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Paranaense: Com melhor 
campanha, Serpente vai 
dar o ‘bote final’ em casa
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FELIPE FACHINI

Primavera chega trazendo 
muito calor e pouca chuva
A primavera chega nesta quarta-feira, exatamente às 16h21 com temperaturas entre 

16ºC e 29ºC em Cascavel. E, segundo o Simepar, a estação mais florida do ano 
chega formando ondas de calor na faixa oeste e sem chuva. No sábado (25), a chuva 

até pode aparecer, mas não de forma substancial.   l Pág. 10
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Vulnerabilidade a seu favor: 
a verdadeira liderança

O que significa ser um verdadeiro líder? Muitos acreditam que este 
é formado por punhos cerrados, conversas em tons ameaçadores e até 
mesmo acreditam que ser um líder é estar constantemente ocupado 
e sem tempo para ouvir seus liderados. Posso te contar um segredo? 
Esta definição é errônea!

Em 2010 Brené Brown, pesquisadora e escritora, trouxe em seu TED 
Talk o tema “O poder da vulnerabilidade” e a sua palestra viralizou mun-
dialmente. Em suas palavras, Brené traz a importância da conexão entre 
as pessoas: “A conexão é o motivo de estarmos aqui. É o que dá propósito 
e significado às nossas vidas. É disso que se trata”.

Quando falamos em vulnerabilidade logo pensamos em fraqueza 
e impotência, é preciso ter visão para enxergar além destas caracterís-
ticas. O verdadeiro líder sabe como impactar a vida de seus liderados 
e entende que a liderança é sobre construir uma conexão emocional 
e realmente cuidar do seu time.

Por isso, a vulnerabilidade é tão importante no trajeto de um líder. 
Como disse Brené Brown, vulnerabilidade “não é ganhar ou perder, é 
ter coragem de agir quando não se pode controlar o resultado”. Quando 
um líder demonstra para sua equipe que, independente do resultado do 
projeto, ele continuará firme, ao lado deles e os desenvolvendo, uma 
conexão nasce e a performance de todos começa a aumentar.

Quando um líder se mostra constantemente blindado, como se 
nunca errasse e não tivesse defeitos, acaba-se distanciando da sua 
equipe. Para conectar-se verdadeiramente à um time, às vezes é 
necessário que o líder “desça um degrau” e demonstre que também 
erra e tem defeitos, gerando assim uma identificação.

A verdade é que não conhecemos ninguém corajoso que tenha alcan-
çado o sucesso sem experimentar a decepção, fracasso ou até mesmo a 
fraqueza. Todos nós somos vulneráveis, até os mais bem-sucedidos. De 
acordo com pesquisas, abrir um negócio é um ato considerado vulnerável, 
mas ao mesmo tempo pode ser um divisor de águas na história de alguém.

Na minha opinião, esse é o segredo da vulnerabilidade: não podemos 
evitá-las e viver apenas em momentos seguros, porque nos riscos encon-
tramos as oportunidades que mais fazem crescer. Para um empreendedor, 
pode ser o momento de abrir seu negócio. Para um líder, pode ser o 
momento de admitir que falhou para sua equipe. 

Em ambos os momentos de risco, tudo pode mudar. É por isso 
que devemos aproveitar nossos momentos mais vulneráveis para 
expandir. Fortalecer seu time muitas vezes é parar e dizer: “sei que 
posso acabar fracassando, mas ainda assim mergulho de cabeça”.

Victor Rocha, presidente e fundador da BiUP Educação.

“É importante 
reiterarmos que 
o Paraná quer 

vacinar toda a popula-
ção de forma indistinta 

e apoia, baseado nos 
mais diversos estudos e 
conhecimentos científi-

cos, a imuniza-
ção de todos os 
adolescentes”

Beto Preto
Secretário de 

Saúde do Paraná

AEN
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Argentina reabre fronteiras em outubro
O governo da Argentina 

anunciou ontem que vai flexibi-
lizar as suas regras impostas por 
causa da pandemia da covid-
19. A partir de 1º de outubro 
será permitida, por exemplo, a 
entrada de estrangeiros sem a 
necessidade de passar por uma 
quarentena antes.

Segundo Carla Vizzotti, 
ministra da Saúde da Argentina, 
as fronteiras do país já estão 
abertas para “viagens de apo-
sentados e estudantes”, disse 
ela ao jornal Clarín.

A fronteira brasileira com 
o país vizinho está fechada 
desde março de 2020, como 
estratégia do governo argen-
tino para evitar a circulação 
do coronavírus. A reabertura 
começa já nesta sexta-feira 
(24) com o fim do isolamento 
para argentinos, residentes e 
estrangeiros que vão trabalhar 
no país e são autorizados pela 
autoridade de imigração.

O prefeito de Foz do Iguaçu, 

Enzimas podem aumentar risco de morte por covid
Pesquisadores da Facul-

dade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP (Universidade de 
São Paulo) identificaram duas 
enzimas no sangue de pacien-
tes internados com covid-19 
que podem indicar maior risco 
de morte dessas pessoas. A des-
coberta pode auxiliar a equipe 
médica na adoção de tratamen-
tos mais adequados.  

O estudo foi publicado no 
período científico Biomedicine 
& Pharmacotherapy. Segundo a 
Agência USP, os pesquisadores 

Covid-19: duas doses da vacina da Janssen mostraram eficácia de 94% 
Um esquema de duas doses 

da vacina contra a covid-19 da 
Janssen oferece 94% de prote-
ção contra a infecção sintomá-
tica, afirmou a empresa John-
son & Johnson, fabricante da 
vacina, nessa terça-feira (21). 
O regime de duas doses da 
vacina se mostrou comparável 
ao esquema de duas doses da 
Moderna ou Pfizer.

Além disso,  af irmou a 
empresa, adicionar uma dose 
de reforço à dose única da 
vacina aumentou ainda mais 
a imunidade e também deve 
proteger fortemente as pes-
soas contra a infecção.

A empresa divulgou deta-
lhes de três estudos que avalia-
ram vários aspectos da vacina 
e disse que, em conjunto, eles 
mostraram que o imunizante 
fornecia proteção duradoura 
que poderia ser reforçada com 
uma aplicação extra.

“Nossas grandes evidên-
cias do mundo real e estudos 
de Fase 3 confirmam que a 

identificaram aumento nos níveis 
da metaloproteinase (MMP) 2 e 9 
em pacientes que morreram em 
decorrência da doença.  

As MMPs formam uma famí-
lia de 25 enzimas que atuam na 
degradação das proteínas da 
matriz celular, que promovem a 
união das células. Essa destrui-
ção leva à remodelação, que é 
a necessidade de o corpo pro-
mover a cicatrização dos órgãos.  

De acordo com a profes-
sora Christiane Becari, líder 
do estudo, entre as patologias 

relacionadas às mudanças pro-
vocadas por esses fatores estão 
infarto agudo do miocárdio, 
inflamação pulmonar e aneu-
risma da aorta abdominal.  

Segundo a professora, as 
enzimas degradam a complexa 
rede de macromoléculas do pul-
mão, que desempenham um 
papel fundamental na susten-
tação estrutural do órgão.  

“Quando há uma alteração 
no equilíbrio dessas macromo-
léculas pulmonares e das MMPs, 
já temos na literatura científica 

evidências que essas enzimas 
contribuem para o desenvolvi-
mento das doenças pulmona-
res, atuando na remodelagem 
do tecido pulmonar, bem como 
no estímulo para migração das 
células inflamatórias”, explica.  

Os pesquisadores contaram 
com dois grupos, sendo que 
um era composto de 53 pacien-
tes internados nas UTIs (Uni-
dades de Terapia Intensiva) do 
Hospital das Clínicas da FMRP 
(HCFMRP) e o outro, de 29 pes-
soas saudáveis.

