HOSPITAL MUNICIPAL

“É MENTIRA!”

AÍLTON SANTOS

Promessa de duas campanhas eleitorais, o Hospital Municipal de Cascavel está
longe de virar realidade. Em entrevista especial ao Hoje, o prefeito Leonaldo
Paranhos é categórico: “É mentira que existe verba para o Hospital Municipal!” A
estrutura demanda investimentos de R$ 70 milhões. Paranhos avalia seu primeiro
semestre à frente da prefeitura, fala dos problemas e anuncia novidades. Págs 04 e 05
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VÍTIMAS DO
TRÂNSITO
A violência nas ruas
de Cascavel custou
mais uma vida ontem.
Neste ano, já chega
a 13 pessoas mortas
por atropelamentos,
número 85% maior que
o registrado em 2016.
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Coleta de
recicláveis
tem novo
cronograma

Construtora
pede mais 90
dias para
concluir obra
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Conjunto Riviera
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Combate a sinistros
Bombeiros dizem que
suspensão de taxa
compromete atendimentos

Famílias que recorreram à
Justiça têm direito a moradia

A

próxima terça-feira (4)
pode ficar na memória
de mil famílias que
aguardam a chave da
casa própria. Elas fazem parte
dos selecionados para as moradias populares do Conjunto Riviera, no Bairro Floresta, zona
norte de Cascavel. A entrega
ocorreria em dezembro do ano
passado, mas uma liminar adiou
o sonho delas.
O que chama a atenção é
que, das 19 famílias que recorreram à Justiça contestando o
sorteio das moradias, 14 estão
na lista para receber a casa. O
TJ-PR (Tribunal de Justiça do
Paraná) concedeu liminar e suspendeu a entrega até o julgamento do mérito, agendado
para a próxima terça-feira.
“Da análise da documentação fornecida pelos autores da
ação verificou-se que 14 deles
reúnem os requisitos necessários para envio de dossiê de documentos à Caixa e estariam
aptos, depois da reanálise da
Caixa, a adquirirem moradia no
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Riviera”, informou a Secretaria de
Assuntos Jurídicos de Cascavel.
Apesar do impasse, a secretaria acrescenta que respeita a
decisão do grupo e que não irá
interferir sobre a escolha dessas
famílias. “O Município irá adotar
todas as medidas jurídicas necessárias para suspender a liminar e
poder entregar as casas, mas não
agirá no sentido de forçar os autores a retirarem a ação. Isso vai
da consciência de cada um”.
Já a antiga gestão municipal afirma que todo o grupo
que ajuizou a ação judicial não
tem direito a casa própria e que
isso já foi comprovado para a
Promotoria Pública ainda no
ano passado.
OBRA
O Conjunto Riviera recebeu
investimento de R$ 148 milhões,
incluindo equipamentos públicos.
No total serão 2.089 moradias,
das quais metade ainda em fase
de finalização. Elas foram viabilizadas por meio de convênio entre o Município, a Caixa Econômica Federal e a Cohapar.

 REPORTAGEM: Romulo Grigoli
FOTO: Lorena Manarin

A

suspensão da cobrança da Taxa de Combate a Sinistros a comerciantes de Cascavel coloca em risco a qualidade de
serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. O alerta é
do comando da corporação.
A taxa foi criada ano passada para substituir uma semelhante, que deixou de ser
cobrada em 2010 após a Justiça declarar sua inconstitucionalidade. A cobrança da
taxa foi feita no carnê de
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano. Da
quantia arrecadada, 70% é
repassada à corporação e os
30% restantes para a Defesa Civil do Município.

A liminar concedida pelo
TJ-PR (Tribunal de Justiça do
Paraná) suspende a obrigatoriedade da cobrança a empresários filiados aos sindicatos dos lojistas (Sindilojas) e
do comércio de peças (Sindipeças). A prefeitura ainda
não havia sido notificada oficialmente sobre a decisão
até a tarde de ontem.
“A prefeitura já se manifestou dizendo que a taxa continuará sendo arrecadada até
julgamento do STJ [Superior
Tribunal de Justiça] e nós
aguardamos o que será definido, mas iremos manifestar
o desejo ao poder público
para que recorra da decisão”,
revela a tenente Marcela
Schwendler, do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros.
Segundo ela, a quantia que

o Corpo de Bombeiros recebe
por meio da taxa de Combate
a Sinistros é fundamental para
a compra de materiais e manutenção de viaturas. “O Corpo de Bombeiros, com ou sem
taxa, continua cumprindo sua
obrigação prevista em lei, que
é o socorro público, salvamentos e atividades de defesa civil
como um todo. Entretanto,
caso a taxa seja suspensa, a
qualidade dos serviços pode
cair”, ressalta Marcela.
Neste ano o Corpo de
Bombeiros conseguiu substituir duas viaturas por meio dos
recursos obtidos com a taxa.
O pagamento por parte dos
empresários é feito de acordo com a metragem de cada
estabelecimento comercial,
em única parcela, que não
passa de R$ 30.

AMIC REALIZA CAFÉ
COM NEGÓCIOS
Acontece ontem a quarta edição do Café com Negócios,
na sala de treinamentos da Amic, às 15h30. O objetivo
do Café com Negócios é promover networking entre as
empresas associadas, estimulando dessa forma as
futuras parcerias e a prospecção de clientes. Na
avaliação do empresário do ramo de purificadores de
água, Marcos Carlos Silva de Souza, o networking é
primordial. “Participo há vários anos, a ideia é muito
importante, pois fortalece e dá união dos associados
com a entidade. A troca de informações, novos contatos,
sempre é muito benéfico aos participantes”, afirma.

AMIC CONVIDA ASSOCIADOS
PARA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Amic Oeste PR, Celso Bevilacqua e o
presidente do Conselho Deliberativo, Severino Ferrarini
convidam a todos os associados para a reunião
extraordinária de atualização do Estatuto da entidade
que será realizada no próximo dia 04, a partir das 18h,
em primeira chamada, às 18h30, será feita a segunda
chamada e por fim, às 19h a terceira e última chamada
com o número de associados presentes, conforme prevê
o atual Estatuto. Participe e cresça com a entidade!
RECURSOS DA AMIC PARA FORTALECER SUA EMPRESA
O Certificado Digital é um documento eletrônico que
possibilita comprovar a identidade de uma pessoa, uma
empresa ou um site, para assegurar as transações online e a troca eletrônica de documentos, mensagens e
dados, com presunção de validade jurídica. A Amic é
vinculada à Autoridade de Registro Safeweb e o
certificado sai na hora para o cliente. O associado tem
suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Empreendimento com 2.089 moradias recebeu um investimento de R$ 148 milhões
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Tenente Marcela afirma que a taxa é essencial para qualidade dos serviços prestados pelos Bombeiros

O dia a dia de uma empresa envolve uma infinidade de
processos. Quando você mapeia esses processos,
consegue gerenciá-los mais facilmente e não perde o
controle de nada, além de ser mais fácil treinar a sua
equipe na realização de todas as tarefas. No curso
Mapeamento de processos que será encerrado hoje (30),
na Amic, o participante acessa todas essas ferramentas.
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PRIMEIRO SEMESTRE

“É mentira que existem projeto e
verba para o hospital municipal”,
diz Paranhos
Ao completar seu primeiro semestre de gestão, o prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos, avalia o período e conta quais foram os principais problemas encontrados,
os rumos da administração pública municipal e as metas para os próximos seis
meses e faz um vislumbre dos próximos três anos e meio de seu governo.
Paranhos revela que o “hospital municipal de Cascavel é uma mentira”. Que
não há projetos e que eles serão elaborados a partir de agora. Confessa que não
concorda com as obras de revitalização do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado) e que contrataria recursos do BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) para melhorar a saúde pública.
Confira o que Paranhos faria se tivesse uma varinha mágica. A partir desta
edição a entrevista está disponibilizada em vídeo no site do Hoje
(www.jhoje.com.br).
Hoje: O senhor encontrou
diversas dificuldades quando
assumiu e algumas foram tornadas públicas. Quais foram
as maiores dificuldades encontradas e denunciadas?
Leonaldo Paranhos: Encontramos uma prefeitura sem planejamento e eu não sei e não gosto de trabalhar sem planejamento. Encontramos cerca de 35 licitações da saúde paradas e isso
traz um transtorno muito grande
porque as compras de medicamentos, luvas e infraestrutura
precisam ter uma sequência. Devido à obra do PDI [Plano de Desenvolvimento Integrado] na Avenida Brasil, houve uma paralisação nas demais secretarias, inclusive na Saúde. Chegamos a
emprestar luvas e materiais de
procedimentos cirúrgicos de Foz
do Iguaçu. Faltava medicamento,
comida aos pacientes, material de
higiene e limpeza. Esta foi a grande dificuldade que encontramos.

“P
eço todos os dias que Deus não me
“Peço
faça perder a indignação, para assim
mudar as coisas que estão erradas”

Esta obra do PDI fragilizou a musculatura do Município.
Hoje: Pode-se dizer então
que as obras do PDI acabaram parando ou estacionando algumas outras atividades
públicas em Cascavel?
Paranhos: Com certeza. Sobra na nossa receita livre em torno de 3% do orçamento. Ele beira R$ 1 bilhão, mas aí tem a Câmara de Vereadores, o IPMC [Instituto de Previdência do Município
de Cascavel], por exemplo, e para
a prefeitura fica cerca de R$ 700
milhões. De receita livre temos em
torno de R$ 21 milhões, mas só
no PDI, na Avenida Brasil, a obra
chega a quase R$ 60 milhões.
Então é claro que foi preciso paralisar muitas outras ações por
conta do PDI. Não estou dizendo
que a obra não foi importante, estou dizendo que houve paralisação e falta de planejamento.
O PDI vai levar cinco anos
(2013-2018) e em três anos, 2014,
2015 e 2016, foram feitos apenas
33% dos trabalhos, ou seja, a
Avenida Brasil que está quase concluída e não temos a liberação dos
ônibus ali ainda porque os terminais foram licitados neste ano, não
tem como colocar os ônibus sem
os terminais. Houve ainda muito

