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Antes da Série D, tem “Clássico da Soja”

Prefeito e sindicatos negociam
reposição salarial de 7,59%
CASCAVEL

O prefeito Leonaldo Paranhos e os dirigentes do Sismuvel e Siprovel, sindicatos que
representam os servidores públicos e professores municipais estiveram reunidos e, na
pauta, a reposição salarial da categoria. O Município apresentou proposta de reajuste de
7,59%, divididos em três parcelas nos meses de maio, julho e setembro.
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Cascavel
derruba uso
de máscaras

Varas e iscas a postos!

Dia 10 de abril tem
“Pesca no Lago”
l Pág. 5

Depois da decisão do Governo
do Estado, que em novo decreto,
liberou a circulação de pessoas
sem máscaras em ambiente
fechado, através de live nas
redes sociais, o prefeito Leonaldo
Paranho também fez comunicado
que, desde as 18h de ontem
(29), foi decretado o fim do
uso obrigatório de máscaras
em ambiente fechados, salvo
nos casos regulamentados ela
Secretaria Municipal de Saúde,
que seguirá as normas defina
da Sesa (Secretaria de Estado da
Saúde). Informações detalhadas
no portal oparana.com.br.
PÁGINA
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Galeria de Fotos resgata
história do campus da
Unioeste em Cascavel
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É essencial que os alunos permaneçam em pequenos grupos para evitar
aglomeração e preferencialmente em ambientes arejados. Educação em
saúde para os educadores, alunos e famílias.
Você pode estar perguntando e o uso de máscara?
Máscara é essencial em caso de adoecimento e importante para pessoas com imunodeficiência em locais com aglomeração de pessoas.
Você pode questionar também em relação a vacina?
Diante do estado de emergência sanitária, a vacina de Covid19 cumpriu
seu papel de reduzir e controlar a progressão do número de casos. Agora já
temos um percentual favorável de pessoas vacinadas e muitas pesquisas e
estudos, para o aprimoramento da vacina, estão em andamento.
A escola deve criar projetos de estímulo à vacinação do Programa
Nacional de Imunização-PNI de crianças e adultos, entretanto escola não
pode funcionar como fiscalizador. Cercear uma criança do direito de aprender é crime. A escola tem o dever de ensinar e jamais constranger.
É fundamental saúde e educação estarem de mãos dadas, porque o
grande desafio é a necessidade de formação em prevenção de doenças,
acidentes e valorização da vida.
Em 2015, após 35 anos de Emergência de Pediatria em hospitais
públicos e privados e mais de 500 mil pessoas atendidas decidi me dedicar a Saúde Escolar, porque eu entendi que o conhecimento de saúde
precisava sair das paredes dos consultórios e hospitais e alcançar a todos.
Conhecimento é a chave da mudança. Não existe liberdade sem conhecimento. Todo investimento em prevenção é menor que o real custo com
tratamento.
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Unioeste: Galeria ajuda preservar
história do campus de Cascavel
O desenvolvimento da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
– Unioeste, campus de Cascavel,
passou pelas mãos de inúmeras
lideranças. Com o objetivo de
preservar a história de cada um,
no último dia 25 foi inaugurada a
Galeria de Diretores, que contém
as fotos de todas as pessoas que
ocuparam o cargo de Diretor-Geral
do campus de Cascavel desde o
ano de 1972, quando a instituição
ainda era nomeada como Fecivel
(Fundação Faculdade de Educação,
Ciências e Letras de Cascavel).
O reitor da Unioeste e ex-diretor
do campus de Cascavel, Alexandre
Webber, comentou sobre como
cada diretor deixa seu legado na
história do campus. “O trabalho é
sempre muito difícil, existem muitos desafios. Mas cada um coloca
uma pedra que ajuda na construção da universidade”, destacou.
Atual diretor do campus de
Cascavel, Anibal Mantovani Diniz,
comentou sobre como cada diretor
se esforçou durante os anos à frente
do campus de Cascavel e como cada
pequena conquista faz par te da
grande história da Unioeste. “Temos
que manter essa história viva. Cada
um de nós constrói aquilo que pode
e como pode na sua época. E ninguém pode apagar aquilo que o outro
fez. Isso é um resgate importante
para a universidade”, destacou.
O projeto foi idealizado pelo presidente da Aduc (Associação dos
Docentes da Unioeste Cascavel),
Vilmar Malacarne, e foi financiado
pela própria associação. O trabalho de busca das fotografias de
todos os diretores e da confecção
dos quadros durou cerca de seis
meses. O idealizador do projeto
exaltou a coragem dos diretores

FOTOS: UNIOESTE

por terem colocado seus nomes
à disposição com o objetivo de
melhorar a educação pública de
Cascavel e região e falou sobre
a importância de conhecer o passado. “Vocês fizeram parte dessa
história e são par te impor tante
dela. A gente não pode esquecer
a história e não podemos deixar as
pessoas se esquecerem do trabalho de vocês. A História nos ensina
a ser aquilo que somos”, declarou.
Estiveram presentes na inauguração da galeria os seguintes ex-diretores: Carlos Roberto Calssavara
(1988-1990), Paulo Sérgio Wolff
(1995-1999; 2000-2003; 20082012), Alfredo Petrauski (20042007) e Alexandre Almeida Webber
(2012-2015; 2015-2019), além do
atual diretor Anibal Mantovani Diniz.