Chico Brasileiro, destacou que 
a decisão do governo argentino 
será fundamental para o retorno 
completo das atividades turís-
ticas na fronteira entre os três 
países (Brasil, Argentina e Para-
guai). Chico Brasileiro lembra que 
o Paraguai, em meados de outu-
bro do ano passado, também 
liberou a circulação de carros e 
pessoas pela Ponte da Amizade. 
“Sempre fomos uma só região, 
abrigando as diferentes culturas 
de todas as nações do mundo. 
Voltar a receber os argentinos é 
essencial para retomar esta inte-
gração e também para a econo-
mia dos três países”, disse.

A reabertura da ponte da fra-
ternidade era cobrada em mobi-
lizações públicas por autorida-
des, moradores e trabalhadores 
de hospedagens, gastronomia 
e entretenimento de Puerto 
Iguazú. Para o próximo sábado 
(25), a partir das 9h, está progra-
mado um ato unindo as popu-
lações das três fronteiras. As 

manifestações terão como palco 
os marcos e nas águas dos rios 
Iguaçu e Paraná.

GRADUAL
As datas de reabertura 

foram definidas em conjunto 
pelos técnicos da Migrações, 
Anac e outras autoridades 
sanitárias, informa a imprensa 
argentina. A partir do dia 1° 
de outubro, será autorizada a 
entrada de estrangeiros de paí-
ses vizinhos sem isolamento. 
A medida, informa o governo, 
atende pedido dos governado-
res das províncias (estados).

De outubro a 1° de novembro 
será autorizado um aumento 
progressivo da cota de entrada 
em todos os corredores decla-
rados seguros contra a covid-19 
- aeroportos, portos e terminais 
rodoviários. A partir da última 
data, será autorizada a entrada 
de todos os estrangeiros.

Apesar de a quarentena 
não ser mais necessária, os 

viajantes terão de seguir um 
protocolo para acessar o país 
sul-americano.

Os ingressantes deverão estar 
completamente imunizados (com 
dose única ou duas), apresentar 
um exame PCR negativo antes do 
embarque ao país, além de teste 

rápido antígeno assim que chegar 
à Argentina e, um segundo PCR, 
entre cinco e sete dias após a che-
gada ao país.

Quem ainda não estiver com-
pletamente vacinado poderá 
entrar, mas, neste caso, terá de 
fazer uma quarentena de dez dias.

vacina de dose única John-
son & Johnson oferece prote-
ção forte e duradoura contra 
hospitalizações relacionadas 
à Covid-19”, disse Mathai Mam-
men, chefe global da Janssen 
Research & Development, em 
um comunicado.

A vacina de dose única da 
Janssen recebeu autorização 
de uso de emergência pela 

FDA (Food and Drug Adminis-
tration) dos Estados Unidos, 
órgão semelhante à Anvisa no 
Brasil, em 27 de fevereiro. Ela 
foi administrada a cerca de 
14,8 milhões de norte-america-
nos, de acordo com os Centros 
de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos.

O estudo de Fase 2 em 
andamento da empresa, de um 

regime de duas doses, mostrou 
que a administração de duas 
doses com 56 dias de intervalo 
forneceu 100% de proteção 
contra covid-19 grave e 94% 
de proteção contra a covid-19 
moderada a grave nos Estados 
Unidos. Globalmente, o regime 
de duas doses forneceu 75% de 
proteção contra covid-19 mode-
rada a grave, disse a empresa.

Um segundo estudo mos-
trou que as pessoas que rece-
beram uma dose de reforço 
seis meses ou mais após a 
primeira dose tiveram um 
aumento de 12 vezes nos 
anticorpos – em comparação 
com um aumento de quatro 
vezes para as pessoas que 
receberam uma segunda dose 
aos dois meses.

A quarentena não será mais obrigatória para argentinos

DIVULGAÇÃO
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Os projetos do Poder 
Executivo de Cascavel para 
transformar o município em 
uma das chamadas Smart 
Cities, Cidades Inteligen-
tes, está avançando cada 
vez mais. Um dos próximos 
passos é modernizar ainda 
mais o trânsito da cidade 
com um novo sistema inte-
ligente de monitoramento de 
trânsito e mais radares para 
garantir a segurança viária.

O atual contrato de 
locação de equipamentos 
de radares termina em 
dezembro de 2021 e a 
Transitar (Autarquia Munici-
pal de Mobilidade, Trânsito 
e Cidadania), informou que 
o contrato não será prorro-
gado e o novo processo de 
licitação está em processo 
de conclusão.

De acordo com presi-
dente da Transitar, Simoni 
Soares, na nova licitação 
não há previsão apenas 
para contratação de um 
serviço de fiscalização ele-
trônica e, sim, a contratação 
de um sistema de segu-
rança viária completo, a cha-
mada muralha digital, que já 
está em funcionamento em 
outras cidades do Brasil e é 
um projeto que trabalha com 
sistemas integrados.

A Transitar informou que 
a muralha eletrônica forma 
uma espécie de cerco digi-
tal de segurança ao redor 
da cidade, com faixas de 
radares e câmeras moni-
toradas 24 horas de um 
CCO (Centro de Controle 
Operacional). Além disso, 
esse sistema poderá ser 
integrado aos sistemas de 
todo o Estado. 

De acordo com Simoni, 
o objetivo é trazer maior 
segurança e contar com 
equipamentos que auxilie, 
de fato, fluidez do transito. 

Segundo ela, com esse 
novo sistema, caso algum 
veículo com indicativo de 
ilícito passe por alguma 
câmara ou faixa de radar, 
os servidores que atuarão 
no CCO serão notificados 
e irão acionar os órgãos 
de segurança. “É um pro-
cesso inovador em relação 
ao que temos hoje. Além 
do controle de excesso de 
velocidade vamos poder 
verificar se o veículo está 
com indícios de ilícito 
pela consulta da placa em 
tempo real. Isso amplia 
o aspecto de segurança 
dentro da cidade. Já é 
uma realidade em outras 
cidades e são municípios 
que tem redução drás-
tica nos números de cri-
minalidade”, afirma.

A expectativa é que a 
nova licitação seja lançada 
até o final de setembro e 
tenha duração de cinco anos.

MODELO ATUAL
Hoje, Cascavel conta 

com um sistema de fisca-
lização eletrônica com 27 
equipamentos de moni-
toramento de velocidade 
fixos (radar) e 66 faixas de 
radares. A expectativa é de 
que esse número seja dupli-
cado no novo edital, com no 
mínimo 120 faixas de rada-
res e lombadas eletrônicas.

Simoni explica que 
esse aumento de equipa-
mentos é decorrente de 
uma demanda reprimida 
na cidade, com locais nos 
quais a população solicita 
a instalação de radares, 
mas o município não tem 
os equipamentos.

No atual sistema de fis-
calização, no acumulado de 
janeiro até julho de 2021, 
a Transitar ar recadou  
R$ 4.1713.327,55 em multas.

Pauta Fraca
A pauta da Câmara de 
Cascavel continua fraca. Na 
sessão de ontem (21), foram 
votadas uma moções e três 
projetos de lei, sendo que 
um era de autoria do Poder 
Executivo e um de autoria do 
vereador Serginho Ribeiro 
(PDT) e outro do vereador 
Policial Madril (PSC).

Extraordinária
Em sessão extraordinária 
realizada ontem (21), a 
Câmara de Cascavel aprovou 
o Acórdão de Parecer Prévio 
da prestação de contas do 
prefeito Leonaldo Paranhos 
nos exercícios financeiros de 
2018 e 2019. A Comissão de 
Finanças e Orçamento da Casa 
de leis deu parecer favorável 
para os Acórdão e o plenário 
aprovou de forma unanime. 