improviso, primeiro colocaram o
paver e depois a fiação subterrânea. Tivemos que paralisar as
obras em duas ou três oportunidades e interromper o pagamento para cobrar a execução correta dos trabalhos.
Hoje: Vocês cogitam rever
este projeto? O que foi planejado será cumprido?
Paranhos: O PDI prevê uma
série de obras, não é só a Brasil.
Eram contemplados parques no
Santa Felicidade, no Santa Cruz,
no Morumbi no Floresta, calçadas
em espaços públicos e outras
ações que não teremos capacidade financeira para realizar. Por isso
fizemos uma revisão e diminuímos
o valor a ser destinado ao PDI.
Vamos nos concentrar nos ônibus
na Avenida Brasil porque a grande massa usa os ônibus e seria
um prejuízo muito grande agora
voltar atrás e não dar sequência
ao projeto, apesar de entender
que isso foi equivocado. Quando
cheguei [à prefeitura], 70% das
obras do BRT [Bus Rapid Transit Transporte Rápido por Ônibus]
estavam concluídas. Para evitar
um prejuízo ainda maior, vamos
concluir e fazer as adaptações necessárias. Vamos passar por uma
experiência e, se ficar comprova-
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do que se criou um problema
muito grande, teremos que rever.
É uma obra de quase R$ 60 milhões e não se pode brincar com
dinheiro público.
Hoje: Estes R$ 60 milhões
vêm só dos cofres do Município?
Paranhos: Estes R$ 60 milhões são apenas para a Avenida
Brasil. O total do BID, se for executar exatamente o que está previsto, com a alta do dólar, se aproxima dos R$ 200 milhões só com
recursos do Município. Toda verba
do BID é empréstimo, financiado,
e 50% começa a ser pago em dezembro de 2018 com o fim do contrato. Os outros 50% pagamos antecipadamente, no momento da
medição de qualquer obra.
Hoje: Paga com correção?
Paranhos: Sim, correção
monetária mensal da variação do
dólar e correção do fim do ano que
o contrato prevê.
Hoje: Se tivesse que emprestar este recurso novamente com o BID, o senhor pegaria?
Paranhos: Sim, mas faria um
BID para atender a saúde pública
e a educação. A estrutura física da
saúde está precária, caindo aos
pedaços, temos 42 escolas que precisam de recuperação e 16 delas
têm pedido de interdição da Justiça. Claro que o transporte é muito
importante, mas não é prioridade
e eu o faria assim que o Município
tivesse uma capacidade financeira
melhor que a que tem hoje.
Hoje: Com relação à saúde, a gente percebe seu esforço principalmente com relação à UPA pediátrica. Qual a
dificuldade para resolver os
problemas de lá?
Paranhos: A falta de planejamento e investimento. Nesses anos
o Município não investiu na saúde
primária. As pessoas vão à unidade de saúde e não conseguem
uma resposta. Aí elas vão para as
UPAs. As reclamações dos postos
de saúde são pequenas porque as
pessoas sofrem é nas UPAs. Existe
este gargalo. Fizemos um planejamento, apresentamos um plano
para até 2020. Entre as ações está
o Programa de Saúde da Família.
Assumimos com 26 equipes, das

quais nove estavam incompletas e
nem sequer recebiam o pequeno
repasse do Ministério da Saúde. O
nosso planejamento é chegar a 75,
80 equipes até 2020. Quando as
pessoas não têm suas demandas
atendidas no PSF e nas UBS, elas
vão para as UPAs e as UPAs acabam sendo um território de sofrimento. Em agosto faremos uma
parceria para mudanças na UPA Pediátrica. Aliás, UPA Pediátrica só
tem em Cascavel. UPA é UPA e precisa atender todo perfil de paciente. Com a parceria com o Consamu, vamos pegar os profissionais
que ali estão, que são do Município, e colocá-los na UPAs Veneza e
Brasília e atender todos os pacientes, inclusive as crianças. A unidade da Tancredo vai atender todos
os pacientes também. Este é o formato ideal.
Hoje: E com relação aos investimentos do seu governo
agora vencido o primeiro semestre. O que se pode esperar do segundo semestre?
Paranhos: O resultado desses seis meses de trabalho vai aparecer ainda mais agora. Demonstramos uma velocidade muito
grande na liberação de alvarás e
daquilo que incomoda a população, que dependia muito mais de
gestão do que dinheiro. Além disso, conseguimos economizar R$
2,3 milhões na licitação dos uniformes, R$ 2,6 milhões nos materiais escolares, economizar na
hora-máquina, se comparar os
valores pagos antes e agora se
observa uma economia muito
grande. Isso significa capacidade
de investimento. Fizemos revisão
em contratos e alcançamos quase R$ 2 milhões em economia. Só
no segundo semestre, na UPA Pediátrica, o investimento vai passar
dos R$ 9 milhões e isso só vai ser
possível dentro da nossa economia. Parte disso não estava prevista. O orçamento que peguei tinha uma previsão para pagar a
obra do PDI. Aumentamos a receita do IPTU sem aumentar a alíquota e isso vai aparecer neste
segundo semestre também. Eram
11 obras paradas na saúde e na
educação, retomamos todas elas.
Hoje: Essas obras estão
previstas com tudo equipado?

“Esta obra do PDI
fragilizou a musculatura
do Município”

Paranhos: Quando demos a
ordem de serviço da retomada,
determinamos a compra dos equipamentos e o concurso público
para contratação de pessoal.
Hoje: Com relação às pendências dos governos do Estado e federal... No ano passado se falou muito em atraso de verba para a saúde e
para investimentos. Qual a dívida desses dois entes com
relação à Prefeitura de Cascavel? E quanto ao Hospital
Municipal?
Paranhos: Com relação ao
governo do Estado temos tido um
bom relacionamento com base no
que está pactuado e documentado. O que não tem condição são
as mentiras. É mentira que tem
verba do hospital municipal e aí
mentira vence. Não existe projeto, não existe nada aprovado, não
tem como ir lá levar uma sacola e
trazer o dinheiro. Para trazer verba do governo estadual e federal,
graças a Deus, precisa de projeto, senão o canal da corrupção
aumenta ainda mais. Tanto é
que fui a Brasília, no Fundo Nacional de Educação, e três colégios já estavam com verba liberada, mas o Município não mandou os projetos e a verba foi devolvida. A exemplo do que ocorreu com R$ 2,7 milhões da saúde, que foram devolvidos porque
existe um rito para aplicação do
recurso. Precisa ter projeto, precisa aprovação e a contrapartida
do Município. Quanto ao Hospital
Municipal, por ser uma expectativa nossa, vou lutar por ele. É
uma obra para médio e longo
prazo, não existe nada, não existe rubrica, só a intenção.
Hoje: Seu governo vai levar essa proposta adiante?
Paranhos: Acho necessário
um hospital municipal. Há em Ponta Grossa, em Maringá, em Francisco Beltrão e Cascavel não tem.
Mas para se construir demora em
torno de três anos e precisa de mais
de R$ 70 milhões para equipar,
construir, mais o pessoal e manutenção. Investimento em saúde é
sempre bem visto, mas primeiro
precisamos fortalecer o que aí está
e dar melhor condição aos postos
de saúde, abrir mais algumas unidades estratégicas até à noite, consolidar o que temos. Para o hospital municipal vamos definir área,
elaborar o projeto, colocar no orçamento do ano que vem porque,
se não entrar no orçamento do ano
que vem, ele não acontece. Não
posso deixar a população esperan-

“É mentira que tem verba
do hospital municipal e
aí mentira vence”

do por mais dois ou três anos, mas
paralelamente vamos trabalhar e
melhorar o que existe.
Hoje: Se o senhor tivesse
uma varinha mágica, o que
mudaria na gestão pública?
Paranhos: Eu a bateria na
saúde. Eu sonho com isso. Temos
uma grande quantidade de funcionários que é gente muito boa,
temos um orçamento fabuloso e
minha frustração é porque muitas vezes não funciona por falta
de dedicação total de alguns. Ao
mesmo tempo temos os que se
dedicam e trabalham demais, se
desdobram, mas temos os que
trabalham contra. Que não aten-

dem, atendem mal, não cumprem horário, pedem muitos atestados médicos e isso cria um gargalo. A saúde é um setor frágil e
peço que a população denuncie
quando não for bem atendida.
Quem sofre, sabe que não está
bom o serviço e esse serviço vai
melhorar. Também peço que elogie os casos de bom atendimento
para a gente valorizar esses servidores. Vim para essa prefeitura
para fazer o que muita gente não
fez, ser verdadeiro, transparente
e ficar indignado com o que está
errado. Peço todos os dias que
Deus não me faça perder a indignação, para assim mudar as coisas que estão erradas.

Cidade
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Bolsa Família

 REPORTAGEM: Marina Kessler
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Cascavel está abaixo da meta de atendimento

O

programa Bolsa Família,
que condiciona a transferência de renda às famílias pobres e extremamente pobres inscritas no Cadastro Único, pagou de janeiro
a maio deste ano o equivalente
a R$ 2.355.128 a moradores de
Cascavel. Nesse período, o maior repasse ocorreu em janeiro,
com R$ 485.825 pagos a 3.886
famílias. Em maio, último dado
disponível no site do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), 3.575 beneficiários receberam R$ 462.284, com repasses
médios de R$ 129,31 cada um.
Hoje, 3,3% da população de
Cascavel está no programa. A
cobertura do Bolsa Família, no
entanto, é considerada abaixo
da meta do MDS em relação à
estimativa de famílias pobres no
Município. Isso porque, segundo
o Ministério, apenas 43% das famílias que se encaixam no perfil
do programa estão aptas a receber o benefício. O potencial
pagamento do benefício poderia atingir 8,5 mil pessoas.
É o caso de Jaqueline Duarte, que mora no Bairro Santa
Cruz, em Cascavel, e há mais
de três anos tenta entrar no
programa. “Faz mais de três
anos que fiz o Cadastro Único

e há um ano e meio o meu
marido também tentou. Mas
até agora não conseguimos.
Levamos todos os documentos e disseram que deveríamos
esperar que o cartão chegaria
em nosso endereço, o que nunca aconteceu”, relata.
Na casa de Jaqueline moram cinco pessoas, entre elas
três crianças de 11, quatro e
dois anos. Somente o marido
dela é quem trabalha. “Como
ele é pedreiro, não é sempre
que tem serviço. Ele ganha R$
90 por dia, quando tem alguma obra”, conta.
Uma das justificativas do
MDS para esse índice é a manutenção das atualizações cadastrais. O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias de baixa renda - aquelas com
renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições
de vida da população e selecionar as famílias para diversos programas sociais. A orientação do
MDS é de que o foco do Município deve ser em ações de Busca Ativa, ou seja, localizar as famílias que estão no perfil do programa, mas que até então não

“Fiz tudo o que
precisava, mas
não recebi nada”
A família de Tatiane Ferreira da Silva passa
por um problema com o programa há sete meses. Segundo ela, ao ser desmembrada do benefício de sua mãe assim que foi sorteada para
uma residências do Conjunto Riviera, em Cascavel, o benefício foi cortado. “Eles [a prefeitura] disseram que eu tinha que fazer um novo
cadastro já que agora eu tenho a minha casa.
Fiz tudo o que precisava e garantiram que eu
receberia. Porém, até agora não recebi nada e
tenho duas filhas para criar”, conta Tatiane.
Hoje sua mãe recebe todos os meses R$
39, que usa para comprar materiais escolares
da filha mais nova, de dez anos, e outras necessidades básicas.

foram cadastradas.
A reportagem do Hoje procurou o coordenador do Cadastro Único de Cascavel, Rodrigo
Daniel Gonçalves Leandro, para
pedir mais esclarecimentos sobre
essa baixa adesão. Leandro respondeu apenas que o Município
está cumprindo integralmente
suas responsabilidades.
“Eu recebia R$ 174 todos os
meses, mas há seis meses meu
benefício foi cortado. Estava na
hora de eu renovar o cadastro,
fui lá e fiz isso, mas o pagamento
ainda não voltou”, diz a dona de
casa Nadir Duarte, moradora do
Bairro Santa Cruz, em Cascavel.
Há pouco tempo, Nadir obteve
a guarda judicial da neta, depois
que uma de suas filhas faleceu.
“Agora ela mora aqui comigo e,
se tivesse o Bolsa Família, ia me
ajudar bastante”, ressalta.
Conforme Leandro, enquadram-se no programa as famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza que atendem
os critérios vigentes, como renda per capita de até R$ 170.
“Entretanto, destaca-se que a
família pode atender os critérios,
mas não ser liberado benefício
para ela. Esta ação é inteiramente de responsabilidade do governo federal”, explica.

