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Homicídios dobram no ano, 
mas paz impera há 48 dias
 Coincidência, ou não, há quase 50 dias a violência deu uma trégua nas ruas de Cascavel. 

O período coincide com a adoção de medidas de isolamento social, que incluíram o 
fechamento de bares e todo tipo de festas na cidade, incentivando que as pessoas fiquem 
em casa. Apesar desse período de paz, no ano Cascavel registra o dobro de homicídios na 

comparação com o ano passado. l Pág. 20
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Expectativa
As federações esportivas começam a se reunir 
para discutir como retomar as competições 
interrompidas na metade de março. Enquanto 
o futebol se organiza e pensa em voltar 
aos gramados na metade de maio, o futsal 
trabalha com algumas hipóteses, mas a mais 
otimista é junho. Sem jogar há 45 dias, o 
Cascavel Futsal (foto) segue sua preparação de 
forma alternativa, com treinos e orientações 
por videoconferências.  l Pág. 23
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 O novo ministro da 
Justiça e Segurança 
Pública, André Luiz 

Mendonça, tomou posse 
ontem prestando continência e 
fazendo uma série de menções 

elogiosas ao presidente Jair 
Bolsonaro, a quem chamou de 
profeta. ele se prometeu “com-
bate irrestrito à criminalidade. 
Há mais de uma década tenho 
me dedicado, na prática e na 

teoria, ao combate à corrupção. 
Presidente, o senhor tem sido, há 
30 anos, um profeta no combate 

à criminalidade”.  

O Dia do Condutor da Tocha Olímpica
A Câmara de Vereadores de Cascavel elevou esta semana o sarrafo da 

inutilidade política. Foi aprovado com 14 votos favoráveis e apenas 3 contrários 
o Projeto de Lei 26, de 2020, que institui o Dia do Condutor da Tocha Olímpica 
de Cascavel.

Nossa Câmara já teve outros momentos polêmicos que geraram grande 
discussão na comunidade, mas este momento é singular. Uma lei que, a pro-
pósito de homenagear pessoas que carregaram a tocha, servirá para o que 
neste momento e doravante? 

Veja o eleitor, a passagem do brandão por estas plagas, no já distante 
2016, não foi exclusividade nossa, mas de uma centena de cidades brasileiras. 
Em quantas cidades algum nobre edil teve a brilhante ideia de homenagear 
os condutores... 

Não tive a honra de conduzir o círio, o que deve ter sido um momento lindo 
na vida de quem o fez, no entanto, será que tal “homenagem” é necessária 
para assegurar a eternização do ato? E qual seria o interesse público disso? 
O próprio fato em si, de ser um dos felizardos a conduzir a tocha olímpica, já 
não foi homenagem suficiente?

Estamos em meio à pior crise mundial em décadas. No Brasil de hoje, 
temos uma nova crise política no meio de uma crise de saúde dentro de uma 
crise econômica, e os vereadores estão se preocupando com condutores de 
tocha olímpica, no ano em que até a Olimpíada teve de ser adiada, coisa que 
não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. 

De um lado um enorme problema de saúde, em que todos os recursos 
deveriam ser carreados para a saúde da população, já mal atendida na rede 
pública. De outro, pessoas desempregadas aos milhares em nossa Cascavel, 
empresas quebrando por falta de movimento comercial. Indústrias paralisam 
suas atividades e sabe-se lá quando as retomarão.

Neste preciso momento em que todas as cidades do País precisam de 
sintonia e ação dos representantes públicos para mitigar os efeitos atuais e 
vindouros da crise, um vereador cria e outros aprovam, em Cascavel, uma lei 
para homenagear quem segurou a tocha! Pasmem!!

É o tipo de iniciativa que mina o respeito e a importância que o eleitor tem 
dos vereadores. É a ação que reforça o pensamento de muitas pessoas de 
que vereadores não são necessários.

Ora, senhores vereadores: é preciso dizer que essa lei é inoportuna, 
desconexa e inútil. Não é momento. Não tem valor real. Não tem utilidade 
hoje e não terá no futuro.

Vamos nos preocupar com coisas úteis e que atendam o cidadão.
Outubro está batendo à porta e teremos uma oportunidade de mostrar 

que tipo de representante queremos na Câmara de Vereadores de Cascavel. 
Vereadores independentes, que fiscalizem o Executivo e que criem leis 

úteis para a população, justificando o dinheiro que os pagadores de impostos 
todos os meses gastam com eles.

Paulo Porsch é economista e empresário

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

 “Cobre de nós 
mais operações 

da Polícia Federal, 
presidente”.

por Luiz Aparecido
esportes@cascavelnews.com.br Quinta-feira, 30/4/2020Bandeirada12 O Paraná
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São Paulo suspende licitação de Interlagos
A Prefeitura de São Paulo suspendeu a licitação para a concessão do Complexo de Interlagos 
(autódromo e kartódromo) para a iniciativa privada. A decisão do prefeito Bruno Covas foi publi-

cada no Diário Oficial do Município na última terça-feira. No documento, o prefeito explica que, de 
acordo com instruções do Tribunal de Contas do Município, a licitação não possui condições de 

prosseguimento no momento. O TC apontou 15 irregularidades no edital e alegou também que o 
momento não é adequado para se realizar uma licitação de concessão. A prefeitura estabeleceu 

no edital o valor de R$ 6,186 bilhões e prazo de 35 anos para a concessão.

Autódromos e kartódromos do 
Paraná liberados para treinos

Amparada pe la  Le i 
20.189, decretada pela 
Assembleia Legislativa e 
sancionada pelo governador 
do Paraná Carlos Massa Rati-
nho Júnior, a Federação Para-
naense de Automobilismo 
(FPrA) liberou ontem os autó-
dromos e os kartódromos do 
Paraná para treinos, cabendo 
aos clubes e às associações 
estabelecerem as normas 
e seguirem as orientações 

Edivan Monteiro
O kartista Edivan Monteiro, 
que ainda se recupera de 
um acidente sofrido em 
outubro do ano passado, 
quando sofreu uma lesão 
no pé direito, está de an-
iversário hoje. 

Motociclismo
Treinos de motociclismo 
poderão ser realizados no 
Autódromo Zilmar Beux 
assim que a Prefeitura de 
Cascavel liberar. Já as com-
petições depende da FPM 
(Federação Paranaense de 
Motociclismo). 

das autoridades de saúde 
dos municípios, do Estado 
e da União. A determinação 
foi comunicado aos clubes 
e às associações filiadas à 
entidade, pelo ofício 08/20, 
assinado pelo presidente 
Rubens Gatti.

Segundo Rubens Gatti, 
com a lei do Estado, que 
libera as atividades de ofici-
nas mecânicas, será possí-
vel fazer treinos e testes nas 
praças esportivas. Mas isso 
tem que seguir o que cada 
município determina. 

Ele acrescenta que a medida 
se faz necessária para permitir 
que todo o corpo técnico do 
automobilismo volte a trabalhar, 
minimizando o impacto social, 
pois toda a classe depende 
financeiramente desse trabalho. 

VICTOR LARA

Rubens Gatti adianta que 
os clubes devem seguir as 
orientações das autoridades 
de saúde de cada município

Para
CLUBES e ASSOCIAÇÕES filiados a FPRA
Ilmos. Srs. Presidentes.
Ref.: ATIVIDADES AUTOMOBILÍSTICAS.