Pedágio I
Vereador Alécio Espínola, 
presidente da Câmara 
de Cascavel, cobrou das 
entidades de classe e seus 
dirigentes, uma postura 
mais clara e uma cobrança 
mais enérgica em cima 
dos deputados estaduais 
de Cascavel que “votaram 
a favor” do modelo novo 
pedágio do Paraná. 

Pedágio II
Espínola faz questão 
de falar, toda vez que o 
tema vem a tona, que 
os deputados estaduais 
do Paraná “entregaram” 
rodovias estaduais ao 
governo federal para 
ampliar a malha viária 
que será explorada pelas 
concessionárias que 
vencerem a nova licitação. 

Homenagem 
A secretária de Educação de Cascavel, Márcia Baldini, foi 
homenageada na Câmara de Cascavel durante a sessão 

ordinária de ontem (21). A homenagem foi proposta pelos 
vereadores Cidão da Telepar (PSB) e Pedro Sampaio (PSC) 

através da Moção n° 54/21 e aprovada pela unanimidade dos 
parlamentares. Márcia Baldini foi eleita secretária de Assuntos 
Jurídicos da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação), na última semana e irá representar o Município 
nacionalmente, pois esse é um dos cargos mais importantes na 

educação do País.  
FLAVIO ULSENHEIMER/CMC

Radares mais modernos e em 
dobro no trânsito de Cascavel
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Previdência complementar dos 
servidores com urgência na Câmara

Com pedido de urgência aprovado 
pelos vereadores ainda na primeira 
quinzena de setembro, o Projeto 
de Lei Complementar 08/2021, 
que institui o regime de previdência 
complementar para os servidores 
públicos do município de Cascavel, 
já está tramitando nas comissões 
de tem previsão de ser votado já 
em meados de outubro. Por isso, 
esta semana o secretário de Plane-
jamento de Cascavel, Edson Zorek, 
esteve na Câmara para conversar 
com vereadores e tirar dúvidas sobre 
o projeto institui o regime para ser-
vidores efetivos do Executivo e tam-
bém do Legislativo. 

A reunião foi conduzida pelo 
vereador Mazutti (PSC) e contou 
com as presenças de Sadi Kisiel 
(Podemos), Beth Leal (Republi-
canos), Cidão da Telepar (PSB) e 
Josias de Souza (MDB), além de 
assessores e servidores do IPMC 
(Instituto de Previdência Municipal 
de Cascavel) e das áreas de Recur-
sos Humanos da Prefeitura e da 
Câmara Municipal.

O PROJETO
O PLC 08/2021 também fixa o 

limite máximo para a concessão de 
aposentadorias e pensões pagos 
pelo Regime Próprio de Previdência 
Municipal aos servidores públicos 
efetivos do Executivo, Legislativo 
e Autarquias que ingressarem no 
serviço público após a vigência da 
lei. Os valores pagos não poderão 
exceder o limite máximo dos bene-
fícios fixados pelo Regime Geral 
de Previdência Social – RGPS, que 
atualmente é de R$ 6.433,57. 
Aos servidores que receberem 
remuneração superior ao teto do 
Regime Geral, é ofertada a pos-
sibilidade de aderir ao regime 

Regime complementar obrigatório
A instituição de regime complementar se tornou obrigatória a partir da Reforma 
da Previdência em 2019. O prazo termina em 14 de novembro de 2021 porque 
leva em conta no máximo dois anos a partir da promulgação da Emenda Consti-
tucional nº 103 de 2019. De acordo com a legislação, a previdência complemen-
tar tem a “finalidade de contribuir para o incremento dos recursos necessários à 
preservação da viabilidade dos regimes de previdência dos servidores públicos”. 
Caso a medida não seja tomada, o município está sujeito às seguintes sanções: 
vedação para transferências voluntárias de recursos pela União, proibição para 
concessão de avais, garantias e subvenções em geral pela União e suspensão de 

empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais. 

complementar, de modo que seja 
assegurada a garantia do comple-
mento de renda quando chegar 
a aposentadoria. Como explica 
a Prefeitura, “a medida não se 
aplica aos servidores públicos do 
Município que já se encontrem em 
exercício antes da constituição do 
sistema complementar, mas tão 
somente àqueles que vierem a 
ingressar no serviço público após 
a sua instituição. Tais servidores 
poderão, contudo, mediante prévia 
e expressa manifestação, optar 
pela adesão ao novo regime”.

No projeto encaminhado pela 
prefeitura, também estão defini-
das as condições de celebração 
de convênio com entidade fechada 

de previdência complementar. 

ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL

Sobre o mesmo assunto, foi apro-
vado na semana passada o pedido 
de urgência para votar também o 
Projeto de Lei 127/2021, que auto-
riza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no orçamento do município 
no valor total de R$ 200.000,00.

O valor será remanejado dentro 
da Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Gestão, na ação ‘Con-
tribuição a entidades fechadas de 
previdência’, com o propósito de 
instituir o Regime de Previdência 
Complementar para os Servidores 
Públicos do Município de Cascavel.

FL
ÁV

IO
 U

LS
E
N

H
E
IM

E
R

/C
M

C



05POLÍTICACASCAVEL, 22 DE SETEMBRO DE 2021

Deputados aprovam operação de 
crédito de US$ 90,5 mi para Educação 

A proposta do governo estadual que 
busca financiamento para o Programa 
Educação para o Futuro do Estado do 
Paraná foi aprovada nesta semana 
durante reunião da Comissão de Finan-
ças e Tributação da Assembleia Legis-
lativa do Paraná. Os parlamentares 
aprovaram o parecer favorável do depu-
tado Douglas Fabrício (CDN) ao projeto 
de lei 441/2021, que autoriza o Exe-
cutivo a contratar operação de crédito 
externo junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) para financia-
mento parcial do Programa. O projeto, 
que tramita em regime de urgência, tam-
bém foi aprovado na Comissão de Orça-
mento, onde recebeu parecer favorável do 
relator, deputado Paulo Litro (PSDB), e a 
de Educação, com parecer favorável apre-
sentado pelo deputado Gugu Bueno (PL).

O deputado Arilson Chiorato (PT), 
que havia pedido vista da proposta na 
Comissão de Finanças, apresentou 
voto contrário. “Aprovado dessa forma, 

fazemos uma fiança política, sem discu-
tir, por exemplo, a abrangência do Pro-
grama. A lei autoriza o endividamento do 
Estado. Com um valor deste tamanho, 
precisávamos, no mínimo, de um anexo 
detalhando como serão empregados os 
recursos. Entendemos que o PL está 
equivocado. O mérito é inegável, mas 
precisamos trabalhar com documentos 
para destinação correta dos recursos. 
Estou votando contra a falta de docu-
mentação do projeto”, argumentou Chio-
rato. O deputado Douglas Fabrício rea-
firmou seu voto. “Quando aprovamos o 
orçamento, damos um aval ao Governo 
do Estado. Este empréstimo vai ajudar 
muito na área da educação” disse.

O projeto tem o objetivo de autori-
zar a operação de crédito no valor de 
até US$ 90,5 milhões junto ao BID. O 
Programa Educação para o Futuro do 
Estado do Paraná, que deverá ser criado 
pelo chefe do Executivo, pretende cons-
truir uma proposta pedagógica para o 

Ensino Médio, com o objetivo de elevar 
a frequência escolar e reduzir o aban-
dono, expandindo o uso de ferramentas 
e tecnologias educacionais a serviço do 
processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, a proposta visa fortale-
cer a Educação Profissional para elevar 
a taxa de empregabilidade dos alunos 
concluintes. Também pretende refor-
mar e ampliar escolas já existentes, 
construindo unidades escolares de 
referência, com foco na expansão da 
Educação Profissional de nível médio. 
Com isso, o Governo pretende ampliar 
em 35 mil o número de vagas da Edu-
cação Profissional.

