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Operação Register da PF 
desmonta “RH do PCC” 

O delegado da Polícia Federal de Cascavel, Marco Smith, explicou que a Operação Register foi 
deflagrada ontem (5) após a identificação de integrantes do PCC que mantinham e atualizavam 

os dados pessoais dos criminosos em planilhas de aplicativos de comunicação. l Pág. 12
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Para duplicação do Contorno Oeste,
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Cascavel vai sediar o We Open
Tennis 2021 que vai renuir mais
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Histórica e 
revitalizada

Expectativa é que as 
obras de revitalização da 

tradicional e histórica Praça 
Wilson Joffre, no coração de 
Cascavel, sejam concluídas 
e entregues à população no 

mês de novembro. 
l Págs. 8e9
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Estou doente e não sabia. Tenha dó! 
Faz dias veio a público a notícia de que desejam considerar a 

velhice como uma doença. Pasme, mas é isso mesmo. Entre os 50 
e 60 anos, em vez de você começar a se considerar idoso, estará 
acometido gravemente pelo passar dos anos.

Era só o que faltava. Tenham dó. A ideia é da Assembleia 
Mundial de Saúde, órgão de governança que estrutura e apre-
senta as ações a serem cumpridas pela Organização Mundial da 
Saúde, OMS. Prevê instituir oficialmente a velhice como doença, na 
Classificação Internacional de Doenças, em sua próxima edição – a 
CID 11, a partir de 1º de janeiro de 2022. 

A despeito do histórico e valoroso trabalho em prol da vida humana 
empreendido pela OMS, trata-se de uma invenção sem pé ou cabeça, 
como diriam os mais velhos. Ou seriam os mais doentes? 

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica, da qual sou presi-
dente, contesta a proposição, assim como já o fez a Associação 
Médica Brasileira (AMB), entre outras instituições lisas e sérias de 
todos os continentes.

Se tal absurdo vingar, inúmeros registros de doenças especí-
ficas e relacionadas à idade mais avançada simplesmente serão 
catalogados como velhice no Código Internacional, CID. 

Assim, ao registrá-las de forma nada criterioso, teremos pre-
juízos gravíssimos a sistemas de saúde de todo o planeta. Eles 
perderão todos os parâmetros reais para a elaboração de políticas 
de saúde baseadas em ocorrências por idade.

No Brasil, 3 em cada 4 mortes ocorrem a partir dos 60 anos. 
São desfechos de doenças cardiovasculares, oncológicas e neu-
rológicas, entre outras. Seguido o entendimento da Assembleia 
Mundial de Saúde, todos os óbitos futuros dessa faixa etária, a 
partir de 2022, terão a causa catalogada como velhice.

De acordo com o Centro Internacional da Longevidade – ILC 
Brasil seria um retrocesso e viria a acentuar globalmente precon-
ceitos em relação à longevidade. É verdade em 100%. 

Convido a todos a se contraporem e essa proposta. A socie-
dade que almejamos deve respeitar e valorizar os idosos. Aqui, 
cabe bem o slogan que as mulheres honram no dia a dia: nenhum 
direito a menos. Os mais experientes, agradecemos.

 
Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade

 Brasileira de Clínica Médica.

“Temos uma rede 
de cuidados orga-
nizada no Estado 

para a detecção 
precoce, diagnóstico 
e tratamento 
das doenças”.

“Se feito 
de maneira 
rápida, na 

hora certa, o exame 
pode evitar casos 

graves e mortes de 
mulheres por câncer 
de mama e de 
colo de útero”.

‘‘
‘‘
‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
Maria Goretti David Lopes

Diretora de Atenção e 
Vigilância em Saúde da 

Secretaria de Estado de Saúde
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 São Paulo - O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, disse 
nessa terça-feira (5) que um 
novo contrato do governo fede-
ral com o Instituto Butantan, 
para aquisição de vacinas con-
tra a covid-19, dependendo de 
registro definitivo do imunizante 
pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária).

Queiroga retornou ao tra-
balho na sede do Ministério da 
Saúde nesta terça-feira, após 
retornar de Nova York, nos Esta-
dos Unidos, onde cumpria isola-
mento por ter contraído covid-
19. Atualmente, quatro vacinas 
são oferecidas à população pelo 
PNI (Programa Nacional de Imu-
nizações): a Pfizer/BioNTech e a 
Oxford/AstraZeneca, que já têm 
registro definitivo na Anvisa; e a 
Janssen/Johnson&Johnson e a 
CoronaVac, que têm autorização 
apenas para uso emergencial.

 Brasília - O registro de um 
novo teste para a detecção da 
covid-19 100% brasileiro foi 
publicado ontem no DOU (Diá-
rio Oficial da União). Desen-
volvido por pesquisadores da 
UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais), o teste recebeu o 
aval da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária).

Chamada do Kit Elisa Covid-
19 IgG, o teste é baseado no 
método Elisa - sigla, em inglês, 
para ensaio de imunoabsorção 
enzimática. Entre outras carac-
terísticas, está o fato de ele ser 

mais sensível para detectar o 
novo coronavírus do que os 
exames rápidos, o que evita 
falsos negativos. O novo teste é 
rápido e de baixo custo porque 
consegue detectar as variantes 
do novo coronavírus mais pre-
sentes no Brasil e no mundo: as 
brasileiras (P1, mais conhecida 
como a variante de Manaus, 
e P2), a B.1.1.7 (inglesa) e a 
B.1.351 (africana).

A pesquisa recebeu apoio 
da RedeVírus, ligada ao MCTI 
(Ministério da Ciência Tecno-
logia e Informações) de cerca 

de R$ 10 milhões. O Kit Elisa 
Covid-19 IgG tem também 
financiamento da Fapemig 
(Fundação de Amparo à Pes-
quisa de Minas Gerais), do INC-
T-V (Instituto Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia de Vacinas) e 
foi integralmente desenvolvido 
pelo CT-Vacinas.

Segundo o MCTI, o esca-
lonamento e produção estão 
sendo realizados pela Bio-
-Manguinhos da Fundação 
Oswaldo Fiocruz, vinculada 
ao Ministério da Saúde. 

(Agência Brasil)

Anvisa aprova novo teste 
de diagnóstico para Covid-19 

 Nova Iorque - Casos de 
depressão e falta de interesse 
são identificados entre ado-
lescentes e jovens em todo o 
mundo e geram preocupação, 
sobretudo na pandemia. 

