
Conheça profissões que resistem ao 
tempo e aos avanços da tecnologia

PÁGINA

10
Cadeirante é morta com requintes 
de crueldade e corpo deixado na rua

PÁGINA

12
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

,24/12/2019
Edição 8351- Ano 43
(45) 99975-1047 jhoje.com.br @oparana hoje news

Cascavelenses poderiam
destinar até R$ 12 milhões
para as entidades sociais 
Com o objetivo de alertar e orientar, entidades se unem mais uma vez em torno da 
campanha Tributo à Cidadania para ajudar que os contribuintes cascavelenses não 

percam o prazo para destinar parte do imposto de renda a entidades locais. Cascavel tem 
potencial de direcionar até R$ 12 milhões, mas muito desse dinheiro vai parar nos cofres 

da União e não voltam mais. l Pág. 8

Desejo 
de Natal

A época é propícia para 
fazer aquele pedido 

especial e a reportagem 
do HojeNews foi às ruas 
ouvir o que as pessoas 
gostariam que o Papai 
Noel lhes trouxesse. A 

maioria dos entrevistados 
pediu mais saúde.

l Pág. 7

Nei Victor: “Fui traído no Cascavel Futsal”
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QuartaQuarta

Cheia
12/12 - 03h14

Sol Sol

Pedro Antônio Bernardi é professor, jornalista e economista - 
pedro.professor@gmail.com

Sol Nublado 

Natal nos acorda para conversão de caminhos, direções e percur-
sos. Menino-Jesus não trouxe fórmulas prontas para saúde, educação, 
habitação, segurança, trabalho, renda, mobilidade, seguridade, alimen-
tação, saneamento, previdência social. É missão do Estado, da Igreja, 
da Escola, da Família e de cada cidadão entre ajudar e compartilhar 
esses serviços e necessidades essenciais.

Em 25/12/2019, Deus-Menino adest sine mora (apresenta-se sem 
demora). E, sem cessar, nossa missão é construir nova era, alicerçada 
em ora et labora (orar e trabalhar pelo reino). Jesus nos fez grande. 
Eternamente, Ele ilumina e guia, protege e defende, guarda e ampara, 
perdoa e acompanha.

Ao longo da história, muitos de nós nos apequenamos por conta 
e acúmulo de bens materiais e financeiros, poder e corrupção, enga-
nações e mentiras, roubos e assaltos, lesões físicas e depredações 
da natureza, acidentes e megalomania, bebidas e drogas, prazeres e 
vanglórias, males e maldades.

Agora é a hora de renascer, revitalizar e vivenciar plenamente 
a origem, a identidade e o significado do Natal, do nascimento do 
Salvador. No ar, no mar e na terra, Natal revitaliza a alma, adentra as 
profundezas do ser humano, alevanta o ânimo e entusiasma a viver o 
bem, a harmonia e o aperfeiçoamento contínuo.

Palavras, testemunhos, atitudes, gestos e ações construtivas e 
positivas são sementes imperecíveis que frutificam sem cessar, paci-
ficam sentimentos e pensamentos, amadurecem a razão, santificam 
o coração e a alma, acessam encontros e reencontros com Jesus, 
Maria e José.

Temos convicção de que Natal é amor em família, gratidão e recon-
ciliação, humanidade e transcendência. 

No mundo, principalmente no Brasil, faltam perspectivas transparen-
tes e coerentes de desenvolvimento social, informação e comunicação 
libertadora, educação para ter vida saudável e prazerosa do próprio corpo, 
entusiasmo, esperança, ética, espiritualidade, respeito, competência, trans-
formação de potenciais em realidades. Sim, é possível chegar bem e muito 
melhor no Natal de 2020. Eis nosso e vosso compromisso.

Rogamos que nos perdoem erros involuntários e voluntários, indi-
vidualidade, estresse físico e emocional, falta de coragem e paciência, 
medos, inflexibilidades, impotências, dependências, incompreensões 
e omissões, ao longo de 2019.

Natal e refundação da família cristã

“O Brasil está 
sendo tirado 

da UTI”.

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
 General Augusto 
Heleno, chefe do 

Gabinete de Segurança 
Institucional do 

Governo Jair 
Bolsonaro, em entre-

vista ao programa 
Impressões, da TV 
Brasil, que foi ao ar 
ontem à noite. “O 

primeiro ano do presi-
dente, a gente compa-
rando com o esporte, 
é um ano de aqueci-
mento, onde ele vai 
conhecer as coisas”. 

FA
BI

O 
RO

DR
IG

UE
S 

PO
ZZ

EB
OM

/A
GÊ

NC
IA

 B
RA

SI
L

Jornal O Paraná
Terça-feira, 24 de dezembro de 2019 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes

FASES
DA LUA MINGUANTE

19/12 - 02h59

Paranaguá
NOVA
26/12- 03h15

max 29
min 21

Quarta
25/12/2019

Maringá
max 31
min 18

Cascavel
max 29
min 15

Foz do Iguaçu
max 34
min 18

Londrina
max 29
min 17

Curitiba
max 27
min 16

Terça
24/12/2019

Nublado

Sol

CRESCENTE
03/01 - 01h46

CHEIA
10/01 - 17h23

Sol

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 05 06 12 20 23 31
concurso: 0241

11 14 20 30 39 44

concurso: 2027

concurso: 1422

08 28 36 45 57 59
concurso: 2219

concurso: 5154

18 32 37 42 59

concurso: 5451

11.332
07.088
36.977
75.827
13.964

SPORT/PE

concurso: 2032

01 02 04 06 08 10 11
14 46 49 50 57 63 70 

73 85 87 93 95 00

07 09 36 41 46 47

04 12 30 42 58 65 75

JULHO

01 03 04 05 09 10 13 15
16 17 19 21 23 24 25

concurso: 1907

Quinta
26/12/2019

95ª edição

São Silvestre confirma nomes renomados
São Paulo - A 95ª 

Corrida Internacional de 
São Silvestre confirmou 
mais destaques do circui-
to mundial na edição des-
te ano. Depois de Brigid 
Kosgei, recordista mun-
dial da maratona, e Paul 
Kipchumba Lonyangata, 
vencedor da Maratona de 
Paris, outros nomes fortes 
foram divulgados pela or-
ganização, todos com quali-
ficação no ranking da Fede-
ração Internacional da mo-
dalidade. Vale ressaltar que 
este ano serão cerca de 150 
atletas da Elite, das catego-
rias Platinum, Gold, Silver 
e Bronze, além de vários 
destaques do circuito.

No feminino, as atra-
ções são muitas. Estão 
confirmadas para a princi-
pal prova de rua da Améri-

ca Latina atletas como as 
quenianas Pauline Kamu-
lu, atleta Gold, bronze no 
mundial de maratona de 
2019 e atual vice-campeã 
da Corrida São Silvestre, 
e Sheila Chelangat, Silver, 
campeã da Okepke 10K 
(Nigéria), Shangai 10k, 
Port Gentil 10k (Gabão) e 
Valenciennes 10k (França).