A Federação Paranaense de Automobilismo – FPRA -, por seu Pre-
sidente, Sr. Rubens Maurílio Gatti, ciente de que a atividade automo-
bilística envolve centenas de preparadores, mecânicos e auxiliares 
cujas famílias dependem financeiramente destes para a sobrevivência, 
e por analogia estando liberada a atividade das oficinas mecânicas 
no Estado Paraná, decide liberar as atividades inerentes ao automo-
bilismo no Estado, desde de que atendida toda e qualquer orientação 
ou determinação das autoridades da área da saúde, seja Federal, 
Estadual ou Municipal.

Assim, cada CLUBE ou ASSOCIAÇÃO ficará responsável pelo cum-
primento das normas e ou procedimentos expedidos pelas autoridades 
acima mencionadas, evitando a disseminação da COVID-19.

Certos do cumprimento das normas por parte dos respectivos 
Clubes e Associações, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rubens Maurílio Gatti
Presidente

Orlei Silva, presidente 
do Automóvel Clube de 
Cascavel, informou que 
já manteve contato com 
Walter Parcianello, novo 
secretario de Esportes de 
Cascavel, entregando-lhe 
vários documentos.

A partir de agora, os 
documentos serão ana-
lisados pelo procurador 
do Município, que dará 
um parecer a respeito da 
liberação do Autódromo 
Zilmar Beux. 

O Kartódromo Zilmar 
Beux já está liberado para 
trabalho dos mecânicos 
nos boxes. No entanto, 
treinos continuam proi-
bidos. Assim, também 
dependerá na mesma 
análise do procurador do 
Município.

“Os clubes estabelecerão 
as normas, procurando evitar 
aglomerações e com todas 
as exigências das autorida-
des de saúde”, diz Rubens 
Gatti, acrescentado que a 
FPrA continuará dialogando 
com as autoridades e atenta 
a todos os desdobramentos, 
até que as competições pos-
sam ser liberadas. 

A CBA (Confederação Bra-
sileira de Automobilismo), 
através de seu presidente 
Waldner Bernardo de Oliveira, 
o Dadai, baixou a Portaria 
02/2020, estabelecendo 
que caberá às Federações 
Estaduais decidirem sobre o 
reinício das atividades auto-
mobilísticas nos estados, 
respeitando as leis federais, 
estaduais e municipais. 

Em Cascavel, 
depende da 
prefeitura

Portaria da CBA

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ofício da FPrA enviado aos clubes 
ontem

Veja a íntegra do ofício da FPrA:
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Covid-19
Depois do susto da 
possibilidade de ter se 
contaminado com covid-
19 durante a visita do 
governador Ratinho Junior 
na semana passada, Alécio 
Espínola teve ainda outro 
inconveniente. Correu 
as redes sociais um falso 
exame dele no qual dizia que 
ele havia testado positivo. 
Ontem de manhã, Alécio 
foi à delegacia registrar um 
boletim de ocorrência. O 
resultado do seu exame é 
negativo, assegura.

Negativo também
O prefeito Leonaldo 
Paranhos também recebeu 
resultado negativo, assim 
como Ratinho e o secretário 
Beto Preto. A preocupação 
se deu após o deputado 
federal Ricardo Barros 
confirmar a doença horas 
depois de ter estado com o 
governador e o secretário 
estadual. Esposa de Barros, 
a ex-governadora Cida 
Borghetti também está com 

 Projeto de lei aprovado 
nesta semana - e que deve 
ser sancionado pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos - vai dar 
um fim digno para mais de 
500 leis das décadas de 
50 e 60 que “caducaram” 
e ainda não haviam sido 
expressamente revogadas. 
“Estamos eliminando dúvi-
das sobre a validade desses 
dispositivos”, comemora o 
vereador Mauro Seibert (Pro-
gressistas), da Comissão de 
Revisão de Leis da Câmara, 
autora da proposição.

As leis são de 1953 
até 1969 e com o tempo 
se tornaram inócuas, desa-
tualizadas ou inválidas por 
leis posteriores, que comu-
mente utilizavam a revoga-
ção tácita, que era repre-
sentada pelo artigo “ficam 
revogadas as disposições 

em contrário”. “Mas a legis-
lação atual no Brasil criou a 
chamada revogação explí-
cita, que é quando a nova 
lei especifica claramente 
quais as leis ou as partes 
de leis que estão sendo 
revogadas”, explica Seibert.

A principal consequên-
cia dessa modernização na 
legislação municipal é que 
ficam eliminadas as dúvidas 
a respeito da validade des-
sas normas antigas. 

Como não estavam clara-
mente revogadas, qualquer 
pessoa poderia supor que 
ainda valiam, e até possi-
velmente questionar isso 
na Justiça, mesmo que não 
valessem mais. “É a moder-
nização das normas jurídi-
cas de Cascavel, que a atual 
legislatura está realizando 
agora”, conclui Seibert.

Mais de 500 leis 
serão revogadas

 A pandemia do novo 
coronavírus (covid-19) tem 
deixado o mundo em uma 
situação muito delicada. 
Ciente desse cenário, o pre-
feito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, prorrogou o prazo 
do pagamento à vista do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) tanto da primeira par-
cela como da parcela única 
até esta sexta-feira (30). O 
prazo inicial era até 15 de 
abril. Dessa forma, o contri-
buinte terá o desconto de 10% 
assegurado até o fim do mês.

Os contribuintes não pre-
cisarão gerar novos boletos, 
uma vez que os carnês já 
enviados com vencimento 
em 15 de abril continuarão 
valendo, só que agora com 
o pagamento estendido até 
o dia 30.

O prazo também vale para 
os carnês de taxa de coleta 
de lixo, taxa de proteção a 
desastres e contribuição de 
iluminação pública. O des-
conto de 10%, no entanto, 
é válido apenas para o IPTU.

PARCELAS
O contribuinte que optar em 

fazer o pagamento de forma 
parcelada, poderá fazê-lo de 
um até nove parcelas, inseri-
das já no próprio carnê, respei-
tando o valor mínimo de 1 UFM 
(Unidade Fiscal do Município), 
que hoje é de R$ 45,35.

ON-LINE
Quem não recebeu o 

carnê e/ou quiser gerar o 
boleto pela internet, poderá 
recorrer à alternativa pelo site 
http://iptucascavel.com.br.

IPTU: Pagamento até hoje
garante 10% de desconto

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Passando a tocha
Foi motivo de gozação nas redes sociais o projeto do 

vereador Policial Madril instituindo o Dia do Condutor 
da Tocha Olímpica em Cascavel, que foi aprovado com 15 
votos. Ao justificar a iniciativa, Madril disse que “o que é 
importante para uns pode não ser para outros”. Em vídeo 
postado nas redes sociais, ele diz que o projeto foi para 

atender o pedido de uma pessoa. Lembrando que 42 
pessoas participaram do revezamento em 2016.

Briga de foice
Pelo menos 20 partidos devem lançar candidatos 

ao Legislativo nas eleições deste ano. Com o fim das 
coligações proporcionais, cada partido poderá lançar até 32 
candidatos. Fazendo uma conta rápida, Cascavel pode ter 
mais de 600 candidatos. Para o advogado Lauri Silva, esse 

contingente pode cair pela metade, já que poucos partidos 
devem lançar chapa completa. Para ele, os pequenos não 

terão tanta bala na agulha. “Quem não tiver chance não vai 
servir de escada para outros e sai da disputa”, avalia.

covid-19. A princípio, os 
dois estão bem.

Teste confiável?
Contudo, porém, no 
entanto... os testes do novo 
coronavírus têm se mostrado 
pouco confiáveis, pois uns 
identificam após sete dias do 
início dos sintomas, outros 
um pouco mais ou um 
pouco menos. 