Esses episódios são descritos 
no relatório Situação Mundial da 
Infância 2021 - Na minha mente: 
promovendo, protegendo e 
cuidando da saúde mental das 
crianças, lançado nessa segun-
da-feira pelo Unicef (Fundo das 
Nações Unidas para a Infância). 

O estudo apresenta uma 
prévia da pesquisa internacio-
nal com crianças e adultos em 
21 países conduzida pelo Uni-
cef em parceria com a Gallup 
que mostra que, em média, 
um em cada cinco (19%) ado-
lescentes e jovens de 15 a 24 
anos, muitas vezes, sente-se 
deprimido ou tem pouco inte-
resse em fazer as coisas. Para a 
pesquisa, foram entrevistadas 

 DIVULGAÇÃO  

O teste é mais sensível para detectar o novo coronavírus do que 
os exames rápidos

Novo contrato com Butantan depende 
de registro definitivo da CoronaVac

Em janeiro, o governo federal 
assinou contrato com o Instituto 
Butantan para aquisição de 100 
milhões de doses da Corona-
Vac, que foi finalizado no mês 
passado.

“Tínhamos uma emergência 
sanitária, essas vacinas foram 
feitas em tempo recorde e a 
Anvisa deu registro emergen-
cial, não só à CoronaVac, à Jans-
sen também. Se quer entrar no 
calendário nacional vai ter que 
solicitar o registro definitivo”, 
disse. “Uma vez a Anvisa con-
cedendo o registro definitivo, o 
Minsitério da Saúde considera 
essa ou qualquer outra vacina 
para fazer parte do PNI”, disse 
em entrevista a jornalistas na 
entrada do ministério.

CAMPANHA 2022
De acordo com o ministro, o 

corpo técnico do Ministério da 

Saúde já está em fase de pla-
nejamento da campanha de 
vacinação contra a covid-19 em 
2022, mas ainda sem posições 
definidas. Segundo ele, até o 
final do ano, o Brasil ainda deve 
receber 100 milhões de doses da 
Pfizer, cerca de 30 milhões da 
Janssen, além de doses do con-
sórcio Covax Facility, da Organi-
zação Mundial da Saúde.

Para Queiroga, não há dúvida 
que a campanha de vacinação 
contribui para um cenário epide-
miológico mais tranquilo, com 
redução de internações hospi-
talares e de óbitos por covid-19. 
“Temos queda no número de 
óbitos de maneira sustentada, 
apesar de aumento de casos, 
que se deve à maior abertura 
que tem da economia, mas 
isso não tem correspondido em 
aumento expressivo de interna-
ções”, disse. (Agência Brasil) 

Saúde mental de adolescentes 
na pandemia é tema de relatório

aproximadamente 20 mil pes-
soas, por telefone, em 21 países. 
Os resultados completos serão 
divulgados em novembro. 

No Brasil, um dos países que 
participou do estudo, essa por-
centagem é ainda maior que a 
média, 22% dos adolescentes 
e jovens de 15 a 24 anos dizem 
que, muitas vezes, sentem-se 
deprimidos ou sem interesse. 
Isso coloca o país em oitavo 
lugar no ranking dos 21 países. 
Camarões aparece em primeiro 
lugar, com uma porcentagem 
de 32%. Em último lugar, está o 
Japão, com 10%. 

Segundo o estudo, a ruptura 
com as rotinas, a educação, 
a recreação e a preocupação 
com a renda familiar e com a 
saúde estão deixando muitos 
jovens com medo, irritados e 
preocupados com seu futuro 
e faltam ações direcionadas a 
essas questões. 
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Expo Dubai
O prefeito Paranhos irá 
apresentar durante a Expo 
Dubai 2020 a mais de 190 
países um vídeo institucional 
de Cascavel. No vídeo que 
tem narração em inglês, o 
Município é destacado como 
a 4° melhor cidade 
do Brasil, com uma 
localização privilegiada e 
como hub de negócios.

Empréstimo I
As sessões ordinárias 
da Câmara de Cascavel 
voltaram a esquentar com 
a discussão de projetos de 
leis polêmicos. A bola da vez 
foi por conta do Projeto de 
Lei n° 115/21, que autoriza 
a Prefeitura a contratar com 
a Agência de Fomento do 
Paraná S.A. milionário até o 
limite de R$ 79.886.600,00 
para o Programa Avança 
Mais 2021-2024. A primeira 
sessão de discussão do 
projeto movimentada, 
esquentando a troca de 
farpas entre 
os parlamentares. 

Empréstimo II
Aprovado com folga 
na primeira votação, o 

Prefeito Renato Silva
Em solenidade realizada na manhã de ontem (5), na Prefeitura 

de Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos transmitiu o 
cargo ao vice-prefeito, Renato Silva, que responderá como 
prefeito interino até o dia 23 de outubro, período em que 

Paranhos estará em Dubai junto com uma comitiva paranaense 
representando a região Oeste em um evento. Antes da 

transmissão de cargo, Paranhos e Renato participaram de 
uma reunião com os secretários. Paranhos destacou que cada 

prefeito tem uma característica e que os trabalhos continuarão 
no mesmo ritmo.

Homenagem
Durante o grande expediente os vereadores 

homenagearam o ex-secretário de Saúde de Cascavel 
Thiago Stefanello, que está deixando a vida pública após 12 

anos de prestação de serviços. Stefanello teve passagens 
pelas secretarias de Saúde de Cascavel, Corbélia e Toledo 

e agora segue para a área privada, onde assumirá a gestão 
de um hospital oftalmológico e se dedicará a dar aulas em 

instituições de ensino.

projeto retornou a pauta 
para segunda votação. A 
expectativa era que a oposição 
votasse quieta, contudo, 
Edson de Souza (MDB) e Lauri 
Silva (Pros) caíram atirando, 
argumentando que o projeto 
somente aumentaria a dívida 
municipal. Pedro Sampaio 
(PSC) e Celso Dal Molin (PL) 
defenderam a aprovação 
do texto, que mais uma 
vez avançou com folga e foi 
aprovado por 17 votos a dois 
(Professora Liliam faltou 
a sessão e justificou) 
agora segue para a sanção 
do prefeito.

