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 A Sanepar confirmou que fará um novo desassoreamento do Lago Municipal de Cascavel, 
contudo o processo deve levar pelo menos um ano. Assim, a expectativa é de que os 

trabalhos tenham início somente em novembro de 2020. 

Cascavel de Ouro
As atenções se voltam neste fim 
de semana para a 33ª edição 
da Cascavel de Ouro, e os 
pilotos prometem voar baixo no 
Autódromo Zilmar Beux.   

Cerca de 100 mil pessoas devem passar 
pelos cemitérios municipais de Cascavel 

neste sábado, Dia de Finados. 
l Pág. 7

Mutirão carcerário 
chega a Cascavel 

Desassoreamento do Lago 
só em novembro de 2020

l Pág. 3
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Respeito e 
saudades
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FASES
DA LUA

Domingo
3/11/2019

Muitas nuvens

Maringá
max 35
min 23

Cascavel
max 33
min 20

Foz do Iguaçu
max 37
min 24

Londrina
max 38
min 21

Curitiba
max 28
min 16

Paranaguá

CRESCENTE
04/11 - 08h23

CHEIA
12/11 - 11h37

MINGUANTE
19/11 - 19h13

NOVA
26/11- 13h07

Sábado
2/11/2019

max 34
min 23

Poucas nuvens

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 04 09 17 19 25 31
concurso: 0220

07 21 33 34 38 39

concurso: 2006

concurso: 1401

17 34 46 49 50 57
concurso: 2203

concurso: 5112

05 22 42 49 62

concurso: 5437

28.654
24.441
30.536
68.940
79.629

FEVEREIRO

SÃO RAIMUNDO/AM

concurso: 1885

01 03 05 08 09 10 11 12 
14 17 18 21 22 23 25

concurso: 2018

08 09 11 13 19 31 38 
42 45 46 47 49 55 61 

68 69 81 82 88 93

09 27 30 35 40 41

09 12 28 55 57 69 77

Terça
4/11/2019

Parcialmente Nublado
com pancadas de chuva

Acordo de leniência

Complexidade e tempo podem 
inviabilizar o Trevo Cataratas

Cascavel - Embora seja forte 
o apelo da sociedade civil organi-
zada da região oeste do Estado 
para a construção do novo Trevo 
Cataratas, a obra não deve sair do 
papel. Há dois meses um grupo 
de líderes formou consenso em 
torno da demanda e levou ao 
governo do Estado o pedido de 
que essa obra fosse priorizada e 
feita com os recursos que serão 
devolvidos pela Ecocataratas 
conforme acordo de leniência 
firmado com o MPF (Ministério 
Público Federal) em decorrência 
de irregularidades no contrato 
de concessão da BR-277.

Contudo, a complexidade 
da obra e o tempo são itens que 
podem inviabilizar essa alter-
nativa. “É uma obra muito 
difícil, muito complexa e que 
necessita de um estudo para 
que os caminhos e os serviços 
não tragam grande impacto na 
rodovia durante a execução. 
Precisamos avaliar todos os 
itens que envolvem a obra e os 
cálculos com relação ao valor 
que o Ministério Público ofe-
receu para leniência”, explica o 
diretor do DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), Fer-
nando Furiatti Saboia.

Pelo acordo, Ecovia e Eco-
cataratas devolverão R$ 400 

O estudo está sendo feito pela 
nossa equipe e em breve anun-
ciaremos se essa obra entrará 
ou não”, disse o diretor do DER.

Se confirmada a exclusão 
dessa grande intervenção em 
Cascavel, o Estado já tem outras 
metas de investimento: “Deve-
mos levar em consideração todas 
as obras que foram retiradas do 
contrato inicial de concessão. 
São várias obras como terceiras 
faixas, duplicações, alguns tre-
vos em desnível. Temos que che-
gar a um valor que caiba naquilo 
que o Ministério Público estipu-
lou”, diz o diretor do DER.

milhões, dos quais R$ 150 
milhões são para execução de 
obras que deixaram de ser fei-
tas durante o contrato.

Conforme o MPF, caberá ao 
DER definir as obras que serão 
executadas com esse dinheiro. 
As entidades locais argumen-
tam que a Ecocataratas já tem 
o projeto pronto para a refor-
mulação de um dos principais 
entroncamentos rodoviários 
do Sul do País, ligando as BRs 
369, 467/163 e 277.

A explicação agora é que, 
como os contratos de conces-
são do Anel de Integração 
terminam em 2021, as obras 
precisam ser integralmente 
concluídas quando as empresas 
deixarem as praças de pedágio. 
Outro problema é que não se 
sabe ao certo o custo da obra, 
pois, conforme Saboia, “não há 
o projeto executivo”.

Caso o projeto da Ecocata-
ratas não fosse viável, a elabo-
ração de outro poderia demo-
rar até dois anos, para então 
ser aberta a licitação da obra.

Embora as condições este-
jam revelando o fim do sonho, 
ainda não há uma confirmação 
concreta. “Estamos avaliando [a 
entrada do Trevo Cataratas no 
acordo], pois são vários fatores... 

Infraero abre licitação do 
Aeroporto das Cataratas

DER CONCEDE ADITIVO EM FOZ
Foz do Iguaçu - Vai ficar 16% mais caro para os cofres públi-
cos estaduais do que o previsto em contrato, mas as obras 
do viaduto da Avenida Costa e Silva com a BR-277, em Foz do 
Iguaçu, devem ser concluídas ainda em novembro, seis meses 
antes do previsto em contrato.
O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, 
informou esta semana que o DER (Departamento de Estradas 
de Rodagem) decidiu atender o pedido da Castilho Engenharia 
e Empreendimentos e conceder aditivo de R$ 2,52 milhões, 
elevando para R$ 18,3 milhões o custo final da obra.
Cerca de 80% dos trabalhos no viaduto já estão prontos, restando ape-
nas parte da pavimentação e a sinalização viária, paisagismo, realoca-
ção da rede de energia elétrica, iluminação e melhoria ambiental.

l JOSIMAR BAGATOLI

A Infraero publicou nesta 
semana (31) edital que prevê a 
contratação de serviços técni-
cos especializados e engenharia 
para a elaboração do projeto exe-
cutivo e a execução das obras e 
serviços referentes à ampliação 
da pista de pouso e decolagem 
do Aeroporto de Foz do Iguaçu.

O custo previsto é de R$ 
70 milhões, dos quais R$ 55 
milhões serão financiados pela 
Itaipu e os R$ 15 milhões res-
tantes pela Infraero.

A ampliação da pista permi-
tirá que o aeroporto receba voos 
de longa distância, como da Europa 
e da América do Norte, tornando-
-se uma porta  para que visitantes 

desses continentes possam vir à 
região e se conectar com outros 
destinos na América do Sul.

A Itaipu está investindo 
também na pista de cargas do 
aeroporto e na duplicação do 
acesso ao terminal. Além disso, 
financia a construção da Ponte 
da Integração Brasil-Paraguai, 
que unirá Foz do Iguaçu a Pre-
sidente Franco (PY). “Esses 
investimentos têm aderência ao 
papel de Itaipu, que vai muito 
além de gerar com eficiência 
energia limpa e renovável, mas 
também promover o desenvol-
vimento sustentável para toda 
a região onde está instalada”, 
afirma Silva e Luna.

