
Família Acolhedora de
Cascavel é destaque em
toda América Latina
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Uopeccan pede ajuda;
ela precisa de doação 
de alimentos básicos

PÁGINA

06

 Reta final
A população da zona oeste de Cascavel está prestes a 
ganhar oficialmente seu próprio Ecopark, cujas obras 

entraram na reta final. Operários fazem a cerca, concluem o 
plantio de árvores e da grama, e vão dando os toques finais 

do parque que custou R$ 13.802.347,99. l Pág. 4
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Prefeitura vai instalar
rastreadores na frota 

Com praticamente metade da frota pública renovada, a Prefeitura de Cascavel prepara 
a instalação de rastreadores nos veículos. O sistema foi desenvolvido pela Fundetec, 

com custo bastante reduzido, e vai permitir o monitoramento dos carros em tempo real, 
informando inclusive dados de quem o está conduzindo. l Pág. 3

Alto custo faz Cascavel
desistir de sediar os Jogos 
da Juventude do Paraná
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Cidades devem planejar 
para enfrentar as águas

O verão 2019/2020 já entrou para a história como um dos mais mar-
cantes pelos impactos causados pelas chuvas em importantes municípios 
brasileiros. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras localida-
des, pagam um preço alto pela urbanização desenfreada e a consequente 
impermeabilização do solo.

Os estragos não se limitam aos fatores acima apontados. As mudanças 
climáticas vão impactar cada vez mais na vida da população, principal-
mente das regiões metropolitanas. São Paulo, por exemplo, já tem histórico 
de enfrentar longos períodos de seca e momentos onde o volume das 
chuvas passa, em muito, das médias históricas.

Assim como nas cidades brasileiras, municípios dos EUA, da França, 
da Inglaterra e da Itália têm enfrentado os resultados das mudanças climá-
ticas com indicadores muito além das médias históricas, tanto na estiagem 
como no aumento do volume de chuvas. Para as localidades populosas, 
é um grande estrago, isso quando não se transformam em tragédias.

A tecnologia já permite utilizar ferramentas para prever com alguma 
antecedência o volume de chuvas. Informações como essa ajudam a 
Defesa Civil a se preparar com algumas horas de antecedência para 
eventuais catástrofes, principalmente no atendimento às populações que 
moram em regiões de maior risco como às margens dos grandes rios e 
em encostas. Por outro lado, os piscinões têm uso limitado diante de um 
grande volume de água das chuvas.

As soluções passam por aumentar a permeabilidade do solo, princi-
palmente nas proximidades dos cursos dos rios. Os piscinões também não 
devem ser descartados, mas construídos associados com outras soluções, 
como parques lineares, incentivos com redução de IPTU para os moradores 
manterem áreas permeáveis nos seus imóveis.

Uma medida fundamental é a coleta correta do lixo. Esse é um material 
que, invariavelmente, contribuiu para aumentar ainda mais os estragos, 
tampando bueiros e aumentando os riscos de contaminações. Em tem-
porais, podemos ver de tudo boiando nos rios, até mesmo móveis como 
sofás e geladeiras. Isso aumenta ainda mais o caos.

Uma coisa podemos ter certeza: as enchentes e a secas vão passar, 
cada vez mais, a fazer parte do nosso cotidiano. As soluções não são 
simples, mas precisam avançar para evitar que a vida em regiões metro-
politanas fique insuportável e com custos das tragédias cada vez maiores.

Luiz Pladevall é engenheiro, presidente da Apecs (Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP 

(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).

IVAN FUQUINI/DIVULGAÇÃO SESA

 “Alertamos 
a todo o 

paranaense, 
independente 

da região de residência, 
para a necessidade de 
eliminar os criadouros 
do mosquito 

transmissor da 
doença”. 

Secretário da Saúde 
do Paraná, Beto 

Preto, reforça apelo 
para que as pessoas 

limpem seus quintais, 
onde estão 90% 

dos criadouros do 
mosquito transmissor 

da dengue. 
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Panorama
esportivo

JOGAM HOJE
                          LIBERTADORES

21h30 S. Cristal x Barcelona-EQU

                        SUL-AMERICANA
19h15 Zamora x Plaza Colônia
21h30 Cusco x Audax Italiano
21h30 Independiente x Fortaleza

                            COPA DO BRASIL
16h30 Ferroviária x Avaí
19h15 N. Hamburgo x Ponte Preta
20h30 Afogados x Atlético-AC
21h30 São Raimundo x Cruzeiro