DIRETORES, CAMPUS
CASCAVEL:
Jamil Lourenço (1972-74)
Edison Pietrobelli (1974-76)
Luiz Gonzaga de Andrade (1976-82)
Ari Carlos Cantele (1982-86)
José Kuiava (1986-1988)
Carlos Roberto Calssavara (1988-90)
Eurides Rosseto (1990-93)
Paulo Roberto Chavarria Nogueira (1993-94)
Sebastião Gazola (1994-95)
Paulo Sérgio Wolff (1995-2003; 2008-12)
Gilmar Henrique da Conceição (2001-02)
Alfredo Petrauski (2004-07)
Alexandre Almeida Webber (2012-19);
Anibal Mantovani Diniz (2020-atualmente)
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O prefeito Leonaldo Paranhos se
reuniu com dirigentes do Sismuvel e
Siprovel, sindicatos que representam
os servidores públicos municipais e
os professores da rede municipal de
ensino em Cascavel. Em pauta, a
reposição salarial da categoria referente ao ano passado. O Município
apresentou proposta de reajuste de
7,59%, divididos em três parcelas
nos meses de maio, julho e setembro. A proposta foi recebida como
positiva pelos dois sindicatos.
Paranhos lembrou que, por força
da Lei Federal 173/2020, o Município estava impedido de fazer qualquer
reajuste durante a pandemia, mas que
agora é possível retomar as discussões. “Foi uma reunião boa, conseguimos apresentar as nossas dificuldades, nossos limites, eu reconheço o
direito da reposição. O servidor público
sofre como qualquer outra pessoa da
sociedade os impactos do aumento
do diesel, do combustível, da energia
elétrica, do alimento e a gente precisa,
evidentemente, buscar um caminho”,
diz o prefeito.
Ele ressaltou que há um orçamento único e que será necessário
deixar de executar algumas ações,
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Paranhos e sindicatos discutem
reposição salarial dos servidores
sem trazer prejuízos diretos à população, para garantir a reposição
que o servidor tem direito. “Quero
aqui pedir, evidentemente, a todos
essa compreensão para que a gente
busque uma solução que seja possível executar. Nós estamos diante
de uma crise internacional. Esse
aumento dos produtos fez com que
a gente tivesse um aumento muito
grande em todos os serviços, produtos e obras que temos contratadas.
Nós temos mais de R$ 20 milhões
de impactos nesses contratos e não
podemos pará-los, porque isso traria
um prejuízo imediato, mas não podemos deixar de discutir a reposição
dos servidores que é um direito que
eles têm”, enfatiza Paranhos.
AVANÇOS
O presidente do Sismuvel,
Ricieri D’Estefani Junior, destacou a
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proposta do Município e disse que,
após a pandemia, agora há uma
perspectiva de avanço. Eu acredito
que é uma boa proposta, oferece
solução para um problema que já
dura dois anos, que foi aquele causado pela pandemia, quando não
poderíamos ter reajuste e agora
temos é a oportunidade de começar
a recuperar esses valores”, afirmou.
Josiane Maria Vendrame, presidente do Siprovel, avaliou a reunião
como produtiva e positiva. “Vamos
levar a proposta para a categoria e
voltamos a negociar e discutir com
o prefeito o que é necessário para
melhoria na carreira dos professores
e professoras”, afirmou.
Os secretários Edson Zorek (Finanças) e Vanilse da Silva Pohl (Planejamento e Gestão) e a diretora de
Gestão de Pessoas, Cristina Dulce
Schmitt, participaram da reunião.
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Prepare o anzol! Pesca no Lago
Municipal será dia 10 de abril
A tradicional Pesca no Lago
Municipal de Cascavel já tem data
definida, após dois anos sem a realização por conta da pandemia. Em
reunião realizada na segunda-feira
(28), a comissão organizadora definiu o dia 10 de abril para a realização do evento, que acontece das
7h às 17h. Ailton Lima, diretor da
Secretaria de Meio Ambiente, diz
que a pescaria encaixa no propósito do Lago Municipal de Cascavel
que é garantir lazer à população e
a preservação ambiental.
O diretor explica que o processo de
pesca, tecnicamente é chamado de
“despesca”, que é a ação de retirar o
excesso de peixes de dentro da água.
“Isso acontece porque há um grande