ARQUIVO

Trevo Cataratas é um dos principais entroncamentos rodoviári-
os do Sul do País
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
04/11 - 08h23

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Sábado

Minguante
19/11 - 19h13

Nova
28/10 - 01h40

h
33 20 h

h
33 21

Sábado

h
h

28 16 h
h

30 18

DomingoDomingo

Cheia
12/11 - 11h37

A caminhada, um exercício 
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Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezquiel.com.br

Quando estamos agitados, uma caminhada pode nos ajudar muito 
a nos distanciarmos das ocorrências cotidianas que oprimem. Quando 
caminho, não penso nos problemas e é bom que seja assim. A gente 
pode caminhar pensando nos problemas, mas é preciso também esco-
lher. Ao caminhar, eles, como que, ficam para trás e, se eu partir furioso 
contra uma pessoa, depois da caminhada posso voltar mudado. A ira 
passou, limpei-me da amargura interior, sinto-me agora mais livre, 
mais claro e mais limpo. 

Um grande filósofo chamado kierkegaard disse certa vez, que 
não conhecia nenhum desgosto do qual não pudesse livrar-se cami-
nhando. O movimento da caminhada, o movimento corporal tem um 
efeito purificador. Os psicólogos também constatam que para libertar 
a alma de irritações e descontentamentos, uma atividade corporal 
é melhor do que expressar esses sentimentos pela fala, pois a fala 
pode até reforçar os sentimentos negativos. Por isso, o sentido de 
caminhar é, em primeiro lugar, emigrar, sair. Saio e migro de todas as 
dependências, daquilo que está apegado em mim e que turva o meu 
verdadeiro eu. Emigro das emoções que me dominam, da raiva, da 
tristeza, da fadiga, da resignação, do ciúme. 

Caminhar é um processo de constante mudança, vou sempre 
adiante. Ao caminhar, não preciso segurar nada, solto os pensamen-
tos e as emoções que parecem dominar-me. Caminhando, liberto-me 
de tudo que quer escravizar-me. Ao caminhar me torno consciente da 
meta para onde afinal estou andando. Para onde afinal caminhamos? 
Sempre para casa. Caminhar tem sempre um destino e em última 
instância do destino é sempre a casa. No lar me sinto em casa e posso 
gozar da aconchegante sala de estar da minha casa. Quando caminho 
também posso dizer que estou caminhando para um destino eterno, 
um lar que não é desse mundo, que apenas se reflete no meu lar, mas 
não se realiza aqui em plenitude. 

Por isso, caro leitor eu desejo que possas encontrar um tempo 
para você, para fazer o exercício da caminhada. Muitos que já o fazem, 
poderão aproveitar as ideias expostas aqui para fazerem o exercício 
de soltar, limpar-se, deixar pra trás coisas negativas e respirar o ar da 
confiança e da saúde. Neste tempo do ano as caminhadas até podem 
se intensificar. Que nesse exercício possamos também nos libertar 
de tantas influências negativas, de tantas tristezas, de tantas raivas, 
buscando nos encontrar conosco mesmos e com aquilo tem de melhor.  

“A democra-
cia é como o 

amor, tem que 
lutar todo dia”.

‘‘
‘‘‘‘

‘‘ Ministra 
Cármen Lúcia, 

do Supremo 
Tribunal 
Federal.
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PAI levará um mês
Embora a tramitação já tenha ocorrido na Câmara de 

Vereadores, para que o PAI (Programa de Atendimento 
Imediato) possa ser iniciado será preciso aguardar pelo menos 

mais um mês. É que a Secretaria de Saúde precisa abrir o 
edital para o credenciamento de hospitais interessados em 

todo o Estado para oferecer leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) para socorrer pessoas com risco de morte iminente 

que chegarem às UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento). 
Esse processo levará 30 dias.

Feriado, só que não
A velha polêmica chega com o aniversário de Cascavel. Abre 
ou não abre? Os filiados da Acic já garantiram na Justiça o 

direito de abrir as portas dia 14 de novembro sem medo de 
fiscal da prefeitura na porta com bloquinho e caneta na mão.

Mistério
Apesar da proximidade com 
Cláudio Stabile - foi assessor 
de Leonaldo Paranhos 
quando era deputado -, o 
presidente da Sanepar não 
informou o resultado do 
teste da água e do lodo do 
Lago Municipal. Na Capital 
do Estado ninguém fala sobre 
o assunto, pelo menos com 
a imprensa. Não se sabe a 
razão de tanto mistério sobre 
o teor do resultado.

Jogo das cadeiras
Tem vereador novo a 
partir de segunda-feira na 
Câmara de Cascavel: Dorival 
Lino, que fez 766 votos na 
última eleição, assume a 
cadeira de Mauro Seibert 
(PP), que se ausentará 
por 45 dias por motivos 
particulares - a licença não 
terá remuneração. Lino não 
é calouro, ele já ocupou 
uma cadeira na Câmara em 
outubro de 2017.

Mais terreno
Para liquidar o déficit 
atuarial com o IPMC 
(Instituto de Previdência 
Municipal de Cascavel) 
deste ano, a prefeitura 
pediu autorização da 
Câmara para repassar mais 
um imóvel - agora é a antiga 
sede da Guarda Patrimonial, 
na Avenida Assunção, 

avaliada em R$ 800 mil. O 
terreno com um barracão 
será pouco para arcar com a 
conta, por isso, haverá uma 
complementação de 
R$ 177.421,40.

Feira de cucas
Quando tudo parece 
normalizado, o parlamento 
cascavelense se supera. 
Cascavel votará em breve 
uma lei municipal para 
instituir a “Feira de Cucas da 
Comunidade Luterana” no 
calendário oficial de eventos. 
A ideia é do vereador 
Serginho Ribeiro (PDT). O 
texto inclui a história da 
origem da cuca e logo será 
tema central debatido pelos 
vereadores. Se aprovada, 
nada muda - só mesmo 
o gasto com estrutura 
parlamentar para discutir 
esse tema -, que com todo 
respeito à tradição, não 
precisa de regulamentação 
legal para existir.

Salas de aula
Em Foz do Iguaçu, o 
secretário de Estado de 
Educação, Renato Feder, disse 
que está atento às demandas 
estruturais dos colégios 
paranaenses. Lembrou da 
visita recente feita ao Colégio 
Francisco Vaz de Lima, no 
Bairro Floresta, zona norte de 
Cascavel, e prometeu viabilizar 
obras para atender a demanda.

 Ainda sem saber se 
há ou não agentes conta-
minantes no lodo do Lago 
Municipal de Cascavel, 
o Ministério Público vem 
acompanhando a situação, 
após ter sido provocado 
pelo vereador Celso Dal 
Molin (PL), que entregou um 
dossiê que aponta irregula-
ridades no contrato firmado 
entre Sanepar e Prefeitura 
de Cascavel, inclusive com 
a “devolução” da responsa-
bilidade do Lago ao Muni-
cípio. O desassoreamento 
que custou R$ 7 milhões 
em 2011 também é ques-
tionado em inquérito civil. 