                         COPA DO NORDESTE
20h Santa Cruz x ABC

                              COPA DA ITÁLIA
16h45 Milan x Juventus
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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max 29 
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Curitiba
max 26
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Sexta
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Céu claro

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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13/2/2020

09 18 19 21 23 27 30
concurso: 263

04 06 20 28 30 47

concurso: 2049

concurso: 1444

CORITIBA

concurso: 2047

05 10 11 19 20 23 25 
29 34 40 42 44 51 62 

65 67 84 88 93 97

02 21 24 25 26 48

01 10 21 27 36 59 61

DEZEMBRO

04 06 32 35 41 45
concurso: 2233

concurso: 5195

20 22 34 43 80

concurso: 5467

14.465
71.415
92.302
07.699
53.807

MINGUANTE
15/02 - 19h19

NOVA
23/02- 12h33

01 02 03 05 06 07 08 09
10 15 16 19 23 24 25 

concurso: 1928

Rio de Janeiro - Os 
amantes do futebol tive-
ram uma notícia especial, 
ontem (12), oriunda dos 
perfi s ofi ciais da Conmebol e 
da Uefa. As autoridades ges-
toras do futebol na América 
do Sul e na Europa estão 
estudando a possibilidade 
de voltar a realizar o duelo 
intercontinental de clubes.

O evento, realizado de 

 Cascavel - Durou 
pouco tempo a empolgação 
da comunidade esportiva de 
toda região pela possibili-
dade de a fase fi nal da Divi-
são A dos Jojups (Jogos da 
Juventude do Paraná) ser 
realizada em Cascavel neste 
ano. Nesta semana, cerca 
de um mês após a divulga-
ção do calendário de even-
tos para 2020, o Instituto 
Paranaense de Ciência do 
Esporte confi rmou a alte-
ração das sedes das fases 
decisivas da competição. A 
Divisão A foi transferida 
para Guarapuava, de 11 a 
20 de setembro, e a Divisão 

Jogos da Juventude

Estado oficializa mudança de
sede: de Cascavel a Guarapuava

B para São Matheus do Sul, 
de 9 a 15 de outubro.

“Os Jojups têm um 
caderno de encargos que 
o município não poderia 
cumprir, um custo eleva-
díssimo e, principalmente, 
teríamos de alojar entre 
cinco e seis mil atletas em 
escolas e colégios, o que 
torna a logística bastante 
complicada e um investi-
mento com um custo alto. 
Fiz um estudo e a Secesp 
não teria condições de 
bem fazer esse papel. Por 
isso, analisamos a pro-
posta e concluímos que 
não era possível”, explica o 

secretário da Secretaria de 
Cultura e Esporte de Cas-
cavel, Ricardo Bulgarelli.

Ainda de acordo com o 
gestor do esporte munici-
pal, em pré-conversa com 
representantes da Secreta-
ria de Estado de Esporte, 
em Curitiba, o prefeito 
Leonaldo Paranhos disse 
que Cascavel “poderia” 
ser sede da competição, 
mas antes de oficializar 
a decisão houve o pedido 
pelo estudo da Secesp, que 
mostrou a inviabilidade.

“Eu disse ao prefeito 
que seria muito arriscado 
sediarmos, porque para 

isso precisaria de um ano 
de preparação, pois este 
ano as licitações só podem 
ser feitas até maio, em fun-
ção do calendário eleito-
ral. É um ano atípico e eu 
precisaria saber disso ao 
início do ano passado para 
ter me preparado com os 
locais e as licitações neces-
sárias. Não é algo simples, 
tanto que Francisco Beltrão 
estava acertado para sediar, 
mas declinou. A Secretaria 
de Estado sabia que nossa 
decisão estava condicionada 
a uma resposta e eu pronta-
mente a comuniquei sobre a 
inviabilidade”.

Gestão esportiva
Estão abertas as inscri-
ções para o 5º Seminário 
Internacional de Gestão e 
Políticas para o Esporte, 
que será realizado entre os 
dias 20 e 23 de maio na 
cidade de Foz do Iguaçu. 
Organizado pelo Instituto 
de Pesquisa Inteligência 
Esportiva, da UFPR, esta 
edição contará com uma 
parceria com a Universi-
dade Federal da Integração 
Latino-Americana.

