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 Os atuais contratos de concessão das rodovias do Paraná terminam no dia 27 de novem-
bro e as cancelas de pedágio ficarão sem cobrança até que as novas concessionárias 
assumam os trechos. Para os usuários será um alívio no custo da viagem. Já para os 

municípios, serão milhões a menos na arrecadação do ISS.  l Pág. 3

“Ano sem pedágio” alivia bolso do
usuário e tira R$ 3 mi da Prefeitura

PÁGINA

04
Mulheres empreendedoras
e de negócio terão evento
sexta-feira em Cascavel

PÁGINA

07
Sonho da “Casa do Estudante
Universitário” da Unioeste
perto de virar realidade

PÁGINA

16
CNTA de Cascavel foi palco
Para JAPs e Jojups, com
quebras de recordes

SECOM

Pela internet!
Quem quiser visitar o Zoológico Municipal de Cascavel 

precisa se adaptar ao novo sistema. Já está funcionando, 
de forma experimental, o cadastro e agendamento 

online. A partir de 2 de novembro será obrigatório, mas a 
entrada continua sendo gratuita.  l Pág.6 
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 Coleta reorganizada 

Com os “Ecopontos” entrando em operação, quem trabalha com a coleta seletiva em Cascavel passou a ter melhor 
estrutura. Além disso, a Prefeitura vai colocar em atividade um novo cronograma. l Págs. 8e9
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‘‘A felicidade e o mal-estar atual

A felicidade não é um ponto de chegada. Ela é caminho. Ela 
está no caminho. Se olharmos a sociedade atual perceberemos 
que muitas pessoas vivem mal, sofrem de um mal-estar e de insa-
tisfação. Aumentam as farmácias nas cidades e os livros sobre 
felicidade, nas prateleiras, são abundantes. Esses fenômenos 
estão deixando o povo mais saudável e feliz? Certamente não.

Não há um tempo na história da humanidade que se falou 
mais de felicidade do que atualmente. O excesso de discurso 
mostra que a busca por felicidade está na ordem do dia. Todos 
queremos encontrá-la. Ninguém quer viver angustiado e triste. 
Queremos respostas as nossas perguntas e aos anseios mais 
profundos. Muitos estão à procura de migalhas de felicidade. Não 
conseguem mais ser felizes com as pequenas coisas. Correm 
atrás de algo, que parece estar sempre a frente e longe de si.  

A felicidade não é uma meta, mas é uma consequência. Ela 
é a colheita de tudo aquilo que fui fazendo e vou fazendo. É a 
colheita que vai acontecendo ao longo da vida. Não é a colheita 
final. É aquela satisfação e alegria que vamos encontrando no 
decorrer dos dias, por tudo aquilo que vamos plantando. Felicidade 
não se improvisa, e nem acontece independente de nossas bus-
cas. Temos uma essência e a felicidade é estar conectado com 
essa essência, que cada um descobre em si. Essa é uma tarefa 
minha. Quando busco fazer o bem, ser ético, compreender-me 
como sou e me aceitar, evoluir nos pensamentos e nos padrões 
de comportamento, ser grato pela vida e honrar minha história 
e as pessoas com quem compus a minha vida, perceber nas 
coisas simples a beleza e retirar dali alegria e contentamento, 
então estou no caminho e a felicidade irá se apresentando pra 
mim como uma realidade.  

Pessoas mais felizes se sentem mais confiantes e seguras. 
Não caminham sobre ovos, onde cada pequena coisa parece ser 
uma ameaça. Felizes não são pessoas que não tem sofrimentos 
ou que são poupadas dos sofrimentos, das dificuldades e dos 
obstáculos. As pessoas felizes conseguem ver além da própria 
realidade e dar um sentido novo e dinâmico ao cotidiano.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

“O emprego é 
o melhor pro-
grama social. 

O cidadão empre-
gado tem autono-
mia e dignidade 

para sustentar 
a sua família”.

