40% das cobranças de
asfalto não foram pagas
Um problema tem ganhado grandes proporções na Prefeitura de Cascavel. Além da
inadimplência de 40% nas cobranças de asfalto feito de 2014 a 2017, cerca de 500
processos tramitam na Justiça questionando o cálculo para a cobrança. E pior: a Justiça
tem dado ganho de causa aos contribuintes.
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Nota que salva
As notas sem CPF doadas
para entidades têm ajudado
(e muito). Algumas delas
chegam a receber até
R$ 50 mil por mês pelo
Programa Nota Paraná,
graças a essas doações.
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Entenda a diferença entre coaching,
mentoring e treinamento

A falta de controle sobre o exercício do coaching no Brasil tem invadido
as mídias. Eu, como executiva de Recursos Humanos, sempre prezei
pelo rigor acadêmico, seja para mim ou no desenvolvimento dos demais
colaboradores. Como coach, mentora, palestrante, conselheira e autora,
sinto-me obrigada a esclarecer todas as dúvidas sobre essa questão.
O primeiro ponto é entender o porquê de tudo isso. O problema é que
o coaching, no Brasil, perdeu o significado original. A palavra coach, que
significa treinador, não é de fato, em um processo de coaching, o treinador. O coaching é um processo em que o coach guia o coachee, mas é o
coachee que determina aonde se quer chegar e como fará isso. O coach
não treina, o coach só guia, não dá a resposta.
A melhor definição de coaching é um processo instigante e criativo,
em que o coach inspira o coachee a maximizar seu potencial pessoal e
profissional. A principal ferramenta é a pergunta, nada se ensina. Outras
ferramentas são para autoconhecimento, autorreflexão, nada além disso.
No mentoring, o profissional coloca sua experiência à disposição para
acelerar o aprendizado do outro, que também é diferente de treinamento.
Treinamento, ou training, é um programa estruturado de transmissão de
conhecimento e/ou de desenvolvimento comportamental.
Portanto, a meu ver, o que aconteceu no Brasil é que se pegou treinamento, mentoring e programas pré-formatados de desenvolvimento
e deram o nome de coaching. Criaram-se inúmeras escolas, cobrando
milhares de reais e tudo isso foi deturpado.
Coaching é perguntar, é fazer com que o coachee saiba quem é,
defina o que quer e como quer alcançar. Nada se ensina, repito! Inclusive
eu, quando estou em uma sessão de coaching e por algum motivo acabo
colocando a minha experiência, na mesma hora eu falo: “Olha, isso não é
coaching, isso é mentoring”. Porque eu sou “purista” e eu tenho esse dever.
Sendo assim, se você quer contratar um coach, procure o ICF, que
é a maior instituição do mundo, a qual desde o início da minha prática
como coach sou afiliada e que determina que no mínimo é necessário
uma formação com alto rigor acadêmico, 100 horas de prática e mais do
que tudo, seguir um código de ética, estar sujeito às sanções disciplinares
e é por isso que afirmo: coach é uma profissão, é séria e tem muito valor.

Técnico da seleção brasileira nas
Copas do Mundo
de 1982 e 1986,
Telê Santana cobriu a Copa
dos Estados Unidos, de 1994,
para a Folha de S.Paulo,
quando o Brasil foi tetracampeão, há exatos 25 anos.
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“Repito que nossa
conquista de agora
[não teve o brilho da
de 1970. É verdade
que os tempos são
outros, mas acredito que se possa
ser competitivo - e ganhador jogando futebol de alto nível, mais
criativo e mais brilhante. Somos
tetracampeões porque sempre
tivemos um futebol de craques.
Não se deve acreditar nessa história de que só o futebol feio ganha
a Copa do Mundo”.

Bia Nóbrega é coach, mentora, palestrante e atua há mais
de 21 anos na área de Recursos Humanos
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Vereadores temem
enxurrada de ações
A cobrança de contribuição de melhorias com a
simples divisão dos custos
da obra entre os moradores
tem propiciado uma brecha
na Justiça para que os contribuintes sejam isentados
dos valores. As ações vêm
aumentando e o Município
chegou a perder alguns processos. Tal situação levou
os vereadores Pedro Sampaio (PSDB), Sebastião
Madril (PMB) e Fernando
Hallberg (PPL) a requisitarem a elaboração de
estudos técnicos sobre
o cálculo feito pela Prefeitura de Cascavel. Os
parlamentares defendem
que o Município vem enfrentando essa grande demanda
de ações - que deve aumentar - devido a um erro no lançamento da cobrança.
Em documento encaminhado ao Executivo municipal, os vereadores argumentam que a contribuição de
melhorias, conforme artigo
81 do Código Tributário