Entre os homens tam-
bém não faltarão atletas 
para brigar pela vitória pe-
las ruas paulistanas. Dois 
deles são atletas Gold: o 
ugandense Jacob Kiplimo, 
campeão júnior de cross 
country em 2017 e vence-
dor da Manchester 10K em 
2019; e o queniano Titus 
Ekiru, bicampeão em Ho-
nolulu (18/19), vencedor 
da Maratona de Milão e da 
Meia de Lisboa, ambas em 

2019. Ele defenderá uma 
série de vitórias em provas 
de rua desde 2017.

Da categoria Silver es-
tarão o etíope Nyakola Te-

resa, campeão da Abu Dha-
bi com recorde do percur-
so; Dawit Admasu, atleta 
etíope e que representa o 
Bahrein, campeão da Cor-

rida de São Silvestre em 
2014 e 2017; e o queniano 
Vedic Kipkoech Cheruiyot, 
bronze na Valência 10K 
deste ano.

PROGRAMAÇÃO
A programação de largadas no dia 31 começará mais cedo, 
a par tir das 7h25min, com a categoria Cadeirantes. 
Em seguida, a par tir das 7h40min, será a vez da Elite 
feminino, ficando para as 8h05min as categorias Elite 
masculino, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão 
Geral. A infraestrutura do evento é dimensionada para o 
número oficial de inscritos, até 35 mil, não contemplan-
do ser viços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Como 
consta em regulamento, não haverá ser viços extras e 
hidratação excedente para atletas sem inscrição.

FEMININO Seleção confirma jogos na 
França rumo a Tóquio 2020

O primeiro compromisso da 
seleção brasileira feminina 
em 2020 já tem data, local 

e adversários definidos. 
Em reta final de preparação 

para os Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020, a Canar-

inho vai disputar o Torneio 
Internacional da França, 
na primeira Data Fifa do 

ano, de 4 a 10 de março. 
a equipe comandada pela 
técnica Pia Sundhage terá 

pela frente a França, anfitriã 
e adversária do Brasil na 
última Copa do Mundo, 
a vice-campeã mundial 

Holanda e o 8° colocado no 
ranking da Fifa, o Canadá. 

A primeira edição do torneio 
terá duas cidades como 

sedes: Calais, com jogos no 
Stade de l’Epopée, e Valenciennes, com partidas marcadas 
para o Stade du Hanaiaut, local onde a seleção brasileira en-
frentou a Itália na Copa do Mundo Feminina 2019. No coman-
do da seleção feminina, Pia Sundhage soma seis vitórias e 

dois empates. O bom início de trabalho culminou com a volta 
do Brasil ao Top 10 do ranking de seleções da Fifa.

 C
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Com um orçamento de 
R$ 27,6 milhões, a Câmara 
de Vereadores devolveu aos 
cofres municipais R$ 8,8 
milhões, cerca de 32% do 
total, recurso que será usado 
para evitar aumento do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) ano que vem. 

A proposta teve o com-
promisso do presidente da 
Câmara de Vereadores, Alé-
cio Espínola (PSC), com o 
apoio dos demais parlamen-
tares. “O prefeito [Leonaldo 
Paranhos] nos convocou 
para uma reunião e disse 
que, se continuássemos 
nessa toada de economia, 
teríamos uma opção: se a 
Câmara fizesse a devolu-
ção, não teria que aumentar 
o IPTU. Tomamos essa deci-
são por entender que era 
em benefício da população”.

Com a devolução do 
dinheiro, um projeto dei-
xado pela gestão passada 
da Câmara ficou de lado: 
a construção de um anexo 
para abrigar o setor adminis-
trativo. Para Espínola, este 
não seria o melhor momento 
para investir o recurso. “Não 
vamos construir esse pré-
dio, por enquanto. Chegará 
o momento dele... talvez 
quando a cidade chegar aos 
450 mil habitantes, então 
deverá ter o prédio adminis-
trativo. Nesse momento, a 
Câmara comporta servido-
res e assessores”, afirma 
Espínola, que, ao assumir 
a presidência do Legisla-
tivo, encerrou o contrato 
de locação de uma sala 
comercial, medida que 
representou economia aos 
cofres públicos. “Não havia 
a necessidade. Entende-
mos que estamos em um 
novo momento, de ser-
vir um modelo de política 
transparente. Não fizemos 

Alécio, vice ou não?
Embora tenha uma grande aproximação com o prefeito 

Leonaldo Paranhos (PSC), Alécio Espínola ficará mesmo na 
disputa pela reeleição no Legislativo municipal em 2020 e 

descarta a hipótese de ser candidato a vice-prefeito. “Se Deus 
der oportunidade, serei candidato à reeleição. A princípio não 

tenho desejo de ser candidato a vice na chapa de Paranhos. 
O desejo do meu coração é me reeleger vereador da nossa 

cidade”, diz Alécio.

Ano eleitoral 
Devido às restrições para que em 2020 as metas de governo 

sejam cumpridas, Paranhos antecipou o planejamento 
orçamentário e pretende deixar tudo pronto até o fim do ano 

para que não tenha qualquer dificuldade. “Não poderemos 
implantar novos projetos sem contrapartida, por isso, temos 

tudo planejado. Não vamos levar para a Câmara nenhum tipo 
de decepção”.

Sem Alsir
Para o PSC de Cascavel, o ano 
eleitoral não será muito fácil. 
A ausência de Alsir Pelissaro, 
que faleceu em outubro deste 
ano, dificulta as ações do 
partido. Ele era presidente 
da sigla e sempre alinhou 
a participação de Paranhos 
no processo eleitoral. Em 
setembro, pouco tempo antes 
de ser internado, Alsir esteve 
no Legislativo municipal em 
encontro com Misael Júnior, 
Carlinhos Oliveira e Alécio. 
O tema do encontro era 
justamente a eleição de 2020. 
Até agora o PSC de Cascavel 
está sem presidente. 

Com tudo
O deputado estadual Marcio 
Pacheco (PDT) encerra o 
ano com a sensação de 
dever cumprido e promete 
para o ano que vem vir 
com tudo para a disputa 
eleitoral em Cascavel. Se por 
um lado o empréstimo de 
US$ 32 milhões do Fonplata 
foi extremamente criticado 
pela oposição no Legislativo 
municipal, Pacheco argumenta 
que a cidade precisa de 
planejamento: “Precisa planejar 
as obras e não pode executá-las 
apenas por interesse político. 
Venho para uma campanha 
limpa e livre”.

Confiança
Cascavel obteve da Secretaria 
do Tesouro Nacional uma 
avaliação importante na 
Capacidade de Pagamento: 
saiu da categoria C, em 2016, 
para entrar na categoria A. 
Isso significa melhor nível de 
confiança nos pagamentos, 
ação comemorada no Paço.

Economia
O prefeito Leonaldo Paranhos 
assegura que a medida de 
compensar o recurso da 
Câmara no aumento do IPTU 
é resultado de economia nos 
certames licitatórios, que 
beiraram 20% do orçamento 
neste ano. “Não é por ser 
ano eleitoral [que não vai 
aumentar o IPTU]. Desde o 
início do mandato evito causar 
qualquer ônus à população”, 
reforça Paranhos.

Finalizado
Falando em empréstimo, o 
primeiro feito em dólares 
em Cascavel está com o 
prazo para cumprimento 
bem perto do fim. Neste mês 
termina o contrato com o 
BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento), que 
repassou R$ 72 milhões - ]
valor já em pagamento -, tudo 
em dólares. 

