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Após enxurrada de atestados,
prefeito determina apuração
A apresentação de mais de 1.100 atestados médicos apenas em agosto, o que corres-

ponde a 22% dos profissionais da educação de Cascavel, fez o prefeito Leonaldo Paranhos 
determinar a apuração dos casos. “Eu quero esse diagnóstico, primeiro para saber por que 

a pessoa está com atestado e quais os cuidados nós temos que ter com esse servidor. 
Resumindo: eu quero trazê-lo de volta com saúde e com qualidade”. l Pág. 3

Semana 
da Pátria
Cascavel se colore de 
verde e amarelo a partir 
desta quarta-feira, com a 
abertura da Semana da 
Pátria. Mesmo sem desfile 
cívico no dia 7 de setembro, 
diversas ações vão remeter 
às comemorações da 
independência do Brasil.
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Mais de 197 milhões de 
litros de água já foram 
tirados do Lago Municipal

Rumo à final 
do Paranaense
O FC Cascavel enfrenta hoje o 

Athletico, em Curitiba, no primeiro 
jogo da semifinal do Paranaense 
de Futebol. O jogo de volta será 
em Cascavel, na próxima quarta 

(8), devido à melhor campanha do 
time cascavelense na competição.

l Pág. 14
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Você é dominado por uma mente agitada?
A vida nos coloca num ritmo frenético e estressante. Ficamos 

tão acostumados com ele que temos dificuldade de parar, tirar férias, 
não utilizar o celular, afastar-se das redes sociais. Muitas pessoas 
ficam emocionalmente perturbadas e angustiadas com esse ritmo. 
São comuns os transtornos ligados à ansiedade, ao medo, ciúmes, 
esgotamentos, etc. Segundo estudos da psicologia e da mente, esta-
mos adoecendo coletivamente e não estamos nos dando conta. Muitas 
pessoas estão construindo para si uma bomba para a saúde emocional. 
Adolescentes e adultos, no mundo todo, sofrem da síndrome do pen-
samento acelerado. O turbilhão de informações e de estímulos é tão 
grande que não conseguimos mais descansar, acalmar o pensamento. 
São tantas informações que chegam como um “enxame de abelhas”. 
Torna-se difícil defender-se porque são muitas e ao mesmo tempo. 

 Crianças já demonstram transtorno de sono. Acordam 
cansadas. Ficam horas e horas no celular, sem nenhuma restrição. 
Adolescentes e jovens já não viciam somente em drogas, mas em celu-
lar e redes sociais. Ficar um dia sem acessar pode criar uma crise de 
ansiedade. Adultos sofrem por antecipação e ruminam mágoas e vivên-
cias negativas que as impedem de contemplar o belo e demonstrar 
alegria. Aprender a ter autocontrole é urgente e fundamental. O único 
momento que temos para viver e viver com qualidade é o presente. 
Não podemos carregar todas às magoas do passado e nem sofrer por 
antecipação pelo futuro. É possível ter uma mente livre, uma emoção 
equilibrada e sermos felizes. 

O pior escravo não é aquele que está algemado por alguém, mas 
aquele que está internamente algemado, pelas algemas de suas pró-
prias emoções e pensamentos traumáticos. A maior pobreza não é 
aquela da ausência do pão, mas é aquela do coração e da mente que 
mendigam o pão da alegria, mesmo morando em luxuosas casas. 

Diante disso, você precisa se perguntar: você é dominado por 
uma mente agitada e estressante? Seus pensamentos são pertur-
badores? Fica remoendo mágoas ou culpas? Se preocupa demais 
com aquilo que os outros pensam de você, com os fantasmas de 
suas emoções, fobias e ciúmes? Não consegue parar, desligar-se das 
redes, do celular, acalmar o pensamento e dormir tranquilamente? Se 
você respondeu afirmativamente a essas perguntas, você pode estar 
esquecendo de si. Se você abandonar a si mesmo pelo caminho, não 
conseguirá controlar o estresse e reencontrar o equilíbrio emocional. 

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Nublado Nublado

“O novo mínimo deve 
contemplar o resíduo que 
não foi aplicado no ano 

passado, esses  
R$ 2, e pode ser reajustado. 

Na própria discussão do 
Orçamento ou no 
envio da norma é 

possível fazer 
esse ajuste.”

Bruno Funchal, 
secretário espe-
cial do Tesouro 
e Orçamento, 
sobre o rea-

juste do salário 
mínimo, que 
deve chegar 

a R$ 1.169 em 
janeiro de 2022.
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Covid: 81% da população adulta 
já tomou a primeira dose da vacina

Brasília – O Ministério da 
Saúde confirmou que mais de 
130 milhões de brasileiros já 
tomaram ao menos uma dose 
da vacina contra a covid-19.    A 
marca foi atingida nessa terça-
-feira (31) e significa que 81% 
da população adulta do País, 
com mais de 18 anos, já come-
çou o ciclo vacinal.

Nesta semana, o Brasil tam-
bém chegou à marca de 190 
milhões de doses aplicadas 
desde o começo da campa-
nha de vacinação. Mais de 61 
milhões de brasileiros com-
pletaram o ciclo vacinal com 

Estudo mostra que vacinação ajuda a suprimir mutações do coronavírus
Estados Unidos - De acordo 

com um estudo feito por cien-
tistas da Universidade de Mary-
land, nos Estados Unidos, a 
vacinação completa, com duas 
doses, é capaz de suprimir a 
frequência das mutações da 
variante Delta do coronavírus.

O artigo foi publicado 
em pré-print, ou seja, ainda 

São Paulo confirma primeira 
morte pela variante Delta

Piracicaba - O estado de 
São Paulo confirmou ontem a 
primeira morte pela variante 
Delta. O óbito ocorreu na segun-
da-feira (30) em Piracicaba (SP).

A vítima é uma mulher de 
74 anos, com comorbidade, 
já vacinada com duas doses 
do imunizante Coronavac. A 
cidade do interior paulista 
possui cinco pacientes infec-
tados com a mutação, que 
estão sendo monitorados: dois 
homens e três mulheres, de 10, 
16, 41, 51 e 52 anos.

as duas doses ou a vacina de 
dose única, o que representa 
38% da população acima de 
18 anos. “Nossa campanha de 
imunização já é um case de 
sucesso mundial. Até o final 
de outubro, toda a popula-
ção brasileira adulta estará 
totalmente vacinada contra a 
covid-19”, afirmou o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga.

Mais de 233 milhões de 
doses já foram distribuídas aos 
estados segundo o Ministério. 

DOSE DE REFORÇO
A partir de 15 de setembro, 

idosos acima de 70 anos e 
pessoas imunossuprimi-
das receberão uma dose de 

reforço da vacina contra a 
covid-19. A recomendação 
vale para todas as vacinas e 

o reforço deve ser feito, pre-
ferencialmente, com a vacina 
da Pfizer/BioNTech.

precisa ser revisado pela 
comunidade científica. O docu-
mento mostra uma análise de 
20 países e relaciona a cober-
tura vacinal à frequência de 
mutações da variante. Em 16 
deles, as evidências mostram 
que, quanto mais pessoas imu-
nizadas, menor a velocidade 
de mudança do coronavírus.

A comparação foi mais clara 
em países como a Austrália, 
que além de apostar na vaci-
nação também implementou 
medidas drásticas de distan-
ciamento social. Nos Estados 
Unidos, onde há resistência 
da população com a vacina e 
com os métodos de proteção, 
a frequência de mutações é 

maior. Os pesquisadores aler-
tam que a baixa cobertura 
vacinal pode abrir espaço 
para novas variantes e difi-
cultar a imunidade coletiva.

“Por isso, recomenda-
mos que a vacinação univer-
sal seja administrada o mais 
rápido possível para supri-
mir a geração de mutações 
mortais e incentivamos que 
as estratégias de mitigação, 

A variante da Índia é consi-
derada mais transmissível que 
as outras e preocupa os estados, 
principalmente o Rio de Janeiro.