Nacional, ocorre em função de obras públicas que
proporcionam a valorização
imobiliária, tendo como
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor
do tributo a ser apurado
pelo rateio dos custos com
a obra. “A forma em que o
cálculo é feito está errada.
Contribuição de melhoria
deve ser cobrada como
imposto sobre a valorização
da área. O que o Município
vem fazendo é dividir o valor
do asfalto entre os contribuintes”, reforça Hallberg.
O caso será encaminhado ao TCE (Tribunal
de Contas do Estado). “O
estudo é necessário para
que a cobrança seja realizada dentro da legalidade,
evitando que o Município
venha a sofrer condenações
judiciais para a restituição
de valores pagos a título de
contribuição de melhoria”.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

500 processos judiciais

A prefeitura possui cerca de 500 processos judiciais abertos desde
2017 questionando os lançamentos de contribuição de melhoria.
“Em virtude da alteração na interpretação da legislação referente ao
tributo, os processos judiciais passaram a ser declarados procedentes”, explica o secretário de Finanças, Renato Segalla.
Em editais lançados entre 2014 e 2017, a inadimplência é
de 40%. Foram realizadas obras de asfalto concluídas em
2016, que estão em fase de lançamento. O valor estimado é
de R$ 10 milhões. Apesar da situação, a prefeitura discorda
que a forma de cobrança esteja inadequada: “O Município
demonstrou em todos os editais de lançamento e cobrança da
contribuição de melhoria, publicados entre os anos de 2012
a 2017, a valorização dos imóveis abrangidos pelas obras de
pavimentação, inclusive abrindo prazo de 30 dias para os
contribuintes afetados apresentarem impugnação, fato este
que não foi efetuado por nenhum cidadão. No entanto, após
mudança do entendimento jurisprudencial em 2017, foram
abertos processos pleiteando a inexigibilidade do tributo,
em virtude da inexistência de lei prévia aos lançamentos. O
entendimento do Tribunal Regional segue a interpretação da
legislação tributária dada pelo Superior Tribunal de Justiça e o
Município deve seguir as sentenças e determinações legais”.
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Carlos Gomes em audiência

Deixada de lado nos projetos do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado), a Avenida Carlos Gomes é alvo
de reclamação constante dos empresários e moradores da
região sul de Cascavel. Apesar da importância econômica da
via, os investimentos foram apenas para pequenos consertos
nos últimos anos. Até o canteiro entre as pistas é motivo de
queixas. Diante da situação, os vereadores Mauro Seibert (PP) e
Romulo Quintino (PSL) já marcaram para 8 de agosto, às 19h,
audiência pública, na Câmara, para dar voz à comunidade.

Sorria!

As sessões ordinárias
da Câmara de Cascavel
sempre estão repletas
de câmeras dos veículos
de comunicação. Mas
uma em especial chamou
a atenção no plenário
nas últimas reuniões do
Legislativo. O equipamento
não se movimentava
entre os discursos dos
parlamentares e só era
ligada em momentos
específicos. O foco da
câmera é o vereador Olavo
Santos (PHS), que está
com profissional dedicado
a gravar todos os seus
depoimentos nas sessões.

Nada de projetos

O vereador Valdecir
Alcântara (PSL) disse que
não é vereador de projetos,
situação comprovada
no sistema da Câmara:
elaborou apenas três
durante todo o mandato.
Alcântara de destaca pelas
cobranças de iluminação
pública e adequações
em vias. A declaração
repercutiu nos bastidores
como “sinceridade”.

Sonegação legal

Se por um lado o
Refinanciamento
Fiscal aprovado pela
Câmara representa uma
oportunidade de negociar
as dívidas, por outro ele
cria uma “legalização da
sonegação”. O argumento
é do vereador Fernando
Hallberg, que vem sido
muito criticado por ter
votado contra a proposta
por entender que as dívidas
pecuniárias não deveriam
entrar nesse pacote. “Isso
é favorecer quem está
cometendo crime tributário
- praticou sonegação e foi
descoberto pelo trabalho dos
fiscais. Quem sonega deve
ser cobrado na Justiça”.

Cartel sob suspeita

Os Vigilantes da Gestão
Pública - ONG (Organização
Não Governamental) com sede
em Curitiba - notificou ontem
o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC), cobrando providências
a respeito de um possível
cartel formado por empresas
nos processos licitatórios para
locação de brinquedos para a
Prefeitura de Cascavel.

