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Agosto Branco: Cuide do seu pulmão! l
 Pá
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O Escritório de Compras Públicas de Cascavel, que funciona dentro da Acic, é resultado da 
união de várias entidades atentas à necessidade de criar mecanismos para fazer com que 
uma fatia maior dos recursos destinados a compras públicas, na casa de R$ 1 bilhão por 

ano, pudesse permanecer e gerar mais oportunidades no município, comemorou 5 anos de 
atividades. Nesta quinta-feira (4), será realizado na Acic encontro para planejamento das 

ações do escritório.   l Pág. 3

Escritório de Compras ajuda
‘segurar’ R$ 1 bi em Cascavel

Atleta de Cascavel vai
disputar Pan e Mundial

de Tiro Desportivo 
l Pág. 7

Atendendo 30 alunos 
por oficina, a Apae de 
Cascavel dá início hoje 
(3) ao APAExão pela 
arte: dança, ginga e 
percussão, que tem como 
objetivo atender crianças 
e adolescentes com 
deficiências intelectual 
e/ou múltipla, de 6 a 
18 anos incompletos, 
ofertando aulas em 
contraturno de capoeira 
e ballet adaptado.

Oficinas do
APAExão 
pela arte 
iniciam hoje

l Pág. 4
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Quociente de Inteligência Política
Há algumas semanas, Carlos Nobre, eleito em maio último como 

membro estrangeiro da Royal Society, e que fez carreira como cli-
matologista no INPE, tornando-se o maior especialista em floresta 
amazônica, declarou que já conhecemos os caminhos e as soluções 
para ter um país melhor, agora, precisamos de vontade política!

Refleti sobre o nível intelectual de nossos políticos e cheguei à 
conclusão que o problema dos políticos não tem a ver com vontade, 
mas com falta de inteligência, tanto racional, quanto emocional. 
Por isso proponho criar o Quociente de Inteligência Política, QIP!

Inteligência, “intus legere” em latim, significa ler por dentro. É 
um conceito convergente com o pensamento de Sócrates e Platão, 
o cérebro interpreta as informações dos sentidos, traduzindo para 
símbolos, no mundo das ideias.

Quando, lá nos idos 1980 comecei a estudar Ciência da 
Computação na Universidade Federal de São Carlos, tive contato 
com a Lógica na sua forma mais essencial, a linguagem de pro-
gramação. As linguagens de computador não têm interpretações 
dúbias, não existe duplo sentido, tudo é muito bem definido. E para 
que um programa de computador funcione, raciocínio e criatividade 
são essenciais para a solução de problemas, sejam comerciais, 
industriais, agrícolas e científicos.

Ao tornar-me professor visitante do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica - ITA, fiquei animado a fazer o mestrado. Apesar de 
ser aprovado no ITA, resolvi inscrever-me no INPE mesmo, eu já 
era funcionário e facilitava, aparentemente. Durante o curso de 
Inteligência Artificial - IA, criei um neurônio artificial que empolgou 
o professor a querer que eu fosse para a disciplina dele. Mais tarde 
tornei-me professor de IA em Catanduva.

Eu mesmo me surpreendia com a simplicidade de um neurô-
nio artificial, que era apenas uma equação senoidal e reconhecia 
padrões, como a vogal “a” contra as demais, sendo que bastava 
variar sistematicamente as constantes (peso) para encontrar a 
equação de cada neurônio em uma rede neural para resolver esse 
problema, e esse método é chamado treinamento.

Assim, pela minha experiência e conhecimento, defino inteli-
gência simplesmente como sendo a capacidade de resolver pro-
blemas. A resolução de um problema inicia-se com o entendimento 
desse problema que chega ao cérebro por algum sentido, dos 
cinco que temos.

Dessa forma, a inteligência depende do conhecimento já adqui-
rido, da velocidade do cérebro, da experiência, e das técnicas de 
análise e raciocínio. Platão escreveu diversos livros, tendo Sócrates 
como personagem principal, cuja finalidade era apresentar concei-
tos e treinar o cérebro para pensar simples, mais rápido e melhor.