O CVE (Centro de Vigilância 
Epidemiológica) investiga os 
detalhes do óbito.

A primeira morte do Brasil 
causada pela nova cepa ocorreu 
em 18 de abril. A vítima foi uma 
mulher de 42 anos, grávida, no 
estado do Paraná, vinda de uma 
viagem para o Japão. Ela passou 
por uma cesárea de emergência 
e não resistiu.

Autorização emergencial 
Os medicamentos usados para a intubação de pacientes com covid-19 continuarão com autorização emergencial até 13 de 

novembro. Em nota, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que a expansão da variante Delta do novo coro-
navírus, que pode tornar-se a variante dominante nos próximos meses no País, justificou a ação.  

A Anvisa prorrogou por 60 dias a resolução que permite a fabricação das substâncias por meio de notificação, com análise 
posterior do registro pela diretoria do órgão.

Segundo o comunicado, o órgão decidiu agir preventivamente para evitar a falta dos medicamentos que estão no chamado 
kit intubação numa eventual terceira onda de casos.

“O cenário epidemiológico dos próximos meses é incerto, sendo preciso antecipar as medidas regulatórias necessárias 
ao seu enfrentamento”, argumentou o diretor da Anvisa relator da resolução, Alex Campos.

A medida vale para anestésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares e outros medicamentos hospitalares usados 
para manutenção da vida de pacientes. Com a autorização simplificada, as substâncias podem ser imediatamente fabricadas 
e prontamente fornecidas aos hospitais e clínicas de todo o Brasil.

O prazo acabaria em 14 de setembro. Desde março, os medicamentos do kit intubação seguem o modelo simplificado 
de produção e de distribuição. A resolução foi prorrogada duas vezes, uma em maio e outra em julho.

como uso de equipamento 
de proteção e distanciamento 
social, sejam reimplementadas 
com nova urgência até que a 
vacinação tenha atingido um 
nível suficiente para prevenir 
a transmissão até que o vírus 
seja erradicado”, escrevem os 
cientistas no documento. Eles 
também sugerem maior aten-
ção à vigilância genômica para 
as monitorar novas mutações.
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 O prefeito Leonaldo 
Paranhos e a secretária 
de Educação, Marcia Bal-
dini, assinaram na manhã 
de ontem (31) sete ordens 
de ser viços, requisição 
de compras e registros 
de preços no total de  
R$ 47.170.443,42 para 
a rede municipal de edu-
cação. A assinatura acon-
teceu durante a Escola de 
Governo, que foi comandada 
por Marcia, que apresentou 
a prestação de contas das 
atividades desenvolvidas 
e dos projetos da Semed 
(Secretaria Municipal de 
Educação). Durante o 
evento, Paranhos também 
falou sobre o aumento dos 
atestados médicos que está 
ocorrendo na Semed.

Somente em agosto, 
até as 8h da última segun-
da-feira, a Semed recebeu 
mais de 1.100 atestados 
médicos. Cascavel conta 
com aproximadamente 5 mil 
servidores na rede municipal 
de educação, ou seja, numa 
média geral, seria como se 
22% deles tivessem ficado 
doentes no mês.

Diante da situação, o 
prefeito Leonaldo Paranhos 
determinou ao secretário de 
Planejamento e Gestão, Edson 
Zorek, que seja contratado 
um serviço especializado para 
acompanhar os atestados dos 
servidores da educação.

De acordo com Para-
nhos, o número de atesta-
dos cresceu consideravel-
mente durante a pandemia, 
contudo, esse problema 
precisa ser resolvido. “Esse 
planejamento que nós pedi-
mos para ser feito é para ter 
uma solução rápida desse o 
problema que enfrentamos. 

Nós não podemos olhar para 
esse problema e não resol-
vê-lo; temos que enfrentar. 
Por isso eu quero esse 
diagnóstico, primeiro para 
saber por que a pessoa 
está com atestado e quais 
os cuidados nós temos 
que ter com esse servidor. 
Resumindo: eu quero trazê-
-lo de volta com saúde e 
com qualidade”, explica.

Segundo o prefeito, o 
alto número de atestados 
acaba sobrecarregando os 
demais funcionários e preju-
dicando a prestação do ser-
viço. “Isso nos impede de 
ter um serviço como aquele 
que nós queremos, porque 
nós precisamos, por exem-
plo, trazer todas as crianças 
de volta [à escola]. Para tra-
zer criança, precisa do traba-
lho fabuloso do servidor da 
educação e, com 25% fora 
da estrutura escolar, nós 
teremos o serviço menos 
eficiente daquilo que é pre-
ciso”, complementa.

Segundo a secretária 
Marcia Baldini, os atestados 
são de um até três meses 
de afastamento.

Além da contratação da 
empresa para apurar os 
atestados médicos, Para-
nhos também determinou 
que seja realizado um censo 
para verificar a exata quanti-
dade de servidores e onde 
eles estão trabalhando. 
“Determinei um censo com-
pleto para os 10 mil servido-
res da prefeitura para saber 
onde estão trabalhando, 
aqueles que prestam ser-
viços em outras instâncias, 
em outros governos, aque-
les que estão se aposen-
tando... Nós precisamos 
disso também”, avalia.

Santello de volta
O vereador Professor 
Santello (PTB) retorna hoje 
(1º) aos trabalhos na Câmara 
de Cascavel. Santello esteve 
afastado durante o mês 
de agosto para tratar da 
saúde. Em seu lugar, estava 
o suplente Emerson Vilanova 
(PTB), que aproveitou bem 
o tempo como parlamentar 
para mostrar seu trabalho. 
Na sessão de ontem (31), 
inclusive, um projeto de 
lei de autoria de Vilanova 
foi aprovado, que trata de 
convênio firmado entre o 
Município e as faculdades 
locais para fornecer alunos 
para projeto-piloto na saúde 
da terceira idade.

Manifestação 
Um grupo de protetores dos 
animais aproveitou a sessão 
ordinária, ontem, na Câmara 
de Cascavel, para fazer uma 
manifestação solicitando aos 
vereadores para que cobrem 
das autoridades competentes 
a instalação de uma 
delegacia especializada em 
meio ambiente e proteção 
aos animais em Cascavel. 
Segundo os manifestantes, 
a população não sabe onde 
denunciar crimes dessa 
natureza, e por isso existe 
essa necessidade.

Pauta maior
A pauta de ontem da Câmara 

Galavoti está de volta 
Após sair da Câmara de Cascavel de maneira intempestiva e 

“de mal” com o presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), o 
ex-diretor do Legislativo Mario Galavoti retornará à Casa de Leis na 
próxima semana, agora como assessor do vereador Policial Madril 
(PSC). A informação foi confirmada tanto pelo vereador quanto por 

Galavotti. A nomeação deverá ocorrer no dia 8 de setembro.

Previdência Complementar
A Prefeitura de Cascavel deverá apresentar nos próximos 

dias um projeto que institui um regime de previdência 
complementar para os servidores públicos municipais 

titulares de cargo efetivo. O estudo está em andamento, 
contudo, não será obrigatório ao servidor aderir.

de Cascavel estava maior 
que a usual. Foram votados 
quatro projetos de lei, cinco 
moções e um requerimento. 
Destaque para o projeto de 
lei que autoriza um convênio 
entre os municípios de Toledo 
e Cascavel para a construção 
de uma ponte sobre o Rio 
Lopeí, que faz a divisa entre 
os municípios. A ponte será 
construída em uma estrada 
rural. A ponte será construída 
em parceria e os custos serão 
repartidos igualmente entre 
os municípios.