JORNAL HOJE l 07

CASCAVEL, 30 DE JUNHO DE 2017

Ala de Queimados

Construtora pede aditivo de prazo de 90 dias
C

adeados, tapumes e por
enquanto nenhum paciente. A Ala de Queimados
do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná),
em Cascavel, começou a ser
construída em 2014 e agora
passa por mais um capítulo. Desta vez, um aditivo de prazo de
90 dias vai atrasar mais um tanto a entrega da obra. O acréscimo foi solicitado pela Construtora Brock, responsável pelo empreendimento.
Conforme a direção do hospital, foram dados 79 dias para
o fim da etapa que prevê a instalação do sistema de proteção
contra descargas atmosféricas
na cobertura da obra.
A justificativa da empresa
para o pedido de aditivo foram

Tatiane Ferreira
da Silva (esq.)
está há sete
meses sem
receber o Bolsa
Família

as condições climáticas. Conforme o HU, as chuvas de junho
atrapalharam o andamento da
obra, que está com 92% da segunda etapa concluída. Nesta
fase são instaladas marquises,
torneiras, instalação de brises
(quebra-sol) e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O prazo para conclusão
dessa etapa, conforme o hospital, segue até 31 de agosto.
Apesar de o HU ser um hospital público e estar diretamente ligado ao governo estadual, a Sesa
(Secretaria Estadual da Saúde)
respondeu apenas que a construção da Ala de Queimados é de
responsabilidade do hospital. A
estimativa inicial é de que sejam
gastos R$ 6 milhões para a execução do empreendimento.

Pacientes são transferidos para
hospitais de referência
Sem um centro de referência para atendimentos de vítimas com
queimaduras, mas com vítimas em estado grave, foram necessários
encaminhamentos aos dois únicos hospitais do Paraná que até o momento
realizam esse tipo de trabalho: o Evangélico de Curitiba e o HU de Londrina.
Um dos casos mais recentes foi o da estudante de Medicina Maria
Luisa Kamei, de 20 anos, que se feriu em uma explosão de gás em seu
apartamento, no dia 11 de março de 2017, no Loteamento FAG.
A estudante recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada em
estado gravíssimo ao HU. Como seu quadro clínico era extremamente
grave, Maria Luisa foi encaminhada para o Hospital Evangélico de
Curitiba pelo helicóptero do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu/
Oeste). Contudo, após 48 dias em coma na UTI a estudante morreu. A
jovem teve 80% do corpo queimado, passou por várias cirurgias e teve
complicações no estômago e no intestino.
Outro caso teve bastante repercussão em Cascavel. Foi o do menino
Maycon Bruno dos Santos, de 10 anos, que ficou gravemente ferido em
um acidente doméstico. A vítima precisou ser levada às pressas ao HU
quando um recipiente com álcool explodiu perto dele, enquanto
adultos acendiam uma churrasqueira. A ocorrência foi registrada no
Bairro Universitário. O Samu e, devido à gravidade, Maycon precisou
ser transferido para o Centro de Queimados de Londrina, em fevereiro
de 2014. Ele deixou o hospital três meses depois.

Cadastro Único
De acordo com o MDS, 31.501 famílias estão inscritas no
Cadastro Único em Cascavel. Desse total, 1.637 possuem renda
per capita familiar de até R$ 85 por mês; 3.084 têm renda entre
R$ 85,01 e R$ 170; outras 14.313 têm renda per capita familiar
entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; e 12.467 possuem renda
acima de meio salário mínimo.

Gestão Plena
Segundo o coordenador do Cadastro Único de Cascavel, Rodrigo Daniel Gonçalves Leandro, Cascavel se
destaca de outros municípios por possuir status de Gestão Plena do Suas (Sistema Único de Assistência
Social). “Consequentemente detém a composição da Comissão Municipal Intersetorial do Programa Bolsa
Família, contemplando a participação da política de saúde e educação. Existe também junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social comissão específica de monitoramento do programa Bolsa Família”, relata.
O coordenador ainda ressalta que os trabalhos realizados pela Secretaria de Assistência Social para a
superação das vulnerabilidades sociais das famílias atendem a toda sociedade, não apenas aos
beneficiários do programa.

Como ocorrem os cadastros?
Os cadastros das famílias no programa federal ocorrem em três formatos. Um deles é na modalidade de
busca espontânea por parte das famílias. O outro a Busca Ativa, que é feita pelas unidades de atendimento
ou mutirões em datas e locais específicos. O atendimento para inclusão ou atualização cadastral funciona
com agendamento prévio na Central do Cadastro Único ou nos polos descentralizados nos Cras (Centros de
Referência de Assistência Social).

 REPORTAGEM: Marina Kessler
FOTOS: Lorena Manarin

Com investimento de R$ 6 milhões, Ala de Queimados ainda não tem data para ser entregue

Entenda o caso

Este não é o primeiro aditivo de
prazo solicitado pela Construtora
Brock. Em dezembro de 2016, o
Hoje trouxe a informação confirmada pela assessoria de
imprensa do HU - de que o
empreendedor havia solicitado
mais 300 dias para terminar a
obra. O empreendimento, que
terá 30 leitos Adulto e sete
Pediátrico, estava previsto para
ser entregue em janeiro de 2017,
mas agora não há prazo definido
para que todas as etapas sejam
concluídas.
Embora a segunda fase do projeto
esteja praticamente concluída,
não há equipamento no local nem
mesmo a previsão de concurso
público para a contratação de
médicos, enfermeiros, técnicos e
demais servidores. A publicação
de edital para concurso fica a
cargo do governo estadual.
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Órgãos e tecidos

 REPORTAGEM: Marina Kessler
FOTOS: Divulgação

Apenas 40% das
notificações viram doações

L

evantamento da Sesa
(Secretaria Estadual
da Saúde) mostra que
apenas 40% das notificações de doações de órgãos e tecidos ocorridas em
Cascavel de janeiro a maio
de 2017 foram efetivadas
e os pacientes à espera foram atendidos.
Conforme a coordenadora da OPO (Organização de
Procura de Órgãos) de Cascavel, Adriana Miguel, isso
ocorre por conta de vários
fatores. Um deles - e o que
mais contribuiu para esse baixo índice - são as contraindicações do doador. “Qualquer
paciente que esteja na UTI
e tenha diagnóstico de morte encefálica [morte cerebral]

entra na estatística de notificação. Mas ele precisa se encaixar em várias situações
para que possa, efetivamente, ser um doador de órgãos. Às vezes algum exame deu alterado, apareceu
alguma infecção, ou até um
tipo de câncer, que inviabilizam a doação. São as chamadas contraindicações absolutas”, explica Adriana.
A OPO de Cascavel teve,
de janeiro a maio de 2017,
92 notificações. Dessas, 37
se transformaram em doações. As contraindicações
absolutas representaram
27,1% das não doações, o
maior índice entre as motivações para o descarte de
todo o processo. Já as re-

Até oito pessoas
No momento da autorização da família para doação, a vida de
até oito pessoas pode ter um novo rumo. De acordo com
Adriana, esse é o número médio de receptores que podem ser
beneficiados com as doações de uma pessoa, o que inclui ossos
e pele. Alguns órgãos, como coração e pulmão, precisam ser
retirados e implantados no receptor compatível em no
máximo quatro horas. O tempo de isquemia, como é
chamado, deve ser preciso e demanda muita agilidade das
equipes. Caso contrário, o órgão é desprezado.

cusas familiares, que é quando a família não autoriza a
doação, respondem por
16,3% dos casos rejeitados,
que nos primeiros cinco meses do ano somaram 15
ocorrências. “Quando fecha
diagnóstico de morte encefálica a família é consultada
para doação. Geralmente, as
recusas ocorrem porque os
familiares não conheciam a
vontade do paciente em doar
os órgãos. Se em algum momento da vida ele [o paciente] comentou que queria se
tornar um doador, a família,
na maioria das vezes, não
se recusa”, diz a coordenadora. O restante se divide
em PCR (Parada Cardiorrespiratória), com dez casos
(10,8%), e outros cinco casos de motivos não confirmados (5,4%).
Embora haja vários fatores
que impeçam as doações e
os transplantes, os números
da OPO, que atende as Regionais de Saúde de Cascavel,
Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco,
são considerados satisfatórios.
Apesar de o número parecer baixo, Adriana diz que o
índice é bom e que tem aumentado a cada ano. Para se
ter uma ideia da evolução, em
todo o ano de 2014 foram realizadas 30 doações. Em 2015,
foram 63 e, em 2016, 71. “O
ano passado foi excelente em
todo o Paraná e, se os índices
continuarem como estão, temos tudo para alcançar novos recordes”, adianta.

NOTIFICAÇÕES

%

Curitiba

221

91

41,18

Londrina

89

27

30,34

Maringá

79

42

53,16

Cascavel

92

37

40,22

481

197

40,96

Total
Na maioria das vezes, contraindicações do paciente inviabilizam a doação

DOAÇÃO

*dados de janeiro a maio de 2017
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Recicláveis

REPORTAGEM: Romulo Grigoli
FOTO: Lorena Manarin

Coleta seletiva tem novas datas

A

mudança no itinerário
de caminhões do programa Cidade Limpa em
Cascavel motivou reclamações sobre o recolhimento
de recicláveis. O secretário de
Meio Ambiente, Juarez Berté,
rebate críticas e afirma que a
coleta seletiva na cidade não foi
prejudicada. “O programa passou por mudanças contratuais
com a OT Ambiental, mas a
empresa é obrigada a fazer o
recolhimento. Não houve falha
no serviço e sim mudança nos
dias de coleta”, garante.
Para que a população seja
informada sobre o cronograma de coleta, uma equipe de
estagiários percorre os bairros
da cidade e faz a entrega de

sacos de ráfia e cartilha com orientações. “A cartilha traz informações sobre o programa, de
como separar o lixo reciclável
do orgânico e das novas datas
para que os materiais sejam entregues”, afirma Berté.
A dona de casa Maria Souto
Carolino estava acostumada a
levar o saco com recicláveis em
frente de casa, na Rua Cristóvão Colombo, Bairro Alto Alegre, na sexta-feira. “A partir
desta semana o caminhão passará na quinta-feira. Acho importante o aviso para que os
materiais sejam levados para o
destino correto”, contou Maria.
João Martignone concorda:
“Sei que muitas pessoas dependem da venda de recicláveis para

sobreviver, por isso, aqui em casa,
sempre fazemos a separação”.
A Secretaria de Meio Ambiente produziu 9 mil sacos de
ráfia e 35 mil cartilhas para distribuir à população.
COLETA SELETIVA
Em relação à coleta seletiva, a
OT Ambiental tem nove caminhões para o recolhimento desse
tipo de materiais. O cronograma
pode ser conferido no site
www.cascavel.pr.gov.br, na página
da Secretaria de Meio Ambiente.
Tudo o que é coletado nas
casas é repassado às cooperativas Cootacar, Caremel e Coaparas, que atendem cerca de 100
catadores de recicláveis. Por dia,
a média de recolhimento é de
300 m³ de materiais.