Câmara devolve um
terço do orçamento

PASSE o leitor de 
QR code para ver a 
entrevista completa 
com o presidente da 
Câmara de Cascavel.

o prédio anexo de R$ 3,5 
milhões, não aumentamos 
os salários dos vereadores, 
não aumentamos as cadei-
ras no Legislativo para 23 
e não votamos o 13º [aos 
vereadores]. Isso é econo-
mia e quem ganha é a popu-
lação”, afirma Espínola.

NO PAÇO
Pelo segundo ano conse-

cutivo, Alécio Espínola assu-
mirá o comando da Prefeitura 
de Cascavel dia 2 de janeiro 
e ficará 15 dias no cargo de 
prefeito, enquanto Leonaldo 
Paranhos (PSC) tira um 
período de descanso reco-
mendado por médicos. “É 
um desafio totalmente dife-
rente. Conto com organização 
e planejamento do Paço, com 
apoio dos secretários. Não 
teremos problemas nem difi-
culdade. Vamos tocar com 
responsabilidade, de acordo 
com o planejado. É um ano 
de eleição e temos que 
dobrar o compromisso com 
essa cidade”, diz Espínola.

A proximidade com Para-
nhos foi vista com descon-
fiança no início da gestão 
como presidente da Câmara, 
situação que Alécio alega já 
ter superado. “Fizemos uma 
separação tranquila dos 
poderes. Não é tarefa para 
qualquer um saber separar 
essas situações. Tivemos 
que dosar a inteligência emo-
cional e não tive reclamações 
do meu posicionamento. 
Paranhos é um amigo, um 
irmão. Homem que tenho pro-
fundo respeito e admiração. 
Foi um equilíbrio grande esse 
primeiro ano”, resume. 
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Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto de 
alegrias e realizações.

continuaremos
Em

os
em todos

2020, 
juntos 

 momentos.
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João Fernando Fontana de Figueiredo
ª 29 de janeiro de 1997
V 16 de dezembro de 2019 
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 João Fernando Fontana de 
Figueiredo, que desde a mais tenra 
infância já era conhecido por Fejão, 
logo que entrou na adolescência, 
aos 12 anos, deixou evidente seu 
interesse pela música, especial-
mente pelo rock clássico. “Ele 
gostava de tocar guitarra... sempre 
tocava rock em geral, mas gostava 
demais de música celta”, conta a 
irmã Maria Paula.

Para tocar melhor, João fez um 
curso sobre instrumento de cordas, 
mas a maior parte do que tocava 
ele aprendeu sozinho, assistindo 
a vídeos. “Ele mandou fazer uma 
guitarra sob medida, de madeira 
especial, do jeito que ele queria”, 
revela Maria. 

Em meio a uma nota e outra, 

Um amante da música
Fejão tinha outro talento nato: era 
um bom contador de piadas. “Ele 
era muito engraçado, tinha umas 
tiradas muito rápidas para tudo o 
que falávamos”, conta a irmã. 

De acordo com ela, quando 
o irmão faleceu, ela e a famí-
lia encontraram vários livros de 
StandUp Comedy no quar to de 
João. “Foi uma surpresa para nós 
encontrarmos todos aqueles livros. 
Nós conversamos com a psicóloga 
dele e ela nos disse que ele que-
ria seguir profissionalmente na car-
reira de comediante”. 

João havia recém concluído o 
sexto semestre de graduação de 
Agronomia. 

João de Figueiredo estava voltando de Foz do Iguaçu na noite do dia 16, uma segunda-
-feira. Chovia muito naquela hora e, quando ele chegou a Matelândia, João perdeu o 
controle do carro e atingiu a lateral de um caminhão. “A suspeita da polícia e, a nossa, 
é de que o carro em que ele estava aquaplanou, porque o motorista do caminhão nos 
disse que viu o carro fazer zigue-zague na pista”, conta Maria de Figueiredo. 
João faria 23 anos mês que vem. Ele deixou a mãe, Gema Fontana, os irmãos João Luiz 
e Maria Paula de Figueiredo, as sobrinhas Bianca, Teodora e Lavínia de Figueiredo, a 
cunhada Carine de Figueiredo e a namorada, Stephany Brito.

JOÃO ao lado da família

JOÃO era natural de Cascavel 

Querido por todos 
O jeito brincalhão de Fejão 

cativava as pessoas. A irmã 
Maria de Figueiredo disse que 
teve a certeza disso ao ver a 
quantidade de pessoas que 
prestaram o último adeus a 
João. “Ele era amado e que-
rido... tinha muita gente no 

velório, todas as professoras 
dele estavam lá... a bibliote-

cária também. Foi uma grande 
surpresa para nós e de certa 
maneira nos trouxe um pouco 

de conforto”.
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Divulgação

A maioria das repartições públi-
cas fechou as portas para as fes-
tas de fim de ano. Alguns setores, 
como bancos, vão atender em 
horários especiais. Fique atento 
para evitar aborrecimentos.

Em Cascavel, a prefeitura atende 
em regime de plantão apenas nos 
dias 26 e 27, nos demais estará 
fechada, assim como as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde) e as USFs 
(Unidades de Saúde da Família). Os 
atendimentos serão retomados ape-
nas dia 2 de janeiro de 2020.

Já as UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) não fecham. Nos 
dias 24, 25, 30, 31 e 1º de janeiro 

No Natal é comemorado o nas-
cimento de Jesus Cristo, mas há 
muito tempo a data se tornou sím-
bolo de troca de presentes e celebra-
ções entre família. A reportagem do 
HojeNews foi às ruas para saber o 
que os cascavelenses gostariam de 
pedir ao Papai Noel, e a resposta foi 
simples: mais saúde e paz.

“Eu tenho problemas no 
coração, então o meu presente 
ideal para o Natal seria ter mais 
saúde”, conta a diarista Marli 
Aparecida do Nascimento.

A aposentada Darci Rios faz pedido 
semelhante: “Eu gostaria de muita 
saúde, paz, prosperidade e que o 
governo olhe mais para a pobreza”.

Para o presidente da Uopeccan, 
Leopoldo Furlan, o pedido de Natal 
perfeito também envolve os pacien-
tes que fazem tratamento de câncer 

De caneca a TV
Há também quem aproveita a data para aquele objeto de desejo, exemplo 

da auxiliar de serviços gerais Conceição Moraes: “Eu gostaria de ganhar uma 
televisão bem grande”.  Já a estudante Amanda Souza apresenta várias opções. 

“Eu gostaria de ganhar um par de calçados, roupa ou o valor do presente em 
dinheiro”.  O estudante Daniel Marcondes conta que gostaria de ganhar uma 

caneca em formato de lente de câmera, mas lembra: “O presente ideal é aquele 
que consegue reunir em forma física e de significado, aliado a um bom preço, 

para quem presenteia e quem é presenteado. É algo que será importante hoje e 
será lembrado por esse motivo por muitos e muitos anos”.  

Saúde é o presente mais 
pedido pelos cascavelenses

no hospital. “O presente ideal para o 
hospital é a harmonia entre os fami-
liares da pessoa que está doente e 
que elas possam ter paz no Natal e 
viver com mais liberdade”.