Contra o pedágio
Entre as moções votadas 
ontem, os parlamentares 
aprovaram uma moção de 
apelo ao presidente Jair 
Bolsonaro e ao ministro da 
Infraestrutura e Logística, 
Tarcísio Gomes de Freitas, para 
que seja retirada do projeto 
de concessão das rodovias do 
Paraná a praça de pedágio a 
ser instalada na BR-467 entre 
Cascavel e Toledo. A moção 
foi proposta pelo presidente 
da Câmara, Alécio Espínola 
(PSC), e pelo vereador Policial 
Madril (PSC). Mais uma 
tentativa. Na semana passada, 
questionado sobre a praça 
por um vereador de Toledo, 
Bolsonaro se enrolou, falou 
que as tarifas de pedágio do 
Paraná vão cair 50% e que 
as motos serão isentas, mas 
“esqueceu” de responder 
sobre a polêmica praça. 

Cascavel contrata serviço 
para apurar enxurrada de 
atestados de professores 
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Prorrogado prazo para MEIs regularizarem dívidas
Os MEI (Microempreendedores Individuais) com tributos e obrigações em atraso 
referentes a 2016 e a anos anteriores ganharam mais um mês para regularizar a 

situação. A Receita Federal prorrogou o prazo para 30 de setembro.
Com um regime simplificado de tributação, os MEIs recolhem apenas a contribui-
ção para a Previdência Social e pagam, dependendo do ramo de atuação, o ICMS 
(Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) ou o ISS (Imposto sobre 

Serviços). O ICMS é recolhido aos estados e o ISS, às prefeituras.
Carlos Xavier, coordenador do Espaço Empreender, lembra que não quitar os tribu-
tos em atraso acarreta cobrança judicial dos débitos e perda de benefícios tributá-
rios.  Cascavel tem o espaço que atende e tira dúvidas sobre o MEI. O horário de 

atendimento é das 8h30 às 12h (senhas distribuídas até as 10h30) e das 13h15 até 
as 17h (senhas distribuídas até as 15h30). 

O programa municipal Cas-
cavel Compra Legal, instituído 
por meio do Decreto 15.648, 
completa um ano neste mês e 
tem servido de alento a micro e 
pequenas empresas prejudicadas 
pelas restrições provocadas pela 
pandemia do coronavírus. 

O programa dá exclusividade 
a micros e a pequenas empresas 
locais e regionais em licitações 
do Município com valor de até 
R$ 80 mil, e tem garantido bons 
resultados. “Essa atitude é fun-
damental no processo de recupe-
ração econômica, já que muitas 
empresas, dos mais diferentes 
setores, sofreram duramente 
com o impacto da pandemia. A 
Acic [Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel] é parceira 
e apoia esse tipo de decisão”, 
observa o presidente da associa-
ção comercial, Genesio Pegoraro.

Cohavel: Sancionada lei que prevê isenção de juros e multas  

O decreto propõe algumas 
ações prioritárias à implantação 
do programa. Entre elas, estão 
destacar grupos de produtos e ser-
viços que possam ser fornecidos 
por micros e pequenas empresas 
locais e regionais, padronizar as 
especificações destes, e constituir, 
por atividade econômica, banco 
de dados de micros e pequenas 
empresas da cidade e região.

Também é base da proposta 
que a Administração Pública Muni-
cipal promova ações que visem à 
ampliação e ao fortalecimento de 
parcerias que priorizem o desenvol-
vimento econômico e social, tendo 
como vetor as micro e pequenas 
empresas locais e regionais, tais 
como os promovidos através do 
Comitê Gestor Municipal, Escri-
tório de Compras de Cascavel, 
entidades empresariais, coope-
rativas e de apoio às micros e 

Uma boa notícia para os 
mutuários da Cohavel (Compa-
nhia de Habitação de Cascavel). 
O prefeito Leonaldo Paranhos 
sancionou ontem (31) a lei 
que concede isenção de 100% 

nos juros e multas para todos 
os mutuários inadimplentes. 
Dos 1,8 mil contratos exis-
tentes, 75% têm dívidas com 
a Companhia.

Todas as habitações que a 

Cohavel fez entram nesse pacote 
de benefícios. 

Os interessados devem procu-
rar a sede da Companhia, na Rua 
Paraná, 2.607, no Centro, ou pelo 
WhatsApp 3039-6699.

Privilégio a empresas locais faz
aniversário com bons resultados

pequenas empresas.
Analista de atendimento do 

Escritório de Compras Públicas de 
Cascavel, Ana Paula Casarotto res-
salta que o decreto contribui para 
resolver outra situação que vinha 
ocorrendo desde 2019. Com a 
adoção dos pregões eletrônicos, 
empresas dos mais diferentes luga-
res do País tinham a chance de 
participar de licitações, inclusive 
de valores pequenos, reduzindo 
assim a chance das empresas 
locais de vencerem os certames. 
E isso, poderia contribuir para 
afastar empresas de Cascavel 
da disputa. Com o decreto, as 
empresas locais e regionais se 
sentem motivadas em participar, 
porque suas chances de ganhar 
aumentam. “E esse é um dinheiro 
que fica e contribui para a recu-
peração econômica de nosso 
entorno”, enfatiza Ana Paula.

Em Cascavel, para regularizar a situação, 
empreendedores podem procurar o atendimento 

da prefeitura nos seguintes espaços:

Ü SALA DO EMPRESÁRIO PREFEITURA:
Endereço: Rua Paraná, 5000, Centro.
Telefone: 3321-2070

Ü SALA DO EMPRESÁRIO QUIOSQUE
Endereço: Av. Brasil esquina com a Rua Sete de 
Setembro, em frente à loja da Riachuelo, Centro
Telefone: 3321-2203

Ü SALA DO EMPRESÁRIO REGIÃO NORTE
Endereço: Avenida Papagaios, 1127, Floresta
Telefone: 3902-1139
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 A administração do Aeroporto 
Municipal de Cascavel recebeu a 
confirmação da nova malha aérea 
para setembro, com a GOL reto-
mando o voo diário para Guarulhos 
- em comemoração aos dois anos de 
implantação da base na Capital do 
Oeste -, somando-se aos voos diá-
rios realizados pela Azul para Cam-
pinas/Viracopos (o noturno, com 
exceção dos sábados), ampliando as 
opções de conexões da população 
da região com dezenas de destinos. 
A Azul, até 6 de setembro, ainda ope-
rará com malha especial para Cam-
pinas/Viracopos e Curitiba.

Em setembro, de segunda a 
domingo, o Boeing-737 sai de Casca-
vel às 11h10 e pousa em Guarulhos 
às 12h40. O retorno está marcado 
para as 8h45, a partir de Guarulhos, 
com chegada a Cascavel às 10h20. 
Em agosto, a GOL operou com voos 
às terças, quintas e sábados.

Esse ajuste é mais um avanço 
para a região desde a retomada 
gradativa das companhias aéreas 
após o início da pandemia, em 
março de 2020. Em janeiro do 
ano passado, Cascavel contava 
com seis voos diários, sendo dois 
horários da GOL para Guarulhos, 
e a Azul voando duas vezes ao dia 
para Curitiba e duas para Campi-
nas/Viracopos. Em abril do ano 
passado, todos os voos foram can-
celados. As primeiras operações só 
retornaram em agosto.

Desde junho deste ano, a Azul 
retomou o voo direto para Curitiba, 
que é diário (com exceção dos sába-
dos), e em julho trouxe de volta a 
opção do voo diário matutino para 
Campinas/Viracopos, além de man-
ter a opção do voo noturno para 
Campinas, que só não conta com 
horário aos sábados.

Malha aérea de setembro conta 
com voo diário para Guarulhos

MELHORA
O avanço no número de pes-

soas vacinadas, aliado à oferta de 
novas possibilidades de horários 
pelas companhias aéreas, está tra-
zendo os passageiros de volta em 
Cascavel, a exemplo do que ocorre 
em todo o País no setor aéreo, 
conforme detalha a presidente da 
Transitar, Simoni Soares: “A malha 
aérea sofreu um forte impacto com a 
pandemia, contudo, no último mês, 
representou um retorno significativo, 

fechando julho com mais de 16 mil 
passageiros processados no mês, 
registrando a melhor movimenta-
ção desde o início da pandemia. 
Com esse aumento de voos diários, 
nossa expectativa é de chegar a 
20 mil passageiros em setembro, 
um cenário próximo ao período 
anterior à pandemia”.

