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Muito lixo
A Secretaria de Meio Ambiente 
retirou quase meia tonelada de 
lixo do afluente do Rio das Antas, 
no Centro de Cascavel, perto do 
Hospital do Coração. A equipe 
encontrou plásticos, roupas, 
cobertores, garrafas, gesso e 
até telhas. Também foi coletada 
água para análise da qualidade 
do afluente. A avaliação será feita 
em parceria com o laboratório da 
Fundetec. Em outra ação, foram 
coletas amostras de água de todas 
as fontes do Município.

Conselho autoriza compra
de primeiros equipamentos
para o Hospital Municipal
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Projeto Amor em Fios 
lança Feira de Natal com 
artesãos de toda a região
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Eliminado, Cascavel 
Futsal foca em 2020 e
pode até “mudar de casa”

PÁGINA

14

O primeiro passo para que o Hospital Municipal de Cascavel foi dado nessa sexta-feira (25) com a 
definição da lista de equipamentos que serão adquiridos com o primeiro repasse para a unidade 

hospitalar que será feito pelo governo do Estado de R$ 4 milhões. O Conselho Municipal de Saúde 
espera que o hospital comece a funcionar até abril do ano que vem. 

Conselho autoriza compra
dos primeiros equipamentos
para o Hospital Municipal
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A cada dia estamos passando mais tempo em celulares e com-
putadores. Tanto que muitas vezes, quando maratonamos seriados, 
até a televisão pergunta: “tem alguém assistindo?” Sendo direto: 
estamos gastando nosso tempo de vida diante das telas eletrônicas. 
É fato que servimos e tememos ao mercado, como se ele fosse (e 
talvez seja mesmo) um novo deus. 

Palavras como “meritocracia”, “empreendedorismo”, “coaching” 
e outras sempre estarão em alta porque elas tentam incentivar o 
indivíduo ao negócio. E negociar, trabalhar e estar no mercado 
inevitavelmente demanda de horas e mais horas em frente às telas. 

Se existem momentos para os negócios (o negar o ócio), devem 
existir também momentos para o ócio. O ócio é o “fazer nada” e 
que muitas vezes vem acompanhado dos amigos, da família, dos 
amores. As risadas verdadeiras também surgem daí. Os choros 
também. Essa é a beleza da vida. 

Estudos da Comunicação e da Psicologia apontam que os vínculos 
humanos são importantes para o indivíduo se manter mentalmente sau-
dável e preparado para os desafios do cotidiano. Os vínculos pessoais 
saudáveis promovem o sentimento humano de pertencimento. Eles 
têm o poder de reduzir em um indivíduo a necessidade do consumo 
de drogas, bem como são capazes de decrescer a taxa de suicídio 
em grupos. Mas parece que os vínculos e o “vincular-se” estão cada 
dia mais perdidos e substituídos pelas conexões digitais.

Afinal, quando é momento do vincular-se, momento do ócio, nós 
mergulhamos novamente nas telas eletrônicas, nas redes sociais 
digitais, etc. Talvez esse seja um dos motivos atuais pelo qual 
buscamos a todo custo a tal da felicidade e cada vez está mais 
difícil de encontrá-la. É uma insanidade buscar a felicidade em uma 
situação de horas e mais horas somente nos aparelhos eletrônicos, 
pois a felicidade é acompanhada do sentimento de segurança e 
pertencimento que os vínculos proporcionam. Por isso, também 
muitos buscam as pílulas de “felicidade”. É uma maneira fácil de 
se manter estável, não ter tristezas ou contratempos e também de 
permanecer no vício das telas.

 Juiz estadual Rosaldo 
Elias Pacagnan, de Cascavel. 

Para ele, é preciso que as pessoas 
tenham algum tipo de temor sobre 

ter que prestar contas de seus 
atos. “Na administração pública 
não precisa ter o temor a Deus, 

como Jó, na história bíblica. Mas 
é preciso ter temor com a Justiça, 

com a execração pública. [Sem 
esse temor], as pessoas ficam mais 
à vontade para ceder às tentações 
das vantagens ao alcance da mão”. 

Leonardo Torres é professor e palestrante, doutorando em 
Comunicação e pós-graduando em psicologia junguiana

‘‘
‘‘“Poder que serve a 

si mesmo é poder 
que não serve. 

Isso é essência da 
improbidade, da corrupção, 
quando se usa o poder para 
colher benefícios 

pessoais, indevidos”.
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Juros abusivos

Produtores podem recuperar 
dinheiro pago a mais em 90

Cascavel - Os agriculto-
res que possuíam financia-
mentos agrícolas com o Banco 
do Brasil emitidos antes de 
março de 1990 podem ingres-
sar em juízo contra a insti-
tuição ou a União para rei-
vindicarem a restituição das 
cobranças durante o Plano 
Collor I. O Sindicato Rural de 
Cascavel pode ajudar os pro-
dutores nesse processo. “Foi 
um absurdo o que aconteceu 
na época e não podíamos 
fazer nada. Depois de 30 
anos vamos conseguir recu-
perar o dinheiro perdido”, 
comemora Paulo Orso, pre-
sidente do Sindicato.

Em meio à crise financeira 

porém mantendo a correção 
baseada na inflação passada, 
que superava a casa dos 90%.

Segundo a advogada do 
sindicato, Doralice Fagun-
des Marchioro, o cálculo das 
condenações deverá levar em 
conta a incidência dos índi-
ces oficiais de remuneração 
da caderneta de poupança, 
além de juros de mora. 

Ela não se arrisca a ante-
cipar valores, porque tem que 
analisar cada contrato, mas 
adianta: foi cobrado o dobro do 
legal. “É um bom dinheiro que 
será recuperado pelos produ-
tores rurais que ingressarem 
com a ação e estamos à disposi-
ção para auxiliá-los”, concluiu.

Itaipu tem economia de R$ 600 milhões

que o Brasil enfrentava na 
década de 90, os produtores 
rurais que participavam da 
política agrícola denominada 
Sistema de Crédito Rural 
foram extremamente preju-
dicados em favor do sistema 
financeiro nacional. Isso por-
que, à época, o Banco do Brasil 
corrigiu todos os contratos de 
financiamento rural em vigên-
cia por índices que variavam 
entre 74,6% e 84,32%. No 
entanto, o correto seria aplicar 
o montante de 41,28%.

Na semana passada (16), 
o STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) reconheceu como 
indevida a fixação dos pre-
ços dos produtos agrícolas, 

Foz do Iguaçu - A política 
de reestruturação da gestão de 
Itaipu implementada pelo dire-
tor-geral brasileiro, general 
Joaquim Silva e Luna, gerou 
uma economia de mais de R$ 
600 milhões em oito meses. 
Esse valor inclui desde o corte 
de gastos não essenciais no dia 
a dia, como compra de passa-
gens aéreas e deslocamento de 
empregados, até a redução do 
orçamento de 2020, algo em 
torno de R$ 218 milhões. 

O saldo equivale aos inves-
timentos que Itaipu fará nos 
próximos três anos em obras 
estruturantes, como a Ponte 
da Integração Brasil-Para-
guai, entre Foz do Iguaçu e 
Presidente Franco, a Perime-
tral Leste e a modernização 
e a ampliação do Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti.

Além disso, está investindo 
em obras no Aeroporto Interna-
cional de Foz do Iguaçu, como 
a ampliação da pista de car-
gas e a duplicação do acesso e, 
agora, também nas obras que 
vão ampliar a pista de pouso e 
decolagem do terminal. 