A gerente da Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), Elizabete Nunes Hermes, 
pede que o presente de Natal seja 
feito de doações: “O presente per-
feito para a entidade seria a cola-
boração e a doação da sociedade. 
É o nosso presente perfeito, a con-
tinuidade da doação, sem isso, a 
instituição terá dificuldades”.

as farmácias básicas I e III aten-
dem das 13h às 19h e a farmácia 
básica II, das 7h às 13h. 

Quem busca emprego também 
deve ficar antenado, pois a Agên-
cia do Trabalhador estará com as 
portas abertas somente nos dias 
26 e 27 e retoma os atendimentos 
no dia 2 de janeiro. 

O transpor te coletivo funcio-
nará em regime de escala de 
feriado nos dias 25 de dezembro 
e 1º de janeiro. A sede adminis-
trava da Cettrans (Companhia 
de Engenharia de Transpor te e 
Trânsito) e do EstaR (Estaciona-
mento Regulamentado) atendem 

normalmente hoje (24) e no dia 
31. Já nos dias 25 e 1º de janeiro 
estarão fechadas. No aeroporto, 
os voos, as lanchonetes e o setor 
de raio-X funcionam normalmente. 

Já os bancos abrem das 9h 
às 11h desta terça-feira (24) 
e amanhã estarão fechados. 
No dia 31 as agências estarão 
fechadas para atendimento ao 
público, e dia 1º , não abrem. 

Quem ainda não fez as compras 
de Natal deve correr: hoje os mer-
cados abrem das 8h às 20h, mas 
amanhã (25) não abrem.

O comércio fica aberto hoje das 9h 
às 18h e, amanhã, estará fechado.    

Confira o que abre e o que fecha
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Volume de 
água no lago
Toda vez que chove, surge 
na boca do cascavelense a 
pergunta: “E o Lago Munici-
pal, será que enche?”. 
Após as chuvas intensas 
da semana passada, o 
cenário do lago já apre-
senta algumas mudanças, 
mas ainda está longe de 
voltar ao que era antes, já 
que é preciso chover três 
meses para encher com-
pletamente o lago, como 
adiantou a Secretaria de 
Meio Ambiente. 
As proximidades da ponte é 
um dos locais onde se per-
cebe que o volume de água 
aumentou nos últimos dias.  

 Você sabia que é possível fazer 
com que parte do seu IR (Imposto 
de Renda) fique em Cascavel? Para 
incentivar a ideia, a campanha Tri-
buto à Cidadania foi lançada mais 
uma vez pela Acic (Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel), 
em parceria com o IDM (Instituto 
Décio Mertz), o Sincovel, o Ses-
cap e o CRC/PR. Pessoas físicas 
e jurídicas podem destinar parte 
do imposto para projetos que são 
desenvolvidos no próprio município.

De acordo com o contador e 
consultor de terceiro setor William 
Fischer Júnior, com base em anos 
anteriores, a estimativa é de que 
o potencial de contribuição em 
Cascavel seja de R$ 12 milhões, 
que poderiam ser revertidos dire-
tamente para projetos de ação 
social, cultural, de esporte e de 
tratamento de doenças graves. 
“Esse valor é uma estimativa que 

Tributo à Cidadania: Ainda
dá tempo de você ajudar

temos em relação ao potencial de 
contribuintes do imposto de renda, 
tanto pessoas físicas quanto jurí-
dicas, com base nas informações 
gerais de arrecadação de impostos 
da Receita Federal”, explica.

William atenta para a diferença 
entre os projetos: “A diferença 
entre o FIA [Fundo da Infância e 
Adolescência] e o Fundo do Idoso é 
que eles têm um conselho que faz 
a gestão do dinheiro e as pessoas 
destinam por meio do site da prefei-
tura. Para as demais entidades, as 
pessoas devem entrar em contato 
com a Acic, e lá tem a lista das enti-
dades”. Nesses casos, a destinação 
é feita por transação bancária, até 
o dia 30 deste mês nos bancos, 
ou até o dia 31 pela internet. Já 
a declaração do imposto pode ser 
feita até abril de 2020.

As pessoas físicas podem desti-
nar até 6% do imposto devido para o 

FIA, o Fundo do Idoso, da Cultura e do 
esporte e até 1% para o Pronon (Pro-
grama Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica) e para o Pronas (Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência). Para des-
tinar é preciso utilizar o modelo de 
declaração de imposto completo. 

Já as pessoas jurídicas, que 
trabalham com lucro real, podem 
doar até 1% para o FIA, o Fundo 
do Idoso, o de Esporte, para o Pro-
non e para o Pronas. Para a Cultura 
é possível destinar até 4%. “Tem 
essa opção de dividir os recursos 
e escolher quais entidades quer 
ajudar”, explica William. 

Quem precisar de orientações 
de como destinar os recursos pode 
entrar em contato pelos telefones 
(45) 3222-2112 (IDM/BWA) e 
3321-1432 (Ana Cláudia), na Acic. 
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Que neste Natal, a luz do menino Jesus
brilhe em todos os lares e que a paz
e o amor reine em todas as famílias.

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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01- NADIR GONÇALVES DA SILVA E LUCILIA LOPES CORREIA VELOZO 
02- JONAS JOSÉ RIBEIRO E GISELY CRISTINA BALIANI 
03- DEJAIR DA SILVA MONACELLI E NOELI APARECIDA DO PRADO 
04- REGINALDO APARECIDO DA SILVA E SAMANTA GISELLE DIAS 
05- JOÃO MARIA DA LUZ E OLERINDA RODRIGUES DE SOUZA 
06- SILVIO RODRIGO GNOATTO E DANIELA PATRICIA OLIVEIRA 
07- ANDRÉ BAUKE SILVA E CAMILA OLIVEIRA DE MELO 
08- CARLOS APOLINARIO DA SILVA E MARIA LUIZA DE LIMA 

 Dizem que 85% das profissões 
que existirão em 2030 ainda nem 
foram criadas. Contudo, algumas resis-
tem ao tempo e à própria tecnologia. 
A reportagem do HojeNews foi atrás 
de algumas delas.

Cláudio Augusto Frey tem 65 anos 
e há meio século se dedica à vida de 
sapateiro. Ele aprendeu o ofício em 
Erechim (RS), em uma empresa pri-
vada, mas o dom vem de casa: seu 
pai trabalhava com isso desde 1950.  

Em 1971 a família veio morar em 
Cascavel e então pai e filho abriram 
uma sapataria. “Antigamente nós tra-
balhávamos em quatro, cinco e não 
dávamos conta da demanda. Hoje, um 
só dá conta”, compara Frey. 

Segundo ele, o serviço vem dimi-
nuindo porque as pessoas preferem 
comprar um calçado novo a consertar 
o antigo. “Tênis, chinelo, rasteirinha, 
que estragou, o pessoal joga fora... E 
tem alguns calçados que o valor nem 
compensa consertar”. 

Hoje, Frey trabalha sozinho em uma 
sapataria na Rua da Lapa. 

O cavalo já foi o principal meio de 
transporte, mas hoje é restrito a quem 
mora no campo e a quem cavalga por 
hobby ou esporte. Mesmo assim, Elvio 
Coelho ainda faz selas, do mesmo jeito 
artesanal que fazia 25 anos atrás. A 
profissão corre nas veias da família. 
“Isso é de nascimento, herança do 
meu pai”, brinca. 

