa a proporção e a
origem dos migrantes que deram origem à cidade:

Fonte dos Mosaicos
A Fonte dos Mosaicos (Francisco Ferreira
Villaca), que fica entre as Ruas Pio XII e

Manoel Ribas, no Bairro Cancelli, se
localiza na nascente do Rio São Francisco

Verdadeiro, um dos principais rios do oeste
do Paraná. Com obras em parceria com a

Itaipu Binacional, foi inaugurado em 14 de
dezembro de 2004. A fonte também

presta homenagem ao primeiro morador do
Bairro Cancelli, Francisco Ferreira Villaca,

que faleceu em 1967. Durante a
inauguração, netos e bisnetos do pioneiro

estiveram presentes.

LEÃO ALADO,
igual ao de
Veneza, Itália,
homenageia
imigrantes do
país europeu

Praça Itália
Localizada na Avenida Brasil esquina
com Avenida Rocha Pombo, no Bairro
São Cristóvão, a Praça Itália foi
inaugurada dia 14 de dezembro de
2006, na comemoração dos 54 anos
do Município. O Monumento tem a
reprodução do Leão Alado como o da
Praça de São Marcos, em Veneza- Itália,
que simboliza mitologicamente a força e a
proteção contra os invasores externos, e
para Cascavel é uma homenagem aos
primeiros imigrantes italianos que
chegaram à cidade. O pilar que forma o
monumento representa a continuação das
famílias, ou seja, o infinito e os anéis são
as uniões das famílias imigrantes.

Cada uma das CINCO rampas representa
uma região do Brasil que colonizou Cascavel

 AÍLTON SANTOS

 AÍLTON SANTOS

Fonte dos Mosaicos foi construída em
parceria com a ITAIPU BINACIONAL
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 Reportagem: Tissiane Merlak

NOVAS
unidades
de saúde

Com uma expectativa de cresci-
mento populacional de 1% ao ano,
conforme dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), Cascavel deve ganhar nos pró-
ximos quatro anos significativo
aporte na área de saúde.

Uma das promessas aguardadas
é a construção do Hospital Munici-
pal de Cascavel. Só que, por enquan-
to, não há data para sair do papel.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, estudos es-
tão sendo realizados para a cons-

trução. Enquanto o hospital não
sai, o reforço vem na construção
de dez USF (Unidades Saúde da
Família) e 11 UBS (Unidades Bá-
sicas de Saúde), além da Cafi
(Central de Abastecimento Farma-
cêutico de Insumos) e do CAE
(Centro de Atendimento Ambula-
torial de Especialidades).

As unidades devem ser constru-
ídas nas regiões do Cancelli, Vila
Tolentino, Claudete, Los Angeles,
Guarujá, Cidade Verde, Morumbi,
Floresta, FAG (com três equipes de

atendimento), Cataratas (com duas
equipes de atendimento), Tarumã,
Santa Bárbara, Palmeiras, Ipane-
ma, Navegantes, Gralha Azul, Facul-
dades (fundos), na área central, que
está há anos desassistida, e no
Distrito de Rio do Salto.

Outra mudança é a transferên-
cia das Farmácias Básicas para
as UPAs (Unidades de Pronto-
Atendimento) Veneza, Brasília e
Tancredo Neves.

 Além das construções, estão programadas a reforma e a ampliação das
USFs (Unidades Saúde da Família) dos Jardins Colméia e São Francisco e
do Distrito de Juvinópolis e das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos
Bairros 14 de Novembro, Santa Cruz, Aclimação, Pacaembu e Santa
Felicidade e do Distrito de São Salvador. Também devem ser ampliadas e
renovadas a UPA Brasília, o Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas) e o Caps-I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil).

R eformas
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O Fercapo
está de
VOLTA!

HISTÓRICO
O idealizador do primeiro festival de Cascavel foi um militar da
Aeronáutica: o sargento José Rufino Teixeira, em 1950. Os
militares que serviam no posto da Aeronáutica em Cascavel uniram a
juventude da cidade em torno de um projeto: criar um clube social e
esportivo para que todos, além de trabalhar duro nas madeireiras,
também se divertissem, o Tuiuti Esporte Clube. Por decisão do
secretário do Tuiuti, Luiz Picoli, o festival passou a ser conhecido
como Fercapo a partir da terceira edição, em junho de 1972.

NÃO SÓ MPB
Diferente dos outros anos
em que o gênero musical do
festival era a MPB (Música
Popular Brasileira), o
presidente João Carlos
Largo afirma que o Fercapo
estará habituado à realidade
de hoje. “Precisamos abrir
espaço a outros gêneros”,
diz. Serão três dias de
festival, que uma comissão
julgadora, ainda a ser
escolhida, vai avaliar a
performance dos artistas.

LANÇAMENTO E
INSCRIÇÕES
O lançamento oficial do evento foi
realizado no último dia 11, em um
jantar no Tuiuti. A partir do dia 13
de novembro, começou toda a
organização do Fercapo como
formato das inscrições – válidas
para todo o Brasil -, número de
participantes, categorias e definição
dos prêmios, todos pagos em
dinheiro. “A premiação do festival
sempre foi muito boa. Ainda não
definimos os valores, mas a ideia é
manter no mesmo patamar das
edições anteriores para que isso
também seja um atrativo às
pessoas”, garante Largo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

O festival de música mais tradicio-
nal de Cascavel retorna depois de 15
anos. O Fercapo volta ao calendário
de eventos a partir de 2018 e já pro-
mete grandes emoções. O evento
será realizado nas dependências do
salão social do Tuiuti em agosto do
ano que vem. As atrações ainda não
foram definidas.

Conforme a Secretaria de Cultura
de Cascavel, retomar o festival é “res-
gatar um período dourado da nossa
cultura, quando Cascavel chegou a ocu-
par espaço no cenário nacional”.

Trata-se de uma marca histórica do
Município, não só aos artistas, mas
também para uma geração de casca-
velenses que durante 27 anos fizeram
parte dessa história e foram estimu-
lados pela música.

“[A retomada do Fercapo] era um
sonho que eu sempre quis realizar.
É resgatar o maior evento cultural de
Cascavel. É uma oportunidade que
artistas de todo o Brasil têm para
mostrar seu talento”, comenta o pre-
sidente do Tuiuti Espor te Clube,
João Carlos Largo.

Ao longo das edições do Fercapo,
mais de 800 artistas subiram ao pal-
co para cantar. Em relação a público,
o número passa de 60 mil.

O Fercapo divulgou Cascavel
culturamente em todo o Brasil

O Fercapo
está de
VOLTA!

27CASCAVEL, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Parque ecológico
O Lago Municipal de Cascavel
está inserido dentro do Parque
Ecológico Paulo Gorski, formado
ainda pelo zoológico e
considerado uma das maiores
reservas ecológicas urbanas do Sul
do Brasil. O complexo ecológico
possui cerca de 60 hectares de
mata nativa, 38 de lâminas de
água e 18 de zoológico.
O médico veterinário do
Zoológico, Ilair Dettoni,
diz que pretende se aposentar
trabalhando com os animais do
local.  “É minha vida, gosto muito
do zoológico, um ambiente
agradável, onde quero passar
meus ainda seis, sete anos que
faltam de vida profissional
aqui”, diz.

Igreja do Lago
A velha igrejinha de madeira,
restaurada recentemente, aumenta
ainda mais o charme do lago. A
Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, patrimônio histórico de
Cascavel, foi uma das primeiras
construções e o primeiro templo
católico da cidade. Localizada
inicialmente no Distrito de São
João do Oeste, foi inaugurada
em 1960, pelo então bispo de
Toledo, Dom Armando Círio.
Na década de 1980 foi
desmontada e armazenada e
finalmente restaurada e remontada
em 1987 no local atual, onde é
utilizada para manifestações
artísticas e culturais.

AÍLTON SANTOS

IGREJA de madeira
aumenta o charme do
Lago Municipal
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No último sábado (11), o princi-
pal cartão-postal de Cascavel com-
pletou 33 anos. Charmoso, o Lago
Municipal de Cascavel é o principal
ponto de encontro dos moradores
da cidade e de visitantes. O espa-
ço também é usado para práticas
de espor tes. O belo espelho
d’água começou a ser projetado em
1977 e sua inauguração aconteceu
no dia 11 de novembro de 1984.

A arquiteta Solange Smolarek foi
uma das responsáveis pelo plane-
jamento do lago e lembra que inici-
almente o local não tinha como fi-
nalidade o lazer. “A princípio, o lago

era somente um reservatório de
água para abastecer a cidade, pois
na época nós éramos uma das pou-
cas cidades da região que não tinham
um grande rio, daí decidimos repre-
sar a água do Rio Cascavel”,  conta.

Quem olha do alto ou vê o lago
no mapa logo identifica o formato
de uma serpente com a boca aber-
ta, o que seria uma referência ao
nome da cidade. Isso, no entanto,
nunca foi planejado e, segundo So-
lange, é obra do acaso. “Alguns
podem enxergar uma cobra dando
bote, quando visto de cima, mas
isso é uma eventualidade”, diz.

O charme do maior
cartão-postal da cidade

Lago foi CONSTRUÍDO
inicialmente para ser apenas
um reservatório de água

LAGO MUNICIPAL visto
de cima lembra uma
cobra dando bote

AÍLTON SANTOS

 MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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O Fercapo
está de
VOLTA!

HISTÓRICO
O idealizador do primeiro festival de Cascavel foi um militar da
Aeronáutica: o sargento José Rufino Teixeira, em 1950. Os
militares que serviam no posto da Aeronáutica em Cascavel uniram a
juventude da cidade em torno de um projeto: criar um clube social e
esportivo para que todos, além de trabalhar duro nas madeireiras,
também se divertissem, o Tuiuti Esporte Clube. Por decisão do
secretário do Tuiuti, Luiz Picoli, o festival passou a ser conhecido
como Fercapo a partir da terceira edição, em junho de 1972.

NÃO SÓ MPB
Diferente dos outros anos
em que o gênero musical do
festival era a MPB (Música
Popular Brasileira), o
presidente João Carlos
Largo afirma que o Fercapo
estará habituado à realidade
de hoje. “Precisamos abrir
espaço a outros gêneros”,
diz. Serão três dias de
festival, que uma comissão
julgadora, ainda a ser
escolhida, vai avaliar a
performance dos artistas.