Em janeiro de 2020, foram pro-
cessados 28 mil passageiros/mês, 
seguido de 30 mil em fevereiro, 
antes da chegada da covid-19.

MOVIMENTAÇÃO no aeroporto se aproxima do período pré-pandemia

 NERY CARDOSO

CONFIRA A MALHA DE SETEMBRO - ESPECIAL 
GOL
Cascavel/Guarulhos  ......................... Pousa 10h20 - Decola 11h10 (Diário, exceto dia 05/09)

Azul
Dias 1º e 2 de setembro
Cascavel/Campinas  ......................Pousa 10h45 - Decola 11h35
Cascavel/Curitiba  ..........................Pousa 15h30 - Decola 16h25
Cascavel/Campinas 2  ...................Pousa 18h45 - Decola 19h30

Dias 4, 5, 6 e 7
Cascavel/Campinas  ......................Pousa 10h20 - Decola 11h05

Dias 8, 9, 10
Cascavel/Curitiba  ..........................Pousa 09h40 Decola 10h20
Cascavel/Campinas  ......................Pousa 15h25 Decola 16h35

MALHA NORMAL RESTANTE DO MÊS
GOL
Cascavel/Guarulhos  ......................Pousa 10h20 - Decola 11h10 (Diário)

Azul
Cascavel/Campinas  ......................Pousa 10h20 - Decola 11h05 (Diário)
Cascavel/Curitiba  ....................................Pousa 09h40 - Decola 10h20 (Diário, exceto sábados)
Cascavel/Campinas 2  ...................Pousa 18h45 Decola 19h30 (Diário, exceto sábados) 
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Mais de 197 milhões de litros 
de água foram tirados do Lago

A falta de chuvas regulares 
vem provocando uma série de 
consequências, em especial aos 
rios que abastecem o Município de 
Cascavel. De acordo com os dados 
pluviométricos, em agosto choveu 
apenas 45 milímetros.

O reflexo disso veio para o 
reservatório do Lago Municipal, o 
qual foi aberto pela Sanepar em 2 
de agosto para manter o abasteci-
mento de água aos munícipes. Em 
quantidade de litros consumidos, 
a companhia utilizou aproximada-
mente 197 milhões, 160 mil litros 
de água durante este mês.

O Lago Municipal possui 4 
bilhões de litros armazenados. De 
2 de agosto a 31, o nível baixou 
53,34 centímetros.

Diante desse quadro, a Prefei-
tura de Cascavel decretou no dia 
26 situação de emergência por 
causa da estiagem. 

“O cultivo de plantas catalo-
gadas dentro do Plano Municipal 
de Arborização, o cuidado com 
as nascentes, a preser vação 
das margens de córregos, rios e 

arroios fazem parte da ação cole-
tiva entre poder público e popu-
lação para que possamos atrair 
a pluviometria esperada à nossa 
região”, destacou o diretor de 
Conservação Ambiental e Estar 
Animal, Ailton Martins Lima. “Por 
isso, vamos fazer a nossa parte 
em nossas casas: aproveite a água 
da máquina de lavar para a limpeza 
dos quintais; evite a lavagem de 
automóveis, entre outras ações 
simples do dia a dia”, finalizou.

NÍVEL do Lago já baixou 53 centímetros desde 2 
de agosto
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 A Secretaria de Saúde de Cascavel 
reforça a informação de que o atendi-
mento para pessoas com sintomas da 
covid-19 pode ser feito nas três unida-
des de referência para o coronavírus 
durante o dia. As unidades Floresta, 
Santa Cruz e Nova Cidade atendem 
das 7h às 22h exclusivamente pacien-
tes positivados ou sintomáticos.

O recebimento nas UPAs continua, 

no entanto, as Unidades de Pronto-
-Atendimento são portas de entrada 
para todas as emergências.

Pela manhã, as demais unidades 
- UBSs e UFSs - também reservam 
vagas para pacientes sintomáticos, no 
entanto, as consultas são limitadas.

VACINA
Cascavel já aplicou 297.210 

vacinas contra a covid-19. Desse 
total, 199.355 são primeira dose, 
84.275 de segunda dose e 13.580 
de dose única. 

A última remessa terminou 
ainda na segunda-feira e hoje segue 
aplicação apenas da segunda dose. 
Quando chegar nova remessa, será 
retomada a vacinação da população 
geral de 21 anos. 

 Os investimentos em saúde 
bucal em Cascavel têm proporcio-
nado à população atendimentos em 
modernos consultórios que constam 
com equipamentos de última gera-
ção e profissionais qualificados para 
as demandas dos pacientes.

São cerca de 200 profissionais 
atuando em 56 novos consultórios 
nas UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) e nas USF (Unidades Saúde 
da Família), que realizam cerca de 
6,5 mil atendimentos por mês, 
totalizando 20 mil procedimentos 
odontológicos mensalmente. “Nós 
renovamos 100% dos equipamen-
tos, dos conjuntos odontológicos 
nas USF e UBS e temos planos de 
expansão para novas unidades por-
que entendemos que a boa saúde 
começa pela saúde bucal. Nós 
somos referência em saúde bucal, 
tanto é que, em 2018, Cascavel 
conseguiu o segundo lugar nacional 
em decorrência dos investimentos 
realizados nos serviços ofereci-
dos à população. Esse reconheci-
mento veio do Conselho Federal 
de Odontologia”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos, durante sole-
nidade de inauguração do Centro 
Odontológico da Univel. “O que 
temos de excepcional em Casca-
vel é maturidade das instituições 
e das entidades. O poder público 

Centro Odontológico da Univel
O Centro Odontológico da Univel conta com 20 cadeiras para atender até 40 
pacientes por dia e equipamentos como raio-x e profilaxia. “E tudo estará à 

disposição dos nossos pacientes que serão atendidos por estudantes, profes-
sores e monitores. Queremos oferecer não apenas um ensino de qualidade, 

mas também um atendimento de excelência para a nossa comunidade”, disse o 
reitor da Univel, Renato Silva, que é vice-prefeito de Cascavel.

Com 20 mil procedimentos mensais, 
Cascavel é referência em saúde bucal

não consegue sozinho atender a 
demanda que a nossa população 
tem e essas parcerias garantem 
atendimentos de qualidade desa-
fogando o serviço público”.

Segundo o gerente da Divisão 
de Saúde Bucal da Secretaria 
de Saúde, Shady Yassine, desde 
2017, os investimentos na saúde 
bucal avançaram e seguirão avan-
çando, “pois, naquele momento, 
nós entendíamos que era necessá-
rio reformular as clínicas odontoló-
gicas na atenção primária, além de 
criar o novo centro de especialidade 
municipal - CEO Municipal, o qual foi 
inaugurado em 2018. Uma mudança 
e investimentos que deixaram de ser 
feitos por muitos anos e nos rende-
ram em 2018 o reconhecimento de 
melhor saúde bucal do Paraná com 
municípios de até 300 mil habitan-
tes e nos credenciou à etapa nacio-
nal, na qual ficamos em segundo 
lugar, com prêmios concedidos 
pelos Conselhos Regional e Federal 
de Odontologia”.

O RECONHECIMENTO
Primeira colocada do Paraná e 

segunda do Brasil na categoria até 
300 mil habitantes, Cascavel foi 
reconhecida em 2018 no Prêmio 
Nacional CFO (Conselho Federal de 
Odontologia) de Saúde Bucal dentre 
os municípios que valorizam o aten-
dimento de saúde bucal no Brasil.

Os Prêmios Regional e Nacional 
dos Conselhos Regional e Federal de 
Odontologia de Saúde Bucal foram 
criados para premiar os municípios 
que mais investiram em saúde bucal. 
Ele é balizado por critérios objetivos 
que permitem o comparativo com 
maior grau de precisão.

