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FELIPE FACHINI

“FeliCidade” 
para idosos

Já está em pleno 
funcionamento o projeto 

Cidade do Idoso, instalado 
no Parque Tarquínio, que 

foi totalmente revitalizado 
para atender até 300 

idosos simultaneamente. 
“Aqui desenvolvemos 
várias atividades com 

nossos idosos durante a 
semana, garantido a eles 

melhoria na qualidade 
vida”, disse o secretário 
municipal de Assistência 

Social, Hudson 
Moreschi Junior. 
l Págs. 8e9

Hoje tem limpeza na
Bacia do Rio Cascavel

l Pág. 7

Cascavel vai discutir o
“voto útil” mais uma vez
Na sexta-feira (1°), um ano antes do pleito eleitoral de 2022, a Câmara Municipal de Cascavel 

promove uma audiência pública com o tema “Cascavelense vota em cascavelense”. 
O objetivo é justamente discutir a importância de eleger o máximo de representantes 

de Cascavel ou da região Oeste nas próximas eleições. l Pág. 3
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Paratletas ensinam o 
valor prático da motivação

O desempenho memorável dos nossos paratletas nas últimas 
Paralimpíadas, momento em que receberam holofotes que mereceriam 
ter sempre, faz perceber o valor da motivação correta para a superação 
de desafios físicos.

Como terapeuta ocupacional, vejo muitas vezes no consultório a 
dificuldade de alguns pacientes encontrarem sentido nos exercícios 
que realizam. A dor é inerente ao treino, sem dúvida – mas se ela traz 
um ganho objetivo, parece que até diminui um pouco e os ganhos são 
muito mais velozes.

Um dos métodos que mais trazem esse senso de recompensa é 
o Perfetti, e ele se baseia muito na motivação do paciente. O objetivo 
é melhorar a qualidade dos movimentos de forma personalizada, sem 
foco apenas na retomada, mas pensando em aprimorar cada ação. E, 
para que a reabilitação seja efetiva, é preciso reeducar o próprio cére-
bro, ou seja, ativar as áreas cognitivas relacionadas a cada músculo.

Isso ocorre por meio do reaprender – aprender de novo a usar 
determinadas áreas da mente; pela reorganização de movimentos. 
Assim, a atividade dirigida permite criar estratégias para que o cérebro 
grave essa nova informação, de forma ativa e duradoura.

Só assim o retorno será de longo prazo, e ninguém tem mais foco 
no resultado do que um paratleta – pois a superação é uma necessi-
dade diária, e seu sucesso na carreira esportiva será proporcional ao 
seu empenho. O mesmo se aplica a outras carreiras, como os músicos: 
fiquei emocionada ao assistir a um vídeo de uma garota baterista para 
quem foi desenvolvida uma prótese de braço de forma que pudesse 
voltar a tocar.

Foi justamente nesse contexto que o italiano Carlo Perfetti desen-
volveu, nos anos 1970, o método pelo qual se convida o paciente a ser 
parte ativa da terapia – ou seja, ele se torna o “dono” do seu tratamento, 
deixando de ser “paciente” para se tornar um parceiro da terapia. O 
terapeuta analisa as dificuldades do paciente, trazidas, por exemplo, 
das recordações dos movimentos anteriores à lesão, e assim obtém 
uma melhor motivação de refiná-los. É muito recompensador verificar o 
ganho em resultados. Inclusive, meus pacientes têm repetido constan-
temente que “agora a terapia faz sentido”. Isso me traz grande alegria!

* Syomara Cristina Szmidziuk atua há 31 anos como terapeuta 
ocupacional, e tem experiência no tratamento e reabilitação dos 

membros superiores em pacientes neuromotores.  
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Policial Madril
Vereador de Cascavel 
que propôs redução 

pela metade da 
alíquota de ISS

“Foram muitas as 
academias que tiveram 
seu faturamento 

reduzido no período 
da pandemia”

‘‘
‘‘
‘‘

‘‘“Entendo 
que as 

academias 
foram mais 

atingidas 
do que os 

hotéis”
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Atraso na segunda dose está em 11%
Rio de Janeiro – A Fun-

dação Oswaldo Cruz lançou 
ontem o primeiro Boletim Vigi-
Vac, que acompanha o cum-
primento do esquema vacinal 
proposto contra a covid-19. 
Dessa forma, é verificada a efe-
tividade das vacinas utilizadas 
pelo PNI (Programa Nacional 
de Imunizações) no Brasil.

Os primeiros resultados, 
feitos com base nos dados 
lançados até o dia 15 de 
setembro, mostram que a 
taxa de atraso nacional para 
todas as vacinas é de 11%, 
sendo de 15% para a Astraze-
neca, 33% para a CoronaVac e 
1% para a Pfizer-BioNTech. A 
Fiocruz ressalta, no entanto, 
que a vacinação com o imuni-
zante da Pfizer começou ape-
nas em maio e que a quanti-
dade de indivíduos em possível 

atraso ainda é pequena.
Para a AstraZeneca e a 

Pfizer, foram considerados 
84 dias de intervalo para a 
segunda dose, e para a Coro-
naVac o prazo é 28 dias. O 
painel leva em conta os indi-
víduos que tomaram a pri-
meira dose e que ainda não 
tomaram a segunda. A situa-
ção de atraso é caracterizada 
após 14 dias da data prevista 
para a segunda injeção.

Em um recorte estadual, o 
Ceará tem a maior proporção 
de pessoas em atraso para a 
segunda dose, com 33%, e o 
Rio Grande do Norte tem a 
menor proporção, com 5,4%. 
Em números absolutos, São 
Paulo está com 1,25 milhão 
de pessoas que tomaram a 
primeira dose e não volta-
ram na data prevista para a 

Estudo mostra sintomas de covid-19 de longo prazo em pacientes
Oxford – Pelo menos um 

sintoma de covid-19 de longo 
prazo foi encontrado em 37% 
dos pacientes de três a seis 
meses depois da infecção pelo 
novo coronavírus, mostrou um 
estudo amplo da Universidade 
de Oxford e do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas de Saúde 

nessa quarta-feira (29).
Entre os sintomas mais 

comuns estão problemas respi-
ratórios, fadiga, dor e ansiedade, 
disse a Universidade de Oxford 
depois de investigar sintomas 
em mais de 270 mil pessoas que 
se recuperam da doença.

