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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. l Pág. 15
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Respeito e
saudades

Cerca de 100 mil pessoas devem passar
pelos cemitérios municipais de Cascavel
neste sábado, Dia de Finados.
l Pág. 7

Desassoreamento do Lago
só em novembro de 2020
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.
l Pág. 3
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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 pensamentos 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
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gozar da aconchegante
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Sanepar confirma
desassoreamento, mas
só daqui a 12 meses
Ainda sem saber se
há ou não agentes contaminantes 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 irregularidades no contrato firmado
entre Sanepar e Prefeitura
de Cascavel, inclusive com
a “devolução” da responsabilidade do Lago ao Município. O desassoreamento
que custou R$ 7 milhões
em 2011 também é questionado em inquérito civil.
Ao MP, a Sanepar já informou que fará o novo desassoreamento 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 ser vidores
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 dragagem do lodo, ação que vai
demorar um ano até que a
licitação ocorra para a contratação da empresa. Precisamos 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

(4) completa um mês da
coleta das amostras de
água e lodo, trabalho essencial para definir onde pôr a
terra a ser removida.
Da Secretaria de Meio
Ambiente partiu a proposta
de uma intervenção direta
no lago com retroescavadeiras. Porém, o teste realizado
pelos técnicos da Sanepar
- encaminhado dia 24 de
outubro - está no gabinete
do presidente do Instituto
das Águas, José Luiz Scroccaro, ainda sigiloso.
A reportagem de HojeNews 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 resultado: o laudo saiu da Sanepar com destino ao Instituto
das Águas e depois seguiria
ao gabinete do prefeito, Leonaldo Paranhos (PSC).
Diante dos questionamentos, o diretor-presidente
da Sanepar, Claudio Stabile,
elaborou uma nota, confirmada pela assessoria de
imprensa, no entanto, mas
ainda não a publicou.
Wagner Yonegura, secretário de Meio Ambiente,
todas as vezes que foi procurado garantiu que o laudo
não passará pela pasta
dele, embora seja a mais
interessada no tema.
Paranhos diz que também
não teve respostas. “Aguardamos o resultado. Precisamos fazer essa ação agora,
que há estiagem [o lago
está quase seco]. Esperamos o laudo para decidir
rapidamente o que fazer:
o lago não pode ficar sangrando”, afirma o prefeito.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
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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.

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.

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.
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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”.

HOJE NEWS, 02 DE NOVEMBRO DE 2019
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Dercina Talfer
ª 04 de março de 1957
V 29 de outubro de 2019

A doce e trabalhadora Dercina
Natural de São Gabriel da Palha
(ES), Dercina Talfer se aventurou
a morar em Cascavel com apenas 19 anos, nos idos de 1976.
Ela seguiu o irmão Antônio, que

se mudou para Cascavel transferido pelo Banco do Brasil, onde já
trabalhava.
Dercina também logo encontrou
emprego. “Ela começou a trabalhar
como zeladora em algumas residências e em 1992 fez concurso
público e passou, então foi trabalhar na prefeitura”, lembra Antônio.
Ao longo dos anos, ela trabalhou em vários locais diferentes:
no Cmei (Centro Municipal de Educação 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.

A despedida

DERCINA ao lado dos familiares

Aos 62 anos, Dercina Talfer descobriu uma pancreatite aguda. Ela
ficou 42 dias internada no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, mas
não resistiu aos tratamentos e teve
falência múltipla dos órgãos. Dercina faleceu na última terça-feira
(29). Ela não chegou a ter filhos.

LOCAL
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Finados terá extensa
programação religiosa

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 Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio.
Às 17h haverá missa na Paróquia São Paulo e às 19h na Paróquia 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 Francisco de Assis.
Neste ano, os cemitérios estarão
abertos para visitação das 7h às 18h.
De acordo com o superintendente da Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários
de Cascavel), Beto Guilherme, a
expectativa é de que 100 mil pessoas passem pelos cemitérios
municipais neste sábado.
n Reportagem: Milena Lemes

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 enviadas 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, orfanatos e núcleos socioeducativos.
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Espaço APAExonado

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 campanha fundamental em relação ao acesso
das pessoas com deficiência, seja pelas
cadeiras ou pelos itens de acessibilidade.
“Nesse sentido, a participação da comunidade é muito importante para que essa

campanha continue a beneficiar muitas
pessoas”, salienta.
Nos anos de 2015 e 2017, a Apae recebeu 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 Instituto 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.