The Intercept na Câmara

O vereador Paulo Porto (PCdoB) apresentou proposta de
votos de louvor ao jornalista Gleen Greenwald, que apontou
indícios de parcialidade do Judiciário ligado à Operação Lava
Jato. No requerimento, o vereador justifica lembrando que o
fundador e editor do The Intercept vem agindo com “coragem
e competência no trabalho de jornalismo investigativo que
escancarou o modus operandi parcial e político de parcela do
Judiciário e do Ministério Público brasileiros”.
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Refic: 60 mil devedores podem
parcelar dívidas a partir do dia 1º

A Câmara de Vereadores aprovou o
Anteprojeto de Lei 76, que institui o Refic
(Programa de Recuperação Fiscal) 2019,
que visa beneficiar contribuintes com
dívidas com a Fazenda Pública Municipal
vencidas até 28 de fevereiro de 2019 e
multas pecuniárias vencidas até a mesma
data. “A aprovação significa a oportunidade que os cerca de 60 mil contribuintes em débito com o Município têm para
regularizar a situação de uma forma mais
acessível. Quem tem débitos para quitar
com a prefeitura poderá fazer de forma
parcelada ou à vista, tendo desconto
maior ou menor de acordo com o prazo
que optar”, explica o secretário de Finanças, Renato Segalla.
O Refic inclui dívidas vencidas até 28
de fevereiro de 2019 parceladas e/ou
ajuizadas ou não, com exceção de multas

pecuniárias. Para esses contribuintes será
concedido desconto de 90% sobre juros
e multas moratórias devidas, até a data
da adesão, para pagamento da dívida em
parcela única.
A previsão é de que o atendimento
inicie no dia 1º de agosto e dure 30 dias.

CARTA
Segalla disse que a Secretaria de
Finanças vai enviar carta de notificação aos contribuintes em débito com o
Município para que possam aproveitar a
oportunidade oferecida pelo Refic. Ainda
de acordo com ele, diante da crise econômica que vive o País, “o Município precisa
criar uma ferramenta que oportunize os
contribuintes as condições de regularizarem sua situação, porque ninguém gosta
de ficar devendo”.

REGRAS PARA PARCELAMENTO
Nas opções de parcelamento, o desconto sobre juros e multa moratória será
de 75%, em 12 vezes; 50%, em 24 vezes;
25% em 36 vezes. O contribuinte ainda
poderá optar pelo pagamento em até 48
vezes, mas sem desconto. Pagamentos
superiores a 48 parcelas não terão desconto no valor total e serão acrescidos
de 0,5% ao mês, limitados a 72 parcelas.
Em todas as opções, a parcela mínima
não pode ser inferior a 1 UFM (R$ 43,85).
Para contribuintes com penalidades
pecuniárias pelo não cumprimento da
legislação - incluindo multas do Procon,
da Vigilância Sanitária, autos de infração,
entre outros - vencidas até 28 de fevereiro
de 2019, ajuizadas ou não -, as condições
serão as mesmas, tanto no pagamento à
vista como no parcelamento.
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Entidades arrecadam até
R$ 50 mil com Nota Paraná

Desde 2015 os paranaenses
ouvem uma pergunta frequente no
caixa: “CPF na nota?” O Programa
Nota Paraná incentiva as pessoas
a exigirem nova fiscal e em troca
oferecem retorno de par te do
imposto pago e sorteio de prêmios.
Aqueles que não querem informar o CPF têm uma outra opção:
doar a notinha para entidades
assistenciais. E pode parecer
pouco, mas a decisão ajuda, e
muito. De nota em nota, elas
conseguem ajuda para manter as
despesas mensais e até pagar o
salário dos funcionários.
Concentrada em conseguir

Saúde

A Uopeccan de Cascavel arrecada
recursos da nota desde 2017 e os
valores variam de R$ 25 mil a R$
40 mil por mês. O presidente da
Uopeccan, Leopoldo Furlan, conta
que a somatória de forças é a principal alavanca. “Nós temos voluntários que vêm de fora e trazem as
notas, temos pacientes que também
pedem para os parentes doarem,
no comércio o pessoal que trabalha
nos caixas também perguntam se o
cliente que doar as notas para nós”.
De acordo com ele, o dinheiro arrecadado é usado para manter a Casa
de Apoio e custear despesas com
tratamentos: “80% dos tratamentos
são feitos pelo SUS (Sistema Único
de Saúde), mas o SUS paga R$ 700
por UTI e o custo é de R$ 1.200,
então a gente usa esse dinheiro
para complementar a diferença”.

recursos para construir o Centro
de Saúde, a Apae não desperdiça
notas. Segundo a gerente Elisabete
Nunes Ermes, a entidade arrecada
entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por
mês com as notinhas doadas. “Nós
sempre destinamos parte do valor
para a obra do Centro de Saúde e
a outra parte utilizamos para serviços em geral da Apae, como o pagamento de 13º dos funcionários”.
Embora bastante, já foi melhor.
No início, chegava a R$ 70 mil. “Nós
temos uma ‘disputa’ com as outras
instituições, porque o número de
entidades cadastradas para receber
o benefício aumentou”.
“Em casa, meu marido e eu doamos. Tentamos ser democráticos e
a cada compra doamos para uma
entidade diferente”, conta a dona
de casa Maria do Carmo.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Aílton Santos