Fórum Nacional 
O encontro ainda envolve 
o Fórum Nacional dos 
Secretários de Estado de 
Esporte e o Encontro Anual 
de Gestores do Esporte do 
Paraná, realizado pela Supe-
rintendência de Estado do 
Esporte do Paraná. Neste 
encontro dos gestores para-
naenses, serão apresenta-
dos os trabalhos realizados 
pelos municípios, chamados 
de case de sucesso. Uma 
palestra magna no dia 20 
de maio abrirá o evento.

Rumo a excelência
Para o superintendente do 
Esporte do Paraná, Helio 
Wirbiski, esse encontro anual 
aproxima cada vez mais os 
gestores municipais rumo a 
excelência: “É um evento tradi-
cional e esperado pela comuni-
dade esportiva do Estado por 
justamente trazer sempre uma 
série de cases de sucesso, 
trabalhos científicos e profis-
sionais com ampla relevância 
no cenário esportivo, que 
apresentam as tendências. 
Esta troca de experiências 
agora aliada a um seminário 
internacional, vai ampliar as 
possibilidades aos nossos 
gestores, que poderão 
assim escolher o melhor 
caminho do crescimento do 
esporte, cada um se adap-
tando a sua realidade”.

De um lado, Zlatan Ibrahimovic. Do outro, Cristiano Ronaldo. O jogo de ida entre Milan e Juventus pelas semifinais da Copa da 
Itália, às 16h45 (de Brasília) desta quinta-feira (13), no San Siro, será marcado pelo duelo entre os dois atacantes, que estão 
entre os maiores jogadores dos últimos 15 anos: Ibrahimovic, de volta aos 38 anos de idade para o futebol europeu depois de 
passar por Los Angeles, tem seis gols em três jogos e melhorou o desempenho do Milan, que estava carente de referências. 
Ídolo na Itália, onde jogou na Juventus, Inter e Milan – agora está em sua segunda etapa depois do período entre 2010 e 2012 
– o gigante sueco conhece bem Cristiano Ronaldo, que acabou de fazer 35 anos e parece compartilhar com Ibra o segredo da 
juventude eterna. O CR7, aliás, depois de um começo abaixo de seus números habituais, retomou seu ritmo nas últimas semanas 
e soma dez rodadas consecutivas marcando gols no Italiano, totalizando 20 gols em 20 jogos no campeonato nesta temporada.

COPA DA ITÁLIA | Ibra x CR7 em Milan x Juventus

1960 e 2004, reunindo os 
vencedores da Libertado-
res e da Liga dos Campeões 
da Europa, fi cou conhecido 
como Mundial Interclubes 
e por realizar grandes due-
los e partidas memoráveis. 
Com o decorrer do tempo, 
a partir de 2000, o torneio 
começou a ser moldado 
como o atual Mundial de 
Clubes da Fifa, reunindo 

participantes de todos os 
continentes.

Tentando estreitar os 
laços entre as organizações, 
durante a reunião realizada 
ontem em Nyon, na Suíça, 
Uefa e Conmebol expuse-
ram suas respectivas neces-
sidades e opiniões sobre o 
retorno do duelo. Ao que 
tudo indica, é real a possi-
bilidade de tudo dar certo.

O que leva os respon-
sáveis acreditarem nisso 
é o fato de que o Mundial 
organizado pela Fifa pas-
sará a esboçar um novo for-
mato a partir do ano que 
vem, dando espaço assim 
para que o duelo seja viável 
de acontecer, justamente 
pelo fato de se restringir 
somente aos dois campeões 
dos torneios listados acima. 

Conmebol e Uefa pretendem retomar duelo intercontinental
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A frota sucateada do 
Município de Cascavel era 
um problema comum entre 
as secretarias: motores 
com a vida útil esgotada, 
bancos de veículos quebra-
dos e latarias aos pedaços. 
Diante da situação, a pre-
feitura investiu na aquisi-
ção de veículos. Dos 821 
que compõem a frota (auto-
móveis, caminhões, equi-
pamentos e ônibus), 385 
foram adquiridos na atual 
gestão. “Optamos em reno-
var a frota, pois havia mui-
tos veículos velhos, alguns 
com mais de 20 anos de 
uso e a manutenção não 
compensava, pois ficavam 
mais tempo na oficina do 
que em uso. Além disso, 
o gasto com combustível 
era muito alto”, explica o 
secretário de Planejamento 
e Gestão, Edson Zorek.

Em função do uso 
intenso dos veículos, a ges-
tão desistiu da terceirização 
total da frota, medida que 
chegou a ser anunciada. 
Apenas seis veículos estão 
nessa modalidade de loca-
ção e o custo/benefício 
ainda é considerado pouco 
atrativo ao setor público. 

