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FELIPE FACHINI

 A Câmara de Cascavel aprovou ontem (27), em primeira votação o Refic (Programa 
de Recuperação Fiscal do Município de Cascavel) 2021, que também deve ser apro-
vado hoje e seguir para sanção do prefeito Leonaldo Paranhos. A proposta oferece 
oportunidade para o contribuinte quitar suas dívidas com Município aproveitando 

descontos de até 90% sobre juros e multas para pagamento à vista, ou descontos 
menores de acordo com opções de parcelamento que podem ser em até 48 vezes. 

l Pág.3

Polícia Civil pede apoio
A Polícia Civil está pedindo apoio para evitar o furto de fios de 
cobre na região de Cascavel. Segundo a delegada  Anna Karyne 
Turbay Palodetto, não houve aumento, mas sim uma constância 
na prática deste tipo de crime por conta da situação econômica 
pela qual o país está passando e pelo aumento significativo do 
valor do cobre, o que incentivou ainda mais a prática do crime.

l Pág.7

PÁGINA

04
Mulheres de Cascavel querem
Secretaria Municipal e políticas
e serviços público integrados

PÁGINA

06
Prefeituras das maiores
cidades do Paraná unidas
pela doação de órgãos

PÁGINA

07
Semana do Trânsito encerra
programação hoje, mas alertas
seguem todos os dias do ano

Vereadores aprovam Refic
e contribuinte terá até dia
10 de dezembro para aderir 
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Árvores, condição sine qua non
A primavera chega no dia 22 de setembro e o Dia da Árvore chegou um dia 

antes, para anunciar a mais bela estação do ano. Infelizmente, acho que não temos 
muito para comemorar, pois nós, seres humanos, não sabemos ou não queremos 
cuidar bem da natureza. Nós não cuidamos do nosso meio ambiente, não prote-
gemos as árvores que nos dão tudo, até o ar que respiramos e sem o qual não 
vivemos. O resultado é um planeta cada vez mais maltratado e poluído, com cada 
vez menos condições de dar sustentação à vida.

Eu não tenho árvores grandes em minha casa, pois meu jardim é pequeno e é 
o único lugar onde tem um pouquinho de terra para plantar. E gostaria, gostaria de 
ter uma grande área para plantar muitas árvores e cuidar bem delas.

Nem meus pés de jacatirão tenho mais, que morreram, mas que floresciam 
lindamente. Tenho só alguns pés de araçá, pequenos, embora produzam abun-
damentemente e dois pés de mamão papaia, dos quais um já frutificou, mas eu 
não colho, deixo os mamões para os passarinhos que vem cantar no meu jardim 
e nas minhas calhas, nas minhas janelas e no chão da minha cozinha. Eles me 
fazem festejar o dia da árvore, eles me lembram da importância vital do verde para 
o ser humano.

E por falar em jacatirão, o manacá-da-serra, aquela variedade de jacatirão do 
inverno, que floresce em julho, ainda está florido, fazendo companhia para os ipês, 
que estão cobertos de sol. Já nem sei mais direito a época de florescência deles, 
dos ipês, com todo esse descompasso do tempo, resultado do nosso descaso para 
com o meio ambiente, que têm mudado tudo, inclusive as estações.

Dá gosto ver árvores majestosas como o ipê e o jacatirão exibirem suas flores 
e suas cores ao mesmo tempo e é uma coisa que não é normal, pois o manacá-da-
-serra floresce em julho, dificilmente alcançaria a florada do ipê. E a nossa primavera 
entra, assim, ornada com as flores douradas do ipê, que irradiam luz, e as flores 
do jacatirão-manacá, que ainda persistem. Persistem, apesar do nosso descaso 
para com Mãe Natureza.

Como eu já disse em outra crônica, eu gosto de árvores. Gosto de muitas 
coisas: de um sorriso de criança, de um rio de águas claras, de flores, campos e 
praças. Gosto de natureza, simplicidade, pureza, de terra, mar e de sol. E gosto 
muito de árvores. Gosto delas na primavera, no inverno, no verão e até no outono. 
Gosto do verde das árvores, gosto da cores das suas floradas, gosto da sua som-
bra, dos seus frutos. Gosto de árvores pequenas, médias e grandes, símbolos da 
natureza. E parabenizo a todas elas, que nos dão tanto, a todos nós, até purificam 
o ar que respiramos e nós cuidamos tão pouco delas... 