O Governo justifica que a opção 
pela operação de crédito se dá “pela 
baixa capacidade de investimento da 
Secretaria de Estado da Educação e 
do Esporte por meio do orçamento pró-
prio”. Na semana passada, o projeto 
foi aprovado pelos membros da CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça).
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 O Paraná vai começar a vaci-
nar adolescentes de 12 a 17 anos 
com comorbidades e jovens de 17 
anos sem comorbidades. A defi-
nição aconteceu ontem (21) em 
reunião da Secretaria de Estado 
da Saúde com o Cosems-PR (Con-
selho de Secretarias Municipais de 
Saúde do Paraná) e a AMP (Asso-
ciação dos Municípios do Paraná).

Segundo a normativa, a cam-
panha para aqueles com alguma 
comorbidade acontecerá em ordem 
decrescente, e levando em consi-
deração deficiências permanentes, 
gestantes e puérperas, indígenas e 
privados de liberdade.

Os municípios devem utilizar 
doses remanescentes da reserva 
técnica, exclusivamente do imu-
nizante Pfizer/BioNTech, consi-
derando que não houve, ainda, 
repasse de doses destinadas para 
este público por parte do Ministério 
da Saúde. É a única vacina auto-
rizada pela Anvisa. A orientação 
ainda será deliberada na Comis-
são Intergestores Bipartite nesta 
quarta-feira (22), com previsão de 
início efetivo na quinta (23).

O anúncio formal foi feito pelo 
governador Carlos Massa Ratinho 

Covid-19: Paraná anuncia início 
da vacinação de adolescentes

ORIENTAÇÃO ainda será deliberada na Comis-
são Intergestores Bipartite hoje (22) 

AEN

Junior. “Toda a campanha de vaci-
nação está sendo construída com 
base no diálogo no Paraná. Agora, 
vamos começar a vacinação nos 
adolescentes com comorbidades 
e a par tir da semana que vem 
naqueles sem comorbidades de 
17 anos”, disse. “A vacinação tem 
demonstrado que é a grande arma 
contra a pandemia. E a adesão tem 
sido muito alta no Paraná. Com os 
adultos vacinados, estamos par-
tindo para os adolescentes”.

“Este é o primeiro passo que 
estamos dando para iniciar a imu-
nização deste público que já está 
amparado pelo Plano Nacional de 
Imunizações – PNI. Os municípios 
sinalizaram que existe a possibili-
dade deste avanço e agora espe-
ramos em conjunto, que o Ministé-
rio da Saúde reveja essa posição 
e que todos possamos avançar 
na vacinação também, dos ado-
lescentes em geral”, acrescentou 
o secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

17 ANOS
Na reunião, as entidades tam-

bém acordaram a próxima ter-
ça-feira (28) marcará o início da 

vacinação de adolescentes, exclu-
sivamente de 17 anos, sem comorbi-
dades. O andamento para as demais 
faixas etárias será viabilizado desde 
que o Ministério da Saúde reavalie o 
posicionamento e inclua a imuniza-
ção deste público sem condições 
pré-existentes no PNI. 

REPESCAGEM
Também foi definido que os 

municípios que ainda não termi-
naram a vacinação da população 
adulta (acima de 18 anos) devem 
aplicar preferencialmente o imuni-
zante da CoronaVac como primeira 
e segunda dose, uma vez que o 
Estado recebeu os imunizantes e 
tem a garantia do fechamento do 
esquema vacinal.  
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 A Sanepar informa que, na quin-
ta-feira (23), será feito serviço de 
interligação de redes para melhoria 
da distribuição de água. Isto vai afe-
tar o abastecimento em no Distrito 
Rio do Salto, em Cascavel. O serviço 
será feito das 13h30 às 17h30, e 
a previsão é que a normalização 
ocorra por volta das 19 horas. 
Clientes que possuem caixa-d’água 

domiciliar podem não ser afetados 
pelo desabastecimento. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), cada imóvel deve ter cai-
xa-d’água com capacidade para 
atender as necessidades dos 
moradores por pelo menos 24 
horas. A Sanepar sugere que cada 
imóvel tenha uma caixa-d’água de 

pelo menos 500 litros.
O Serviço de Atendimento ao 

Cliente Sanepar é feito pelo telefone 
0800 200 0115, que funciona 24 
horas. Ao ligar, tenha em mãos a 
conta de água ou o número de sua 
matrícula. Para esta e outras informa-
ções utilize o aplicativo para celular 
Sanepar Mobile ou acesse sempre o 
site da Sanepar: www.sanepar.com.br

 Desde o dia 10 deste mês, 
a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Cascavel vem reali-
zando atividades relacionadas ao 
“ao mês da Árvore”, quando rece-
beu do Governo do Estado cerca de 
cinco mil mudas das mais variadas 
espécies, e que foram distribuídas 
e plantadas em escolas municipais 
e estaduais, Cmeis, entidades de 
classe e para população de em 
geral. Ontem (21), Dia da Árvore, 
mudas de Ipês foram plantadas às 
margens do Lago Municipal, espé-
cie símbolo de Cascavel.

“O cuidado com árvore inicia 
no cultivo, passando pelo plantio 
e durante todo o seu desenvolvi-
mento. Por isso, a importância de 
olhar todos os dias para as nos-
sas árvores e cuidá-las; na opor-
tunidade, parabenizar a Indialara, 
a Karen e os nossos estagiários 
da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente pela dedicação e traba-
lho, não só de entregar as mudas 
a serem plantadas, mas também 
ensiná-los, através da educação 
ambiental, a forma de cuidá-las 
sempre”, disse o diretor de Con-
servação Ambiental e Bem Estar 
Animal, Ailton Martins Lima.

“Queremos nesse dia mais uma 
vez nos desculpar com a natureza 

Plantio e distribuição de mudas 
marcam o “Dia da Árvore”

de quanto a ferimos, através do 
desmatamento. Porém, este é um 
dia dedicado as árvores e precisa-
mos fazer uma logística reversa, ou 
seja, àqueles de desmataram no 
passado, hoje, nós, repondo todos 
os dias e assim a natureza vai nos 
agradecer”, destacou o Vice-Pre-
feito, Renato Silva.

“As árvores têm um papel fun-
damental, na redução da veloci-
dade dos ventos, abastecem os 
lençóis freáticos, oferecem-nos 
uma cor tina de proteção para 
toda a cidade. O plantio de hoje 

fará a diferença daqui a 20 e 30 
anos diante da situação atual, de 
escassez de água pelo País, por 
falta da proteção dos seus leitos”, 
enfatizou a Chefe Regional do IAT, 
Marlise da Cruz.

Além das autoridades, enti-
dades, ser vidores municipais, 
vereadores e os organizadores 
das ações relacionadas ao Dia da 
Árvire: a coordenadora da Divisão 
de Educação Ambiental, Indialara 
Ticiana Rossa, e a coordenadora 
do Setor de Arborização, a Enge-
nheira Florestal, Karen Marca.

Interligação de rede afeta abastecimento em Rio do Salto

SECOM

IPÊS amarelos, árvore símbolo de Cascavel, foram plantadas nas margens do Lago Municipal
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 Os trabalhos de modernização 
das avenidas em Cascavel estão 
transformando as principais vias 
públicas da cidade. Um exemplo 
disso é a conclusão da primeira 
etapa das obras na Avenida Piqui-
ri. A revitalização contempla uma 
das mais importantes vias da re-
gião Norte da cidade. A avenida foi 
restaurada em um trecho de 1,2 
quilômetros, começando pelo en-
troncamento com a Avenida Barão 
do Rio Branco até a Igreja Santo 
Inácio de Loyola, e passou a con-
tar com iluminação em Led, arbori-
zação, calçadas em paver, pistas 
alargadas e faixa de pedestres, 
além de nova sinalização.  