O custo pela vida

Moradores do Bairro Alto Alegre receberam sacos de ráfia e cartilha com
informações

Nycolas passou por
cirurgia para implante
de eletrodo cerebral

luta pela vida tem um
custo alto e nem sempre o dinheiro é para
pagar por aquilo que foi
planejado. Pelo contrário, há
inúmeras pessoas que se desfazem de bens materiais, promovem rifas e campanhas diante da necessidade de comprar remédios e pagar cirurgias
e tratamentos para sua saúde.
Em meio a momentos de tantas dificuldades, elas sensibilizam
outras pessoas e conseguem
arrecadar recursos, mas a resiliência é o lucro maior e que serve de exemplo para todos.
A história de Nycolas Piva da
Silva se tornou conhecida entre
os cascavelenses. Ele teve paralisia cerebral e passou por diversas cirurgias. Por conta de
crises de distonia muscular generalizada, o menino também
precisou ser submetido a procedimento cirúrgico para implante de eletrodo cerebral para relaxar a musculatura.
Sem condições de pagar pelo
procedimento, a família fez uma
rifa, promoveu almoços e teve
apoio da população para arrecadar R$ 30 mil para garantir pa-

Canecas são vendidas no mundo todo para pagar tratamento de câncer
gamento médico e as despesas
com a viagem a Curitiba, onde
Nycolas ficou internado.
Afastada do trabalho, Eliana
Caldeira, 65 anos, também
teve a vida financeira completamente tumultuada. “Sofro de
osteomelite e precisei implantar
um aparelho no joelho para
que não houvesse mais infecção. Depois de tirar o aparelho,
usei uma espécie de reservatórios e agora sigo tratamento
com medicamento”.
As despesas médicas passaram de R$ 5 mil. Sem condições,
a saída de Eliana foi uma rifa. “Sorteio uma mesa de jantar que era
da minha filha, mas ainda assim

BUSCA NACIONAL

Campanha por doadores de medula

Evento será no sábado (8), no calçadão
de Cascavel; doe sua peça de roupa e
aqueça o inverno de quem precisa

bilidade e aquecer o inverno.
A ação conta com o apoio de
toda a sociedade. Para participar
da campanha, faça a sua doação
até o próximo dia 05, nos pontos
de arrecadação: Unipar (Rua Rui
Barbosa, 611), Benedita Semi-Jóias (Rua Minas Gerais, 2706), Magnólia Boutique (Rua Paraná,
2405), Amanda Machado Acessórios (Rua Recife, 1957, sala 06),
Sapato Show (Travessa Cristo Rei,
137), Óptica Especialista (Rua
Souza Naves, 3660) e Vivi Modas
(Rua Salgado Filho, 590).

REPORTAGEM: Romulo Grigoli

Em meio a dificuldades, resiliência é o lucro
maior de pessoas que lutam para viver
A
LORENA MANARIN

Pós-graduação em
Design de Moda organiza
Cabide Solidário
Escolha a sua peça de roupa
quentinha, calçado e cobertor. Se
você estiver em trânsito no calçadão de Cascavel no sábado
(8), aproveite esta doação de
forma diferente. A Universidade
Paranaense – Unipar, Unidade de
Cascavel, realiza pelo quarto ano
consecutivo o Cabide Solidário,
a partir das 9h.
As peças estarão em cabides
à disposição da população de forma totalmente gratuita. A ação
social já contemplou moradores
de diversas cidades do Estado. Na
Unipar, o projeto foi encabeçado
pelo MBA em Design e Divulgação de Produto de Moda e a proposta visa distribuir roupas para
pessoas em situação de vulnera-
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Uma feijoada realizada em Cascavel
representou muito mais que o sabor de
um almoço para o grupo de mais de

500 pessoas que apoiaram a nobre causa do jovem Francisco Tiago Parra.
No dia 1º de setembro de 2016 ele

Deixe sua roupa usada e em bom
estado para doação; confira os
pontos de arrecadação
Mais de 500 pessoas apoiaram a feijoada solidária

foi diagnosticado com LLA (Leucemia Linfoide Aguda) na Uopeccan e desde então corre contra o tempo atrás de um
doador compatível de medula.
“A ideia de promover a feijoada é para
incentivar que as pessoas se cadastrem
como doadores de medula. Estou lutando contra o câncer e preciso fazer transplante”, conta o jovem, que já passou
por 70 sessões de quimioterapias.
O evento contribuiu com recursos
que irão ajudá-lo com despesas de aluguel e viagem no período de quatro
meses em que estará em Barretos, São
Paulo, para fazer o transplante. Além disso, a tão comentada feijoada conseguiu
200 novos doadores cadastrados no Hemocentro.

precisei de empréstimo bancário”.
Exemplos de superação estão por toda parte e vale de tudo
para conseguir ajuda. Gi Guimarães mora em Campinas (SP) e
usou as redes sociais para enfrentar o tratamento do câncer.
“Oi gente, estou com câncer e
tive a ideia de criação dessas canecas personalizadas sobre o
caminho”, diz ela em um grupo
de peregrinos do Caminho de
Santiago de Compostela, na
Europa, ao divulgar os utensílios
domésticos estampados com as
imagens que fez quando percorreu o Caminho. Em um site próprio, ela conta a história de cada
ilustração da caneca.

Fim da luta
Na luta para vencer o câncer, o
cascavelense Alan Zart, de 34 anos,
decidiu sortear o próprio carro.
Cada bilhete era vendido por R$ 40.
A campanha comoveu a população,
mas o resultado dela não chegou a
tempo e ele faleceu no dia 2 de
fevereiro.
Alan era fotógrafo e cineasta e foi
diagnosticado com linfoma não
Hodgkin de células T em junho do
ano passado. Iniciou o tratamento
logo após o diagnóstico, com
quimioterapia pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) e outros
procedimentos alternativos, mas a
doença foi mais severa que podia
esperar.

Polícia
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policia@jhoje.com.br

Tragédia

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTOS: Aílton Santos

O

registradas em um intervalo de
24 horas. Na quarta-feira, Judete Inês Nicolao, de 56 anos, iniciava uma caminhada na Avenida
Tancredo Neves, no Bairro Alto
Alegre, quando, ao atravessar a
pista, foi atingida por um Fiat
Tipo. Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma e Emergência) foram
acionados, mas apenas constataram a morte da mulher.
Na tarde de ontem, José Teixeira Neves, de 71 anos, morreu ao ser atingido por um C3.
Ele atravessava a Rua Minas Gerais, quase na esquina com a
Rua Alfredo Dalmina, no Bairro

Na tarde de ontem, um idoso morreu ao ser atropelado no Bairro São Cristóvão

São Cristóvão, quando foi atingido pelo carro.
Equipes do Siate e o médico
de plantão foram acionados e
o homem, que estava inconsciente e apresentava TCE (Traumatismo Crânio Encefálico),
chegou a ser socorrido. Os socorristas tentaram reanimá-lo
ainda no local, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Outro atropelamento registrado em Cascavel, e que está
sendo investigado pela Polícia
Civil, é o caso de Reginaldo Pereira Cort, de 56 anos. Ele saía
da Paróquia Santo Antônio, no
domingo de Dia das Mães, 14
de maio, quando foi atingido por
um Vectra. Reginaldo morreu
na hora e o condutor, identificado pela polícia como Rafael da
Silva, de 28 anos, fugiu sem
prestar socorro.
Testemunhas contaram que
o carro estava em alta velocidade na Avenida Brasil. A polícia
investiga denúncias de que ele
estaria disputando racha com
outro veículo, um Renault Clio.
No dia seguinte do atropelamento, Rafael foi ouvido pela
polícia e disse que conduzia o
veículo a 60 km/h, limite da pis-

U

ma das maiores necessidades da área de segurança pública, além do
efetivo, é de viaturas para
patrulhamento. E é de consenso
tanto por parte da Polícia Militar
quanto da Civil que, quanto mais
equipes nas ruas, menores serão
os índices de roubos, furtos, e
outros tipos de crimes.
Com o objetivo de reforçar a
segurança, o Governo do Paraná entregou na terça-feira, em
frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba, 467 novas viaturas. Dessas, 100 ficarão com a Polícia Civil e as demais foram entregues
para a Polícia Militar.
Para a região de Cascavel foi
anunciado a vinda de novas unidades, 29 ao todo. Porém, dife-

Mulher ia iniciar caminhada na Tancredo quando foi atingida por um veículo
ta, e que, ao ver uma mulher
tentando atravessar a avenida,
reduziu a velocidade. No entanto, ele confessou que não viu
Reginaldo. Ele contou que fugiu com medo de represálias e
porque as crianças que estavam
no carro, seus filhos, ficaram assustadas e choravam.
Além dessas três vítimas fatais,
morreram por atropelamento
neste ano Ivani de Paula Araújo,
de 86 anos; Regiane Sinardo, de

43; Irineu Pedro da Silva Junior,
21 anos; Ester Jovelina Dalmazo
Freitas Gimenez, de apenas dois
anos; Amadeus Rocha de Matos,
de 86 anos; Edson Fernandes,
28 anos; Eni Aparecida Cantelli,
46 anos; José Osmar Silva do
Nascimento, de 39 anos; Lohayne Helena de Oliveira, de 1 ano; e
um homem atropelado no dia 4
de abril, na BR-467, que ainda
não foi identificado no IML (Instituto Médico Legal).

CASO DO MURO

ouvir algumas pessoas. “Devemos verificar se houve ou não a
prática de crime de homicídio,
culposo ou doloso. Houve a
morte de uma criança e estamos
investigando isso. O proprietário
da empresa já foi ouvido, indicou quem fiscalizou a outra e o
engenheiro da empresa que assinou todos os documentos que
são inerentes à sua função”.
Segundo Chohfi, será apurado se houve culpa ou dolo no
caso. “O laudo demonstrou claramente que houve falhas e es-

sas falhas têm que ser explicadas
pelo proprietário da empresa”.
Conforme o laudo pericial, o
pórtico apresenta armadura inadequada. Dentre os pontos
apontados está a colocação de
treliças de laje em vez de vergalhões de construção civil e, além
disso, alguns dispositivos não estavam na posição correta.