Ao MP, a Sanepar já infor-
mou que fará o novo desas-
soreamento do Lago. A ação 
deverá ser executada com 
dragas para sucção da lama, 
mas somente em novembro de 
2020. A justificativa é que terá 
que contratar uma empresa 
para a execução do serviço. 

Uma ação paliativa já 
foi anunciada pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos e seria 
feita com equipamentos 
da Codapar e servidores 
da prefeitura, porém, seria 
apenas uma solução de 
prazo curto, na avaliação do 
promotor de Meio Ambiente, 
Ângelo Mazzuchi Ferreira. 
“É um lago artificial, logo, 
haverá assoreamento. A 
medida eficaz é a draga-
gem do lodo, ação que vai 
demorar um ano até que a 
licitação ocorra para a con-
tratação da empresa. Preci-
samos nos atentar é sobre 
as medidas no entorno para 
evitar que o problema ocorra 
com tamanha persistência”.

Embora se agrave a cada 
dia, até agora nenhuma 
ação prática foi tomada. 

Na próxima segunda-feira 

Sanepar confirma
desassoreamento, mas 
só daqui a 12 meses

(4) completa um mês da 
coleta das amostras de 
água e lodo, trabalho essen-
cial para definir onde pôr a 
terra a ser removida. 

Da Secretaria de Meio 
Ambiente partiu a proposta 
de uma intervenção direta 
no lago com retroescavadei-
ras. Porém, o teste realizado 
pelos técnicos da Sanepar 
- encaminhado dia 24 de 
outubro - está no gabinete 
do presidente do Instituto 
das Águas, José Luiz Scroc-
caro, ainda sigiloso. 

A reportagem de Hoje-
News já solicitou várias vezes 
o resultado do laudo e obteve 
como explicação a burocracia 
de um trâmite aparentemente 
simples - que levaria minutos 
- para apresentação do resul-
tado: o laudo saiu da Sane-
par com destino ao Instituto 
das Águas e depois seguiria 
ao gabinete do prefeito, Leo-
naldo Paranhos (PSC). 

Diante dos questiona-
mentos, o diretor-presidente 
da Sanepar, Claudio Stabile, 
elaborou uma nota, confir-
mada pela assessoria de 
imprensa, no entanto, mas 
ainda não a publicou. 

Wagner Yonegura, secre-
tário de Meio Ambiente, 
todas as vezes que foi pro-
curado garantiu que o laudo 
não passará pela pasta 
dele, embora seja a mais 
interessada no tema. 

Paranhos diz que também 
não teve respostas. “Aguar-
damos o resultado. Precisa-
mos fazer essa ação agora, 
que há estiagem [o lago 
está quase seco]. Espera-
mos o laudo para decidir 
rapidamente o que fazer: 
o lago não pode ficar san-
grando”, afirma o prefeito. 
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Dercina Talfer
ª 04 de março de 1957
V 29 de outubro de 2019 
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A despedida

A doce e trabalhadora Dercina

 Grande coração
Apesar de ter dedicado muitos anos de 

vida ao trabalho, Dercina Talfer nunca 
deixou a família de lado e sempre foi 

descrita pelos familiares como uma 
mulher de grande coração. Antônio 

conta que sua principal lembrança da 
irmã será seu jeito dócil.

A sobrinha Adriedina Talfer de Assis 
mora em São Gabriel da Palha e conta 

que a família que está no Espírito 
Santo nunca se esquecerá de Dercina: 

“Ela estará para sempre nos nossos 
corações... sua gargalhada, seus lindos 

olhos azuis e seu bom coração nunca 
serão apagados de nossas lembranças”.  

Natural de São Gabriel da Palha 
(ES), Dercina Talfer se aventurou 
a morar em Cascavel com ape-
nas 19 anos, nos idos de 1976. 
Ela seguiu o irmão Antônio, que 

se mudou para Cascavel transfe-
rido pelo Banco do Brasil, onde já 
trabalhava.

Dercina também logo encontrou 
emprego. “Ela começou a trabalhar 
como zeladora em algumas resi-
dências e em 1992 fez concurso 
público e passou, então foi traba-
lhar na prefeitura”, lembra Antônio.

Ao longo dos anos, ela traba-
lhou em vários locais diferentes: 
no Cmei (Centro Municipal de Edu-
cação Infantil) Estefani Galeski, no 
Bairro Santos Dumont, depois foi 
transferida para a UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) Brasília 
e então para a UPA Veneza, onde 
atuava como atendente-geral. 

Aos 62 anos, Dercina Talfer desco-
briu uma pancreatite aguda. Ela 

ficou 42 dias internada no HU (Hos-
pital Universitário) de Cascavel, mas 
não resistiu aos tratamentos e teve 
falência múltipla dos órgãos. Der-
cina faleceu na última terça-feira 
(29). Ela não chegou a ter filhos.DERCINA ao lado dos familiares 
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n Reportagem: Milena Lemes
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03- GABRIEL HENRIQUE ROSA ZINHANI E ANA CAROLINE FARRAPO 
04- THIAGO DE FREITAS SCHUMACHER E DAYANE SARMENTO THIBES 
05- MARCIANO JUNIOR FERREIRA E LUCIANA DA SILVA AMARAL 
06- NELSON ROSA DE ARAUJO E DINEZ APARECIDA SEMIGUEN 
07- GABRIEL FELIPE LAGO VIEIRA E CAROLINA LIMBERGER MATEUS 
08- EDOM DA SILVA DORNELLES E RAQUEL ROSELI DEMICHEI 
09- ALAN FERNANDO CLOTH GONÇALVES E BRAULIA YASMIM CAVALCANTE DE SOUZA 
10- WAGNER JUNIOR DA SILVA E JOCIANE APARECIDA ALVES MARIANO 
11- JOSE ROMARIO JUVENAL DA LUZ E ANA MARIA COMINI MARTINS 
12- HIGOR CARLOS ALVES DA SILVA E DOHANE CRISTINA PEREIRA ZDEBSKI
13- FLAVIO JUNIOR RAMOS E LARISSA FERNANDA SIVIERI DA SILVA 
14- RAFAEL DOS SANTOS XAVIER E JHENNIFER CAROLINE DA SILVA PARENTE 
15- DEYVET SCHADECK DOS SANTOS E CAROLINE LIBERALI 
16- CASSIANO DOS SANTOS DE FREITAS PEREIRA E FRANCIELLE TIDO
17- MAURÍCIO COSTA FERNANDES DA CUNHA E MARIANA DONDONI CARVALHO 
18- ROGÉRIO FAGGION E ILDA DE LIRA 
19- LEONARDO PEREIRA DE SOUSA E VANESSA KAROLLINE DOS SANTOS 
20- ANGELO BORGES DE CARVALHO E NELITA ISRAEL 
21- LUCAS DRUM DA SILVA E ARIANE APARECIDA DA SILVA 
22- DAVI DA CRUZ E CLARICE RODRIGUES RIBEIRO 
23- NESTOR ALVES CARDOZO E ANA RAMALHO DIAS XAVIER 
24- CRISTYAN JUNIOR KANEGOSKI E ANGÉLICA CRISTINA DA SILVA GARCIA 
25- ISAAC MACEDO DE LIMA E KAMILLA BERNAL DA SILVA 
26- RICARDO NELSON ESPINOLA CACERES E VERA LUCIA DEBIAZI 
27- JOVANI DONIZETI DA SILVA E KAREN DE CASTRO HAMMES 
28- AFONSO RODRIGUES DE MOURA E MARIA GENI FERREIRA DE SOUZA 
29- ALDAIR DE SOUZA NUNES E ANGELITA APARECIDA FALCÃO 
30- TALES DE FRANÇA NUNES VIEIRA E ALAÍS ALINE KUNZLER 
31- HERICSON PILON E RAFAELA OLIVEIRA DA SILVEIRA 
32- PAULO ALCIDES ALTOÉ DE OLIVEIRA E VANESSA ZENCKNER CARDINAL 
33- CARLOS LUÍS VIEIRA PIRES E DAIANE MARIA PALAORO 
34- JHONY RICHARD PELISSARI DA SILVA E GILMARA FERRUCI 
35- RODRIGO ALVES DE ALMEIDA E PAMELA AIRES ALBINO 
36- CARLOS ARIEL ALTAMIRANO E HOSANA NUNES DOS SANTOS 