 “Essa avenida tem um fluxo in-
tenso, com muitos veículos, ciclis-
tas e pedestres trafegando. Nós 
não improvisamos um projeto, ao 
contrário, fizemos um grande pro-
jeto de mobilidade urbana porque 
é o que a via representa. É uma 
grande obra”, pontua o prefeito Le-
onaldo Paranhos.

A Avenida Piquiri faz ligação 
com outros bairros da região como 
Interlagos e Brasmadeira. De acor-
do com a última atualização popu-
lacional feita pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), em 2010, a região norte pos-
suía 64.370 habitantes, entretan-
to, o IPC (Instituto de Planejamento 
de Cascavel), estima que a atual 
população da região ultrapassa os 
73 mil habitantes, o que gera um 
fluxo ainda maior na via. 

Esta foi à primeira fase do pro-
jeto e teve início em agosto do ano 
passado. A outra parte da revitali-
zação, com mais 2,8 quilômetros 

Obras na Avenida Piquiri e outras vias 
ampliam mobilidade na região norte 

de extensão até o Condomínio 
Pantanal, ainda está em fase de 
conclusão dos projetos pelo IPC 
e, segundo a Secretaria Municipal 
de Serviços e de Obras Públicos, 
o valor estimado do investimento 
será de mais de R$ 15 milhões.  
Este novo trecho, também deverá 
contar com o alargamento da pis-
ta, asfalto novo, calçadas em pa-
ver, paisagismo, abrigos de ônibus 
com acessibilidade.

“Ficou muito boa esta via. Agora 
a gente pode andar com segurança 
a pé ou de bicicleta, pois tem as 
ciclofaixas e ciclovia, tem faixa de 
pedestre, tem calçada e o asfal-
to que ficou muito bom”, disse o 
auxiliar de produção Clóvis Figor. 
Para a presidente da Associação 
de Moradores do São Cristóvão II, 
Zilaide Thomazini, a obra é muito 
necessária e vai impactar a vida 
quem usa a Avenida Piquiri. Os mo-
radores da região norte terão ago-
ra mais qualidade de vida, e prazer 
em transitar pelo trecho.

Planejamento urbano
Por conta do planejamento e investimento em urbanismo, em junho deste ano, 

Cascavel passou a figurar na quarta posição nacional do Ranking Connected 
Smart Cities 2020 Pela publicação, Cascavel saltou do 35º lugar em 2016 para a 

quarta colocação em 2020, com Curitiba na primeira posição.
Para chegar ao ranking, foram coletados dados e informações de todos os muni-
cípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (segundo estimativa populacio-

nal do IBGE em 2019), totalizando 673 cidades.
Nos últimos quatro anos, Cascavel avançou com obras no centro da cidade, 
mas também nos bairros com ruas alargadas e revitalizadas, transformando 

as vias públicas em verdadeiras avenidas. Para Paranhos, são planejamentos e 
ações em longo prazo. “É por isso que estamos trabalhando o nosso Plano de 

Mobilidade Urbana e as ações serão implantadas após amplo estudo, pesquisa 
e planejamento estratégico. Trata-se de um investimento inteligente que vai 

nortear nossa cidade nas próximas décadas. Cascavel é uma cidade referência e 
não podemos trabalhar de forma improvisada”, destaca Paranhos.

 Mais mobilidade
A melhoria do trânsito e 

mobilidade na região Norte de 
Cascavel e reivindicação antiga 
que, aos poucos, começa se 

atendida. Desde início do ano, 
ruas dos bairros Brasmadeira, 

Tarumã e Interlagos passam por 
melhorias para garantir segu-

rança e mais qualidade de vida 
à população. No Bairro Tarumã, 
as ruas Adolfo Garcia e Maria 
Tereza Figueiredo foram alar-
gadas e receberam calçadas 
que melhoram a mobilidade e 

dão mais fluidez ao trânsito. As 
obras fazem parte do programa 

Avançar Cidades, a exemplo 
das obras da Avenida Piquiri.

Na Avenida Leonardo da Vin-
ci, no bairro Tarumã, a obra de 

reestruturação também já foi con-
cluída, contemplando dois quilô-
metros de via. Foram executadas 
aberturas de novas galerias de 
água pluvial nos dois lados da 
rua e novas caixas de boca de 
lobo, construídas de forma a 

permitir o alargamento da rua. 
Além isso, a rua ganhou pontos 
de ônibus, iluminação em led 
e reposição das árvores e o 

asfalto novo alargado.

Trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Piquiri já revitalizada, além do 
aspecto paisagístico, trouxe mais segurança e fluidez ao tráfego
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 Os trabalhos de modernização 
das avenidas em Cascavel estão 
transformando as principais vias 
públicas da cidade. Um exemplo 
disso é a conclusão da primeira 
etapa das obras na Avenida Piqui-
ri. A revitalização contempla uma 
das mais importantes vias da re-
gião Norte da cidade. A avenida foi 
restaurada em um trecho de 1,2 
quilômetros, começando pelo en-
troncamento com a Avenida Barão 
do Rio Branco até a Igreja Santo 
Inácio de Loyola, e passou a con-
tar com iluminação em Led, arbori-
zação, calçadas em paver, pistas 
alargadas e faixa de pedestres, 
além de nova sinalização.  

 “Essa avenida tem um fluxo in-
tenso, com muitos veículos, ciclis-
tas e pedestres trafegando. Nós 
não improvisamos um projeto, ao 
contrário, fizemos um grande pro-
jeto de mobilidade urbana porque 
é o que a via representa. É uma 
grande obra”, pontua o prefeito Le-
onaldo Paranhos.

A Avenida Piquiri faz ligação 
com outros bairros da região como 
Interlagos e Brasmadeira. De acor-
do com a última atualização popu-
lacional feita pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca), em 2010, a região norte pos-
suía 64.370 habitantes, entretan-
to, o IPC (Instituto de Planejamento 
de Cascavel), estima que a atual 
população da região ultrapassa os 
73 mil habitantes, o que gera um 
fluxo ainda maior na via. 

Esta foi à primeira fase do pro-
jeto e teve início em agosto do ano 
passado. A outra parte da revitali-
zação, com mais 2,8 quilômetros 

Obras na Avenida Piquiri e outras vias 
ampliam mobilidade na região norte 

de extensão até o Condomínio 
Pantanal, ainda está em fase de 
conclusão dos projetos pelo IPC 
e, segundo a Secretaria Municipal 
de Serviços e de Obras Públicos, 
o valor estimado do investimento 
será de mais de R$ 15 milhões.  
Este novo trecho, também deverá 
contar com o alargamento da pis-
ta, asfalto novo, calçadas em pa-
ver, paisagismo, abrigos de ônibus 
com acessibilidade.

“Ficou muito boa esta via. Agora 
a gente pode andar com segurança 
a pé ou de bicicleta, pois tem as 
ciclofaixas e ciclovia, tem faixa de 
pedestre, tem calçada e o asfal-
to que ficou muito bom”, disse o 
auxiliar de produção Clóvis Figor. 
Para a presidente da Associação 
de Moradores do São Cristóvão II, 
Zilaide Thomazini, a obra é muito 
necessária e vai impactar a vida 
quem usa a Avenida Piquiri. Os mo-
radores da região norte terão ago-
ra mais qualidade de vida, e prazer 
em transitar pelo trecho.