Os sintomas se revelaram 

mais frequentes em pessoas que 
foram hospitalizadas e ligeira-
mente mais comuns entre mulhe-
res, de acordo com a pesquisa.

Ele não revelou causas deta-
lhadas, gravidade ou duração 
dos sintomas da covid longa, 
mas indicou que pessoas mais 
velhas e homens tiveram 

mais dificuldades respirató-
rias e problemas cognitivos, 
enquanto jovens e mulheres 
tiveram mais dores de cabe-
ças, sintomas abdominais e 
ansiedade ou depressão.

“Precisamos identificar os 
mecanismos subjacentes aos 
diversos sintomas que podem 

afetar os sobreviventes”, disse 
Paul Harrison, professor da Uni-
versidade de Oxford que coman-
dou o estudo.

“Essa informação será essen-
cial se for para evitar ou tratar 
eficazmente as consequências 
de saúde de longo prazo da 
covid-19”, acrescentou.

segunda, Rio de Janeiro tem 
956,9 mil e Bahia tem 907,5 
mil  que não retornaram 
aos postos.  Os menores 
números são em Roraima 
(21,5 mil), Acre (28,3 mil) e 
Amapá (31,1 mil).

A Fiocruz destaca que o 
atraso da segunda dose pode 
“comprometer seriamente 
a efetividade das vacinas 
no país” e, portanto, “é de 
extrema importância realizar 
este monitoramento para pro-
mover ações que atuem de 
forma assertiva na resolução 
do problema”.

Os dados são atualizados 
semanalmente e podem ser 
visualizados de forma inte-
rativa, nos âmbitos munici-
pal e estadual, além do tipo 
de vacina, com o percentual 
e o número de indivíduos em 

atraso para completar a imu-
nização contra a covid-19. 
Segundo a Fiocruz, “o objetivo 
do painel é apoiar os gestores 

públicos a identificar municí-
pios que precisam de suporte 
para acelerar a vacinação da 
segunda dose”.

O atraso da segunda dose pode comprometer seriamente a 
efetividade das vacinas no país

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Lotofácil concurso: 2335
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 Significativos percentuais dos 
votos de eleitores de Cascavel e de 
outras cidades do Oeste são des-
tinados a candidatos a deputados 
estadual ou federal com domicílio 
em outras regiões. Consequên-
cia disso é o enfraquecimento da 
representatividade da região, tanto 
na Câmara Federal quando na 
Assembleia Legislativa do Paraná. 

Com o objetivo de mudar este 
cenário, uma campanha encabe-
çada pelo vereador Dr. Lauri Silva 
(Pros) que começou ser estrutu-
rada ainda em maio, busca tentar 
reverter esta situação e procura 
mobilizar os eleitores da região 
oeste para o voto útil, ou contra 
os chamados paraquedistas, aque-
les candidatos que só aparecem no 
período eleitoral.

Na próxima sexta-feira (1°), 
a Câmara de Cascavel promove 
uma audiência pública com o tema 
“Cascavelense vota em cascave-
lense”. O objetivo é justamente 
discutir a importância de eleger o 
máximo possível de representantes 
de Cascavel ou da região nas próxi-
mas eleições. A audiência contará 
com a presença de entidades orga-
nizadas da sociedade civil, como 
OAB, Acic, Amic e Pastoral Política. 
Campanha similar já foi organizada 
em eleições anteriores, na época 
capitaneada por entidades civis 
organizadas.

De acordo com Lauri, repre-
sentantes da região conhecem 
as principais necessidades da 
cidade e podem defender bandei-
ras específicas, fiscalizar obras 
e investimentos, além de trazer 
recursos para obras e ações com 
emendas parlamentares, o que 
torna seus mandatos mais acessí-
veis à comunidade. “Tivemos bons 
representantes locais que não se 

elegeram porque não alcançaram 
a votação, enquanto muitos votos 
de cascavelenses, respeitando a 
democracia, acabaram indo para 
candidatos eleitos que nunca vie-
ram aqui”, afirma.

Cascavel tem mais de 220 mil 
eleitores e conta hoje com quatro 
representantes da Assembleia 
Legislativa do Paraná: os depu-
tados Coronel Lee (PSL), Márcio 
Pacheco (PDT), Gugu Bueno (PL) e 
Professor Lemos (PT), e dois depu-
tados federais, Evandro Roman 
(Patriotas) e Hermes Parcianello 
(MDB). Em legislaturas anteriores, 
os cascavelenses já conseguiram 
eleger cinco deputados estaduais 
e quatro deputados federais.

Lauri garante que Cascavel tem 
potencial para eleger mais repre-
sentantes da cidade. “Cascavel 
tem um grande potencial. Tem 
mais de 200 mil eleitores e pode-
mos eleger bons representantes 

na Assembleia Legislativa e na 
Câmara dos Deputados. Só que, 
para isso, precisamos nos unir”, 
disse. 

Nas eleições de 2018, cerca 
de 40 mil votos de Cascavel foram 
dados para candidatos de outras 
regiões nas eleições estaduais e 
95 mil votos para deputado fede-
ral, todos os deputados federais e 
estaduais eleitos receberam votos 
em Cascavel. Candidatos que não 
são da região fizeram uma quan-
tidade de votos considerável no 
município, como o deputado esta-
dual Delegado Francischini (PSL), 
por exemplo, que fez 5.599 votos 
em Cascavel, ou Evandro Araújo 
(PSC), que fez 1.199 votos.