Nossos políticos, em geral, têm pouco conhecimento sobre 
democracia, macroeconomia, relações internacionais, tecnologia 
e educação. Sem saber analisar, usam mais a emoção que a 
razão, o que resulta em diagnóstico errado dos problemas nacio-
nais e, depois, planejam equivocadamente o uso dos recursos 
disponíveis para tornar nossa nação grande. Ou seja, falta QIP 
aos nossos deputados e senadores. Então, vote no melhor, no 
que some e multiplique.

Mario Eugenio Saturno é tecnologista sênior do Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais) e congregado mariano.

 Prefeito de Cascavel, 
durante o lançamento das 

Operação Águia, ação 
permanente da Guarda 

Municipal que dividiu a cidade 
em 12 territórios que terão 
reforço na segurança com 

uma viatura e equipe com um 
inspetor e dois agentes. 

“Aqui em Cascavel 
não deixaremos 

consolidar a 
baderna, o desconforto e 

a insegurança”
Leonaldo Paranhos
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Nublado com 
pancadas 
de chuva

Os novos contratos do transporte coletivo urbano e de limpeza 
pública e coleta de resíduos sólidos de Cascavel – famoso “Con-
trato do Lixo”, que deveriam estar assinados em dezembro do 
ano passado, ou antes, ainda não têm seus respectivos editais 
de licitação concluídos para abertura dos processos pela Prefei-
tura Municipal. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, a 

Transitar, responsável pelo transporte público, informou que o 
projeto precisou ser reestruturado por conta das alterações rea-
lizadas pela Câmara Municipal. E a Secretaria do Meio Ambiente, 
mais econômica nas informações, disse apenas que o projeto do 
novo contrato está no Departamento de Compras e deverá ser 
publicado em breve.
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De acordo com pesquisa da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) a maioria dos 
comerciantes paranaenses acredita em um aumento de 8% nas vendas relativas ao Dias dos Pais 2022. Segundo o estudo, 
79% dos comerciantes paranaenses estão esperançosos com o desempenho das vendas, principalmente os de Londrina e 
Cascavel. Oito em cada 10 comerciantes se dizem animados com o futuro. 

Lixo e Transporte público
ainda esperam a licitação

l Política 3
Bandeirada l  

11

l Pág. 2

ITR 2022
Expectativa é

receber 525 mil
declarações em
todo o Paraná

l Geral 5

LIBERTADORES
Embalados no

Brasileirão, Porco e 
Galo fazem confronto

pela continental
l Esportes 12

l Economia 9

Dia dos Pais: 
Otimismo em 

Cascavel 
e Londrina

Operação Águia, 
Fundo Municipal e
“Cindecon” contra

a criminalidade
l Geral 6

SEGURANÇA
SECOM
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Maringá
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PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 3/8/2022
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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 277C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2346Lotomania

49.792
56.668
07.403
26.394
29.594

05 14 18 23 36 66 69 
ATLÉTICO-MG

11 27 33 70 73

JANEIRO

03 04 11 14 22 25 31

concurso: 5913

21 22 29 34 40 44 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 17

max 32
min 19

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 28
min 17

max 30
min 16

Curitiba
max 23
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 4/8/2022

Sol
Sexta 5/8/2022

Sol

09 13 22 23 24 32 36 41 51 52
54 59 67 79 81 82 83 84 89 97

Lotofácil concurso: 2588

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

UNIFORMES
Educação antecipa 
licitação para evitar 
atraso na entrega 
de kits em 2023

l Geral 4
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 O IPC (Instituto de Planeja-
mento de Cascavel) inicia no pró-
ximo dia 11 de agosto uma série 
de cinco reuniões, em regiões 
diferentes da cidade, para deba-
ter sobre a revisão parcial do 
Plano Diretor. O processo de 
revisão é previsto na Lei Com-
plementar nº 91/2017.

De acordo dom Tales Gui-
lherme, presidente do IPC, é um 
momento importante para toda a 
população que poderá contribuir 
com sugestões. “Serão ouvidas 

as propostas e demandas da 
população para inclusão nos 
estudos, pois trata-se do Planeja-
mento do Município. Toda a popu-
lação é convidada a participar”, 
afirma Tales.