As urnas
ficam espalhadas pelo
comércio

Urnas

A Cáritas Arquidiocesana de Cascavel começou a distribuir as urnas há
menos de um mês e por conta disso
ainda não recebeu retorno em dinheiro,
mas o assistente social da entidade
Valdecir Santana está otimista. “A aceitação do pessoal é boa”.
De acordo com ele, o valor será usado
para manter projetos sociais da entidade, como artesanato, cestas básicas
e aulas de pintura e também projetos
que serão iniciados, como o enxoval
solidário. A entidade tem 20 urnas
espalhadas pela cidade e está em
busca de mais parceiros. Para receber
os recursos é necessário ter cadastro
no site da Nota Paraná e fazer prestação de contas anual.

Esporte

A AFCC (Associação Fiel de Canoagem de Cascavel) se mantém com recursos do
Nota Paraná há mais de um ano. “Nós usamos as notas para pagar funcionários,
internet, água e luz da sede, sistema de alarme, barcos e remos”, conta o técnico
Denis Lopes. O valor também ajuda a custear a participação de atletas em campeonatos. Para o coordenador da AFCC, Adi Reis, o Deco, trabalhar sem as notas
não é mais uma opção: “Hoje as notas são o nosso sopro de existência, todos os
nossos recursos são retirados delas”.

Onde doar

As urnas das entidades cadastradas no site da Nota Paraná
ficam espalhadas pelo comércio
em geral, como lojas, mercados,
farmácias e postos de gasolina.
As notas doadas não podem
conter o CPF do doador.

Bazar solidário

Nesta sexta-feira e sábado, a Cáritas Arquidiocesana de Cascavel realiza bazar solidário
com peças de inverno, tênis, tapetes e ferramentas de R$ 2 a R$ 70. O bazar será das 9h
às 17h. A Cáritas fica na Rua Luís Venturim,
Bairro Claudete, 802, em Cascavel.

LOCAL

CASCAVEL, 18 DE JULHO DE 2019

07

Macacos mudam rotina
no Lago; mas cuidado!
Ao menos quatro saguis e macacos-prego deram o ar da graça na
tarde de ontem no Lago Municipal
em Cascavel e fizeram graça, claro!
Para alegria da criançada (e desespero dos pais), eles foram até as
proximidades do parquinho, onde
muitas crianças estavam brincando. Um pai conta que os macacos foram chegando de mansinho
e que, quando se deram conta, já
estavam todos ali por volta.
Não demorou muito para uma
mãe encorajar a filha a oferecer ao
animal um salgadinho industrializado. Arisco, ele não aceitou, mas
a caçada por comida continuou.
A busca desses animais por
todo o lago é por comida e comida
fácil. Afinal de contas, a cena é
mesmo bem fofinha. Muitas pessoas se sentem instigadas a dar
alimentos a eles, mas isso pode
esconder alguns perigos.
Segundo o médico-veterinário
Ilair Detoni, do Zoológico de
Cascavel, alimentar esses animais é um grande erro e pode
causar vários problemas. “Aliás,
há diversas placas distribuídas
pela região do lago pedindo para
que a população não alimente
os animais”, lembra.
Um dos problemas está na má
qualidade da alimentação oferecida. Os animais não podem ter
acesso a produtos industrializados
e a dietas que não são comuns a
seu modo de vida, como os salgadinhos. “Eles têm uma mata de
200 hectares para buscar o próprio
n Reportagem: Juliet Manfrin
Foto: Reprodução

CRIANÇAS se divertiram com os macacos
alimento. Estamos sempre atentos
em plantar árvores frutíferas para
que eles estejam sempre bem alimentados, por isso pedimos para
as pessoas que não alimentem os
animais”, reforçou.

Perigo?