Há um registro de preços 
aberto para a aquisição de 
novas unidades conforme a 
necessidade. 

Além dos carros de pas-
seio, a prefeitura adquiriu 
novos maquinários para o 
conserto de estradas rurais 
e obras públicas, o que 
demandou boa par te dos 
investimentos. “Havia uma 
deficiência muito grande no 
maquinário. Caminhões e 
patrolas foram adquiridos e 
agora são usados em obras 
no interior, com convênios, 
como o da Itaipu”, diz Zorek.

Para que houvesse 
a t roca,  os ve ícu los 

Sem receios
O limite com contratações de servidores não intimida a 

gestão pública atual. Apesar dos gastos batendo no limite 
prudencial, a prefeitura pretende fazer de tudo para que 

possa melhorar ainda mais o quadro educacional: pretende 
realizar concurso público em breve para contratar professores 

de educação física para a rede municipal. A cobrança é a 
bandeira do vereador Carlinhos Oliveira (PSC), que vem 

mantendo um bom relacionamento com a gestão.

Madril: metralhador legislativo
Conhecido pela postura firme, o vereador Sebastião Madril 
(PMB), policial militar, aparece como um dos parlamentares 
que mais fizeram levantamentos de dados na Câmara. Nos 
últimos três anos, Madril requereu 31 moções, seguido de 

Alécio Espínola, Celso Dal Molin(PL) e Olavo Santos (Podemos), 
com saldo de 25 cada, e Jaime Vasatta (Podemos), 24. Em 

relação a projetos de leis ordinárias, o policial também lidera, 
com 59 propostas, seguido por Espínola, com 38, e Fernando 

Hallberg (PDT), 36. No quesito decreto legislativo, Madril 
elaborou 14 propostas, Hallberg oito e Carlinhos Oliveira/Pedro 
Sampaio, oito. Em relação aos requerimentos, Madril também 
aparece em primeiro: 302. Em seguida vêm Hallberg, com 274, 

e Sampaio, 96. Nas indicações, quem lidera o ranking deste 
mandato é Roberto Parra (MDB), 304; mas Madril está na cola, 

com 300, seguido por Jorge Bocasanta (Pros), 262.

De saída
O presidente da Fundação 
Municipal de Cultura 
e Esporte, Léo Mion, 
confirmou que até esta 
sexta deixa o cargo 
exercido desde que houve 
a implantação do setor 
pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC). Ele 
pretende apenas finalizar 
ações em andamento e 
se dedicar a negócios da 
família. Há uma semana 
ele havia negado interesse 
em disputar as eleições 
municipais.

Invasões
As áreas pertencentes 
ao Município e que são 
alvos de invasão estão 
sendo questionadas pelo 
vereador Sebastião Madril. 
O requerimento já chegou 
ao Concidade (Conselho 
Municipal da Cidade), 
que está em busca de 

dados por parte do setor de 
patrimônio. Ainda não há 
um levantamento a respeito. 
Madril constatou que um 
barracão da prefeitura estaria 
invadido na Rua Pernambuco, 
no Bairro Aclimação. O 
vereador quer saber o que 
o Município tem feito para 
reaver seus bens.

Obras na pista
Após seguidas reivindicações, 
o prefeito Paranhos obteve 
aval do Estado para que 
o Município assuma a 
responsabilidade sobre 
a Avenida Piquiri, trecho 
considerado como rodovia 
estadual, e, por isso, as 
obras estariam impedidas 
no trecho que compreende 
a Avenida Barão do Rio 
Branco até o Jardim Melissa. 
A elaboração dos projetos 
está em andamento e a nova 
pavimentação vai sair, garante 
o prefeito.

Com metade da frota 
nova, rastreadores 
serão instalados

dispensados passaram por 
vistorias: aqueles em que o 
gasto com conserto seria 
50% superior ao valor pra-
ticado no mercado (tabela 
Fipe) seria leiloado. Nessa 
lista há 25 unidades comer-
cializadas por meio de pro-
cesso já em andamento. 

Com o desempenho do 
setor, o Município conseguiu 
reduzir o total de veículos 
parados por problema em 
manutenção e hoje há 30 
unidades em oficinas.