Em oito meses no cargo, 
que serão completados neste 
sábado (26), a atual adminis-
tração mapeou, identificou e 
implementou mudanças sig-
nificativas na forma de apli-
car o dinheiro da usina. Silva 
e Luna colocou em prática 
uma política de transparên-
cia e ética em todos os proces-
sos de gastos em respeito ao 
consumidor. A ideia era eli-
minar os gastos que não têm 
aderência à missão de Itaipu. 
“É a Itaipu de 2019 pensando 
na Itaipu de 2023, quando a 
dívida estará totalmente qui-
tada e o Anexo C passará por 
uma revisão, conforme prevê 
o Tratado. Até lá, a usina será 
uma empresa enxuta e com-
petitiva”, garante o general.

ENXUGAMENTO
Para se chegar a esses 

números, inicialmente Silva e 
Luna “secou as torneiras”, ou 
seja, eliminou os desperdícios. 
Uma das primeiras iniciativas 
foi unificar o centro de comando 
da usina em Foz, determinando 
o enxugamento do escritório de 

Curitiba, que será apenas de 
representação. Com isso, teve 
início o processo de transferên-
cia de aproximadamente 130 
empregados para Foz. Essa ini-
ciativa evita 52,4% dos gastos 
com viagens. No caixa, são R$ 
5.323.540,76 a mais. 

Já no auxílio eventual, um 
dinheiro que poderia até então 
ser movimentado sem consulta 
aos demais diretores e ao Conse-
lho de Itaipu, são 70% a menos 
utilizados. Só Silva e Luna dei-
xou de usar quase R$ 3 milhões 
do que estava previsto. 

PATROCÍNIOS
Um dos casos mais emble-

máticos de redução de custos 
foi com os patrocínios. Ações 
e atividades patrocinadas 
que não tinham aderência à 
missão da usina foram corta-
das. A gestão deu prioridade 
aos patrocínios que deixem 
legado para a população.

Com a mudança de vali-
dação, a redução chega 
a 60%, uma economia de 
nada mais nada menos do 
que R$ 16.398,187,12.

Paraguai exige vacina contra 
febre amarela de brasileiros

Foz do Iguaçu - A Dire-
ção-Geral de Migrações do 
Paraguai emitiu comunicado 
para lembrar a população 
em geral que está vigente a 
obrigatoriedade de apresen-
tar o Certificado Internacio-
nal de Vacinação contra a 

Febre Amarela para viajar 
ao Brasil. E é também obri-
gatório que brasileiros apre-
sentem o documento para 
entrar no Paraguai.

Tanto pela fronteira ter-
restre como nos aeropor-
tos, o setor de Migrações irá 

fiscalizar e exigir o atestado, 
sem o qual a pessoa não poderá 
sair do país nem entrar.

O Paraguai já negou per-
missão de entrada para 439 
brasileiros provenientes das 
áreas de risco por não porta-
rem o certificado de vacinação. 
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Lixo recebe 14% menos
Em pouco mais de dois anos, o serviço de coleta e transporte 

de lixo até o aterro sanitário e varrição nas ruas teve uma 
redução de custo de 14% - percentual que representa R$ 

11,6 milhões. O valor pago de janeiro de 2017 a junho 
de 2019 - acumulado de 30 meses - para a OT Ambiental 
foi de R$ 82.730.635,37. O valor pago de julho de 2014 a 

dezembro de 2016 chegou a R$ 94.423.624,39. O cálculo é 
acompanhado pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que 
neste mandato não concedeu mais aditivos de serviços à 

empresa. Na gestão passada, foram 12. Aliás, o processo de 
improbidade administrativa envolvendo a gestão anterior e a 
OT Ambiental está em andamento há dois anos e três meses 

na Vara da Fazenda Pública.

Dia dos “ex”
Dois ex-prefeitos prestigiaram ontem a inauguração da 

UBS Neva: Fidelcino Tolentino e Lísias Tomé.

 “Nós temos, até dezem-
bro de 2020, aproxima-
damente dez unidades de 
saúde que vamos fazer. 
Já estamos trabalhando a 
liberação do projeto da Uni-
dade de Saúde do Morumbi, 
que já tem recursos garan-
tidos e outros projetos que 
estão em licitação como 
a unidade do Bairro Gua-
rujá, outras unidades estão 
com projetos em fase de 
acabamento. O que nós 
nos comprometemos em 
março de 2017 com plane-
jamento será rigorosamente 
concluído até dezembro de 
2020”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos durante 
inauguração da nova sede 
da UBS da Vila Tolentino/
Neva, ontem (25).

A UBS voltou a atender 
a população no endereço 
próprio, na Rua Salgado 
Filho, esquina com a Rua 1º 
de Maio, na Vila Tolentino, 
na última sexta-feira (18). O 
antigo prédio deu lugar a uma 
nova e moderna estrutura, 
que a comunidade passou a 
usufruir já em horário normal, 
das 7h às 19h, antes mesmo 
da entrega oficial. 

Durante um ano a comu-
nidade foi atendida em um 
endereço provisório na Rua 
Pio XII, 930, prédio que 
agora atende os moradores 
do Parque São Paulo, cuja 
unidade de saúde também 
passa por melhorias. “Às 
vezes, nos bairros, é difícil 
você encontrar um imóvel 
que tenha condições de 
receber a unidade de saúde, 
mas nós nos esforçamos 
para não deixar a popula-
ção sem atendimento”, jus-
tificou o prefeito.

UNIDADE NOVA
A nova estrutura da 

UBS Vila Tolentino/Neva 
tem 395,80m² com três 
consultórios, sendo um 

Intervenção no HU
Os membros da Comissão 
Permanente de Saúde da 
Câmara estão à espera de 
uma resposta do secretário 
de Estado da Saúde, Beto 
Preto, sobre o pedido de 
intervenção do Hospital 
Universitário de Cascavel. 
Josué de Souza, presidente 
da Comissão, enviou 
requerimento a Curitiba 
após encontrarem 
leitos ociosos no HU e 
as UPAs lotadas.

Reitor eleito
O reitor recém-eleito 
da Unioeste, Alexandre 
Webber, reagiu e criticou 
os parlamentares. “Esse 
pedido de intervenção é 
uma ação política perto 
das eleições no Município. 
Precisamos tratar a saúde 
pública com mais clareza, 
de maneira real e não 
entrar no hospital e sair 
relatando problemas. 
Sempre haverá no hospital 
leito vazio à espera 
de paciente que tende a 
sair do pronto-socorro 
ou do centro 
cirúrgico”, argumenta.

Ignorados
A situação calamitosa 
do Lago Municipal é 
acompanhada pelo Paço 
Municipal. Laudos foram 
enviados ao Instituto das 
Águas sobre a condição 
do lodo, se há ou não 
contaminação do solo com 
produtos nocivos. Atuante 
no setor, a Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara ficou 
de fora de toda a apuração 
e a queixa é declarada pelo 
vereador Celso Dal Molin (PR), 
que se apresenta com uma 
postura sempre favorável 
à administração municipal. 
Nenhum dos vereadores foi 
consultado ou chamado para 
acompanhar a questão.

Cadê o laudo?
Inclusive, estão todos à espera 
da divulgação do tal laudo, 
que teria sido entregue ainda 
na quinta-feira.

Faltou dinheiro
Depois de formalizar a renúncia 
de R$ 3,5 milhões, a Câmara 
precisou requerer abertura de 
crédito adicional no valor de R$ 
200 mil para gasto em software 
na Casa de Leis.

Paranhos diz que vai
cumprir o que prometeu

odontológico e um diferen-
ciado (com instalações sani-
tárias), área de recepção, 
salas de pré-consulta, apli-
cação de medicamentos, 
curativo, vacinas, enferma-
gem, serviço social, coor-
denação, ACS, reuniões, 
inalação, copa, farmácia, 
instalações sanitárias além 
de central de gases medi-
cinais, central de GLP e 
abrigo de resíduos.