Que não nos lembremos de refletir sobre o valor das árvores em nossas vidas 
apenas num dia do ano reservado a elas. Precisamos nos conscientizar que sem 
elas, não sobreviveremos neste planeta que já foi mais azul. Se não protegermos 
nossas matas, nosso verde, a água desaparecerá e tudo virará deserto. E a vida 
não resiste em desertos.

Todo dia é dia das árvores, é dia da vida.

Luiz Carlos Amorim, escritor, editor e revisor/ luizcarlosamorim.blogspot.com.br

 “Meus ideais e os ideais 
do Papa são os mesmos. 
Na verdade, quando um 

bispo se apresenta como aquele 
que segue a Jesus Cristo, ele 

tem presente àquilo que o 
Papa orienta e ensina” 

Dom Adelar Baruffi
Novo Arcebispo de Cascavel, 

em coletiva de imprensa, 
segunda-feira (27) 
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Alzheimer aumenta o 
risco de covid-19 grave

Pesquisadores brasileiros 
identificaram que o Alzhei-
mer é um fator de risco para 
quem contrai a covid-19, inde-
pendentemente da idade. O 
estudo foi publicado na revista 
Alzheimer’s & Dementia, perió-
dico da associação que pes-
quisa a doença e que tem sede 
em Chicago (EUA). Foram usa-
dos dados do sistema de saúde 
britânico, reunindo informa-
ções de 12.863 pessoas maio-
res de 65 anos.

O trabalho mostrou que 
quando um paciente era 
internado e já tinha Alzhei-
mer, o risco de desenvolver 
um quadro mais grave por 
conta do vírus da covid-19, 
o Sars-CoV-2, foi três vezes 
maior na comparação com 
quem não tinha a doença. No 
caso de pacientes com mais 
de 80 anos, o risco é seis vezes 
maior. A doença não aumen-
tou o risco de internações ao 

ser comparado com outras 
comorbidades.

“Os pacientes interna-
dos infectados por covid-
19, se tiverem um quadro de 
Alzheimer, é um fator signi-
ficativamente agravante de 
internação”, aponta Sérgio 
Verjovski, doutor em biofí-
sica e liderança científica 
do Laboratório de Parasito-
logia do Instituto Butantan. 
O estudo também envolveu 
pesquisadores da Universi-
dade de São Paulo (USP) e 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Os dados dos participantes 
foram divididos em três gru-
pos: 66 a 74 anos (6.182 pes-
soas), 75 a 79 anos (4.867 pes-
soas) e acima de 80 anos (1.814 
pessoas). Dessa amostragem 
inicial, 1.167 pessoas estavam 
com covid-19. Verjovski explica 
que o banco inglês foi usado 
por ter o histórico de mais de 

10 anos dos pacientes, além 
disso possui o sequencia-
mento genômico da maior 
parte dos indivíduos.

ATENÇÃO RÁPIDA
O pesquisador destaca 

que essa descoberta revela 
a importância de uma aten-
ção rápida a esses pacien-
tes, considerando as chan-
ces de agravamento. “Tudo 
isso aponta para o fato de 
que esses pacientes necessi-
tam de uma intervenção mais 

imediata. Pacientes com 65 a 
70 anos tinham risco aumen-
tado em quase quatro vezes 
de terem complicações e irem 
a óbito”, exemplificou.

Algumas hipóteses podem 
explicar essa relação e Ver-
jovski destaca que estudos 
ainda estão sendo feitos. Con-
tudo, um dos mecanismos pos-
síveis é que quando o SARS-
-CoV-2 infecta o organismo, o 
corpo responde com um pro-
cesso inflamatório para com-
bater o vírus.

Covid-19: Pfizer inicia estudo 
com medicamento para prevenção 

A Pfizer informou, nessa 
segunda-feira (27), que deu 
início a um estudo de fase 
intermediário a final para 
avaliar a eficácia e segu-
rança de um medicamento 

antiviral oral, destinado à 
prevenção da covid-19.

O PF-07321332 será tes-
tado em até 2.660 voluntários 
saudáveis, com 18 anos ou 
mais, e que vivem na mesma 

FATORES GENÉTICOS
Verjovski disse que o grupo 

busca agora relações entre os 
fatores genéticos de propensão 
da doença de Alzheimer e o agra-
vamento da covid-19. “A gente 
agora está tentando associar os 
dados clínicos com os dados de 
variantes genéticas envolvidas 
com Alzheimer para ver se aponta, 
entre os genes causadores Alzhei-
mer, algum que aumenta tam-
bém nitidamente a gravidade da 
covid e que pode apontar para um 
mecanismo genético.”

casa que paciente sintomá-
tico da covid-19. Os cientis-
tas vão avaliar se o fármaco 
é capaz de prevenir a infec-
ção entre as pessoas expos-
tas ao vírus Sars-CoV-2.