Segundo o delegado
Chohfi, investigação vai
apurar se foi homicídio
culposo ou doloso

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTOS: Aílton Santos

Engenheiro e fiscais serão ouvidos pela polícia
A Polícia Civil de Cascavel
deve ouvir nos próximos 15
dias o engenheiro e os fiscais
responsáveis pela obra do pórtico do Centro de Vivência do
Bairro Floresta, que caiu sobre
um menino de nove anos no
dia 11 de junho. João Vitor Oliveira dos Santos brincava com
amigos quando a estrutura
desmoronou.
Ontem o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial),
Adriano Chohfi, disse que os próximos passos da investigação é

Reforço

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Aílton Santos

Cascavel “perde” cinco viaturas no caminho

Mortes por atropelamento
crescem 85% no semestre

excesso de velocidade e
a imprudência, tanto por
parte de pedestres quanto dos motoristas, trazem a Cascavel um número
nada positivo neste fechamento de semestre. As mortes por
atropelamento cresceram mais
de 85% nos seis primeiros meses deste ano quando comparadas ao mesmo período do
ano passado.
De 1º de janeiro a 29 de junho do ano passado sete pessoas foram atropeladas e mortas. Neste ano, esse número já
chega a 13.
Duas dessas mortes foram
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rentemente do que foi anunciado, na verdade as duas polícias,
Militar e Civil, devem receber efetivamente 24 viaturas.
Conforme levantamento feito
pela reportagem do Hoje junto aos
comandos das duas polícias, a regional de Cascavel foi contemplada com 17 viaturas para a Polícia
Militar e sete para a Polícia Civil.
De acordo com o comandante do 6º BPM (Batalhão de
Polícia Militar), major Rubens
Garcez, das 17 viaturas para a
área de abrangência do sexto,
quatro ficaram em Cascavel e
as demais serão distribuídas para
os demais municípios.
Questionado em relação aos
quatro veículos que foram enviados para a cidade, o major

disse que elas suprem a necessidade local. “Algumas serão
destinadas a RPA (rádio patrulha), outras ainda estamos definindo certo para qual área irá.
Mas com certeza esses veículos darão um reforço não só
para Cascavel, mas para toda
área do 6º Batalhão”.
Na área da 15ª SDP (Subdivisão Policial), conforme o
delegado-chefe Adriano Chohfi, foram repassadas sete viaturas. “A princípio serão uma
para cada comarca e uma para
Cascavel. Posteriormente está
sendo cogitada a entrega, no
segundo repasse que deverá
ser feito pela Secretaria, ainda
sem data para acontecer, a vinda de outras duas, mas ainda

Das 17 unidades repassadas ao 6º Batalhão, somente quatro ficarão na sede
em Cascavel
não está nada certo”.
Questionado a respeito de
quantas viaturas seriam necessárias para suprir as necessidades
da Polícia Civil, o delegado disse

que não há como precisar a
quantidade. “O que posso dizer
é que para as comarcas essa viatura que será repassada ajudará
muito no trabalho das equipes”.
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Tornozeleira Eletrônica

Monitoramento cresce 18% em seis meses

TOTAL DE
MONITORADOS

Cascavel
Foz do Iguaçu
Toledo
Guaíra
Paraná

144
480
56
33
5.278

Região

Conforme o Depen, 144 pessoas
são monitoradas em Cascavel

Conforme o Depen, da região oeste do Estado, o
município com o maior número de presos que usam a
tornozeleira eletrônica é Foz do Iguaçu. Na fronteira, 480
pessoas são monitoradas eletronicamente pela central
em Curitiba. Em Toledo, 56 pessoas são monitoradas e,
em Guaíra, outras 33.

Quem usa?

erguer as paredes, mas somente 38,39% da obra foi
executado até agora.
A informação é da assessoria de imprensa da Seju (Secretaria de Justiça, Trabalho
e Direitos Humanos), responsável pela guarda dos menores nas unidades prisionais.

A previsão, conforme a assessoria, é de que a obra esteja pronta apenas no primeiro semestre de 2018. A construção está sendo executada
pela empresa Doliwa e Dias Incorporações Ltda.
Conforme a assessoria de
imprensa, foi necessário fazer
um aditivo contratual com alterações no projeto, bem
como atualização dos prazos
pelo fiscal da Pred (Paraná
Edificações). Os projetos foram encaminhados em fevereiro para a Seil (Secretaria
Estadual de Infraestrutura e
Logística), que definiu o novo
prazo para a entrega da obra,
orçada em R$ 5.901.916,20.
A assessoria disse que estão em andamento os serviços de muros e alvenarias,
fundações e coberturas dos
blocos. Falta ainda a parte de
acabamento interno e externo dos blocos e pintura, além
dos serviços externos de implantação da rede elétrica e

hidráulica da obra.
Outra parte ainda não iniciada é a implantação dos dispositivos de prevenção contra incêndio e pânico. Por último serão
feitos serviços de paisagismo.
ESTRUTURA
Com recursos do FIA (Fundo para a Infância e Adolescência), a nova estrutura está
sendo construída em uma
área na Rua Garrastazu Médici, esquina com a Rua Comil, no Jardim Veneza. Composta por 11 blocos, são dois
para alojamento dos menores
infratores, e os demais para
os setores administrativos, de
controle, saúde, desportivo,
serviços e atividades. A capacidade será para 40 vagas e
futuramente existe a possibilidade de a unidade receber
uma ala feminina. Além disso,
o projeto prevê a construção
de estacionamento, guarita,
abrigo de resíduos e cisternas.
A área total construída da unidade será de 1.164,10 m².

O novo Cense (Centro de Socioeducação) de Cascavel
é uma reivindicação antiga da sociedade. A
precariedade da antiga estrutura foi interditada pela
Justiça, que ordenou a obra de uma nova estrutura
para abrigar os menores em conflito com a lei.
O Cense fará o atendimento de internação provisória,
caracterizado por privação de liberdade, de menores
infratores. O adolescente pode permanecer no local
por até 45 dias.
No Paraná existem atualmente 18 Centros de
Socioeducação (Censes) e sete Casas de
Semiliberdade.

Custo x Monitoramento constante
Benefício

Conforme o Depen, o custo
mensal da tornozeleira é de R$
241 por preso e, além de ser
uma alternativa para a
superlotação carcerária, ajuda
no custo da manutenção de
presos, cuja detenção supera
os R$ 2 mil mensais. Serve
ainda para poupar os
indivíduos dos efeitos do
encarceramento e favorece a
ressocialização.

do novo Cense (Centro de Socioeducação) de Cascavel estão longe de terminar.
A estrutura está sendo
construída no Jardim Veneza,
região sul de Cascavel. Parte
do muro está pronta. Trabalhadores batem pregos e movimentam as betoneiras para

Estrutura

De acordo com o Depen, a prioridade para o uso das
tornozeleiras são mulheres com filhos, idosos e presos
que estão em regime semiaberto. Além disso, poderão ser
escolhidos aqueles presos que estão em regime
provisório, aguardando julgamento da Justiça, desde que o
crime cometido não seja violento.

O indivíduo que recebe o benefício da tornozeleira eletrônica é monitorado dia e
noite e não pode tirar o equipamento nem para dormir nem para tomar banho.
Tampouco pode ultrapassar uma área restrita determinada pela Justiça. Caso o
faça, o dispositivo com tecnologia GPS vibra, emite sons de alerta e comunica a
violação à central de monitoramento.
Todas as vezes que há rompimento do lacre da tornozeleira ou desligamento (seja
provocado ou por falta de bateria) um sinal é acionado no Centro Integrado. Os
agentes entram em contato com o monitorado para que o equipamento seja
corretamente usado. Caso seja caracterizada alguma violação das condições
impostas, o Depen comunica imediatamente o Judiciário.
O monitoramento é feito por agentes penitenciários capacitados que atuam na
Central de Monitoramento do Depen e também no CICC (Centro Integrado de
Comando e Controle), da Secretaria da Segurança Pública e Administração
Penitenciária.

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Lorena Manarin

Obra do Cense tem só 38,3% feita

A

I

mplantada em outubro de
2014 para desafogar o sistema carcerário em todo o
Estado, que na época vivia
um dos períodos mais críticos da
história com constantes rebeliões,
as tornozeleiras eletrônicas ainda
são apontadas como uma das
“saídas” para baixar o custo com
os presos no País.
Em Cascavel, conforme levantamento feito pelo Hoje
com o Depen (Departamento
Penitenciário do Paraná), de janeiro a junho deste ano o total
de monitorados via tornozeleira eletrônica cresceu 18%.
Segundo o Depen, no dia
31 de janeiro havia 118 pessoas monitoradas. Já no dia 27
de junho esse número já havia subido para 144. Levandose em conta os números gerais, pode-se dizer que, por
mês, cinco pessoas recebem o
adereço no tornozelo e vão
cumprir a pena para casa.
Apesar do crescimento no
período, os monitorados pelas
tornozeleiras eletrônicas em Cascavel representam apenas
2,7% do total do Estado, que
já tem 5.278 acompanhados
com o dispositivo eletrônico.
Ainda segundo a assessoria,
até o fim de 2014 Cascavel
atendia somente 14 presos
com o sistema. Já no ano seguinte esse número passou
para 56 pessoas e, em 2016,
ele dobrou quando, em dezembro do ano passado, 109 detentos faziam uso da tornozeleira eletrônica.
O crescimento, nos últimos
meses, de acordo com o Depen, é em decorrência das audiências de custódias, que começaram a ser feitas em um
prazo de 24 horas após a detenção do preso. No momento
da audiência a Justiça define se
ele ficará detido e encaminhado à PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel), se receberá o
beneficio da tornozeleira, ou ainda ganhará a liberdade.

Atrasou?
assinatura da ordem
de serviço para a
construção aconteceu
em janeiro do ano
passado. Na época, a previsão era de que em corridos
360 dias, ou seja, janeiro deste ano, tudo estaria pronto.
Cinco meses depois as obras

 REPORTAGEM: Tissiane Merlak
FOTO: Lorena Manarin
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Previsão é de que
entrega aconteça
no primeiro
trimestre de 2018
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REPORTAGEM E FOTOS:
Vandré Dubiela

Animais que ajudam na
G

reabilitação

arantir condições
de higiene e sanidade aos animais
utilizados no tratamento de alunos com deficiências intelectual e motora é uma preocupação
da Apae de Cascavel. Prova disso é o acompanhamento feito regularmente por um médico-veterinário responsável, que
realiza exames e prescreve a alimentação diária de
cada cavalo, com base na
necessidade individual.
O trabalho é desenvolvido pelo cuidador e
responsável pela alimentação dos animais, Cláudio do Prado Piana. Ele

relata a importância do
correto manejo dos cavalos, importante no processo de desenvolvimento e evolução dos alunos.
A alimentação é balanceada e são observadas
especificidades de cada
animal, como peso e nível
nutricional. Ela é composta por ração concentrada
e feno, totalizando oito
quilos de alimento/dia por
animal. No setor de equoterapia, também há uma
minifarmácia com medicamentos disponíveis, em
caso de necessidade.
Neste período de temperaturas mais baixas, o
setor de equoterapia da

Apae de Cascavel oferece uma refeição a mais
para os cavalos - ao
todo, são seis utilizados
nas sessões, de maneira
rotativa, ou seja, se um
cavalo é utilizado durante toda a semana, na outra, ele descansa, voltando à programação das
aulas na semana subsequente. “Todos os cuidados são adotados para
minimizar qualquer impacto negativo nos animais,
proporcionando as melhores condições de alimentação, tratamento
médico e higienização”,
destacou Cláudio do Prado, há dois anos como
colaborador da Apae.
As baias onde os animais ficam alojados são
forradas com maravalha,
produto que age como
um isolante térmico. “Em
dias mais frios, colocamos capas sobre os animais para melhor protegê-los”, cita Cláudio.
Às segundas-feiras,
os animais tomam banho
e diariamente passam
por escovação e limpeza
dos cascos.