Natal nos Correios 
Na próxima sexta-feira (8), às 10h, 
será lançada em Cascavel a campanha 
o Papai Noel dos Correios, na agência 
que fica na Rua Duque de Caxias, 184, 
Centro. A partir dessa data as pessoas 
já podem adotar as cartinhas envia-
das pelas crianças. Para isso, basta 
ir até a unidade dos Correios, retirar 
uma delas e cadastrar o CPF ou o 
CNPJ na unidade. Os presentes devem 
ser levados até os pontos de entrega 
dos Correios, que farão as entregas.
As cartinhas são escritas por estudantes 
das escolas da rede pública municipal 
e também as que estão em instituições 
parceiras, como creches, abrigos, orfa-
natos e núcleos socioeducativos.  

A celebração do Dia de Finados 
em Cascavel terá programação 
intensa nos quatro cemitérios da 
zona urbana. No Cemitério Central, 
a primeira missa será às 7h30, 
celebrada pelo arcebispo Dom 
Mauro Aparecido dos Santos. A 
segunda missa será às 9h na Paró-
quia Nossa Senhora de Caravaggio. 

Às 17h haverá missa na Paró-
quia São Paulo e às 19h na Paró-
quia Nossa Senhora de Caravaggio. 

Na Paróquia São Cristóvão 
haverá missa às 9h e às 17h.

No Bairro Guarujá, haverá missa 
às 9h e às 16h, na Paróquia Fran-
cisco de Assis. 

Neste ano, os cemitérios estarão 
abertos para visitação das 7h às 18h. 

De acordo com o superinten-
dente da Acesc (Administração dos 
Cemitérios e Serviços Funerários 
de Cascavel), Beto Guilherme, a 
expectativa é de que 100 mil pes-
soas passem pelos cemitérios 
municipais neste sábado.  

Finados terá extensa 
programação religiosa 
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Espaço APAExonado

Arte e interação no MAC
O MAC (Museu de Arte de Cascavel) rece-
beu recentemente a visita dos alunos da 
Apae de Cascavel. Na oportunidade, eles 
acompanharam as exposições simultâneas e 
ficaram encantados com as obras expostas. 
Os alunos participaram da visita monito-
rada, orientada pelo museólogo Marcos 
Antonio Mota. Ele apresentou as técnicas 
utilizadas nas obras dos artistas Ariel Busquila, 
Jussara Marangoni, Leandro Rodrigues Dias 
e Tatiana Cipoli. Os alunos visitaram também 
a Sala de Cerâmica Paraguai, como parte do 
acervo do MAC. Para finalizar, participaram de 
uma oficina de colagem.  

 Apae destaca campanha 
Eu ajudo na lata!

O envolvimento das empresas e 
da sociedade tem feito a diferença na 
campanha Eu ajudo na lata!, criada pela 
Unimed como uma ação solidária e que 
ganhou um viés sustentável por conta 
do reaproveitamento de lacres de latas 
de alumínio que são comercializados e, 
com os recursos, são adquiridas cadeiras 
de rodas e itens de acessibilidade para 
entidades de Cascavel.

O presidente da Apae de Cascavel, 
Evilasio Schmitz, considera a campa-
nha fundamental em relação ao acesso 
das pessoas com deficiência, seja pelas 
cadeiras ou pelos itens de acessibilidade. 
“Nesse sentido, a participação da comu-
nidade é muito importante para que essa 

campanha continue a beneficiar muitas 
pessoas”, salienta. 

Nos anos de 2015 e 2017, a Apae rece-
beu da campanha itens de acessibilidade. 

Histórico
Desde o início da campanha, o Eu ajudo na lata! já beneficiou sete instituições de 
Cascavel e região. A união de todos possibilitou a arrecadação de 1.772,8 quilos 

de lacres, permitindo a aquisição de 22 cadeiras de rodas. 
Ao início de cada edição, a Unimed Cascavel realiza uma pesquisa com o público 

para escolher as entidades a serem beneficiadas. As entidades beneficiadas neste 
ano são: Apaes de Cascavel, Guaraniaçu, Corbélia, além da Uopeccan, Abrigo São 
Vicente de Paulo, Hospital Universitário, Unidades de Pronto-Atendimento e Ins-
tituto Sicoob.A campanha tem o envolvimento das entidades e dos alunos das  escolas 
estaduais da cidade, que também estão dedicados a coletar os lacres e a fortalecer o Eu 

ajudo na lata!  Nesta edição, já foram coletados mais de 300 quilos de lacres. 
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O deputado Marcio Pacheco 
(PDT) vem cobrando a reabertura 
urgente do Pronto-Socorro (PS) do 
Hospital Universitário (HU) em Cas-
cavel. As obras de reforma do PS 
foram iniciadas no governo passado 
e já duram mais de dois anos. Por 
conta disso, o HU teve que restringir 
o atendimento aos pacientes, que 
agora lotam as UPAs (Unidades de 
Pronto-Atendimento).

“Nós temos recebido muitas 
reclamações da população sobre 
a demora na conclusão das obras 
do Pronto-Socorro. Aliás, esse tema 
também tem sido objeto recorrente 
de diversas matérias jornalísti-
cas produzidas pelos órgãos de 
imprensa de Cascavel. Estamos 
construindo com a Secretaria Esta-
dual de Saúde uma solução para 
o problema e esperamos que, em 
breve, a unidade comece a funcionar 
plenamente”, afirma Pacheco.

Dentre as ações promovidas pelo 
deputado está o envio, no dia 2 de outu-
bro, de um requerimento endereçado 

para o secretário Esta-
dual de Saúde, Carlos 
Alberto Gebrim Preto, o 
Beto Preto. 

No documento, 
aprovado pela Assem-
bleia Legislativa do 
Paraná (Alep), solicita providências 
urgentes no sentido de viabilizar a 
conclusão das obras.

“A população que necessita do 
atendimento público de saúde é a 
mais prejudicada. A reaber tura do 
Pronto-Socorro é uma necessidade 
urgente e importante porque vai bene-
ficiar todo o sistema público de saúde 
em Cascavel”, frisa o deputado. 