INVESTIMENTOS
A obra  demandou  

R$ 1.195.818,43, sendo 
R$ 415.864,88 provenien-
tes de recurso federal e  
R$ 786.350,60 de recursos 
próprios do Município, além 
de R$ 70 mil investidos na 
aquisição de mobiliário e 
equipamento. “Nossa inten-
ção é deixar o Município 
dentro daquilo que é a regra 
do Ministério da Saúde. 
Nós vamos chegar próximo 
a 100% de cober tura de 
atenção básica, tanto nas 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde) quanto nas USFs (Uni-
dade Saúde da Família). São 
23 unidades, incluindo as 
do interior, e mais algumas 
como a do Periollo, que não 
constavam neste pacote e 
que nós reformamos tam-
bém; e a construção de 
pelo menos 14 novas uni-
dades de saúde durante o 
mandato, para que possa-
mos cumprir nosso mapa 
da atenção básica. Conti-
nuamos com cronograma 
de investimentos em obra 
física, equipamentos, labo-
ratórios, no Paid (Programa 
de Atendimento e Interna-
ção Domiciliar) e no CEO 
(Centro Especializado de 
Odontologia). Com tudo 
isso, fazendo da saúde de 
Cascavel hoje referência 
nacional, mesmo com os 
problemas que tem no dia 
a dia”, concluiu Paranhos.
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VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 
Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o 
regulamento e as características essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da 
modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo 
SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível para pagamento 
pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC 
Promotora 0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria - 0800 646 2519.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão
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Tereza dos Santos Fioravanço
ª 23 de março de 1941
V 22 de outubro de 2019 
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Solidariedade em primeiro lugar
 Tereza dos Santos Fioravanço é natu-

ral de Marau (RG) e lá passou quase 50 
anos de sua vida. Sua única filha, Loira 
Fioravanço de Lima, é professora e dei-
xou a cidade natal para trabalhar. Com o 
marido, Jandir José Fioravanço, Teresa não 
titubeou e seguiu com a filha. 

Antes de chegar a Cascavel, a 
família passou por Mariópolis, tam-
bém no Paraná. Então, em 1991, eles 

estabeleceram morada aqui. 
Camila Fioravanço de Lima conta que 

a avó demorou a se acostumar com a 
cidade de Cascavel: “Ela era acostumada 
com lugares pequenos, como é o caso de 
Marau e Mariópolis. Então, quando nós 
chegamos a Cascavel, foi um pouco difícil, 
porque já era uma cidade maior”. 

Tereza logo se envolveu com a comu-
nidade. Foi por meio da Igreja Rainha dos 
Apóstolos, no Loteamento Nova Cidade, 
que ela conheceu a Pastoral da Criança 
e onde trabalhou por muitos anos como 
líder comunitária.

“Ela tinha esse desejo de querer tra-
balhar em prol do próximo, ser solidária. 
Ela sempre buscava estar envolvida com 
a comunidade”, conta Camila. 

Há 12 anos, então com 66 anos, 
Tereza sofreu um AVC (Acidente Vascular 
Cerebral) e precisou ficar acamada, por 
conta disso, seu trabalho como voluntária 
se encerrou.

TEREZA ao lado da filha Loira e da neta Camila

Já com 78 anos de idade, Tereza Fiora-
vanço foi acometida por uma pneumo-

nia e precisou de cuidados médicos. 
Ela ficou internada por quatro dias na 

UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 
Veneza, mas ela não resistiu e faleceu 

na última terça-feira (22).

Ensinamentos 
Para Camila Fiora-

vanço de Lima, o que fica 
de ensinamento da avó 

Teresa é a devoção pela 
igreja. “Ela sempre levou 

a família para a igreja, nos 
ensinou a rezar, nos moti-
vava a participar da comu-
nidade. Essa foi uma das 

grandes missões dela”. 
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documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular
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01- EDINELSON PINTO VIEIRA E LETICIA ALVES DA SILVA 
02- OSCAR BOTH E YNGRID NASCIMENTO MOURA 
03- ARILDO DE FREITAS E GILZA BARBOZA DOS SANTOS 
04- MIQUÉIAS ALVES DE FREITAS E ELIANE APARECIDA DA CONCEIÇÃO 
05- JEFFERSON EDIR BARBATO E SILVANA CORDEIRO 
06- CARLOS LUÍS VIEIRA PIRES E DAIANE MARIA PALAORO 
07- EDSON MATIAZI ARRAES E LILIANY BERNARDES DE OLIVEIRA 
08- ADEMIR ANTUNES DOS SANTOS E MÁRCIA TORRENTE DE OLIVEIRA 
09- ANDERSON LOPES DA SILVA E MARLENE ROBERTO PIRES 
10- SAIMON AUGUSTO BOHN E KELLEN REGINA GARCIA 
11- JEFFERSON DAMAZIO E DAIANE DOS SANTOS GRUBER
12- KELVIN MICHELON ALVES DE GODOY E CAROLINA DE LIMA CANDIDO 
13- EVANUEL DANTAS ALVES E DALIANE MENDES DA SILVA 
14- ERONDI DE OLIVEIRA PEREIRA E RAFAELA DA SILVA MENDES 
15- EZIEL DOS SANTOS E EDNA DE MORAES 
16- RONEI ELWANGER E GRACIELI APARECIDA DA SILVA 
17- ADRIEL BRUNO DALBOSCO E BRUNA SILVA MARQUES RIBEIRO 
18- ANDREY DA SILVA E KARINA DE OLIVEIRA 
19- VALDECIR MOREIRA E SUZANA OLIVEIRA GROBS
20- SANDRO FERREIRA DA SILVA E RAFAELA CARLA SEBEN 
21- JARBAS CRISTIANO HÜBNER JUNIOR E ANDRESSA JAMILY LAGO FERNANDES 
22- ISAAC MACEDO DE LIMA E KAMILLA BERNAL DA SILVA 
23- MARCELO CAIADO E KATLEN NUNES SIQUEIRA 
24- EDUARDO PESCADOR SÃO PEDRO E SABRINA RUZZA 
25- RICARDO NELSON ESPINOLA CACERES E VERA LUCIA DEBIAZI 
26- FERNANDO RAMOS ALVES E DAIANE OLIBONI 
27- HERICSON PILON E RAFAELA OLIVEIRA DA SILVEIRA 
28- GILMAR ANTONIO VIEIRA DA SILVA E SUELY APARECIDA DO CARMO 
29- SANDRO SÁVIO DONAT E SIMONE MARIA ZDUNEK BONATTO 
30- RODRIGO DE PAULA E FABIANA FERREIRA 
31- CLEVERSON DE LARA E ALINE CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA 
32- VALDIR RAINI E VANDA JOSEFA CARDOSO DA SILVA 
33- ANTONIO CARLOS RAMOS DE SOUZA E ELENICE DA SILVA 
34- DEYVET SCHADECK DOS SANTOS E CAROLINE LIBERALI

Hospital Municipal: Autorizada 
compra de parte de equipamentos 

O primeiro passo para que o Hospi-
tal Municipal de Cascavel foi dado nessa 
sexta-feira (25) com a definição da lista 
de equipamentos que será adquirida 
com o primeiro repasse para a unidade 
hospitalar que será feito pelo governo 
do Estado. “Temos nessa primeira fase 
a liberação de R$ 4 milhões, que serão 
investidos na compra de equipamentos 
básicos para equipar uma ala do hospital. 
Quando essa etapa for concluída haverá 
um novo repasse, cujo valor ainda não 
foi definido. No total, serão três etapas 
para a aquisição de todos os equipamen-
tos necessários”, explica o presidente do 
CMS (Conselho Municipal de Saúde), João 
Maria de Oliveira Lima.