Pauta rápida
A sessão ordinária de ontem 
(05) teve a pauta enxuta 
e a votação foi rápida. 
Foram votados apenas três 
projetos de lei, o polêmico 
PL n° 115/21, que autoria o 
Poder Executivo contratar o 
empréstimo milionário, o PL n° 
91/21, de autoria do vereador 
Alécio Espínola (PSC), que 
institui o Dia Municipal em 
Homenagem aos Profissionais 
da Saúde e o PL n° 130/21, 
que delega ao Estado do 
Paraná a administração de 
trecho da área municipal. 

Contorno Oeste: 
Câmara repassa trecho 

urbano para DER
 A Câmara de Cascavel 

aprovou o Projeto de Lei n° 
130/21 que delega tempo-
rariamente ao Governo do 
Paraná a administração de 
trechos de vias urbanas do 
Município, para que o DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagens) possa realizar 
as obras de duplicação da 
BR-163 (Contorno Oeste) no 
entroncamento entre essa 
rodovia e a BR-277.

Segundo a Mensagem 
de Lei enviada pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos, “as 
obras em questão serão de 
grande importância para o 
município de Cascavel, que 
receberá infraestrutura de 
acesso ao Contorno Oeste 
pela continuidade das Ave-
nidas Brasil e das Torres”.

A duplicação do Con-
torno Oeste foi anunciada 
pelo prefeito em julho deste 
ano. As obras compreen-
dem a duplicação de trecho 
da BR-163 entre as rodovias 
BR-277 e BR-467 e o prolon-
gamento da Avenida Brasil 
até o Contorno Oeste.

A l igação começa 
no KM 208 da BR-163, 
passa pela Estrada Rural 
Chaparral, por um trecho 
da Avenida das Torres e, 
então, chega à principal 
avenida de Cascavel, na 
altura do Bairro Santa 
Cruz. São 4,79 quilôme-
tros no total. A previsão 
é de que as obras sejam 
concluídas até agosto de 
2022, quando termina o 
contrato da empreiteira 
com o governo federal. O 
valor do convênio para a 
extensão da avenida é de 
aproximadamente R$ 17 
milhões, que serão pagos 

pela Itaipu.
O croqui do projeto 

disponibilizado pelo Dnit 
(Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes) mostra que na prática 
o prolongamento seria da 
Avenida das Torres até a 
Estrada Chaparral, ligando 
com o Contorno Oeste e 
não da Avenida Brasil.

A questão é que, se 
de fato se tratasse de um 
prolongamento da principal 
avenida de Cascavel, a via 
teria de passar por um con-
domínio de luxo que fica 
nas proximidades. Assim, 
para seguir em frente, é 
preciso fazer curvas e mais 
curvas, e até pegar atalhos 
em outra avenida.

De acordo com o enge-
nheiro responsável pela 
obra, Michel Metz, o projeto 
executivo foi elaborado com 
base em um anteprojeto da 
obra fornecido pelo próprio 
Dnit (que era responsável 
pela obra). O Dnit informou 
que o traçado foi definido 
levando em conta alguns 
“aspectos técnicos”, como 
tráfego, relevo, terraplana-
gem, drenagem, raios de 
curvatura mínimos, além, 
evidentemente, do custo.

Por conta disso, para 
a elaboração do traçado, 
consideraram a faixa de 
domínio existente como 
forma a reduzir o custo 
com desapropriações.

Por meio de um con-
vênio com o Dnit, o DER 
(Departamento de Estra-
das de Rodagem) se tornou 
responsável pela execução 
do projeto em novembro do 
ano passado.  (Redação: 
Mateus Barbieri)

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br



04 LOCAL CASCAVEL, 6 DE OUTUBRO DE 2021

Huop realiza cirurgia 
craniana com molde 3D

O Huop (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná), em Casca-
vel realizou, pela primeira vez, 
uma cirurgia de reconstrução de 
crânio com um molde 3D. O pro-
cedimento, inédito em um hospital 
público da região Oeste, foi possí-
vel graças a uma parceria da ins-
tituição com a startup Segmenta 
Biomodelos, de Toledo. A tecnolo-
gia utilizada consiste em um molde 
com baixo custo, que visa atender 
as demandas do SUS (Sistema 
Público de Saúde). Não existe na 
região banco de ossos que possam 
auxiliar nesse tipo de cirurgia.

No procedimento foi necessá-
rio um planejamento cirúrgico para 
definição da assimetria do crânio. 
“Essa cirurgia não teria a mesma 
qualidade final sem o molde, pois 
o contorno seria feito à mão livre, 
e quando as falhas são grandes 
no crânio é difícil ter uma assime-
tria e precisão tão boas”, explica 
o neurocirurgião do Huop, Marcius 
Benigno Marques dos Santos.

O paciente, que aguardava 
desde 2012 a cirurgia, agora 

 A Unioeste (Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná) e 
a cooperativa Unicred firmaram 
um convênio, nesta semana, que 
vai fornecer aos universitários 
acesso a uma plataforma digital 
com aulas e ensinamentos sobre 
educação financeira. O objetivo da 
parceria é levar ainda mais conhe-
cimento para aqueles que frequen-
tam a universidade, com ensina-
mentos que vão além da área de 

estudo escolhida pelo aluno.
Segundo o diretor-executivo da 

Unicred Centro Sul, Marcelo Lima, 
atualmente é muito importante 
que todos tenham conhecimento 
sobre como cuidar do próprio 
dinheiro, maneiras de fazê-lo ren-
der entre outras coisas. Por meio 
da plataforma digital, eles pode-
rão ter acesso a conteúdos sobre 
educação financeira. Os alunos 
poderão acessar conteúdos sobre 

finanças, além de receberem cer-
tificados por conclusão de horas 
extracurriculares, uma maneira de 
atrair ainda mais os alunos. 

O reitor da Unioeste, Alexan-
dre Webber, destacou a impor-
tância de acompanhar as novas 
tendências na área da educação. 
“Não podemos abrir mão dessas 
novas tecnologias, principalmente 
quando elas trazem benefícios 
para os nossos alunos”, afirmou.  

poderá retomar a rotina com normali-
dade. Antes da colocação do molde, 
foi necessário separar a espessura 
da pele da membrana que cobre o 
cérebro, para que então o molde 
pudesse ser encaixado.

Para o especialista em engenha-
ria biomédica e responsável pela 
startup, Eduardo Garcia, a parce-
ria trará grandes benefícios para o 
Estado. “Esse é apenas o início. A 
tecnologia vem para ajudar muito em 

cirurgias como essas, e a expecta-
tiva é que possamos ajudar cada vez 
mais pessoas que sobrevivem a trau-
mas ou tumores”, afirma.