AEN

Ney Leprevost, secretário de 
Estado da Justiça, Família e 

Trabalho

Muitas nuvens
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 A leitura do relatório final 
da CPI da Pandemia do Senado 
Federal está prevista para esta 
quarta-feira (20) e a votação 
deve acontecer já na terça-
-feira (26), da próxima semana. 
As mudanças no cronograma 
ocorreram após minutas do 
parecer terem vazado para 
imprensa antes de serem 
discutidas com os senado-
res. Além do texto do relator, 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) deve apresen-
tar um relatório alternativo.

Isolado pelo comando 
da CPI depois do vazamento 
de trechos do relatório e em 
meio a muita divergência e 
discussão com os membros 
da comissão, Renan Calheiros, 
relator da CPI da Covid, está 
sugerindo indiciamento de 70 
pessoas e mais duas empre-
sas, com um total de crimes, 
em seu novo relatório entre-
gue no final da noite de segun-
da-feira (18). Políticos, minis-
tros, empresários, empresas 
e médicos que defendem tra-
tamentos ineficazes, segundo 
Calheiros, estão no relatório.

O presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM), integra o grupo 
dos senadores divergentes 
e em feito duras críticas ao 
relator. Na noite de ontem 
(19), uma reunião do “G7” – 
comando da CPI – tentaria 
equacionar divergências como 
o apontamento de homicídio 
qualificado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, de genocídio 
de indígenas e o pedido de 
indiciamento dos filhos de 
Bolsonaro. O relatório final 
assinado por Calheiros sugere 
ainda que Bolsonaro, quatro 
ministros, três ex-ministros, 

Rachada, CPI da Covid deve votar
relatório final de Renan no dia 26

 Brasília - O plenário do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) decidiu, por 8 votos a 2, 
rejeitar a abertura de uma 

ação de descumprimento de 
preceito fundamental – ADPF 
- que questionava atos e falas 
do presidente Jair Bolsonaro 
sobre a pandemia de Covid-

19. O processo foi julgado 
no plenário virtual, em que 

os ministros têm alguns dias 
para votar de modo remoto 
e sem debate oral. A sessão 

de julgamento durou dez 
dias e se encerrou às 23h59 

de segunda-feira (18).
Ao final, prevaleceu o 

entendimento da relatora, 
ministra Rosa Weber, que 

rejeitou a ação por entender 
ser inadequada a abertura 
de ADPF no caso. Ela tam-

bém considerou a peça inicial 
inepta por não especificar 

exatamente quais atos esta-
riam sendo questionados 

e tampouco quais medidas 
objetivas gostaria de ver 
tomadas. Ela foi seguida 

pelos ministros Alexandre de 
Moraes, Luís Roberto Barroso, 
Dias Toffoli, Nunes Marques, 
Cármen Lúcia, Gilmar Men-
des e Luiz Fux. Foram votos 

vencidos os ministros Ricardo 
Lewandowski e Edson Fachin, 
para quem haveria ameaça a 
preceitos fundamentais nos 

atos e falas presidenciais.
A ação foi apresentada 

pelo PSOL em maio do ano 
passado. O partido argumen-

tou que o presidente e seu 
governo violam a Constitui-
ção ao minimizar a pande-
mia, manifestando-se, por 

exemplo, contra o isolamento 
social e o uso de máscaras.

Relatório de Renan o distanciou do comando da CPI da Pandemia

duas empresas, empresários 
e médicos cometeram crimes 
na pandemia.

Renan sugeriu 11 crimes 
ao presidente, entre homicí-
dio qualificado, infração de 
medida sanitária preventiva, 
charlatanismo, incitação ao 
crime, falsificação de docu-
mento particular e emprego 
irregular de verbas públicas. 
Além desses, prevaricação, 
genocídio de indígenas, crime 
contra a humanidade, violação 
de direito social e incompatibi-
lidade com dignidade e honra 
e decoro do cargo.