OS BENEFÍCIOS

Desde que foi implantada na Apae, a
equoterapia tem contribuído para a evolução
dos alunos. É o que relata a psicóloga do
setor de equoterapia, Juliana Arruda. Por
semana, são atendidos 70 alunos, cada um
delas com meia hora de sessão, uma vez por
semana. “A interação do aluno com o animal
é constante e também auxilia no processo de
desenvolvimento”.
Entre os benefícios da equoterapia constam o
estímulo à consciência, corporal, autoestima,
autonomia, autoconhecimento, melhor
capacidade de organização, fortalecimento
muscular, socialização, segurança e
afetividade.
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Gente&Fatos
“Sorria sem motivos e seja o motivo
do sorriso de alguém hoje.”
(Desconhecido)

Mamografia
A Acic e o Ceonc disponibilizam exames de mamografia gratuitamente para
mulheres com 35 anos ou mais. Para agendar horário no Ceonc basta se
identificar como filiada da associação comercial. Telefones: (45) 3321-1438 e
3321-1403. E-mail: convenios@acicvel.com.br. Saiba sobre outros produtos,
serviços, bandeiras e notícias da Acic acessando o site www.acicvel.com.br.

Expo Construindo

Em clima de romance e cumplicidade, o casal Kellen e Lucas
Gaspar fotografado por Vera e Grasi

A terceira edição da Expo Construindo será realizada em Cascavel em menos
de um mês e vai receber todas as novidades dos setores da construção civil,
arquitetura, paisagismo e decoração. A feira, que vai contar com mais de 70
empresas, será de 27 e 30 de julho, no Centro de Convenções e Eventos. A
expectativa é movimentar em torno de R$ 5 milhões em negócios e superar a
marca de 15 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.
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GSHOW

Bibi prepara sua fuga
com Rubinho
Todos ficam constrangidos com a presença de Bibi no
casamento de Caio e Leila. Bibi não reconhece Ivana.
Cândida pede para assistir ao treino de Jeiza com Edinalva.
Bibi e Caio se emocionam durante o casamento. Joyce
desconfia de Eugênio ao comentar sobre a traição do
passado de Bibi. Edinalva provoca Abel ao mostrar as fotos
de Ruyzinho. Bibi prepara sua fuga com Rubinho e Aurora
se desespera. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso, e o
rapaz convida Jeiza para trabalhar com ele.

HORÓSCOPO
ÁRIES (21/03 - 20/04)

Seu senso prático vai te ajudar a resolver
pendências no serviço. Na vida social, terá
que dobrar a tolerância para não brigar. Sexualidade quente na vida amorosa.

TOURO (21/04 - 20/05)

Mudanças no serviço podem te surpreender. Sua intuição está em alta e pode te
ajudar. Muito prazer na vida amorosa. Colega de trabalho pode mexer com suas
emoções.
GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Sua criatividade vai te ajudar no trabalho,
fale sobre suas ideias. A paquera recebe
apoio dos astros, mas você precisa fazer a
sua parte: declare-se para quem deseja.

CÂNCER (21/06 - 21/07)

Você precisará de mais flexibilidade no
trabalho. A comunicação com sua carametade será importante e vai ficar melhor
se fizer um programa caseiro com seu
amor.
Segunda-feira
Aldo se surpreende ao reencontrar
Tato. Anderson avisa que falará com
MC Pimenta e Ellen e Tina se
preocupam. Tato discute com Aldo.
Benê pede a ajuda de Julinho para o
seu experimento. Keyla insiste para
que Tato não se preocupe mais com
Deco. K1 e K2 reclamam por não
estarem no novo vídeo de Fio. Dóris
tenta convencer Tato a se concentrar
mais no estudos. Anderson encontra
MC Pimenta. Lica confessa a Clara
que ficou com Felipe.
Terça-feira
Clara se desentende com Lica.
Anderson discute com MC Pimenta.
Dóris e Bóris incentivam Josefina e
Roney a tentar se entender. Bóris
critica Edgar por querer excluir Ellen
da divulgação do aplicativo da
biblioteca. Ellen afirma a Dóris que
pode implantar o aplicativo que fez
com Jota na biblioteca do colégio.
Keyla questiona Adriana sobre Deco.
Telma mostra para Mitsuko a música de
Tina que foi alterada por MC Pimenta.
Quarta-feira
Felipe tira satisfações com Lica. Luís
discute com Marta por causa das
filhas. Guto estranha o
comportamento de Benê ao abraçá-la.
Tato não vê uma mensagem de Deco
que chega no e-mail de Keyla. Roney
encontra o celular de Keyla na
banheira de Tonico. Felipe beija
Clara na frente de Lica. Samantha
implica com Guto por causa de Benê.
Lica e Clara torcem por Felipe.
Quinta-feira
Tato é socorrido, mas pede para voltar à
competição. Felipe sai da pista aplaudido.
Luís beija Marta. Tato confessa a Keyla
que atendeu o telefonema de Deco. Tato
volta para a pista e é ovacionado por
seu desempenho. Guto se desculpa
com Benê. Felipe e Tato são finalistas
do campeonato. Julinho flagra Josefina
e Roney se beijando. Samantha tenta
convencer Clara a ficar com MB para
se vingar de Lica.
Sexta-feira
Keyla tenta despistar Dóris. Tato avisa
a Keyla que Deco lhe mandou um email. Julinho ameaça acabar com o
romance entre Josefina e Roney. Fio
sugere que Tato venda algo para
comprar um celular para Keyla. Benê
questiona Ellen sobre Jota. Bóris
critica Edgar por ceder às exigências
de Mitsuko. Os alunos testam o
aplicativo de Ellen e Jota.

*Os resumos dos
capítulos estão sujeitos
a mudanças em função
das edições das novelas.

Segunda-feira
Anna disfarça para que Thomas não
perceba a encenação de Olinto.
Amália diz a Peter que reconheceu a
voz de Sebastião. Olinto explica para
Anna o plano de Joaquim. Leopoldina
discute com Dom Pedro por causa de
Domitila. Domitila pensa em ter um filho
de Dom Pedro. Licurgo reconhece
Madame Dalila.
Terça-feira
Anna e Joaquim se beijam. Olinto
distrai Nívea. Joaquim procura
Quinzinho disfarçado como um frei.
Madame Dalila aborda pessoas na rua.
Astuta e Pelópidas se hospedam na
taberna com um grupo de cientistas e
avisam que farão uma Feira de
Curiosidades. Joaquim e Elvira
esbarram um no outro, mas não se
reconhecem. Cecília e Libério pensam
em fugir com a ajuda de Matias.
Domitila acredita estar grávida.
Quarta-feira
Elvira implora que Hugo não conte que
ela está viva. Anna finge se irritar com
Thomas. Joaquim informa a Olinto
quando irá fugir com Anna e Vitória.
Pelópidas convida Licurgo para
cozinhar na Feira de Curiosidades.
Hugo revela a Elvira que veio ao Brasil
para recuperar algo que lhe pertence.
Peter e Amália se preocupam com
Libério e Cecília. Joaquim pede para
Leopoldina ajudá-lo em seu plano.
Matias se revolta com a decisão de
Sebastião de se casar Cecília.
Leopoldina descobre que está grávida
Quinta-feira
Joaquim se emociona ao ouvir a voz de
Quinzinho. Cecília gosta de saber que
é irmã de Matias. Joaquim prepara a
fuga de Anna e Vitória. Cecília pensa
em se casar com Libério quando
Sebastião estiver viajando. Thomas não
deixa Vitória ir à Feira de
Curiosidades.
Sexta-feira
Jacira e Miss Liu lutam, e Piatã se
desespera. Thomas percebe a aflição
de Anna, e Leopoldina tenta afastá-la
dele. Sebastião descobre que Cecília é
Rosa Branca. Dom Pedro e Isaura se
beijam. Anna afirma a Peter que não
fugirá sem Vitória. Elvira vai à taberna
atrás de Quinzinho. Piatã encontra
Vitória. Elvira e Hugo procuram
Quinzinho pelas ruas.
Sábado
Anna, Joaquim e as crianças fogem
em um balão, e Thomas fica furioso.
Piatã, Olinto e Jacira deixam a
cidade. Hugo consola Elvira. Thomas
se enfurece ao saber que o balão não
pode ser encontrado. O balão desce
na mata e Joaquim decide acampar
no local. Peter encontra Libério
machucado no jornal.

Segunda-feira
Cíntia ajuda Luíza a se vestir como
arrumadeira para ninguém reconhecê-la
no hotel. Elza e Prazeres tentam entrar
na casa de Evandro, mas Mônica
disfarça e dispensa as tias de Júlio. Dom
propõe aos sócios da empresa que Eric
avalie a possibilidade de lucro do
Carioca Palace reformado, antes de
decidirem pela venda do imóvel, como
deseja Sabine.
Terça-feira
Athaíde garante a Pedrinho que não
o perdoará por duvidar de sua
amizade. Lígia afirma que Athaíde
não pode saber que fez as pazes com
Pedrinho. Domênico tranquiliza Eric,
dizendo que Cassio não fará nada
contra Luiza. Cassio é preso e Eric é
baleado. Júlio revela a Agnaldo que
está apaixonado por Antônia.
Siqueira repreende Antônia e
Domênico.
Quarta-feira
Bebeth expulsa Maria Pia do quarto de
Eric. Maria Pia conta a Pedrinho que
Luíza está com Eric. Antônia não gosta
da forma como Júlio trata Cíntia.
Antônia confirma para Pedrinho que
Luíza participou de uma operação
policial. Cíntia beija Júlio. Malagueta
alerta Júlio para o perigo de seu
envolvimento com Antônia. Douglas
comunica aos funcionários que eles
desempenharão tarefas novas e
Malagueta não gosta.
Quinta-feira
Maria Pia comunica a Eric que não irá
mais trabalhar com ele. Elza e Prazeres
avisam a Júlio que dormirão na casa de
uma prima. Agnaldo apresenta
Wanderley a Sandra Helena, que fica
constrangida ao perceber que ele é o
rapaz com quem se envolveu no
Carnaval. Dom conversa com Cristóvão.
Sandra Helena afirma a Wanderley que
Agnaldo não deve saber que eles
tiveram um relacionamento. Evandro diz
a Júlio que ele deve se livrar da mala e
do dinheiro escondidos no porão.
Sexta-feira
Evandro se recusa a contar para Júlio o
que fez por Mônica. Bebeth se
emociona com a fala de Márcio sobre
Flor. Júlio pensa em devolver o dinheiro
do roubo. Maria Pia diz a Malagueta
que não cumprirá sua parte no acordo.
Sábado
Antônia decide falar com Júlio. Tânia
fica encantada com Dom. Pedrinho é
hostilizado por Sabine. Eric ouve uma
declaração de Bebeth e se emociona.
Lígia provoca Sabine. Pedrinho beija
Sabine e acaba sendo expulso da
suíte. Júlio termina com Antônia e
Nelito a consola. Pedrinho invade sua
antiga suíte.