Pacheco e o secretário Beto Preto 
têm mantido diálogos frequentes, com 
o apoio da Secretaria de Estado da 
Casa Civil, para resolver o problema. 

De acordo com a Universidade 
Estadual do Oeste (Unioeste), respon-
sável pela gestão do HU de Cascavel, 
99% das obras já estão concluídas.

A ampliação da unidade está orçada 
em R$ 2,6 milhões. Atualmente, existe 

PACHECO  
cobra reabertura 
total e urgente do 

Pronto-Socorro do HU

o impasse entre o contratado e a 
contratante da obra e se refere ao 
valor do reajuste de contrato de R$ 
450 mil. O pedido de aditivo está 
sendo analisado pelo Estado. As 
obras afetaram diretamente a rotina 
do Pronto-Socorro, que tem uma 
média de 20 mil atendimentos/ano.

Superlotação
Ocorre que a ampliação da uni-
dade reduziu pela metade esse 

atendimento. O reflexo disso foi a 
superlotação nas UPAS do Municí-
pio. Esses pacientes aguardam nas 
UPAs leitos de internação no SUS. 
O HU atende pacientes de cinco 
Regionais de Saúde do Estado e 

compreende 119 municípios com 
uma população de aproximada-
mente 2 milhões de habitantes.

O Hospital Universitário é conside-
rado o maior prestador de aten-

dimento do SUS das regiões oeste 
e sudoeste do Paraná. Por ano, 

são mais de 70 mil atendimentos, 
desde procedimentos de baixa até 
alta complexidade, como cirurgias 

cardíacas e neurológicas.
Sobre o retorno do atendimento 
pleno, o HU tem informado que 

só depois da conclusão das obras 
de reforma. O Pronto-Socorro só 
receberá pacientes por meio do 
Siate e da Central de Regulação. 



11VARIEDADESCASCAVEL, 02 DE NOVEMBRO DE 2019

horóscopo
Ár

ies
Gê

me
os

Vir
ge

m
Ca

pri
có

rni
o

Es
co

rpi
ão

Pe
ixe

s
To

ur
o 

Le
ão

Câ
nc

er
Lib

ra
Aq

uá
rio

Sa
git

ári
o

Aproveite para resolver pendências de trabalho 
e ter reuniões importantes. Mercúrio retrógrado 
até o dia 20 pede detalhamento.

Vênus em Sagitário traz leveza para o astral 
deste mês. Ótimo para você negociar traba-
lhos com fluidez. No amor, algo não está muito 
certo. Aguarde para que a clareza venha.

Mercúrio ficará retrógrado no intenso Escor-
pião até o dia 20. É a promessa de revisões 
e regressos em questões profissionais ou de 
saúde. Atenção com equipamentos e instru-
mentos, eles poderão sofrer avarias.

Uma mudança astral traz a necessidade 
de rever crenças e certezas. Há gosto pelo 
trabalho bem feito e dúvidas sobre decisões 
tomadas há pouco. Clareza? Só a partir da 
terceira semana do mês.

Hesitações e regresso em algo que já havia 
sido decidido em família? É Mercúrio, que traz 
considerações e revisões. Muitos papos acon-
tecerão antes de decisões definitivas. Tenha 
paciência.

Vênus em Sagitário indica atração pela força 
da natureza, pela beleza das matas e dos hori-
zontes amplos. É onde você se fortalecerá. 
Aguarde reflexões profundas.

O setor financeiro estará sensível a Mercúrio 
retrógrado até o dia 20. Aguarde idas e vin-
das, além de valores errados ou extraviados. 
Portanto, evite compras de alto valor neste 
período.

Pensamentos graves e até sombrios podem te 
desanimar. Ainda bem que tudo isso é passa-
geiro. Mais duradoura será a revisão íntima que 
Mercúrio traz por algumas semanas.

Encanto e poder de atração garantidos com 
Vênus em seu signo. Aguarde sorrisos que 
abrem porta e uma confiança que contagia. 

Com a Lua em seu signo em sintonia a Plutão 
e Saturno, conte com boa vibração para res-
gatar o que é urgente. Aproveite também para 
descartar o que não é mais necessário. Evite 
confissões e promessas.

Você já não sabe mais se foi para a direção 
certa? Espere, com paciência, que depois de 
um tempo a clareza virá. Enquanto isso, deixe 
todas as portas abertas. Vale para a profissão 
também.

No amor, tenha realismo. Dê um trato na casa, 
um toque mais bonito que traz vida. Se divirta 
com seus amigos. 
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Designa-
ção do
médico 

tradicional
Arte

(?), van-
guarda

europeia
Cada face
do sólido
geomé-

trico

Causa de
tombos

em locais
úmidos

Abrir
a (?): 

desabafar

(?) Vegas,
polo

turístico
dos EUA 

Pergunta
que deno-
ta dúvida

(?) Lopes,
sambista
brasileiro

(?) Costa,
atriz

flumi-
nense

Entrega 
(?), cor-
tesia de

farmácias

Animal 
de carga

dos povos
andinos

Fase a ser
superada

pelo
alcoólatra

Bolsa,
em inglês

Estado 
do porto
de Itajaí
(sigla)

Variante
coloquial
de "você" 

Ponte (?),
cartão-

postal de
Praga

(?) polo,
veste do
jogador
de golfe

Onoma-
topeia de
pancada
rápida

Tio (?),
símbolo
nacional
dos EUA

Fora de
(?): des-
norteado

(?) Baldwin,
ator

ir pelos (?):
explodir

Causar so-
frimento
Desco-

nhecedor

Enguia,
em inglês

Peça que
fixa a 

manguei-
ra do gás
ao fogão

(?) Min, personagem
da Disney

Diz-se da relação
sem litígios

Registro feito por
contadores em sites

Sinal gráfico de
ditongos nasais

Canal da TV paga
sobre MMA 

Dois grupos da
sociedade feudal Em + a

Situação da indústria
de CDs, por conta
dos downloads de

músicas

Et cetera
(abrev.)
Cheia de
manchas

17  letra
grega

Rodovia
(abrev.)

a

rô. 3/bag — eel — nei. 5/leigo. 6/carlos. 7/alopata — combate — malhada — recaída. 10/conceitual.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
26 
02 
03 
33

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Foi presa ontem (1º) em Foz do Iguaçu 
uma mulher de 25 anos suspeita do 
homicídio de Vitória Crislaine Lopes de 
Lima, 16 anos, e da tentativa de homicí-
dio dos pais dela, José Lima dos Santos 
e Valdise Freitas Lopes, no dia 29 de 
dezembro do ano passado, no Bairro 
São Cristóvão, em Cascavel.  

Os três chegavam em casa quando 
duas pessoas em uma moto vieram ati-
rando contra eles. A jovem foi atingida 
na perna e na cabeça e morreu no local. 
Os pais foram encaminhados em estado 

 Mutirão Carcerário 
vai analisar 200 
processos 
O Mutirão Carcerário que ocorrerá 
nesta próxima semana em Cascavel 
deve analisar 200 processos de presos, 
de acordo com informações prelimina-
res apuradas pela reportagem. 
Serão verificados o cumprimento 
de prazos legais para o andamento 
dos processos e as possibilidades de 
progressão de regime e expedição de 
mandado de soltura e liberdade con-
dicional, com amparo na Lei de Execu-
ções Penais. O objetivo da análise dos 
processos é abrir vagas no superlotado 
sistema penitenciário. 

grave ao hospital, mas sobreviveram. Eles 
voltavam de uma pizzaria onde comemo-
ravam o aniversário da filha mais nova do 
casal, irmã da vítima. 