A conta aumentou
Os vereadores Celso Dal 
Molin (PR), Pedro Sampaio 
(PSDB) e Roberto Parra 
(MDB), membros da 
Comissão do Direito ao 
Consumidor, reúnem-se 
nesta quinta-feira (30) 
com o superintendente da 
Sanepar, Renato Bueno, para 
discutir denúncias de grande 
aumento nas contas de água. 
A população tem reclamado 
também de irregularidades 
nos relógios contadores 
e do fato de funcionários 
da Sanepar não estarem 
fazendo a leitura presencial 
do consumo.
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01 de maio
Feliz Dia dos Trabalhadores

Não importa qual 
seja a sua função, 
o momento é de união.
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No Dia do 
Trabalhador, 

 dedicamos nossa 
homenagem especial aos 

produtores rurais! De sol a 
sol, as famílias do campo 
trabalham para alimentar 

as mesas dos brasileiros e 
de todo o mundo. Com toda 
a dificuldade e as restrições 
que a Covid-19 impôs nas 

nossas vidas, os agricultores 
e as agricultoras têm dado 

exemplo de determinação e 
força de vontade, não 
deixando faltar nada

 para a população! 

Parabéns!

Também aproveitamos a ocasião 
para parabenizar o Jornal Hoje 

pelo seu aniversário! O que 
seria de nós sem a imprensa? 
Obrigado pela seriedade e pelo 

profi ssionalismo em nos informar 
sobre Cascavel e região todos 

os dias, além de dar voz e vez a 
quem mais precisa! 

Obrigado! 
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Vereador Josué de Souza

                         É trabalhando por um 
                     mesmo objetivo que 
                 enfrentamos  juntos as 
              dificuldades e também 

comemoramos juntos as conquistas.
Por isso que celebrar este dia especial 

é um presente para nós.
Feliz Dia do Trabalhador! 

1º DE MAIOMeus cumprimentos por esta 
data tão importante: Aniversário de 

43 Anos do Jornal Hoje, 
mais um ano de conquistas, 
compromisso e dedicação! 

Parabéns a toda equipe que 
compõe esse valoroso órgão 

de comunicação. 

 O Laboratório Central de Casca-
vel recebeu dois equipamentos para 
realização de testes PCR (detecção 
direta do vírus em secreção respira-
tória) para testagens de covid-19. 
Os equipamentos são um termoci-
clador e um extrator de DNA, com 
fabricação na Coreia do Sul, para a 
realização dos exames, dispensan-
do a necessidade de encaminha-
mento das amostras dos pacientes 
para testagem no Lacen (Laborató-
rio Central do Estado), em Curitiba.

As máquinas foram adquiridas 
por meio de processo licitatório 
em forma de comodato da empre-
sa Capricorn Technologies de Curi-
tiba, vencedora do certame e que 
há mais de 20 anos está no mer-
cado de equipamentos para análi-
ses clínicas.

Laboratório Central fará    testes para detectar covid
De acordo com a coordenadora 

técnica do Laboratório Central de 
Cascavel, farmacêutica-bioquími-
ca, Nely Norder Tschurtschentha-
ler, serão possíveis realizar 3 mil 
testes com os equipamentos ao 
longo dos próximos meses.

O investimento realizado pela Prefei-
tura de Cascavel, por meio da Secreta-
ria de Saúde, somam R$ 615 mil.

Esse valor também inclui os insu-
mos para os testes, como reagente. 
As equipes já estão preparando tudo 
para iniciar na segunda-feira (4).

O que é
O PCR, realizado pelo termociclador, é um exame que pesquisa o 

material genético do agente etiológico que causa a covid-19, além de 
outras doenças provocadas por vírus. A secreção nasofaringe é coleta-
da do paciente e colocada em microtubos e encaminhados ao Laborató-

rio Central do Município.
Os microtubos são inseridos na máquina (termociclador), onde 

passam por um tratamento químico para posterior análise da extração 
do DNA do vírus. Com o auxílio de um amplificador, as amostras de exa-
mes dos pacientes são processadas automaticamente para detecção 

ou não do vírus da covid-19. 
O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é tornar o diag-

nóstico mais rápido aos pacientes, que venham procurar as UPAs 
(Unidades de Pronto-Atendimento) ou que, por orientação médica do 
Call Center, solicita a testagem para o novo coronavírus. “Com os 
equipamentos, nós teremos condições de analisar 30 amostras de 
exames de pacientes por dia, agilizando os resultados positivos ou 

não para a covid-19”, ressaltou Nely.

RESULTADOS serão 
conhecidos em 24 horas
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Os microtubos são inseridos na máquina (termoci-
clador), onde passam por um tratamento químico 
para posterior análise da extração do DNA do vírus

EQUIPAMENTOS sul-coreanos irão atender 
demandas das UPAs e da telemedicina do Call Center

24 horas
Atualmente, as amostras coletadas dos pacientes são envia-

das ao Laboratório Central do Estado, em Curitiba, e demora de 
dois a três dias para o resultado final. Com os equipamentos de 

análises adquiridos pela Secretaria de Saúde de Cascavel, em 24 
horas os pacientes terão os resultados da testagem.

 “Quanto mais precocemente temos o resultado dos exames 
dos pacientes, mais as ações clínicas serão eficazes e implemen-
tadas para salvar o maior número de vidas”, destacou a coorde-

nadora técnica do Laboratório Central de Cascavel.
O Laboratório Central não irá trabalhar com testagem de deman-

da espontânea. Os exames serão demandados de pacientes sinto-
máticos respiratórios, que estão nas UPAs; da solicitação feita por 

médicos do Call Center, além  do Hospital de Campanha.



06 LOCAL HOJE NEWS, 30 DE ABRIL E 1O DE MAIO DE 2020

No Dia do 
Trabalhador, 

 dedicamos nossa 
homenagem especial aos 

produtores rurais! De sol a 
sol, as famílias do campo 
trabalham para alimentar 

as mesas dos brasileiros e 
de todo o mundo. Com toda 
a dificuldade e as restrições 
que a Covid-19 impôs nas 

nossas vidas, os agricultores 
e as agricultoras têm dado 

exemplo de determinação e 
força de vontade, não 
deixando faltar nada

 para a população! 

Parabéns!

Também aproveitamos a ocasião 
para parabenizar o Jornal Hoje 

pelo seu aniversário! O que 
seria de nós sem a imprensa? 
Obrigado pela seriedade e pelo 

profi ssionalismo em nos informar 
sobre Cascavel e região todos 

os dias, além de dar voz e vez a 
quem mais precisa! 

Obrigado! 
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Vereador Josué de Souza

                         É trabalhando por um 
                     mesmo objetivo que 
                 enfrentamos  juntos as 
              dificuldades e também 

comemoramos juntos as conquistas.
Por isso que celebrar este dia especial 

é um presente para nós.
Feliz Dia do Trabalhador! 

1º DE MAIOMeus cumprimentos por esta 
data tão importante: Aniversário de 

43 Anos do Jornal Hoje, 
mais um ano de conquistas, 
compromisso e dedicação! 

Parabéns a toda equipe que 
compõe esse valoroso órgão 

de comunicação. 

 O Laboratório Central de Casca-
vel recebeu dois equipamentos para 
realização de testes PCR (detecção 
direta do vírus em secreção respira-
tória) para testagens de covid-19. 
Os equipamentos são um termoci-
clador e um extrator de DNA, com 
fabricação na Coreia do Sul, para a 
realização dos exames, dispensan-
do a necessidade de encaminha-
mento das amostras dos pacientes 
para testagem no Lacen (Laborató-
rio Central do Estado), em Curitiba.

As máquinas foram adquiridas 
por meio de processo licitatório 
em forma de comodato da empre-
sa Capricorn Technologies de Curi-
tiba, vencedora do certame e que 
há mais de 20 anos está no mer-
cado de equipamentos para análi-
ses clínicas.