Além da aquisição, há ainda a reforma 
do prédio, que atualmente abriga a UPA 
(Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília. 
“A estrutura vai precisar de alguns ajustes 
e reparos. Ainda não sabemos o que exa-
tamente nem o valor. Temos que esperar 
a estrutura da UPA voltar ao prédio dela 
e depois fazer um levantamento do que 

precisará ser feito. Essa parte vai ser cus-
teada pelo Município”, explica João. 

Ele acredita que o Hospital Munici-
pal esteja em funcionamento entre os 
meses de março e abril, uma vez que a 

UPA deve ser removida na segunda quin-
zena de janeiro. “Quando a UPA sair de lá 
já devemos ter adquirido a aparelhagem 
toda, restando então a reforma e depois 
a abertura”, enumera. 

l Referência microrregional 
Além de Cascavel, a ideia é que o 
hospital também receba pacientes de 
Lindoeste e Santa Tereza do Oeste. O 
que deve ocorrer por meio de AIHs 
(Autorização de Internação Hospitalar) 
custeadas pelo Estado. A unidade deve 
servir como o hospital de retaguarda, 
desafogando UPAs e até o HU (Hospital 
Universitário)m absorvendo pacientes 
de baixa e média complexidades.

l Gestão ainda é dúvida 
A responsabilidade pela gestão do Hos-
pital Municipal ainda é um ponto a ser 
discutido. “O Município não tem condi-
ções de fazer a contratação de funcioná-
rios nem a gestão do hospital. Então isso 
ainda precisa ser analisado e estudado 
com a Secretaria de Estado da Saúde. 
Uma opção seria a contratação de uma 
empresa terceirizada, que pudesse fazer 
essa gestão”, complementa João Maria. 
Em ocasiões anteriores, o prefeito Leo-
naldo Paranhos cogitou a possibilidade de 
terceirizar a gestão do hospital municipal.

n Reportagem: Cláudia Neis
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Espaço APAExonado

Obras do centro de 
saúde avançam na Apae

A população cascavelense ou 
de qualquer lugar em que possa 
estar conectado pode acompanhar 
sem qualquer restrição o anda-
mento das obras do novo Centro 
de Saúde da Apae de Cascavel, na 
Rua Guaíra. Uma câmera foi insta-
lada pela instituição em um ponto 
onde é possível observar as obras.

Com 2.400 metros quadrados de 
área construída, o centro de habilita-
ção e reabilitação será um dos mais 
completos do gênero no País.

Com pouco mais de 60 dias de 
trabalhos, os operários da Cons-
trutora Mazutti estão concentrados 
na parte de fundação da estrutura. 
Estima-se que a obra já tenha 
alcançado 20% de sua totalidade.

De acordo com o presidente da 
Apae, Evilasio Schmitz, as obras 
estão dentro do cronograma pre-
visto e até mesmo em fase adian-
tada, segundo informações obtidas 

por ele com a construtora. A expec-
tativa é de que até o fim do ano a 
primeira laje já seja concretada.

A obra foi dividida em três etapas. 
A primeira, envolvendo terraplana-
gem, fundação da obra e estrutura 
física, custará em torno de R$ 2,9 
milhões, recursos obtidos por meio 
de eventos da Apae e da contribuição 
da comunidade pela doação de notas 
fiscais do Programa Nota Paraná. O 
prazo para execução dos trabalhos do 
início ao fim é de 12 meses. 

A segunda etapa envolverá 
a parte do acabamento e a ter-
ceira a aquisição de móveis e 
equipamentos. 

A obra segue os mais rigorosos 
padrões de acessibilidade e contará 
com consultórios médicos, odonto-
lógicos, fisioterapia, pediasuit, tera-
pia ocupacional, fonoaudiologia e 
outros. O prazo de execução total 
do centro de saúde é de dois anos.

Amor em Fios 
promove Feira de 
Natal em Cascavel

De 29 a 31 deste mês, o Projeto Amor 
em Fios promove a Feira Beneficente de 
Natal com artesãos de Cascavel, Toledo e 
Marechal Candido Rondon, no salão de fes-
tas da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Estarão à venda trabalhos em cro-
chê, patchwork, madeira, objetos de 
decoração e artesanatos. Feitas como 
muito capricho, as peças são ideais para 
presentear e também para deixar a casa 
linda para o Natal, e prometem encantar 
o público. “A feira poderia acontecer em 
data mais próxima ao Natal, mas, como 
estamos em pleno Outubro Rosa, época 
em que se acentuam as ações sobre o 
câncer de mama, entendemos que agora 
seria a melhor data”, explica Simone 
Sarolli Preisner Braga Cortes, coordena-
dora do Amor em Fios. 

Durante os três dias da feira serão 
comercializados também doces, salga-
dos e café. A renda proveniente da venda 
desses produtos será destinada ao Clube 
de Mães da Catedral. Já parte da renda 
da feira será destinada à manutenção do 
Projeto Amor em Fios.

A entrada da Feira é grátis, porém a 
organização pede que cada visitante leve 
um convidado e faça a doação de um lenço. 
Os lenços arrecadados serão destinados a 
pacientes em tratamento quimioterápico. 

Serviço
O que: Feira Beneficente de Natal
Onde: salão de festas da Catedral 
Quando: dia 29, das 18h às 21h e nos dias 30 e 31, 
das 10h às 21h
Custo: Levar um convidado e um lenço para doar ao 
projeto Amor em Fios

DIVULGAÇÃO
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PACHECO  
quer ampliar subsídio para 

baratear passagem do 
transporte público no Paraná

A concessão de subsídios para 
o transporte público poderá ser 
ampliada no Paraná e, consequente-
mente, reduzir o preço da tarifa de 
passagem. É o que prevê o Projeto de 
Lei 781/2019, que conta com as assi-
naturas de seis deputados estaduais, 
entre eles Marcio Pacheco (PDT). A 
proposta foi protocolada na Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep). 

De acordo com Pacheco, a iniciativa 
tem o objetivo de ampliar o benefício 
para os principais municípios paranaen-
ses e, com isso, reduzir os valores das 
passagens do transporte urbano.

Uma das cidades que podem ser 
beneficiadas é Cascavel, cujo valor da 
passagem é R$ 3,90. “Atualmente, a 
população paga muito caro pelo trans-
porte público e essa isenção pode aliviar 
o bolso do passageiro. Além disso, a ini-
ciativa vai garantir um serviço mais efi-
ciente e de qualidade”, afirma Pacheco.

Atualmente, apenas a Região 
Metropolitana de Curitiba é favore-
cida com o benefício, onde o Estado 
está investindo R$ 140 milhões e a 
prefeitura da Capital outros R$ 50 

milhões em subsídios e obras. “É preciso 
estabelecer um sistema mais isonômico 
em relação às demais regiões do Estado”, 
frisa o deputado.

O convênio entre as partes possibi-
litou a redução da tarifa do transporte 
coletivo aos passageiros. 

Além de Pacheco, assinam o projeto 
de lei os deputados estaduais Goura 
(PDT), Evandro Araújo (PSC), Mabel Canto 
(PSC), Tercílio Turini (PPS) e Arílson Chio-
rato (PT). A matéria está tramitando nas 
comissões técnicas da Alep.

Transparência
A proposta também visa aprimorar a transparência da política de 

subsídios e contribuir para o desenvolvimento dos municípios beneficiados.
Os deputados justificam que o atual contexto brasileiro, com o 

crescimento da motorização privada individual e dos aplicativos de serviço 
particular de transporte, tráfego intenso e a perda de passageiros no 

transporte coletivo, é importante implantar medidas que proporcionem uma 
mobilidade urbana que não onere o passageiro e seja acessível, integrada, 

eficiente, segura e de qualidade.
Na Europa, por exemplo, o subsídio é usado como incentivo para o 

passageiro optar pelo transporte público em detrimento do individual.
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Tenha paciência hoje, ok? Rebeldia e alegria 
sim, mas nos alvos certos. Não desconte em 
quem não tem culpa no cartório. Romance no 
ar!