Arte e interação no MAC

O MAC (Museu de Arte de Cascavel) recebeu 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 monitorada, 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.
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PACHECO
cobra reabertura
total e urgente do
Pronto-Socorro do HU

O deputado Marcio Pacheco
(PDT) vem cobrando a reaber tura
urgente do Pronto-Socorro (PS) do
Hospital Universitário (HU) em Cascavel. 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 jornalísticas produzidas pelos órgãos de
imprensa de Cascavel. Estamos
construindo com a Secretaria Estadual 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 outubro, de um requerimento endereçado

para o secretário Estadual de Saúde, Carlos
Alberto Gebrim Preto, o
Beto Preto.
No documento,
aprovado pela Assembleia 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 beneficiar 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), responsável 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

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 unidade reduziu pela metade esse
atendimento. O reflexo disso foi a
superlotação nas UPAS do Município. 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 aproximadamente 2 milhões de habitantes.
O Hospital Universitário é considerado o maior prestador de atendimento 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.
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Áries

Gêmeos

Abrir
Santa
a (?):
protetora
desabafar
dos
ciganos

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 acontecerão antes de decisões definitivas. Tenha
paciência.

Peça de
que
Alívio
fixa a
doença
mangueiMarreca
ra do gás
de
aoasas
fogão
negras e
máscara
Enguia,
branca
em
inglês
(pl.)
Entrega
(?), cortesia de
farmácias

Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Vênus em Sagitário indica atração pela força
da natureza, pela beleza das matas e dos horizontes amplos. É onde você se fortalecerá.
Aguarde reflexões profundas.
O setor financeiro estará sensível a Mercúrio
retrógrado até o dia 20. Aguarde idas e vindas, 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 passageiro. 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 resgatar 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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10/conceitual.
4/alan
— arno
— drag.
5/alemã —
— malhada
curse ——
trela.
6/hóstia
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Virgem

Mercúrio ficará retrógrado no intenso Escorpião até o dia 20. É a promessa de revisões
e regressos em questões profissionais ou de
saúde. Atenção com equipamentos e instrumentos, eles poderão sofrer avarias.
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Leão

Touro

www.coquetel.com.br
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Vênus em Sagitário traz leveza para o astral
deste mês. Ótimo para você negociar trabalhos com fluidez. No amor, algo não está muito
certo. Aguarde para que a clareza venha.
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PALAVRAS CRUZADAS
DIRETAS
(?) vencidas: direito Mesquita, igreja e sinagoga

Duas formas narrati- "Casa" do
vas explo- Conterrâneo turista
radas por de Frank Refresco
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europeia
(?),
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Aproveite para resolver pendências de trabalho
e ter reuniões importantes. Mercúrio retrógrado
até o dia 20 pede detalhamento.

www.coquetel.com.br
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Suspeita de matar garota
e ferir pais é presa em Foz
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 homicídio 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 atirando contra eles. A jovem foi atingida
na perna e na cabeça e morreu no local.
Os pais foram encaminhados em estado

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

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

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 disseram que teria sido motivado por um
desentendimento entre vizinhos.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

FÁBIO DONEGÁ

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 policiais. 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.

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

Mutirão Carcerário
vai analisar 200
processos

04
26
02
03
33

O Mutirão Carcerário que ocorrerá
nesta próxima semana em Cascavel
deve analisar 200 processos de presos,
de acordo com informações preliminares 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 condicional, com amparo na Lei de Execuções Penais. O objetivo da análise dos
processos é abrir vagas no superlotado
sistema penitenciário.
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Novo chamamento
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 chamamento público para distribuir cerca
de R$ 2,227 milhões de recursos públicos municipal para o desenvolvimento do desporto de rendimento 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 desporto cascavelense para os anos de
2019 e 2020. Para este ano, R$
1,590 milhão foram captados por
entidades organizadas da sociedade 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 Prefeitura, durante reunião entre pessoas ligadas ao esporte (gestores de
associações, diretores, técnicos e
atletas) e representantes da administração pública municipal.
Durante o encontro, outras propostas chegaram a ser levantadas
para que o dinheiro aportado às
modalidades esportivas não ficasse 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 chamamento público será realizado, mas não
deverá ser lançado tão brevemente quanto esperam as entidades
esportivas. “Não posso estipular
prazo para o lançamento do edital

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 seguindo a cronologia desses que
estão em andamento. Há prazos
legais que obrigatoriamente temos

que cumprir, aguardar que transcorram”, diz o secretário municipal de Cultura e Esporte, Ricardo
Bulgarelli, que nos próximos dias
tratará do assunto com os representantes do paradesporto, que
nos próximos dias terão acesso
ao chamamento público.