Para que tenha total 
controle do uso da frota, a 
prefeitura pretende instalar 
equipamentos de rastrea-
mento. A Fundetec (Funda-
ção para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) 
está prestes a iniciar o uso 
experimental do sistema 
que custará em torno de 
R$ 100 por veículo. Na ini-
ciativa privada, o sistema 
custaria R$ 540 a instala-
ção e R$ 120 mensais de 
manutenção, um total de 
R$ 1,8 milhão para a frota, 
conforme licitação que che-
gou a ser feita, mas não foi 
autorizada. “Percebemos 
que não compensaria, por 
isso desenvolvemos um 
sistema próprio que vai 
custar R$ 10 o chip e R$ 
50 a instalação e vamos 
implantar o equipamento 
em 100 unidades de ime-
diato e ampliando depois 
de maneira gradativa”, 
explica Zorek.

O acompanhamento 
será em tempo real: per-
curso, combustível, tempo 
de parada, quilômetros 
rodados. Os ser vidores 
terão crachás que permiti-
rão as partidas e informarão 
de maneira automática os 
dados do condutor.  
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 Castramóvel retorna ao Guarujá 
O Castramóvel retorna ao Bairro Guarujá, zona sul de Cascavel, para realizar os 

atendimentos de castração de animais nesta quinta-feira (13), a partir das 8h30, 
no estacionamento da Paróquia São Francisco de Assis, na Rua Gralha Azul.

Os pacientes de quatro patas que serão submetidos ao procedimento cirúrgico 
já foram selecionados pela equipe do Castramóvel. Além disso, também será 

feito o atendimento pós-operatório para a retirada dos pontos dos 11 animais 
que foram castrados quando o projeto foi lançando, dia 3 de fevereiro. O crono-

grama dos próximos bairros a receber o Castramóvel ainda não foi definido. 
O serviço é destinado a pessoas carentes que moram em bairros que fazem parte do 
Território Cidadão e que tenham o Cadastro Único, ou ainda quem acolheu um ani-
mal de rua. O cadastro pode ser feito nas unidades do Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social). Para entrar na lista de espera do Guarujá, os cidadãos precisam ir 

até o local de atendimento do Castramóvel e fazer o cadastro pessoalmente.

 A população da zona oeste de 
Cascavel está prestes a ganhar ofi-
cialmente o Parque Linear do Cór-
rego Bezerra, já conhecido como 
Ecopark Oeste, localizado entre a 
Rua Públio Pimentel e a Avenida 
das Torres, no Bairro Santa Cruz.

A obra chegou a 95% de conclusão 
e deve ser inaugurada mês que vem.

André Luiz da Silva mora no Santo 
Onofre, bairro vizinho ao parque, e 
a filha Letícia, de cinco anos, vão 
ao local pelo menos três vezes na 
semana. “Foi uma grande melhoria 

Ecopark Oeste entra na reta final
Segunda fase 
Dirceu Freitas mora em frente ao 
Ecopark e acompanhou de perto 
todo o processo das obras. Ele diz 
que o local ficou muito bonito, mas 
fez alguns questionamentos com 
relação a bebedouros de água e 
banheiros. “Ficou um serviço bem 
feito, bem bonito, pelo menos não 
ficou aquele mato. Só que a obra 
está inacabada, cadê a água para o 
pessoal? Cadê o banheiro?”
A Secretaria de Obras informa que 
essa é a primeira etapa da obra e 
que na sequência serão feitos os 
ajustes complementares, como 
instalação de bebedouros no parcão 
e para as pessoas, assim como os 
banheiros. Os projetos estão em 
elaboração e ainda não há prazo 
para início.

Esculturas 
Um dos atrativos do Ecopark 
Oeste são as esculturas. Feitas de 
cimento, pedra, areia, ferro e tela, 
elas deixam o parque mais diver-
tido. “Essas esculturas de peixe, boi, 
ave, suíno, cobra, cachorro, gato, 
tartaruga e até uma onça, entre 
outras, não foram escolhidas de 
forma aleatória. Elas representam 
a nossa fauna e também o nosso 
potencial produtivo agropecuário. 
Com esses elementos representados, 
queremos mostrar para a população 
parte do que produzimos no campo 
e a nossa biodiversidade”, resume o 
escultor Luiz Gagliastri.