Altos e baixos emocionais e um toque de magia 
fazem de hoje um dia memorável. Assuntos 
financeiros e familiares se resolvem. Saiba 
relaxar e negociar o que não é primordial.

Curiosidade e disposição para estudar, apren-
der e trocar. No entanto, lembre-se de que 
não vale a pena ficar só na imaginação ou no 
planejamento. Aguarde boas notícias e a ajuda 
profissional de alguém de Virgem.

Você não curte competir, por isso se 
esconde quando é preciso aceitar alguns 
desafios. Sabendo disso, cuidado para não 
perder ótimas oportunidades que podem 
aparecer hoje.

Excelente dia para parar de gastar dinheiro 
com quem ou o que não traz retorno. Não é 
derrota, é inteligência. Desapego de ideias 
em alta.

Vida social e familiar em alta. Tem gente 
esperando algo de você. No entanto, com 
o astral ótimo para investir em autocui-
dado e saúde, cuide mais de si mesmo e 
menos do mundo.

Quem sabe você não descobre outros meios 
de se sentir melhor? Cuidados mais objetivos 
e práticos com o corpo, a alma e a saúde 
são os pontos altos do dia. Preocupação não 
resolve nada!

Quais amigos você espera como parceiros 
de causas justas? Não precisa ser nada 
grandioso, mas efetivo e útil. Essa ambição 
te movimenta hoje. Ache a pessoa certa para 
este sonho e vá em frente!

Hoje é dia de cuidar das aparências, de capri-
char na apresentação e nas palavras. Você 
está na berlinda, com questões profissionais 
em alta. Decisões pedem urgência.

Dia perfeito para resolver pendências e fazer 
ajustes na rotina ou no trabalho. Ótimo também 
para fazer provas e entrevistas importantes. 
Uma aura de encanto e sensualidade promete 
atração. Romance em alta.

Dia bom para fazer um curso ou treinamento. 
Bons assistentes fazem a diferença e anun-
ciam novidades. Um pouco mais de ordem 
pode trazer paz para sua rotina. Lembre-se: 
detalhes são importantes.

Relacionamentos sempre são importantes. 
Hoje, porém, mais ainda. Se você conta com 
bons parceiros e gente confiável, poderá ir 
longe. Cerque-se de boas companhias no 
trabalho e na vida pessoal. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Sé (?): pe-
ríodo em
que não
há papa

Três tipos
de gás
(Quím.)

Ler pau-
sadamen-
te e com
atenção

Os medica-
mentos de
efeito tem-

porário

Bebida que
imortaliza-
va deuses
do Olimpo

O brasileiro
que pode
se eleger 
Presidente

(?) dos
Pobres:
Vargas

(Hist. BR)

Produtor
comum

no sul do
Brasil

(?) Nossa
Terra,
igreja 

evangélica

Orlando 
Bloom, em
"O Senhor 
dos Anéis"

(?)-o-Pe-
so, merca-
do de Be-
lém (PA)

Estado do
barriga-
verde
(sigla)

Nome da
segunda
letra do
alfabeto

Composi-
ções feitas
ao vivo pe-
lo rapper

Pavilhão
de praças
públicas

no interior
Explosivo
amarelo
de minas

(sigla)

(?) Maior,
escola de

samba
paulistana

"(?) dente",
ponto de

cozimento
da massa

Ar, em
inglês

Rainha do
Mar (Rel.)

(?) Moura,
futebolista
Cozinhar
(no forno)

Cheiro re-
pugnante

(bras.)
Gatuna

Ligar, em
inglês

A via do
xarope

"Bernardo e (?)",
filme da Disney

Árvore-símbolo do
Estado do Paraná

Empresa
de Steve

Jobs
Bobas

365 dias
"Força" que
apaga velas

do bolo

Planta cujo óleo é
usado em xampus

Olho grego, sal
grosso e ferradura

"Disc",
em CD

Título de
Saul,

dado pelo
profeta
Samuel
(Bíblia)

Um dos procedimen-
tos realizados pelo

aluno que vai ingres-
sar no intercâmbio

Singular
(fem.)
Euro

(símbolo)

VBGN

PALIATIVOS

NECTARAPPLE

DANATORT
VINICULTOR

DTACAPA
OELASSAR
DAIRANO

REIDEISRAEL
VERAOBE

RIMASPLUG
SACORETO
TNTROAL

JOJOBAUNA
AMULETOS

3/air. 4/plug. 5/apple. 6/jojoba — néctar. 7/vacante. 17/gnv propano e butano.
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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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Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
O presidente da Câmara de Cascavel, 

Alécio Espínola (PSC), vai propor na próxima 
semana uma audiência pública para discutir 
com a sociedade civil organizada e com os 
órgãos de segurança e fiscalização alternati-
vas para se reduzir o número de acidentes de 
trânsito envolvendo motocicletas. 

Apenas nesta semana dois motociclistas 
perderam a vida em Cascavel. Solange Joseph, 

 Apesar da confusão marcada por 
contradições envolvendo o policial ins-
trutor do curso da Guarda Municipal de 
Cascavel, alunos do curso e policiais 
militares na madrugada de quinta-feira 
(24), o treinamento deve ser concluído 
pelo mesmo tenente envolvido no con-
fronto. A informação foi confirmada 

Instrutor envolvido em
confusão concluirá curso

pela direção das Guardas e também pela 
defesa do oficial. 

O curso termina na terça-feira (29) 
e tanto os alunos envolvidos quanto o 
tenente devem finalizar a formação, já 
que a investigação está em curso e ainda 
não há parecer sobre a responsabilidade 
dos atos praticados. 

Testemunha x 
questionamento 
Fontes próximas à corregedoria 
da PM informaram que o policial 
coordenador do Policiamento da 
Unidade declarou em depoimento 
que ouviu os PMs no rádio gritarem 
“tiro”, caracterizando que estariam 
sendo alvejados. Outra situação seria 
a atitude do tenente ao sair do local, 
retirando a caminhonete alvejada e 
ordenando que todos voltassem ao 
Batalhão; a ação correta seria perma-
necer no local e aguardar a perícia. 
Do outro lado, o empresário Van-
derli Diniz, que havia saído do local 
da confraternização pouco antes 
do confronto, confirmou que uma 
das viaturas estaria circulando com 
luzes e giroflex apagados enquanto 
outra com luz alta impedia sua 
identificação e que quase colidiu 
em uma delas. Os policiais militares 
estão afastados das atividades.

Confronto PM X PM vira guerra de versões
Na madrugada de quinta-feira, o tenente conduzia uma caminhonete quando teria sido 

perseguido por viaturas da PM, mas que acreditava ser um assalto, por isso fugiu e reagiu 
a tiros. A PM também atirou e atingiu uma mulher que estava na caminhonete. O grupo 

teria saído de uma festa com alunos do curso de formação da Guarda Municipal.
As versões dos dois lados são completamente diferentes.

A defesa dos policiais militares diz que a abordagem foi feita da forma correta e que as 
luzes e o giroflex das viaturas foram ligados durante a perseguição. Afirmou ainda que o 
tenente estava embriagado e que ordenou que o aluno do curso da GM atirasse contra a 

viatura da PM durante a perseguição. Eles também sustentam que receberam o pri-
meiro tiro e então reagiram. Já a defesa dos alunos da GM e do tenente declara que a 
ação foi em legítima defesa, pois não havia luz nem giroflex acesos e que o tenente 

acreditava se tratar de um assalto. Por isso fugiu e, depois que o veículo for alvejado, 
ordenou que atirasse contra a viatura da PM. 