Lotofácil



03POLÍTICACASCAVEL, 28 DE SETEMBRO DE 2021

 A proposta que institui o Regime de 
Previdência Complementar para os Ser-
vidores Públicos do Município de Casca-
vel também foi aprovada. A matéria fixa 
o limite máximo para a concessão de 
aposentadorias e pensões de que trata 
o artigo 40 da Constituição Federal e 
dispõe sobre a celebração de convênio 
com entidade fechada de Previdência 
Complementar.

Devem aderir à previdência comple-
mentar aqueles servidores que recebem 
rendimentos superiores ao limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e 
pensões pagos pelo Regime Próprio de 
Previdência Municipal aos servidores 
públicos efetivos do Executivo, Legisla-
tivo e Autarquias que ingressarem no 
serviço público após a vigência da lei. 
Os valores pagos não poderão exceder o 

A sessão da Câmara Municipal 
de Cascavel, ontem (27), discutiu 
alguns dos projetos mais importan-
tes do ano. Foram votados projetos 
como o Refic 2021, o Plano Pluria-
nual e a Previdência Complementar 
dos servidores públicos.

O Projeto de Lei nº 132/2021, 
que institui o Refic (Programa de 
Recuperação Fiscal do Município 
de Cascavel) para o ano de 2021, 
foi aprovado por unanimidade e, 
hoje, volta para segunda votação, 
para depois seguir para sanção 
do prefeito Leonaldo Paranhos. O 
Refic estará disponível para que os 
interessados em quitar as dívidas 
com o fisco municipal possam dar 
entrada no requerimento de adesão 
ao programa com prazo até o dia 
10 de dezembro deste ano. 

A justificativa da proposta apre-
sentou os impactos econômicos 
causados pela pandemia de Covid-
19 na economia cascavelense. 
Com o projeto, contribuintes ina-
dimplentes que aderirem ao Refic 

2021 poderão optar por até cinco 
modalidades de parcelamento, que 
vão desde cota única, com des-
conto de 90% sobre juros e multa 
moratória, até pagamento em até 
48 vezes, sem desconto sobre 
juros e multas.

PPA
Outro projeto de extrema impor-

tância que foi votado durante a 
sessão de ontem foi o Plano Plu-
nianual, que é o instrumento de 
planejamento governamental. O 
projeto estabelece as diretrizes, 
os objetivos e as metas da admi-
nistração pública com estimativa de 
receitas e da proposta orçamentá-
ria para os próximos quatro anos. 

Os vereadores analisaram e 
aprovaram por unanimidade o 
Projeto n° 116 de 2021, que 
trata do Plano Plurianual do Muni-
cípio de Cascavel para o período 
de 2022 a 2025. Em Cascavel, 
a previsão de receita orçamentá-
ria para os próximos quatro anos 

é de quase R$ 7 bilhões, sendo  
R$ 1.669.921.500,00 em 2022. 

O PPA começa a valer a par tir 
do segundo ano de um mandato 
até o final do primeiro ano do 
mandato seguinte, garantindo 
a continuidade dos projetos na 
mudança das gestões. O pró-
ximo passo é a elaboração da 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias), que tem como objetivo tra-
çar as prioridades na execução do 
orçamento para o próximo ano. 
Nesta lei basicamente devem 
estar previstos de forma atuali-
zada as receitas e despesas e 
os projetos e atividades traçados 
anteriormente no PPA.

Já a LOA (Lei Orçamentária 
Anual) é a última etapa na formu-
lação do Orçamento Municipal, 
devendo estar em sintonia perfeita 
com o PPA e com a LDO, os quais 
foram planejados pelo Poder Execu-
tivo, aprovados pelo Poder Legisla-
tivo e apresentados em audiências 
públicas ao cidadão.

Câmara aprova Refic e contribuinte
tem até 10 de dezembro para aderir

Servidores municipais vão contar com Previdência Complementar

limite máximo dos benefícios fixados pelo 
Regime Geral de Previdência Social, que 
atualmente é de R$ 6.433,57.