A avaliação dessa edição foi 
feita com base nos investimentos 
em políticas públicas. 

Três UBS funcionam só para casos covid-19
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 Este ano, a exemplo do ano 
passado, Cascavel não terá o 
desfile cívico-militar no dia 7 de 
setembro, data em que se come-
mora os 199 anos da Independên-
cia do Brasil. Mas nem por isso o 
Município deixará de comemorar a 
data. A abertura oficial da Semana 
da Pátria ocorre nesta quarta-feira 
(1º), em frente à Catedral, em sole-
nidade prevista para as 9h.

Em comemoração à Semana da 
Pátria, a prefeitura recebeu uma 
decoração especial em verde e 
amarelo. As cores da pátria estão 
emoldurando ambientes internos e 
externos e, durante a noite, uma 
iluminação em LED nas cores da 
Bandeira do Brasil deixam o prédio 
do Paço Municipal com tonalida-
des bem brasileiras.

Além disso, as Avenidas Brasil 
e Tancredo Neves também recebe-
ram uma decoração especial. Ser-
vidores das Secretarias de Educa-
ção, Serviços Gerais e Obras, se 
encarregaram de trazer para os 
cascavelenses o sentimento patri-
ótico através das cores da nossa 
bandeira, espalhadas pelas princi-
pais vias de Cascavel.

Quem passar pela Avenida Bra-
sil, a partir da Rua Barão do Cerro 
Azul até a Sete de Setembro, pode-
rá visualizar no lado direito da via 
(no sentido leste-oeste) bandeiras 
fixadas nos postes de energia. No 
lado esquerdo da Avenida Brasil 
(sentido oeste-leste), tecidos em 
verde e amarelo foram fixados nos 
postes de energia.

No Calçadão da Avenida Brasil, 
coração da cidade, bem em frente 
à Catedral, os servidores monta-
ram uma tenda em verde e amare-

Cascavel abre as comemorações 
da Semana da Pátria nesta quarta

lo com palco decorado e dois estan-
des onde a Semed fará exposição 
de projetos realizados nas unidades 
de Educação da rede municipal.

A Avenida Tancredo Neves tam-
bém não ficará de fora da semana 
patriótica. A exemplo do ano pas-
sado, a via que recebe um grande 
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 Historicamente, a Acic (Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel) 
realiza ações especiais para comemo-
rar e marcar o Sete de Setembro, data 
que em 1822 marcou a independência 
do Brasil de Portugal. A exemplo do 
que fez em outros anos, a diretoria 
da associação comercial sugere que 
empresas locais se vistam de verde e 
amarelo, as cores-símbolo da pátria.
“A sugestão é para que os empresários 
enfeitem suas vitrines e o interior de suas 
lojas, demonstrando seu patriotismo, 
respeito e orgulho de ser brasileiro”, diz o 

presidente da Acic, Genesio Pegoraro.
A Acic promoverá, na semana do Sete 
de Setembro, algumas ações internas 
para evidenciar a importância dessa 
comemoração. A ideia é que colabora-
dores usem roupas verdes e amarelas 
e que alguns ambientes da entidade 
sejam decorados.
No dia 8 de setembro, a Acic reunirá pela 
manhã diretores e funcionários para, em 
frente à bandeira, cantar o Hino Nacional. 
Desde 2003, com a criação da Cam-
panha de Valorização da Cidadania, a 
associação comercial participa de todos 

os desfiles cívico-militares organizados 
no Município - em função da pandemia, 
ele não aconteceu em 2020 e também 
não será realizado neste ano.
Acompanhando a ação nacional “Va-
mos em frente com cuidado e confian-
ça”, apoiada pela Faciap (Federação 
das Associações Comerciais e Indus-
trias do Paraná), a Acic participará de 
uma campanha especial com foco no 
patriotismo e que será realizada por 
meio de peças publicadas nos seus 
canais de mídias sociais - Acic Cascavel 
no Facebook e Instagram.

número de pessoas todos os dias, 
teve os pergolados decorados em 
verde e amarelo.

A ideia é despertar nos casca-
velenses o sentimento cívico de 
amor à Pátria e celebrar o dia 7 
de Setembro, dia em que se come-
mora a Independência do Brasil.

 

CASCAVEL se colore de verde e amarelo

História
O Dia da Independência do Brasil 
celebra a data em que o Brasil se 

tornou independente de Portugal, 
o que aconteceu em 7 de setembro 

de 1822. O 7 de Setembro é um 
feriado nacional, também chamado 

de Dia da Pátria.
Nessa data, os brasileiros comemo-
ram a ocasião em que Dom Pedro 
I proclamou a Independência do 
Brasil com o célebre grito “inde-
pendência ou morte!”, ato que 

ficou conhecido como o Grito da 
Independência ou Grito do Ipiran-
ga, porque foi dado às margens do 

riacho Ipiranga, em São Paulo.
Antes do grito, Dom Pedro ordenou 
aos soldados que o acompanhavam 

que tirassem os símbolos portugueses 
que levavam nos uniformes. A partir 
desse momento, simbolicamente, o 

Brasil se tornava independente.

Acic sugere que empresas vistam verde e amarelo
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ram uma decoração especial. Ser-
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rá visualizar no lado direito da via 
(no sentido leste-oeste) bandeiras 
fixadas nos postes de energia. No 
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(sentido oeste-leste), tecidos em 
verde e amarelo foram fixados nos 
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à Catedral, os servidores monta-
ram uma tenda em verde e amare-

Cascavel abre as comemorações 
da Semana da Pátria nesta quarta

lo com palco decorado e dois estan-
des onde a Semed fará exposição 
de projetos realizados nas unidades 
de Educação da rede municipal.

A Avenida Tancredo Neves tam-
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Comercial e Industrial de Cascavel) 
realiza ações especiais para comemo-
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“A sugestão é para que os empresários 
enfeitem suas vitrines e o interior de suas 
lojas, demonstrando seu patriotismo, 
respeito e orgulho de ser brasileiro”, diz o 

presidente da Acic, Genesio Pegoraro.
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de Setembro, algumas ações internas 
para evidenciar a importância dessa 
comemoração. A ideia é que colabora-
dores usem roupas verdes e amarelas 
e que alguns ambientes da entidade 
sejam decorados.
No dia 8 de setembro, a Acic reunirá pela 
manhã diretores e funcionários para, em 
frente à bandeira, cantar o Hino Nacional. 
Desde 2003, com a criação da Cam-
panha de Valorização da Cidadania, a 
associação comercial participa de todos 

os desfiles cívico-militares organizados 
no Município - em função da pandemia, 
ele não aconteceu em 2020 e também 
não será realizado neste ano.
Acompanhando a ação nacional “Va-
mos em frente com cuidado e confian-
ça”, apoiada pela Faciap (Federação 
das Associações Comerciais e Indus-
trias do Paraná), a Acic participará de 
uma campanha especial com foco no 
patriotismo e que será realizada por 
meio de peças publicadas nos seus 
canais de mídias sociais - Acic Cascavel 
no Facebook e Instagram.

número de pessoas todos os dias, 
teve os pergolados decorados em 
verde e amarelo.

A ideia é despertar nos casca-
velenses o sentimento cívico de 
amor à Pátria e celebrar o dia 7 
de Setembro, dia em que se come-
mora a Independência do Brasil.

 

CASCAVEL se colore de verde e amarelo

História
O Dia da Independência do Brasil 
celebra a data em que o Brasil se 

tornou independente de Portugal, 
o que aconteceu em 7 de setembro 

de 1822. O 7 de Setembro é um 
feriado nacional, também chamado 

de Dia da Pátria.
Nessa data, os brasileiros comemo-
ram a ocasião em que Dom Pedro 
I proclamou a Independência do 
Brasil com o célebre grito “inde-
pendência ou morte!”, ato que 

ficou conhecido como o Grito da 
Independência ou Grito do Ipiran-
ga, porque foi dado às margens do 

riacho Ipiranga, em São Paulo.
Antes do grito, Dom Pedro ordenou 
aos soldados que o acompanhavam 

que tirassem os símbolos portugueses 
que levavam nos uniformes. A partir 
desse momento, simbolicamente, o 

Brasil se tornava independente.