Planejamento urbano
Por conta do planejamento e investimento em urbanismo, em junho deste ano, 

Cascavel passou a figurar na quarta posição nacional do Ranking Connected 
Smart Cities 2020 Pela publicação, Cascavel saltou do 35º lugar em 2016 para a 

quarta colocação em 2020, com Curitiba na primeira posição.
Para chegar ao ranking, foram coletados dados e informações de todos os muni-
cípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (segundo estimativa populacio-

nal do IBGE em 2019), totalizando 673 cidades.
Nos últimos quatro anos, Cascavel avançou com obras no centro da cidade, 
mas também nos bairros com ruas alargadas e revitalizadas, transformando 

as vias públicas em verdadeiras avenidas. Para Paranhos, são planejamentos e 
ações em longo prazo. “É por isso que estamos trabalhando o nosso Plano de 

Mobilidade Urbana e as ações serão implantadas após amplo estudo, pesquisa 
e planejamento estratégico. Trata-se de um investimento inteligente que vai 

nortear nossa cidade nas próximas décadas. Cascavel é uma cidade referência e 
não podemos trabalhar de forma improvisada”, destaca Paranhos.

 Mais mobilidade
A melhoria do trânsito e 

mobilidade na região Norte de 
Cascavel e reivindicação antiga 
que, aos poucos, começa se 

atendida. Desde início do ano, 
ruas dos bairros Brasmadeira, 

Tarumã e Interlagos passam por 
melhorias para garantir segu-

rança e mais qualidade de vida 
à população. No Bairro Tarumã, 
as ruas Adolfo Garcia e Maria 
Tereza Figueiredo foram alar-
gadas e receberam calçadas 
que melhoram a mobilidade e 

dão mais fluidez ao trânsito. As 
obras fazem parte do programa 

Avançar Cidades, a exemplo 
das obras da Avenida Piquiri.

Na Avenida Leonardo da Vin-
ci, no bairro Tarumã, a obra de 

reestruturação também já foi con-
cluída, contemplando dois quilô-
metros de via. Foram executadas 
aberturas de novas galerias de 
água pluvial nos dois lados da 
rua e novas caixas de boca de 
lobo, construídas de forma a 

permitir o alargamento da rua. 
Além isso, a rua ganhou pontos 
de ônibus, iluminação em led 
e reposição das árvores e o 

asfalto novo alargado.

Trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Piquiri já revitalizada, além do 
aspecto paisagístico, trouxe mais segurança e fluidez ao tráfego
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Primavera começa com calor 
e sem previsão de chuva

A primavera dá o ar da graça 
nesta quarta-feira (22) às 16h21 
com temperaturas entre 16ºC e 
29ºC em Cascavel com céu par-
cialmente nublado e sem chuvas. 

Segundo o Simepar (Sistema de 
Tecnologia e Monitoramento Ambien-
tal do Paraná) no próximo sábado 
(25) o céu fica parcialmente nublado 
e podem ocorrer pancadas de chuva, 
mas ainda não há indícios de chuvas 
substanciais, já que apenas 4.6mm 
estão previstos para este dia.  “Para 
os próximos meses estão previstas 
variações bruscas da temperatura 
do ar em curtos períodos devido a 
passagem de frentes frias sobre o 
Paraná”, afirma o meteorologista do 
Simepar, Reinaldo Kneib.

A estação das flores deve che-
gar provocando o rápido aqueci-
mento diurno formando assim 
ondas de calor na faixa oeste. 

Ao longo da primavera sentire-
mos os efeitos do fenômeno La 
Niña que provoca o resfriamento 
da temperatura da superfície das 
águas e altera os padrões globais 
de chuvas e temperaturas. 

Nesta estação é esperado o 

Plataforma vai controlar o 
acesso ao Zoo de Cascavel

Um estudo está sendo realizado 
para implantar uma plataforma de 
controle de acesso de visitantes ao 
Zoológico de Cascavel.

O estudo segue as regras da Azab 
(Associação de Zoológicos e Aquários 
do Brasil) e está sendo desenvolvida 
pela Secretaria de Meio ambiente e 
Fundetec com recomendações do 

aumento no volume de chuvas e das 
temperaturas médias, típicos para a 
primavera, principalmente no Oeste 
onde ocorrem os maiores valores de 
temperaturas mínimas e máximas. 

Além disso, por ser uma esta-
ção de transição entre o inverno e 

Instituto Chico Mendes. 
Se aprovado, o método deve 

garantir a segurança da saúde 
dos visitantes neste momento de 
pandemia.

A ideia é que as pessoas 
tenham condições de emitir um tic-
ket na plataforma para controle de 
quantas pessoas estão no parque.

o verão, a primavera favorece even-
tos meteorológicos severos como 
fortes rajadas de ventos, granizo, 
chuvas volumosas e grande quan-
tidade de raios. 

Veja abaixo a previsão do tempo 
para Cascavel nos próximos dias: 

Cascavel Rosa
 lança campanha 

Outubro Rosa
Em uma solenidade especial as 

voluntárias do Cascavel Rosa lança-
ram ontem a campanha Outubro Rosa 
no combate ao câncer de mama. 

Para este ano está programada 
uma distribuição de panfletos no 
dia 9 e uma carreata no dia 12 de 
outubro, além de outras ações que 
serão divulgadas ao longo do mês. 

Para a promoção das ações, o 
Cascavel Rosa vende durante todo 
o ano camisetas, lenços e másca-
ras que podem ser adquiridos com 
as voluntárias.
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TEMPERATURAS devem chegar aos 29ºC nesta quarta-feira 
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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
Algo em seu destino envolve as relações de trabalho e as parce-
rias. Nesta semana você inicia uma fase positiva para mudanças 
e investimentos, por isso avalie propostas com calma. Controle 
o orçamento e não assuma riscos financeiros. Os valores e con-
tratos precisam ser formalizados.

É possível que você se questione sobre a vida, os conceitos de 
prazer, a família e sobre o amor. Explore, nesta semana, os seus 
talentos e fortaleça sua identidade. Firme sua posição na equipe 
de trabalho e participe de grupos estimulantes. Pode ser que 
crises surjam nos relacionamentos, fique de olho.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
O momento pede que você avalie seus recursos e seu patrimônio. 
Administrar melhor suas posses e seu dinheiro é importante neste 
momento. Um novo contrato pode permitir que você ganhe um 
pouco mais, o que ajuda com os gastos imprevistos. No amor, o 
ritmo é lento, mas constante.

Os astros iluminam seu projeto de vida nesta semana. Vitalidade, 
brilho e disposição não faltam e permitem que você determine 
metas maiores. Para começar um novo ciclo a cartada certeira 
é investir nos seus objetivos pessoais. Construa em torno de si 
relações de confiança, que favorecem também o amor.

Um longo ciclo se encerra a partir desta semana. Seu inferno 
astral será positivo para que você faça um balanço dos últimos 
tempos, avaliando tudo que perdeu e o que ganhou. Tenha aten-
ção com sua saúde e mantenha uma rotina disciplinada. Um novo 
projeto começa devagar.

Câncer 21/06 a 21/07
É hora de encarar os desafios profissionais com mais aprendizado 
e vencer as barreiras que se impõe a você. Os esforços serão 
recompensados e você se sentirá mais confiante nos relaciona-
mentos. Conquistas na carreira estão previstas para essa semana. 
Já o amor vive uma fase de transformações.

Apostar nas estratégias certeiras ajuda a preparar o terreno para 
construção de um futuro com mais segurança. Casamento e 
sociedades favorecidas pelos astros. Os posicionamentos claros 
ajudam a fortalecer os vínculos que realmente importam na sua 
vida. Mesmo que o passo seja pequeno ele deve ser firme.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Receber o apoio de amigos e o clima de carinho que se forma no 
amor são fundamentais para encarar os desafios desta semana, 
garra e autoconfiança são fundamentais. É um bom momento 
para desenvolver ideias e novos projetos. Pequenas mudanças 
em sua rotina e no estilo de vida deixam o clima mais gostoso.

Touro 21/04 a 20/05
Esta semana é muito importante para o seu trabalho. Cuide de 
organizar sua rotina e foque no aumento da produtividade. Um 
novo contrato pode ser firmado e ampliar ainda mais suas pers-
pectivas. Atenção com as coisas referentes a sua casa e sua 
família. Encerre processos do passado.