LANÇAMENTO E
INSCRIÇÕES
O lançamento oficial do evento foi
realizado no último dia 11, em um
jantar no Tuiuti. A partir do dia 13
de novembro, começou toda a
organização do Fercapo como
formato das inscrições – válidas
para todo o Brasil -, número de
participantes, categorias e definição
dos prêmios, todos pagos em
dinheiro. “A premiação do festival
sempre foi muito boa. Ainda não
definimos os valores, mas a ideia é
manter no mesmo patamar das
edições anteriores para que isso
também seja um atrativo às
pessoas”, garante Largo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

O festival de música mais tradicio-
nal de Cascavel retorna depois de 15
anos. O Fercapo volta ao calendário
de eventos a partir de 2018 e já pro-
mete grandes emoções. O evento
será realizado nas dependências do
salão social do Tuiuti em agosto do
ano que vem. As atrações ainda não
foram definidas.

Conforme a Secretaria de Cultura
de Cascavel, retomar o festival é “res-
gatar um período dourado da nossa
cultura, quando Cascavel chegou a ocu-
par espaço no cenário nacional”.

Trata-se de uma marca histórica do
Município, não só aos artistas, mas
também para uma geração de casca-
velenses que durante 27 anos fizeram
parte dessa história e foram estimu-
lados pela música.

“[A retomada do Fercapo] era um
sonho que eu sempre quis realizar.
É resgatar o maior evento cultural de
Cascavel. É uma oportunidade que
artistas de todo o Brasil têm para
mostrar seu talento”, comenta o pre-
sidente do Tuiuti Espor te Clube,
João Carlos Largo.

Ao longo das edições do Fercapo,
mais de 800 artistas subiram ao pal-
co para cantar. Em relação a público,
o número passa de 60 mil.

O Fercapo divulgou Cascavel
culturamente em todo o Brasil

O Fercapo
está de
VOLTA!
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Parque ecológico
O Lago Municipal de Cascavel
está inserido dentro do Parque
Ecológico Paulo Gorski, formado
ainda pelo zoológico e
considerado uma das maiores
reservas ecológicas urbanas do Sul
do Brasil. O complexo ecológico
possui cerca de 60 hectares de
mata nativa, 38 de lâminas de
água e 18 de zoológico.
O médico veterinário do
Zoológico, Ilair Dettoni,
diz que pretende se aposentar
trabalhando com os animais do
local.  “É minha vida, gosto muito
do zoológico, um ambiente
agradável, onde quero passar
meus ainda seis, sete anos que
faltam de vida profissional
aqui”, diz.

Igreja do Lago
A velha igrejinha de madeira,
restaurada recentemente, aumenta
ainda mais o charme do lago. A
Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, patrimônio histórico de
Cascavel, foi uma das primeiras
construções e o primeiro templo
católico da cidade. Localizada
inicialmente no Distrito de São
João do Oeste, foi inaugurada
em 1960, pelo então bispo de
Toledo, Dom Armando Círio.
Na década de 1980 foi
desmontada e armazenada e
finalmente restaurada e remontada
em 1987 no local atual, onde é
utilizada para manifestações
artísticas e culturais.

AÍLTON SANTOS

IGREJA de madeira
aumenta o charme do
Lago Municipal
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 Reportagem: Tissiane Merlak

NOVAS
unidades
de saúde

Com uma expectativa de cresci-
mento populacional de 1% ao ano,
conforme dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), Cascavel deve ganhar nos pró-
ximos quatro anos significativo
aporte na área de saúde.

Uma das promessas aguardadas
é a construção do Hospital Munici-
pal de Cascavel. Só que, por enquan-
to, não há data para sair do papel.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, estudos es-
tão sendo realizados para a cons-

trução. Enquanto o hospital não
sai, o reforço vem na construção
de dez USF (Unidades Saúde da
Família) e 11 UBS (Unidades Bá-
sicas de Saúde), além da Cafi
(Central de Abastecimento Farma-
cêutico de Insumos) e do CAE
(Centro de Atendimento Ambula-
torial de Especialidades).

As unidades devem ser constru-
ídas nas regiões do Cancelli, Vila
Tolentino, Claudete, Los Angeles,
Guarujá, Cidade Verde, Morumbi,
Floresta, FAG (com três equipes de

atendimento), Cataratas (com duas
equipes de atendimento), Tarumã,
Santa Bárbara, Palmeiras, Ipane-
ma, Navegantes, Gralha Azul, Facul-
dades (fundos), na área central, que
está há anos desassistida, e no
Distrito de Rio do Salto.

Outra mudança é a transferên-
cia das Farmácias Básicas para
as UPAs (Unidades de Pronto-
Atendimento) Veneza, Brasília e
Tancredo Neves.

 Além das construções, estão programadas a reforma e a ampliação das
USFs (Unidades Saúde da Família) dos Jardins Colméia e São Francisco e
do Distrito de Juvinópolis e das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos
Bairros 14 de Novembro, Santa Cruz, Aclimação, Pacaembu e Santa
Felicidade e do Distrito de São Salvador. Também devem ser ampliadas e
renovadas a UPA Brasília, o Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas) e o Caps-I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil).

R eformas
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OUTRAS PRAÇAS
 Parigot de Souza

Localização: Rua Pará/Rua Voluntários da Pátria –
Bairro Country

 Praça Rui Barbosa
Localização: Rua São Luís/Avenida Toledo –
Rotatória – Bairro Claudete

 Praça Vereador Luiz Picolli (Praça da Biblia)
Localização: Avenida Brasil/Avenida Toledo/
Avenida Assunção – Rotatória

 Praça Dr. Wilson Joffre Soares dos Santos
Localização: Rua 7 de Setembro/Rua Rio Grande
do Sul – Centro

 Praça Padre Casemiro Chichon
Localização: Rua Alexandre de Gusmão – Maria Luiza

Praça do Migrante
A Praça do Migrante é um espaço com cerca de 9,5 mil metros
quadrados, tem como destaque o Monumento ao Migrante e as
bandeiras de todas as unidades federativas brasileiras. Ela leva o nome
do pioneiro Florêncio Galafassi, que nasceu no município gaúcho de
Bento Gonçalves em 1898 e migrou para Cascavel em 1948 para
administrar empresas madeireiras, base econômica do Município na
época. Faleceu em 1976, aos 78 anos. A localização da praça é
simbólica, pois foi ali que o comércio local nasceu e prosperou.
A principal característica da praça é o Monumento ao Migrante,
constituído por um lago com chafariz, dentro do qual uma obra em estilo
modernista, formado por rampas de concreto que apontam para cinco
regiões do Brasil. O tamanho de cada rampa representa a proporção e a
origem dos migrantes que deram origem à cidade:

Fonte dos Mosaicos
A Fonte dos Mosaicos (Francisco Ferreira
Villaca), que fica entre as Ruas Pio XII e

Manoel Ribas, no Bairro Cancelli, se
localiza na nascente do Rio São Francisco

Verdadeiro, um dos principais rios do oeste
do Paraná. Com obras em parceria com a

Itaipu Binacional, foi inaugurado em 14 de
dezembro de 2004. A fonte também

presta homenagem ao primeiro morador do
Bairro Cancelli, Francisco Ferreira Villaca,

que faleceu em 1967. Durante a
inauguração, netos e bisnetos do pioneiro

estiveram presentes.

LEÃO ALADO,
igual ao de
Veneza, Itália,
homenageia
imigrantes do
país europeu

Praça Itália
Localizada na Avenida Brasil esquina
com Avenida Rocha Pombo, no Bairro
São Cristóvão, a Praça Itália foi
inaugurada dia 14 de dezembro de
2006, na comemoração dos 54 anos
do Município. O Monumento tem a
reprodução do Leão Alado como o da
Praça de São Marcos, em Veneza- Itália,
que simboliza mitologicamente a força e a
proteção contra os invasores externos, e
para Cascavel é uma homenagem aos
primeiros imigrantes italianos que
chegaram à cidade. O pilar que forma o
monumento representa a continuação das
famílias, ou seja, o infinito e os anéis são
as uniões das famílias imigrantes.

Cada uma das CINCO rampas representa
uma região do Brasil que colonizou Cascavel

 AÍLTON SANTOS

 AÍLTON SANTOS

Fonte dos Mosaicos foi construída em
parceria com a ITAIPU BINACIONAL
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Histórico
das Praças

Praça Getúlio Vargas
Localizada na Avenida Brasil entre as Ruas Pio XII e
Manoel Ribas, foi inaugurada em 4 de dezembro de 1966.
Possui um obelisco que representa o Marco Zero, em torno
do qual o Município de Cascavel nasceu e se desenvolveu.
Foi batizada com o nome do presidente da República
Getúlio Dorneles Vargas. Quando inaugurada, uma cápsula
do tempo, formada por uma caixa de concreto contendo
objetos de uso diário, dinheiro, mapa, documentos entre
outras coisas da época, foi enterrada no local, com o
objetivo de um dia, num futuro distante, ser encontrada.

 A
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OBELISCO central representa o “marco
zero” de Cascavel
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O MAIS ALTO
A marca Saraiva de Rezende é vista das alturas, prova disso é a construção do Edifício
Abraham Lincoln, o mais alto de Cascavel.
O empreendimento com 27 andares e localização privilegiada, na Rua Natal, no Centro de
Cascavel, segue à fase final de execução e será inaugurado no mês de dezembro deste ano.
A vista panorâmica do último andar é uma atração à parte na obra com estilo contemporâneo e
que reúne o que há de melhor, mais inovador e sofisticado no segmento da construção civil.
“O play-ground do Abraham Lincoln conta com piso emborrachado para a maior segurança
das crianças. Ainda não temos conhecimento desse material aqui em Cascavel, que pude
conhecer nos Estados Unidos”, diz Jadir. Esse é um dos diferenciais do edifício.
Para o próximo ano, dois novos empreendimentos serão inaugurados: o Edifício Eduardo
Santos Pereira em Campo Grande (MS) e o Edifício Thomas Jefferson em Cascavel.
Os desafios da Saraiva de Rezende não param por aí. “Esperamos crescer ainda mais e
trabalhamos para isso. Reconhecemos que Cascavel é um polo atrativo a todas as demais
cidades em nosso entorno”, destaca o sócio-gerente da construtora, Jadir Saraiva.

CREDIBILIDADE
A organização possui uma história
repleta de conquistas e êxito nos
empreendimentos, caracterizados pelo
dinamismo, competência e
comprometimento de toda a equipe.
Dentre vários empreendimentos, vale
citar obras executadas para Prefeitura
de Cascavel, Banco do Brasil nos
estados de Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul, Exército e público
em geral, desde clínicas a residências.
O principal objetivo da empresa é
conquistado com sucesso devido à
equipe de funcionários e
colaboradores que desenvolvem as
atividades com competência para
garantir a satisfação de clientes.