Mortes do trânsito 
26 anos, teve a moto atingida por um carro na 
Avenida Brasil, Bairro São Cristóvão. O moto-
rista envolvido no acidente fugiu do local e 
só se apresentou na terça-feira (22). O caso é 
investigado pela Polícia Civil. 

E William Henrique Von Scharten, 21 anos, 
morreu após ser arremessado da moto que 
conduzia em uma colisão envolvendo um veí-
culo dirigido por um colega de trabalho.   
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fez, como outros exemplos de empresa e clu-
bes grandes fizeram.

O torcedor desconfia disso, pois houve 
mudanças recentes que desagradaram e 
foram vistas como autoritárias, como a do 
escudo, por exemplo...

A mudança de escudo se deu num momento 
de reestruturação. Muitos viveram do Cascavel 
Futsal durante 20 poucos anos e achavam que o 
time era deles. E realmente a Adecca [Associação 
Desportiva e Cultural de Cascavel, mantenedora 
do time] não tem nenhum título. A Adecca tem 
três anos, então não tem porque ter estrela no es-
cudo. O que existe é que tínhamos um CNPJ que foi 
caçado pelo Ministério Público porque não pres-
tava contas. Ainda falam ‘pentacampeão’, mas 
jogava contra quem? Hoje temos seis times que 
jogam a Liga Nacional no topo, e nosso investi-
mento perto deles não dá 50%. Faz seis anos que o 
Cascavel não ganha nada, e nosso trabalho não é 
para um ano. Iniciamos a temporada com 20 atle-
tas, sendo 16 novos, que nunca jogaram juntos, e 
chegamos à quinta posição na Liga Nacional, saí-
ram jogadores e ainda assim deveremos terminar 
por volta da nona posição na classificação final. 
Nos últimos anos o Cascavel vinha ‘se agarrando 
nas pernas’. Estamos contentes, mas não parados, 
não é em um ano que vamos fazer diferença, é 

planejamento. Também não é jogar a história fora, 
é ser consciente do que é, e o Cascavel Futsal tem, 
sim, organização. Temos planejando para quatro 
anos. Temos problemas, sim, porque em todo pro-
jeto ocorrem mudanças no planejamento.

E o que está sendo planejado para 2020?
Provavelmente só iremos jogar a Liga ano 

que vem. Não sabemos ainda, mas é a única que 
pode nos premiar com alguma coisa. Se a Prefei-
tura nos aceitar, iremos jogar na Neva. Sobre o 
trabalho, não podemos jogar fora o que foi feito. 
O [técnico] Cassiano Klein tem metas, principal-
mente para o segundo ano, ele está preocupado 
com isso também. Não posso jogar por água 
abaixo todo o trabalho que foi feito porque per-
demos dois jogos. Não houve problema extra-
quadra, não houve salário atrasado, o que hou-
ve, sim, foi um déficit de R$ 400 mil. Contávamos 
com R$ 250 mil da Itaipu, pela CIBiogás, e R$ 150 
mil da Prefeitura, pelo chamamento público, que 
não vieram. Mas não é sinal de desespero, e sim 
de mudanças, e eu prefiro fazê-las enquanto 
o negócio está dando certo e o trabalho sen-
do feito ao invés de fazê-las quando o traba-
lho não está indo bem. Temos aqui pessoas 
apaixonas pelo futsal, e eu preciso comemo-
rar um título nesses dois anos que me restam 
como presidente.

 

Em sua visão, como está sendo a tempo-
rada da equipe? 

Depois de toda reestruturação, o resulta-
do veio antes do esperado, então é normal a 
frustração [após as eliminações na Liga Na-
cional e na Série Ouro num intervalo de menos 
de 15 dias], porque se criou uma expectativa 
grande, diante da posição que alcançamos na 
Liga e do crescimento que o time apresentou 
durante o ano. Mas estou satisfeito, já esta-
mos avaliando medidas a serem tomadas 
para 2020, colocando no papel pontos posi-
tivos e negativos.

Que pontos seriam esses?
Foi positivo, por exemplo, termos termi-

nado a primeira fase da Liga Nacional quinto 
lugar, e foi negativo a falta de experiência e 
perder jogadores meio da temporada. Isso, 
aliás, foi fundamental. Em 15 de janeiro co-
meçamos o trabalho com planejamento para 
o ano e até 2020. É difícil prever a saída de 
jogadores, pois lidamos com seres huma-
nos, que às vezes não tem palavra, além de 
trabalharmos com esporte amador, que não 
pode fazer contrato profissional, mas é o que 
temos. Hoje o acordo é mais verbal, existe 
contrato, mas não tem grande valia. Nós hon-
ramos com nossos compromissos. E aí entra 
no ponto positivo, pois saíram quatro atletas 
fundamentais. Se estivéssemos em 18º sai-
riam jogadores? Mas temos que entender que 
é difícil segurar atletas que estão ganhando 
cinco mil reais aqui e surge a proposta para 
sair para ganhar cinco mil 
dólares. O que já estamos 
vendo com o departamento 
jurídico é uma maneira de 
fazer um contrato diferente, 
com direito de imagem, 
talvez.

e melhor equipe do 
Paraná com uma 
campanha histórica 
na Liga Nacional a 
eliminado em menos 
de 15 dias de duas 
das três competições 
que disputa na 
temporada, tendo 
trocado de ginásio e 
cidade durante o ano, 
depois de ter mudado 
o escudo e abolido 
dele as estrelas 
de pentacampeão 
paranaense. Esse é o 
Cascavel Futsal, que 
há um mês passou 
a mandar seus jogos 
em Santa Tereza 
do Oeste, o que 
levantou a questão 
nos torcedores: o 
time vai acabar por 
aqui e trocar de 
cidade? A resposta 
quem dá é o 
presidente da equipe, 
Jefferson Zini, que 
além desses trata de 
outros assuntos na 
entrevista que você 
acompanha a seguir: 

 A saída de jogadores foi o fator principal 
para as eliminações?

Foi, e também termos perdido o jogo para 
o Jaraguá [pela volta das oitavas de final da 
Liga Nacional]. Isso nos desestruturou, pois 
jogamos muito bem. Quero que alguém fale 
que não merecíamos a vitória. Realmente a 
bola não entrou naquele jogo, os jogadores 
lutaram até o final. E consequentemente a 
eliminação afetou o psicológico dos atletas e 
eles não conseguiram manter na Série Ouro.

E a saída do Ginásio da Neva?
Tiram-nos a Neva e fomos para a Coopa-

vel, onde não deu média de 50 pessoas por 
jogo, em nove partidas realizadas lá. No meio 
do caminho tivemos que mudar toda estrutu-
ra do time. Nós não queríamos isso, sair do 
Centro para ir a um lugar afastado da cida-
de. A logística foi ruim, os apartamentos dos 
jogadores são em volta da Neva. As pessoas 
só enxergam o evento. Mas ainda bem que 
Santa Tereza do Oeste nos acolheu de braços 
abertos e conseguimos reverter e ter público, 
mas nós não queríamos isso. Em Santa Te-
reza, em dois jogos tivemos mil pessoas nas 
arquibancadas.

O Cascavel Futsal pode se mudar em de-
finitivo para lá?