PASSE o leitor
de QR Code do seu
celular para ver a
euforia da criançada
com a chegada dos
macacos

Alimentar os maçados com comida pode torná-los agressivos
quando saírem e as pessoas se recusarem a dar o que tiverem.
“Já tivemos incidentes em que os pais estimularam as crianças a
dar comida, mas na hora a criança se assustou ou acabou puxando
a mão por medo e o animal as atacou porque queria o alimento. Esse
é mais um motivo para não dar comida a eles”, explica Ilair Detoni.
Apesar de serem mesmo bonitinhos e engraçadinhos e até parecerem amistosos, a recomendação é nunca tocar neles!
Todos estão visivelmente sadios e contam com monitoramento
constante da equipe do Zoo indicando boas condições de
saúde, mas eles podem transmitir doenças. “Eles são animais silvestres, o monitoramento indica que estão bem, mas
essas condições podem mudar rapidamente. Então, o indicado é não tocar nem dar comida e obedecer uma distância
segura deles. A gente conta com o bom senso da população
para isso”, completou o médico-veterinário.
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ÓRFÃOS DA TERRA
Fauze revela a Dalila que a viu na cena do
crime. Laila e Camila levam Lurdes até a Polícia.
Zuleika sofre ao ver a dedicatória que Péricles
escreveu no verso da foto dada para Almeidinha.
Elias pede que Missade tente falar com Salma.
Dalila manipula Fauze. Omar beija Eva. Ester e
Latifa fingem passar mal para que Abner faça os
serviços domésticos. Missade vai ao Instituto com
Raduan, Artur e Aline, e consegue se comunicar
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com Salma. Lurdes denuncia Robson, que é preso
no aeroporto. Aline é carinhosa com Salma e Caetano se preocupa. Fauze decide se aliar a Dalila.
Laila e Jamil sofrem por terem que ficar afastados.
Cibele, Benjamim e Camila se surpreendem ao ver
Dalila na delegacia com Fauze. Fauze garante a
Almeidinha que viu Robson atirar em Paul.
VERÃO 90
Jerônimo conta a Vanessa que deu dinheiro
para dona Odélia desaparecer. Vanessa explica
a Jerônimo que a sentença de João foi anulada.
João mostra para Janaína a foto de Jerônimo com
Galdino como prova de que os dois se conheciam.
Jerônimo e Vanessa se abrigam no esconderijo de
Galdino. Lidiane prepara um vídeo surpresa em
homenagem a Manu e João. Lidiane tenta aproximar Jofre e Mercedes. Giovana comunica a João
que ele foi inocentado. Manu e João se abraçam
emocionados e comemoram a decisão da justiça.
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você definitivamente se sente mais à vontade
com você mesmo quando faz esse balanço!
Você estará de volta em forma e sua energia
irá permitir que termine o que precisa ser concluído e, em seguida, que relaxe.
Você está ganhando uma perspectiva mais
ampla do mundo e vai achar difícil suportar
pessoas de mente estreita. Você deveria tirar
um tempo para respirar e resolver as coisas você está cansado, não negue!
Sua cabeça está nas nuvens e sua mente
ausente o está ajudando a fugir da rotina.
Ideias estão surgindo e você será tentado a
agir muito prematuramente e sem medir as
suas forças de antemão.
Chegou a hora de tomar uma decisão
importante. Seu senso de liberdade interior
o guiará no caminho certo. Você faria bem
em lutar contra o tédio. Atualize suas ideias,
faça uma pausa.
Se você conseguir superar a sua impetuosidade
e controlar seus impulsos frenéticos, tudo vai
correr bem. Você está inatamente mais forte do
que pensa, mas as dúvidas sem fundamento não
deixam você seguir adiante.
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Sua intuição vai ajudá-lo a superar uma preocupação considerável. Você está determinado
a lutar na direção certa. Se conseguir tirar as
suas dúvidas, você será capaz de manter sua
energia mental em um nível elevado.
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Expresse o que sente abertamente. Pode ser
necessário repensar a sua dieta - não coma
mais do que precisa.
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Você terá um longo caminho a percorrer para
encontrar um ponto comum de acordo com
pessoas próximas a você a respeito de seus
planos. Apesar de sua tendência a pensar
muito, você vai manter a sua compostura, tome
ar fresco, literal e figurativamente.

Betty (?),
criação
de Max
Fleischer

&

A sorte está do seu lado para remover uma
preocupação que você tem desde o mês
passado. O ritmo atual o está levando a fazer
coisas demais. Você deve pensar em relaxar
totalmente quando finalmente tiver chance.
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Seu relacionamento com seus amigos vai
fazer você se sentir no topo do mundo.
Esqueça as preocupações cotidianas! Você
sente que algo está faltando e seu corpo está
tentando preencher a lacuna.
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Você vai se sentir em perfeita harmonia com
as pessoas ao seu redor. Você precisa relaxar
e aliviar o estresse. Faça algo que você gosta.
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Você estará pronto para tomar algumas decisões difíceis. Não tem sentido em adiar nada,
vá em frente. Você vai achar mais fácil eliminar
um mau hábito.
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2/la. 3/des — mon — sac. 4/boop.
8/beribéri.
9/drag
queen.
3/mês. 7/caracus.
4/gola — near
— sure.
8/labareda.
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POLÍCIA