* DIFERENCIAIS DO EDIFÍCIO ABRAHAM LINCOLN

 Infraestrutura para central de aspiração
 Bicicletário
 Lavanderia industrial com duas máquinas instaladas
 Depósito privativo garagem
 Entrada elevador social para dois apartamentos
 Elevador serviço
 Duas vagas com espaço para instalação de elevador de

     veículo para duas novas vagas
 Paredes internas drywall com manta de isolamento acústico
 Tratamento acústico entre andares
 Forro de gesso interno drywall
 Controle tecnológico do concreto, análise de resistência

     em 100% do concreto utilizado
 Sistema de fechadura Omecha
 Medidores de gás e água individuais
 Estrutura para quatro pontos de ar condicionado
 Poço artesiano
 Sistema de segurança (câmeras, cerca elétrica, acessos

     com senha e guarita de segurança)
 Ampla área de lazer
 Sistema de captação de água pluvial para alimentar

     os lençóis freáticos
 Captação de água de chuva para reutilização (plantas e calçadas)
 Revestimento da tubulação de esgoto com manta de

     isolamento acústico
 Apartamentos com maior iluminação natural
 Guarita com entrada social e de serviços separadas
 Aquecimento solar das piscinas

CONQUISTAS
 Premiada no ranking GPTW Paraná 2016
 Melhores Empresas para trabalhar GPTW Paraná 2015
 Prêmio Internacional - Las Mejores Empresas para Trabajar 2014

 AMÉRICA LATINA

 Melhores Empresas para trabalhar GPTW Paraná 2013
 Prêmio Melhores Práticas
 As melhores empresas para se trabalhar Você AS
 Prêmio Great Place To Work – 2013
 Prêmio Great Place To Work - 2012
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Cascavel em

5ª mais populosa
Com população estimada em 319.608 em
2017, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), Cascavel é a quinta
no Paraná. Em relação ao Brasil, a cidade
ocupa a 86ª posição. Considerando a
extensão territorial, o Município tem 2.100
km², ficando com a sexta maior cidade do
Estado e a 714ª do País.

17ª na gestão fiscal
Cascavel ocupa a 17ª posição no ranking
estadual do IFGF (Índice Firjan de Gestão
Fiscal) e a 160ª no País. O IFGF é composto
por cinco indicadores: Receita Própria, Gastos
com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo
da Dívida. A pontuação varia de 0 a 1 e
quanto mais próximo do 1 melhor a situação
fiscal. Cascavel tem a nota 0,6881.

1ª na geração
      de empregos
A região de Cascavel lidera a geração de
empregos na região oeste do Paraná, com
abertura de 1.546 vagas formais de janeiro a
setembro de 2017, conforme dados do
Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados).

2º melhor VBP
     do Paraná
Cascavel tem a segunda maior produção
agropecuária do Paraná, atrás apenas da vizinha
Toledo. Em 2016, o VBP (Valor Bruto da
Produção) Agropecuária - o PIB do campo -
somou R$ 1.693.743.359,44.

4ª melhor para
      se investir
No mapa das 100 cidades brasileiras com
condições mais favoráveis à instalação de
empresas, Cascavel aparece como o quarto
melhor município para se investir e em 40º lugar
no País. O levantamento é da consultoria Urban
Systems publicado na Revista Exame. O estudo
checou 28 indicadores de desenvolvimento
social, capital humano, saúde, educação,
infraestrutura e desenvolvimento econômico.

9ª na balança
      comercial
Cascavel é a nona cidade do Paraná com
maior volume de exportação.  De janeiro a
outubro deste ano, as empresas instaladas
aqui exportaram mais de US$ 293 milhões,
e importaram US$ 152 milhões. Os
números são do Mdic (Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços). As
exportações de grãos e aves colocam
Cascavel no mapa mundial.

16ª no índice
de transparência
Cascavel está em 16º lugar no
Paraná no Ranking Nacional da
Transparência, estabelecido pela
Câmara de Combate à Corrupção
do MPF (Ministério Público
Federal). A pesquisa avalia o
cumprimento de leis referentes à
transparência no Brasil.

rankings
FÁBIO DONEGÁ

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

ARQUIVO
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SARAIVA DE REZENDE

Crescimento que
chega às alturas

A construtora Saraiva de Re-
zende cresceu junto com a his-
tória de Cascavel e comemora
20 anos de fundação na cida-
de que hoje completa 66 anos.

Ao longo das duas déca-
das, foram construídas 15
torres e a Saraiva de Rezen-
de atinge a marca de mais
de mil imóveis edificados
em construção.

Do Edifício Maria Eduar-
da, inaugurado no mês de
dezembro de 2004, a cons-
trutora expandiu em obras e
preencheu o espaço urbano
com edifícios a cada ano

mais bonitos e modernos.
A história da Saraiva de

Rezende é marcada também
pela conquista de inúmeros
prêmios, entre eles, um que
é exclusividade entre as cons-
trutoras de todo o País.

“Algo muito impor tante
para nós foi o Great Place to
Work, que nos privilegia entre
as melhores empresas para
se trabalhar. Fomos a única
construtora brasileira a ganhar
o prêmio na América Latina que
foi entregue em Miami”, recor-
da o sócio-gerente, engenhei-
ro Jadir Saraiva de Rezende.
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Entendemos que uma nação forte se faz
com municípios fortes, porém,
municípios fortes somente são feitos
quando suas instituições estão
fortalecidas.  Cascavel tem dado a sua
contribuição à altura e nós temos feito a
nossa parte para que isso seja uma
realidade perene dentro da Câmara
Municipal. Nossa maneira de fazer
política implica em sair do discurso e ir
para a prática. É desta forma que o
nosso Poder Legislativo tem sido
pautado pela transparência total e
absoluta, o que nos faz hoje referência
para o Paraná e para o Brasil, e isso
dito pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE). Nós temos um site,

onde o cidadão encontra todas as
informações em tempo real.
Partimos da premissa de total
transparência para dizer ao
cidadão que a gestão pública
pode ser diferente, e com essa
transparência que temos hoje,
é possível que qualquer
pessoa constate que nossa
administração tem buscado a

maior economia possível. Nossas
licitações são feitas por meio de pregão
eletrônico, onde qualquer empresa do
Brasil pode entrar e participar e há de
fato uma concorrência que nos
possibilita chegar a percentuais de
descontos nunca antes conseguidos.
São atitudes assim que fazem com que
o dinheiro do contribuinte seja
valorizado e retorne para os cofres
públicos se transformando em obras e
oferta de serviços. É isso que
entendemos como nova forma de fazer
política. É preciso transparência e
respeito ao dinheiro do contribuinte
aqui na Câmara de Cascavel, na
Assembleia Legislativa, no Congresso
Nacional e em qualquer órgão público
deste país. É desta forma que faremos
uma Cascavel cada vez melhor, é desta
forma que garantiremos um futuro
melhor para esta nação.

Parabéns Cascavel
Vereador Gugu Bueno

Entre as 100
maiores economias
O título de 90ª cidade mais rica do País e a sexta
maior economia do Paraná foi atribuído a Cascavel
conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) divulgados ano passado.
O Município respondeu por 0,16% do PIB
(Produto Interno Bruto) brasileiro, contribuindo
com R$ 9,2 bilhões - base em 2014.

 Unioeste entre as 40
de maior relevância

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná),
com sede em Cascavel, está entre as 40 instituições com

maior relevância na pós-graduação em número de cursos. De
395 instituições públicas (federais, estaduais, municipais e

comunitárias) e particulares, a Unioeste ocupa a 39ª
posição. Entre 85 instituições estaduais que ofertam mestrado

e doutorado, a universidade ocupa a sétima posição.

Ideb cresce
O último resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica) trouxe Cascavel com a nota 6,3 na rede pública de ensino. O
resultado é superior à meta de 6,0 projetada para o período da avaliação.

Unioeste
entre as 1.200
melhores
do mundo
A revista Britânica Times
Higher Education (THE)
divulgou a edição 2018 do
tradicional ranking de
universidades que classifica as
1.200 melhores instituições
de ensino superior de todo o
mundo. Pela primeira vez, a
Unioeste é mencionada no
mais influente ranking de
universidades do planeta. No
The World University
Rankings, a Unioeste ficou na
1.001ª posição. Apenas
32 instituições brasileiras
integram esse ranking.

AÍLTON SANTOS
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Na primeira
gestão como

prefeito de Casca-
vel, Leonaldo

Paranhos classifi-
ca como um

grande desafio
administrar uma
cidade que está

na adolescência.
Em entrevista

especial concedi-
da ao Hoje News
para esta edição

especial de
aniversário,

Paranhos lista os
principais desafi-

os considerando o
agora e já pensan-

do no amanhã.

Planejamento
“O planejamento a curto prazo é mais
uma questão de atendimento
emergencial. Eu gosto de trabalhar com
planejamento de curto, médio e longo
prazo. Cascavel não permite mais você
fazer uma gestão só cobrindo as
necessidades. Mas não permite projetar
só as obras de futuro. A curto prazo se
resolvem problemas estruturais e de
atendimento na saúde e na educação.
São pequenas reformas e ampliações.
Reformamos uma escola que precisa ser
demolida. Mas se eu a demolir, demora
um ano e meio para construir outra.
Então eu espero um ano e meio para
trocar o telhado e fazer a parte elétrica,
por exemplo? Não. Faz aquilo que é
emergencial e trabalha num projeto a
longo prazo para construir uma nova. Na
saúde é a mesma coisa. Liberamos 18

Fazer o agora e

pequenas reformas em unidades de
saúde, isso a curto prazo. Tem unidade
que precisa ser demolida. Para isso,
estamos trabalhando a longo prazo.”

Tempo Integral
“Na educação temos o Tempo Integral, que
é um programa de longo prazo. Mas eu não
tenho condição de implantar em 114
unidades tempo integral simultaneamente. É
um programa educacional e social. Tanto é
que, quando se faz pesquisa com os pais
sobre a qualidade do ensino, eles não
respondem de forma didática. Eles
respondem positivo se tem Tempo Integral e
se tem creche. Muito se falava nesse
modelo, mas são poucas escolas que
efetivamente o tem. Hoje são menos de
1.700 alunos, considerando um total de 30
mil. Estender esse ensino é um dos
planejamentos de longo prazo.”

Estradas rurais
“Dar condições às estradas rurais também é
um planejamento de médio e longo prazo.
Nós vamos fazer 300 quilômetros de
recuperação de estradas por meio de um
convênio com a Itaipu. O maior
investimento dos últimos 15 anos. Entendo
que isso é importante e estava esquecido.
Muitas vezes o político não quer fazer
estrada rural porque não rende voto. E faz
no Bairro Floresta, por exemplo, que é
populoso. Mas o nosso comércio gira em
torno da agricultura. Nossa região é
dependente da agricultura. Precisamos de
escoamento de produção. Se a safra vai
bem, o comércio vai bem e a cidade anda”.