A parceria foi possível através 
de outro projeto de residência em 
Neurocirurgia do Huop, realizado 
pelo médico Álvaro Moreira da Luz 
e orientado por Marcius Benigno 
Marques dos Santos, que apresen-
tou o trabalho de aplicabilidade do 
molde 3D.

Parceria oferece educação financeira

PROCEDIMENTO 
realizado no Huop é inédito 

na rede pública do Oeste

H
U

O
P
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Semáforo da Av. Itália 
com Rua Áustria entra 
em operação na sexta 

Procon notifica 
bancos sobre 
normalização 

do atendimento
O Procon-Cascavel está enviando ofícios 

para as agências bancárias da cidade 
solicitando o número de funcionários 
e de guichês disponíveis para atendi-
mento, além de dados sobre o tempo 
médio de espera do consumidor em 
atendimento. O órgão de defesa do 

consumidor avalia que com as flexibi-
lizações das regras sanitárias, o aten-
dimento deve ser normalizado com 

ampliação de horários.
“Os atendimentos devem ser norma-
lizados, ampliando-se os horários e 
o número de funcionários, para não 
expor os clientes às intempéries do 
clima em longas filas de espera, do 
lado externo das agências. Assim, 

havendo necessidade, orientamos que 
sejam contratados novos funcionários 
para atender a demanda”, enfatiza o 
procurador-chefe do Procon em Cas-

cavel, Misael Junior.

 A equipe de sinalização da 
Transitar concluiu, ontem (5), a 
instalação do novo semáforo no 
cruzamento da Avenida Itália com 
a Áustria e Mário Corradi, no Bairro 
Cascavel Velho. O equipamento foi 
ligado e permanecerá alguns dias 
em amarelo piscante, para que os 
condutores se habituem com a 
nova sinalização. 

A recomendação é para que 
todos, condutores e pedestres, 
fiquem atentos para evitar aciden-
tes. O equipamento entrará efetiva 
operação na sexta-feira (8). A Ave-
nida Itália, na região sul da cidade, 

TR
A
N

S
IT

A
R

integra as avenidas recém-revitali-
zadas pelo Município que passa-
ram a receber intervenções de da 
Transitar após análise de conflitos 
de trânsito. 
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 Vinte e cinco empresas de seg-
mentos diferentes vão ter a chance 
de participar de um evento inédito 
do Programa Empreender na Acic. 
Elas participarão de uma rodada de 
negócios B2B (evento destinado ao 
comércio e parceria entre empre-
sas). Será no dia 14 de outubro, 
no hall do Auditório Cascavel, no 
Edifício Rui Barbosa, com início 
de credenciamento às 17h45. A 
rodada vai começar às 18h30.

“O objetivo da Rodada de 
Negócios B2B é ajudar a ampliar a 
rede de contatos dos nucleados. 
Vale tanto para compra quanto 
para venda. Todo produto ou 
ser viço apresentado deve prio-
rizar o empreendimento como 
cliente”, informa Shaiane Mar-
condes, do Programa Empreen-
der da Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel.

Da mesma forma, como poten-
cial comprador, o empresário deve 
pensar na aquisição prioritaria-
mente para o seu negócio, explica 
Shaiane. Para que o evento 
alcance o resultado esperado, 
todos que confirmarem a inscri-
ção devem, obrigatoriamente, 

Acic em em Dubai
A Acic vai marcar presença na maior feira do mundo, a ExpoDu-

bai, evento que acontece a cada cinco anos e que tem previsão de 
receber, nesta edição, 25 milhões de visitantes. A Acic participará 

da Missão Comercial Paraná, que mostrará o melhor do Estado 
nesse que é também o mais antigo evento do tipo do planeta.
O período de presença do Paraná na mostra será de 10 a 

16 de outubro. No estande do Estado haverá, entre outras 
atividades, rodadas de negócios nos dias 11 e 12 de outubro, 

e networking. “Estamos em um sistema associativista que 
vai, nesse evento, mostrar a força e a pujança das nossas 
empresas. Também teremos a chance de apresentar Casca-

vel, o agro e o desenvolvimento local para pessoas de todo o 
mundo”, disse o gerente Acic, César Ióris. 

Empreender promove Rodada 
B2B para as empresas da Acic

comparecer ou enviar represen-
tante. Caso duas empresas de um 
mesmo setor econômico demons-
trem interesse em participar, então 
será feito sorteio entre elas.

O presidente da Acic, Genesio 
Pegoraro, considera o Empreender 
como uma das portas de acesso 
ao universo do associativismo 
empresarial. “Nesse sistema de 
união e compartilhamento, empre-
sários se tornam parceiros e traba-
lham juntos para fortalecer o seu 
segmento”. Atualmente a Acic, 
a primeira no Paraná a aderir ao 

Empreender, em 1998, conta com 
mais de 35 núcleos e câmaras téc-
nicas em atividade.

Por ser a primeira edição nesse 
formato B2B é grande a expectativa 
dos organizadores quanto ao resul-
tado da interação proposta. “Sem 
dúvida, essa primeira edição ser-
virá como experiência, um aprendi-
zado para as próximas que virão”, 
segundo Shaiane. As inscrições 
podem ser feitas pelos telefones 
3321-1410/99907-1747 ou ainda 
no endereço de email nucleos01@
acicvel.com.br .  
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Caic II e Cmei Espaço e Vida terão 
antigo problema estrutural resolvido

A Escola Municipal Edson Pietro-
belli, o Caic II, no bairro Santa Cruz 
que está passando por uma grande 
revitalização. Construída na década 
de 1990, com estrutura pré-fabri-
cada de concreto a cobertura pos-
sui blocos composta por placas de 
concreto encaixados. Na concep-
ção da edificação foi previsto, em 
cada módulo estrutural, a existên-
cia de vigas calhas que recolhem 
e direcionam as águas pluviais, 
com tubos de queda embutidos 
na estrutura dos pilares.

Entretanto, a estrutura foi seve-
ramente comprometida com as 
sucessivas intervenções inadequa-
das para a limpeza de materiais 
que impediam a passagem do fluxo 
de água da chuva, resultando em 
infiltrações frequentes nos pilares 
e, consequentemente, degradação 
da estrutura, móveis e equipa-
mentos, bem como prejuízo direto 
à qualidade do ambiente escolar 
para os alunos nos dias chuvosos, 
uma vez que os alagamentos se 
tornaram frequentes nas salas de 
aula, impedindo assim a utilização 
desses ambientes.