O mesmo aconteceu com repre-
sentantes da Câmara Federal o 
deputado Sargento Fahur (PSL), por 
exemplo, que fez 10.155 no Municí-
pio, Gleisi (PT) 7.898 votos e Felipe 
Francischini (PSL) 6.034 votos. 

Câmara de Cascavel debate voto útil e 
estratégico para candidatos do Oeste

FLÁVIO ULSENHEIMER/ASSESSORIA CMC

VEREADORES convocam população e a sociedade organizada para o “voto estratégico”
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 Com o objetivo de qualificar 
e capacitar profissionalmente 
pessoas que tiveram algum 
envolvimento com substância 
psicoativas, o Departamento de 
Políticas sobre Drogas, em parce-
ria com instituições terapêuticas 
credenciadas no programa Vida 
Nova - Molivi e Renascer - encami-
nhou para participarem do curso 

de eletricidade automotiva 14 
homens adultos.

De acordo com Rafael Tortato, 
diretor do Departamento de Políti-
cas sobre Drogas, serão 80 horas 
de curso realizado pelo programa 
Carreta do Conhecimento 2021, 
do governo do Estado. O foco é 
a reinserção dessas pessoas no 
mercado de trabalho.

 O vereador Policial Madril (PSC) 
quer que as academias sejam 
incluídas no rol de atividades a 
serem beneficiadas com a redu-
ção temporária na alíquota de ISS 
(Imposto Sobre Serviços) prevista 
pelo Projeto de Lei Complementar 
nº 7/2021, proposto pelo Poder 
Executivo. Para isso, ele protoco-
lou na terça-feira (28) a Emenda 
nº 1 ao PLC 7/2021, que deve ser 
incluída para votação junto com a 
proposição principal.

O texto original do projeto do 
Executivo lista apenas atividades 
do setor de hospedagem como 
beneficiárias da redução de 5% 
para 2,5% durante o período de 
vigência do estado de calamidade 
pública decretado pelo prefeito 

Madril quer benefício da redução 
temporária do ISS para academias

 A LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias), que estabelece quais 

serão as metas e prioridades 
para o próximo ano, foi proto-
colada no início desta semana 
na Câmara de Vereadores pelo 
secretário de Planejamento e 

Gestão, Edson Zorek. A LDO pro-
jeta para 2022 uma arrecadação 
de R$ 1.547 bilhão e detalha os 
investimentos. A Prefeitura teria 

até o dia 30 para protocolar, mas 
optou em fazer um pouco antes 
do prazo final e, assim, dar mais 

tempo para os parlamentares 
avaliarem. “Os vereadores vão ter 
condições de avaliar e apresentar 
as emendas que entenderem ser 
necessárias”, afirma Zorek. Até 
do dia 15 de novembro o Municí-
pio irá protocolar LOA (Lei Orça-

mentária Anual). 

Leonaldo Paranhos (PSC) em 13 
de julho deste ano. Estão rela-
cionados no artigo 1º do PLC ati-
vidades como “hospedagem de 
qualquer natureza em hotéis, 
apar t-service condominiais, flat, 
apar t-hotéis, hotéis, residência, 
residence-service, suite service, 
hotelaria marítima, motéis, pen-
sões e congêneres; ocupação 
por temporada com fornecimento 
de serviço”, que estão listadas no 
item 9.01 do art. 158 da Lei Com-
plementar 01/2001.

O que o vereador propõe é que 
as academias previstas no item 
6.04 da mesma lista de serviços 

na LC 01/2001 também possam 
receber essa redução pela metade 
da alíquota de ISS, por terem sido 
até mais atingidas pelos efeitos 
da pandemia do que os hotéis e 
congêneres. “Foram muitas as 
academias que tiveram seu fatu-
ramento reduzido no período da 
pandemia. Podemos citar aqui 
as medidas restritivas tomadas e 
baixadas pelos governos estadual 
e municipal e que obrigaram as 
academias a baixarem suas por-
tas e não funcionarem durante o 
período da pandemia. Entendo que 
as academias foram mais atingidas 
do que os hotéis”, explicou Madril.

LDO 2022 já está 
na Câmara para

discussão

Pacientes de clínicas terapêuticas farão 
cursos pelo ‘Carreta do Conhecimento’
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QUATORZE adultos vão participar do curso de eletricidade automotiva
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EXAMES REALIZADOS DE 
JANEIRO A AGOSTO

2019: 13.131 exames  
Total anual: 21.591

2020: 5.072 exames
Total anual: 10.329

2021: 7.188 exames  

Saúde de Cascavel prepara ações 
para campanha do Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa, 
criada com objetivo de conscien-
tizar e aler tar as mulheres e a 
própria sociedade sobre a preven-
ção e diagnóstico do câncer de 
mama, mais recentemente incluiu 
também o câncer de colo de útero 
como foco das ações preventivas. 
O mês é celebrado anualmente 
e, durante a campanha, são com-
partilhadas informações que pro-
movem a conscientização sobre a 
doença; proporciona maior acesso 
aos serviços de diagnóstico e de 
tratamento e contribui para a redu-
ção da mortalidade.

Pensando nisto, a Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde de Cas-
cavel) irá reforçar seus serviços 
ao público feminino, realizando 
atendimentos às mulheres em 
suas unidades de saúde durante 
o horário normal de funcionamento 
e, todas as quintas-feiras do mês 
de outubro, das 18h às 21h, serão 
realizados exames de preventivos 
em mulheres, com pré-agenda-
mento, e pedidos de mamografia 
de rastreamento.

Além disso, a Sesau irá fazer 
coleta de exame citopatológico em 
algumas indústrias e empresas, 
com o objetivo de ofertar o exame 

para mulheres que possuem dificul-
dade em se ausentar do trabalho. 
A atividade será desenvolvida pela 
Unidade de Atendimento Móvel.