Laboratório Central fará    testes para detectar covid
De acordo com a coordenadora 

técnica do Laboratório Central de 
Cascavel, farmacêutica-bioquími-
ca, Nely Norder Tschurtschentha-
ler, serão possíveis realizar 3 mil 
testes com os equipamentos ao 
longo dos próximos meses.

O investimento realizado pela Prefei-
tura de Cascavel, por meio da Secreta-
ria de Saúde, somam R$ 615 mil.

Esse valor também inclui os insu-
mos para os testes, como reagente. 
As equipes já estão preparando tudo 
para iniciar na segunda-feira (4).

O que é
O PCR, realizado pelo termociclador, é um exame que pesquisa o 

material genético do agente etiológico que causa a covid-19, além de 
outras doenças provocadas por vírus. A secreção nasofaringe é coleta-
da do paciente e colocada em microtubos e encaminhados ao Laborató-

rio Central do Município.
Os microtubos são inseridos na máquina (termociclador), onde 

passam por um tratamento químico para posterior análise da extração 
do DNA do vírus. Com o auxílio de um amplificador, as amostras de exa-
mes dos pacientes são processadas automaticamente para detecção 

ou não do vírus da covid-19. 
O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é tornar o diag-

nóstico mais rápido aos pacientes, que venham procurar as UPAs 
(Unidades de Pronto-Atendimento) ou que, por orientação médica do 
Call Center, solicita a testagem para o novo coronavírus. “Com os 
equipamentos, nós teremos condições de analisar 30 amostras de 
exames de pacientes por dia, agilizando os resultados positivos ou 

não para a covid-19”, ressaltou Nely.

RESULTADOS serão 
conhecidos em 24 horas
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Os microtubos são inseridos na máquina (termoci-
clador), onde passam por um tratamento químico 
para posterior análise da extração do DNA do vírus

EQUIPAMENTOS sul-coreanos irão atender 
demandas das UPAs e da telemedicina do Call Center

24 horas
Atualmente, as amostras coletadas dos pacientes são envia-

das ao Laboratório Central do Estado, em Curitiba, e demora de 
dois a três dias para o resultado final. Com os equipamentos de 

análises adquiridos pela Secretaria de Saúde de Cascavel, em 24 
horas os pacientes terão os resultados da testagem.

 “Quanto mais precocemente temos o resultado dos exames 
dos pacientes, mais as ações clínicas serão eficazes e implemen-
tadas para salvar o maior número de vidas”, destacou a coorde-

nadora técnica do Laboratório Central de Cascavel.
O Laboratório Central não irá trabalhar com testagem de deman-

da espontânea. Os exames serão demandados de pacientes sinto-
máticos respiratórios, que estão nas UPAs; da solicitação feita por 

médicos do Call Center, além  do Hospital de Campanha.
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Paranhos apresenta hoje
estudo de retomada econômica

O prefeito Leonaldo Paranhos 
assina nesta quinta-feira (30), às 
9h, no auditório da Prefeitura de 
Cascavel, o estudo de retomada 
econômica e anuncia ao longo 
dos dois próximos dias uma série 
de obras e ações que irão esti-
mular o desenvolvimento econô-
mico do Município. 

Dentre as ações, será autori-
zada a contratação de um consul-
tor especialista em retomada pós-
-crise. Também será assinado o 
contrato com a Agência de Desen-
volvimento do Paraná, por meio do 
Pmai (Programa Municipal de Atra-
ção de Investimentos), a autoriza-
ção de implantação da REDESIM, 
contratação de consultoria especia-
lizada do Sebrae, lançamento do 
Habite-se Online, autorização de 
reformas dos casulos industriais e 
liberação de recursos para startups 
desenvolverem soluções tecnológi-
cas para a retomada econômica. 

As ações fazem par te dos 
p i la res estabelec idos pe la 
administração como enfrenta-
mento à covid-19.

Paranhos explica que, desde o 
início da pandemia, quando medi-
das restritivas foram determinadas 

pelo COE (Centro de Opera-
ções Emergenciais), como 
forma de achatar a curva da 
doença e evitar um colapso 
no sistema de saúde, o 
Município passou a estudar 
fórmulas para reduzir ao 
máximo o impacto negativo 
na economia local e retomar 
o crescimento econômico: 
“As prefeituras serão as 
ferramentas de retomada”, 
argumenta Paranhos.

OBRAS
 

l Reurbanização da Av. Itália
l Projeto de Revitalização da Rio da Paz
l Reurbanização da Av. Gralha Azul - Guarujá
l Revitalização da Avenida Xavantes - Santa Cruz
l Abertura da Av. das Torres
l Anúncio da Construção das Alças do Viaduto Olindo Periolo
l Plano Municipal de Mobilidade e Plano de Atenção Imediata de 
Trânsito
l R$ 7 milhões em Asfalto Novo - Interlagos, Brazmadeira, São Cris-
tovão, Alto Alegre e Coqueiral 
l R$ 8 milhões - Liberação de Projetos de Asfalto: Canadá, Santa 
Felicidade, Neva, Parque São Paulo, XIV de Novembro e Lago Azul 

SECOM
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Empresários se surpreendem com
o novo terminal do aeroporto local 

 Diretores e ex-presidentes 
da Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel) fizeram uma 
visita técnica às novas instalações 
do terminal de passageiros de Cas-
cavel na manhã dessa quarta-feira 
(29). Eles foram recepcionados 
pelo prefeito Leonaldo Paranhos e 
pelo presidente da Câmara, Alécio 
Espínola. Os empresários ficaram 
impressionados com o tamanho, a 
funcionalidade e a beleza da obra 
que, caso tudo corra dentro do pre-
visto, será colocada em funciona-
mento até o dia 15 de junho.

O prefeito Paranhos deu deta-
lhes sobre os trabalhos em anda-
mento, que estão com mais de 
85% do cronograma já concluído. 
Incluindo a instalação de dois fin-
gers, o investimento aproximado 
chega a R$ 34 milhões. “Teremos 
um aeroporto, com suas devidas 
estruturas de apoio, à altura da 
importância de Cascavel”, afirmou 
o gestor público.

ESTRUTURA
Além do terminal com mais de 

5 mil metros de área construída, 
a estrutura conta com novo esta-
cionamento com 398 vagas, seis 
quilômetros de cerca, pátio em 
que foram usados mais de 2,5 
mil metros cúbicos de concreto, 
além de reparos na pista, além de 
melhorias em acessos. O terminal 
de passageiros leva o nome de 
Octacílio Mion, menção a um dos 
ex-prefeitos de Cascavel.

Outra etapa dos trabalhos, 
segundo Paranhos, é conseguir 
certificar uma nova categoria para 
o aeroporto. O prefeito também 
mantém contatos com empresas 
aéreas que, devido ao coronavírus, 
reduziram seus voos. Em plena 

atividade, a previsão é que qua-
tro companhias operem no local. 
A completa profissionalização 
de atendimentos e serviços na 
estrutura também está na pauta, 
segundo Paranhos.

Para o ex-secretário de Obras 
Fernando Dillenburg, o aeroporto 
se traduzirá em uma conquista 
histórica para Cascavel e região. 
“Permitirá avanço de 20 anos no 
nosso desenvolvimento”. 

Para o presidente da Câmara, 
a obra reflete uma administração 
que escuta os anseios de sua 
comunidade. 

“Essa é a concretização de um 
grande sonho”, resumiu o presi-
dente da Acic, Michel Lopes. 

Quatro ex-presidentes da enti-
dade participaram da visita: Alci 
Rotta Júnior, Marcos Roberto Tei-
xeira, Valdinei Francisco Bobato e 
Edson José de Vasconcelos.