Se não tiver contrapartida da cidade de 
Cascavel, realmente vamos ter que tomar 
outras medidas. Sabemos que existe torcida, 
que participa dos jogos e que nunca vamos 
agradar a todos, mas me surpreendi com 
acolhimento de Santa Tereza. Mas essa his-
tória de mudar para lá é mito, não é isso que 
queremos, nasci aqui, meus filhos são nasci-
dos aqui e tenho minhas empresas aqui, não 
é isso que eu quero. O que precisamos é con-
versar com a Secretaria de Esportes, porque 
tenho interesse em acertar alguns pontos, 
mas o Cascavel Futsal não depende deles, e 
se precisar mudar, vamos, sim, como a Intelli 

D

PRESIDENTE 
do Cascavel Futsal, 
Jefferson Zini

Serpente inicia 
quartas de final 
da LFP na terça

A temporada do Cascavel Futsal ainda 
não acabou, graças à recém-criada LFP 

(Liga Futsal Paraná), competição na 
qual está nas quartas de final e iniciará 
o mata-mata com o Dois Vizinhos nesta 

terça-feira (29), às 19h45, no Ginásio 
Elvira Menin, em Santa Tereza do Oeste.

Será a terceira partida válida por uma 
fase de playoffs que a Serpente jogará 

no local. Nas outras duas, foi eliminada, 
na Liga Nacional, nas oitavas, e na Série 
Ouro, nas quartas de final. Desta vez, ao 

contrário das competições anteriores, 
fará o jogo de ida como mandante e 

decidirá a vaga fora de casa, quatro dias 
depois, no sábado, dia 2 de novembro.

“As três competições têm regula-
mentos diferentes. Na Liga Nacional 
jogávamos a prorrogação a nosso fa-
vor, no Estadual tínhamos que vencer 
para levar para os pênaltis e agora na 

prorrogação não há vantagem para 
ninguém. As três competições são 

distintas, e para nós é fundamental dar 
esse passo, chegar à semifinal. Vamos 
enfrentar uma equipe que é desafian-
te, que tem um fator casa muito forte, 

mas para nós é importante avançar 
porque somos uma equipe jovem que 

precisa de desafios para crescer”.
Para este jogo em Santa Tereza, a direto-
ria cascavelense disponibilizou um lote 
de ingressos que podem ser trocados 
por alimentos não perecíveis. São 600 
unidades disponíveis, ao troco de um 

quilo de alimento cada.

CASCAVEL Futsal tem novo jogo decisivo 
em Santa Tereza nesta terça-feira (29) 

 CASCAVEL FUTSAL

Sabemos que existe torcida, que 
participa dos jogos e que nunca 

vamos agradar a todos

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
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fez, como outros exemplos de empresa e clu-
bes grandes fizeram.

O torcedor desconfia disso, pois houve 
mudanças recentes que desagradaram e 
foram vistas como autoritárias, como a do 
escudo, por exemplo...

A mudança de escudo se deu num momento 
de reestruturação. Muitos viveram do Cascavel 
Futsal durante 20 poucos anos e achavam que o 
time era deles. E realmente a Adecca [Associação 
Desportiva e Cultural de Cascavel, mantenedora 
do time] não tem nenhum título. A Adecca tem 
três anos, então não tem porque ter estrela no es-
cudo. O que existe é que tínhamos um CNPJ que foi 
caçado pelo Ministério Público porque não pres-
tava contas. Ainda falam ‘pentacampeão’, mas 
jogava contra quem? Hoje temos seis times que 
jogam a Liga Nacional no topo, e nosso investi-
mento perto deles não dá 50%. Faz seis anos que o 
Cascavel não ganha nada, e nosso trabalho não é 
para um ano. Iniciamos a temporada com 20 atle-
tas, sendo 16 novos, que nunca jogaram juntos, e 
chegamos à quinta posição na Liga Nacional, saí-
ram jogadores e ainda assim deveremos terminar 
por volta da nona posição na classificação final. 
Nos últimos anos o Cascavel vinha ‘se agarrando 
nas pernas’. Estamos contentes, mas não parados, 
não é em um ano que vamos fazer diferença, é 

planejamento. Também não é jogar a história fora, 
é ser consciente do que é, e o Cascavel Futsal tem, 
sim, organização. Temos planejando para quatro 
anos. Temos problemas, sim, porque em todo pro-
jeto ocorrem mudanças no planejamento.

E o que está sendo planejado para 2020?
Provavelmente só iremos jogar a Liga ano 

que vem. Não sabemos ainda, mas é a única que 
pode nos premiar com alguma coisa. Se a Prefei-
tura nos aceitar, iremos jogar na Neva. Sobre o 
trabalho, não podemos jogar fora o que foi feito. 
O [técnico] Cassiano Klein tem metas, principal-
mente para o segundo ano, ele está preocupado 
com isso também. Não posso jogar por água 
abaixo todo o trabalho que foi feito porque per-
demos dois jogos. Não houve problema extra-
quadra, não houve salário atrasado, o que hou-
ve, sim, foi um déficit de R$ 400 mil. Contávamos 
com R$ 250 mil da Itaipu, pela CIBiogás, e R$ 150 
mil da Prefeitura, pelo chamamento público, que 
não vieram. Mas não é sinal de desespero, e sim 
de mudanças, e eu prefiro fazê-las enquanto 
o negócio está dando certo e o trabalho sen-
do feito ao invés de fazê-las quando o traba-
lho não está indo bem. Temos aqui pessoas 
apaixonas pelo futsal, e eu preciso comemo-
rar um título nesses dois anos que me restam 
como presidente.

 

Em sua visão, como está sendo a tempo-
rada da equipe? 

Depois de toda reestruturação, o resulta-
do veio antes do esperado, então é normal a 
frustração [após as eliminações na Liga Na-
cional e na Série Ouro num intervalo de menos 
de 15 dias], porque se criou uma expectativa 
grande, diante da posição que alcançamos na 
Liga e do crescimento que o time apresentou 
durante o ano. Mas estou satisfeito, já esta-
mos avaliando medidas a serem tomadas 
para 2020, colocando no papel pontos posi-
tivos e negativos.

Que pontos seriam esses?
Foi positivo, por exemplo, termos termi-

nado a primeira fase da Liga Nacional quinto 
lugar, e foi negativo a falta de experiência e 
perder jogadores meio da temporada. Isso, 
aliás, foi fundamental. Em 15 de janeiro co-
meçamos o trabalho com planejamento para 
o ano e até 2020. É difícil prever a saída de 
jogadores, pois lidamos com seres huma-
nos, que às vezes não tem palavra, além de 
trabalharmos com esporte amador, que não 
pode fazer contrato profissional, mas é o que 
temos. Hoje o acordo é mais verbal, existe 
contrato, mas não tem grande valia. Nós hon-
ramos com nossos compromissos. E aí entra 
no ponto positivo, pois saíram quatro atletas 
fundamentais. Se estivéssemos em 18º sai-
riam jogadores? Mas temos que entender que 
é difícil segurar atletas que estão ganhando 
cinco mil reais aqui e surge a proposta para 
sair para ganhar cinco mil 
dólares. O que já estamos 
vendo com o departamento 
jurídico é uma maneira de 
fazer um contrato diferente, 
com direito de imagem, 
talvez.

e melhor equipe do 
Paraná com uma 
campanha histórica 
na Liga Nacional a 
eliminado em menos 
de 15 dias de duas 
das três competições 
que disputa na 
temporada, tendo 
trocado de ginásio e 
cidade durante o ano, 
depois de ter mudado 
o escudo e abolido 
dele as estrelas 
de pentacampeão 
paranaense. Esse é o 
Cascavel Futsal, que 
há um mês passou 
a mandar seus jogos 
em Santa Tereza 
do Oeste, o que 
levantou a questão 
nos torcedores: o 
time vai acabar por 
aqui e trocar de 
cidade? A resposta 
quem dá é o 
presidente da equipe, 
Jefferson Zini, que 
além desses trata de 
outros assuntos na 
entrevista que você 
acompanha a seguir: 

 A saída de jogadores foi o fator principal 
para as eliminações?