Segundo estatísticas da Secre-
taria de Saúde, a maior procura 
pelo exame é de mulheres a partir 
de 25 anos.

ILUSTRAÇÃO/INCA

Quando o câncer de mama é descoberto 
no início, há mais chances de cura.

Fique atenta aos sinais e sintomas suspeitos de 

câncer de mama:

Nódulo (caroço) duro, em geral fixo e indolor

Endurecimento de partes da mama

Mudanças na pele da mama

Alterações no mamilo

NNódulo no pescoço ou nas axilas

E procure logo o serviço de saúde para avaliação.

www.inca.gov.br

“Eu cuido da minha
saúde todos os 
dias. E você?”

Com a pandemia houve uma 
redução de aproximadamente 
45% em comparação ao mesmo 
período (janeiro a agosto) de 2019. 
A Sesau destaca que durante todo 
o ano esses mesmos exames são 
disponibilizados às mulheres nas 
unidades de saúde. 

NÚMEROS DO CÂNCER ENTRE AS MULHERES EM 2020

Mama feminina 66.280 29,7
Cólon e Reto 20.470 9,2
Colo do útero 16.710 7,5
Traqueia, Brônquio e Pulmão 12.440 5,6
Glândula Tireoide 11.950 5,4
Estômago 7.870 3,5
Ovário 6.650 3,0
Corpo do útero 6.540 2,9
Linfoma não-Hodgkin 5.450 2,4
Sistema Nervoso Central 5.230 2,3
Todas as Neoplasias, exceto 223.110 100
pele não melanoma 
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 Alunos do 4º e 5º da Escola 
Municipal Hércoles Bosquerolli 
receberam a coordenadora da Edu-
cação Ambiental, Indialara Taciana 
Rossa, em uma aula na região do 
Lago Municipal. Os estudantes, 
acompanhados da professora 
Elaine Margarida Comissio e da 
diretora da instituição, Rosimere 
Steffens, tiveram a oportunidade 
de aprender sobre a importância do 

cultivo e da preservação que deve-
mos manter das árvores.

“Simbolizamos a dinâmica escolar 
entregando aos alunos mudas frutífe-
ras para que, junto dos pais ou res-
ponsáveis, possam plantar, de acordo 
com o Plano Municipal de Arboriza-
ção. Além disso, folders ilustrativos 
foram disponibilizados com todas as 
informações sobre a importância de 
uma árvore para o município e por 

consequência para nós, moradores”, 
destacou a coordenadora.

Ao longo deste mês de setem-
bro, a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, com o apoio do IAT (Insti-
tuto Água e Terra), órgão vinculado 
a Secretaria Estadual do Desenvol-
vimento Sustentável e do Turismo, 
realiza ações de plantio e orienta-
ções sobre o cultivo de uma espé-
cie, sejam elas nativas e frutíferas.

 Nesta quinta-feira (30), equi-
pes da Sanepar, Copel, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e da ONG Ami-
gos dos Rios promovem um mutirão 
para limpeza na bacia do Rio Casca-
vel. A ação integra as atividades da 
Semana do Voluntariado no Paraná, 
dentro do eixo temático ambiental.

A partir das 8h30, o grupo se 
reúne na barragem do Rio Casca-
vel para recolher lixo na região do 
Lago Municipal e do Rio Cascavel, 
plantar mudas de árvores e pro-
mover a educação ambiental na 
população do entorno.

NO PARANÁ
A Semana do Voluntariado no 

Paraná foi criada em 1990, tendo 
o dia 27 como data alusiva ao 
Voluntário do Paraná. A iniciativa é 
da SGAS (Superintendência Geral 
de Ação Solidária), do Governo do 
Estado. O objetivo original é incen-
tivar e multiplicar ações voluntárias 
por todo território paranaense. 
Eventos online e presenciais 
foram realizados todos os dias da 
semana em diferentes cidades, 
com a promoção de empresas 
públicas estatais e outros órgãos.

No eixo ambiental, a meta foi 
a de envolver a comunidade local 

Sanepar e parceiros realizam 
limpeza na Bacia do Rio Cascavel

em um grande movimento de 
mobilização pela água e pelo meio 
ambiente. A proposta de ações 
atende os Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 6, 11 
e 12: Água Potável e Saneamento, 
Cidades e Comunidades Sustentá-
veis e Consumo e Produção Sus-
tentáveis, respectivamente.

ABASTECIMENTO
Além do necessário cuidado 

com a Bacia do Rio Cascavel, de 
olho na recuperação e preservação 

dos mananciais, a Sanepar tam-
bém reforço o alerta para o uso 
racional da água. No Oeste, as 
cidades de Medianeira e Céu Azul já 
estão no rodízio do abastecimento. 
Além de Cascavel, Três Barras do 
Paraná, Santa Tereza do Oeste, 
Matelândia, Anahy, Campo Bonito, 
Lindoeste, Santo Izidoro (distrito de 
Três Barras do Paraná), e Vila Agro 
Cafeeira (distrito de Matelândia) 
estão em estado de alerta devida 
a baixa vazão dos poços e manan-
ciais de abastecimento. 

ARQUIVO/SANEPAR

A AÇÃO integra as atividades da Semana do Voluntariado no Paraná 

Alunos recebem mudas frutíferas em aula especial
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 O projeto Cidade do Idoso foi 
pensado para permitir que as pes-
soas acima de 60 anos pudes-
sem ter um espaço adequado de 
atendimento, possibilitando as-
sim, cuidados com a saúde física 
e psicológica da Terceira Idade da 
população de Cascavel.  E isso já 
está sendo possível através do 
uso de um espaço todo equipado 
para este fim. O Parque Tarquínio, 
tradicional espaço verde localizado 
no Parque São Paulo, foi totalmente 
remodelado garantindo pistas de ca-
minhada, espaço de lazer e área de 
atividade esportiva para as atividades.