SUSPEITOS 
A mulher detida em Foz e um homem 

de 30 anos foram presos em janeiro 
deste ano em Eldorado, no Mato 
Grosso do Sul. Ao serem trazidos a 
Cascavel, confessaram o crime e dis-
seram que teria sido motivado por um 
desentendimento entre vizinhos. 

De acordo com a Polícia Civil, a mulher 
era monitorada por tornozeleira eletrô-
nica, mas descumpriu as regras, por isso 
foi expedido mandado de prisão. 

Suspeita de matar garota
e ferir pais é presa em Foz

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) investiga 
a tentativa de assalto que terminou com um suspeito 
morto e a vítima ferida no fim da manhã de quarta-feira 
(30) no perímetro urbano da BR-277, em Cascavel. 
De acordo com o que já foi apurado, uma possível 
quadrilha de assalto a compristas teria abordado o 
condutor de um caminhão-baú que trazia uma mudança 
de Foz do Iguaçu a Cascavel. A tentativa terminou em 
um acidente. Everton dos Santos Della Betta estava no 
carro que capotou e morreu na hora. Ele é suspeito de 
participação no assalto e tinha diversas passagens poli-
ciais. Um segundo suspeito ficou ferido e foi resgatado 
por outro veículo que seguia atrás. 
A linha de investigação é de que a quadrilha tenha 
informantes sobre cargas de produtos que saem de Foz. 
Uma situação semelhante foi registrada em um assalto 
a uma Van de compristas em setembro e somente as 
mercadorias foram levadas, o carro e todos os pertences 
das vítimas foram abandonados pelos criminosos. 

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

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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1- PATRICK KENDRICK DOS SANTOS MORAIS E ELIZANDRA DE PAULA FERREIRA
2- ALISSON CRISTIANO BECKER CARLOS E JÉSSICA CAROLINE CORREA DE SOUZA
3- ISAIAS DE SOUZA FERNANDES E LUCINÉIA DE OLIVEIRA
4- WAGNER LUIZ PRESTES E EDICLÉIA MARA VIEIRA DA SILVA
5- CLODIMAR GONÇALVES VIEIRA E ELISAMA ZANETTI MEHRET
6- JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA E KHAOANA CAROLINE SCHIMITT RIBEIRO
7- CLAUDINEI DE CARVALHO E PAULA MAKIELLE VANSO
8- JOÃO LEONARDO ALVES SILVA E PAOLA CRISTINA ABREU PEREZ
9- JEFFERSON CABRAL BERNARDES E SANDRA SANTANA DE CARVALHO 
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- PATRICK KENDRICK DOS SANTOS MORAIS E ELIZANDRA DE PAULA FERREIRA
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O Autódromo Zilmar Beux sedia neste domingo (3) a 33ª edição da Cascavel de Ouro, mais 
tradicional prova do automobilismo paranaense. Serão 55 carros na pista, três horas de corrida e 
transmissão ao vivo pela Fox Sports. Pilotos e equipes se preparam para a prova que premia o cam-
peão com o troféu em ouro e mais R$ 100 mil em dinheiro. O ingresso para toda a área externa 
do autódromo será um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Provopar de Cascavel. 
O ingresso para o miolo do circuito custa R$ 40 e as credenciais de boxe R$ 100.

O mês que começou de forma 
desanimadora para os praticantes 
de 17 modalidades esportivas em 
Cascavel termina hoje (31) com 
esperança renovada, com o 
anúncio de um novo chamamen-
to público para distribuir cerca 
de R$ 2,227 milhões de recur-
sos públicos municipal para o de-
senvolvimento do desporto de ren-
dimento de modo não profissional 
na cidade em 2020.

Esse valor é referente ao total 
de R$ 5,577 milhões de aporte 
do Município destinado ao despor-
to cascavelense para os anos de 
2019 e 2020. Para este ano, R$ 
1,590 milhão foram captados por 
entidades organizadas da socieda-
de civil, enquanto R$ 1,050 milhão 
deixou de ser captado. Para 2020, 
R$ 1,760 milhão foi captado e R$ 
1,177 milhão não.

A definição pela abertura de 
um novo chamamento ocorreu na 
noite de terça-feira (29) na Prefei-
tura, durante reunião entre pesso-
as ligadas ao esporte (gestores de 
associações, diretores, técnicos e 
atletas) e representantes da admi-
nistração pública municipal.

Durante o encontro, outras pro-
postas chegaram a ser levantadas 
para que o dinheiro aportado às 
modalidades esportivas não ficas-
se parado. Dentre elas, a revisão 
da Lei municipal – existente, mas 
em desuso - que trata de bolsas 
atleta e técnico, ideia rejeitada 
pela maioria.

Com isso, um novo chamamen-
to público será realizado, mas não 
deverá ser lançado tão brevemen-
te quanto esperam as entidades 
esportivas. “Não posso estipular 
prazo para o lançamento do edital 

Novo chamamento
porque dependo dos processos 
que estão em andamento, mas a 
meta é conseguir ativar esse novo 
chamamento para o desporto em 
abril, porque ainda estamos se-
guindo a cronologia desses que 
estão em andamento. Há prazos 
legais que obrigatoriamente temos 

 Licitação para transporte
Ideia inicialmente apresentada pelo secretário municipal de 

Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli, para utilização do dinheiro já 
aportado para o esporte e não captado pelas associações esporti-
vas, a licitação para o transporte de competidores também segue 

nos planos da administração pública de Cascavel. “Do montante não 
captado (R$ 2,227 milhões), vamos propor que uma parte seja utilizada 
para o transporte, que é algo muito oneroso aos competidores e na qual 
temos uma demanda grande de pedidos. Já estamos elaborando essa 
licitação. Já a outra parte será agregada a um chamamento para o ano 
que vem, para atender as modalidades que não foram atendidas”. Do individual ao coletivo

Outra preocupação dos representantes de associações que gerenciam modalidades 
em Cascavel com recursos públicos municipais é que com o sistema de bolsas atle-
ta e técnico a verba fique “engessada” às pessoas que as receberão, podendo limi-
tar a verba para as entidades que atuam como empresa para desenvolver o espor-
te na cidade. No sistema de bolsas, o município pode repassar recurso diretamente 

a uma pessoa, que pode adquirir materiais próprios e particulares, por exemplo, 
enquanto pelo sistema de chamamento as associações podem adquirir materiais 

para a modalidade, para serem utilizados por qualquer um de seus atletas.
 