Aeroporto
“Estamos trabalhando a curto prazo.
Nosso aeroporto é ruim? É. A pista é
errada? É o primeiro ponto da cidade a
ser atingido por nuvens e neblina. Mas
não dá para mudar a pista, é muito caro.
Então, estamos adequando-a. Mudando
os hangares de lugar, conforme a
exigência da Anac, receberemos
aeronaves maiores. A longo prazo,
vamos desapropriar áreas e negociar com
o estado para o Aeroporto Regional”.

Diálogo
“Estamos trabalhando muito com o
Conselho de Desenvolvimento, discutindo
com a sociedade. Uma obra grande não
pode sair só da cabeça do prefeito, como a
do PDI, por exemplo. E quando você
administra uma cidade, você trabalha com
sentimentos. Se eu vou a um bairro falar de
investimentos para o aeroporto, talvez os
moradores vão ficar tristes e dizer: ‘mas eu
não vou voar’. Se consigo rede de esgoto
para um bairro e vou falar isso na Acic, eles
até vão ouvir, mas vão dizer: ‘Paranhos, a
gente quer saber do aeroporto’. Nós
precisamos escutar as pessoas. As pessoas
precisam ter segurança do poder público”.
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ELA VEIO
DO HAITI
Ilsine Bartheleny veio do Haiti há
cinco anos com o marido e dois
filhos. Em Cascavel, encontrou um
novo lar e teve a chance de
trabalhar por muito tempo em um
frigorífico local. Hoje, mesmo com
poucos recursos, Ilsine admite: “O
Brasil é bem melhor que o Haiti,
nos dá mais possibilidades de
trabalho, de mudar de vida. Não
pretendo voltar para lá. Vim a
Cascavel para ficar”, afirma.

“Passei por vários países até chegar ao Brasil”
Anthony Sanabria

Fonte: Ministério da Justiça

Os dez mais em solicitações
de refúgio no Brasil

1º Haiti 50.566
2º Venezuela 11.502
3º Senegal 8.260
4º Síria 4.250
5º Angola 4.134
6º Bangladesh 3.854
7º Cuba 3.580
8º Nigéria 2.933
9º Congo 2.287
10º Gana 2.260



ANTHONY SANABRIA deixa seu currículo no Centro de Apoio
da Pastoral do Migrante: “preciso trabalhar”
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Cultura
“Historicamente, além da agricultura, a
cultura está esquecida. Como querer
transformar a cidade em uma metrópole
sem investimento em cultura? Nós mais
que dobramos o orçamento, visualizamos
algumas ações que são possíveis de se
fazer, dar continuidade e aprimorar.
Entendo que esse setor é uma ferramenta
importante no contexto de metrópole.
Fizemos um decreto no início do ano com
desconto para os artistas usarem o teatro,
estrutura que estamos pagando e pagando
caro, e que não pode virar um ponto de
aluguel. Cascavel é uma das 40 cidades
do Brasil para se investir, e por isso não dá

para deixar de investir em cultura”.

O maior desafio
“A saúde ainda é o maior desafio. Se
investir no escuro, joga-se dinheiro fora.
Nós temos duas situações: gente na UPA
e gente que precisa sair da UPA. A UPA
não é para fazer consulta, mas a
população a procura para isso porque não
existe resposta na unidade básica.
Precisamos fazer investimento em equipes
de saúde da família. Maringá tem 77
equipes. Nós, 34. É muita diferença. E
quando você não oferta, o pessoal vai
atrás da UPA, que precisa atender média
complexidade. Isso não é o atendimento

que tem na unidade básica, mas também
não é hospital, estrutura essa que o Estado
tem de atender, porque não temos leitos.
E temos o paciente que fica na UPA e
que é perfil UPA, mas às vezes fica 15,
20 dias lá. Precisamos ter um hospital de
retaguarda e por isso estamos insistindo na
estrutura do Jácomo Lunardelli. Queremos
chegar a 2020 com 60 equipes de saúde
da família. Precisaríamos ter 75. Assim
conseguimos minimizar o problema. Mas
também haverá mais procura, porque terá
melhora no atendimento”.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
    Foto: Fábio Donegá

pensar o futuro
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Anthony Sanabria saiu do leste
da Venezuela para encontrar no
Brasil uma chance de melhorar de
vida. Em seu país de origem, a cri-
se já não permitia mais dar conti-
nuidade à microempresa de bijute-
rias, e a escassez, até mesmo de
alimentos, só piorava suas condi-
ções. Assim, em maio de 2016,
com pouco dinheiro e com uma von-
tade imensa de mudar, Sanabria
comprou uma passagem de ônibus
e deu início à nova jornada.

“Passei por vários países até
chegar ao Brasil. Entrei pelo Acre
e de lá fui para São Paulo, onde
não consegui emprego. Depois
disso, fui ao Rio Grande do Sul
trabalhar na colheita de maçã e

quando o serviço terminou vim
para Cascavel. Aqui eu escolhi fi-
car e estou há quatro meses”, diz
o venezuelano, que aos poucos
aprende a língua portuguesa.

Hoje Sanabria está desemprega-
do, mas não perde a esperança de
se colocar no mercado de trabalho.
“Tenho experiência na área de ho-
telaria, como garçom. Fiz alguns
bicos até agora, mas não encontrei
nada fixo”, conta. “Quero juntar di-
nheiro, ter um pouco de capital e
abrir a minha microempresa aqui
na cidade”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

“Eu escolhi
Cascavel”

Assim como o venezuelano, outras
centenas de imigrantes e refugiados
cruzam a fronteira para trabalhar.
Conforme o padre Wilnie Jern,
responsável pelo Centro de Apoio à
Pastoral do Migrante, entre Cascavel
e Cafelândia mais de 5 mil imigrantes
ocupam postos formais de trabalho,
principalmente nas cooperativas.
“Eles chegam aqui sozinhos, atrás de
trabalho e depois que conseguem
reunir algum dinheiro trazem a família.
Hoje, o Consulado do Brasil no Haiti
abriu um sistema de reunificação
familiar para que todos se reencontrem
aqui no País. Isso tem facilitado
bastante e promovido esses
encontros”, explica Jern.

NÚMEROS
Segundo o setor de imigração da
Polícia Federal, somente a população
de haitianos soma 2.700 pessoas
em Cascavel. Parte delas está na
cidade ainda como refugiada, já que
saíram de seu país por conta de
desastres naturais e a falta de
emprego. Nestes casos, eles
aguardam o visto de permanência.
Já o Ministério da Justiça repassou
dados de solicitações de refúgio
entre janeiro e julho deste ano. Ao
todo, foram 112.300 solicitações
distribuídas entre 157 países. Deste
total, 50.566 são de haitianos. Em
seguida estão os venezuelanos, com
11.502 solicitações. “No Brasil,
assim como em Cascavel, a maioria
dos imigrantes e refugiados é de
haitianos. Porém, aqui na cidade há
uma grande movimentação de sírios e
venezuelanos”, diz o padre, Wilmie
Jern, que também é imigrante e saiu
do Haiti há quase dez anos para
atuar como missionário.

REFUGIADOS
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Chave para o
desenvolvimento

A sociedade como chave do de-
senvolvimento: este é o entendi-
mento do Conselho Municipal de
Desenvolvimento de Cascavel pre-
sidido hoje pelo também presiden-
te da Acic (Associação Comercial
e Industrial), Edson Vasconcellos.

Ele reforça que não se pode
mais ficar na dependência, única
e exclusiva, do poder público e o
que tem se visto é o maior enga-
jamento da sociedade organizada,

MUDANÇAS
COMPORTAMENTAIS
Para Vasconcellos, só se pode
pensar e projetar uma Cascavel para
20, 30 ou 50 anos se houver uma
inteiração altamente participativa,
juntos e consonantes. “Precisamos ter
visões para o futuro com políticas
públicas focando numa mudança de
comportamento social. Na política
educacional, do empresário
cuidando mais da saúde do seu
colaborador para lá na frente não ter
que tratar da doença”.
Para Edson, quando se fala de
desenvolvimento econômico, deve-se
pensar em um conjunto de
oportunidades que conduzem a isso.
“Este movimento se planeja e se
executa com envolvimento da
sociedade e com a infraestrutura
necessária. Isso trará mais
oportunidade à cidade, como
indústrias, investidores. Assim
podemos planejar o nosso
crescimento responsável e colocar a
região no mapa da facilidade de
acesso e nas vantagens para se
investir”, considerou.

mas que ainda precisa ser intensifi-
cado. “Uma das primeiras coisas
que entendemos ao longo dos últi-
mos anos é que a sociedade organi-
zada precisa e está sendo muito
mais participativa. É um reconheci-
mento de que todo crescimento não
deve passar apenas pelo poder pú-
blico, mas também pelas boas prá-
ticas e os hábitos sociais de empre-
sas, famílias e da sociedade em um
âmbito geral”, reforça.

Além do envolvimento massivo da sociedade, para o Conselho está muito claro que
a educação precisa ser projetada pensando num futuro cada vez mais interativo e
tecnológico. “A educação precisa dar um passo adiante e se tornar digitalizada,
com ferramentas que preparem a sociedade para este futuro tecnológico, as
mudanças são cada vez mais rápidas e precisamos nos conectar à inovação,
termos ambientes inovadores. A tecnologia anda hoje lado a lado com o
desenvolvimento e a inovação. É um caminho sem volta”, diz Vasconcellos.

EDUCAÇÃO INOVADORA

UM DOS caminhos para se projetar uma
Cascavel do futuro passa pela educação cada
vez mais tecnológica

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

UMA
CASCAVEL
MAIS IGUAL
Para Edson Vasconcellos, se
conceitos como estes forem
consolidados, em um futuro
muito próximo existirá uma
Cascavel mais igualitária e
não será a “política que fará
a sociedade, mas a
sociedade que transformará a
política”. “Isso também
depende do
amadurecimento das
entidades, da consolidação
do setor produtivo gerando
emprego, renda e a palavra-
chave: desenvolvimento e
mais desenvolvimento”.
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Uma cidade
PECULIAR

Cascavel já foi, por diversas vezes, alvo de reportagens em âmbito
nacional e internacional. Certos casos se tornaram destaque

especificamente por suas peculiaridades. Na internet, o que não faltam
são os tradicionais “memes” rindo das próprias situações.

Relembre alguns dos casos mais marcantes dos últimos anos.

COBRA COM DUAS
CABEÇAS

O nascimento da cobra Cascavel com
duas cabeças no dia 19 de novembro

de 2016 ficou conhecido
nacionalmente. Por conta da anomalia
genética, o filhote passou por diversos
exames e conseguiu se desenvolver. As

duas cabeças se alimentavam
individualmente, mas dividiam os
órgãos de manutenção da vida:

coração, pulmões, fígado, rins e demais
vísceras. Apesar da grande expectativa

com essa raridade, a equipe do
zoológico não conseguiu apresentar o
animal ao público e a cobra morreu no

dia 24 de abril deste ano,
com apenas cinco meses.