Segunda-feira
Todos ficam constrangidos com a
presença de Bibi no casamento de
Caio e Leila. Bibi não reconhece
Ivana. Cândida pede para assistir
ao treino de Jeiza com Edinalva.
Bibi e Caio se emocionam durante o
casamento. Joyce desconfia de
Eugênio ao comentar sobre a
traição do passado de Bibi.
Terça-feira
Bibi tenta despistar a policial.
Edinalva se insinua para Allan, que se
incomoda com sua presença. Joyce
sofre para fazer as fotos para a
revista de moda com Ritinha, e Ivana
se recusa a participar da sessão.
Quarta-feira
A polícia descobre a fuga de
Rubinho e outros traficantes e Jeiza
comanda uma operação de resgate
no morro. Bibi e Rubinho se
apavoram com o tiroteio. Aurora
tem a casa revistada e Silvana a
consola. Durante a perseguição aos
traficantes, Bibi reconhece Jeiza.
Dantas e Eurico pensam em
empregar Bibi e custear seus
estudos. Nonato confunde Ivana
com um rapaz.
Quinta-feira
Caio afirma a Aurora que deixará o
caso de Rubinho. Ruy desconfia do
suposto curso de gastronomia de
Ritinha. Irene reconhece Ritinha
nadando como sereia e manipula
Eugênio para ir a seu encontro.
Zeca conta para Jeiza que foi
abandonado por sua mãe. Eugênio
diz a Ritinha que não revelará que
a viu no aquário, mas teme que a
menina conte sobre Irene.
Sexta-feira
Aurora repreende Bibi por ficar ao
lado de Rubinho e avisa que Caio
deixou o caso. Eurico decide arcar
com o tratamento médico de
Nonato. Dantas estranha ao saber
da suposta viagem de Bibi. Zu
desconfia da proximidade de
Eugênio com Ritinha. Jeiza não
gosta de ver Amílcar com Cândida.
Abel desabafa com Nazaré sobre a
mãe de Zeca. Zeca mostra a foto de
sua mãe para Jeiza.
Sábado
Silvana alerta Eugênio que Irene tem
intenção de acabar com seu
casamento. Ruy procura Ritinha na
casa de Edinalva e afirma que
romperá seu casamento. Jeiza se
irrita com a folga de Amílcar em sua
casa. Rubinho assiste à entrevista de
Caio como assessor da secretaria de
segurança. Edinalva revela que
Ritinha trabalha no aquário e conta
que Eugênio pode confirmar. Joyce
questiona Eugênio sobre sua amante.

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Buscará informação e vai superar os
problemas na área profissional. Com seu
poder de sedução, chamará a atenção
do paquera. O romance vai precisar sair
da rotina.
VIRGEM (23/08 - 22/09)

Sua capacidade de liderar no trabalho está
em alta. A vida a dois está precisando de
estímulos. Se está só, pode se interessar
por pessoa do seu círculo social.

LIBRA (23/09 - 22/10)

Seu instinto para os negócios está aguçado. No amor, se a relação está balançada,
poderá chegar ao fim. Na paquera, soltese mais e fale o que sente, sem medo!

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Colegas poderão ajudar no trabalho, mas também faça sua parte. Não seja arrogante na convivência com familiares. A vida amorosa vai
precisar de mais compreensão.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Encare suas responsabilidades no serviço
com mais seriedade. No relacionamento
amoroso, convém ceder de vez em quando. Se você está só, pode pintar romance
no trabalho.
CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Parcerias e uniões vão favorecer as atividades profissionais. Viagem e passeios vão
quebrar a rotina na vida amorosa. Paixão à
distância recebe a proteção das estrelas.

AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Foque em sua carreira! O trabalho será
duro, mas recompensador. A atração
sexual vai comandar a conquista, aproveite. A dois, programe algo que fuja da
rotina.
PEIXES (20/02 - 20/03)

Tente ousar mais no trabalho, os resultados vão compensar. Sexualidade marcante: curta seu amor. Namoro
recente pode se firmar e evoluir para
um compromisso mais sério.
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OFICIAL

Fórmula
Truck anuncia
suspensão da
temporada

Canoagem

Cascavelense é convocado
para seu terceiro Mundial

R

evelação do esporte cascavelense, o canoísta Vitor Hugo Voigt recebeu,
ontem, a confirmação da
convocação para a equipe do
Brasil que disputará o Mundial de
Canoagem Velocidade Júnior e
Sub-23, que será realizado de
27 a 30 de julho na cidade de
Bascov, na Romênia.
Será a terceira edição da
competição para o jovem de 18
anos que está em seu segundo
ano na categoria Júnior, mas que
desde 2014, com 15 anos de
idade e ainda Cadete, faz parte
da equipe de juniores na seleção brasileira permanente.
Vitor já disputou as edições
2015 e 2016 do Campeonato
Mundial, nas cidade de Montemoro-Velho, em Portugal, e Minsk, na
Bielorrússia, respectivamente.

“Após um longo trabalho de
aproximadamente dois anos e
meio na equipe permanente de
canoagem, em Curitiba, participando de diversos Brasileiros e controles nacionais, Sul-Americanos,
Pan-Americanos, chego
ao meu terceiro Mundial, e no auge da

minha capacidade física”, diz o
cascavelense, que compete nas
provas de mil metros com o caiaque individual, em dupla ou
no quarteto brasileiro.

LORENA MANARIN

Vitor Hugo quer
sentir o gosto da
medalha do
Mundial 2017

Futebol do
Interior

TAEKWONDO

Cascavelenses ajudam seleção
do Paraná faturar o Brasileiro
A equipe da Federação Paranaense de Taekwondo, sediada em
Cascavel e que tem Ricardo Zimmer como presidente, foi a grande vencedora do Campeonato
Brasileiro Menores, realizado no último fim de semana em Londrina.
A seleção do Paraná conquistou o título de campeão geral
da competição e se tornou tricampeã nacional. Por categoria,
os paranaenses venceram a Ca-

dete e a Sub-21 e ficaram em
terceiro lugar na Infantil e na Juvenil. Os taekwondistas paranaenses conquistaram um total de
42 medalhas, sendo 12 de ouros, 10 de prata e 20 de bronze.
No total, foram 65 atletas na
seleção estadual, sendo 13 de
Cascavel (dez da Associação
Oeste Paranaense de Taekwondo, dois da Academia Jonilson
Tkd e um do Clube Tuiuti).

Cinco dos 13 cascavelenses
subiram ao pódio no Brasileiro:
Juliana Oliveira (sub-21, até 73
kg) e Luane Camargo (cadete,
até 33 kg) conquistaram medalhas de prata e Lucas Leontino
(cadete, acima de 65 kg), Caio
Lopes Dias (infantil, até 36 kg) e
Luis Felippe Bomfim (infantil, até
42 kg) ficaram em terceiro lugar.
Os demais cascavelenses na
seleção paranaense foram He-

A organização da Fórmula Truck anunciou, na
última quarta-feira, a
suspensão da temporada 2017. A justificativa
foi problemas financeiros,
“bem como outros sérios problemas que surgiram neste semestre”.
Na nota oficial assinada por Neusa Navarro,
chefe da categoria, a Fórmula Truck anuncia que
apesar da suspensão da
atual temporada, as demais atividades continuam normalmente. O texto ainda diz que a organização seguirá “envidando todos os esforços
para retomarmos nossas
parcerias para a temporada 2018”.
A Fórmula Truck existe desde 1996, ano em
que teve a primeira corrida da história no autódromo de Cascavel. A
categoria foi criada por
Aurélio Batista Félix, falecido em março de 2008
por causa de uma hemorragia estomacal.

duarda Sabadim (5º lugar, juvenil, até 55 kg), Estefany Regina
Peron Dalmina (5º, infantil, até
42 kg), Paulo Henrique Rachael
(5º, juvenil, até 59 kg), Lara
Maria Brasil (6º, juvenil, acima de
68 kg), Gabriel Martins Pego (6º,
cadete, até 33 kg), Cleiton Daron (8º, sub-21, até 58 kg), Ana
Paula dos Santos (juvenil, até 44
kg) e Juliano Heduardo da Igreja (cadete, até 49 kg).

A Comunidade de Nossa
Senhora Salete, no
Distrito de Rio do Salto,
terá um dia festivo, neste
domingo, com as
partidas finais do
Campeonato de Futebol
7 de Interior de Cascavel.
A programação decisiva
terá início às 13h30, com
a disputa pelo troféu de
bronze da Série Prata,
entre Dorcelina e Santa
Barbara. Na sequência,
às 14h30, Rio do Oeste e
Juventude decidem o
título da divisão. Já a
definição da Série Ouro
está marcada para
começar às 15h30, com o
duelo pelo terceiro lugar
entre Rio do Salto e São
Luiz. Em seguida, às
16h30, começará a
decisão da principal
divisão da competição,
entre Nossa Senhora
Salete e Experiência.

“Quando estão rindo,
quando estamos sendo
ridicularizados, ficamos
ainda mais fortes”
De John Kavanagh, treinador de
Conor McGregor, sobre o
comentário de Mayweather.

“Se ele quer provar que é
homem, acho que
deveríamos fazer isso fora
do carro, cara a cara”

“

Este é o melhor lutador do UFC”

Do pugilista estadunidense Floyd Mayweather ao campeão meio-médio do UFC, Tyron
Woodley, no Instagram. O comentário é uma provocação ao irlandês Conor
McGregor, campeão dos leves do UFC. O duelo entre o algoz de José Aldo e o boxeador será no dia
26 de agosto em Las Vegas. A superluta, como está sendo chamado o confronto, tem ingressos com
preço, em dólares, entre 2,3 mil e 78 mil. Mayweather está aposentado desde 2015, mas tem um
cartel perfeito, com 49 lutas e nenhuma derrota desde o início da carreira, em 1996. McGregor, por
sua vez, tem apenas três derrotas em 24 lutas no MMA e se tornou o primeiro lutador do UFC a
conquistar dois cinturões diferentes (peso-pena e peso-leve). Ele fará sua primeira luta no boxe.

Do britânico Lewis Hamilton em
resposta ao alemão Sebastian
Vettel. No último domingo os dois
se envolveram em um acidente no
circuito de rua do Azerbaijão,
quando Lewis, líder da prova,
freou enquanto a corrida era
conduzida pelo Safety Car, e foi
atingido pelo segundo colocado
Vettel. Os dois disputam a
liderança do campeonato. Cada
um tem três vitórias e Vettel é o
ponteiro, com 153 pontos.
Hamilton é o vice-líder com 139. A
9ª etapa será no próximo domingo
(dia 9) na Austrália.
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Judô

Chamamento público

Cascavelense de 13 anos se
classifica para o Brasileiro

Resultado preliminar deixa
modalidades desassistidas

A

Comissão de Seleção
do chamamento público para a escolha
de OSCs (Organizações da Sociedade Civil) que
desenvolverão o esporte e
a participação de atletas e
técnicos de Cascavel em
eventos esportivos em 2017
divulgou ontem o resultado
preliminar da primeira etapa
de avaliação documental das
associações interessadas
em receber subsídio municipal para gerenciar modalidades do desporto na cidade.
Das 22 modalidades do município, onze ficaram desassistidas nesta primeira seleção, que verificou a conformidade dos projetos das
OSCs em relação ao edital
(chamamento 6/2017).