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 esportivas, 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
OFÍCIO
DE REGISTRO
para o transporte,2ºque
é algo muito
oneroso aosCIVIL
competidores e na qual
temos uma demanda
grande de pedidos.
estamos elaborando essa
5º TABELIONATO
DEJáNOTAS
licitação.
Já a
outra –parte
será agregada
a um–chamamento
para o ano
Av.
Brasil 8065
– Centro
CEP 85801-002
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que vem, para atender as modalidades que não foram atendidas”.
email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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
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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
CASCAVEL, 02 DE NOVEMBRO DE 2019
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DOIS VIZINHOS FUTSAL

Não ao auxílio de bolsas atleta e técnico

Ideia inicialmente tida como “carro-chefe” da Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte) para o repasse de R$ 2,227
milhões aportados pela administração de
Cascavel e não captados pelas entidades
esportivas para desenvolver 17 modalidades no município até o fim de 2020,
o repasse de verbas por meio de bolsas
atleta e técnico foi rechaçado pela maioria dos representantes esportivos da cidade, 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 diretamente 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 relação ao atleta, tem que ser bem colocada essa proposta”, avaliou a canoísta

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, contemplar 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 representantes esportivos na reunião que
aprovou a ideia do bolsa atleta: “na
Federação, trabalhamos com algumas
cidades que têm esse sistema de bolsas auxílio, e elas têm normas que próprias. 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 algumas modalidades em Cascavel não
2ºdeOFÍCIO
DE REGISTRO CIVIL
receberam propostas
associações
para desenvolvê-las na5º
última
chamada
TABELIONATO DE NOTAS
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Futsal Paraná), às 20h30, no Ginásio
SOARES
termos do artigo 1525, VANDERLEY
Incisos,
I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Teodorico Guimarães. Na partida de
realizada terça-feira
(29)
em Santa
1- PATRICK KENDRICK DOS SANTOS MORAIS Eida,
ELIZANDRA
DE PAULA
FERREIRA
Tereza
do
Oeste,
os
visitantes
2- ALISSON CRISTIANO BECKER CARLOS E JÉSSICA CAROLINE CORREA DEvenceram
SOUZA
2 a 1, resultado que permite ao Dois
3- ISAIAS DE SOUZA FERNANDES E LUCINÉIA por
DE OLIVEIRA
VizinhosDAempatar
4- WAGNER LUIZ PRESTES E EDICLÉIA MARA VIEIRA
SILVA para seguir adiante na
competição,
para enfrentar quem passar
5- CLODIMAR GONÇALVES VIEIRA E ELISAMA ZANETTI MEHRET
do
duelo
entre
e Foz
Cataratas,
6- JEFFERSON APARECIDO DE SOUSA E KHAOANA CAROLINEMarreco
SCHIMITT
RIBEIRO
que
ainda
não
tem
datas
para
ocorrer.
7- CLAUDINEI DE CARVALHO E PAULA MAKIELLE VANSO
Já paraABREU
a Serpente,
só a vitória interessa,
8- JOÃO LEONARDO ALVES SILVA E PAOLA CRISTINA
PEREZ
para
levar
a
disputa
da
vaga à prorroga9- JEFFERSON CABRAL BERNARDES E SANDRA SANTANA DE CARVALHO
ção,
tempo
extra
no
qual
os rivais
jogarão
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da lei.
em
condição
de
igualdade,
que
ser
persistir
O Autódromo Zilmar Beux sedia neste domingo (3) a 33ª edição da Cascavel de CASCAVEL,
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até
o
apito
final
levará
a
definição
do
ventradicional prova do automobilismo paranaense. Serão 55 carros na pista, três horas de corrida e
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a prova que
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ingresso para
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Novo chamamento
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 chamamento público para distribuir cerca
de R$ 2,227 milhões de recursos públicos municipal para o desenvolvimento do desporto de rendimento 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 desporto cascavelense para os anos de
2019 e 2020. Para este ano, R$
1,590 milhão foram captados por
entidades organizadas da sociedade 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 Prefeitura, durante reunião entre pessoas ligadas ao esporte (gestores de
associações, diretores, técnicos e
atletas) e representantes da administração pública municipal.
Durante o encontro, outras propostas chegaram a ser levantadas
para que o dinheiro aportado às
modalidades esportivas não ficasse 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 chamamento público será realizado, mas não
deverá ser lançado tão brevemente quanto esperam as entidades
esportivas. “Não posso estipular
prazo para o lançamento do edital

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 seguindo a cronologia desses que
estão em andamento. Há prazos
legais que obrigatoriamente temos

que cumprir, aguardar que transcorram”, diz o secretário municipal de Cultura e Esporte, Ricardo
Bulgarelli, que nos próximos dias
tratará do assunto com os representantes do paradesporto, que
nos próximos dias terão acesso
ao chamamento público.