número de peixes no Lago Municipal
e a pesca vai melhorar a oxigenação
daqueles que ficam”, explica.
Ailton lembra que o lago está na
bacia do Rio Iguaçu, que possui peixes nativos como bagre, lambari e
traíra. O espaço, no entanto, também possui espécies como tambaqui, pacu e muitas tilápias de
grande porte. “Estes são os focos
da pesca do domingo, dia 10 de
abril”, observa o diretor.
AÇÃO SOCIAL
Além de garantir um dia de lazer
às famílias, a pesca no lago também tem cunho social. Para se inscrever, é necessário pelo menos um
quilo de alimento que será doado ao

SECOM

Provopar. “Isso é muito importante
porque além das pessoas irem lá,
participarem dessa festa, ter um dia
de lazer diferenciado, elas podem
ter oportunidade de atender centenas de famílias em situação de
vulnerabilidade social da nossa
cidade”, diz Néia Alber ton, coordenadora do Provopar.
Os locais de inscrições serão
divulgados nos próximos dias.

FAÇA SUA PARTE. LUGAR DE LIXO É NO LIXO.

Tem gente que joga todo tipo de lixo nos ralos e vasos
sanitários. É bituca de cigarro, fralda descartável, ﬁo
dental, óleo de cozinha, máscara, brinquedos, tudo.
Isso pode fazer o esgoto voltar para a própria casa
ou causar um rompimento nas tubulações da Sanepar
e trazer um acréscimo para a conta de água.
Faça sua parte, lugar de lixo é no lixo.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

As estrelas avisam que você vai se sair melhor em tarefas e serviços
que exigem sensibilidade e discrição. Não baixe a guarda em contato
com alguém de fora, mas também não se preocupe demais. Com
seu sexto sentido a mil por hora, você vai descobrir rapidinho quem
merece confiança.

Touro 21/04 a 20/05

É hora de deixar a cautela e as preocupações um pouco de lado e
expandir seus interesses. Há chance de encontrar boas oportunidades
se tiver coragem para se arriscar um pouco mais no trabalho ou de
se envolver em uma área que ainda não domina tão bem, mas que
desperta sua curiosidade.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Com Lua, Júpiter e Netuno brilhando nos graus piscianos, a carreira
recebe as melhores vibes e você pode ter um avanço importante nesta
área. Claro que vai ser preciso botar as mãos na massa e fazer a
sua parte, pois nada cai do céu, mas tudo indica que seus esforços
receberão o reconhecimento que merecem. Aleluia!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Cesto para iscas de
pesca (bras.)
Praia mais badalada
de Pernambuco
Ritual de
curandeiros da
Amazônia

Processo
de reciclagem do lixo
orgânico
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linguístico
Quiosques
de praças
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Período
em que foi
inventada
a roda

Município baiano onde está
localizada a única mina de
urânio em atividade no Brasil
Pastel de (?), doce lusitano

Bromo
(símbolo)

Vacina
contra a
pólio

Leão 22/07 a 22/08

Nesta quarta, seguir seus instintos pode te ajudar a encontrar uma
oportunidade única. E isso vale tanto para a vida pessoal quanto para
o trabalho! Se anda em busca de um novo emprego, essa é a hora
de acionar antigos contatos, tentar algo diferente e vencer o receio de
uma experiência fora da sua zona de conforto.

Virgem 23/08 a 22/09

Os relacionamentos seguem protegidos hoje e isso fica evidente no trabalho. Tudo o que for feito em equipe conta com as melhores energias
e deve correr com tranquilidade, por isso, deixe o isolamento de lado,
nem que seja pra trocar ideias com os colegas por vídeo ou e-mail.

Libra 23/09 a 22/10

As estrelas avisam que vai sobrar disposição para cuidar da saúde,
iniciar uma dieta ou abrir mão de velhos hábitos agora. Você vai ter
mais disciplina e mesmo que não curta muito as tarefas que podem
surgir pela frente, tudo indica que vai se dedicar ao máximo e dar
o seu melhor.

Escorpião 23/10 a 21/11

Com a Lua firme e forte em seu paraíso astral nesta quarta, você vai
dar um show de criatividade e animação em tudo o que fizer, inclusive
no trabalho. Só precisa se concentrar nos deveres primeiro e adiar
a diversão pra mais tarde. Assim, tudo vai ser perfeito sem defeitos!