O trabalho de Justiça Restaurativa, solução de conflitos por meio
de conciliação entre as par tes,
recebe reforço e ampliação em
Cascavel. A Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) passará a contar com seis
espaços. “A Justiça Restaurativa já
funciona desde novembro de 2016;
8 mil audiências foram realizadas
nesse período e esse novo espaço
vai ampliar muito a nossa capacidade de atendimento”, comemora
a coordenadora do Cejusc Cascavel, juíza Gabrielle Britto de Oliveira.
O novo espaço fica no piso -2
do Fórum e antes era destinado
ao arquivo. O local passou por
reformas e ainda recebe algumas
mudanças e adaptações realizadas
pelos próprios funcionários, como
instalação de papéis de parece e
decoração, custeados com verba
de uma rifa realizada por eles

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
17
02
03
17

NOVO espaço está sendo decorado
para oferecer maior conforto

AÍLTON SANTOS

Justiça Restaurativa:
Espaço é ampliado e
Central é implantada

HOJE NEWS, 18 DE JULHO DE 2019

e que tem o objetivo de deixar o
ambiente mais humanizado e confortável tanto para quem busca por
ajuda quanto para os voluntários
que atuam ali.
Com a possibilidade de mais

atendimentos além de parcerias
com os cursos de Direito que já
existem com as universidades,
novas relações com os cursos de
Psicologia e Serviço Social devem
ser firmadas.

PENAS ALTERNATIVAS
Outra novidade é o lançamento da
Cemsu (Central de Medidas Socialmente
Úteis), órgão que deve ajudar o Sistema
de Justiça Criminal no acompanhamento
da execução dos substitutivos de pena em
vez da aplicação das penas tradicionais,
como prisão e multa, por aplicação de
medidas socialmente úteis como penas
alternativas que podem trazer benefícios
diretos para a comunidade e para o condenado. “Na maioria dos casos, o cárcere
é um incremento à criminalidade, é possível observar a ineficácia desse sistema
que não intimida, não reabilita, pelo contrário, causa dor e sofrimento. Temos uma
taxa de encarceramento muito alta, com
delitos que não deveriam ser submetidos
à terapia prisional. A partir da Central de
Medidas Socialmente Úteis, o objetivo

é solucionar o problema de fundo, que
deu causa ao cometimento da infração
penal. Por meio de práticas restaurativas
pretende-se perceber a melhor forma
de reparar a vítima e atender o autor do
fato, com processos de conscientização
dos deveres de cidadania, prevenindo
que ele não venha a repetir a infração”,
explica o vice-presidente do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), desembargador
José Laurindo de Souza Netto. Segundo
ele, essa é uma mudança de paradigmas
proposta ao Sistema Judiciário.
Para a juíza Gabrielle Britto de Oliveira, é uma forma de humanizar o tratamento de ofensores: “Cada caso vai
ter um tratamento específico. Se a pessoa dirigir embriagada, por exemplo,
nós vamos analisar em que situação foi

cometido o crime, se há necessidade de
trabalhar a questão educativa; verificar se o
autor não é alcoolista, se não precisa de tratamento; tentar entender os motivos que
o levaram a cometer o crime e tratar esse
indivíduo não só como ofensor, mas como
uma pessoa, que tem suas necessidade e
pode estar passando por algum problema,
que daqui a pouco pode levá-lo a cometer o
mesmo crime ou até algo mais grave”.
A juíza ressalta ainda que a Cejusc está
à disposição de toda a comunidade e que
serão realizados atendimentos de todas as
naturezas, tanto de conflitos que já têm
processo judicial quanto os que não têm.
A inauguração do espaço e o lançamento da Central, que passa a funcionar
imediatamente, ocorrem hoje, às 14h, no
Fórum Estadual de Cascavel.
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Apac: verba só depende
da liberação do terreno

A garantia da verba de R$ 10
milhões, já liberada pelo Fundo
Penitenciário Nacional para serem
usados para a construção da Apac
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em Cascavel, só depende da doação formal do
terreno já cedido pela prefeitura para
o Estado. “A verba já existe, mas, para
que ela seja repassada ao Estado,
o terreno destinado à construção
da unidade precisa ser transferido
oficialmente para o Paraná. A área
já teve o uso cedido para a construção, o que falta é essa formalidade”, explica a coordenadora do projeto Apac em Cascavel, a juíza Cláudia
Spinassi. A Apac é um novo modelo
penitenciário, cuja administração é
feita pelos próprios presos.

DIVULGAÇÃO

ENTREGA do ofício contou com a presença de
diversas autoridades da cidade
Um ofício enviado ao prefeito
Leonaldo Paranhos solicitando essa
doação foi entregue esta semana.
Conforme Cláudia, Paranhos
garantiu enviar o projeto de lei para
a doação do terreno à Câmara de
Vereadores no início de agosto. Ela
afirmou também que, em contato
com alguns parlamentares, eles já
se mostraram favoráveis à lei.
O terreno fica na BR-369, na
saída para Corbélia, e têm 48 mil
metros quadrados.