As regras não mudam para os servi-
dores que já estão em exercício, porém, 
estes podem manifestar interesse em 
aderir à previdência complementar. No 
projeto encaminhado pela prefeitura, 

também estão definidas as condições de 
celebração de convênio com entidade 
fechada de previdência complementar, 
que irá administrar os fundos.

Na sessão ordinária desta terça-feira 
(28), devem ser apresentadas emendas 
ao projeto, de forma que fiquem mais cla-
ras as condições de adesão à previdência. 

A
S

S
E
S

S
O

R
IA

 /
C

M
C

 - 
FL

ÁV
IO

 U
LS

E
N

H
E
IM

E



04 POLÍTICA CASCAVEL, 28 DE SETEMBRO DE 2021

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀䔀䴀䔀䜀䄀

倀刀伀
䴀伀 㤀

Ⰰ㤀　刀␀

䐀攀甀 愀 氀漀甀挀愀 渀漀 䜀攀爀攀渀琀攀℀

倀攀曢 匀モ攀挀椀漀渀愀搀曢℀

팀吀䤀䌀䄀匀
䌀䔀一吀刀䄀䰀

䌀栀愀洀攀 漀 䴀爀 䈀攀愀渀℀

㜀 氀漀樀愀猀 攀洀 䌀愀猀挀愀瘀攀氀
匀䤀䜀䄀 一伀匀匀䄀匀 刀䔀䐀䔀匀 匀伀䌀䤀䄀䤀匀

䔀 䘀䤀儀唀䔀 倀伀刀 䐀䔀一吀刀伀 䐀䔀 吀伀䐀䄀匀 䄀匀 倀刀伀䴀伀윀픀䔀匀

⠀㐀㔀⤀ 㤀㤀㤀　㐀ⴀ　㐀㐀㌀

A Câmara Municipal de Casca-
vel promoveu a primeira audiência 
pública que teve como tema as 
políticas públicas voltadas para 
mulheres em Cascavel. Proposto 
pelas vereadoras Beth Leal (Repu-
blicanos), Professora Liliam (PT) e 
pelo presidente da Câmara, Alécio 
Espínola (PSC), a audiência levan-
tou quais as ações e programas já 
realizados pelas secretarias muni-
cipais e, especialmente, quais as 
principais demandas e reivindica-
ções dos movimentos sociais, cole-
tivos e organizações de mulheres.

Dentre os principais encaminha-
mentos definidos na audiência rea-
lizada na semana passada, estão 
a criação de uma Secretaria Muni-
cipal dos Direitos das Mulheres, a 
sistematização do recebimento de 
doações ao Fundo da Mulher atra-
vés do Imposto de Renda, reserva 
de uma vaga para servidora mulher 
na nova Secretaria de 2022 do 
Executivo que trata dos direitos 
das mulheres, reformulação dos 
espaços de cultura que fomen-
tem projetos para par ticipação 

Mulheres querem Secretaria 
Municipal e maior integração

ASSESSORIA/CMC – FLÁVIO ULSENHEIMER

das mulheres, sobretudo fora do 
horário comercial para que pos-
sam comparecer com os filhos e 
fora do horário comercial e efeti-
vação do Centro de Atendimento à 
Mulher, já previsto em lei e ainda 
não construído.

Também apontaram o atendi-
mento especializado aos homens 
agressores, necessidade de orien-
tação gestantes e puérperas para 
incentivo à amamentação, comu-
nicação pública efetiva sobre o do 
Banco de Leite, políticas públicas 
que efetivem e fiscalizem o atendi-
mento humanizado à mãe e bebê 
imediatamente após o parto, aco-
lhimento de mulheres que ama-
mentam nos Cmeis e monitora-
mento destas políticas públicas.

Para a vereadora Beth Leal, a 
audiência pública apontou cami-
nhos para que o Legislativo faça 
indicações e apresente projetos 
para a prefeitura, mas principal-
mente una esforços para botar em 
prática estas reivindicações. “Esta-
mos aqui para representar estas 
mulheres e dar voz aos grupos e 

coletivos. Foi para isso que fomos 
eleitas”, enfatizou.