A primeira reunião será no 
Salão Comunitário da Associação 
de Moradores do Santa Felicidade, 
no dia 11 de agosto, a partir das 
19h. A população também poderá 
contribuir com sugestões e pro-
posta pelo e-mail institutoplaneja-
mentocascavel@gmail.com. 

O Escritório de Compras Públi-
cas de Cascavel comemorou no 
último domingo, 31 de julho, 5 
anos de atividades. Inaugurado 
na gestão do então presidente da 
Acic, Edson José de Vasconce-
los, o ambiente é o resultado da 
união de várias entidades aten-
tas à necessidade de criar meca-
nismos para fazer com que fatia 
maior dos recursos destinados 
a compras públicas, na casa de 
R$ 1 bilhão por ano, pudesse 
permanecer e gerar mais oportu-
nidades no município.

Representantes das entida-
des fizeram uma ampla pesquisa 
e conheceram outras estruturas 
parecidas para chegar ao formato 
considerado o mais apropriado 
para Cascavel. A administração 
pública municipal costuma ressal-
tar os benefícios do projeto, que 
compõem uma série de medidas 
que deram mais dinâmica às lici-
tações, reduzindo percentuais de 
valores de compras e, com mais 
empresas preparadas, inscritas 
e vencedoras de certames, mais 
recursos passaram a drenar a 
economia local.

O escritório funciona na Acic e 
tem por atribuições, entre outras, 
divulgar editais de fornecedores 
locais e parceiros, dar assesso-
ria a empresas interessadas em 
participar de licitações quanto à 
documentação e utilização de pla-
taformas digitais, além de dispo-
nibilizar cursos e consultorias. No 
período de cinco anos, o Escritório 
de Compras Públicas de Cascavel 
atendeu diretamente 851 empre-
sários, realizou dez cursos e ofe-
receu, gratuitamente, 64 horas de 
consultoria especializada, informa 

Escritório de Compras Públicas
de Cascavel completa 5 anos

a analista de atendimentos Ana 
Paula Casarotto.

Quem acompanha o cotidiano 
do escritório afirma que ele cum-
pre à risca o objetivo de se tornar 
um espaço que aumenta a trans-
parência e a competitividade em 
licitações e de incentivar mais 
empresas, principalmente micros 
e pequenas, a participar de com-
pras públicas. As empresas for-
necedoras ainda têm acesso a 
um sistema regional de compras; 
enquanto que as compradoras 
contam, entre outros benefícios, 

com capacitações, cadastro de 
fornecedores por atividade, auxí-
lio no planejamento anual das 
compras por entidade e apoio na 
busca por orçamentos.

Nesta quinta-feira (4), será reali-
zado na Acic encontro para plane-
jamento das ações do escritório. 
Os trabalhos vão ser conduzi-
dos pelo Sebrae, um dos par ti-
cipantes do projeto. Os outros 
parceiros são: Prefeitura, Acic, 
Unioeste, 10ª Regional de Saúde, 
Núcleo Regional de Educação e 
Comitê Gestor Municipal.

Prefeitura convoca população para 
discutir a revisão do Plano Diretor

ARQUIVO/SECOM

ESCRITÓRIO de Compras Públicas de Cascavel mudou o panorama das licitações no Município
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 Em tempos de custo elevado, 
nada como economizar dinheiro e 
adquirir produtos de excelente qua-
lidade. Pensando nisso, a Apae de 
Cascavel promove amanhã (4) e sex-
ta-feira (5), o Bazar APAExonado, na 
região norte do município. 

Roupas e calçados serão comer-
cializados a partir de R$ 2 no salão 
paroquial do Bairro Floresta, das 9h 
às 16h. O pagamento poderá ser 

efetuado em espécie, PIX ou cartão 
de débito ou crédito.