EQUIPE instala cerca ao redor do parque 

Convênio com 
Itaipu

O projeto do Ecopark Oeste foi 
viabilizado por meio de convênio 
entre o Município e a Itaipu Bina-
cional, no qual foi planejado para 

a recuperação do Córrego Bezerra, 
com plantio de árvores em seu 

entorno, pista de caminhada, par-
cão (área comum onde os animais 
de estimação poderão frequentar 

com os donos), ciclovia, paraciclos, 
horta-escola, lago, estacionamento, 
pontos de travessia e equipamentos 
de alongamento e atividades físicas.

para o bairro... Estava precisando 
mesmo, pois era uma área aban-
dona há muito tempo. Todo o mundo 
está curtindo. Antes tínhamos ape-
nas duas escolhas, o Lago ou a Ave-
nida Tancredo Neves e agora temos 
outra bem pertinho de casa”.  

Ao todo, a obra custou R$ 
13.802.347,99. “Estamos con-
cluindo a pavimentação, a sinaliza-
ção horizontal e vertical, o plantio 
das árvores e de grama, fazendo 
os últimos acabamentos do lago e 
concluindo a cerca e os acessos do 
parque”, explica o engenheiro civil e 
fiscal da obra, Ulysses Afonso Zaror. 

FÁBIO DONEGÁ
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 O Hospital do Câncer Uopec-
can de Cascavel está precisando 
de doação de alimentos como 
leite, feijão, açúcar e farinha de 
trigo. A solicitação é promovida 
pelo Núcleo Solidário, responsá-
vel pelo armazenamento e pela 
distribuição de cestas básicas 
para os pacientes que se encon-
tram em vulnerabilidade social.

As doações de alimentos são 
destinadas para a produção de 
refeições para pacientes internados, 
para a casa de apoio ao paciente 
com câncer que possui todo o 

 O Programa Família Acolhedora 
foi implantado com o objetivo de 
romper com a institucionalização 
das crianças e adolescentes, ou 
seja, evitar que eles sejam enca-
minhados para abrigos, garantindo, 
assim, o acolhimento provisório 
em ambiente de convivência fami-
liar. Em Cascavel há cerca de 200 
famílias que acolhem mais de 300 
adolescentes e crianças. Conforme 
a Secretaria de Assistência Social, 
esse cenário coloca o Município em 
posição de destaque internacional, 
como uma das cidades com maior 

Família Acolhedora: Cascavel 
é destaque da América Latina

número de famílias acolhedoras da 
América Latina.

No Município também são atendi-
dos casos - tratados como exceção - 
de jovens que foram acolhidos ainda 
na adolescência e que até os 21 anos 
de idade permanecem no programa.

Capacitação
As famílias pré-aprovadas parti-
cipam de um curso no qual são tra-
balhadas questões do ECA, além 
de todas as orientações sobre 
o funcionamento do programa, 
questões emocionais, processo de 
adoção, rede de serviços, formas 
de violência, entre outros. Depois 
do curso, os candidatos passam 
por avaliação psicossocial e a 
equipe técnica faz visita domici-
liar para verificar se a família está 
apta, ou não, a acolher. Se tudo 
estiver dentro do solicitado, o 
candidato vai para o cadastro de 
reserva do programa. Essa reserva 
conta, atualmente, com cerca de 
50 famílias. Porém, o Município 
sempre precisa de novas famílias.

Como funciona
Menores afastados do conví-
vio familiar por meio de medida 
protetiva, que sofreram violações 
de direitos previstos no ECA (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), 
são encaminhados pelo Conselho 
Tutelar, ou pelo Poder Judiciário, ao 
Família Acolhedora. 
O programa inclui o direito a visitas 
monitoradas com as famílias de 
origem. Nos encontros, que ocorrem 
na sede administrativa do Família 
Acolhedora, sem a presença da 
família temporária, o atendido e os 
parentes de sangue são acompanha-
dos por um técnico de referência. 
Nesse processo são avaliados aspec-
tos como a preservação dos vínculos 
e a evolução dos envolvidos.
A proposta é que a família se 
organize da melhor maneira possível 
para que o menor retorne assim que 
todos estiverem preparados para esse 
recomeço. Já os jovens destituídos das 
famílias de origem e que não foram 
adotados recebem encaminhamento 
ao mercado de trabalho e perma-
necem nas famílias temporárias até 
terem condições de se cuidarem e se 
sustentarem sozinhos.

Financiamento
O financiamento anual do Programa 

Família Acolhedora de Cascavel é 
de R$ 4,5 milhões, sendo a maioria 

dos recursos oriunda do próprio 
Município, com o apoio dos governos 

estadual e federal. 