Tudo pronto

Com a liberação da verba, o próximo passo é a licitação da obra, que será feita
pelo próprio Estado. A associação já se adiantou e tem todos os projetos complementares, como arquitetônico e estrutural, aprovados e sendo finalizados.
Mas ainda não há como definir um prazo para o início das obras, pois não há
como prever o andamento do processo licitatório.

Risco

Se aprovada a doação do terreno, a
verba já estará nos cofres do Estado
em setembro. Essa é a quarta vez que
a verba é liberada e pode ser perdida
caso o prazo de legalização não seja
cumprido. “Nós já perdemos a verba
outras três vezes e agora esperamos
muito que dê certo. Contamos com a
boa vontade dos nossos governantes
para que isso aconteça”, enfatiza a
juíza Cláudia.

Reduzir a
superlotação

A Apac, enquanto associação, existe
há quatro anos em Cascavel e desde
então existe esse movimento pela
construção da unidade para abrigar
250 detentos, que terão acesso a
estudo e trabalho. “Nosso objetivo
é reduzir a superlotação nas unidades prisionais da região e não criar
novas vagas. Muitas vezes recebemos
pedidos para antecipar a libertação
de presos por conta da falta de vagas.
O que nós queremos é que todos os
presos possam cumprir a pena mas
com dignidade”, ressalta a juíza.
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Kart: Quem larga na frente?

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Depois de dois dias de treinos
livres em que as equipes aproveitaram para acertar detalhes mecânicos e os pilotos para conhecer a
pista, começa pra valer o 54º Campeonato Brasileiro no Kartódromo
Delci Damian, em Cascavel.
Nesta quinta-feira (18) ocorrem
as tomadas de tempo para a definição do grid de largada de cada categoria. Os pilotos devem dar o máximo
para fazer o melhor tempo e garantir
uma boa colocação na largada.
O formato do Brasileiro de Kart,
para todas as categorias, compreende a realização de treinos
livres, uma tomada de tempos e
quatro baterias classificatórias. Nas
duas primeiras, os pilotos somam
pontos para definir o grid da pré-final,
que é a terceira bateria. E o resultado da pré-final vai determinar o alinhamento inicial da grande final, que
vai definir o grande campeão brasileiro de kart. As tomadas de tempo
desta quinta-feira (18) serão para as
categorias Cadete, Júnior Menor,
Júnior, Codasur, Super F4, Mirim,
F4 Sênior e F4.
O paulista multicampeão Dennis Dirani vai encarar a disputa em

AKYU MYASAVA quer fazer bonito na categoria Cadete
categorias como a Codasur e da
Sênior. “Vou correr a primeira fase
de Codasur. É uma categoria interessante, vai ser um desafio bem
legal, pois nunca corri com esse
motor. Nos primeiros dois dias aproveitei para conhecer bem o traçado
e o jeito da pista. E hoje vou acelerar na tomada de tempo pois sair
na frente sempre é uma boa vantagem”, revela o experiente piloto.

MARIO FERREIRA

Dentre os cascavelenses, destaque para o piloto Akyu Myasava.
Ele chegou a passar mal durante
um dos treinos livres, mas voltou
às pistas, marcou bons tempos e
esteve sempre entre os mais rápidos na categoria Cadete. Como
andou com dois chassis diferentes
durante os treinos livres, Akyu deve
definir hoje qual irá usar no treino
classificatório.

ESPORTE

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Atlético-MG ? x ? Cruzeiro
Bahia ? x ? Grêmio
Flamengo ? x ? Athletico
Internacional ? x ? Palmeiras
BRASILEIRO - SUB 20
América-MG ? x ? Botafogo
Atlético-PR ? x ? Palmeiras
Chapecoense ? x ? Atlético-MG
Grêmio ? x ? Corinthians
Santos ? x ? Cruzeiro
Sport ? x ? Coritiba
Vitória ? x ? Bahia
COPA DAS NAÇÕES DA ÁFRICA
Tunísia ? x ? Nigéria
COPA SUL-AMERICANA
Independiente del Valle ? x ? Caracas FC
CHAVE OURO
Marreco ? x ? Cascavel

TREINOS visam à evolução física, tática e técnica

FC Cascavel retoma treinamentos

Na preparação para encarar os adversários durante o Campeonato Paranaense,
a equipe Sub 19 do FC Cascavel retomou os treinamentos diários no CT do clube,
com duas a três atividades por dia visando ao próximo duelo da equipe.
Tanto comissão técnica quanto jogadores estão focados para a próxima partida, por isso o ritmo intenso de treinamentos, sempre buscando a evolução física,
tática e técnica. A equipe cascavelense busca a reabilitação contra o Operário de
Ponta Grossa, depois da derrota para o Paraná Clube na estreia dessa fase por 1 a
0, jogando fora de casa. Coritiba e Paraná lideram o grupo com três pontos, FCC e
Operário dividem a lanterna. O jogo, válido pelo primeiro turno da segunda fase,
será no Estádio Olímpico neste sábado, às 10h.