Todo o recurso arrecadado será 
destinado para o custeio mensal da 
instituição. “Além de levar para casa 
peças de vestuário de excelente qua-
lidade e procedência, você estará 
também ajudando a nossa entidade e 
manter o atendimento dos nossos alu-
nos”, afirma a responsável pelo setor 
de Captação de Recursos da Apae de 

Cascavel, Rosemary Provin.

BAZAR FITNESS
E nos dias 11 e 12 de agosto, a 

Apae de Cascavel realiza mais uma 
edição do Bazar Fitness Multimar-
cas. Será das 8h às 19h, no refeitó-
rio da Apae de Cascavel. Serão mais 
de três mil peças de roupas novas a 
preços de atacado. A parceria é com 
a HZ Fitness.

 A Apae de Cascavel dá o pon-
tapé inicial hoje (3), a mais um 
projeto concebido e pensado de 
forma a proporcionar a evolução 
dos alunos. Trata-se do APAExão 
pela arte: dança, ginga e percus-
são.  Ele decorre do chamamento 
público número 07/2021 e tem 
como objetivo atender 60 crianças 
e adolescentes com deficiências 
intelectual e/ou múltipla, de 6 a 18 
anos incompletos, ofertando ofici-
nas de capoeira inclusiva e ballet 
adaptado. Elas serão divididas em 
30 integrantes para cada oficina.

As aulas vão acontecer todas 

Oficinas de capoeira e ballet da
Apae de Cascavel iniciam hoje

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀䔀䴀䔀䜀䄀
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as quartas-feiras no contraturno 
escolar e prosseguem até o mês 
de abril. Ao fim do projeto, será 
realizado um evento artístico para 
a comunidade denominado Espe-
táculo APAExonado. O projeto é 
uma parceria firmada entre a APAE 
e Prefeitura de Cascavel e com o 
Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência.

Diversas reuniões foram reali-
zadas para elaborar o projeto e a 
execução da melhor forma possí-
vel. Para a coordenadora de Assis-
tência Social da Apae de Casca-
vel, Dora Liliana Perez Morales, a 

ASSESSORIA

finalidade com o projeto é alterar a 
lógica da invisibilidade e exclusão 
social das pessoas com deficiên-
cia, promovendo a valorização e o 
protagonismo dos alunos, a fim de 
buscar um ato de igualdade e asse-
gurando a equidade entre todos.

R$ 2,00: Bazar APAExonado na região norte
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 No Brasil, o câncer de pulmão é 
o terceiro mais comum em homens 
e o quarto em mulheres, sem contar 
o câncer de pele não melanoma. No 
mundo, é o primeiro em incidência 
entre os homens e o terceiro entre 
as mulheres, já em mortalidade, é 
o primeiro entre homens e o terceiro 
entre as mulheres, conforme dados 
do Inca (Instituto Nacional de Cân-
cer). E eles são ainda mais alarman-
tes quando analisados de perto: 
a última estimativa mundial, feita 
em 2020, mostrou 2,12 milhão de 
casos novos, sendo 1,35 milhão em 
homens e 770 mil em mulheres.

Neste mês, o “Agosto Branco” 
busca conscientizar e alertar a popu-
lação sobre os riscos da neoplasia. 
“A principal causa disparada de cân-
cer de pulmão no Brasil e no mundo 
é o tabagismo, sendo o primeiro 
fator de risco o tabagismo ativo e o 
segundo o passivo, quando a pessoa 
mora com aquela outra que fuma”, 
explica o médico-cirurgião torácico 
do Hospital do Câncer Uopeccan de 
Cascavel Daniel Vidal Vieira.

E o desafio segue o mesmo: diag-
nosticar precocemente o câncer de 
pulmão. “Os principais sintomas são 
a tosse, dor torácica, escarro com ou 

sem sangue, muitas vezes esses sin-
tomas são do dia a dia do paciente 
tabagista, o pigarro, a tosse… então 
ele dá pouca importância. Quando 
ele vem procurar o cirurgião torácico 
ou o oncologista, ele já está em um 
estágio muito avançado, em que o tra-
tamento se torna mais difícil”, explica 
o especialista.