SOLUÇÃO
Problema semelhante foi 

registrado pela Secretaria Muni-
cipal de Educação no prédio da 
Escola Municipal Professora Dulce 
Andrade Siqueira Cunha, o Caic I, 

Dia das Crianças: alunos terão ‘Palhestra’
Em mais uma parceria com o Pro-

jeto Especialistas da Alegria Kids, os 
alunos da Rede Municipal de Ensino 
poderão de divertir nesta sexta-feira 
(8) com a ‘palhestra’ “Uma live na 
vida… Uma vida na live”, com a 
palhaça Woodi. A ‘palhestra’ é uma 
contação de história ‘palhacesca’, 

online e gratuita, que será trans-
mitida às 15h pelo youtube, atra-
vés do link https://youtube.com/
especialistasdaalegria.

Nas unidades escolares, con-
forme organização das escolas e 
dos Cmeis, os alunos do período 
vespertino poderão acompanhar 

por lá mesmo. Já os alunos do 
período matutino e aqueles que 
ainda estão no sistema remoto, 
são convidados a assistir de casa.

A atração tem duração de 40 
minutos e traz uma história repleta 
de músicas tradicionais, brincadei-
ras e a natureza. 

na região do bairro Clarito. Dessa 
forma, tendo em vista experiência 
anterior bem-sucedida na resolu-
ção do problema, a Semed iniciou 
as obras de melhorias no Caic II.  
A reforma da cobertura do prédio 
está sendo feita através da solu-
ção estrutural em Steel Frame, a 
qual é composta por perfis galva-
nizados, tornando a estrutura bem 
mais leve que as convencionais em 
estrutura metálicas, e mais resis-
tentes a degradação do tempo.

Os engenheiros da Secreta-
ria de Educação ressaltam que a 
estrutura pré-fabricada do com-
plexo de edificações do Caic II foi 
concebida para o atual sistema 
de cobertura composto por pla-
cas de concreto. Nesse contexto, 

a solução da estrutura em Steel 
Frame tem o objetivo de minimizar 
o peso que será implementado 
sobre a estrutura já existente, pre-
venindo futuros problemas oriun-
dos de eventual sobrecarga sobre 
os pilares e vigas.

A ordem de serviço para o iní-
cio das obras na Escola Munici-
pal Edson Pietrobelli foi assinada 
no dia 28 de junho. Estão sendo 
investidos R$ 2.457.623,56 
e o prazo de execução da obra 
que compreende a cober tura da 
Escola e do Cmei Espaço Vida é 
de cinco meses.

No Caic estudam 587alunos, 
com várias turmas em tempo 
integral. Já o Cmei Espaço e Vida 
atende a 170 alunos.

OBRA já tem 40% do projeto executado e soma mais de R$ 2,4 milhões em 
investimentos

SECOM



08 LOCAL CASCAVEL, 6 DE OUTUBRO DE 2021
09LOCALCASCAVEL, 6 DE OUTUBRO DE 2021

 A Praça Wilson Joffre é um 
dos principais pontos de encon-
tro de Cascavel. Inaugurada há 
53 anos, a tradicional “pracinha” 
do centro de Cascavel está sen-
do totalmente revitalizada. Além 
de ser equipada com novo e mo-
derna estrutura, a praça terá pre-
servada uma das suas principais 
características: a arborização, 
com investimentos em paisagis-
mo e iluminação.

O valor disponibilizado para a 
revitalização soma mais de R$ 2 
milhões. O projeto do Município 

inclui calçadas com acessibilida-
de, reforma das quadras esporti-
vas, novos sanitários, pergolados, 
deque em madeira, bancos e um 
módulo da Guarda Municipal com 
banheiros para servidores que fa-
zem a segurança do local.

Com a obra em andamento, 
parte das instalações elétricas 
em led e de infraestrutura como 
bancos, floreiras, pergolados, 
sanitários e posto da guarda já 
foram executados. Segundo o en-
genheiro responsável pela obra, 
Ulysses Zaror, o projeto já está 

60% concluído. “No momento 
está sendo feita a parte de re-
vestimento de paver e banheiros, 
para assim dar início a fase de 
pintura e metálica. O deck está 
pronto e o chafariz já está em 
execução. A quadra de areia está 
90% concluída”, detalhou Zaror.

As obras começaram em feve-
reiro desse ano, o prazo inicial de 
entrega era neste mês de outubro, 
contudo, o projeto teve um acrés-
cimo de 30 dias e a entrega para 
a população está programada para 
meados de novembro.

 Parques e praças
De acordo com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Cascavel conta com 10 

parques e 29 praças públicas. Apesar dos 
investimentos realizados, a municipalidade 
enfrenta o problema do vandalismo, situa-
ção que precisa da colaboração da própria 
sociedade para ser resolvido. “Infelizmente 

o vandalismo é um problemão! Precisa-
mos da ajuda de todos. Os moradores 
precisam estar ao lado do poder públi-
co para que os espaços se mantenham 
em bom estado de conservação. Desta 

forma, poderemos investir na construção 
de novas praças em diferentes bairros”, 
disse Aílton Lima, diretor da Secretaria 

de Meio Ambiente.
Atos de vandalismo podem e devem ser 

denunciados pelos telefones 153 (Guarda 
Municipal) ou 190 (Polícia Militar). Impor-

tante lembrar que vandalismo é crime!

Obras de revitalização da Praça 
Wilson Joffre chegam a 60% 

TRADICIONAL praça no coração de Cascavel foi inaugurada em 1972 

PREVISÃO de entrega das obras da Wilson Joffre é para meados de novembro 

FEIRA DO PRODUTOR
A famosa “Feirinha do Produtor’ 

tem quase 38 anos, e já faz parte do 
cotidiano das pessoas. A feira vinha 
sendo realizada na “pracinha” nos 
últimos anos, pelo menos quatro ve-
zes na semana. Por conta da obra de 
revitalização, a feira foi transferida 
provisoriamente para o estaciona-
mento do Teatro Municipal, as terças 
e quintas-feiras, e ao lado da Prefei-
tura aos sábados e domingos.