DEDÃO NO
CALÇADÃO

A escultura no calçadão da cidade
figura inclusive a página nas redes

sociais denominada Os Memes de
Cascavel. O dedão se tornou

popular embora o real sentido da
presença dele seja bastante

questionado. A obra é um dos
trabalhos do renomado artista

plástico Dirceu Rosa, que embeleza
a cidade com inúmeras outras

esculturas.

EBOLA EM CASCAVEL
Em 2014, o continente africano passou por um surto de ebola. Várias
pessoas morreram em decorrência do vírus. No mês de outubro daquele ano,
um homem, de 47 anos, chegou a Cascavel vindo da Guiné e apresentou
sintomas parecidos com o da doença. O Ministério da Saúde, na época,
confirmou a primeira suspeita de ebola do País. O paciente ficou isolado no
HU até que houvesse um diagnóstico, neste caso negativo.

AÍLTON SANTOS

O furto de animais, por mais estranho que se
possa parecer foi registrado no zoológico de

Cascavel por mais de uma vez. Um dos casos
recentes ganhou repercussão pela crueldade

dos bandidos. Eles conseguiram retirar um
jacaré do recinto que foi encontrado dias

depois sem rabo e cabeça. Outro animal da
mesma espécie já havia sido furtado, assim

como uma arara e um tucano.

ARQUIVO

FURTO DE ANIMAIS DO ZOO
DIVULGAÇÃO
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A MAIOR DO HOSPITAL
Há quase dois meses, Gabrielly nasceu no HU de
Cascavel. Até aí, a pequena era mais uma recém-nascida
entre as estatísticas do hospital. O que chamou a
atenção, no entanto, foi o peso da bebê. Ela nasceu com
5.720 quilos e 54 centímetros, a maior bebê da
unidade desde sua implantação, há 27 anos. A mãe,
Mayra Cristina Trevisan, de Formosa do Oeste, foi
procurada até por jornais ingleses para repercutir o
nascimento da filha.

ATAQUE DO TIGRE HU
Em julho de 2014, uma notícia assustadora: o ataque do
tigre Hu a um menino de 11 anos. O animal, que estava em
seu recinto no zoológico, agiu instintivamente durante uma
brincadeira de Vrajamany Rocha. O garoto foi atacado
pelo tigre e teve o braço amputado. O animal ficou isolado
por cinco dias, mas hoje continua em exposição. O caso de
Vrajamany ficou conhecido nacionalmente. O pai, Marcos
do Carmo Rocha, foi indiciado e, se condenado, pode
pegar até oito anos de prisão.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO

 Reportagem: Marina Kessler
    e Romulo Grigoli
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FILHOS DEVEM DEFINIR RUMOS
A Secretaria de Agricultura de Cascavel acredita que os novos dados tragam
resultados interessantes e indiquem a redução do êxodo rural. Quem deve fortalecer o
campo são os filhos dos agricultores que estão em busca de qualificação na cidade e
sempre atentos aos avanços tecnológicos. Tudo isso deve ser usado para dar
continuidade ao trabalho dos pais e das gerações anteriores na lavoura. Desta forma,
há uma sucessão familiar e a garantia de permanência dessas pessoas no campo.

COMPARE OS
NÚMEROS
Segundo o IBGE, o êxodo rural
começou a ser percebido em Cascavel
em 1980, quando a população urbana
chegou a 123.656 e a rural caiu para
39.814. Daí pra frente houve uma
intensa movimentação nesse sentido.
Em 1991, o pior resultado da história:
apenas 15,2 mil produtores rurais
permaneciam no campo. Enquanto isso,
na cidade já eram mais de 177 mil
cascavelenses.
Em 2000 houve uma pequena
recuperação. Dos 245 mil habitantes,
16.696 estava no campo. Em 2010,
a população rural respondia por quase
6% dos cascavelenses. A urbana, no
entanto, chegava a 270.049 pessoas.
Neste ano, o IBGE realiza o Censo
Agropecuário, e trará, ainda sem data
definida, dados atualizados da
população rural de todo o Paraná.
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COMO era a
agricultura na
década de 1930
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A recente rebelião na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel) evi-
denciou a precariedade na seguran-
ça pública. Um dos problemas,
que se estende País afora, é a fal-
ta de vagas no sistema prisional.
No Paraná, os agravantes são as
promessas não cumpridas. Ainda
em 2014, no fim de uma rebelião,
anunciaram a abertura de 300 va-
gas na penitenciária, o que nun-
ca aconteceu.

Outra obra aguardada pela po-
pulação, que comemorou no fim
do ano passado a desativação do
cadeião da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), é a construção da Dele-
gacia Cidadã. Conforme a Secre-
taria de Segurança Pública do Es-
tado, ela está em fase final de es-
tudo de viabilidade e termo de refe-
rência para contratação dos proje-
tos. Contudo, ainda não há crono-
grama nem valor do investimento.

TRÂNSITO
Um problema que assombrou Cascavel por anos, o trânsito hoje está muito
mais tranquilo. Em dois anos, a redução dos homicídios culposos foi de 44%.
Conforme o Instituto, houve 109 mortes em 2012 contra 61 em 2014.
Além da queda nos óbitos houve redução no total de acidentes de trânsito
com e sem vítimas. Em 2005, conforme o Ipardes, o Corpo de Bombeiros
atendeu 3.570 colisões contra 2.006 em 2015, ou seja, dez anos depois a
queda foi de 43,8%. Já os acidentes com vítimas a redução foi de 33,7%,
passando de 1.677 em 2005 para 1.111 em 2015.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Os dados do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social) mostram uma melhora na segurança pública de Cascavel. Especialmente
quanto aos homicídios. Em 2012 foram registradas 148 mortes. Quatro anos
depois, esse número caiu mais de 52%, totalizando 71 homicídios durante o
ano. Neste ano, os números caminham para fechar pelo menos igual ao de 2016.

 Homicídios

COM NOVA rebelião,
necessidade da ampliação
do sistema penitenciário em
Cascavel ficou ainda maior

ARQUIVO

E a segurança?E a segurança?



 ANTONIO IURCZACK vive há 50
anos na Linha de Salto Portão: “Não
me vejo fazendo outra coisa”
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Filho de imigrantes poloneses, Antonio
Leopoldo Iurczack, de 50 anos, tem no agro-
negócio sua existência. Na Linha de Salto
Portão, em Cascavel, o agricultor trabalha
para manter a tradição da família, incremen-
tados com os estudos concluídos há algumas
décadas e que o fizeram se afastar e voltar.

“Meus pais sempre trabalharam na lavou-
ra, então me criei no sítio. Nascemos envol-
vidos com a agricultura e não saberia o que
fazer se não fosse isso”, afirma.

Longe da terra, Iurczack nunca viu sinal
de progresso e desde a juventude toma con-
ta de 30 alqueires. Tudo que sai dali retorna
para ele e os dois irmãos. “Muito do que fa-
turo na agricultura invisto em tecnologia.
Com o que comprei nos últimos tempos, es-
tou tranquilo para os próximos cinco anos”,
relata o produtor.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Enquanto Antonio permaneceu firme e confiante na lavoura, outras
milhares de pessoas decidiram pelo inverso. Conforme o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 1970 a 2010 -
último Censo Demográfico do Instituto -, o êxodo atingiu 70% da
população cascavelense que vivia no campo. Na década de 70, o
Município possuía 89,9 mil habitantes, dos quais 54.971 moravam na
zona rural e outros 34,9 mil na urbana. Naquela época, quase 20 anos
após a emancipação do Município, a agricultura era um dos únicos
setores que movimentavam a economia. Hoje, apenas 6% da população
(cerca de 18,6 mil) toma conta de uma das principais riquezas de
Cascavel. Segundo a Secretaria de Agricultura de Cascavel, trocar o
campo pela cidade é uma saída encontrada especialmente pelos
pequenos produtores, que, por ter uma renda bem menor do que os
demais, buscam em outras atividades e setores melhorar de vida.
Para evitar esse movimento, o Município capacita produtores com
incentivo à diversificação da produção, além de dar assistência técnica
que confere mais qualidade aos produtos e, consequentemente, aumenta
a renda das famílias.

Um campo
de poucos
Um campo
de poucos

O INVERSO
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 Silvério veio pressionado pela derrota dos liberais nas
eleições de 1930. Ele constrói na Encruzilhada as primeiras
cinco moradias - armazém e casas para parentes e empregados
- e assim começa a vila que deu origem à cidade.
Com a vitória da revolução e a posse do prefeito Othon
Mäder na Prefeitura de Foz do Iguaçu, em 1931 Silvério
ganha a posse das terras arrendadas e decide com o apoio das
autoridades formar uma cidade e núcleos rurais, que surgem
ainda em 1931: São João, Centralito e Colônia Esperança.
Jeca Silvério abriu uma capela que servia também de escola
e limpou uma área para servir aos pousos do Correio Aéreo.
O desenvolvimento do local trouxe ao médio-Oeste o
prelado de Foz do Iguaçu, monsenhor Guilherme Maria
Thiletzek, que batizou a vila como “Aparecida dos Portos”.
Começou uma batalha entre políticos e religiosos para definir
no nome da cidade. Os moradores continuavam chamando o
local de Encruzilhada dos Gomes.
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AVENIDA
BRASIL
em 2017

CASCAVEL na década de 1940
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ACERVO/ALCEU SPERANÇA

Primeiras moradias

RUA PARANÁ na década de 1970.
Ao fundo Avenida Brasil

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
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Dia de comemoração
Hoje, data em que Cascavel co-

memora seus 66 anos, é dia de fes-
ta. A programação das festividades
terá início com o almoço dos pionei-
ros no Tuiuti e continua à tarde, com
celebração ecumênica às 17 horas,
seguida do corte do bolo de 66 me-
tros às 18 horas, na Expovel

Pelo menos mil pessoas confir-
maram presença na 24ª edição do
Almoço dos Pioneiros. Desses,
800 são moradores que chegaram
por aqui antes da década de 1960
e contribuíram com a construção
da cidade e todos os anos são ho-
menageados no aniversário do Mu-
nicípio. São todas famílias cadas-
tradas no MIS (Museu da Imagem
e do Som), um patrimônio vivo da
nossa cidade.

O Almoço será realizado no Tuiuti
Esporte Clube. A programação cul-

tural começa às 11 horas, com
apresentações de viola caipira rea-
lizadas pelos próprios pioneiros.
Na programação também a tradici-
onal roda de chimarrão, exposição
de fotos históricas, apresentação
do novo arranjo do hino de Casca-
vel feito pela Orquestra Sinfônica
de Cascavel e o novo vídeo institu-
cional em homenagem à cidade. O
almoço será serviço ao meio-dia.