Inseto
nocivo

Capital da
Noruega
O menor
continente
Cerimônia
Pintor de
"Vênus de
Urbino"

Câncer 21/06 a 21/07

Se depender das estrelas, você vai contar com uma dose extra de
energia para correr atrás dos seus interesses, viajar, se jogar nos
estudos. Que tal apostar em algo diferente para tirar o romance da
rotina? Através das redes sociais ou app de paquera, pode cair de
amores por um contatinho de longe.
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correção
monetária

Dúvida
simulada
pelo
orador
Papai, em
inglês
Direito
(abrev.)

Pântanos
Apreendidos (ensinamentos)

Sul
(abrev.)

Brinde de
empresas
durante o
Carnaval

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Logo cedo, foque em colocar assuntos pessoais em ordem. As suas
habilidades ficam tinindo e você pode resolver mal-entendidos ou
melhorar a comunicação com os outros, principalmente se ouvir a sua
intuição. Agir de maneira autêntica será a melhor pedida para manter
um astral mais delicinha e descontraído com o mozão.

Solução
A R
L
A
R O
M
A R
E
S I

Aquário 21/01 a 19/02

Você vai ficar mais apegada (o) aos bens materiais nesta quarta. É um
ótimo momento para organizar as contas, planejar os próximos gastos
e cuidar do que é seu. Agarre qualquer oportunidade de encher o bolso!
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Capricórnio 22/12 a 20/01

De acordo com as vibes astrais, a comunicação será o caminho para
o sucesso em tudo o que fizer, especialmente no trabalho. Trabalho
que envolve pequenos deslocamentos, ou até viagens rápidas, segue
protegido nesta quarta.

BANCO

3/dad. 4/tree. 6/aporia. 7/caetité — ticiano.

Tudo indica que a família fica do seu lado para resolver qualquer
pendência hoje, e se está buscando trabalho, peça uma indicação
de vaga a um parente. E quem está em home office nos últimos
tempos pode comemorar porque o trampo vai receber vibrações
maravilhosas dos astros! É um bom astral para investir em tratamentos caseiros de beleza.
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Antes da estreia na Série D,
Serpente terá “Clássico da Soja”
O Futebol Clube Cascavel iniciou
a semana de preparação para o
Campeonato Brasileiro da Série
D com treinos intensos. O elenco
está aproveitando o período de três
semanas até a estreia na competição nacional para fazer uma
espécie de “inter temporada”. A
estreia na Série D será contra o
Próspera-SC, no Estádio Olímpico
Regional. O horário da par tida e
a data ainda serão definidos pela
CBF, com possibilidade de ocorrer
no dia 16 ou 17.
Nos últimos dias, o time realizou trabalhos táticos e físicos no
Centro de Treinamento do clube. O
técnico Tcheco aproveita o tempo
de trabalho para corrigir erros
e ajustar a equipe em busca do
acesso para a Série C, que é o
maior objetivo do Cascavel na temporada. Na sexta-feira, 1º de abril,
a Serpente Aurinegra participará de
um amistoso contra o Toledo, às
20h, no Estádio 14 de Dezembro.
Será o primeiro teste da equipe
após a eliminação nas quartas de
final do Paranaense.
A equipe estará diferente com a
saída de seis jogadores: O goleiro
Fabrício Torres, o zagueiro Lucas

Oliveira, o meia Willyan Sotto e os
atacantes Carlos Henrique, Núbio
Flávio e Vinicius Balotteli não renovaram e estão fora a Série D.
REFORÇOS
Por outro lado, a diretoria
segue trabalhando por reforços
para qualificar o elenco. O goleiro
André Luiz, 25 anos, que estava
no Independente São Joseense,
foi o primeiro atleta a ser apresentado como reforço. Ele já está
treinando no CT da Serpente e
comentou sobre o novo desafio.
“Eu fui muito bem recebido. Me
senti leve e bem acolhido por
todos. Esse é o primeiro passo
para as coisas darem cer to”,
disse o goleiro.

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

O GOLEIRO André Luiz, reforço apresenta nesta
semana, já treina com o elenco aurinegro
De acordo com a direção do
clube, nos próximos dias mais jogadores serão anunciados.

Maringá busca título inédito do Paranaense
Na noite desta quarta-feira (30) o Maringá recebe o Coritiba no Estádio Willie
Davids, no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense de Futebol. O
“Dogão” está em busca do título inédito e para isso precisa superar o Coritiba
para levantar a taça. O jogo de volta será realizado no domingo (3), às 16h, no
Estádio Couto Pereira, na capital paranaense.
Em 2014, em sua primeira participação na elite do Estadual, o Maringá chegou
até a grande decisão, mas perdeu o título para o Londrina, nas cobranças de
pênalti. Neste ano, os maringaenses estão invictos em casa.
Do outro lado, o Coritiba, maior campeão paranaense com 38 títulos, busca
levantar o caneco após quatro anos. A última conquista aconteceu em 2017.
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