A “Cidade do Idoso” funciona 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. Todos é possível ter a par-
ticipação de 200 a 300 idosos, 
simultaneamente, nas diversas 
atividades oferecidas pelo progra-
ma. Contudo, atualmente, cerca 
de 100 idosos estão inscritos e 
“trabalhando”. E para facilitar o 
acesso, a Prefeitura de Cascavel 

Uma “cidade” para a   FeliCidade do Idoso

também oferece a Linha Felicidade 
do idoso, transporte coletivo espe-
cífico para quem deseja participar.

Para o secretário municipal de 
Assistência Social, Hudson Mores-
chi, envelhecer com qualidade de 
vida representa um grande diferen-

cial. “Aqui desenvolvemos várias 
atividades com nossos idosos 
durante a semana, garantido a 
eles melhoria na qualidade vida”, 
garante o secretário. As ativida-
des no parque são diversas e vão 
desde exercícios físicos e jogos de 
mesa, a oficinas de dança e mú-
sica e bingo, sem contar que no 
local também é servido almoço e 
outras refeições para os idosos.

Com a retomada das ativida-
des depois de um longo período 
de isolamento dos idosos, devido 
a pandemia, as atividades aconte-
cem seguindo todos os protocolos 
estabelecidos pela saúde, como 
por exemplo: é exigido a compro-
vação da 2ª dose da vacina, uso 
de máscaras, distanciamento so-
cial e uso de álcool em gel. 

Para organizar melhor o núme-
ro de pessoas que participam das 
oficinas, é preciso fazer a inscri-
ção antecipada através do telefo-
ne (45) 99158-2343.

“NOVO PARQUE”
Para abrigar a Cidade do Iodos, 

o Parque Tarquínio foi totalmen-
te revitalizado. As obras contem-
plaram a reforma dos banheiros, 
nova pintura de toda a extensão 
do parque, implantação de novos 
pavers, plantio de flores e mudas 
nativas, revitalização dos quatro 
portais de acesso e do campo de 
futebol, além da recuperação dos 
postes de iluminação, entre ou-

tras melhoras.
No total, são mais de 77 mil 

metros quadrados de mata nativa, 
córregos, trilhas para caminhadas, 
bancos para descansar e lagos. A 
área verde é preservada e, pelo 
bosque, diariamente servidores fa-
zem a limpeza e manutenção que 
contribui para o bem-estar e lazer 
dos frequentadores. Além dos ido-
sos, com o novo visual e cuidado, 
o parque tem ampliado, gradativa-

mente, a presença de crianças, 
jovens e adultos para práticas es-
portivas ao ar livre e lazer.

O antigo parquinho de madeira 
foi substituído por equipamentos 
mais modernos e a areia trocada 
por piso com grama sintética. A 
reforma contemplou ainda a recu-
peração e proteção de nascentes 
e lagos, sendo um deles com a 
instalação de uma roda d’Água. 
A renovação no Parque Tarquínio 
Joslin dos Santos envolveu as se-
cretarias de Meio Ambiente, Assis-
tência Social, Cultura e Esporte, 
Obras Públicas e Cohavel.

CONHECE O JOSLIN?
Tarquínio Joslin dos Santos foi 

uma figura de destaque na cida-
de de Cascavel. Primeiro farma-
cêutico da incipiente localidade, 
tornou-se uma figura conhecida e 
admirada, razão pela qual foi con-
vidado para concorrer ao cargo 
de prefeito, numa eleição em que 
perdeu por um voto. Nascido em 
1900, morreu no dia 3 de março 
de 1979. 
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 A Secesp (Secretaria de Cultura e Esportes) encerra 
nesta quinta-feira (30) as inscrições para etapa sele-
tiva de Cascavel para a participação na 16ª edição do 
Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste 
do Paraná),  que será no dia 3 de outubro às 19h no 
Teatro Municipal Sefrin Filho.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente 
no setor de música da Secesp, que fica no segundo 
andar do Teatro Municipal Sefrin Filho, na Rua Rio de 
Janeiro, 905, com a Coordenadora do setor de música, 
Karoline Schimidt.

Para a inscrição, o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos: cópia de um documento com foto, 
cópia do Título de Eleitor para comprovar residência no 
município (do responsável legal no caso da Categoria Infan-
tojuvenil). Menores de 18 anos devem comparecer acom-
panhados do responsável legal para assinatura da inscrição.

Para a seletiva municipal, o candidato só poderá se 
inscrever em uma das categorias do festival e deverá 
se apresentar usando playback (que deverá ser entre-
gue em pendrive no formato MP3), a cappela ou com 
acompanhamento instrumental realizada pelo próprio 
candidato, que deve ser informado no ato da inscrição 
da seletiva. Nesta seletiva, também ficam vetadas as 
inscrições dos que ficaram colocados em 1º lugar nas 
categorias da Fermop/2020.

Para o dia das audições seletivas uma banca de 
jurados, composta por profissionais da música, esco-
lherá um único participante para representar cada 
categoria para representar a nossa cidade de Cascavel 
na competição final, que também será realizada no 
Teatro Municipal Sefrin Filho. 

Terminam hoje as 
inscrições para as 
seletivas do Fermop

FERMOP
O Fermop é um festival de interpretação que conta com quatro 
categorias, desta forma, não são aceitas músicas autorais. As 
categorias que participam do festival e, portanto, da seletiva 
municipal são:
l Infanto-juvenil (de 10 a 15 anos)
l Gospel (acima de 16 anos)
l Popular (acima de 16 anos)
l Sertaneja (acima de 16 anos)
Os prêmios para cada categoria são iguais, sendo R$1.300,00 
mais o troféu para aqueles que ficarem em 1º lugar, R$ 800,00 
mais o troféu para aqueles que ficarem em 2º lugar e R$ 150,00 
para as demais posições.
É importante que todos os candidatos leiam atentamente o regula-
mento do Fermop (disponível no endereço: https://bityli.com/lo3dEu), 
pois é ele que será levado em conta para a seletiva municipal.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
O bom aspecto da Lua faz com que você cultive sonhos mais ele-
vados, seja no trabalho ou na vida pessoal. Aproveite o momento 
para iniciar um curso pela internet. Agir com confiança será a 
melhor maneira de se aproximar do crush, mas não exagere nas 
mensagens para não afugentar o seu alvo.