A selaria de Elvio fica na Rua Rio 
Grande Sul e, de acordo com ele, é a 
única em Cascavel que, além de fabricar 
selas, também as conserta. “A procura 
é boa. É um serviço muito difícil de fazer, 
é tudo na mão, existe pouca máquina, e 
tudo é feito por meio artesanal...”

Ele avalia as mudanças provocadas 
pelo tempo: “Hoje é tudo industrial. Anti-
gamente era feito tudo com mais resis-
tência, mais segurança... Hoje as selas 
são fabricadas com menos couro”. 

Agulhas e tesouras também fazem 
parte da vida de Lourenço Benedito 
Nomelini, mas em outra profissão. Ele 
aprendeu a arte da alfaiataria há 40 

Profissões que 
resistem ao tempo

n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

Mudar de ramo?
O sapateiro Cláudio Frey conta 
que já pensou em mudar de 
profissão, mas desistiu. “Agora 
não adianta mais”. 
Já o selador Elvio Coelho diz que 
mudar de ramo não é uma opção. 
“Eu vou parar de fazer só quando 
não aguentar mais”. 
Diferente de Lourenço Nomelini, 
que já é aposentado, e usa o traba-
lho para se ocupar. “Meu filho se 
mudou para cá para trabalhar e eu 
o acompanhei, como não tinha o 
que fazer, voltei a trabalhar”.  

anos em Uberaba (MG) e há dez reside 
em Cascavel, onde mantém a tradi-
ção. “Eu tinha 14 anos e trabalhava 
em uma alfaiataria como entregador. 
Naquela época tinha muito serviço, 
então nas horas vagas eles me ensi-
navam a cortar e costurar”. 

Para ele, as mudanças mais evi-
dentes na profissão são as máquinas: 
“Há muita coisa que as máquinas 
mais modernas são melhores, por 
exemplo, para trabalhar com malhas. 
O serviço é mais rápido e mais per-
feito”, admite.  

COM MENOS serviço hoje em dia, Cláudio 
Frey ainda conserta calçados

LOURENÇO Nomelini aprendeu a costurar aos 14 anos 
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2/un. 6/mimoso — pardal. 10/amadurecer — bilhetinho.
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Você prefere colaboração em vez de lutas de 
poder. Suas relações com os outros serão 
muito bem sucedidas. Seria benéfico assumir 
uma atividade esportiva que irá desenvolver e 
reforçar o seu sistema cardiovascular.

A sensibilidade lhe permitirá entender um pro-
blema complexo em uma pessoa ao seu redor. 
Modere-se, você precisa eliminar certas coisas 
e fazer exercícios e, em seguida, você vai se 
sentir mais dinâmico.

Você está esperando um maior reconhecimento e 
isso o está deixando mais autoritário. Mantenha um 
certo equilíbrio e não se preocupe muito com isso! Sua 
saúde está fraca. Você está em boa forma física, mas é 
o seu lado emocional que precisa de atenção.

Você ficará orgulhoso pela forma como vai 
se livrar de uma situação ruim, sem qualquer 
ajuda. Se você insistir em terminar tarefas sem 
muita importância, correrá o risco de se des-
gastar. Não exagere.

Você terá grande prazer em ser útil e que a sua 
influência possa ser sentida de maneira produ-
tiva. Você vai sentir que as coisas se dispõem 
de seus recursos. Isso faz com que você se 
estresse. Diminua o ritmo.

Você vai fazer uma escolha específica que trará resul-
tados em Junho próximo. Seu julgamento é saudável, 
então siga adiante. É essencial deixar de ter preocupa-
ções domésticas para equilibrar seus níveis de energia 
e direcioná-los de forma construtiva.

Você estará totalmente disposto a ver as coisas 
de outra perspectiva. Mostre isso às outras pes-
soas e vai se surpreender com a resposta. Sua 
vitalidade continua em um bom nível, mas pense 
em fazer alguns compromissos com a sua dieta. 

Sua certeza é construtiva. Converse com as pes-
soas ao seu redor, você precisa discutir coisas 
para ir adiante. Você corrigirá automaticamente 
deficiências nutricionais na hora das refeições. 
Sua saúde depende daquilo que come.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confiança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
reflexão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você vai decididamente banir as suas preocupa-
ções para tirar o máximo da vida, tanto quanto 
possível. Deixe que outras pessoas entrem na 
sua vida!  Você precisa de repouso e exercício, 
comece uma atividade esportiva.

Você está decidido a enfrentar questões 
importantes e vai saber como envolver as 
pessoas ao seu redor! Seria bom olhar obje-
tivamente para sua dieta e resolver alguns 
desequilíbrios prejudiciais.

Você precisa saber mais antes de tomar uma 
decisão que envolve o seu futuro. Fique à 
vontade. Há turbulência demais acontecendo 
ao seu redor para recarregar suas baterias 
de forma eficaz.  
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2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Os detentos da região oeste 
do Paraná não serão beneficiados 
com portarias temporárias para 
que saiam das penitenciárias e 
passem as festas de Natal e Ano-
-Novo com a família. Isso acon-
tece porque apenas os presos do 
regime semiaberto têm direito às 
portarias temporárias e, na região, 
não há unidade com esse regime. 

Os 1.670 detentos benefi-
ciados em todo o Estado estão 

A Delegacia de Homicídios de Cas-
cavel busca o autor do assassinato 
da cadeirante Carla Tatiane Alves da 
Costa, 40 anos, encontrada morta 
com uma facada no rosto na manhã 
do último domingo (22) em uma 
estrada rural próximo ao Conjunto 
Paulo Godoy, na zona oeste da cidade. 

“O laudo do IML [Instituto 
Médico Legal] apontou que a causa 
da morte foi um ferimento no crâ-
nio causado por uma faca. Ela 
tinha ainda ferimentos no rosto e 
ainda são aguardados outros exa-
mes para informações complemen-
tares”, disse a delegada responsá-
vel pelo caso, Bárbara Strapasson. 

A delegada afirmou que já existe 
uma linha de investigação, mas 
que não poderia informar qual é, 
nem se existe um suspeito já iden-
tificado, para que a investigação 
não fosse prejudicada.

Se confirmado feminicídio, este 
seria o sexto já registrado este ano. 

Cadeirante é morta com
requintes de crueldade

 PORTAL 24 HORAS 

Depoimento
A vítima só foi identificada na manhã de ontem (23), quando a família dela 

procurou o IML. Um dos irmãos contou à polícia que Carla sofria de uma doença 
degenerativa e que por isso fazia uso da cadeira de rodas, a qual foi encontrada 
ao lado do corpo. Carla tinha quatro filhos e morava com um dos irmãos, que 

está em viagem e é aguardado pela DH para prestar depoimento.
Informações sobre o caso podem ser repassadas à polícia de forma anônima 

pelos telefones 190 e 197 ou ainda pelo (45) 99909-3842, celular de plantão da 
Delegacia de Homicídios.

Saída temporária: Presos da região não serão beneficiados
custodiados em unidades da região 
de Londrina, Ponta Grossa, Maringá 
e Curitiba, do regime semiaberto. 
As saídas começaram na última 
quinta-feira (19). Eles devem vol-
tar aos presídios até a segunda 
semana de janeiro. 