Bolo de 66 metros
E festa de aniversário tem de ter bolo. E neste ano, a guloseima terá 66 metros.
O corte está marcado para as 18 horas, também no Parque de Exposições de
Cascavel, junto com a Expovel.
O bolo começou a ser preparado sábado (11) na Panificadora Cristal, numa
parceria entre a Secretaria de Cultura, o Rotary Clube Cascavel Leste e diversos
parceiros que fazem as doações dos ingredientes. Neste ano serão necessárias
220 massas de 60 cm x 40 cm, que recheadas e cobertas resultarão em pelo
menos 750 quilos de bolo. A montagem começa às 15 horas desta terça-feira.

Cerimônia
Ecumêmica
na Expovel

Uma cerimônia ecumênica também
foi organizada para marcar este
aniversário da cidade. Ela será
realizada às 17 horas, no palco

principal do Parque de Exposições,
onde é realizada a 38ª Expovel.

ARQUIVO

 TRADICIONAL almoço dos pioneiros
reunirá mais mil pessoas hoje
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Como surgiu
CASCAVEL
O oeste paranaense foi entregue no século XIX pelo

Império a companhias estrangeiras que, com mão de obra
paraguaia, exploravam erva-mate e madeira, escoando-as
pelo Rio Paraná. Elas proibiam a formação de povoados.

A Colônia Militar do Iguaçu, iniciada em 1889,
fracassou na tarefa de promover a ocupação do território.
O governo federal a transferiu ao Estado do Paraná, que

só depois da I Guerra (1918) iniciou um
 projeto de colonização.

O primeiro colono vindo para a região foi Antônio José
Elias, que em 1920 adquiriu uma área da Empresa

Brasileira de Viação e Comércio (Braviaco) e no ano
seguinte se estabeleceu junto ao Rio Cascavel.

Sua propriedade rural ficou sendo “Cascavel Velho”,
porque em 28 de março de 1930 José Silvério de

Oliveira, o Tio Jeca, arrendatário da antiga Encruzilhada
dos Gomes (1895), pertencente a Elias, chegou de

Guarapuava para morar na área. Reportagem: Alceu Sperança

Silvério conquistou a transferência da Estação Telefônica que desde a Revolução
Paulista (1924) esteva instalada em Lopeí. O nome da cidade foi definido em 20
de julho de 1931, quando a pedido de Jeca Silvério o telegrafista Bento dos Santos
Barreto expediu o primeiro telegrama, alterando o nome de “Aparecida dos Portos”
para “Cascavel”, confirmado oficialmente desta forma.

AVENIDA
BRASIL,
proximidades
do Marco Zero

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

 Estação telefônica

Como surgiu
CASCAVEL
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Sem depoimento
Estava marcado para ontem o depoimento de dois

servidores da Prefeitura de Cascavel na 7ª Promotoria.
Eles prestariam esclarecimentos a respeito da fiscalização

do transporte escolar rural na gestão passada. O
interrogatório faz parte de uma investigação iniciada

pelo MP que corre em segredo de justiça. Porém, o
promotor da pasta viajou para Curitiba e não teve oitiva.

O MP não confirmou nova data para os depoimentos

Só na quinta
De “folga” ontem, a sessão
da Câmara será realizada
apenas na quinta-feira pela
manhã, às 9h30. A mudança
ocorreu para que as duas
sessões ordinárias ficassem
próximas. Na sexta-feira, a
sessão será realizada às
14h30. Apesar de não ter
sessão, a Câmara de
Vereadores ficou aberta
normalmente ontem.

Projetos
Os projetos que estarão em
pauta para quinta e sexta-
feira já são bem conhecidos.
A proposta de autoria de
Roberto Parra, que foi retirada
há algumas sessões, é uma
delas, a qual determina

gratuidade para idosos e
pessoas com deficiência em
estacionamentos na área azul.
O projeto também determina
que metade da arrecadação
das multas pagas em dia seja
devolvida ao infrator em
forma de crédito.

Cassação de alvarás
Outro projeto importante
que estará em votação muda
a legislação vigente a
respeito da cassação de
alvarás de estabelecimentos
que permitirem apologia à
prostituição infantil ou
venda de drogas e de álcool
para menores de idade. A
proposta estende a todos
os estabelecimentos a
cassação de alvará caso
desrespeite as leis.

TRABALHO NA PREFEITURA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 É até o dia 28 de novembro o prazo para os
cascavelenses que têm débito ao Município para aderir ao
Refic.

 A população pode aproveitar o período e obter
descontos de até 95% nos pagamentos em cota única.

A prefeitura e todos os seus setores ficaram abertos
normalmente ontem. Hoje é feriado do Município e,
portanto, ficam expressamente proibidos a abertura e o
funcionamento de estabelecimentos comercial e
industrial, escolas, faculdades e outros. Farmácias, e
comércio de gêneros alimentícios têm permissão para
funcionamento.

Superação
da receita

Ainda sem adiantar nú-
meros, o secretário de Fi-
nanças de Cascavel, Re-
nato Segalla, disse que,
pelo menos por enquanto,
a prefeitura está traba-
lhando com arrecadação
superior do Município no
orçamento de 2017 e
também com saldo posi-
tivo com relação aos re-
passes do Estado. É isso
que está salvando  a ad-
ministração, visto que os
recursos federais, que
dão conta de boa parte do
montante, diminuíram.

“Os recursos federais
estão bem abaixo do pro-
jetado. Para 2018, temos
previsão de 37% do orça-
mento ser efetivamente
do Município e pelo me-
nos 35% da União”, co-
mentou, durante protoco-
lo da LOA (Lei Orçamentá-
ria Anual) feito ontem na
Câmara de Vereadores.

Aliás, é justamente
esse grande montante que
depende do governo fede-
ral que preocupa, conside-
rando que muitos progra-
mas, inclusive de saúde e
de assistência social, de-
pendem desse dinheiro.
Com o País ainda em cri-
se e sendo 2018 um ano
eleitoral, dá ainda mais
medo de arriscar com
esse dinheiro previsto.

Segundo o secretário,
a distribuição do orça-
mento de R$ 1,170 bilhão
de 2018 foi feita com bas-
tante cautela por conta
disso. Mas tem coisa que
não dá para mudar. “As
pastas de Saúde e de Edu-
cação consomem 50%
aproximadamente do or-
çamento total do Municí-
pio”, lembrou.

PRÓXIMOS PASSOS
Agora, a LOA passa pelas comissões em regime de
urgência, considerando que precisa ser aprovada até o fim
das sessões deste ano para começar a valer em 2018. Esse
é o segundo grande projeto que os vereadores vão ter
pouco tempo para analisar. A reforma administrativa também
foi protocolada na Câmara com essa mesma necessidade. E
uma coisa está atrelada à outra.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria

PROJETO DE LEI foi protocolado ontem na Câmara de Vereadores
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 67
Homicídios 54
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 1.030
Furtos 2.910
Veículos (furtos/roubos) 890
Outros 3.050

Acidentes 2.388
Colisões 2.177
Atropelamentos 180
Mortes 46

Um jovem de 24 anos, identificado
como Patrick Caetano Militano, foi
baleado na perna na tarde de ontem
ao reagir a uma abordagem da
Polícia Militar. Segundo informações
da PM, ele tentava efetuar o furto
em uma residência, subiu no telhado
e quando a equipe chegou,
arremessou tijolos nos militares que,
para contê-lo, efetuaram um tiro na
perna. Patrick, que já possui
passagens pelo setor policial.

Poderia ser evitado
Com o saldo de uma morte, 28

feridos e 39 foragidos, a rebelião
na PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel) que durou 44 horas, po-
deria ter sido evitada. Esta é a
constatação do Sindarspen (Sin-
dicato dos Agentes Penitenciári-
os do Paraná).

Conforme nota oficial divulga-
da ontem pela entidade, se os
equipamentos de segurança da
penitenciária estivessem funcio-
nando, os presos não teriam ren-
dido os agentes. Segundo o Sin-
dicato, as falhas no sistema de
segurança, já denunciadas des-
de as obras de reconstrução da
unidade prisional após o motim
de 2014, foram cruciais para a
tragédia anunciada que iniciou na

quinta-feira (9) e terminou so-
mente na manhã de sábado (11).

Dentre os itens citados pelo Sin-
darspen está o investimento de R$
2,5 milhões na obra, mas que o Es-
tado teria entregue somente “a par-
te de concreto e grades prontas,
sem obras de automação da unida-
de”. De acordo com a nota, quase
todos os equipamentos de seguran-
ça, como circuito de monitoramen-
to de TV e um sistema de seguran-
ça mecanizada, foram possíveis
“graças às ações dos servidores
que arrecadaram recursos e pedi-
ram apoio para comércios locais e
se cotizaram para a compra de
equipamentos”.

CERCA ELÉTRICA
O único equipamento de segurança
instalado pelo Governo, conforme o
Sindicato, é a cerca elétrica com
alarme, que não estaria funcionando
até então e, se estivesse no momento
em que os presos fizeram a pirâmide
humana e subiram ao solário para
render o agente, eles tomariam um
choque e seria acionado um alarme
alertando o agente.

  FÁBIO DONEGÁ
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  FÁBIO DONEGÁ
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Ainda não há data concreta para
a licitação da obra do Terminal de
Passageiros do Aeroporto de Cas-
cavel.  A administração municipal
espera fazer isso ainda neste ano,
para que a empresa seja escolhida
já no início do ano que vem. Porém,
o convênio com a SAC (Secretaria
de Aviação Civil) ainda precisa ser
assinado. A possibilidade da reno-
vação foi acenada pelo próprio mi-
nistro dos Transportes, Maurício
Quintella, que esteve em Cascavel
no fim do mês passado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Licitação ainda sem data
O projeto do novo terminal de

passageiros foi apresentado ontem
na Prefeitura com uma mudança
significativa do projeto original. Toda
a estrutura será ampliada de 2,5
mil metros quadrados para 6 mil

metros quadrados. A sala de em-
barque, que na obra parada foi pro-
jetada com 250 metros quadrados,
agora terá 850 metros quadrados.
Ao todo, 85% da obra já existentes
serão reaproveitados.

INVESTIMENTOS
Depois de escolhida a empresa vencedora, o prazo da conclusão da obra é de um ano. A
Prefeitura vai atuar também com a duplicação da rua que dá acesso ao aeroporto, com a
construção de um estacionamento de veículos e a de um pátio de aeronaves. O valor previsto
desta obra é de R$ 8,5 milhões, garantidos por meio de financiamento com o Estado.
O Terminal de Passageiros deve custar, aos cofres públicos, R$ 16 milhões. Deste montante,
R$ 3,5 milhões são referentes ao convênio anterior.