Dessa forma, ainda que o trata-
mento de preferência seja a cirur-
gia, se diagnosticado tardiamente, 
o paciente é encaminhado para 
outras terapias, como quimiotera-
pia, radioterapia ou imunoterapia 
guiada, que são tratamentos per-
sonalizados para cada tumor. “A 
diminuição ou a cessação do taba-
gismo definitivamente é a principal 
causa de prevenção. E a gente entra 
naquele clichê que todo médico 
fala: atividade física, estar dentro 
do peso corporal, fazer uma dieta 
balanceada e principalmente a ces-
sação do tabagismo vão ser fatores 
que vão influenciar no câncer de pul-
mão”, alerta o médico sobre como 
prevenir a neoplasia.

RASTREAMENTO PRECOCE
O médico Daniel Vidal explica 

que, no período pós-pandemia, 

Agosto Branco alerta sobre 
os riscos do câncer de pulmão

o número de exames de pulmão 
aumentou, o que ajuda a identifi-
car lesões precocemente. “A gente 
começou a perceber pacientes vindo 
com o diagnóstico um pouco mais 
cedo, mesmo lesões que na maio-
ria das vezes acabam não sendo 
câncer. Até por isso foi criado nas 
últimas décadas estudos para fazer 
esse tipo de rastreamento de cân-
cer de pulmão e tanto no estudo da 
década passada, quanto no mais 
recente, foi visto redução na mor-
talidade, em cerca de 20%, se feito 
o diagnóstico precoce”. 
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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
Logo cedo, confie em seu sexto sentido para lidar com mudanças 
na sua agenda - talvez os seus planos precisem de alguns ajus-
tes, meu cristalzinho. A boa notícia é que irá concentrar todos os 
olhares na conquista, graças à sua sensualidade que estará ainda 
mais evidente.  

Aproveite o astral favorável desta quarta para retomar contatos, ampliar 
seus horizontes e fazer algo fora do comum, Sagita. Essas energias 
maravigolds da Lua deixam as amizades em alta, inclusive com quem 
está longe. A galera pode dar uma força na paquera e há chance de 
cair de amores por alguém apresentado pelos amigos. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Logo cedo, pode se sair bem se tiver que cuidar de assuntos financei-
ros, seja para administrar a sua grana ou no serviço. Os momentos 
com o mozão não trazem muitas novidades, mas se não pegar leve 
com a possessividade, isso pode mudar - e não vai ser pra melhor, 
meu cristalzinho. A paquera também anda devagar, devagarinho...

Comece o dia explorando seus pontos fortes em tudo o que fizer. Use a 
abuse do seu charme e encanto pessoal no trabalho, na vida pessoal, 
nas redes sociais... Na paquera, tome a iniciativa e use todo o seu 
charme para se aproximar do crush. Ninguém vai resistir! Uma dose 
extra de carinho deixa tudo mais gostoso na companhia do mozão.

A quarta começa meio devagar e você pode se sair melhor se puder 
ficar no seu canto, sem se envolver em confusão - sua ou dos outros. 
Curtir o lar pode ser uma ótima pedida à noite para você repor as 
energias e reunir a família. Se está sonhando com romance, a dica é 
apostar na cautela para não se decepcionar. 

Câncer 21/06 a 21/07
Hoje, assuntos familiares podem ocupar a maior parte da sua atenção 
e talvez seja difícil se desligar deles. Mudanças e novidades estão em 
alta. Que tal dar uma remodelada no seu cantinho? Com tanta coisa 
acontecendo, o mozão pode ficar chateado se achar que foi deixado de 
lado. Um lance antigo pode reaparecer e dar match à noite. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Os astros prometem destacar seu lado simpático e encantador, além de 
garantir uma dose extra de sorte. Tá bom ou quer mais? Mas nem tudo 
será perfeito e, à tarde, podem pintar gastos inesperados ou prejuízo. 
À noite, tudo indica que vão chover contatinhos e notificações na barra 
do seu celular. Seu charme está on e devem surgir novos admiradores.