Após a conclusão das obras, a feira 
voltará a ser realizada na Wilson Joffre, 
com melhor e maior estrutura para os 
feirantes e a população em geral.

ACERVO HISTÓRICO

FOTOS: SECOM

PRIMEIRO MÉDICO
O local foi inaugurado há 53 

anos e leva o nome do primeiro 
médico de Cascavel. A praça tem 
12 mil metros quadrados, usan-
do uma quadra inteira localizada 
entre as ruas 7 de Setembro, 
Rio Grande do Sul, Castro Alves 
e São Paulo.  
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  Mulheres com 40 anos ou mais 
podem realizar o agendamento do 
exame de mamografia de forma 
segura, on-line e gratuita pelo site 
disponibilizado pelo Ceonc Hospi-
tal do Câncer. A mamografia é o 
principal exame para o diagnóstico 
precoce do câncer de mama, que, 
se descoberto cedo, tem grandes 
chances de cura.  

Segundo o médico oncologista 
e diretor técnico médico do Ceonc 
Hospital do Câncer, doutor Reno 
Paulo Kunz, durante a pandemia 
muitas mulheres deixaram de fazer 
os exames preventivos. “Nós já 
vemos todos os dias a consequên-
cia de muitas mulheres não procu-
rarem um médico: mais pacientes 
chegam até o Hospital com casos 

avançados de câncer de mama. 
Por isso, as escolhas de pos-
tergar um exame, não cuidar da 
própria saúde ou mesmo negligen-
ciar algum sinal que o corpo dá, 
podem ter pesos dolorosos mais 
a diante”, completa o médico.  

Para agendar a mamografia gra-
tuita a partir dos 40 anos, basta 
acessar o site outubrorosa.ceonc.
com.br e preencher o formulário 
solicitado. Depois, a equipe do 
Hospital entrará em contato para 
confirmar o agendamento do 
exame, evitando a formação de 
aglomerações.  

“Disponibilizamos a realiza-
ção de mamografia durante o ano 
todo e, se for identificada alguma 
alteração durante o exame de 

rastreamento, o Ceonc oferece 
estrutura completa, que encaminha 
a paciente para exames comple-
mentares como ultrassom e resso-
nância magnética, biópsia e mapea-
mento dos marcadores tumorais da 
lesão. Depois, se for necessário 
fazer cirurgia, quimioterapia, radio-
terapia e reconstrução mamária, a 
paciente também encontra a estru-
tura necessária dentro do hospital, 
facilitando o tratamento e dando 
mais segurança para a paciente”, 
explica o doutor Reno.  

Além do site, também é possível 
agendar a realização do exame pelo 
SUS, por meio dos telefones (45) 
3324-4116, em Cascavel e (46) 
3055-6161, em Francisco Beltrão.

(Assessoria Ceonc) 

Mulheres a partir dos 40 anos podem 
agendar a mamografia pela internet
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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 céu anuncia um dia superprodutivo para quem trabalha em casa 
ou está fazendo home office neste período. Também é um bom 
dia para cuidar dos interesses de família. Hoje o seu interesse 
será por um relacionamento mais sério.

Ótimas energias para trabalhar em equipe ou fechar uma parceria 
de confiança. No amor, quem está na pista só vai se envolver com 
alguém se estiver gostando de verdade e se sentir que o crush 
também está interessado em viver uma relação séria.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Talvez tenha que abrir mão de um desejo seu por causa da 
carreira ou, ao contrário, pode ter que adiar um projeto de 
trabalho para se dedicar a algum outro setor da sua vida. Nos 
assuntos do coração, o céu pede cautela num romance: o 
clima pode ficar tenso.

Você terá muita facilidade para aprender, o que faz deste 
momento uma ótima época para investir nos estudos. Pode fazer 
cursos, acompanhar palestras e treinamentos. Quem namora a 
distância deve vencer a insegurança com mais diálogo.

É hora de deixar ir tudo que não tem mais sentido para você: 
coisas que não usa mais. No campo afetivo, pode sentir uma 
atração arrebatadora por alguém da turma. Antes de se envol-
ver, investigue se vocês têm os mesmos objetivos para não 
se decepcionar.

Câncer 21/06 a 21/07
Cuidado com as fofocas e mal-entendidos nesta quarta-feira. No 
emprego, prefira ficar num canto tranquilo, longe de agitação. No 
amor, mantenha a discrição e proteja seus segredos para evitar 
as falsianes de olho no seu peixe.

Quem trabalha com comércio, divulgação e atendimento ao 
cliente pode ter um dia bem mais agitado do que o habitual. 
Se surgir um mal-entendido, procure esclarecer logo e sem 
brigar. Deixe assuntos polêmicos e decisões corriqueiras para 
outro dia, vai ser melhor.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Comunicativo por natureza, você deve apostar todas as suas 
fichas no diálogo hoje. Faça a sua parte para resgatar a harmo-
nia com quem estima. No amor, um pouco de romantismo pode 
esquentar o clima. 

Touro 21/04 a 20/05
Assuntos relacionados a dinheiro terão destaque para você hoje. 
Pode sentir uma vontade maior de organizar as finanças ou de 
buscar novas fontes de renda. Quando o assunto é grana, é 
melhor não contar demais com a sorte.

Os astros estão em harmonia, sinal de que vai resolver qualquer 
situação sem grandes dificuldades. No campo sentimental, seu 
coração pode balançar por um ex, ainda mais se o rompimento 
for recente: conversem.

Dê atenção à sua saúde e evite a automedicação. Se sentir algo 
diferente, busque orientação médica. Além disso, os astros man-
dam o papo reto e avisam que implicância com colega ou com 
uma pessoa conhecida pode ser sinal de amor.

Se não quiser fazer papel de trouxa, é bom ouvir o conselho 
dos astros, que avisam que é melhor não misturar amizade com 
dinheiro. No trabalho, busque o apoio dos colegas. No amor, 
ciúme de alguém da turma pode indicar que uma amizade está 
virando paixão.

Solução

BANCO 24
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GENIALIII
PARANOICOS

Violonista
gaúcho

Antigo
modelo de
impresso-
ras (pl.)