PROJETO foi apresentado
ontem, na Prefeitura, pela
Secretaria de Planejamento
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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.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz

AMISTOSO DA SELEÇÃO
18h Inglaterra x Brasil

AMISTOSOS
9h Coreia do Sul x Sérvia
9h35 China x Colômbia
14h30 Argentina x Nigéria
15h Qatar x Islândia
16h45 Rússia x Espanha
16h45 Áustria x Uruguai
16h45 Portugal x Estados Unidos
17h Eslováquia x Noruega
17h15 Hungria x Costa Rica
17h45 Alemanha x França
17h45 Bélgica x Japão
17h45 País de Gales x Panamá

REPESCAGEM COPA
17h45 Irlanda x Dinamarca

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
17h30 Burkina Fasso x Cabo Verde
17h30 Senegal x África do Sul

SÉRIE B
19h15 Criciúma x Náutico
19h15 Londrina x Guarani
20h30 Vila Nova x Figueirense
20h30 Oeste x Internacional
20h30 Brasil de Pelotas x ABC
21h30 Ceará x Paysandu
21h30 Santa Cruz x Paraná Clube
21h30 América-MG x Juventude
21h30 Luverdense x Boa Esporte
21h30 CRB x Goiás

JOGAM HOJE

Série B tem dia
de definições

A Série B do Campeonato Brasileiro
terá as 20 equipes em campo nesta
terça-feira, pela 36ª e antepenúltima
rodada. Na busca pelo acesso à elite, o
Londrina recebe o ameaçado Guarani
às 19h30 e o Paraná Clube desafia o
já rebaixado Santa Cruz às 21h30.

A três rodadas para o fim da com-
petição, algumas definições já são
certas, como o retorno do líder Amé-
rica-MG para a Série A e as quedas
também de CRB e Náutico. Com isso,
seguem abertas três vagas para o
acesso e uma para a degola.

Outro retorno para a primeira di-
visão pode ser confirmado hoje, caso
o Internacional encerre a sequência
de quatro jogos sem vitórias e ven-
ça o Oeste em Barueri, às 20h30. O
jogo é decisivo também para a equi-

pe paulista, que está na quinta colo-
cação a dois pontos do G4. Sem
Guto Ferreira, demitido no fim de se-
mana, o interino Odair Hellmann
arma o Colorado sem os lesionados
Leandro Damião e Danilo Silva, e o
suspenso D’Alessandro. Felipe Guti-
érrez e Camilo assumem as vagas
dos jogadores de linha.

Terceiro colocado, o Ceará tam-
bém pode retornar hoje à Série A, mas
com uma combinação de resultados:
vencer em casa o Paysandu, às
21h30; o Oeste ser derrotado pelo
Internacional; e o Londrina no máxi-
mo empatar com o Guarani.

Paraná Clube
Fechando o G4, o Paraná Clube joga em
Pernambuco contra um rebaixado Santa
Cruz que pode nem entrar em campo.
Com pelo menos um mês de salário
atrasado, o jogadores avisaram
documentalmente a diretoria da Cobra
Coral de que não entrarão em campo se
não tiverem os vencimentos quitados até
hoje. Sem nada com isso, a Gralha quer
os três pontos para no sábado visitar o
CRB, em Alagoas, no jogo que pode ser
o do acesso - estará na Série A se vencer
os dois compromissos e o Oeste perder
um de seus jogos da semana.

O Brasil ideal
A seleção brasileira volta a ter força
máxima hoje, para enfrentar a Inglaterra em
jogo amistoso às 18h (de Brasília), no
Estádio Wembley, em Londres. O técnico
Tite colocará em campo, pela primeira vez
desde que assumiu o cargo, a equipe que
considera a ideal: Alisson; Daniel Alves,
Marquinhos, Miranda e Marcelo;
Casemiro; Paulinho, Renato Augusto,
Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.
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 Expovel
A Cettrans está
participando da 38ª
Expovel com a equipe de
Educação de Trânsito,
repassando informações e
desenvolvendo atividades
educacionais que envolvem
crianças, adultos e idosos.
“O objetivo é levar os
projetos de educação da
Cettrans até o público da
Expovel, mostrando a
importância da
preservação da vida”,
explica presidente
AlsirPelissaro.
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 “Agradeço a
confiança do meu
partido, no qual

exerci toda a minha
vida pública, e já
não há mais nele

apoio no tamanho
que permita seguir

essa tarefa”.

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

A cidade de
Cascavel que
hoje completa
66 anos de
emancipação
política com
muita festa.

O início da
revoada
tucana do
governo Temer
com a saída do
ministro Bruno
Araújo.

Presidente contraventor:
“Não faça o que eu faço”

A eleição presidencial de 2018, no desmoralizado
presidencialismo à brasileira, há mais de ano produz
contraventores da lei. São eles os líderes das pesqui-
sas de intenção de voto. Quem se eleger terá sobre si
a sombra da primeira grave irregularidade – a campa-
nha prematura, antecipando-se ao período legal. A im-
prensa acompanha diariamente conchavos e comíci-
os e acumula carradas de provas do desrespeito à lei.

Os partidos evaporaram. O PT é lulismo, o PSDB
implodiu, o PMDB é uma mixórdia. A maioria faz o
contrário do que prega, como “socialistas” de direita,
“democratas” que sonham ditaduras, “cristãos” que
discriminam e “trabalhistas” pró-trabalho escravo.

Vários trocam de nomes sem mudar a prática, só
para trucagem publicitária. Muitos serão liquidados
pelas cláusulas de barreira, injustas sem um período
de total isonomia entre todos.

Os candidatos aprovados em processos legais de
homologação serão atropelados pelos presidenciáveis
contraventores. Estes arrotam honra e dignidade, mas
são incapazes de cumprir a lei, fundamental para as-
segurar a correção do processo de legitimar um líder
com tantos poderes, já que o presidente é ao mesmo
tempo chefe de Estado, de governo, de seu partido e
da coalizão comprada no Varejão do Congresso.

O contraventor que passar pelo funil eleitoral dis-
farçando bem o caixa 2 se verá diante de muitos pro-
testos, greves e “Foras Fulano”. Aí se encherá de fú-
ria, mandará os militares reprimir os descontentes e
dirá: “Exijo o cumprimento das leis!”

 Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

 Concerto
Lindo espetáculo em
homenagem a Cascavel,
com execuções belíssimas
da Orquestra Sinfônica de
Cascavel e do Coral
Municipal levantaram o
público no Teatro
Municipal Sefrin Filho,
anteontem. Orquestra e
Coral presentearam os
cascavelenses com o novo
arranjo para o Hino de
Cascavel. A execução foi
acompanhada de um filme
exibido simultaneamente.

 Bruno Araújo, ao
anunciar sua saída

do Ministério das
Cidades

AGÊNCIA BRASIL

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Terça

Curitiba

14 32
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28
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Quarta
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Encontro de
escritores

Dia 20, às 19h, tem
encontro dos escritores

cascavelenses que integram
o Projeto Livrai-Nos!

Durante o evento haverá o
tradicional sarau literário e

vendas de livros.
O evento será no Ceebeja
Joaquina Matos Branco,
Avenida Rocha Pombo,

1.936, próximo ao Lago.

Samba no feriado
Hoje, o cantor Diogo

Nogueira vai cantar para os
cascavelenses. No

repertório, clássicos do
samba e da MPB. O show

será no Teatro
Municipal, às 21h.

 Patrulha Canina
A turma de cachorros mais
divertida estará hoje em

Cascavel.  A Patrulha
Canina se apresenta no
auditório da Univel. Os

ingressos estão à venda no
Posto Santo Antônio
(Praça do Migrante)

e no site
www.okingressos.com.br.

Mais informações
(45) 99829-2829.

Feira do Teatro
Os interessados em fazer

parte da Feira do Teatro têm
até dia 17 de novembro

para se inscrever. O
lançamento está marcado

para 26 de novembro e faz
parte da programação
alusiva aos 66 anos do

aniversário de Cascavel. A
Feira será realizada aos

domingos, das 8h às 15h,
no estacionamento do
Teatro Sefrin Filho e do
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Mais informações

sobre a Feira e as inscrições
podem ser obtidas no
telefone 3902-1358,

com Ana Lúcia.

Fala-se muito na crueldade
e na bruteza do

 homem medieval.
Mas o homem moderno

será melhor?
Rachel de Queiroz

Elismara Wagner
e Marcele
Antônio, em
evento recente

FÁBIO DONEGÁ

MAYLA LAUANA, mostrando todo o seu amor pela aniversariante do dia

 A beleza de
CAROLINE
PACKER, no
registro de
Arivonil Policarpo

ARIVONIL POLICARPO

DIVULGAÇÃO



45CASCAVEL, 14 DE NOVEMBRO DE 2017POLÍTICA04 HOJE NEWS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Ainda não há data concreta para
a licitação da obra do Terminal de
Passageiros do Aeroporto de Cas-
cavel.  A administração municipal
espera fazer isso ainda neste ano,
para que a empresa seja escolhida
já no início do ano que vem. Porém,
o convênio com a SAC (Secretaria
de Aviação Civil) ainda precisa ser
assinado. A possibilidade da reno-
vação foi acenada pelo próprio mi-
nistro dos Transportes, Maurício
Quintella, que esteve em Cascavel
no fim do mês passado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

Licitação ainda sem data
O projeto do novo terminal de

passageiros foi apresentado ontem
na Prefeitura com uma mudança
significativa do projeto original. Toda
a estrutura será ampliada de 2,5
mil metros quadrados para 6 mil

metros quadrados. A sala de em-
barque, que na obra parada foi pro-
jetada com 250 metros quadrados,
agora terá 850 metros quadrados.
Ao todo, 85% da obra já existentes
serão reaproveitados.

INVESTIMENTOS
Depois de escolhida a empresa vencedora, o prazo da conclusão da obra é de um ano. A
Prefeitura vai atuar também com a duplicação da rua que dá acesso ao aeroporto, com a
construção de um estacionamento de veículos e a de um pátio de aeronaves. O valor previsto
desta obra é de R$ 8,5 milhões, garantidos por meio de financiamento com o Estado.
O Terminal de Passageiros deve custar, aos cofres públicos, R$ 16 milhões. Deste montante,
R$ 3,5 milhões são referentes ao convênio anterior.

PROJETO foi apresentado
ontem, na Prefeitura, pela
Secretaria de Planejamento
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Benê sofre com a briga entre suas

amigas e Josefina conforta a filha. Keyla
confronta Deco, que decide antecipar
sua viagem para a Europa. Deco alerta
Keyla sobre o estado de Lica. Tina diz
a Mitsuko que deseja ir para o Japão.
Ellen se irrita com dois rapazes mal-
educados no metrô. Marta decide fazer
terapia de família com Lica.