As 11 modalidades contemplam um total de 28 equipes, entre masculinas e femininas das categorias adulta e juvenil, de bocha, bolão, boxe, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, judô, kickboxing, rúgbi, tênis e tiro. Dos
projetos apresentados, alguns foram considerados desabilitados e outros eliminados. Já para a ginástica rítmica e o tiro não houve interessados. Isso teria ocorrido
por uma falha na apresentação dos projetos.
O certo é que as associações que tiveram as propostas avaliadas como em desacordo com o edital têm três
dias úteis, a contar de hoje e
até segunda-feira (dia 3), para
interpor recurso no setor de

protocolo da prefeitura.
Os recursos que forem
aceitos e os projetos das
modalidades habilitadas na
primeira etapa de avaliação

terão a documentação analisada em nova etapa de reuniões da Comissão de Seleção. O resultado final deverá ser divulgado até o dia 11
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de julho. Já a celebração dos
contratos ocorrerá de 17 a
28 de julho e o início do repasse de verbas será no dia
1º de agosto.

T

odalidade que a cada
competição vê seus representantes aumentar
suas coleções de medalhas, o judô cascavelense comemora a classificação da jovem

Gabriela Paixão Militão da Silva
para o Campeonato Brasileiro da
categoria Sub-13, que será realizado no Centro Pan-Americano
de Judô, em Lauro de Freitas
(BA), nos dias 5 e 6 de agosto.

R$ 950 mil

FPRJ

O chamamento público para a seleção de OSC prevê o repasse de R$ 950 mil em
quatro parcelas (de agosto a dezembro) para as 22 modalidades do desporto
cascavelenses, mas não de maneira uniforme: atletismo (R$ 40 mil), badminton
(R$ 20 mil), basquete (R$ 40 mil), bocha (R$ 15 mil), bolão (R$ 45 mil), boxe
(R$ 20 mil), caratê (R$ 25 mil), ciclismo (R$ 35 mil), futebol (R$ 33 mil), futsal
(R$ 89 mil), ginástica rítmica (R$ 35 mil), handebol (R$ 183 mil), judô (R$ 35
mil), kickboxing (R$ 40 mil), natação (R$ 45 mil), rúgbi (R$ 22 mil), taekwondo
(R$ 30 mil), tênis (R$ 27 mil), tênis de mesa (R$ 35 mil), tiro (R$ 12 mil),
voleibol (R$ 108 mil) e xadrez (R$ 16 mil).

Paradesporto

O resultado preliminar do chamamento público 07/2017, para seleção de
organização da sociedade civil para gerir o subsídio municipal às modalidades do
paradesporto cascavelense neste ano, apresentou a Apac (Associação dos Paratletas
de Cascavel) como única associação interessada e habilitada para distribuir R$ 80
mil para oito modalidades: atletismo (R$ 10 mil), basquete em cadeira de rodas (R$
23,5 mil), handebol em cadeira de rodas (R$ 23,5 mil), futsal DI (R$ 5mil), natação
(R$ 3 mil), parabadminton (R$ 5 mil), paraciclismo (R$ 5 mil) e dança esportiva e
artística em cadeira de rodas (R$ 5 mil). O repasse será de agosto a dezembro.

1. CLACY BIAVATTI JUNIOR E JULIANA
TERESINHA MANTOVANI
2. AYR BELLINHO FILHO E LILIANE ALVES DE
FARIAS
3. NATANAEL DA LUZ E JANE DE AVILA
4. ADILSON DE SOUZA SILVA E SIRLENE MERA
PEREIRA
5. AILTON APARECIDO JOAQUIM DOS SANTOS E
ADRIANA TONELLI
6. DIONATAN FERNANDO VELOZO E GIVANETE
PEREIRA DA SILVA
7. ANTONIO PEDRO DA SILVA E MARLI
MACHADO
8. EMANOEL CARLOS MARTINKOSKI E JESSICA
DE SOUZA
9. SIDNEY APARECIDO AMARAL E FABIANE
MARMENTINI
10. ILDEMAR FRANCISCO MUFFATO E BEATRIZ
REGINE TONDO
11. CARLOS LUCAS DE PAULA JUNIOR E DALVA
DA SILVA BEZERRA
12. EDIVALDO ELBA E IVONETE NERES
13. MARCOS VINICIUS OLIVEIRA NUNES E
30

MEIRIELLEN SANTOS BARBOSA
14. GIOVANE BERTAN TITON E JENIFFER
BUENO DOS SANTOS
15. CESARIO CARDOZO DA CUNHA E ELISETE
DE LIMA OLIVEIRA
16. JEFERSON GONÇALVES CARDOSO JUNIOR
E MARLISE APARECIDA PICOLI
17. VANDERLEI FAGUNDES ELIAS E CLAUDIA
JARA VITORINO
18. CLEITON FERREIRA DOS SANTOS E ILZA
APARECIDA VALTER DA LUZ
19. CHRISTIAN FUKUDA E POLIANE LUCION
20. ODAIR SCOTTON E PAMELA FERRARI
21. ALESSANDRO DE ALMEIDA E SUZANA
BORASKI
22. JEDERSON JOSÉ DA SILVA E PATRICIA
BUENO FARIAS
23. VICTOR HUGO DELGADO CORREA E
MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS
24. JHONATHAN DE SOUZA GONÇALVES E
JESSICA SABOTO CONSENTINO
25. ROBERTO MATTES FACHINELLO E KÁTIA
ACÁCIA BIESDORF
junho

DIVULGAÇÃO

Comercial disputa cinco finais na Copa Cascavel
O Ginásio Sérgio Mauro Festugatto será palco
de oito finais neste domingo, pela Copa
Cascavel de Futsal Menores. A competição terá
as decisões da Série Prata pela amanhã e da
Série Ouro durante a tarde. A Prata é destinada
a equipes que não disputam a Taça Paraná nem
Copa NFP. Já a Ouro abrange os times que
disputam também essas competições, na esfera
estadual. A programação da Copa Cascavel está
marcada para iniciar às 8h, com o duelo
semifinal da categoria sub-17 entre as equipes
Jojups e UFC/Country. Quem vencer enfrentará
o time do IFPR na decisão - a ser marcada.
Depois, começarão as disputas pelos títulos das
categorias sub-13 (Escola Futsal Guarujá x Instituto Cascavel, às 8h50), sub-11 (Copel
Clube x UFC/Country, às 9h40) e sub-9 (EF Guarujá x Professor William, às 10h30). Pela
Ouro, destaque para as equipes do Comercial, presente nas cinco finais, programadas para
iniciar às 14h, com o time vermelho contra o do Colégio Santa Maria, pela categoria sub-13.
Os duelos seguintes serão às 14h50 pela sub-11 (Comercial x Santa Maria), às 15h30 pela
sub-9 (UFC/Country x Comercial), às 16h10 pela sub-7 (Comercial x Professor William) e às
17h pela sub-15 (UFC/Country x Comercial).

Gabi, como é conhecida a
judoca, obteve a vaga ao vencer a divisão de peso até 47 quilos no Campeonato Paranaense
no último fim de semana, em
Araucária. A competição na região metropolitana de Curitiba
definiu também os estaduais das
categorias Sub-9 e Sub-11. No
total, as disputas reuniram 515
atletas (de 46 equipes), sendo
nove cascavelenses, dos quais
apenas um não foi ao pódio.
Além de Gabi Militão, os judocas Luiz Otávio da Rosa dos Santos (Sub-11, até 40 kg) e Lucas
Poisk Rodrigues (Sub-9, até 38
kg) também se sagraram campeões paranaenses, mas suas
categorias não fazem parte do
calendário de disputas do Campeonato Brasileiro.
Outros medalhistas em Araucária foram Emilly Kauani da Rosa
dos Santos (prata, Sub-13, até
52 kg), Leonardo Costa Brancalhão (prata, Sub-11, até 38 kg),
Raul Poisk Rodrigues (bronze,
Sub-11, até 33 kg), Diego Correa Ebrahin (bronze, Sub-9, até
21 kg) e Rafael Toba de Lima
(bronze, Sub-9, até 48 kg).
MEETING
As medalhas de Gabi e Emilly
ajudaram a equipe cascavelenGabriela Paixão Militão da
Silva venceu o Campeonato
Paranaense em Araucária

Jogos Abertos
As equipes de basquete masculino e de futsal feminino de
Cascavel enfrentam partidas decisivas neste fim de semana na 2ª
etapa da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, em Capanema.
Os meninos do esporte da bola laranja enfrentarão a equipe de
Pérola do Oeste às 13h30 deste sábado pela fase semifinal. Se
vencerem, disputarão a final da modalidade no domingo, às 10h,
contra quem passar de Matelândia e Corbélia, em busca do título e
uma vaga na fase final dos Jogos. Já as meninas do esporte da bola
pesada farão a semifinal da modalidade contra o time de
Matelândia, às 18h50 deste sábado, em busca de uma vaga na
decisão de domingo, às 13h30, contra quem passar da outra semi,
entre Vera Cruz do Oeste e Catanduvas.

se a faturar o troféu de 3º lugar
na contagem geral de pontos
do feminino Sub-13. Além disso,
os ouros de Gabiela e Luiz Otávio os habilitaram para o Mee-

ting Interclubes, competição que
é uma espécie de Sul-Brasileiro
das categorias, pois reúne equipes de Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e São Paulo.

Estadual Sub-15

A próxima competição na agenda da equipe
cascavelense de judô será o Paranaense Sub-15,
no dia 8 de julho, em Campo Mourão. Dois
judocas disputarão a competição em busca de
vagas para o Brasileiro da categoria: Brayan
Malko Miguel e Murilo Tavares da Rosa.
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Robson Silva de Jesus
Tatiana da Silva Morais

Elias Júnior da Silva
Ana Carolina Gonçalves Rodrigues

João Guilherme Slobodzian
Keylla Regina Casagrande

Jean Carlos Della Giustina
Roseli Aparecida Silverio

Rafael Henrique Amaral
Ana Claudia Valcanaia

Sebastião Alfredo Leite
Janice Aparecida de Oliveira

Denilson Cordeiro
Michele Waess

Jonas de Bispo Lima
Anne Caroline Teles Marques

Mauricio Falcão Teti Filho
Ana Luiza Oliveira Macedo

Filipe de Mattos
Tainara Panho

Deivid Kozarevicz
Luzia Silva dos Santos

Sidney Deon
Dayane Beletini
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CADÊ OS BENEFICIÁRIOS?

A falta de cadastro ou dados desatualizados está limitando o acesso ao
Bolsa Família em Cascavel. Em maio, 3.575 famílias recebiam o auxílio, mas
a estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social é de que o potencial
pagamento poderia chegar a 8,5 mil famílias. Desde o início do ano até o
Pág. 06
mês passado, os assistidos receberam mais de R$ 2 milhões.