Quem pode ser Família Acolhedora?
Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha renda fixa e 

resida em casa com convívio familiar pode se inscrever para 
ser uma família acolhedora. A inscrição é feita na sede do pro-

grama, na Rua Porto Alegre, 557, no Bairro Pioneiros Catarinen-
ses (antigo Lar dos Bebês). Para a inscrição, é necessário levar 
documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, 
comprovante de renda, certidões negativas para antecedentes 
criminais de todos os membros da família maiores de 18 anos, 
entre outros documentos. Se tiver algo que desabone a conduta, 

o candidato já é reprovado nessa fase.

suporte de hotelaria para aqueles 
que buscam tratamento e atendi-
mento ambulatorial na Uopeccan. 
Além disso, os alimentos são des-
tinados para o kit de cesta básica 
que o hospital fornece para paciente 
em vulnerabilidade social.

Os donativos devem ser entre-
gues no núcleo solidário da Uopec-
can, na Rua Potiguaras, 880, 
Bairro Santo Onofre, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30. Para mais 
informações, o telefone de contato 
é (45) 2101-7002.

Uopeccan precisa de ajuda
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 Durou pouco tempo a empolga-
ção da comunidade esportiva de 
toda a região pela possibilidade de 
a fase final da Divisão A dos Jojups 
(Jogos da Juventude do Paraná) ser 
realizada em Cascavel neste ano. 
Nesta semana, cerca de um mês 
após a divulgação do calendário 
de eventos para 2020, o Instituto 
Paranaense de Ciência do Esporte 
confirmou a alteração das sedes 
das fases decisivas da competição. 
A Divisão A foi transferida para Gua-
rapuava, de 11 a 20 de setembro, 
e a Divisão B para São Matheus do 
Sul, de 9 a 15 de outubro.

“Os Jojups têm um caderno de 
encargos que o município não pode-
ria cumprir, um custo elevadíssimo 

Nova sede: Jojups
serão em Guarapuava

Precipitação do Estado
Ainda de acordo com Ricardo Burgarelli, em pré-conversa com representantes 
da Secretaria de Estado de Esporte, em Curitiba, o prefeito Leonaldo Paranhos 
disse que Cascavel “poderia” ser sede da competição, mas antes de oficializar 

a decisão houve o pedido pelo estudo da Secesp, que mostrou a inviabilidade: 
“Eu disse ao prefeito que seria muito arriscado sediarmos, porque para isso 

precisaria de um ano de preparação, pois este ano as licitações só podem 
ser feitas até maio, em função do calendário eleitoral. É um ano atípico e eu 
precisaria saber disso ao início do ano passado para ter me preparado com 
os locais e as licitações necessárias. Não é algo simples, tanto que Francisco 

Beltrão estava acertado para sediar, mas declinou. A Secretaria de Estado 
sabia que nossa decisão estava condicionada a uma resposta e eu prontamente 

a comuniquei sobre a inviabilidade”.

e, principalmente, teríamos de alo-
jar entre cinco e seis mil atletas 
em escolas e colégios, o que torna 
a logística bastante complicada e 
um investimento com um custo 
alto. Fiz um estudo e a Secesp 

não teria condições de bem fazer 
esse papel. Por isso, analisamos 
a proposta e concluímos que não 
era possível”, explica o secretário 
da Secretaria de Cultura e Esporte 
de Cascavel, Ricardo Bulgarelli. 

Futsal de base
De olho nas competições 

de 2020, principalmente 
nos Jogos da Juventude, a 
Secesp (Secretaria de Cultura 
e Esporte) convoca interessa-
dos para os treinos de futsal 
masculino para a formação 
da equipe que representará 
Cascavel nos Jojups.

As atividades são coman-
dadas pelo professor Edemil-
son Pereira no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto, no Ciro 
Nardi. Os treinos terão início 
na próxima semana, e ocorre-
rão às terças e quintas-feiras, 
das 13h30 às 15h30.

Podem se inscrever atletas 
nascidos nos anos de 2003, 
2004, 2005 e 2006. Os 
interessados devem compa-
recer nos dias e horários dos 
treinos no Ginásio Sérgio 
Mauro Festugatto.