PEGA PEGA
Eric comenta com Lourenço que

desconfia de que Athaíde possa estar
protegendo alguém. Athaíde sai da ca-
deia. Júlio e Antônia se beijam, e a po-
licial confessa ao rapaz que não con-
segue esquecê-lo. Luiza conta a Eric
que Malagueta convidou Maria Pia para
ir até sua casa. Lígia demonstra a Atha-
íde que tem medo de que algo de ruim
lhe aconteça. Flávio aconselha Douglas
sobre como tratar Gabriel. Antônia con-
fessa a Domênico que beijou Júlio e os

Frida escuta o pai e o irmão conversando com o falso empresário que deu
golpe em Zeca e Inácio. O pai de Frida faz uma nova proposta ao golpista para
que ele consiga um bom produtor musical para que Luciano faça sucesso. Zeca
e Miguel cantam juntos pela primeira vez para Inácio, Diana, Fabiana e Páscoal.
Os primos são aplaudidos. A amiga de Juju revela que a música que Luciano fez
para a campanha de futebol na verdade foi escrita e produzida por um estúdio.
Juju fica decepcionada com a descoberta. A vlogueira conversa com a mãe, que
diz que ela mesma irá resolver essa questão. Cecília sai toda arrumada para o
jantar com doutor André e o deixa encantado. Cristóvão diz para Fátima que
Gustavo só está com Verônica pelo fato de Cecília ter terminado o namoro, mas
que na verdade o empresário não esqueceu o amor que sente por ela.

dois decidem dar um tempo na relação.
Eric promete a Bebeth que irá à estreia
da peça teatral de Borges.

DO OUTRO LADO DO PARAÍSO
Lívia faz uma proposta para Clara e

Gael. Nádia afirma que Bruno não se
casará com Raquel. Samuel dispensa
Suzy e se encontra com um rapaz.
Adinéia pede que Samuel se case com
Suzy. Elizabeth/Duda pede carona em
um posto de gasolina. Lívia confidencia
a Clara que está grávida. Duda abre uma
conta em um banco e assume de vez a
nova identidade.

O RICO E LÁZARO
Daniel chega à sala do trono e tenta

defender Joana, mas Belsazar ordena
que a levem para o calabouço e depois
a atirem no Eufrates. Asher corre em
direção ao palácio. Daniel fica indigna-
do com a injustiça cometida. Abedne-
go diz que Zac precisa ser avisado so-

bre o parto de Malca. Elga discute com
Fassur e diz saber de toda a verdade.
Ele a ameaça, mas Elga o enfrenta.
Neusta e Ebede-Meleque deixam o
palácio. Eles se emocionam com as
lembranças do passado.

BELAVENTURA
Jacques encara Enrico, enquanto

Lizabeta observa, surpresa. Pietra per-
manece adormecida e Carmona já rea-
ge, furiosa. Enrico diz que o momento
não é o ideal para falar sobre o assun-
to. Lizabeta já reage e diz que aceita.
Carmona fica inconformada. Pietra des-
perta com um grito de dor bem forte. To-
dos se assustam. Falstaff vem de dentro
com um baú e mostra a Bartolion. Barto-
lion abre e se surpreende ao ver alguns
saquinhos com sementes, papiros enro-
lados e pequenos frascos com líquidos.
Falstaff fiz que tudo pertencia à Bruxa da
Flor. Bartolion questiona Falstaff porque
guardou tudo aquilo por tanto tempo. Fals-
taff responde que ninguém pagaria um alto
valor sem saber o que significava.

SBT • CARINHA DE ANJO

Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez
Zeca e Miguel cantam
 juntos pela primeira vez
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 O calendário para o ano letivo de
2018 das escolas municipais e dos
Cmeis (Centros Municipais de Edu-
cação Infantil) de Cascavel foi defi-
nido pela Prefeitura de Cascavel.

O início das aulas será no dia 1º de
fevereiro do próximo ano e o primeiro
semestre segue até o dia 3 de julho.

O segundo semestre terá início
em 4 de julho de 2018 e seguirá até
o dia 18 de dezembro, quando en-
tão ocorre o término das aulas.

Haverá recessos entre 25 de
dezembro e 31 de janeiro de 2018
e em cumprimento ao artigo 38 da
Lei 6.445/2014, de 12 a 14 de
fevereiro; 1º de junho; 16 de novem-
bro e 21 de dezembro.

Feriados municipais e nacio-
nais atenderão à lei ou decreto do
Município. Cada instituição de en-
sino deverá fixar o calendário esco-
lar em local visível ao público.

Durante o ano letivo, professores
terão dez dias para atividade pedagó-
gica (08/06; 30 e 31/07 e 10/09) e
quatro para conselho de classe (25/
04; 03/07; 28/09 e 10/12).

Calendário letivo de 2018

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

 Aulas da rede
municipal

começam dia 1º de
fevereiro de 2018

ESTADO
Na rede estadual de ensino, as aulas terão início no dia 19 de fevereiro e o
primeiro semestre segue até o dia 13 de julho. De 16 a 25 desse mesmo
mês haverá recesso; nos dois dias seguintes professores participam de
semana pedagógica e o retorno dos alunos para o segundo semestre será no
dia 30 de julho. O fim do ano letivo será e 19 de dezembro de 2018.

FÉRIAS
As férias escolares para os alunos serão
no período de 1º a 24 de janeiro;
13 a 27 de julho e 26 a 31 de
dezembro de 2018.



VARIEDADES 43CASCAVEL, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

Á
R

IE
S

Decidir para onde se quer ir é impor-
tante para definir as metas a realizar,
desde que não se afobe e acabe por
causar algum acidente no percurso.
Cor: preta

TO
U

R
O

Se as providências foram tomadas, me-
lhor deixar de lado as preocupações e
recarregar as energias. Controle me-
lhor a sua ansiedade e aproveite bem
o dia. Cor: verde

G
Ê

M
E

O
S Se o ar não circula e você tem a im-

pressão de que vida está estagnada, o
melhor a fazer é gerar movimento. É
tempo de promover mudanças. Cor:
amarela

C
Â

N
C

E
R As frustrações tendem a ser bem supera-

das com a ajuda da criatividade. Com ela,
novos cenários são imaginados e a moti-
vação se mantém forte. É tempo de reali-
zar os seus desejos mais íntimos. Cor: lilás

LE
Ã

O

É possível que você perca um pouco da
paciência com as pessoas que querem
te dizer o que fazer. No entanto, cuidado
para não reagir de forma contrária. É
tempo de avaliar o que é dito. Cor: roxo

V
IR

G
E

M

Os investimentos feitos agora tendem a se
refletir no futuro. Portanto, é necessário dar
passos de acordo com os seus objetivos.
É tempo de persistir na direção da valori-
zação do seu trabalho. Cor: azul-marinho

LI
B

R
A

A vontade de investir em si mesmo pode
surgir como novidade. Principalmente se
os investimentos forem em pequenos es-
tudos que tragam movimento à rotina. É
tempo de sair da mesmice. Cor: rosa

E
SC

O
R

P
IÃ

O Este tende a ser um bom momento para
tocar projetos de gaveta. Ainda mais se fo-
rem seus próprios projetos. É tempo de
avaliar o que estava sendo deixado de lado
e que pode ser retomado. Cor: amarela

SA
G

IT
Á

R
IO Ao se sentir mais impulsivo do que nunca, é

possível que você esteja com dificuldade de
achar a medida de suas ações. É tempo de
se utilizar da criatividade para mudar o que
não está agradando. Cor: marrom

CA
PR

IC
ÓR

N
IO As dúvidas podem imperar, dificultando to-

madas de decisão. No entanto, pode ser
perigoso fazer algo do qual possa se arre-
pender. É tempo de resistir às pressões e
esperar o tempo certo para agir. Cor: prata

A
Q

U
Á

R
IO

Muitas de suas ideias originais podem aju-
dar a resolver os desafios de práticos que
surgem no dia a dia. É tempo de ouvir
suas percepções, acreditar em si mesmo
e afirmar suas capacidades. Cor: azul

P
E

IX
E

S

Quando o caminho não atende suas ne-
cessidades, é hora de buscar novos hori-
zontes. No entanto, algumas transforma-
ções são necessárias. É tempo de supe-
rar medos e inseguranças. Cor: laranja

LOCAL06 HOJE NEWS, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

A revitalização da Avenida Tan-
credo Neves, que faz parte do PDI
(Plano de Desenvolvimento Integra-
do), vai custar R$ 12,8 milhões. A
licitação para a execução das obras
aconteceu na tarde de ontem e foi
transmitida ao vivo pelas redes
sociais. O valor máximo da licitação
era de R$ 14,7 milhões e o certa-
me atraiu quatro participantes. O
Consórcio Ecec–Diarc apresentou
proposta de R$ 12,8 milhões, des-
conto de R$ 1,8 milhão em relação

ao preço de referência do edital
para reurbanizar a via.

O prefeito Leonaldo Paranhos e
o vice-prefeito e secretário de
Obras, Jorge Lange acompanha-
ram a abertura das propostas jun-
to com Comissão Especial de Lici-
tação, que tem agora um prazo
máximo de 15 dias para analisar
a documentação e o acervo apre-
sentado pela empresa, conforme
previsto para a próxima etapa do
processo de licitação.

Segundo Lange, o Município tem prazo até setembro do ano que vem para concluir
as obras do PDI, uma vez que o contrato com o BDI (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) encerra-se em dezembro de 2018. “Houve um pouco mais de
demora na licitação da Tancredo porque foi necessário fazer algumas alterações no
projeto, garantir novas travessias e contornos que não estavam previstos, assim
como mudar o sentido para os ônibus interurbanos, entre outras modificações que
demandaram mais tempo do que o previsto”, detalhou.

DIFERENCIADO
A exemplo dos demais certames que
seguem a Política de Aquisições do
BID GN 2349-9 - regime
diferenciado do processo regido pela
conhecida lei das licitações nacional,
que é a Lei nº 8.666/93, esta
também segue a política internacional,
que é muito mais simples. Dessa
forma, analisa-se a documentação
apenas da empresa que apresentou o
menor preço.
“Agora a comissão vai analisar toda a
proposta apresentada, observar se as
exigências técnicas e documentais
estabelecidas foram atendidas e,
então, declarar a vencedora. Apenas
em caso de não ter atendido às
exigências é que segue-se para a
segunda colocada no critério menor
preço e assim sucessivamente”,
detalha o diretor do Departamento
de Compras, Edson Zorek.

Avenida de
R$ 12 milhões

Prazos

AÍLTON SANTOS

AVENIDA TANCREDO
Neves será totalmente

revitalizada