Os astros em harmonia com o seu signo a partir desta semana, 
trazem otimismo, fé e entusiasmo com novos projetos. No amor, 
a sensibilidade amplificada permite que você deixe o coração falar 
mais alto. Se tiver dúvidas, aproveite a intuição fortalecida. Mesmo 
que lhe faltem garantias, tudo flui positivamente.

Área profissional com boas notícias permite que a semana comece 
com sucesso e visibilidade. Aprove um projeto, impulsione um 
empreendimento ou negocie um contrato promissor. As responsa-
bilidades aumentam, por isso, planeje bem seus prazos e organize 
sua base de apoio.

Hoje é dia de renovar o visual, conferir os looks e cuidar da sua 
beleza. Brilho, elegância e poder de atração estão em alta, e 
iniciam a semana com mais abertura para as relações e para as 
novas experiências. O orçamento pode pesar em contas antigas. 
Aproveite as comunicações abertas para divulgar seu trabalho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ao Ieti
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(?), doce
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controles
remotos
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co": ereto
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pela ação
de forças
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da quanti-
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orvalho
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Gás que
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da Valsa
Compe-
tência
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necer

Sabre dos
mouros

Fase do
sono 

Fazer (?):
acalentar
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roubada

Agência
de águas

"(?) Felizes", peça de
Samuel Beckett 

O anseio do
possessivo
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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36 
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01 
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 As atividades da semana de trân-
sito foram abertas oficialmente pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos e pela 
Transitar nessa segunda-feira (20), em 
frente à Catedral Nossa Senhora Apa-
recida buscando conscientização para 
mudança do atual cenário do trânsito. 

 “É com amor à vida que damos 
abertura à Semana Nacional de Trân-
sito”, disse o prefeito Leonaldo Para-
nhos ao abrir oficialmente o calendário 
de atividades educativas para um trân-
sito mais seguro, que serão desenvol-
vidas em Cascavel até sábado (25). 

Durante a semana, de 80 a 100 
crianças do 5º ano, de oito escolas 
municipais, participarão diariamente 
das ações no espaço em frente à 
Catedral, onde há um circuito educa-
tivo e lúdico para aprender as regras 
de trânsito.

O espaço também conta com diver-
sas ações para todos os modais.

Durante o evento de abertura o 
major Amarildo Ribeiro, do 4º Grupa-
mento de Bombeiros, que coordena o 
Cotrans/PVT (Comitê Intersetorial de 
Prevenção e Controle de Acidente de 
Trânsito no Município de Cascavel), 
se manifestou sobre a realidade do 
trânsito da cidade. “Na via pública, o 
que notamos, apesar de tudo o que 
estamos fazendo, é que estamos 
enxugando gelo. Estamos trabalhando 
rotineiramente, com ações, com proje-
tos de melhoria viária, mas estamos 

Cascavel registra maior número de mortes
no trânsito dos últimos cinco anos 

Acesse o QR 
Code e veja a 
programação 
completa da 
semana do 
trânsito em 
Cascavel   

ATIVIDADES educativas estão sendo realizadas durante toda a Semana Nacional do Trânsito em Cascavel   

VANDERLEI FARIA/SECOM  

 A Semana Nacional de Trânsito 
de Cascavel começa com uma triste 
realidade: de janeiro até o dia 21 de 
Setembro deste ano já foram registra-
das 43 mortes no perímetro urbano 
da cidade. Esse é o maior número 
de mortes dos últimos cinco anos 
segundo o levantamento de óbitos no 
trânsito feito pelo Jornal Hoje News.  

ANO .............MORTES 

2017 .............42 
2018 .............34
2019 .............26
2020 .............26
2021 .............43

entristecidos, pois as estatísticas 
de sinistros, mortes e sequelas por 
trauma só crescem. Concluímos que 
há falta de respeito, empatia e res-
ponsabilidade do cidadão, seja ele moto-
rista, pedestre, motociclista ou ciclista. 
Em todos os modais precisamos enxer-
gar no outro os mesmos direitos, por-
que só mudaremos a nossa realidade 
quando houver respeito”, concluiu o 
major Amarildo Ribeiro.

A presidente da Transitar, Simoni 
Soares, deu destaque ao importante 
trabalho periódico e integrado de 
todos os órgãos que compõem o trân-
sito em Cascavel. “Nós tratamos o 
trânsito como segurança viária, onde 
todos participam dele. A fiscalização 
tem caráter pedagógico, necessário 
quando as ações educativas não são 
absorvidas pelos condutores, sendo 
que o objetivo do Órgão Municipal 
de Trânsito é a mudança cultural e 
comportamental dos usuários da via 
pública” enfatizou.

Nesta semana também foram 
anunciados os projetos “Multa Gen-
til” e “Aprendendo com Agente”, 
todos voltados à educação de trân-
sito, paralelamente à realização, 
nesta quar ta-feira (22), do pregão 
que prevê investimento superior a R$ 
3 milhões em sinalização horizontal, 
atendendo a uma demanda reprimida 
em bairros, binários e vias com maior 
número de acidentes.

Nessa semana também foram 
anunciadas a criação da EPMT (Escola 
Pública Municipal de Trânsito), dos Pro-
jetos “Multa Gentil” e “Aprendendo 
com Agente”. 

O Projeto “Multa Gentil” enviará 
uma notificação parabenizando os 
condutores que forem flagrados pra-
ticando um ato gentil.

O Projeto “Aprendendo com 
Agente” visa aproximar os condutores 
em formação e o órgão municipal de 
trânsito. Serão formados Agentes de 
Trânsito Educadores para ministrar 
aulas em CFCs, sem custos adicio-
nais, agregando um conteúdo emba-
sado em um novo conceito de trânsito.
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 Cascavel faz bonito no municipal de Skate disputado em Toledo 

Os jogos que vão decidir o 
campeonato paranaense de 2021 
foram finalmente marcados pela 
Federação Paranaense de Futebol. 
O primeiro jogo será em Londrina, 
no Estádio do Café, no dia 06 de 
outubro, quarta-feira. O jogo de 
volta ficou marcado para a quarta-
-feira seguinte, dia 13, desta vez 
em Cascavel. “Nos resta agora a 
final do Paranaense que é uma 
questão de honra pra nós buscar-
mos esse título, para dar ao torce-
dor e a diretoria. É uma final iné-
dita, temos que tentar fazer deste 
jogo algo para honrar nossa tem-
porada que foi construída de forma 
muito bonita”, explicou Tcheco, o 
técnico do FC Cascavel. Os dois 
jogos acontecem as 15h20 e serão 
transmitidos pela Rede Massa. 

Na história do confronto entre 
as equipes 10 jogos já foram dispu-
tados desde 2010. Com 4 vitórias 
para cada lado e 2 empates. Ape-
sar do equilíbrio no duelo nos últi-
mos jogos o time da Serpente Auri-
negra soma 4 vitórias e 1 empate.

Em 2021 o time da Serpente 
disputou 33 jogos na temporada, 
somando 16 vitórias, 14 empates 

Confrontos da final do Paranaense 
são marcados para outubro 

FELIPE FACHINI / ASSESSORIA

FC CASCAVEL se prepara para primeiro jogo da final

e apenas 3 derrotas no ano. Para-
lelo a preparação para a final, a 
diretoria do Cascavel já começa 
também o planejamento para 
2022, pensando na disputa de 
três competições: Campeonato 
Paranaense, Copa do Brasil e Bra-
sileirão da Série D. 

Com 13 anos de fundação essa 

será a primeira vez em sua história 
que o Futebol Clube Cascavel busca 
o título de Campeão Paranaense. A 
Serpente Aurinegra chegou à decisão 
depois de passar pelo Athletico Para-
naense na semifinal. Após empatar 
em 1x1 no primeiro jogo na Arena da 
Baixada e vencer de virada em casa 
no jogo de volta por 2x1.  