Acic sugere que empresas vistam verde e amarelo
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 A turma do curso de teatro de nível intermediário Programa Cul-
tura em Ação estreará nesta sexta-feira (3), às 20h, no Teatro Munici-

pal Sefrin Filho, em Cascavel, o espetáculo “Abaixo às calças”. 
Com entrada gratuita, a peça, dirigida pela professora de teatro 

do programa, Aline Fernandes, trata sobre igualdade e discriminação 
no colégio, uma realidade entre os adolescentes que frequentam o 
ambiente colegial. A história gira em torno de quatro garotas de um 

mesmo colégio que se reúnem com um mesmo objetivo: acabar com 
as diferenças entre meninos e meninas do colégio.

Criada com base em depoimentos reais das quatro atrizes que 
interpretam as amigas, a peça Abaixo às Calças mostra uma árdua 

batalha enfrentada pelas alunas para mudar seu pequeno universo e 
tentar acabar com o preconceito em seu colégio.

A professora Aline Fernandes conta que essa peça já vem sendo 
pensada entre ela e os atores desde antes da pandemia e que seu 
objetivo não é apenas realizar a apresentação no Teatro Municipal 

Sefrin Filho, mas fazer o máximo de apresentações possíveis. “Temos 
nos planejado para fazermos apresentações em vários outros locais e 

já recebemos alguns convites para isso”.
Os ingressos são gratuitos, porém limitados, por conta das apre-

sentações com público reduzido devido a pandemia do coronavírus 
e podem ser retirados diretamente no setor do programa Cultura em 

Ação no Teatro Municipal Sefrin Filho. 

 A Primavera começa dia 22 de 
setembro e, para já sentirmos o gostinho 
da estação das flores, a ACL (Academia 
Cascavelense de Letras), em parceria 
com o Museu de Arte de Cascavel, apre-
senta a Exposição Primavera das Letras. 

O evento, que já é tradicional, irá 
ocorrer de 2 a 13 de setembro no Hall 
do Teatro Municipal Sefrin Filho e tem a 
curadoria do escritor Antônio de Jesus.

De acordo com o presidente da ACL, 
Cleiton Costa, serão 22 obras, que vão 
desde poemas a poemas ilustrados, 
dos 11 participantes, membros da Aca-
demia. “A primavera traz alegria e felici-
dade, que é o que queremos que as pes-
soas sintam ao visitar essa exposição. 
A beleza da estação está a caminho e, 
para a recebermos, que tal com belas 
poesias da Primavera das Letras?”, 
incita o presidente e poeta Cleiton Costa.

A exposição tem entrada gratuita e a 
única exigência é que os visitantes usem 
máscara ao entrar no Hall do Teatro Muni-
cipal Sefrin Filho até o dia 13 de setembro. 

Exposição traz a primavera 
para os cascavelenses

Alunas de Teatro do Programa Cultura 
em Ação apresentam espetáculo gratuito
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
O romance só tem a ganhar se você e o seu amor valorizarem os 
pontos que têm em comum. Apoie-se nas qualidades do seu signo 
para se destacar e atingir os seus objetivos! Você vai se entender 
bem com os amigos. No trabalho tenha calma que tudo dará certo. 

Vale a pena redobrar a atenção para não se distrair enquanto está 
cuidando do serviço, afinal, você terá uma chance maior de causar 
uma boa impressão e até se destacar entre outros candidatos 
se está de olho em uma promoção. A dois, valorize o diálogo e 
as demonstrações de carinho para fortalecer o relacionamento.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
A saúde também pode ser beneficiada por uma mudança de hábi-
tos: bom momento para iniciar uma dieta, abandonar um vício, dar 
um chega pra lá no sedentarismo. Um namoro ou um envolvimento 
amoroso recente pode se tornar mais sério.

Setembro começa com mudanças no céu, meus consagrados. E 
uma delas é a entrada da Lua em Peixes, a Casa da saúde do seu 
signo. Plutão avisa que as coisas devem se resolver numa boa 
se você não pagar de doida, ficar no seu canto e fingir demência.

Além dessa influência positiva, você também vai contar com o 
excelente aspecto entre Mercúrio e Plutão, que estarão em har-
monia e ajudam a destacar sua criatividade no trabalho, bem como 
a habilidade para expandir seus contatos e conhecer gente nova. 
Para quem já tem par, os astros avisam que momentos românticos 
tornam a vida mais satisfatória.

Câncer 21/06 a 21/07
Sua disposição para aprender coisas novas e sair da rotina tende 
a crescer. Você pode explorar essas boas energias para estimular 
a vida profissional. Aproveite para restaurar o contato com pes-
soas importantes em sua vida que andavam longe.

A recomendação dos astros é cuidar dos seus interesses discre-
tamente hoje. Pode ser uma boa pedida reservar um tempinho 
para repensar algumas coisas e prestar mais atenção nos avisos 
que o seu sexto sentido envia.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Gêmeos, setembro começa com muita agitação entre as estrelas, 
que mandam uma porção de recados para o seu signo. Nossa 
fada sensata pede para dedicar um pouco mais de importância 
à imagem que passa aos outros, especialmente se tem objetivos 
ambiciosos no trabalho.

Touro 21/04 a 20/05
Evite se arriscar em excesso se não quiser ter de buscar sua digni-
dade no lixo: sair da sua zona de conforto e assumir novas emprei-
tadas pode dar ruim agora. O romantismo tende a crescer, assim 
como a descontração e a diversão ao lado da pessoa amada.

Vale a pena organizar suas contas, planejar o orçamento e cui-
dar do que é seu. Se vislumbrar um negócio lucrativo, mantenha 
segredo sobre a sua boa sorte em silêncio, esses assuntos devem 
ser conduzidos de maneira sigilosa.

O astral é favorável para expandir seus contatos, seja na vida 
profissional ou pessoal. Nas finanças, a recomendação dos astros 
é ser flexível ao lidar com os gastos em casa. Na vida profissio-
nal trabalhar em parceria vai exigir alguns ajustes: controle suas 
reações para não brigar.

Se você vinha cobiçando um novo cargo, ou até um emprego dife-
rente, saiba que será mais fácil dar o primeiro passo agora. Pode 
ser o momento de agir com cautela na convivência com pessoas 
que têm um pensamento mais conservador, assim vai evitar brigas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

PARF
INCONTINENTI

ELEMAGIC
ALBINOGEGÇ

SCATAMARÃ
POLIVNEO
ENCARDIDAC

MMÃESLEI
FOMEMATINE

TTNÃOSUN
ARTICOTT

AORBALI
LACRAMAF

LIVOCRUBI
VAAIAROC

CALÇADADAFAMA

O indivíduo
que não
produz

melanina

"(?)
Figaro",
jornal

parisiense

"O (?) de 
Bagé",
livro de

Verissimo

"Muitos",
em "poli-
teísmo"

Barco
originário

do Sri
Lanka

Anuro
comestível

de pele
lisa

Legado
político   

da Grécia
Antiga

"Novo", em
"neonatal"

São
Caetano,
no ABCD
paulista

Diz-se 
da roupa
branca, 

amarelada

(?) de
Maio: mo-
vimento
paulista

(?) Maria
da Penha:
protege a
mulher 

Sessão de
cinema in-
dicada às
crianças

Efeito
colateral
do uso da
maconha 

Elemento
essencial

à vida
(símbolo)

Sol, em
inglês

Unidade de
venda de
chocolate

Principal
entidade
estudantil

(sigla)

Estrada,
em inglês

Destino
indonésio

para
surfistas

(?) forte,
variedade
de caqui

Vogal
entoada 
na vaia

"Sangue 
(?)", novela
com Sophie
Charlotte

Sílaba
átona da
palavra
"caça"

Divisão da
piscina

olímpica

Gênero de filmes como
"Guerra nas Estrelas"

O rei dos animais,
no Oriente 

Magia, 
em inglês
Orlando Te-
ruz, pintor 

Resposta
negativa

Injúria (?),
crime

Advérbio
latino, sig-
nifica "de
imediato"

(?) ostensivo:
vigilância constante
Jornalista e autor de 
biografias musicais

Pedra do
1º laser
Toca das

feras

Estrela-d'(?): Vênus

O menor
dos

oceanos
(?) invés:
às avessas

Ted Turner,
empresá-

rio dos
EUA 

Luís (?),
cartunista 

Dá o
recado 

Resistem
(ao

assalto)

Apêndice
de rotea-
dores de

Wi-Fi (Inform.)