Num jogo em que pode dar adeus ante-
cipado à temporada 2019 ou seguir vivo 
na busca por um título para voltar a soltar 
o grito de campeão depois de cinco 
anos, o Cascavel Futsal desafia o Dois 
Vizinhos neste sábado (2) pelo jogo de 
volta das quartas de final da LFP (Liga 
Futsal Paraná), às 20h30, no Ginásio 
Teodorico Guimarães. Na partida de 
ida, realizada terça-feira (29) em Santa 
Tereza do Oeste, os visitantes venceram 
por 2 a 1, resultado que permite ao Dois 
Vizinhos empatar para seguir adiante na 
competição, para enfrentar quem passar 
do duelo entre Marreco e Foz Cataratas, 
que ainda não tem datas para ocorrer. 
Já para a Serpente, só a vitória interessa, 
para levar a disputa da vaga à prorroga-
ção, tempo extra no qual os rivais jogarão 
em condição de igualdade, que ser persistir 
até o apito final levará a definição do ven-
cedor aos pênaltis. O Cascavel Futsal não 
comemora um título desde 2014, com a 
conquista dos Jogos Abertos do Paraná – 
antes havia vencido o Paranaense 2012.

que cumprir, aguardar que trans-
corram”, diz o secretário munici-
pal de Cultura e Esporte, Ricardo 
Bulgarelli, que nos próximos dias 
tratará do assunto com os repre-
sentantes do paradesporto, que 
nos próximos dias terão acesso 
ao chamamento público. 

Beatriz Vergutz.
O vice-presidente da Associação 

Cascavelense de Handebol, Marcelo 
Rizzotto, também desaprovou a ideia: 
“é difícil para uma modalidade coletiva, 
que tem equipe com 16 atletas, con-
templar todos, mas pode ser que para 
modalidades individuais dê certo”.

Técnico da equipe de tênis de mesa 
cascavelense e dirigente da Federação 
Paranaense da modalidade há 12 anos, 
Edson Marroque foi um dos três repre-
sentantes esportivos na reunião que 
aprovou a ideia do bolsa atleta: “na 
Federação, trabalhamos com algumas 
cidades que têm esse sistema de bol-
sas auxílio, e elas têm normas que pró-
prias. Quando [o valor] não supre uma 
modalidade, ele é repassado a outra. A 
burocracia com o bolsa atleta é menor 
(em relação ao chamamento público)”, 
disse o dirigente, lembrando que al-
gumas modalidades em Cascavel não 
receberam propostas de associações 
para desenvolvê-las na última chamada 
pública para repasse de verbas.

Ideia inicialmente tida como “carro-
-chefe” da Secesp (Secretaria de Cultu-
ra e Esporte) para o repasse de R$ 2,227 
milhões aportados pela administração de 
Cascavel e não captados pelas entidades 
esportivas para desenvolver 17 moda-
lidades no município até o fim de 2020, 
o repasse de verbas por meio de bolsas 
atleta e técnico foi rechaçado pela maio-
ria dos representantes esportivos da ci-
dade, em reunião realizada na noite de 
terça-feira (29), na prefeitura.

De acordo com a Secesp, Cascavel 
já possui legislação própria de bolsas 
auxílio, que permitem o repasse de 
recurso público municipal diretamen-
te a atletas e técnicos, mas ela está 
em desuso e precisaria ser adequada 
aos tempos atuais.

Ainda assim, a ideia foi desaprovada 
pelos representantes das modalidades: 
“é uma maneira errada de se pagar um 
técnico, pois há direitos trabalhistas e 
previdenciários envolvidos, já em rela-
ção ao atleta, tem que ser bem colo-
cada essa proposta”, avaliou a canoísta 

Não ao auxílio de bolsas atleta e técnico

VANDERLEY SOARES

DOIS VIZINHOS FUTSAL
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O Autódromo Zilmar Beux sedia neste domingo (3) a 33ª edição da Cascavel de Ouro, mais 
tradicional prova do automobilismo paranaense. Serão 55 carros na pista, três horas de corrida e 
transmissão ao vivo pela Fox Sports. Pilotos e equipes se preparam para a prova que premia o cam-
peão com o troféu em ouro e mais R$ 100 mil em dinheiro. O ingresso para toda a área externa 
do autódromo será um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Provopar de Cascavel. 
O ingresso para o miolo do circuito custa R$ 40 e as credenciais de boxe R$ 100.

O mês que começou de forma 
desanimadora para os praticantes 
de 17 modalidades esportivas em 
Cascavel termina hoje (31) com 
esperança renovada, com o 
anúncio de um novo chamamen-
to público para distribuir cerca 
de R$ 2,227 milhões de recur-
sos públicos municipal para o de-
senvolvimento do desporto de ren-
dimento de modo não profissional 
na cidade em 2020.

Esse valor é referente ao total 
de R$ 5,577 milhões de aporte 
do Município destinado ao despor-
to cascavelense para os anos de 
2019 e 2020. Para este ano, R$ 
1,590 milhão foram captados por 
entidades organizadas da socieda-
de civil, enquanto R$ 1,050 milhão 
deixou de ser captado. Para 2020, 
R$ 1,760 milhão foi captado e R$ 
1,177 milhão não.

A definição pela abertura de 
um novo chamamento ocorreu na 
noite de terça-feira (29) na Prefei-
tura, durante reunião entre pesso-
as ligadas ao esporte (gestores de 
associações, diretores, técnicos e 
atletas) e representantes da admi-
nistração pública municipal.

Durante o encontro, outras pro-
postas chegaram a ser levantadas 
para que o dinheiro aportado às 
modalidades esportivas não ficas-
se parado. Dentre elas, a revisão 
da Lei municipal – existente, mas 
em desuso - que trata de bolsas 
atleta e técnico, ideia rejeitada 
pela maioria.

Com isso, um novo chamamen-
to público será realizado, mas não 
deverá ser lançado tão brevemen-
te quanto esperam as entidades 
esportivas. “Não posso estipular 
prazo para o lançamento do edital 

Novo chamamento
porque dependo dos processos 
que estão em andamento, mas a 
meta é conseguir ativar esse novo 
chamamento para o desporto em 
abril, porque ainda estamos se-
guindo a cronologia desses que 
estão em andamento. Há prazos 
legais que obrigatoriamente temos 

 Licitação para transporte
Ideia inicialmente apresentada pelo secretário municipal de 

Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli, para utilização do dinheiro já 
aportado para o esporte e não captado pelas associações esporti-
vas, a licitação para o transporte de competidores também segue 

nos planos da administração pública de Cascavel. “Do montante não 
captado (R$ 2,227 milhões), vamos propor que uma parte seja utilizada 
para o transporte, que é algo muito oneroso aos competidores e na qual 
temos uma demanda grande de pedidos. Já estamos elaborando essa 
licitação. Já a outra parte será agregada a um chamamento para o ano 
que vem, para atender as modalidades que não foram atendidas”. Do individual ao coletivo

Outra preocupação dos representantes de associações que gerenciam modalidades 
em Cascavel com recursos públicos municipais é que com o sistema de bolsas atle-
ta e técnico a verba fique “engessada” às pessoas que as receberão, podendo limi-
tar a verba para as entidades que atuam como empresa para desenvolver o espor-
te na cidade. No sistema de bolsas, o município pode repassar recurso diretamente 

a uma pessoa, que pode adquirir materiais próprios e particulares, por exemplo, 
enquanto pelo sistema de chamamento as associações podem adquirir materiais 

para a modalidade, para serem utilizados por qualquer um de seus atletas.
 