Grandes jogos agitaram o fim de semana do Verão Maior na Costa Oeste. Às margens do Rio 
Paraná, o Balneário de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, recebeu as disputas da 
3ª e última etapa do Circuito Paranaense de Handebol de Areia, que consagrou os times de 
Paranaguá como campeãs gerais da competição. As equipes de Cascavel também se destacaram, 
com o segundo lugar no feminino e a terceira colocação no masculino.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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              LIBERTADORES
21h30 S. Cristal x Barcelona-EQU

              SUL-AMERICANA
19h15 Zamora x Plaza Colônia
21h30 Cusco x Audax Italiano
21h30 Independiente x Fortaleza

            COPA DO BRASIL
16h30 Ferroviária x Avaí
19h15 N. Hamburgo x Ponte Preta
20h30 Afogados x Atlético-AC
21h30 São Raimundo x Cruzeiro

             COPA DO NORDESTE
20h Santa Cruz x ABC

              COPA DA ITÁLIA
16h45 Milan x Juventus

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES

 Corinthians* ?x? Guaraní*

    COPA DO BRASIL
 Toledo* ?x? Náutico*

            CARIOCA
 Fluminense* ?x? Flamengo*

* Na próxima fase

Conmebol e Uefa 
pretendem retomar 
duelo intercontinental

Os amantes do futebol tiveram uma 
notícia especial, ontem (12), oriunda dos 
perfis oficiais da Conmebol e da Uefa. As 
autoridades gestoras do futebol na Amé-
rica do Sul e na Europa estão estudando a 
possibilidade de voltar a realizar o duelo 
intercontinental de clubes.

O evento, realizado de 1960 e 2004, 
reunindo os vencedores da Libertadores e 
da Liga dos Campeões da Europa, ficou 
conhecido como Mundial Interclubes e 
por realizar grandes duelos e partidas 
memoráveis. Com o decorrer do tempo, 
a partir de 2000, o torneio começou a 
ser moldado como o atual Mundial de 
Clubes da Fifa, reunindo participantes 
de todos os continentes.

Tentando estreitar os laços entre as 
organizações, durante a reunião reali-
zada ontem em Nyon, na Suíça, Uefa e 
Conmebol expuseram suas respectivas 
necessidades e opiniões sobre o retorno 
do duelo. Ao que tudo indica, é real a 
possibilidade de tudo dar certo.

O que leva os responsáveis acreditarem 
nisso é o fato de que o Mundial organi-
zado pela Fifa passará a esboçar um novo 
formato a partir do ano que vem, dando 
espaço assim para que o duelo seja viável 
de acontecer, justamente pelo fato de se 
restringir somente aos dois campeões dos 
torneios listados acima.

O primeiro Grenal da temporada 2020, o de número 423 da história, terá VAR (Árbitro 
de Vídeo). Após pedido da dupla à Federação Gaúcha de Futebol, a entidade aceitou que 
os dois clubes banquem os custos da tecnologia que será utilizada no duelo de sábado (15), 
às 16h30, no Beira-Rio. A solicitação do VAR foi uma surpresa para os dirigentes gaúchos, 
já que o sistema estava programado para acontecer apenas na final do torneio, quando os 
vencedores do primeiro e segundo turno irão se encontrar. No duelo entre Caxias e Ypiranga, 
válido pela outra semifinal do turno do Gauchão, a tecnologia não será utilizada. No caso 
do Grenal, a equipe do VAR foi montada pela Comissão Nacional de Arbitragem, ligada a 
CBF. O árbitro de vídeo será Carlos Braga junto com os auxiliares Graziani Rocha e Diogo 
Silva, todos do Rio de Janeiro.

Ibra x CR7
 De um lado, Zlatan Ibrahimo-

vic. Do outro, Cristiano Ronaldo. O 
jogo de ida entre Milan e Juventus 
pelas semifinais da Copa da Itália, 
às 16h45 (de Brasília) desta quin-
ta-feira (13), no San Siro, será mar-
cado pelo duelo entre os dois ata-
cantes, que estão entre os maiores 
jogadores dos últimos 15 anos.

Ibrahimovic, de volta aos 38 
anos de idade para o futebol euro-
peu depois de passar por Los Ange-
les, tem seis gols em três jogos e 
melhorou o desempenho do Milan, 
que estava carente de referências.

Ídolo na Itália, onde jogou na 
Juventus, Inter e Milan – agora está 
em sua segunda passagem depois 
do período entre 2010 e 2012 – o 
gigante sueco conhece bem Cris-
tiano Ronaldo, que acabou de fazer 
35 anos e parece compartilhar com 
Ibra o segredo da juventude eterna.

O CR7, aliás, depois de um começo 
abaixo de seus números habituais, 
retomou seu ritmo nas últimas sema-
nas e soma dez rodadas consecutivas 
marcando gols no Italiano, totalizando 
20 gols em 20 jogos no campeonato 
nesta temporada.

CBF
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