Tire um tempinho para cuidar da casa e deixar tudo do seu jeito, 
mesmo que seja apenas no seu cantinho. Trabalho remoto tam-
bém recebe as melhores vibrações. Se sonha com a casa pró-
pria, esse é um bom momento para dar o primeiro passo nesta 
direção. Lembranças do passado podem vir à tona e despertar 
saudade de um ex.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Se puder contar com a companhia dos colegas ou de pessoas 
próximas em seus projetos, tudo indica que eles serão mais pro-
dutivos.  Aposte na conquista, mesmo que seja apenas virtual por 
enquanto, tem mais chance de se firmar. Com quem ama, há sinal 
de romantismo e muita afinidade.

Cuide do seu corpo, pratique atividades físicas e adote hábitos 
saudáveis. Se precisar de uma ajuda extra, mesmo que seja para 
encontrar um novo emprego, por exemplo, conte com o apoio da 
família.  As estrelas também avisam que cautela nunca é demais.

O dia começa com ótimas vibrações e você pode aproveitar a 
influência da Lua em seu paraíso para fazer contatos, impressio-
nar clientes ou se destacar em tarefas que exigem criatividade 
e jogo de cintura. No que depender das estrelas, você pode se 
interessar por um crush novo, que conheceu recentemente.

Câncer 21/06 a 21/07
Agir em equipe ajuda a dar conta das tarefas com mais facilidade. 
Bom momento para fazer um curso ou se dedicar mais aos estu-
dos, mesmo que seja um curso à distância que encontrou dando 
sopa na internet. Os assuntos amorosos estão protegidos.

O desejo de ficar no seu canto continua, mas você pode usar 
isso a seu favor. Pode ser um bom momento para se envolver 
em tarefas que precisam ser feitas a sós no trabalho. Um caso 
escondido pode movimentar a conquista.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A carreira segue concentrando a maior parte da sua atenção, mas escute 
seu sexto sentido se quiser identificar uma boa oportunidade quando ela 
passar na sua frente. A vida amorosa pede mais seriedade e compro-
misso. Você pode fisgar o crush se explorar sua sensualidade.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai sonhar alto e pode identificar boas oportunidades para 
expandir os seus interesses no trabalho. A Lua estará toda paz e 
amor estimulando seu signo a correr atrás de novas oportunida-
des, mesmo que algumas pareçam um pouco arriscadas para o 
seu signo. Uma amizade colorida pode se firmar.

Mantenha segredo sobre os seus planos, especialmente se 
está se preparando para tentar algo novo e que pode ser muito 
lucrativo. Você vai dar mais importância ao que possui e saberá 
valorizar os seus bens, mas não se apegue em excesso a coisas. 
Pode faltar tempo para se concentrar na paquera.

Com a Lua destacando a sua habilidade para se expressar, você 
pode causar boa impressão em colegas ou clientes nesta quarta. Se 
não der para mostrar tudo o que elaborou hoje, anote os melhores 
planos para colocar em prática mais tarde. Em encontro virtual com 
a turma, a paquera fica mais animada e pode pintar um novo crush.

No trabalho, o jeito é encontrar maneiras diferentes e mais efi-
cientes para cuidar das suas tarefas, além de manter seu sexto 
sentido afiado para perceber qualquer sinal de mudança. A saúde 
conta com boas energias e você pode se livrar de maus hábitos 
com mais facilidade. O desejo esquenta os momentos com o par.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 4

BAE
ALAMBIQUE
NLARGURA
CAIDOAT
OLATADA
DARAADORA

TEMPORARIO
AREASMAR

EROSAANTA
ASETBALA

ESMECAR
PORTOALEGRE

VIPHAAS
ALEXANDRE
SONOBOAS

Abrigo dos
suplentes
no futebol

Germinar
(a planta) 

Ingrid 
Guima-

rães, atriz

Lugar onde
se produz
cachaça

Letra não
usada

antes de
"P" e "B"

Nascida no
primeiro
signo do
Zodíaco

Tipo de
trabalho
comum 
no Natal

São
medidas 

em metros
quadrados

Compo-
nentes do
rebanho

Eduardo
Suplicy,
político

brasileiro 

A peça
vendida
em anti-
quários

Interjei-
ção para
espantar
galinhas

Necessi-
dade de
dormir

(?)-vindas:
recepção
cordial

(?) kwon do,
arte marcial

Artéria
humana

Que está
no chão
Significa 

"álcool", em
"formol"
Ao deus-
(?): aban-

donado
Quer 

muito bem 
O maior é 
o fêmur

Amarrada
(?)-hotel,
tipo de

moradia

A Rainha
das Flores
Modo de
se vestir

Guloseima
de açúcar
Esticada
(a corda)

Cidade
islâmica
Abrir, em

inglês

Dimensão
horizontal
Sinal sono-
ro de perigo

A capital
gaúcha

Ácido da
aspirina

Consoantes
de "nabo"

Tapir
(bras.)
Ponto 

de saque

Sucede
ao "L"

Moradora 
da colmeia

(?) Babá, herói de
conto árabe

"(?) Amante", sucesso
de Roberto Carlos

Atmosfera
Inundado;
coberto 
de água

Primeiro
verbete
(?) San-
dler, ator

(?) Pires,
cantor 

Sala para
clientes

especiais

Sílaba de "urnas"

Linha imaginária que
divide o globo em
dois hemisférios

3/ace — tae. 4/open. 5/apart. 10/temporário.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
39 
01 
01 
45

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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pornografia – completou três anos na sex-
ta-feira (24). Sancionado em setembro de 
2018, o texto refere-se a:

Importunação sexual – o ato libidi-
noso praticado contra alguém, e sem a 
autorização, a fim de satisfazer desejo 
próprio ou de terceiros; e divulgação de 
cena de estupro, de cena de sexo ou de 
pornografia – trata-se da divulgação, por 
qualquer meio, vídeo e foto de cena de 
sexo ou nudez ou pornografia sem o con-
sentimento da vítima, além da divulgação 
de cenas de estupro.