Lago, em
francês

Atração tu-
rística de
Los Ange-
les, com
estrelas
no chão

2/le. 3/lac — sun. 4/mães — road — rubi. 5/magic — tigre. 6/racial. 8/catamarã. 12/incontinenti.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
32 
01 
01 
37

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

        12

 O trecho da BR-163, ligando a 
BR-467 à BR-277, em Cascavel, 
foi palco de mais um acidente com 
mor te. A colisão frontal aconteceu 
na manhã de ontem e envolveu um 
Vectra e um caminhão. A vítima é 
Anderson Scholz, de 41 anos, que 
chegou a ser socorrido, mas fale-
ceu pouco depois no hospital. Ele 
era teólogo e professor de música 
da Primeira Igreja Batista em Nova 
Santa Rosa.

A família de Anderson voltava 
de um retiro de casais em Santa 
Catarina, quando ele teria perdido o 
controle da direção e batido contra 
o caminhão que seguia no sentido 
contrário. A esposa e as duas filhas 
de Anderson não se feriram.

Com o impacto, a par te late-
ral esquerda do automóvel, onde 
estava o motorista, ficou comple-
tamente destruída. Anderson ficou 

preso nas ferragens e os bombei-
ros utilizaram o desencarcerador 
para retirá-lo do veículo. 

Socorristas e o médico de plantão 
fizeram os primeiros atendimentos e 
encaminharam a vítima em estado 
grave ao HUOP (Hospital Universitá-
rio do Oeste do Paraná). Anderson 
tinha suspeita de fratura na perna, 
no braço e havia perdido grande 
quantidade de sangue. O trânsito na 
rodovia ficou completamente interdi-
tado durante o atendimento e a PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) foi mobi-
lizada para registrar a ocorrência e 
controlar o fluxo de veículos. 

No caminhão, ninguém ficou 
ferido. 

Trecho da morte: Contorno Oeste 
é palco de mais uma vida perdida

PARA assistir ao 
vídeo do local do 
acidente posicione 
o celular sobre o 
QR Code 

 LUIZ FELIPE MAX/ PORTAL SOT

A LATERAL esquerda do veículo ficou completa-
mente destruída com o impacto 

 Garota fica ferida 
após colisão 

Uma jovem de 17 anos ficou ferida 
na manhã de ontem após se envolver 
em uma colisão de trânsito na região 

central de Cascavel. 
De acordo com populares, a moto-
cicleta seguia atrás de um Gol pela 
Rua Paraná e, ao se aproximar da 

Travessa Cristo Rei, bateu na traseira 
do Gol. Socorristas do Siate atende-

ram a passageira da motocicleta, que 
sofreu apenas algumas contusões e 

escoriações. Ela recusou encaminha-
mento a uma unidade hospitalar. 

 Dois homens ficaram feridos na manhã 
dessa terça-feira (31) após caírem da carreti-
nha de um veículo em movimento enquanto 
tentavam segurar uma betoneira. O caso 
aconteceu na Rua Piratinga, no Bairro Cas-
cavel Velho, em Cascavel. 

Os dois tentavam segurar a beto-
neira que estava sendo transportada na 

carretinha, mas ambos caíram do veículo 
em movimento com o equipamento. 

O trabalhador de 21 anos sofreu uma 
lesão mais grave na cabeça e foi enca-
minhado para reavaliação médica. Já o 
segundo ferido, de 36 anos, apresentava 
apenas algumas escoriações e recusou o 
encaminhamento ao hospital.

Julgamentos 
voltam ao Fórum

Os júris populares voltarão a ser 
realizados no Fórum Estadual de 

Cascavel a partir desta quinta-feira 
(2). A informação foi confirmada pelo 

Ministério Público de Cascavel. 
No último ano, os júris estavam 

ocorrendo no auditório da Unipar 
devido à transmissão on-line. 

Semana da Pátria 
em Cascavel terá 

abordagens no trânsito
A Semana da Pátria, que será aberta nesta 

quarta-feira (1º) em Cascavel, também 
terá ênfase na mobilidade, no trânsito e 

na cidadania. A Transitar organizou ações, 
na Avenida Brasil, reforçando a necessi-
dade de se manter o respeito às leis de 

trânsito como ato de civismo diário.
A programação será realizada de hoje 

até sexta-feira (3), das 9h às 10h. 
Durante as ações, serão reforçadas as orien-

tações sobre a segurança do pedestre na 
faixa elevada e para o uso adequado, respei-
tando a segurança e os limites de velocidade 
para bicicletas e equipamentos elétricos na 

ciclovia, além da abordagem aos demais 
condutores de veículos.

Trabalhadores tentam segurar 
betoneira e caem de carretinha

SKALET FERNANDA/ PORTAL SOT
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Londrina observa semi com jogo na Série B
Já garantido na decisão do Campeonato Paranaense, o Londrina 

terá uma dupla missão nesta quarta-feira. A primeira delas, por 
conta do horário, será acompanhar a partida entre Athletico e FCC, 
que começa a indicar o adversário na final. A outra missão é entrar 

em campo em casa para enfrentar o Coritiba, líder da Série B, a 
partir das 21h30, no Estádio do Café.

O Tubarão vem com uma campanha irregular e está na zona do 
rebaixamento. Porém, a fase parece estar virando com a sequência 

de quatro jogos sem derrota.

 Após três meses de espera, 
hoje FC Cascavel e Athletico se 
enfrentam na semifinal do Cam-
peonato Paranaense. Invicto em 
13 jogos disputados, o time auri-
negro busca por uma vaga inédita 
para a grande final. Durante toda 
a competição, o time comandado 
pelo técnico Tcheco marcou 19 
gols e sofreu 11. Além disso, o FC 
Cascavel é dono de uma campanha 
com 7 vitórias e 6 empates. 

O jogo começa às 15h20 na 
Arena da Baixada, em Curitiba. O 
confronto será transmitido ao vivo 
pela Rede Massa.

Apesar da importância do jogo e 
da tentativa de buscar o pentacam-
peonato, o Athletico deve usar time 
misto em virtude de jogadores que 
estão em tratamento e outros que 
não estão inscritos. Nomes como 
Khellven, Nicolas e Fernando Cane-
sin podem ter uma chance entre os 
titulares nesta quarta.

INVENCIBILIDADE
A última vez que o Cascavel 

entrou em campo pelo Paranaense 

 Jogos da semifinal paranaense

Ida: Athletico Paranaense x Cascavel 
 1º de setembro às 15h20  
Arena da Baixada

Volta: Cascavel x Athletico 
Paranaense  8 de setembro às 
15h20  Estádio Olímpico Regional

FC Cascavel enfrenta o Athletico 
na primeira partida da semifinal 

foi no dia 5 de maio, em casa, 
quando empatou por 1 a 1 com o 
Maringá e se garantiu na semifinal. 
De lá pra cá, somando Campeo-
nato Brasileiro e Estadual, o time 
do oeste acumula uma invencibili-
dade de 21 jogos.