Esses presos já estão em pro-
cesso de ressocialização e saem 
periodicamente para visitas fami-
liares e, por conta das festividades 
de Natal e Ano Novo, terão esse 

prazo ampliado para o retorno. O 
benefício é concedido pelo Judiciá-
rio e ocorre anualmente.

Já o Indulto Natalino, que se 
trata de um perdão de pena, ou 
antecipação de liberdade, depende 
das regras específicas de um 
decreto que precisa ser baixado 
pelo presidente da República, mas 
que até o fechamento desta edição 
ainda não havia sido publicado no 
Diário Oficial da União.  

SOCORRISTAS do Siate chegaram a ser acionados, mas a mulher já estava morta
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Como foi encarar esse novo desafio, 
no Umuarama?

“No começo foi mais difícil. Adaptar-se 
à cidade, a um novo estilo de vida, dei-
xar a família em Cascavel e ficar sozinho 
praticamente a semana toda em Umu-
arama, indo e vindo, foi o mais compli-
cado, existe esse desgaste. Lá o trabalho 
começou tarde, fui apresentado no dia 
20 de fevereiro, então começamos a tra-
balhar era quase março. Foi muito difícil 
no início, não conseguia encaixar as pe-
ças, mas trabalhamos muito e iniciamos 
a Série Ouro sabendo que algumas der-
rotas aconteceriam; fomos montando uma 
equipe e não um time, e aproveitando to-
dos os jogadores no início do campeonato, 
porque já estreamos com cinco clássicos, 
enfrentamos os cinco times da Liga Nacio-
nal nas cinco primeiras rodadas, mas com 
isso o grupo foi ganhando força e identida-
de. Esse foi o ponto crucial: iniciou mal para 
terminar bem. O planejamento teve que 
ser assim porque não tinha como iniciar 
bem, com apenas 15 dias de treino. Isso me 
ajudou a ir ganhando o grupo dentro da 
competição”.

Você sempre diz que sua motivação 
é vencer. Você está vencendo, é tam-
bém um desafio pessoal?

“Eu não preciso mostrar nada, preciso 
é trabalhar. Adoro futsal, adoro ser treina-
dor e não preciso provar. Tenho as mesmas 

“Fui traído no Cascavel 
Futsal,mas Umuarama me 
recebeu de braços abertos”NEI VICTOR:

reinador experiente 
e maior vencedor 
individual do salonis-
mo paranaense, mas 
que neste ano viveu 
situação atípica ao 

comandar pela primeira vez 
outra equipe que não fosse o 
Cascavel Futsal no Estado, Nei 
Victor está de volta à Capital 
do Oeste, mas para um raro 
momento de férias com a fa-
mília, depois de uma tempora-
da vitoriosa à frente do Umua-
rama. Foram dois títulos (Jogos 
Abertos e Taça FPFS) e um 
terceiro lugar (Série Ouro) em 
três competições disputadas, 
além de receber dois prêmios 
de destaque individual (Catve 
e Feras do Esporte) em 2019. 
De contrato renovado para 
2020, ele diz que segue
o mesmo de sempre, e que 
não foge do embate. Foi assim 
nesta entrevista que acompa-
nha a seguir, na qual, dentre 
outros assuntos, Nei Victor 
diz como se sentiu ao deixar o 
Cascavel Futsal após 22 anos 
como foi recebido num dos 
maiores rivais da equipe, 
o Umuarama. 

condições que outros treinadores têm. E 
o desafio no Umuarama foi esse, com um 
time que gastava cerca de 30 mil por mês 
contra times que gastavam 150 mil, 180 
mil, 200 mil por mês e conseguimos supe-
rar todos eles. Ficamos atrás apenas do Foz 
Cataratas das equipes ‘de camisa”. A mo-
tivação é fazer o trabalho e ele dar resul-
tado. Isso é o mais importante. Quando 
eu não tiver motivação, não tiver amor, 
largarei o que faço, porque não valerá à 
pena. Não é só dinheiro. Ele é necessário, 
tem que tê-lo para seu sustento e de sua 
família. Quando cheguei ao Umuarama, 
um adversário do Cascavel, cheguei com 
‘um pé atrás’, não sabia como seria rece-
bido, mas a cidade me acolheu de braços 
abertos. Os resultados poderiam não ter 
aparecido, mas, com o trabalho e confor-
me foram me conhecendo, hoje eu sou 
uma pessoa bem-vinda lá. Em todos os 
lugares que vou, sou mais reconhecido 
do que em Cascavel. Em um ano de tra-
balho me valorizam mais do que fiz em 
20 anos em Cascavel”.

E o que mudou do seu trabalho de 
2018 para o de 2019?

“É difícil saber, um trabalho pode 
dar certo e pode dar errado. Talvez com 
o investimento deste ano eu teria ido 
mais longe no Cascavel Futsal do que o 
treinador atual, por conhecer a cidade, 
o ambiente, de que o torcedor e o em-
presário cascavelense gostam. Lá eu tive 
que mostrar qualidade com grupo que 
precisava acreditar neles, que são gran-
des atletas. Meu espírito é sempre de 
vencedor. São as situações que mudam, 
quando se começa do zero tem que tra-
balhar de novo o que já trabalhou. E eu 
sou treinador, assim como era no Cas-
cavel também, mas claro que ajudava a 
montar a equipe, a correr atrás de patro-
cínio. Agora, por exemplo, tem uma em-
presa de Cascavel que vai apoiar o Umu-
arama. A condição era que eu renovasse, 
mas o que eu fiz foi levar esse empresário 
conversar com a diretoria do time. O que 
eles se entenderem ou não é com eles”.

Você ficou magoado com a saída do 
Cascavel Futsal?

“Magoado não, fiquei chateado, pela 
maneira como foi. As pessoas que eu co-
loquei na diretoria me tiraram sem mo-
tivo algum. Poderiam ter me afastado 
da função com dignidade, com respei-
to, como eu merecia, e não o fizeram, 
como não estão fazendo com o Casca-
vel Futsal. As pessoas que assumiram 
estão acabando com o Cascavel Futsal, 
valorizando apenas uma administra-
ção, que é a Adecca (Associação Des-
portiva e Cultural de Cascavel), e des-
valorizando a história do Cascavel. O 
torcedor tinha que cobrar mais isso. Por 
que não usa pentacampeão paranaen-
se se usa Cascavel Futsal? É o nome 
fantasia, sim, mas é o pentacampeão, 
é quem tem mais conquistas no Para-
ná. O time tem uma história que deveria 
ser respeitada. As pessoas que estão ad-
ministrando o Cascavel Futsal estão mais 
preocupadas em atrair para si os méritos 
que possam vir a acontecer do que com 
o futsal de Cascavel, do que com o Cas-
cavel Futsal. Estão querendo provar que 
me tirando melhoraria, que iriam fazer 
acontecer de maneira diferente, que eu 
não seria útil. Mas isso um dia teria que 
acontecer, eu nunca visei o Nei Victor, eu 
visava o Cascavel Futsal, e  hoje, de fora, 
vejo que a diretoria não está se preocu-
pando com a marca, com a história, está 
simplesmente a jogando no lixo, mudan-
do o escudo, tirando as estrelas, é vergo-
nhoso, é tirar algo que toda uma cidade 
ajudou a construir. O Cascavel Futsal não 
foi construído por uma pessoa, foi por 
várias... vários patrocinadores, investi-
dores, diretores, treinadores, desde a 
base, revelando jogadores e colocando 
atletas da cidade jogar. Isso não pode ser 
jogado no lixo como está sendo jogado. 
Acho que não tenho nada a ver com isso, 
mas é bom que saibam minha opinião. 
Eu ajudei o Cascavel Futsal, eu fundei o 
Cascavel Futsal, com outras pessoas. Eu 
o fiz engatinhar, andar, crescer e ser co-
nhecido. E agora estou vendo isso não 
valer nada para quem o administra. Hoje 