Belas manobras e um show de 
desempenho garantiam uma boa 
presença cascavelense no Cam-
peonato Municipal de Skate Street 
realizado em Toledo.

A torcida levantou após um 
flip per feito par tindo do alto 
de um obstáculo de quase dois 
metros de altura, feito pelo cas-
cavelense Vitor Gabriel. A mano-
bra muito aclamada lhe garantiu 
uma medalha no best trick. O 
atleta voltou pra casa com duas 

medalhas prateadas, são elas 
uma no Best Trick e outra na 
categoria Mirim.

Também subiram ao pódio os 
cascavelenses Evandro Rodrigues 
que ficou com o segundo lugar 
na categoria Amador, Cauê Reis 
com o bronze no Iniciante e Elias 
Ronaldo com  bronze no Mirim.

Os representantes da cidade 
conseguiram medalhas em todas 
as categorias, exceto feminino, 
onde não teve representantes. 

NOVA ETAPA
Cascavel será a sede nos dias 

13 e 14 de novembro da etapa 
do Campeonato Paranaense de 
Street Skate. Um grande encontro 
de atletas que buscam vaga no 
Campeonato Brasileiro que acon-
tecerá na Bahia. Serão cinco cate-
gorias: Mirim, Iniciante, Feminino, 
Amador e Master.

As inscrições deverão ser realiza-
das no www.CBSK.com.br a partir da 
segunda quinzena de outubro.  
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 Se compararmos os núme-
ros, não tem como deixar de 
lado a diferença de Miguel Borja 
para o Grêmio na luta contra o 
rebaixamento no Brasileirão. 
Ar tilheiro da equipe na competi-
ção, o centroavante já garantiu 
mais de 50% dos pontos soma-
dos até aqui. E isso que ele dis-
putou apenas sete rodadas.

O Tricolor está no Z4 desde 
a 2ª rodada, mas agora se vê a 
apenas um ponto do 16º colo-
cado na tabela.

A  nova  chance será  no 
domingo, contra o Athletico-PR, 
na Arena da Baixada, pela 22ª 
rodada. Para cumprir a missão, 
a expectativa é que Borja siga 
a fase iluminada. O colombiano 
tem nove jogos pelo Grêmio, 
os dois contra o Flamengo pela 
Copa do Brasil e outros sete no 
Campeonato Brasileiro.

Ao todo, são quatro gols mar-
cados, todos na Série A. Cada vez 
que balançou a rede, representou 
a garantia de uma vitória. Ou seja, 
Borja contribuiu diretamente em 12 
pontos dos 22 que o Grêmio tem 
no Brasileirão (54,5%).

O colombiano também assumiu 
a artilharia da equipe na competi-
ção. Ele ultrapassou o colega Diego 
Souza, com três, mas o centroa-
vante de 36 anos é quem mais 
balançou as redes pelo Tricolor na 
temporada - 17 vezes.

INCERTEZA
Borja está emprestado pelo 

Palmeiras até dezembro de 2022. 
O Tricolor pagou cerca de R$ 6 
milhões ao Verdão e arca com todo 
o salário do centroavante.

Há opção de compra antes do 
final do próximo ano. Por ora, o Grê-
mio não estuda tal possibilidade.

 O Internacional de Por to Ale-
gre entrou na disputa e apresen-
tou uma proposta para contra-
tar o lateral-direito Daniel Alves, 
38 anos. O jogador está livre no 
mercado desde a semana pas-
sada, quando rescindiu com o 
São Paulo e passou a entrar no 
radar colorado.

Os principais obstáculos são 
o alto custo e a concorrência 
com outros clubes. No Brasil, 
Flamengo, Fluminense e Athleti-
co-PR manifestaram interesse no 
jogador, além de dois clubes do 
Exterior. A negociação precisa ser 
fechada até sexta (24), quando 
se expira o prazo de inscrições do 
Campeonato Brasileiro.

A direção do Inter não vai confir-
mar de forma pública o interesse. 
Contudo, as conversas já foram ini-
ciadas com o empresário do atleta, 
Fransérgio Ferreira. 

TETO SALARIAL
A ideia da diretoria colorada é 

oferecer o teto salarial do clube, 
de no máximo R$ 650 mil mensais, 
incluindo gatilhos do contrato e 
bônus por produtividade, com um 
vínculo até dezembro de 2022.

Após a liberação de mais de 
20 atletas do elenco principal, o 
Inter conseguiu reduzir a folha de 
pagamento e deixou um espaço no 
orçamento para realizar uma con-
tratação de valor mais alto. 

Inter entra na disputa 
por Daniel Alves

SITUAÇÃO do jogador deve se resolver até 
sexta-feira 

 KAIO LAKAIO/VEJA

BORJA tem sido fundamental para o Grêmio 

Borja tem sido fundamental para o Grêmio
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 O Japão será o adversário da 
seleção brasileira de futsal nas 
oitavas de final do Mundial, que 
está sendo realizado na Lituânia. A 
bola vai rolar para o confronto deci-
sivo amanhã, 23, às 14 horas, na 
cidade de Kaunas, a segunda maior 
do país situado no Leste Europeu.

A delegação brasileira desem-
barcou na cidade do jogo nesta 
segunda-feira e fez ontem, o treino 
oficial na Arena de Kaunas. No 
entanto, para os membros da 
comissão técnica o trabalho come-
çou mais cedo. O auxiliar-técnico, 
Paulinho Cardoso, o treinador de 
goleiros, Fred Antunes, e o analista 
de desempenho, Rodrigo Carlet 
viajaram até a capital Vilnius para 
acompanhar o jogo da seleção japo-
nesa diante do Paraguai.

“É uma equipe que propõe o 
jogo, diferente dos adversários 
que enfrentamos até agora. É uma 

equipe que marca individual a qua-
dra toda, muito ativa, que finaliza 
bastante. Tem uma transição muito 
boa. Nós vimos ela em momentos 
diferentes, uma com a marcação 
individual, que foi o jogo da Espa-
nha, marcação-pressão, e eles se 
portaram muito bem, numa marca-
ção que é parecida com a nossa. 
E durante uma marcação qua-
drante, que é uma marcação com 
menos atitude, menos agressiva, 
que foi contra o Paraguai, aí ela 
não esteve muito bem. Há indí-
cios também de cansaço, que é 
natural por causa do acúmulo de 
jogos. Vai ser um duelo de duas 
propostas de defesa próximas, 
que pressionam. Mas também de 
duas equipes que propõem o jogo. 
Então, penso que será um jogo 
para as nossas características”, 
comentou Paulinho Cardoso.

O Brasil chega para o mata-mata 

do torneio depois de fechar a pri-
meira fase na liderança do Grupo 
D, com 100% de aproveitamento. 
A caminhada no Mundial começou 
com goleada por 9 a 1 diante do 
Vietnã. Na sequência, os comanda-
dos do técnico Marquinhos Xavier 
venceram a República Checa por 4 
a 0. E, na última rodada, derrota-
ram o Panamá por 5 a 1. Já o Japão 
garantiu a vaga como um dos qua-
tro melhores terceiros colocados. 
No Grupo E do torneio, os japone-
ses fecharam a primeira fase com 
três pontos conquistados – uma 
vitória e duas derrotas, com 11 
gols feitos e 10 sofridos.

O Brasil defende uma hegemo-
nia expressiva no Mundial. Além 
de ter participado de todas as oito 
edições anteriores, a seleção alcan-
çou seis decisões e venceu cinco, 
número que coloca o país como o 
maior vencedor da competição.

Seleção brasileira de futsal enfrenta 
Japão nas oitavas do Mundial

 O JOGO contra o 
Japão será amanhã  
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