Com a segunda melhor campa-
nha na competição, o FC Casca-
vel tem a vantagem de disputar 
o jogo de volta das semifinais no 
Estádio Olímpico Regional Arnaldo 
Busatto. O duelo está marcado 
para a próxima quar ta-feira (8), 
também às 15h20.

Priorizando a Série D, o téc-
nico Tcheco sabe da importância 

de uma conquista estadual para 
o time. “Como a gente está na 
semifinal, é um dos objetivos do 
clube passar para próxima fase. 
Mas o sonho mesmo é o acesso 
à Série C, o foco está voltado 
exclusivamente para esse cam-
peonato”, afirmou.

TIME busca vantagem sobre o Athletico na Capital DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA
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 Seleção faz amistosos antes  
da Copa do Mundo de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal embarcou segunda-feira (30) para a Europa, 
onde disputará a Copa do Mundo da Fifa. Antes de chegar à Lituânia, sede do 

Mundial, a Seleção fará um período de preparação na Polônia, com quatro amis-
tosos que servem como testes para a competição.

Os dois primeiros duelos serão contra a Polônia, na quinta-feira (2) e no 
sábado (4), nas cidades de Toruń e Bydgoszcz, respectivamente. Depois, serão 

dois confrontos contra a Sérvia, nos dias 6 e 8 de setembro, em Świecie e Toruń. 
As partidas terão transmissão dos canais Sportv, assim como a Copa do Mundo, 

que também será transmitida pela Rede Globo.
Estes jogos serão os primeiros testes da Seleção Brasileira desde que a equipe 

se reuniu para disputar o Mundial. No início de agosto, a Seleção Brasileira de 
Futsal começou os trabalhos sob o comando do técnico Marquinhos Xavier, na 

Granja Comary, em Teresópolis, e no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
O Brasil estreia no Mundial contra o Vietnã, no dia 13 de setembro.

A CBF anunciou ontem (31) o 
palco da partida entre Brasil e Uru-
guai, prevista para 14 de outubro, 
pelas Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022. O clássico sul-a-
mericano será realizado na Arena 
da Amazônia, em Manaus.

A confirmação da entidade 
ocorre após o governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, descartar a 
possibilidade do jogo no estádio 
por conta de problemas nos refle-
tores de iluminação. A CBF firmou 

um compromisso, em parceria com 
o governo estadual, de revitalizar o 
gramado para o duelo.

A Arena da Amazônia traz lem-
branças especiais para o técnico da 
seleção brasileira, Tite. Isso porque 
foi em Manaus o primeiro jogo do 
comandante em solo nacional. Na 
ocasião, em setembro de 2016, o 
Brasil venceu a Colômbia por 2 a 
1, com gols de Miranda e Neymar.

Além do confronto contra o Uru-
guai, a seleção brasileira vai encarar 

a Venezuela e a Colômbia, fora de 
casa, na Data-Fifa de outubro. As 
partidas ocorrerão em Caracas e 
Barranquilla, respectivamente.

Tite realizou ontem o primeiro 
treinamento com todos os joga-
dores à disposição para as pró-
ximas rodadas das Eliminató-
rias. Na quinta-feira (2), o Brasil 
encara o Chile, às 22h (horário 
de Brasília), em Santiago. A 
delegação viaja à capital chilena 
na tarde de hoje.

 A técnica Pia Sundhage anun-
ciou, nessa terça-feira (31), a lista 
das 23 atletas convocadas para a 
sequência de dois jogos preparató-
rios diante da Argentina. Os com-
promissos da Seleção Feminina 
serão disputados no período de 
Data Fifa, de 13 a 21 de setem-
bro, em João Pessoa e Campina 
Grande, na Paraíba. 

Com um novo ciclo em vista 
após a disputa dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, a lista de Pia Sun-
dhage apresenta seis novidades, 
que ganham sua primeira opor-
tunidade com a sueca, são elas: 
a goleira Lorena, do Grêmio, as 
defensoras Katrine, do Palmeiras, 
Yasmin, do Corinthians, Lauren, 
do São Paulo, Bruninha, do San-
tos, além da meia Thaís.

Dessas, cinco irão estrear na 
Seleção Principal, apenas a defen-
sora Yasmin, do Timão, guarda pas-
sagens pela Canarinho. Capítulo 
especial para as defensoras Lau-
ren e Bruninha, frequentes nomes 
da Seleção Feminina Sub-20, e que 
agora ganham a primeira chance 
com Pia Sundhage. 

O clássico sul-americano será 
disputado nas cidades de João 
Pessoa e Campina Grande, na 

Goleiras:
Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)
Letícia - Benfica (Portugal)
Lorena - Grêmio

Defensoras:
Tamires - Corinthians
Yasmin - Corinthians 
Katrine - Palmeiras
Antonia - Madrid C.F.F
Daiane - Madrid C.F.F
Erika - Corinthians
Bruninha - Santos
Lauren - São Paulo 

Meio-campistas:
Duda - São Paulo 
Thaís - Palmeiras
Ary Borges - Palmeiras 
Angelina - O.L Reign (Estados Unidos)
Marta - Orlando Pride (Estados Unidos) 
Andressinha - Corinthians
Ivana Fuso - Manchester United (Inglaterra)

Atacantes:
Kerolin - Madrid C.F.F
Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)
Geyse - Madrid CFF (Espanha)
Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)
Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

Brasil x Uruguai será em Manaus

Com Marta, Pia convoca seleção para jogos com a Argentina 
Paraíba. A primeira partida está 
marcada para o dia 18, no Está-
dio José Américo de Almeida Filho, 
o Almeidão, na capital paraibana. 

No dia 21, as duas seleções vol-
tam a se enfrentar, desta vez, no 
Estádio Governador Ernani Sátiro, o 
Amigão, em solo campinense. 

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS:
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PARANÁ.
QUANTO MAIS VOCÊ CONHECE,
MAIS SE ENCANTA.

O Paraná tem de tudo e tudo de bom. Tem praia, trilha, rio, lagoa e comida boa. 
É aventura, cultura e emoção pra você e pra toda a família. Terra hospitaleira,
de gente sincera e parceira. Vem conhecer, sentir e se surpreender com o Paraná. 
Descubra mais em viajeparana.com

viajeparana.com

Paralímpicos de Tóquio devem 
superar a marca da Rio2016
A terça-feira em Tóquio foi de 

muita celebração para os atletas 
brasileiros. A centésima medalha de 
ouro paraolímpica do País foi con-
quistada pelo sul-mato-grossense 
Yeltsin Jacques e seu guia Carlos 
Alberto na prova dos 1500m do 
atletismo para deficientes visuais. 

Pouco depois, foi a vez de a per-
nambucana Carol Santiago vencer 
a prova dos 100m livres da nata-
ção para cegos e igualar o número 
de medalhas de ouro conquistadas 
pelo Brasil nos jogos da Rio 2016. 
Agora, o objetivo é, ao menos, igua-
lar o recorde que foi estabelecido 
nos jogos em Londres (21 meda-
lhas douradas).  

Além das duas 
medalhas doura-
das de Carol, o Bra-
sil subiu ao lugar 
mais alto do pódio 
no Japão com: Beth 
Gomes (lançamento 
de disco classe F52), 
Claudiney Batista 
(lançamento de disco 
na classe F56), Alana 
Maldonado (judô na 
categoria até 70kg), Mariana D’An-
drea (halterofilismo na categoria até 
73kg), Gabriel Bandeira (100m borbo-
leta na classe S14), Gabriel Geraldo 
(200m livre na classe S2), Wendell 
Belarmino (50m na classe S11), 

Silvânia Costa (salto em distância na 
classe T11), Petrucio Ferreira (100m 
rasos na classe T47), Yeltsin Jacques 
(1.500m e 5.000m da classe T11) e 
Wallace dos Santos (arremesso de 
peso pela classe F55).

FUTEBOL de Cinco está nas semifinais em Tóquio

CPB
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