Touro 21/04 a 20/05
Bora lá mergulhar de cabeça nos assuntos do dia a dia e nas obriga-
ções que surgirem pela frente, Touro. Na saúde, respeite seus limites 
e procure se mexer mais, mesmo que seja em casa. A rotina pode dar 
as caras no romance, mas faça sua parte para curtir alguns momentos 
interessantes com o mozão. 

No trabalho, explore seu lado descolado para conhecer gente nova, 
lidar com o público em geral ou descobrir novas oportunidades. E se 
está sonhando em crescer, a dica é investir em conhecimento. Há 
sinal de novidades na conquista e um crush que vem de longe pode 
surpreender. A dois, use a criatividade para deixar a mesmice bem 
longe do seu romance. 

Logo cedo, você vai fazer grandes planos para o trabalho e o dia tem 
tudo para ser produtivo. Também vale a pena anotar as boas ideias 
para colocar em prática mais. Se a relação está séria, você e o mozão 
podem fazer planos para o futuro, investir dinheiro juntos ou comprar 
algo importante. Mas a paquera deixa a desejar.

A vontade de sair da rotina e conhecer novos lugares tem tudo para 
crescer, Leão. Mas antes de planejar um passeio de última hora, conhe-
cer uma loja nova com os amigos ou ficar de bate-papo com a galera, 
cuide das suas obrigações, tá? Vai ser divertido sair da rotina com o 
seu amor! Se não der, vale planejar uma viagem ou passeio romântico. 

As parcerias ganham força nesta quarta e, se precisa terminar algo 
que ficou pendente, junte forças com colegas ou pessoas próximas 
logo cedo, mas sem baixar a guarda. Quer uma boa notícia? O astral 
melhora à noite e poderá se divertir com os amigos. Tá na pista? A dica 
é investir suas fichas em um contatinho que combina com seu jeito. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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FAC
TABULETAS

PORREDIGI
ROLGURIM
REPOCAB

DEDALRANGO
DEFIGOL

BOCHECHUDO
COUROLD
ATICOLA
SAPATOUS

ATRASMATO
ERBEBAR

ALBERGUET
OESTELHE

Pequena 
tábua com

letreiro
(pl.)

Honesto;
sincero

(?) reto:
possui 90

graus

Protetor
de dedo
da cos-
tureira

Comida;
refeição 

(bras. gír.)

Que tem
partes
da face

salientes

Trinta
dias de

descanso

Momento
mais

esperado
no futebol

Pele
curtida de
animais

Preposi-
ção de 
compa-

nhia

Combate
corpo a
corpo

Duplas;
casais

Matéria
aderente

Foi morto
por Caim
(Bíblia) 

(?) Gros-
so, sua

capital é
Cuiabá 

Hospeda-
ria muito
procurada
por jovens 

Nome da
primeira

consoante

Local de
rodas de
samba

Forma do
barbeador

descar-
tável 

Ponto
cardeal

do pôr do
Sol

A ele
(prono-

me)

É muito apurado no
cão de caça

Prisão da donzela
do conto infantil 

Período
Tornar mais

ousado 
(o vestido)

Colocar;
botar
Lista;

relação

Escrevi
(carta) 

Sílaba de
“guris”

Em lugar
posterior

Ari Toledo,
humorista
Item do

vestuário
para os

pés 

Tomar uma
atitude 

Trevo de
quatro
folhas

Setor hospitalar
(sigla)Ensina;

instrui 

Carro (?), atrativo do
desfile de Carnaval

Complexo vitamínico
contra a anemia

Filtro do
sangue

Deus, em
inglês

Da cor da
lã em seu

estado
natural

3/god. 6/ângulo — férias. 8/albergue. 10/bochechudo.
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 Nesta quarta-feira, dia 3 de 
agosto, é celebrado o Dia Nacio-
nal do Atirador Desportivo. A data 
é uma lembrança à medalha de 
ouro obtida pelo Tenente Guilherme 
Paraense, que em 1920 se tor-
nou o primeiro atleta brasileiro a 
ganhar uma medalha de ouro em 
Jogos Olímpicos, na modalidade 
revólver. No Brasil, a prática do Tiro 
Desportivo vem crescendo grada-
tivamente, com o aumento consi-
derável de registros de caçadores, 
atiradores esportivos e coleciona-
dores de armas. 