VISITA ao novo terminal: uma obra de muitas mãos
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Toda linha residencial com
oferta especial, por apenas:

m²R$59,90
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n Reportagem: Fábio Donegá
   Foto: Divulgação

 Data comemorada na maior 
parte do mundo em 1º de maio, o 
Dia do Trabalhador será bastante 
incomum este ano. 

Enquanto milhões de pessoas 
perderam seus empregos por conta 
da pandemia do novo coronavírus, 
milhões de informais se viram sem 
renda de uma hora para a outra 
e outros milhões exercem as ati-
vidades em casa, no chamado 
home Office. Mas há ainda outros 
milhões que estão na linha de 
frente contra a covid-19, e, para 
manter as cidades “funcionando”, 
há ainda mais um contingente que 
não parou durante a quarentena. 
Neste ano, as profissões foram 
colocadas à prova, revistas, valo-
rizadas e repensadas.

Uma delas é a ligada direta-
mente com a saúde. A maioria 
deles teve férias e licenças suspen-
sas e estão 24 horas à disposição, 
inclusive neste feriado nacional, 
muito provavelmente estarão de 
plantão. “Ser trabalhador da área 
da saúde já é, por si, uma escolha 
especial, de amor, entrega e dedi-
cação. Em tempos de pandemia 
viral, essa doação se torna ainda 
mais relevante, pois estamos alta-
mente expostos à contaminação”, 
relata o médico e professor univer-
sitário Rodrigo Nicácio.

Ele, inclusive, está bastante 
envolvido com as ações para 
contenção do novo coronaví-
rus, pois é médico regulador 
do Samu, onde boa par te dos 
casos entra na rede de saúde. 

Tidos como heróis em boa parte 
do mundo, recebendo homenagens 
das mais diferentes possíveis, 
esses profissionais enfrentam um 
problema que jamais imaginaram 
na vida: o preconceito.

Profissionais que não param
Muitos outros trabalhadores também estarão nas ruas nesta sexta-feira (1º). 

Ou melhor, não pararam desde o início da pandemia que parou o mundo. É o 
caso dos agentes de segurança. Policias militares, civis e guardas municipais e até 

particulares expostos diretamente ao risco da covid-19, ainda que para exer-
cer funções incomuns nesses tempos de isolamento social, pois, além de inibir 
crimes, eles têm fiscalizado irregularidades no comércio e mandado para casa 

aqueles que desrespeitam o toque de recolher.
Na lista de profissionais que não puderam aderir à quarentena estão carteiros, 

coletores de lixo, motoristas de aplicativos, funcionários de empresas de serviços 
essenciais (mercados, padarias, energia elétrica etc), servidores públicos remaneja-

dos para atender a população, ainda que em escalas de plantão, e jornalistas.
Estes últimos, aliás, integram o rol dos profissionais que não pararam e que 

também são açoitados pelo preconceito. Ao contrário dos médicos que são vis-
tos com maus olhos apenas nos encontros casuais no elevador do condomínio, 
os profissionais da imprensa, que precisam se expor para informar e estar em 
cima da notícia - seja ela boa ou não -, vivem uma fase muito difícil, tendo seu 

trabalho questionado e contestado quase que o tempo todo por aqueles que se 
pautam por fake news e discursos de interesse próprio.

Dia (incomum) do Trabalhador

“Vários profissionais da saúde 
chegaram a sofrer preconceito 
em ambientes públicos e condo-
mínios, por exemplo, o que nos 
entristece, pois não agimos de 
forma diferente ao atender um 
paciente sabidamente contami-
nado. Oferecemos a ele sempre 
o melhor, com todas as medidas 
de precaução e cuidado que são 

sempre tomadas pelos colabo-
radores, afinal de contas, todos 
têm família e querem voltar para 
casa saudáveis. Toda a equipe de 
saúde, das mais diferentes áreas 
técnicas, está comprometida com 
a boa qualidade do atendimento 
e o motivo maior da nossa exis-
tência, que é salvar vidas”, com-
plementa Nicácio.
 

PROFISSIONAIS da saúde recebem de homenagens a preconceito
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n Reportagem: Fábio Donegá
   Foto: Secom

 Com as aulas suspensas desde 
20 de abril, a Semed (Secretaria 
Municipal de Educação) de Cascavel 
tem outra preocupação nesta pan-
demia do novo coronavírus: garantir 
que a alimentação adequada conti-
nue chegando às crianças que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
social e estão matriculadas na rede 
de ensino de Cascavel.

A rede de educação munici-
pal, que tem crianças de até dez 
anos de idade em 62 escolas e 
53 Cmeis (Centros Municipais de 
Educação Infantil), servia cerca de 
72 mil refeições diárias antes da 
suspensão das aulas. Para não 
prejudicar a alimentação dos alu-
nos, produtos alimentícios estão 
sendo distribuídos às famílias des-
sas crianças, dentro de alguns cri-
térios a serem seguidos.

“O Ministério da Educação, por 
meio da Resolução 2, de 9 de abril 
de 2020, autoriza a distribuição e 
até a recomenda, com garantias 
nutricionais. Nós já antecipamos 
em Cascavel. A prefeitura remane-
jou R$ 441 mil para a Secretaria de 
Assistência Social, que licitou 7.177 
cestas básicas para distribuir com 
critérios como cadastrados no Bolsa 
Família e em vulnerabilidade social. 
Nessa lista havia 3.060 alunos na 
semana retrasada; na passada eram 
cerca de 5.500 a 6.000 crianças”, 
explica a secretária de Educação, 
Márcia Baldini.

Como muitas famílias também 
têm adolescentes matriculados na 
rede estadual, uma triagem está 
sendo feita pelos diretores porque 
o governo do Estado também realiza 

Cuidado com 
fake news
A Secretaria de Assistência Social de 
Cascavel informa que não está realizando 
cadastro on-line para a entrega de cestas 
básicas. A informação falsa tem circulado 
em grupos de WhatsApp com um link no 
qual as pessoas fariam o cadastro. 
O atendimento da secretaria para as 
famílias que precisam é feito via tele-
fone das unidades do Cras, cuja ligação 
cai na central da secretaria. 
O link que está sendo compartilhado 
nas redes sociais não tem procedência 
legal.  As solicitações podem ser feitas 
pelos telefones divulgados na tabela.

distribuição de cestas básicas a alu-
nos da rede estadual de educação, 
a maioria na faixa de 11 a 17 anos.

Por isso, no termo de entrega 
das cestas pelas equipes da 
Semed, consta nome, CPF e ende-
reço da mãe criança, e ela precisa 
assinar o recebimento para pres-
tação de contas ao Conselho da 
Merenda, ao Tribunal Contas e ao 
Ministério da Educação.

“Quem não está cadastrado para 
receber deve procurar a Secretaria 

de Serviço Social. Nas últimas sema-
nas, o governo federal liberou 3 mil 
cadastros. Além das cestas básicas 
do Município e do Estado, e dos R$ 
600 ou R$ 1.200 que o governo 
federal está repassando do auxílio 
emergencial, um programa estadual 
enviará 22 mil cartões com R$ 50 
por mês para compras durante três 
meses. Mas tudo isso é feito via 
Secretaria de Serviço Social, que 
repassa para a Secretaria de Edu-
cação”, explica Baldini.