Sentimen-
to ausente

no car-
rasco

Deserto
situado 

no Sul da
África

(?) Silver-
stone,

atriz dos
EUA

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

O con-
junto dos
naturais

(símbolo)

Gel (?),
material
de ba-
nheiras

Índia, no
alfabeto
fonético
da Otan

Casa
campes-
tre típica
da Rússia

"A (?)",
romance
de Émile

Zola

A fase da
vida no
inferno
astral

San
Martín,
para a 

Argentina
A torre da
confusão
de línguas

(Bíblia)

(?) do
Senna,

curva de
Interlagos

Símbolo
de santi-
dade, na
Pintura

Advérbio
latino

posposto
a citações

O adulto,
para a
criança
(pop.)

Diz-se 
da ideia
brilhante

Gianne
Albertoni,
modelo 

paulistana
Vítima de
delírios 

persecu-
tórios (pl.)

Criação de abelhas

Defesa usada por Israel contra
ataques do Hamas em 2014,
ficou conhecido como Cúpula 

de Ferro

Madeira utilizada em
mobiliário de luxo

Logradouro público
descrito em GPS

Peixe
fluvial

Reagir à
comédiaCipó (Bot.)

Pronome
indefinido

plural

Adicionei
Vitamina
usada em
xampus

"(?) It Be", sucesso
dos Beatles

Segmento de reta de
poliedros (Geom.)

Madeira
leve

Cerveja,
em inglês 

Ricardo
(?), rei

britânico
(séc. XV)

Ali
Parte

morta do
cabelo 

Aqui

Órgão que
tutela o

índio (BR)

3/ let — sic. 4/beer — coat — isbá. 5/liana. 6/aresta. 8/kalahari. 9/vinhático.
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Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
38 
01 
01 
47
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 Duas pessoas ficaram feridas na 
manhã desta terça-feira (5), após se envol-
verem em uma colisão de trânsito na Rua 
Leonardo da Vinci, no Bairro Interlagos, 
em Cascavel.

Segundo informações, após a batida 

as vítimas estavam sendo encaminhadas 
por meios próprios, quando foram locali-
zadas pelos Socorristas do Siate.

Após avaliação, as duas vítimas foram 
conduzidas para avaliação na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) do Brasília. 

 A Polícia Federal deflagrou 
ontem a Operação Register com 
intuito de cumprir quatro mandados 
de busca e apreensão em locais 
utilizados por integrantes do PCC 
(Primeiro Comando da Capital) que 
atuam em Marechal Cândido Ron-
don, Mandaguari e Rolândia. 

Nesta operação a PF realizou 
buscas onde os integrantes da 
organização haviam passado e que 
poderiam ter deixado materiais. No 
cumprimento dos mandados foram 
apreendidas armas de fogo, drogas, 
celulares, mídias e documentos.

De acordo com o delegado da PF de 
Cascavel, Marco Smith, a Operação 
Register foi deflagrada após a identi-
ficação de integrantes do PCC. “Nos 
mandados de busca e apreensão 
cumpridos nós buscamos elementos 
de inteligência que comprovem ainda 
mais aquilo que já foi descoberto 
durante a operação” afirma Smith. 

As apurações da PF levantaram 
que os investigados mantinham e 
atualizavam os dados pessoais dos 
integrantes do PCC em planilhas de 

Homem é detido 
furtando fios de cobre 

no São Cristóvão 
Um homem de 37 anos foi detido 

por populares e encaminhado pela 
Polícia Militar à Delegacia da Polícia 
Civil após ser flagrado furtando fios 

de cobre no bairro São Cristóvão, em 
Cascavel, na tarde de ontem. 

Populares estavam na Rua Antonina 
e perceberam o suspeito mexendo 

na fiação elétrica. Ao se aproximarem 
notaram que o homem estaria furtando 
os fios de cobre.  No local o suspeito já 
havia cortado vários cabos. Os morado-
res então acionaram a PM e detiveram 
o homem até a chegada dos policiais 

que o encaminharam à delegacia para 
os procedimentos cabíveis.  

aplicativos de comunicação, sendo 
possível identificar durante as inves-
tigações centenas de criminosos 
em diversos estados do país. Tais 
informações são relevantes, pois 
permitem descobrir autores de cri-
mes, confirmando suas identidades 
e a efetiva participação no grupo 
criminoso. “Houve interceptação 
durante vários meses e a partir daí 
conseguimos identificar os registros 
referentes aos integrantes do PCC 
no Paraná e em outros estados da 
federação” explica o delegado. 

Os investigados no Paraná são 
apontados como responsáveis 
por fazer e manter os cadastros 
de integrantes do PCC no Estado. 
Segundo a PF os registros mostram 
a capilaridade da organização crimi-
nosa, a capacidade operacional da 
mesma e cada registro individual 
mostra o nome da pessoa, o ape-
lido, quem são os padrinhos den-
tro da organização, qual o local de 
origem do integrante, os presídios 
por onde os integrantes passaram, 
se há alguma punição dentro da 

organização criminosa e qual é a 
função dela dentro do PCC.

Entre outros dados foi compro-
vado que um dos responsáveis pelo 
assassinato do Agente de Polícia 
Federal Edson Matsunaga, morto em 
confronto em Curitiba há 11 anos, era 
integrante do PCC na época do crime 
e continua na organização criminosa.  

PF identifica registros do PCC e 
apreende ilícitos e documentos

POLÍCIA FEDERAL

DURANTE a operação foram apreendidas armas 
de fogo, drogas, celulares, mídias e documentos
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Duas pessoas ficam feridas em acidente no Interlagos
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 Em oito dias, a Seleção Brasileira 
masculina de futebol fará três jogos 
pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 
de 2022, que será realizada no Catar, 
no Oriente Médio.  O primeiro jogo do 
Brasil neste período será contra a Vene-
zuela, na quinta-feira (7), em Caracas, 
capital venezuelana. A bola rola às 
20h30 (Brasília). 

Na sequência, a Seleção Brasileira 
tem pela frente Colômbia e Uruguai. 
A partida contra os colombianos será 
no domingo (10), em Barranquilla, às 
18h (Brasília), jogo atrasado da quinta 

rodada. O duelo com os uruguaios está 
marcado para as 21h30 (Brasília) do dia 
14, em Manaus.

O Brasil é líder as Eliminatórias 
com 24 pontos em oito jogos, ou seja, 
100% de aproveitamento. A Argentina 
está na segunda colocação com 18 
pontos. As equipes estão com um jogo 
a menos, em razão do cancelamento 
do superclássico na 6ª rodada, quando 
a Anvisa interrompeu o jogo pelo fato 
de quatro jogadores da Argentina des-
cumprirem o período de quarentena 
contra a Covid-19. 