A pena prevista é de um a cinco anos 
de cadeia.

 Um homem, de 43 anos, foi preso 
suspeito de importunação sexual contra 
uma jovem, em Cascavel, no oeste do 
Paraná, na terça-feira (28), segundo a PM 
(Polícia Militar).

Conforme a polícia, o homem confirmou 
que se masturbou ao lado da passageira, de 
22 anos, dentro do ônibus que viajavam.

O suspeito foi preso na rodoviária da 
cidade após solicitação do motorista do ôni-
bus, que viajava de São Paulo para Cascavel.

A situação foi apresentada pela PM, e 
após os procedimentos da polícia Judiciária 
a autoridade policial realizou a prisão em fla-
grante, pelo crime de importunação sexual.

O detido foi encaminhado a cadeia 
pública onde segue a disposição da justiça.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
A lei que tornou crime a importuna-

ção sexual – e também a divulgação de 
cena de estupro, de cena de sexo ou de 

 A câmera de segurança de um 
veículo gravou o momento exato 
de um acidente no cruzamento 
das Ruas São Paulo e Pio XII, no 
Centro de Cascavel, na noite dessa 
terça-feira (29). 

O motociclista seguia pela Rua 
Pio XII e a Hilux transitava pela 
Rua São Paulo quando aconteceu 
a colisão.

O forte impacto fez com que o 
motociclista fosse arremessado 
contra a fachada de vidro de um 
edifício que fica na esquina.

A motocicleta ficou totalmente 
destruída. Pedaços de vidro se mis-
turavam a pedaços da moto pela 
calçada. 

 A vítima, de 22 anos, foi aten-
dida pelos socorristas do Siate e 
encaminhado em estado grave ao 
HUOP (Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná).

Segundo a Polícia Militar o 
motorista da Hilux atravessou a via 

Motociclista fica 
em estado grave em 
acidente na BR-277
Um motociclista ficou gravemente 

ferido na manhã dessa quarta-feira (29), 
após se envolver em uma colisão de 

trânsito na BR-277, na região do bairro 
Parque São Paulo, em Cascavel. 

O condutor da motocicleta Honda 
CG160 teria sido atingido por um veí-

culo que após o fato, se evadiu do local. 
Socorristas da Ecocataratas e Siate 
foram acionados rapidamente para 

prestar os primeiros atendimentos ao 
jovem de 21 anos, que sofreu TCE (trau-
matismo cranioencefálico) leve e foi 
encaminhado para a UPA (Unidade 
de Pronto-Atendimento) Tancredo. 
Uma equipe da PRF (Polícia Rodo-
viária Federal), foi acionada para 

registrar a ocorrência. 

no sinal vermelho, ocasionando o 
acidente. 

A PM realizou o teste do bafô-
metro com o condutor da Hilux que 
apontou 0,52mg/L (miligramas 
de álcool por litro de ar expelido), 
caracterizando crime de trânsito. 

O motorista da Hilux foi preso 
e encaminhado para a carceragem 
da 15ª SDP (Subdivisão Policial).

De acordo com a Polícia Civil, o 
delegado não arbitrou a fiança já 

Vídeo mostra acidente entre 
Hilux e motocicleta no Centro

LUIZ FELIPE MAX/ PORTAL SOT

O MOTOCICLISTA ficou em estado grave após o acidente

que o condutor cometeu mais de 
um crime: direção perigosa, lesão 
corporal e embriaguez ao volante. 

PARA acessar 
o vídeo do 
acidente 
posicione a 
câmera do seu 
celular sob o 
QR Code. 

Suspeito de importunação sexual em ônibus é preso
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 O sonho do jovem Felipe Evan-
gelista Gomes de 16 anos de se 
tornar um jogador de futebol teve 
que ter uma pausa. Tratando um 
linfoma no Uopeccan, o adoles-
cente recebeu na tarde de terça-
-feira (28), a visita e apoio de 
dois jogadores do FC Cascavel. 
O centroavante Carlos Henrique 
e o meio-campo Robinho, além 
da surpresa também entrega-
ram ao garoto uma camisa da 
Serpente autografada por todo 
o elenco e comissão técnica. 
“Ficamos muito felizes de poder 
ajudar ao próximo de alguma 
forma e com um gesto tão sim-
ples, que parece pequenos para 
nós, mas que é impor tante para 
ele”, disse o centroavante.

Douglas Barth, técnico em radio-
terapia há 12 anos no hospital foi 
quem teve a ideia.  “Em conversas 
com alguns pacientes, descobri 
que o sonho do Felipe é ser jogador 

 O Futebol Clube Cascavel segue 
se preparando para os confrontos 
contra o Londrina na grande final 
do Campeonato Paranaense. A 
Serpente Aurinegra faz a primeira 
partida da decisão fora de seus 
domínios na próxima quarta-feira 
(6), no Estádio do Café, às 15h20, 
em Londrina. A partida de volta 
acontece na quarta-feira seguinte, 
dia 13, também às 15h20, desta 
vez no Estádio Olímpico Regio-
nal Arnaldo Busatto. Para este 
segundo duelo, o presidente do FC 
Cascavel, Valdinei Silva, confirmou 
a presença de público.