Educação municipal entrega
alimentos a família de alunos

CESTAS são 
levadas até as 
casas das famílias 
cadastradas
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SÃO OS VOTOS DA 
AMOP ASSOC. DOS MUNI-

CIPIOS DO OESTE DO 

Parabéns a vocês

QUEREMOS 
PARABENIZAR VOCÊ 

TRABALHADOR  QUE 
COM EMPENHO E 

DEDIÇÃO TEM FEITO 
A DIFERENÇA EM 

NOSSA SOCIEDADE

E AO JORNAL 
HOJE POR 
COMEMORAR 43 
ANOS DE BOM 
JORNALISMO! 

 Em um momento em que o 
mundo é desafiado por um vírus, o 
combate à fake news se torna lite-
ralmente questão de vida e morte. 
E é neste cenário que o jornalismo 
ganha relevância, trazendo fatos 
e dados apurados de maneira pro-
fissional e ética, com o objetivo de 
bem informar a população. E o jor-
nal impresso reforça ainda mais sua 
credibilidade, sem a volatilidade das 
notícias da internet nem a distorção 
do que é veiculado nas redes sociais.

Neste dia 1º de maio, o Jornal Hoje-
News completa 43 anos de existência, 
sempre comprometido com a notícia 
e com a comunidade, mantendo um 
jornalismo sério, crítico e ético.

Nessas mais de quatro décadas 
foram muitas mudanças físicas e 
gráficas, as maiores delas ocorridas 
a partir de 1998, quando o empre-
sário Alfredo Kaefer adquiriu o então 

Jornal Hoje e imprimiu uma linha 
crítica e imparcial, focado nos inte-
resses da sociedade. 

Desde então o jornal passou 
por diversas inovações, principal-
mente no seu formato, até chegar 
à versão atual, com uma proposta 
enxuta e de fácil leitura, mesmo 
durante o deslocamento no ônibus 
ou sentado em uma praça. 

Para isso, os textos são elaborados 
de maneira mais sucinta para levar a 
informação precisa, com linguagem 
acessível, sem enrolação nem deva-
neios, assim como a diagramação é 
pensada para garantir a compreensão 
das informações apuradas.

As páginas condensam as princi-
pais informações de Cascavel, seja 
o que rola nos bastidores da política, 
no que influencia no bolso das pes-
soas e na economia local e nacional, 
o que rola no mundo dos esportes 

sempre com ênfase às equipes da 
cidade amadoras e profissionais, 
o mundo do crime apresentado 
sem sensacionalismo, e é, claro, 
o desafio das palavras cruzadas 
para estimular cada vez mais o 
leitor a pensar. Tudo produzido 
por jornalistas profissionais com-
prometidos e sempre atentos às 
demandas da comunidade.

Para reforçar o compromisso com 
a sociedade, a versão digital conti-
nua disponível gratuitamente no site 
www.jhoje.com.br, assim como as 
edições impressas podem ser retira-
das nas principais bancas da cidade, 
sem custo. Ou, se preferir, pagando 
apenas a taxa de entrega, é possível 
receber as edições em casa. 

Nesta data, a direção e a equipe 
do Jornal HojeNews agradecem a 
todos os leitores por esses 43 anos 
de companhia e cumplicidade. 

HojeNews completa 43 anos
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Sua visão realista é construída na confiança que vai 
motivar o seu grupo e você estará em boa compa-
nhia. Sua mente está girando em todas as direções, 
o que é desgastante. Faça uma coisa de cada vez e 
recarregue as baterias em ambientes calmos.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de deficiên-
cia de cálcio nos ossos e dentes, tome providências 
antes que isso se torne um problema.

Seria uma boa ideia não confiar em certas pes-
soas, seja seletivo. As estrelas estão protegendo 
você de ser esmagado por fadiga e o vento está 
atrás de você. Continue seguindo, mas não colo-
que o pé no chão no momento errado!

Você vai estar completamente consumido 
pelos seus pensamentos e sonhos e estará 
totalmente inspirado para realizá-los. Você tem 
feito muitas coisas, o cansaço pode pregar 
peças em você.  

Você não será capaz de evitar fazer perguntas, seja 
flexível e você pode começar a trabalhar para que 
seus planos se concretizem. Você se sente cansado 
porque não está se movendo o suficiente, você ficou 
preso dentro de casa por muito tempo.

Os passos que você tomou alcançam resulta-
dos hoje. É hora de formalizar as coisas! Você 
está de volta em sua melhor forma e será fácil 
abandonar um mau hábito.

 Certifique-se de estudar as propostas que lhe 
forem feitas com cuidado. Você está se sen-
tindo muito bem, mas as coisas podem ficar 
ainda melhores se você manter uma dieta 
equilibrada a longo prazo.

Você vai encontrar maneiras inteligentes de 
abordar coisas que facilitarão o diálogo com as 
pessoas ao seu redor. Você vai se sentir mais 
dinâmico e com um grande desejo de liber-
dade. Dê-se essa liberdade e respire fundo.

Você será capaz de aliviar o ambiente sem 
se deixar desanimar por outras pessoas. Você 
está começando a sentir os resultados dos 
esforços que tem feito ultimamente. Descanse 
e dê uma folga para seu corpo.

O ambiente é descontraído e você está se 
voltando para novos prazeres sem perder a 
cabeça. Você se sente em forma para atacar 
o seu estilo de vida diário, mas você também 
deve pensar em reequilibrar sua dieta.

Você vai ser capaz de melhorar sua situação. 
Sua visão será mais objetiva. Suas atividades 
elevadas serão úteis para drenar suas reser-
vas. Certifique-se de cuidar de suas reservas 
para manter uma distância.

Você se sente mais confortável com você 
mesmo e está ciente disso.  Outras pessoas 
vão tentar frear a sua vitalidade. As pessoas 
estão pedindo muito de você, ou pelo menos 
é assim que você se sente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Que vai a
muitas
festas

A do
Brasil 

é o café

(?) Valença,
cantor de
"Morena 

Tropicana"

Aliança 
Libertadora
Nacional
(sigla)

A medida
da xícara

pouco
cheia

Antes da
hora

prevista

Área de
circulação
do avião

Criada
na imagi-

nação

Letra não
usada

antes de
"P" e "B"

Cupido
(Mit.

grega)

Conso-
antes de
"gota"

Band-(?),
protetor
de ma-

chucados

Indivíduo
que tem
título de
nobreza

500, em 
algaris-

mos
romanos

Oxigênio
(símbolo)

Sexta
nota na
escala

musical

Peças que
formam 

a corrente

Que cau-
sa prazer
aos sen-

tidos

Contente;
satisfeito

Estrutura
que sofre
a osteopo-

rose

Divisão do
alho (pl.)

Igreja
suntuosa

Reproduz
indivíduos

Delatar
(pop.)

A terra do
acarajé
(sigla)

"The Wal-
king (?)",
seriado
sobre

zumbis

Casa (fig.)

Atua;
pratica 

Serviço
do correio
Ryan Gos-
ling, ator

Fale!

Proteção 
de janelas

Expulsar;
exilar 
Rogar

(a Deus)

Fedor
(bras.)
Bailado

folclórico

Os enormes
"foliões"
de Olinda
Talentoso

Carta do
baralho

Que nunca
foi usado

Cantil
rústico

Em lugar
posterior

Ente como
a Sininho
(Lit. inf.)
Piedade

"(?) Nova
Direção",
série de

2004 (TV)

3/aid. 4/dead — odre. 6/clamar. 7/fidalgo.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
10 
01 
02 
11

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Parabéns à toda a equipe do Jornal Hoje. 

Os 43 anos do jornal, de uma imprensa livre, que vem se 
comunicando com a sociedade cascavelense em prol de uma 
democracia exercida pela liberdade de imprensa. Temos contato 
com informações diversas atualmente e o que difere a informação 
é o aval que ela tem e qual veículo que a transmite. E vemos no 
Jornal Hoje bons serviços prestados a Cascavel nesses 43 anos. 
Aproveito ainda para parabenizar todos os trabalhadores pelo seu dia. 