só vale o tanto que investe por mês. E se 
investe tem que ter resultado, tem que 
vencer, mas sem ‘pisar’ e jogar fora o que 
foi construído. Se as pessoas estão lá, é 
graças a alguns que construíram para 
eles poderem assumir aquilo. O que foi 
feito não foi criado em vão, então, tinha 
que ter um respeito maior. Minha maior 
mágoa é essa: mandaram o Nei Victor 
embora? Tudo bem, a diretoria faz o que 
quer, mas não precisa, porque tirou o Nei, 
que construiu essa história de 22 anos, 
pegar essa história e jogar ela fora achan-
do que é do Nei. Não, ela é do Cascavel 
Futsal e tem que ser respeitada. Será que 
daqui a 22 anos ela será repetida? Será 
que terá cinco títulos, dez decisões e 15 
semifinais no Paranaense? Eu tenho mi-
nha história e ela existe, só não gostaria 
que apagassem a história do Cascavel 
Futsal. Quem vai ao ginásio vai torcer 
pelo Cascavel Futsal, não para a Adecca”.

Você pensou em largar o futsal?
“Pelo contrário, a maior motivação 

que tive este ano foi isso. Respeito todo 
treinador de futsal, respeito o Cassia-
no, que está no Cascavel Futsal e que 
não tem nada a ver com a história, meu 
problema não é esse. Não tenho nada 
contra, o Cascavel Futsal para mim é 
como um filho, com que se briga, mas 
continua gostando. Eu me motivei mui-
to mais depois que fui dispensado”.

Há algo que você faria de outra for-
ma no Cascavel Futsal se pudesse voltar 
no tempo?

“Eu fui traído no Cascavel, então o que 
mudaria é não confiar nas pessoas que con-
fiei, não só nos que entraram agora, tem 
mais que estão lá há muitos anos e o ciclo 
deles nunca termina, só o do Nei que termi-
na. Eu acho que nisso eu errei. Eu que convi-
dei para fazer parte da diretoria e esse que 
levei levou mais pessoas, do convívio dele, 
para na hora de votar me derrubar, pra me 
dizer: ‘quatro querem que você fique e seis 
não querem’, bem os seis que ele levou. Isso 
é revoltante, cometer um erro como fiz, es-
tou pagando por isso”.

Quais os planos para 2020?
“Em março a Prefeitura de Umuara-

ma entregará o ginásio com 2.800 ca-
deiras, todo reformado, com vestiários, 
rampas, iluminação, piso, tudo novo. Vai 
ficar muito bonito. Já a diretoria da equi-
pe está pleiteando com a Liga Nacional 
uma vaga, mas o objetivo maior é 2021. 
Lá o trabalho é com os ‘pés no chão’, são 
pessoas serias, dignas, que cumprem o 
que prometem. E entre alugar uma vaga 
e comprar, a preferência é por comprar, 
e se tivermos outro ano tão bom quan-
to foi esse, ficará mais fácil. No mais, só 
tenho a agradecer e desejar um Natal 
maravilhoso, repleto de paz, saúde e ale-
gria, na esperança que o Brasil melhore 
e que as pessoas pensem mais no ser hu-
mano, para que possamos ter uma vida 
em paz e harmonia”. 

T
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Como foi encarar esse novo desafio, 
no Umuarama?

“No começo foi mais difícil. Adaptar-se 
à cidade, a um novo estilo de vida, dei-
xar a família em Cascavel e ficar sozinho 
praticamente a semana toda em Umu-
arama, indo e vindo, foi o mais compli-
cado, existe esse desgaste. Lá o trabalho 
começou tarde, fui apresentado no dia 
20 de fevereiro, então começamos a tra-
balhar era quase março. Foi muito difícil 
no início, não conseguia encaixar as pe-
ças, mas trabalhamos muito e iniciamos 
a Série Ouro sabendo que algumas der-
rotas aconteceriam; fomos montando uma 
equipe e não um time, e aproveitando to-
dos os jogadores no início do campeonato, 
porque já estreamos com cinco clássicos, 
enfrentamos os cinco times da Liga Nacio-
nal nas cinco primeiras rodadas, mas com 
isso o grupo foi ganhando força e identida-
de. Esse foi o ponto crucial: iniciou mal para 
terminar bem. O planejamento teve que 
ser assim porque não tinha como iniciar 
bem, com apenas 15 dias de treino. Isso me 
ajudou a ir ganhando o grupo dentro da 
competição”.

Você sempre diz que sua motivação 
é vencer. Você está vencendo, é tam-
bém um desafio pessoal?

“Eu não preciso mostrar nada, preciso 
é trabalhar. Adoro futsal, adoro ser treina-
dor e não preciso provar. Tenho as mesmas 

“Fui traído no Cascavel 
Futsal,mas Umuarama me 
recebeu de braços abertos”NEI VICTOR:

reinador experiente 
e maior vencedor 
individual do salonis-
mo paranaense, mas 
que neste ano viveu 
situação atípica ao 

comandar pela primeira vez 
outra equipe que não fosse o 
Cascavel Futsal no Estado, Nei 
Victor está de volta à Capital 
do Oeste, mas para um raro 
momento de férias com a fa-
mília, depois de uma tempora-
da vitoriosa à frente do Umua-
rama. Foram dois títulos (Jogos 
Abertos e Taça FPFS) e um 
terceiro lugar (Série Ouro) em 
três competições disputadas, 
além de receber dois prêmios 
de destaque individual (Catve 
e Feras do Esporte) em 2019. 
De contrato renovado para 
2020, ele diz que segue
o mesmo de sempre, e que 
não foge do embate. Foi assim 
nesta entrevista que acompa-
nha a seguir, na qual, dentre 
outros assuntos, Nei Victor 
diz como se sentiu ao deixar o 
Cascavel Futsal após 22 anos 
como foi recebido num dos 
maiores rivais da equipe, 
o Umuarama. 

condições que outros treinadores têm. E 
o desafio no Umuarama foi esse, com um 
time que gastava cerca de 30 mil por mês 
contra times que gastavam 150 mil, 180 
mil, 200 mil por mês e conseguimos supe-
rar todos eles. Ficamos atrás apenas do Foz 
Cataratas das equipes ‘de camisa”. A mo-
tivação é fazer o trabalho e ele dar resul-
tado. Isso é o mais importante. Quando 
eu não tiver motivação, não tiver amor, 
largarei o que faço, porque não valerá à 
pena. Não é só dinheiro. Ele é necessário, 
tem que tê-lo para seu sustento e de sua 
família. Quando cheguei ao Umuarama, 
um adversário do Cascavel, cheguei com 
‘um pé atrás’, não sabia como seria rece-
bido, mas a cidade me acolheu de braços 
abertos. Os resultados poderiam não ter 
aparecido, mas, com o trabalho e confor-
me foram me conhecendo, hoje eu sou 
uma pessoa bem-vinda lá. Em todos os 
lugares que vou, sou mais reconhecido 
do que em Cascavel. Em um ano de tra-
balho me valorizam mais do que fiz em 
20 anos em Cascavel”.