“Constatamos no evento de 
hoje a necessidade urgente de 
que todas as ações, investimen-
tos, estatísticas e programas do 
município estejam unificados sob 
a chancela de uma secretaria, que 
vai trabalhar de maneira transver-
sal e multidisciplinar para garantir 
dignidade às mulheres e a efetiva-
ção plena de seus direitos”, defen-
deu a Professora Liliam. 
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 Prefeituras se unem pela doação de órgãos
Uma campanha de estímulo à doação de órgãos, desenvolvida de forma 

conjunta entre nove prefeituras do Paraná, foi lançada onetm (27). A 
campanha “Diga Sim em Vida” está em destaque nas redes sociais das 

prefeituras de Cascavel, Maringá, Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu, 
Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão e Ponta Grossa. 27 de setembro é o 

Dia Nacional da Doação de Órgãos.
As prefeituras incentivam as pessoas que são favoráveis a doarem seus 
órgãos, a comunicar seus familiares por qualquer meio de comunicação, 

inclusive marcando alguém nos posts da campanha integrada. Atualmente, 
mais de 2,3 mil pessoas aguardam por um órgão no Paraná e o estado é 

líder em doação no país. São 41,5 doações de órgãos por milhão de habi-
tantes, enquanto a média nacional é de 18,1. Os dados são da Associação 

Brasileira de Transplante de Órgãos.
“As redes das prefeituras alcançam um número altíssimo de pessoas do 

Paraná e do Brasil. O objetivo da campanha integrada é mostrar que esta-
mos unidas em favor de um ato nobre, uma ação que pode salvar muitas 

vidas. Ficamos felizes porque o estado já é líder na doação de órgãos. Espe-
ramos que essa mensagem ultrapasse as nossas barreiras e conscientize 

outros municípios brasileiros, encorpando essa campanha do bem”, destaca 
a diretora de Conteúdo da Prefeitura de Maringá, Ana Laura Silva.

 Celebrar o Dia do Contador, o 
reconhecimento e a valorização da 
classe. Esse foi o objetivo do jantar 
promovido pelo Sincovel (Sindicato 
dos Contabilistas de Cascavel), no 
último dia 22 de setembro, em que 
a data é comemorada, reunindo 
diversos profissionais do setor 
contabilista. “A classe contábil 
vem passando por um período de 
for te reconhecimento e de valori-
zação. Por isso, precisamos cele-
brar”, destacou o presidente do 
Sincovel, Diego Paim.

Na fala de abertura, Paim agra-
deceu a presença das autoridades, 
como o vice-prefeito de Cascavel, 
Renato Silva, e o presidente da Feco-
par (Federação dos Contabilistas do 
Paraná), Paulino José de Oliveira; 
parabenizou os contadores pelo seu 
dia e comentou ações do sindicato 
na área social. O jantar contou com 
a presença de autoridades e enti-
dades parceiras. “Temos orgulho 
de ter parceria com o Sincovel, para 
ajudar o empresariado nas suas 
demandas e, também, atuar em cau-
sas sociais importantes”, resumiu a 
presidente da AMIC PR (Associação 

Sincovel celebra Dia do 
Contador em Cascavel

das Micro e Pequenas Empresas do 
Paraná), Sonia Xavier.

No evento aconteceu a entrega 
de uma placa alusiva aos 50 anos 
de profissão, do contador Sebas-
tião Martendal de Araújo. O Voto 
de Louvor e Congratulações foi pro-
posto pelo vereador Sidnei Mazutti. 
“Preciso parabenizar toda diretoria 

pelo jantar e agradecer pela home-
nagem. Tenho muito orgulho 
da minha profissão”, comentou 
Sebastião Martendal.

O evento de comemoração reu-
niu mais de cem pessoas, respei-
tando as normas e orientações das 
autoridades de saúde em relação a 
prevenção do coronavírus.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 Receita Federal apreende 
3,4 toneladas de maconha 
A Receita Federal apreendeu uma car-
reta de ração para cachorro carregada 
com maconha no Contorno Oeste em 

Cascavel nesta segunda-feira (27).
A apreensão ocorreu em uma ação 
rotineira dos agentes na região. O 

veículo apreendido estava com uma fina 
camada de pacotes de ração e a carga 
contendo 3,4 toneladas de maconha 

estava escondida embaixo dos pacotes.
O veículo teria sido carregado em Santa 
Helena e seria levado para São Paulo. 

Condutor e proprietário do caminhão enca-
minhado para Polícia Civil de Cascavel. 

 A Polícia Civil está pedindo apoio 
para evitar o furto de fios de cobre na 
região de Cascavel. A solicitação foi feita 
durante uma entrevista coletiva conce-
dida na manhã de ontem pela delegada 
Anna Karyne Turbay Palodetto. 