VEREADOR  ALECIO ESPINOLA

A Cettrans/Transitar esclareceu 
que a mensagem que circula nas 
redes sociais informando que “A 
Guarda Municipal e a Polícia Mili-
tar estão multando quem está 
dirigindo sem máscara” é fake 
news. A falsa mensagem cita o 
CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro), classificando a máscara 
facial supostamente como item 
de segurança obrigatório no 
veículo. A Cettrans/Transitar 
informa que não há base legal 
para isso. O motorista sem más-
cara não pode ser multado com 
base no CTB, ou seja, somar 

O número de homicídios regis-
trados em Cascavel neste ano é o 
dobro do mesmo período de 2019. 
De janeiro a abril houve dez homi-
cídios e um feminicídio, enquanto 
no ano passado eram cinco homi-
cídios e um feminicídio. 

Questionada sobre quais 
seriam os motivos que expliquem 
o aumento das mortes violentas no 
Município, a delegada responsável 
pela Delegacia de Homicídios de 
Cascavel, Raísa Vargas Scariot, 
afirmou que são muitos os fatores 

Homicídios dobram no ano, 
mas não há mortes há 48 dias

envolvidos e que por isso é compli-
cado determinar as causas, seja 
de aumento seja de diminuição de 
um ano para o outro. 

NA PAZ
Por outro lado, não há registro 

de mortes violentas há 48 dias. 
O último homicídio registrado em 
Cascavel é do dia 12 de março. 
Um rapaz de 27 anos foi executado 
em uma área rural e os autores 
foram abordados pela Guarda Muni-
cipal perto do local do crime. Eles 

assistiam ao vídeo da execução e 
foram detidos. O crime seria uma 
vingança, pois a vítima teria relação 
com o homicídio de um dos autores.

Questionada sobre uma possí-
vel relação com o distanciamento 
social, que começou dia 20 de 
março, a delegada disse que ainda 
é cedo para fazer essa afirmação.

OUTROS CRIMES 
Na comparação dos quadrimes-

tres, o número de latrocínios é o 
mesmo: um em cada ano. Já as 
mortes por confronto passaram de 
3 em 2019 para 2 em 2020. 

MORTES NO TRÂNSITO
As mortes registradas no trân-

sito nos primeiros quatro meses 
deste ano cresceram 37,5% em 
comparação ao ano anterior. De 
janeiro a abril de 2020 foram 11 
óbitos e no mesmo período de 
2019 eram oito mortes. 

 Multas por máscara em veículos são falsas
pontos na car teira de habilitação.

Mas a companhia ressalta que 
a Lei Estadual 20.189 torna obriga-
tório o uso de máscaras em locais 
públicos e em transporte coletivo 
e por aplicativo. Nesses casos, 
quem não estiver com máscara 
pode ser multado. Para a popula-
ção em geral, os valores variam 
de R$ 106,60 até R$ 533. Já as 
empresas podem receber pena-
lidades que variam de R$ 2.132 
até R$ 10.660. Nesses casos, os 
órgãos de segurança competentes 
(GM ou PM) podem ser acionados 
para fazer cumprir a lei. 
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A gente sabe o quanto você batalhou
para conquistar seu dinheiro.
As noites trabalhando.
Os empréstimos para reinvestir.
As horas a menos com a família.
Venha conversar sobre investimentos
com quem tem mais de 116 anos de
experiência e a confiança de
4 milhões de pessoas.

SAC: 0800 724 7220
Deficientes Auditivos
ou de Fala: 0800 724 0525
Ouvidoria: 0800 646 2519

sicredi.com.br

PORTFÓLIO
COMPLETO DE

INVESTIMENTOS

SICREDI. 116 ANOS FAZENDO JUNTOS.
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 Em tempos de pandemia do 
novo coronavírus, o que levou os 
governos federal, estaduais e 
municipais a decretarem cala-
midade pública para poderem 
remanejar mais livremente verbas 
destinadas ao enfrentamento da 
covid-19, um novo decreto muni-
cipal mostrará quem deixará de 
receber subsídio público em Cas-
cavel a par tir desta quinta-feira 
(30). Será o esporte.

As OSCs (Organizações da Socie-
dade Civil) vencedoras de chama-
mentos públicos para gerir o esporte 
na cidade esperam para hoje a 
publicação do decreto. Nele, cons-
tará a determinação da suspensão 
dos pagamentos referentes aos 
meses de maio e junho, podendo 

a suspensão ser prorrogada.
O entendimento da Secesp 

(Secretaria de Cultura e Esporte) é 
que, com o cancelamento dos Jogos 
Oficiais do Estado (veja abaixo) e o 
período de isolamento social em 
que vivemos, os planos de traba-
lho apresentados pelas OSCs para 
esses meses não poderá ser cum-
prido, ainda que as modalidades 
tenham realizado videoconferência 
entre técnicos e atletas para repas-
sar treinamentos.

As associações esportivas con-
testam. Tanto que publicaram em 
redes sociais nota intitulada “Apelo 
à Prefeitura”. A preocupação é que 
técnicos, atletas e fornecedores 
de material esportivo fiquem sem 
fonte de renda nesse período, pois 

os treinadores são terceirizados, 
os competidores recebem bolsa- 
auxílio e materiais como unifor-
mes, bolas e equipamentos para 
treinos já foram adquiridos pelas 
OSCs. Os presidentes das enti-
dades reclamam que não foram 
chamados pelo Município para 
discutir o assunto e que a sus-
pensão poderia ser de par te do 
subsídio, além de pedirem alter-
nativa à suspensão.

De acordo com a Secesp, os 
valores que deixarão ser repas-
sados em maio e junho deverão 
ser repassados às OSCs ao fim 
do pagamento das demais par-
celas, com a condição de que 
as entidades apresentem novos 
planos de trabalho.

Repasses ao esporte estão
suspensos por dois meses

 Mais de um mês depois de 
ter suspendido o calendário dos 
Jogos Oficiais do Estado em 2020, 
no dia 17 de março, o Governo 
do Paraná anunciou, ontem, a 
atualização sobre seu calendário 
esportivo para este ano, com o 
cancelamento de cinco eventos 
e o adiamento/reestruturação de 
outros cinco.

Estão oficialmente cancelados 
os Jogos Escolares do Paraná, os 
Jogos Escolares Bom de Bola, os 
Jogos Abertos do Paraná, os Jogos 
de Aventura e Natureza (exceto 
etapa Lindeiros), e as fases regio-
nais e Final B dos Jogos da Juven-
tude do Paraná.

Os que estão adiados e em 
reestruturação são: Fase A dos 
Jogos da Juventude do Paraná, 
etapa Lindeiros dos Jogos de 
Aventura e Natureza, Jogos Aber-
tos Paradesportivos do Paraná, 
Jogos Universitários do Paraná e 
Jogos Abertos de Combate.

As possíveis datas e formatos 
de cada competição ainda estão 
em estudo, pois dependem de 
ajustes com as prefeituras dos 
municípios-sedes de cada evento 
e de conversas com a Educação. 
As reuniões serão realizadas 
durante o mês de maio, de forma 
virtual, tratando individualmente 
de cada evento.