E o que mudou do seu trabalho de 
2018 para o de 2019?

“É difícil saber, um trabalho pode 
dar certo e pode dar errado. Talvez com 
o investimento deste ano eu teria ido 
mais longe no Cascavel Futsal do que o 
treinador atual, por conhecer a cidade, 
o ambiente, de que o torcedor e o em-
presário cascavelense gostam. Lá eu tive 
que mostrar qualidade com grupo que 
precisava acreditar neles, que são gran-
des atletas. Meu espírito é sempre de 
vencedor. São as situações que mudam, 
quando se começa do zero tem que tra-
balhar de novo o que já trabalhou. E eu 
sou treinador, assim como era no Cas-
cavel também, mas claro que ajudava a 
montar a equipe, a correr atrás de patro-
cínio. Agora, por exemplo, tem uma em-
presa de Cascavel que vai apoiar o Umu-
arama. A condição era que eu renovasse, 
mas o que eu fiz foi levar esse empresário 
conversar com a diretoria do time. O que 
eles se entenderem ou não é com eles”.

Você ficou magoado com a saída do 
Cascavel Futsal?

“Magoado não, fiquei chateado, pela 
maneira como foi. As pessoas que eu co-
loquei na diretoria me tiraram sem mo-
tivo algum. Poderiam ter me afastado 
da função com dignidade, com respei-
to, como eu merecia, e não o fizeram, 
como não estão fazendo com o Casca-
vel Futsal. As pessoas que assumiram 
estão acabando com o Cascavel Futsal, 
valorizando apenas uma administra-
ção, que é a Adecca (Associação Des-
portiva e Cultural de Cascavel), e des-
valorizando a história do Cascavel. O 
torcedor tinha que cobrar mais isso. Por 
que não usa pentacampeão paranaen-
se se usa Cascavel Futsal? É o nome 
fantasia, sim, mas é o pentacampeão, 
é quem tem mais conquistas no Para-
ná. O time tem uma história que deveria 
ser respeitada. As pessoas que estão ad-
ministrando o Cascavel Futsal estão mais 
preocupadas em atrair para si os méritos 
que possam vir a acontecer do que com 
o futsal de Cascavel, do que com o Cas-
cavel Futsal. Estão querendo provar que 
me tirando melhoraria, que iriam fazer 
acontecer de maneira diferente, que eu 
não seria útil. Mas isso um dia teria que 
acontecer, eu nunca visei o Nei Victor, eu 
visava o Cascavel Futsal, e  hoje, de fora, 
vejo que a diretoria não está se preocu-
pando com a marca, com a história, está 
simplesmente a jogando no lixo, mudan-
do o escudo, tirando as estrelas, é vergo-
nhoso, é tirar algo que toda uma cidade 
ajudou a construir. O Cascavel Futsal não 
foi construído por uma pessoa, foi por 
várias... vários patrocinadores, investi-
dores, diretores, treinadores, desde a 
base, revelando jogadores e colocando 
atletas da cidade jogar. Isso não pode ser 
jogado no lixo como está sendo jogado. 
Acho que não tenho nada a ver com isso, 
mas é bom que saibam minha opinião. 
Eu ajudei o Cascavel Futsal, eu fundei o 
Cascavel Futsal, com outras pessoas. Eu 
o fiz engatinhar, andar, crescer e ser co-
nhecido. E agora estou vendo isso não 
valer nada para quem o administra. Hoje 

só vale o tanto que investe por mês. E se 
investe tem que ter resultado, tem que 
vencer, mas sem ‘pisar’ e jogar fora o que 
foi construído. Se as pessoas estão lá, é 
graças a alguns que construíram para 
eles poderem assumir aquilo. O que foi 
feito não foi criado em vão, então, tinha 
que ter um respeito maior. Minha maior 
mágoa é essa: mandaram o Nei Victor 
embora? Tudo bem, a diretoria faz o que 
quer, mas não precisa, porque tirou o Nei, 
que construiu essa história de 22 anos, 
pegar essa história e jogar ela fora achan-
do que é do Nei. Não, ela é do Cascavel 
Futsal e tem que ser respeitada. Será que 
daqui a 22 anos ela será repetida? Será 
que terá cinco títulos, dez decisões e 15 
semifinais no Paranaense? Eu tenho mi-
nha história e ela existe, só não gostaria 
que apagassem a história do Cascavel 
Futsal. Quem vai ao ginásio vai torcer 
pelo Cascavel Futsal, não para a Adecca”.

Você pensou em largar o futsal?
“Pelo contrário, a maior motivação 

que tive este ano foi isso. Respeito todo 
treinador de futsal, respeito o Cassia-
no, que está no Cascavel Futsal e que 
não tem nada a ver com a história, meu 
problema não é esse. Não tenho nada 
contra, o Cascavel Futsal para mim é 
como um filho, com que se briga, mas 
continua gostando. Eu me motivei mui-
to mais depois que fui dispensado”.

Há algo que você faria de outra for-
ma no Cascavel Futsal se pudesse voltar 
no tempo?

“Eu fui traído no Cascavel, então o que 
mudaria é não confiar nas pessoas que con-
fiei, não só nos que entraram agora, tem 
mais que estão lá há muitos anos e o ciclo 
deles nunca termina, só o do Nei que termi-
na. Eu acho que nisso eu errei. Eu que convi-
dei para fazer parte da diretoria e esse que 
levei levou mais pessoas, do convívio dele, 
para na hora de votar me derrubar, pra me 
dizer: ‘quatro querem que você fique e seis 
não querem’, bem os seis que ele levou. Isso 
é revoltante, cometer um erro como fiz, es-
tou pagando por isso”.

Quais os planos para 2020?
“Em março a Prefeitura de Umuara-

ma entregará o ginásio com 2.800 ca-
deiras, todo reformado, com vestiários, 
rampas, iluminação, piso, tudo novo. Vai 
ficar muito bonito. Já a diretoria da equi-
pe está pleiteando com a Liga Nacional 
uma vaga, mas o objetivo maior é 2021. 
Lá o trabalho é com os ‘pés no chão’, são 
pessoas serias, dignas, que cumprem o 
que prometem. E entre alugar uma vaga 
e comprar, a preferência é por comprar, 
e se tivermos outro ano tão bom quan-
to foi esse, ficará mais fácil. No mais, só 
tenho a agradecer e desejar um Natal 
maravilhoso, repleto de paz, saúde e ale-
gria, na esperança que o Brasil melhore 
e que as pessoas pensem mais no ser hu-
mano, para que possamos ter uma vida 
em paz e harmonia”. 

T
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