 Tenistas de vários estados do 
Brasil e do exterior estarão em Cas-
cavel nesta semana para participar 
do We Open Tennis 2021, o maior 
torneio da modalidade já realizado 
na cidade. Ao todo, cerca de 290 
atletas, em diversas categorias, 
estarão disputando a competição, 
que é homologada pela Federação 
Paranaense de Tênis. O torneio, 
no estilo Grand Slam, dará 2 mil 
pontos no ranking nacional para 
os primeiros colocados. Esta é a 
maior pontuação em competições 
de tênis a nível estadual.

O evento acontece entre os dias 7 
e 10 de outubro e as partidas serão 
disputadas, principalmente, no Cas-
cavel Country Club. Outras quadras 
também estarão disponíveis como 
apoio para receber alguns jogos das 
primeiras fases. O We Open Tennis 
2021 distribuirá uma das maiores 
premiações do circuito, com R$ 15 
mil em prêmios para os vencedores 
das principais categorias.

Outro destaque é a grande par-
ticipação feminina. Serão quase 
50 mulheres tenistas inscritas, um 
recorde. “Isso só reforça a gran-
deza do evento e a força que o tênis 
feminino vem ganhando no país. 

Quarta-feira 
com rodada cheia 

no Brasileiro
Oito partidas vão agitar a 24ª rodada 

do Campeonato Brasileirão Série A na 
noite desta quarta-feira (6). O líder 

Atlético-MG vai até Santa Catarina para 
enfrentar a Chapecoense, lanterna da 

competição.  O vice-líder Palmeiras 
também jogará fora de seus domínios e 

visita o América-MG, às 21h30, 
no Independência.

Brigando por vaga na Libertadores, 
o Bragantino que ocupa a 5ª colocação 

recebe o Flamengo, 3º colocado. O time 
de Bragança Paulista espera diminuir 
a diferença para o rubro-negro, que 

atualmente é de quatro pontos. Na parte 
debaixo da tabela, o Sport recebe o Juven-

tude, enquanto o Grêmio joga contra o 
Cuiabá. Os demais jogos são entre: Ceará 

x Internacional, Atlético-GO x Athletico 
Paranaense e Fluminense x Fortaleza.

O encerramento da rodada será com o 
clássico paulista entre São Paulo e Santos 

às 18h30 no Morumbi, amanhã (7).

No masculino, o nível também será 
altíssimo. Temos, por exemplo, atle-
tas do Paraguai que já disputaram 
a Copa Davis, a Copa do Mundo de 
Tênis”, comentou Marcelo Amaral, 
um dos organizadores do torneio.

O público poderá assistir a 
todas às partidas gratuitamente, 
seguindo todos os protocolos de 
saúde. “Teremos uma grande 
estrutura para receber bem a todos 
com restaurantes, bares, espaço 
para crianças e stands de empre-
sas parceiras. Temos certeza que 
quem for ao torneio assistirá a 

Cascavel recebe We Open 
Tennis 2021 entre os dias 7 e 10

DIOGO OLIVEIRA/@DOM.INFOCUS

Brasil enfrenta a Venezuela nas Eliminatórias

grandes jogos e terá uma expe-
riência única”, reforçou Douglas 
Popenga, responsável por trazer o 
torneio para Cascavel. 
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 O FC Cascavel entra em campo 
na tarde desta quarta-feira (5) para 
disputar um dos jogos mais impor-
tantes da sua história: a grande 
final do Campeonato Paranaense 
2021. São dois jogos para que seja 
conhecido o campeão estadual. A 
primeira partida da decisão começa 
às 15h20 em Londrina, no Estádio 
do Café. O jogo de volta está mar-
cado para a próxima quarta-feira 
(13) no Estádio Olímpico Regional.

A grande novidade e expectativa 
é que a Federação Paranaense de 
Futebol liberou público máximo de 
até cinco mil pessoas em cada 
jogo, seguindo protocolos de pre-
venção à Covid-19.

Desde o início da competição, 
a Serpente Aurinegra não sabe 
o que é perder e terminou a pri-
meira fase na segunda colocação, 
com 17 pontos, somente atrás do 
Operário, que somou 23 pontos. 
Apesar do mesmo aproveitamento 
do time de Ponta Grossa, o FC Cas-
cavel perdeu seis pontos em razão 
de ter relacionado de um jogador 
ainda amador para a partida contra 
o Paraná Clube. 

Londrina x FC Cascavel: começa 
hoje a decisão do Paranaense 2021

O FC Cascavel busca uma conquista histórica e 
ainda defende a invencibilidade no Paranaense 

FC CASCAVEL/ASSESSORIA

Com a punição, o time chegou a 
cair para a quinta colocação, mas 
não perdeu o fôlego e terminou a 
primeira fase com seis vitórias e 
cinco empates em 11 jogos.

MATA-MATA 
Nas quartas de final a Serpente 

Aurinegra enfrentou o Maringá, time 
que terminou a primeira fase na 
sétima colocação. O FC Cascavel 
seguiu impondo seu ritmo e venceu 
o primeiro jogo por 2 a 1, mesmo 
jogando fora de casa. No jogo de volta, 
os times empataram em 1 a 1, resul-
tado que garantiu a vaga ao Cascavel.

Na semifinal, a serpente precisou 
passar pelo Athletico Paranaense, 
time que disputa a Série A do Bra-
sileiro e, atualmente, está na final 
da Copa Sul-Americana. O primeiro 
jogo reservou emoção para os acrés-
cimos do segundo tempo, quando 
saíram os dois gols do empate em 1 
a 1. No jogo de volta o Cascavel ven-
ceu de virada por 2 a 1, garantindo 
a vaga para a final.

AS DUAS EQUIPES
O FC Cascavel vai motivado 

por chegar a uma final histórica 
para o clube e também pela ótima 
campanha que fez durante toda a 
competição, defendendo também 
a invencibilidade no Campeonato 
Paranaense 2021.

O Londrina terminou a pri-
meira fase na quinta colocação. 
O Tubarão despachou o Cianorte 
nas quar tas de final, time que 
foi algoz do FC Cascavel na Série 
D, e o Operário na semifinal. Na 
Série B, o Londrina está na zona 
de rebaixamento (ocupa a 17ª 
colocação), mas está em uma 
crescente, com três vitórias nos 
últimos quatro jogos. 
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