“Nós estamos trabalhando 
arduamente com a questão da libe-
ração da torcida nos jogos finais. 
Estamos em negociação com 
a Prefeitura e com a Federação 

Paranaense. Acredito que breve-
mente vamos ter uma posição 
sobre isso. A certeza é de que tere-
mos torcida. A quantidade e forma 
de controle é o que nós estamos 
definindo”, disse Valdinei.

O técnico Tcheco, da Serpente 
Aurinegra destacou a importância 
da final, principalmente por se tratar 
de duas equipes do interior. “Toda 
final é importante, mas quando se 
trata de uma primeira final dentro da 
elite do futebol estadual, ela se torna 
mais especial”, ressalta o treina-
dor, completando que “esse tempo 
foi aproveitado para cicatrizar essa 
ferida, colocar a cabeça em ordem. 
Daqui uma semana estaremos 
disputando a final, poderia ser um 
tempo de ansiedade e aflição, mas 
não, é um momento especial para 

Presidente da Serpente garante torcida 
no segundo jogo da final do Paranaense

APÓS eliminação na Série D, Serpente focou na 
preparação para final contra o Tubarão
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se preparar para este jogo”.
Até agora, o FC Cascavel jogou 33 

partidas e sofreu apenas três derro-
tas, sendo uma na Copa do Brasil, 
quando foi eliminado na segunda fase 
pelo Avaí, e duas no Brasileirão Série 
D, para o Joinville e o Cianorte, esta 
última na fase mata-mata. 

de futebol. Além disso, coleciona 
camisas e inclusive antes de ini-
ciar o tratamento esse jovem foi 
aprovado para fazer parte das cate-
gorias de base de uma equipe tra-
dicional do nosso estado”.

Apesar de uma breve pausa no 
seu projeto, Felipe mantém vivo o 
sonho. Ele iniciou o tratamento em 

abril deste ano e segue se recu-
perando. “Foi uma alegria rece-
ber essa visita, ganhei mais uma 
camisa para a minha coleção. Pude 
conhecer o Carlos e o Robinho 
também, que deram muita força e 
trouxeram energias positivas para 
minha recuperação e também para 
seguir buscado meu sonho”, disse.

  

Paciente do Uopeccan recebe camisa autografada pelo elenco do Cascavel
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Pela primeira vez na história 
do superclássico, o Brasil enfren-
tou a Argentina na fase semifinal 
da Copa do Mundo de Futsal. Em 
2012, quando o Brasil foi hepta 
campeão do mundo venceu os 
“hermanos” nas quartas de final. 
Entretanto, desta vez a história 
mudou e foi a Argentina quem 
comemorou a classificação para a 
grande final.

Os argentinos abriram o pla-
car aos 11 minutos do primeiro 
tempo com o camisa 9, Borruto, 
em um chute cruzado. Dois minu-
tos depois o jogador argentino fez 
mais um gol, completando cruza-
mento dentro da área.

A Seleção Brasileira conseguiu 
descontar aos 16 minutos do pri-
meiro tempo com o camisa 11, 
Ferrão. O pivô aproveitou um cru-
zamento e empurrou a bola para o 
fundo da rede, terminando o primeiro 
tempo em 2 a 1 para a Argentina.

A segunda etapa começou bas-
tante disputada, com o Brasil bus-
cando o gol de empate e a Argen-
tina tentando ampliar a vantagem. 
Nos últimos três minutos de jogo, o 
técnico Marquinhos Xavier colocou 

Argentina elimina o Brasil e está na 
final da Copa do Mundo de Futsal

Dyego como goleiro-linha. Apesar 
das várias chances criadas, o Bra-
sil não conseguiu o empate e a 
partida acabou em 2 a 1.

PORTUGAL OU CAZAQUISTÃO
Agora, a Argentina espera o ven-

cedor do confronto entre Portugal e 
Cazaquistão, partida marcada para 
as 14h de hoje (30). O perdedor 
fará a disputa de terceiro lugar con-
tra o Brasil, no próximo domingo 

(3), ao meio-dia.
A expectativa é grande para o 

jogo entre Portugal e Cazaquistão, 
pois as duas equipes que fizeram 
uma boa campanha até chega-
rem a semifinal. Os portugueses 
contam com o craque Ricardinho, 
seis vezes eleito pela FIFA como o 
melhor jogador do mundo de futsal.

A grande final da Copa do Mundo 
de Futsal será realizada no domingo 
(3), às 14h, no ginásio de Kaunas.   

BRASIL agora disputa o terceiro lugar, domingo (3), ao meio dia

CBF

Empate com o Peñarol leva o Furacão à final da Sul-Americana
O Athletico Paranaense recebe na 

noite desta quinta-feira (30) o time 
do Penãrol no jogo de volta da semi-
final da Copa Sul-Americana. A par-
tida está marcada para as 21h30, 
na Arena da Baixada. No jogo de ida, 
o Furacão venceu os uruguaios pelo 
placar de 2 a 1, com gols de Terans 
e Pedro Rocha. Álvarez Martínez, 
artilheiro do torneio com 10 gols foi 
quem marcou para o Peñarol.

Com a vitória no primeiro jogo, o 
Athletico pode empatar ou até per-
der por 1 a 0 que garante a vaga na 
decisão, já que fez dois gols fora 

de casa. O time paranaense venceu 
a competição em 2018 e espera 
novamente conquistar a taça. 

COPA DO BRASIL
Além da disputa na Sul-Ameri-

cana, o Athletico está na semifinal 
da Copa do Brasil e enfrentará o Fla-
mengo, sendo a primeira partida na 
capital paranaense e a segunda no 
Rio de Janeiro. Quem passar pega 
na final o vencedor do duelo entre 
Fortaleza e Atlético Mineiro. Os jogos 
da semifinal estão marcados para os 
dias 20 e 27 de outubro.

G
U

S
TA

V
O

 O
LI

V
E
IR

A
/A

TH
LE

TI
C

O
-P

R



16 HOJE NEWS CASCAVEL, 30 DE SETEMBRO DE 2021


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