Jogos Regionais 
Participativos

Já para os Jogos Regionais Parti-
cipativos, que são competições de 
iniciativa regional e por diferentes 
instituições, e que têm o apoio do 
Governo do Estado, a decisão da 
realização ou não de cada um dos 
eventos está sob responsabilidade 
de seus organizadores. Em razão do 
contingenciamento dos recursos do 
Esporte para auxílio à Saúde, para 
o ano de 2020 este apoio do Estado 
não estará disponível. Os Jogos 
Regionais Participativos são: Jogos 
da Integração do Idoso, Jogos Aber-
tos do Vale do Ivaí, Jogos Abertos do 
Cantuquiriguaçu, Jogos Estudantis 
da Primavera, Festival Esportivo da 
Reforma Agrária, Jogos Abertos do 
Sudoeste do Paraná, Jogos Infantis 
do Sudoeste do Paraná e Jogos Aber-
tos do Norte do Paraná.

Anunciado cancelamento de Jogos;
veja os que ainda podem ser realizados
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Com a reabertura do comércio e 
a aparente impressão de que tudo 
voltou ao normal em Cascavel, os 
despor tistas da cidade sentem 
que o isolamento social apenas 
os atinge. De certa forma é ver-
dade, pois as praças esportivas 
do município estão fechadas, as 
competições estão impedidas de 
serem realizadas e as federações 
de futebol e futsal suspenderam 
suas atividades. Entretanto, estão 
à espera de aval para dar reinício 
aos seus campeonatos.

No futsal, ontem (29) à noite 
representantes da Federação Para-
naense e das equipes do Estado 
se reuniram por videoconferência 
para analisar a volta das competi-
ções. E tudo indica que isso acon-
teça na primeira quinzena de junho.

Na semana passada, na 

Federações esportivas esperam
aval para retomar competições

segunda-feira (20), a reunião 
on-line foi entre representantes 
da Liga Nacional de Futsal e seus 
franqueados. Nela foram estipula-
das três hipóteses para o início da 
temporada 2020. A mais otimista 
prevê o início em junho, enquanto 
uma intermediária prevê para julho 
e a mais pessimista para agosto.

Um novo modelo de competi-
ção também está sendo pensado 
devido o calendário ter sido preju-
dicado neste ano. O certo é que 
tanto Federação Paranaense como 

a Liga Nacional realizarão reuniões 
com frequência nos próximos dias.

FUTEBOL
No futebol, a Federação Para-

naense está de recesso desde o 
último dia 15 e com duração de até 
60 dias (até 15 de junho). Antes, 
esteve de férias coletivas, de 20 
de março até 12 de abril. Ainda 
assim, acompanha atenta as defi-
nições da CBF, que já descartou 
jogos em maio e projetou a volta 
dos estaduais em junho. 

Portões fechados?
Entretanto, ainda que planejem o reinício das competições de futebol e futsal, 
as federações dependem de aval de órgãos de segurança, como o Ministério da 
Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, por precaução. Até porque, a ideia de 
realizar jogos com portões fechados ao público não agrada nem as entidades 

organizadoras dos campeonatos nem aos clubes, que, mais do que nunca, depen-
dem da bilheteria como fonte de renda para amenizar as despesas.

FC Cascavel
No FC Cascavel, está 
tudo parado. Com os 
campeonatos suspen-
sos e a Federação em 
recesso, o clube também 
fechou temporariamente. 
Os jogadores em casa e 
não há previsão oficial 
de retorno. A maioria do 
elenco tem contrato até o 
fim do ano, para quando 
estava previsto o fim da 
Série D do Brasileiro. 
Vice-líder do Paranaense 
de Futebol 2020 ao tér-
mino da primeira fase, o 
time cascavelense enfren-
taria o sétimo colocado 
Rio Branco nas quartas 
de final, mas o campeo-
nato foi paralisado antes, 
no dia 16 de março.

Sem colocar o pé na bola desde o dia 17 de março, data do último treino do elenco no Ginásio da Neva, o Cascavel 
Futsal segue sua preparação de forma alternativa. De lá pra cá, a comissão técnica foi obrigada a traçar uma nova metodologia 
de trabalho. Por meio de vídeos, o técnico Cassino Klein investiu em treinos táticos com a exposição de movimentações de 
outras equipes e do próprio Cascavel Futsal em 2020 para instruir os atletas. Já o preparador físico Rapha Martins, com 
o início do isolamento social, comandou os treinos por videoconferências. Após o decreto municipal permitindo a reabertura 
das academias, semana passada, o preparador tricolor voltou a ter o trabalho presencial com o grupo. Oficialmente, a 
Serpente fez apenas um jogo em 2020. Foi no dia 14 de março, quando recebeu e venceu o Palmas por 5 a 1, pela 
primeira rodada da Série Ouro, que sequer chegou a ser concluída antes da paralização do campeonato.

CASCAVEL FUTSAL
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573 NOVOS LEITOS DE UTI, 1.142 LEITOS
DE ENFERMARIA E OBRAS ADIANTADAS 
PARA COMBATER O CORONAVÍRUS. 

São novas estruturas de atendimento regionalizadas, investimentos em 
novos equipamentos, insumos e custeio das estruturas hospitalares.
Para levar atendimento médico especializado para todo o Estado.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
• R$ 15,3 milhões
• 108 novos leitos de UTI e de enfermaria

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (HU-UEL) 
• R$ 24 milhões
• 214 novos leitos de UTI e de enfermaria

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITÁRIO DOS CAMPOS GERAIS, EM PONTA GROSSA
• R$ 28 milhões
• 80 novos leitos de UTI e de enfermaria

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ, EM CASCAVEL
• R$ 10,4 milhões
• 62 novos leitos de UTI e de enfermaria

Saiba tudo sobre o coronavírus: coronavirus.pr.gov.br

Cascavel usará respiradores 
produzidos na região oeste
Para driblar a dificuldade em conse-

guir respiradores, Cascavel mais uma 
vez sai na frente e inicia o processo 
para a adoção de respiradores protóti-
pos produzidos em Marechal Cândido 
Rondon.  “Estamos unidos em busca 
de soluções que possa salvar o maior 
número de vidas possível”, afirma o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

A Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel) vai custear a 
compra dos insumos para a produção 
dos respiradores, demonstrando mais 
uma vez ser uma instituição parceira 
nas ações de combate ao coronavírus.

O equipamento, que tem a baliza do 
PTI (Parque Tecnológico da Itaipu), foi 
desenvolvido pela Indústria Schuma-
cher, especializada em peças pneu-
máticas e hidráulicas. No entanto, a 

companhia, ciente da necessidade 
de respiradores, adaptou a linha 
de produção para a criação dessas 
máquinas que são tão necessárias 
na saúde nesse momento. 

TESTES
O equipamento já foi testado clinica-

mente em animais e agora segue para 
testes em humanos e homologação na 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). Ele foi apresentado ao pre-
feito Leonaldo Paranhos, o secretário 
de Saúde, Thiago Stefanello, ao pro-
motor público da Saúde Angelo Mazzu-
chi e ao diretor da 10ª Regional de 
Saúde, João Avanci, no Ceonc.

Instensivista há 20 anos, o médico 
do Ceonc Paulo Marcelo Schiavetto 
se disponibilizou a estar à frente 

dos testes em humanos. Na avalia-
ção dele, a máquina criada na região 
oeste cumpre seu papel e poderá sal-
var vidas. “É um equipamento para se 
utilizar em apenas situações emer-
genciais, quando uma vida poderá 
ser salva. O sistema de saúde pode 
entrar em colapso, sim, e, se for o 
caso de não termos mais um equipa-
mento de ventilação mecânica, esse 
respirador deverá ser utilizado”.

Por ser uma questão de excepciona-
lidade em razão da pandemia, o Minis-
tério Público vai documentar a neces-
sidade da utilização do equipamento 
protótipo frente às instituições de saúde 
responsáveis. No entanto, vale desta-
car que a Amib (Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira) autoriza esse tipo 
de medida no atual cenário.
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