Segundo a delegada não houve 
aumento, mas sim uma constância na 
prática deste tipo de crime por conta da 
situação econômica pela qual o país está 
passando e pelo aumento significativo do 
valor do cobre, o que incentivou ainda 
mais a prática do crime.

“Este tipo de crime é praticado 
durante a noite e em locais mais ermos, 
auxiliando assim na impunidade dos 
criminosos. Aquele fio que foi fur-
tado acaba prejudicando a popu-
lação em razão do corte de energia 
elétrica, por exemplo. Toda a cidade 
acaba sofrendo por conta dessa prática 

Polícia pede auxílio para 
evitar furto de cobre 

delituosa” explica a delegada. 
No dia 3 de agosto deste ano foi defla-

grada em Cascavel a Operação Heavy 
Metal com intuito de combater o furto e 
a receptação de fios de cobre em Cascavel 
e região e outras operações no mesmo 
sentido serão deflagradas nos próximos 
dias para o combate ao crime. 

A polícia está com as investiga-
ções voltadas aos crimes de furtos 
de fios de cobre e já existem linhas 
de investigação, criadas com apoio 
da população, para solucionar este 
tipo de delito e que devem ser segui-
das em sigilo daqui em diante. 

“A população tem que estar de olho, 
não apenas naquele que pratica o furto, 
mas, também naquele que está comercia-
lizando, porque este sim é o que alimenta 
a prática delituosa. Para nós os recepta-
dores são tão criminosos quanto aqueles 
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A DELEGADA Anna Karyne Turbay Palodetto 
informou que a polícia segue várias linhas de 
investigação  

que realizam o furto”, ressalta a delegada.
Denúncias sobre este tipo de crime 

podem ser repassadas de forma anônima 
via telefone 190. 

Semana do Trânsito termina, mas alerta continua
A Semana Nacional de Trânsito foi 

encerrada em Cascavel com uma ativi-
dade que mobilizou a estrutura da Tran-
sitar, do Siate, do Samu, do Corpo de 
Bombeiros e da Polícia Militar na última 
sexta-feira (24). Durante a ação foi simu-
lada uma colisão com o aparato necessá-
rio ao atendimento de ocorrências com 
trauma e suporte à vida, muitas vezes 
ocasionadas por imprudência. 

A cena simulada foi uma colisão 
auto x moto, com motociciclista gra-
vemente ferido, passageira em estado 
de choque e o condutor do automóvel 
em estado grave. 

Em 2021 já foram mais de 1,8 mil ocor-
rências atendidas em Cascavel, incluindo 
perímetro urbano e rodovias, com 2.217 
vítimas. As colisões auto x moto, como 
a do simulado, representam quase 40% 
das ocorrências, mas o que mais preo-
cupa é o número de sinistros com moto-
ciclistas. Esses representam 60% do total, 
chegando a 1.284 de janeiro até a última 
sexta-feira (24).

Eles também são maioria nos aciden-
tes fatais. Dos 45 óbitos registrados em 
toda a circunscrição do Município (urbano 

e rodovias), 20 pessoas estavam em moto-
cicletas. Desse total de mortes, 19 foram 
registradas perímetro urbano, sendo que 
13 estavam em moto e, desses 12 condu-
tores, seis estavam sem habilitação.

A presidente da Transitar, Simoni Soa-
res, acompanhou a atividade e avalia que 
o principal objetivo foi sensibilizar as pes-
soas para uma mudança de mentalidade 
e comportamento, e acredita que este 
foi atingido. “Sempre teremos resultados 
positivos advindos do trabalho conjunto, 
por mais que ele não seja imediato. Nossa 
missão continua, de forma permanente”.

Todos os dias, durante essa semana, 
além do simulado, dezenas de crianças 
passaram pela estrutura montada no 
calçadão. A partir do trabalho com os 
pequenos, acredita-se numa mudança de 
cultura para esta e as próximas gerações.

Morte de idoso 
será investigada 

A causa da morte do idoso Liorcindo 
Romário de Souza, de 76 anos, será 

investigada. Ele foi encontrado na noite 
de domingo (26), na Rua Leonardo da 
Vinci, no bairro Tarumã, em Cascavel.

Segundo a família, o idoso estava 
desaparecido havia sete dias e estaria 

morto há pelo menos cinco dias. O IML 
(Instituto Médico Legal) fará exames 

complementares para definir a causa da 
morte já que o corpo estava em avan-

çado estado de decomposição.  
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