Foi, e também termos perdido o jogo para 
o Jaraguá [pela volta das oitavas de final da 
Liga Nacional]. Isso nos desestruturou, pois 
jogamos muito bem. Quero que alguém fale 
que não merecíamos a vitória. Realmente a 
bola não entrou naquele jogo, os jogadores 
lutaram até o final. E consequentemente a 
eliminação afetou o psicológico dos atletas e 
eles não conseguiram manter na Série Ouro.

E a saída do Ginásio da Neva?
Tiram-nos a Neva e fomos para a Coopa-

vel, onde não deu média de 50 pessoas por 
jogo, em nove partidas realizadas lá. No meio 
do caminho tivemos que mudar toda estrutu-
ra do time. Nós não queríamos isso, sair do 
Centro para ir a um lugar afastado da cida-
de. A logística foi ruim, os apartamentos dos 
jogadores são em volta da Neva. As pessoas 
só enxergam o evento. Mas ainda bem que 
Santa Tereza do Oeste nos acolheu de braços 
abertos e conseguimos reverter e ter público, 
mas nós não queríamos isso. Em Santa Te-
reza, em dois jogos tivemos mil pessoas nas 
arquibancadas.

O Cascavel Futsal pode se mudar em de-
finitivo para lá?

Se não tiver contrapartida da cidade de 
Cascavel, realmente vamos ter que tomar 
outras medidas. Sabemos que existe torcida, 
que participa dos jogos e que nunca vamos 
agradar a todos, mas me surpreendi com 
acolhimento de Santa Tereza. Mas essa his-
tória de mudar para lá é mito, não é isso que 
queremos, nasci aqui, meus filhos são nasci-
dos aqui e tenho minhas empresas aqui, não 
é isso que eu quero. O que precisamos é con-
versar com a Secretaria de Esportes, porque 
tenho interesse em acertar alguns pontos, 
mas o Cascavel Futsal não depende deles, e 
se precisar mudar, vamos, sim, como a Intelli 

D

PRESIDENTE 
do Cascavel Futsal, 
Jefferson Zini

Serpente inicia 
quartas de final 
da LFP na terça

A temporada do Cascavel Futsal ainda 
não acabou, graças à recém-criada LFP 

(Liga Futsal Paraná), competição na 
qual está nas quartas de final e iniciará 
o mata-mata com o Dois Vizinhos nesta 

terça-feira (29), às 19h45, no Ginásio 
Elvira Menin, em Santa Tereza do Oeste.

Será a terceira partida válida por uma 
fase de playoffs que a Serpente jogará 

no local. Nas outras duas, foi eliminada, 
na Liga Nacional, nas oitavas, e na Série 
Ouro, nas quartas de final. Desta vez, ao 

contrário das competições anteriores, 
fará o jogo de ida como mandante e 

decidirá a vaga fora de casa, quatro dias 
depois, no sábado, dia 2 de novembro.

“As três competições têm regula-
mentos diferentes. Na Liga Nacional 
jogávamos a prorrogação a nosso fa-
vor, no Estadual tínhamos que vencer 
para levar para os pênaltis e agora na 

prorrogação não há vantagem para 
ninguém. As três competições são 

distintas, e para nós é fundamental dar 
esse passo, chegar à semifinal. Vamos 
enfrentar uma equipe que é desafian-
te, que tem um fator casa muito forte, 

mas para nós é importante avançar 
porque somos uma equipe jovem que 

precisa de desafios para crescer”.
Para este jogo em Santa Tereza, a direto-
ria cascavelense disponibilizou um lote 
de ingressos que podem ser trocados 
por alimentos não perecíveis. São 600 
unidades disponíveis, ao troco de um 

quilo de alimento cada.

CASCAVEL Futsal tem novo jogo decisivo 
em Santa Tereza nesta terça-feira (29) 

 CASCAVEL FUTSAL

Sabemos que existe torcida, que 
participa dos jogos e que nunca 

vamos agradar a todos

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
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O Brasileirão chega à sua 28ª de 
38 rodadas neste fim de semana. 
Destaque para o clássico entre 
Corinthians e Santos, que fazem um 
duelo direto pelo G4 às 17h deste 
sábado (26), em Itaquera.

Mesmo sem vencer há cinco 
jogos, o Corinthians segue bem posi-
cionado na tabela de classificação, 
em 5º lugar com 44 pontos. Em caso 
de vitória pode até mesmo entrar 
no G-4 e encurtar a distância para o 
terceiro colocado Santos, que tem 
quatro pontos a mais.

Entre eles está o São Paulo, que 
às 16h deste domingo (27) reencontra 
Vagner Mancini agora como comandante 
técnico do Atlético-MG. No mesmo dia e 
horário, o Grêmio se reencontrará com 
sua torcida sem saber ao certo a reação 
dela no jogo com o Botafogo, pós-elimi-
nação traumática na Libertadores. Tam-
bém às 16h deste domingo, Athletico-PR 
e Goiás fazem um confronto de iguais 

    SÁBADO
17h Ceará x Vasco
17h Corinthians x Santos
19h Bahia x Internacional
19h30 Fluminense x Chapecoense
21h Cruzeiro x Fortaleza

     DOMINGO
16h Athletico-PR x Goiás
16h Grêmio x Botafogo
16h São Paulo x Atlético-MG
18h Avaí x Palmeiras
19h Flamengo x CSA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 64 27 20 4 3 57 22 35
2º Palmeiras 54 27 15 9 3 42 21 21
3º Santos 51 27 15 6 6 38 26 12
4º São Paulo 46 27 12 10 5 27 17 10
5º Corinthians 44 27 11 11 5 30 20 10
6º Internacional 42 27 12 6 9 31 24 7
7º Grêmio 41 27 11 8 8 44 30 14
8º Bahia 41 27 11 8 8 30 24 6
9º Athletico-PR 39 27 11 6 10 38 29 9
10º Goiás 38 27 11 5 11 29 39 -10
11º Vasco 37 27 10 7 10 25 31 -6
12º Atlético-MG 35 27 10 5 12 34 37 -3
13º Botafogo 33 27 10 3 14 25 30 -5
14º Fortaleza 31 27 9 4 14 30 37 -7
15º Ceará 29 27 8 5 14 27 29 -2
16º Fluminense 29 27 8 5 14 28 38 -10
17º Cruzeiro 28 27 6 10 11 22 34 -12
18º CSA 26 27 6 8 13 18 39 -21
19º Chapecoense 17 27 3 8 16 21 42 -21
20º Avaí 17 27 3 8 16 13 40 -27

28ª RODADA

SÉRIE A

na Baixada. Apenas um ponto separa 
Furacão de Esmeraldino.

Já os dois últimos jogos da 
rodada envolvem os dois primeiros 
colocados da classificação, também 
no domingo. Às 18h, o vice-líder Pal-
meiras visita o lanterna Avaí disposto 
a diminuir a vantagem do líder Fla-
mengo, que é de dez pontos. Entre-
tanto, o Fla irá a campo em seguida, 
às 19h, para receber o antepenúl-
timo colocado CSA no Maracanã.

Série B
Pela Série B, a 31ª rodada, iniciada 

quarta-feira (23), será encerrada às 16h 
deste domingo (27) com Ponte Preta x 
Vitória, duelo entre um intermediário na 
tabela com um ameaçado pela degola. 
Já neste sábado (26) serão três jogos 
às 16h30, sendo dois entre ameaça-
dos: São Bento x Guarani e Figueirense 
x Criciúma, e um entre intermediários: 
Brasil de Pelotas x Cuiabá.

Brasileiro esquenta


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