Num jogo em que pode dar adeus ante-
cipado à temporada 2019 ou seguir vivo 
na busca por um título para voltar a soltar 
o grito de campeão depois de cinco 
anos, o Cascavel Futsal desafia o Dois 
Vizinhos neste sábado (2) pelo jogo de 
volta das quartas de final da LFP (Liga 
Futsal Paraná), às 20h30, no Ginásio 
Teodorico Guimarães. Na partida de 
ida, realizada terça-feira (29) em Santa 
Tereza do Oeste, os visitantes venceram 
por 2 a 1, resultado que permite ao Dois 
Vizinhos empatar para seguir adiante na 
competição, para enfrentar quem passar 
do duelo entre Marreco e Foz Cataratas, 
que ainda não tem datas para ocorrer. 
Já para a Serpente, só a vitória interessa, 
para levar a disputa da vaga à prorroga-
ção, tempo extra no qual os rivais jogarão 
em condição de igualdade, que ser persistir 
até o apito final levará a definição do ven-
cedor aos pênaltis. O Cascavel Futsal não 
comemora um título desde 2014, com a 
conquista dos Jogos Abertos do Paraná – 
antes havia vencido o Paranaense 2012.

que cumprir, aguardar que trans-
corram”, diz o secretário munici-
pal de Cultura e Esporte, Ricardo 
Bulgarelli, que nos próximos dias 
tratará do assunto com os repre-
sentantes do paradesporto, que 
nos próximos dias terão acesso 
ao chamamento público. 

Beatriz Vergutz.
O vice-presidente da Associação 

Cascavelense de Handebol, Marcelo 
Rizzotto, também desaprovou a ideia: 
“é difícil para uma modalidade coletiva, 
que tem equipe com 16 atletas, con-
templar todos, mas pode ser que para 
modalidades individuais dê certo”.

Técnico da equipe de tênis de mesa 
cascavelense e dirigente da Federação 
Paranaense da modalidade há 12 anos, 
Edson Marroque foi um dos três repre-
sentantes esportivos na reunião que 
aprovou a ideia do bolsa atleta: “na 
Federação, trabalhamos com algumas 
cidades que têm esse sistema de bol-
sas auxílio, e elas têm normas que pró-
prias. Quando [o valor] não supre uma 
modalidade, ele é repassado a outra. A 
burocracia com o bolsa atleta é menor 
(em relação ao chamamento público)”, 
disse o dirigente, lembrando que al-
gumas modalidades em Cascavel não 
receberam propostas de associações 
para desenvolvê-las na última chamada 
pública para repasse de verbas.

Ideia inicialmente tida como “carro-
-chefe” da Secesp (Secretaria de Cultu-
ra e Esporte) para o repasse de R$ 2,227 
milhões aportados pela administração de 
Cascavel e não captados pelas entidades 
esportivas para desenvolver 17 moda-
lidades no município até o fim de 2020, 
o repasse de verbas por meio de bolsas 
atleta e técnico foi rechaçado pela maio-
ria dos representantes esportivos da ci-
dade, em reunião realizada na noite de 
terça-feira (29), na prefeitura.

De acordo com a Secesp, Cascavel 
já possui legislação própria de bolsas 
auxílio, que permitem o repasse de 
recurso público municipal diretamen-
te a atletas e técnicos, mas ela está 
em desuso e precisaria ser adequada 
aos tempos atuais.

Ainda assim, a ideia foi desaprovada 
pelos representantes das modalidades: 
“é uma maneira errada de se pagar um 
técnico, pois há direitos trabalhistas e 
previdenciários envolvidos, já em rela-
ção ao atleta, tem que ser bem colo-
cada essa proposta”, avaliou a canoísta 

Não ao auxílio de bolsas atleta e técnico

VANDERLEY SOARES

DOIS VIZINHOS FUTSAL
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SÁBADO
17h Fortaleza x Atlético-MG
19h Palmeiras x Ceará
19h Fluminense x Vasco
21h Chapecoense x São Paulo

DOMINGO
16h Flamengo x Corinthians
18h Grêmio x Internacional
18h Athletico-PR x CSA
19h Cruzeiro x Bahia
19h Santos x Botafogo
19h30 Goiás x Avaí

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 68 29 21 5 3 60 24 36
2º Palmeiras 60 29 17 9 3 47 22 25
3º Santos 55 29 16 7 6 39 26 13
4º São Paulo 49 29 13 10 6 29 20 9
5º Grêmio 47 29 13 8 8 50 31 19
6º Internacional 46 29 13 7 9 35 27 8
7º Corinthians 45 29 11 12 6 31 22 9
8º Athletico-PR 43 29 12 7 10 43 31 12
9º Bahia 41 29 11 8 10 32 28 4
10º Goiás 39 29 11 6 12 32 45 -13
11º Vasco 38 29 10 8 11 27 35 -8
12º Fortaleza 35 29 10 5 14 34 39 -5
13º Atlético-MG 35 29 10 5 14 34 41 -7
14º Botafogo 33 29 10 3 16 25 35 -10
15º Ceará 33 29 9 6 14 30 30 0
16º Cruzeiro 32 29 7 11 11 25 35 -10
17º Fluminense 30 29 8 6 15 29 41 -12
18º CSA 29 29 7 8 14 20 41 -21
19º Chapecoense 21 29 4 9 16 24 43 -19
20º Avaí 17 29 3 8 18 15 45 -30

30ª RODADA

SÉRIE A

Duelo que tem peso de clássico 
– eleva o moral do vencedor e baixa 
o do perdedor -, Flamengo x Corin-
thians movimenta as duas maiores 
torcidas do País neste domingo 
(3), às 16h, no Maracanã, pela 30ª 
rodada do Brasileirão.

Líder com oito pontos de vanta-
gem para o Palmeiras, segundo colo-
cado, o Rubro-Negro carioca vem de 
empate fora de casa com o Goiás, 
o que encerrou a sequência de sete 
vitórias seguidas, mas aumentou 
para 16 jogos a série sem derrotas.

Em busca de mais três pontos 
para se aproximar ainda mais do 
título antecipado, o Fla conta nova-
mente com sua torcida. Mais de 
55 mil ingressos foram vendidos 
antecipadamente. A confiança do 
torcedor é justificada pela campa-
nha no Rio de Janeiro, onde em 14 
jogos disputados como mandante, 

Flamengo x Corinthians
o time da Gávea faturou 13 vitórias 
e um empate.

Para este jogo, entretanto, não 
contará com o artilheiro Gabigol, sus-
penso. Ele será substituído por Viti-
nho ou Reinier. Já a expectativa para 
o técnico Jorge Jesus fica por conta 
do retorno do goleiro Diego Alves, 
que foi desfalque por entorse de joe-
lho contra o Goiás e viu seu reserva, 
César, ser expulso e dar lugar à ter-
ceira opção do setor, Gabriel Félix.

No Corinthians, que não vence há 
sete jogos, o contestado técnico Fábio 
Carille mudará a formação da equipe, 
com Pedrinho centralizado no meio de 
campo titular, Ramiro na ponta direita 
e Mateus Vital no lado esquerdo do 
ataque. Com isso, Clayson e Sornoza 
perdem lugar no 11 inicial. Vagner 
Love segue fora e Boselli volta a ficar 
à disposição após cumprir suspensão 
na derrota para o CSA. 
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