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 esportivas, 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
OFÍCIO
DE REGISTRO
para o transporte,2ºque
é algo muito
oneroso aosCIVIL
competidores e na qual
temos uma demanda
grande de pedidos.
estamos elaborando essa
5º TABELIONATO
DEJáNOTAS
licitação.
Já a
outra –parte
será agregada
a um–chamamento
para o ano
Av.
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que vem, para atender as modalidades que não foram atendidas”.
email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

HABILITAÇÃO
CASAMENTO
2º OFÍCIO DEDE
REGISTRO
CIVIL

Apresentaram neste 5º
Oficio
os documentos deDE
habilitação
para casamento, nos
TABELIONATO
NOTAS
termos
do
artigo
1525,
Incisos,
I,II,III,
IV
e
V
do
Código
Civil Brasileiro.
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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
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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DOIS VIZINHOS FUTSAL

Não ao auxílio de bolsas atleta e técnico

Ideia inicialmente tida como “carro-chefe” da Secesp (Secretaria de Cultura e Esporte) para o repasse de R$ 2,227
milhões aportados pela administração de
Cascavel e não captados pelas entidades
esportivas para desenvolver 17 modalidades no município até o fim de 2020,
o repasse de verbas por meio de bolsas
atleta e técnico foi rechaçado pela maioria dos representantes esportivos da cidade, 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 diretamente 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 relação ao atleta, tem que ser bem colocada essa proposta”, avaliou a canoísta

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, contemplar 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 representantes esportivos na reunião que
aprovou a ideia do bolsa atleta: “na
Federação, trabalhamos com algumas
cidades que têm esse sistema de bolsas auxílio, e elas têm normas que próprias. 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 algumas modalidades em Cascavel não
2ºdeOFÍCIO
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Flamengo x Corinthians
Duelo que tem peso de clássico
– eleva o moral do vencedor e baixa
o do perdedor -, Flamengo x Corinthians movimenta as duas maiores
torcidas do País neste domingo
(3), às 16h, no Maracanã, pela 30ª
rodada do Brasileirão.
Líder com oito pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, 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 novamente com sua torcida. Mais de
55 mil ingressos foram vendidos
antecipadamente. A confiança do
torcedor é justificada pela campanha no Rio de Janeiro, onde em 14
jogos disputados como mandante,

o time da Gávea faturou 13 vitórias
e um empate.
Para este jogo, entretanto, não
contará com o artilheiro Gabigol, suspenso. Ele será substituído por Vitinho 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 joelho contra o Goiás e viu seu reserva,
César, ser expulso e dar lugar à terceira 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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SÉRIE A
Pos. Time

1ºFlamengo
2ºPalmeiras
3ºSantos
4ºSão Paulo
5ºGrêmio
6ºInternacional
7ºCorinthians
8ºAthletico-PR
9ºBahia
10º Goiás
11º Vasco
12º Fortaleza
13º Atlético-MG
14º Botafogo
15º Ceará
16º Cruzeiro
17º Fluminense
18º CSA
19º Chapecoense
20º Avaí

PG J

68
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55
49
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35
33
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29
21
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29
29
29
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21
17
16
13
13
13
11
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11
11
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10
10
10
9
7
8
7
4
3

E D GP GC SG

5
9
7
10
8
7
12
7
8
6
8
5
5
3
6
11
6
8
9
8

3
3
6
6
8
9
6
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10
12
11
14
14
16
14
11
15
14
16
18

60
47
39
29
50
35
31
43
32
32
27
34
34
25
30
25
29
20
24
15

30ª RODADA
17h
19h
19h
21h
16h
18h
18h
19h
19h
19h30

SÁBADO
Fortaleza x Atlético-MG
Palmeiras x Ceará
Fluminense x Vasco
Chapecoense x São Paulo
DOMINGO
Flamengo x Corinthians
Grêmio x Internacional
Athletico-PR x CSA
Cruzeiro x Bahia
Santos x Botafogo
Goiás x Avaí

24
22
26
20
31
27
22
31
28
45
35
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35
30
35
41
41
43
45

36
25
13
9
19
8
9
12
4
-13
-8
-5
-7
-10
0
-10
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-21
-19
-30