Um dos atiradores brasilei-
ros de destaque neste esporte é 
Moacir Azevedo, que é bicampeão 
Pan Americano, campeão mundial, 
entre outras dezenas de títulos 
nacionais e estaduais na categoria 
Revólver Sênior. A reportagem do 
Hoje News conversou com o atleta 
para entender um pouco mais 
sobre o Tiro Desportivo e também 
sobre as competições que Moacir 
vai disputar ainda em 2022. Ape-
sar de ser natural do Rio Grande 
do Sul, Moacir mora na Capital do 
Oeste desde 1985 e se considera 
um cascavelense. 

Azevedo contou que paixão 
pelo esporte começou ainda em 
1993, quando estava na acade-
mia de polícia. Com a pontaria 
afiada, Moacir se destacou e neste 
mesmo ano par ticipou de uma 
competição nacional (Cascavel de 
Ouro). Ele ficou em 3º lugar e deu 
início a carreira como esportista. 

Agora, o cascavelense está clas-
sificado para o Pan Americano que 
acontece no Estados Unidos, em 
setembro, e também para o Mun-
dial que será sediado na Tailândia, 
em novembro. No Sudeste Asiático 

Na mira: Atirador cascavelense 
vai disputar Pan e Mundial

o atirador vai defender o título de 
campeão mundial. “Passamos 
pelo circuito nacional e os quatro 
melhores do ranking são convoca-
dos para o mundial, e também para 
representar o país em outras com-
petições internacionais”, explicou o 
atleta número 1 do ranking. 

DESAFIOS 
Com grandes desafios em 

competições internacionais neste 
semestre, o atirador cascavelense 
contou que as dificuldades come-
çam antes mesmo do início das 
disputas. Mesmo com o auxílio 
da CBTP (Confederação Brasileira 
de Tiro Prático), e representando 
o Brasil, algumas despesas são 
pagas pelos próprios atletas, como 
passagens aéreas, hospedagem e 
alimentação, entre outras. 

Em relação ao Pan Americano, 
no Estados Unidos, o atleta teve 
que desembolsar cerca de R$ 10 
mil com passagens aéreas. “Nosso 
esporte ainda não é considerado 
uma profissão, então é difícil con-
seguir patrocinadores. Mas, a 
situação está melhorando, acredito 
que logo o cenário vai mudar e tere-
mos uma boa quantidade de atle-
tas patrocinados”, apostou Moacir. 

O atleta disse que a passagem 
aérea dele e do filho, que vão com-
petir na Tailândia, custa cerca de 
R$ 18 mil. Para arrecadar este 

valor, Moacir está fazendo algumas 
rifas e pedindo ajuda aos colegas 
do clube de tiro, familiares e ami-
gos. Quem puder contribuir com o 
atleta pode entrar em contato pelo 
telefone (45) 99973-9074. 

APOIO DO COB
Com apoio do COB (Comitê 

Olímpico do Brasil), a CBTE 
(Confederação Brasileira de Tiro 
Esportivo) iniciou nesta semana 
a primeira edição do Encontro de 
Desenvolvimento do Tiro Esportivo. 
A abertura do evento online teve 
como tema principal “O Desenvol-
vimento e a Carreira do Atleta de 
Alto Rendimento”. 

O presidente da CBTE, Jodson 
Edington, acredita que a união 
entre as entidades contribui de 
forma significativa para o cresci-
mento do Tiro Esportivo no Brasil. 
“É um momento especial para o 
tiro esportivo realizar esse evento 
inédito com o apoio do COB. Tenho 
certeza de que estamos dando um 
passo importante no crescimento 
da modalidade e uma nova missão 
a ser desenvolvida pela CBTE em 
conjunto com as federações e os 
clubes”, destacou Edington. 

ARQUIVO PESSOAL/MOACIR AZEVEDO



08 HOJE NEWS CASCAVEL, 3 DE AGOSTO DE 2022


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