JOGAM HOJE
21h30
21h30
20h
15h
19h
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COPA SUL-AMERICANA
Argentinos Juniors x Colón (Santa Fe)
BRASILEIRÃO SÉRIE B
Brasil de Pelotas x Paraná
BRASILEIRÃO - SÉRIE C
Sampaio Corrêa x Santa Cruz
BRASILEIRO - SUB 20
Flamengo x Internacional
São Paulo x Fluminense

Canoístas viajam para Lima
CRC

VAGNER treina em São Paulo com equipe do K4

Ana Paula Vergutz e Vagner
Junior Souta, canoístas cascavelenses convocados para o Pan-Americano de Lima, no Peru, intensificaram os treinamentos nos últimos
dias, visando à competição que
pode levá-los ao Mundial da Hungria em setembro.
Vagner, que vem de uma temporada de estágio na Espanha, está em
São Paulo, onde treina com a equipe
masculina do Brasil. Além de competir
na embarcação individual, o cascavelense faz parte do time que vai competir na categoria K4 por equipe.
Já Ana Paula, única representante brasileira feminina na canoagem velocidade, treina no Lago
Municipal de Cascavel. São pelo
menos cinco horas diárias entre
academia e remadas.
A atleta cascavelense tem um
feito inédito. Ela foi a primeira
canoísta brasileira feminina a

conquistar uma medalha em Jogos
Pan-Americanos de Toronto no
Canadá, em 2015. Os dois participaram também das Olimpíadas
do Rio de Janeiro em 2016.
“As chances de medalhas são
ótimas. A preparação está sendo
feita para isso. Até aqui foi uma
longa e dura caminhada. Todos os
países estão se preparando muito
para esses jogos, por ser o evento
mais importante das Américas. A
expectativa é muito grande. Sabemos das reais condições dos nossos atletas. Ana e Vagner estão
muito focados para esse desafio”,
disse Sueli Vergutz, relações públicas do Clube de Regatas Cascavel.
Os atletas embarcam neste
domingo (21) para Lima. Os jogos
Pan-Americanos ocorrem de 26 de
julho a 11 de agosto e as provas
da canoagem serão do dia 27 de
julho até o dia 1º de agosto.
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Cascavelense convocado
para a Seleção Brasileira

O goleiro Mateus Lorenzi (Ovelha), o ala Leonardo Correa e o fixo
Arthur Pereira vão integrar a Seleção
Brasileira da AMF (Associação Mundial Futsal) na categoria Sub-13. A
equipe é comandada pelo técnico
Rafinha, do Athletico Paranaense,
e contará também com o auxílio do
técnico cascavelense Aladinho Dutra.
Ovelha é cascavelense, e Léo e
Arthur são de Toledo, mas há três
anos fazem parte da equipe Sub-13
do Clube Comercial de Cascavel,
que disputa competições estaduais
da categoria. “É um momento histórico para o clube e para Cascavel.

CLUBE COMERCIAL

ATLETAS do Comercial comemoram convocação
Nossos atletas já estão com o passaporte na mão, preparados para
participar dessa grande oportunidade”, disse o técnico Aladinho.
O Mundial de Futsal - AMF
DIVULGAÇÃO

FOZ CATARATAS/ATHLETICO vai defender o título do Paranaense

Sub-13 acontece em Tarragona na
Espanha de 27 de outubro e 3 de
novembro, com a participação de
cinco continentes, 16 seleções divididos e quatro grupos.

Paranaense terá 4 participantes

O Campeonato Paranaense de Futebol Feminino em
2019 terá a participação de quatro equipes: Foz Cataratas/Athletico, Imperial, Londrina e Toledo. A competição
deve ocorrer de 7 de setembro a 13 de outubro.
Os quatro clubes vão disputar o estadual em fase única,
com jogos de ida e volta. O campeão será o time que
somar o maior número de pontos no fim da competição. A FPF informou que as equipes terão que participar
da competição com atletas nascidas a partir de 2003
(mínimo de 16 anos). A principal novidade no Campeonato Paranaense será a presença do Londrina, que realizou uma parceria com o Colégio Estadual Tsuro Oguido e
vai mandar seus jogos no estádio VGD.