Já o ex-ministro Eduardo 
Pazuello (Saúde) foi apon-
tado por Renan pelos crimes 
de homicídio qualificado, 
emprego irregular de verbas 
públicas e prevaricação. Tam-
bém por comunicação falsa de 
crime, genocídio de indígenas, 
crime contra a humanidade. 
Para o senador, o atual titu-
lar, Marcelo Queiroga (Saúde), 

deve ser investigado por epi-
demia culposa com resultado 
morte e prevaricação.

INDICIADOS
Renan também aponta 

que os três filhos mais velhos 
do presidente cometeram cri-
mes. Para o relator, o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
deve ser indiciado por advoca-
cia administrativa, incitação e 
improbidade administrativa. 
Ao deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) foi sugerido inci-
tação ao crime, assim como ao 
vereador do Rio Carlos Bolso-
naro (Republicanos-RJ).

No texto preliminar, o 
relator propõe o indicia-
mento de oito médicos, um 
diretor e dos dois donos da 
Prevent Senior. O pastor Silas 
Malafaia, um dos conselhei-
ros mais próximos de Bolso-
naro, também está na lista de 
Renan, no capítulo das fake 
news. Renan afirmou que 

o texto ainda poderá sofrer 
ajustes após debates com 
outros senadores. “O que 
importa é que o relatório seja 
produto da maioria”, disse à 
Folha de São Paulo.

DANO MORAL
O relatório ainda reco-

menda que o Ministério 
Público Federal peça condena-
ção e reparos por dano moral 
coletivo à sociedade brasileira 
de quem promoveu o uso de 
medicamentos sem eficácia e a 
imunidade de rebanho. Renan 
sugere que o Ministério Público 
peça essas reparações na Jus-
tiça contra o líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), o deputado Osmar 
Terra (MDB-RS), a médica Nise 
Yamaguchi, o médico Luciano 
Dias Azevedo, o virologista 
Paolo Zanotto, o empresário 
Carlos Wizard, a associação 
Médicos pela Vida e o labora-
tório Vitamedic.

STF rejeita ação 
contra Bolsonaro 

por atos e falas 
sobre a pandemia
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Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Com o encerramento dos 
atuais contratos de conces-
são das rodovias do Paraná, 
em 27 de novembro, as 
cancelas de pedágio fica-
rão sem cobrança até que 
as novas concessionárias 
assumam os trechos. A 
previsão é de que o período 
sem cobrança seja de apro-
ximadamente um ano. 

E se para o usuário será 
um alívio no bolso, esse 
período sem operação de 
concessionárias de rodovias 
nas estradas paranaenses 
pode gerar um problema 
na arrecadação de alguns 
municípios do Estado. Atual-
mente, as concessionárias 
repassam 5% de seu fatu-
ramento aos municípios 
a título de ISS (Imposto 
Sobre Serviço) incidente 
sobre as tarifas de pedá-
gio. O repasse é feito pro-
porcionalmente à extensão 
das rodovias sob concessão 
que atravessam o município.

A distribuição dos recur-
sos do ISS pelas concessio-
nárias obedece a legislação 
vigente e varia de acordo 
com a extensão das rodo-
vias administradas pela 
empresa em cada município. 
Os repasses ocorrem desde 
2000, quando o imposto pas-
sou a incidir sobre a tarifa de 
pedágio. Em Cascavel, desde 
2016 até agora, somente os 
repasses da Ecocataratas 
para o Município somaram 
R$ 12,6 milhões. 
(Confira tabela)

Somente no ano 
passado, foram R$ 
2,2 milhões repas-
sados como imposto 
pela concessionária. 
Até o mês de setem-
bro deste ano, o 
Município já recebeu 
R$ 1,8 milhões a 

título de ISS. Já o repasse 
de 2020 realizado pela Via-
par, foi de R$ 903.498,19 
para os cofres públicos de 
Cascavel. Ou seja, o Muni-
cípio não poderá contar com 
esses recursos em 2022, o 
que totalizaria mais de R$ 3 
milhões com os repasses das 
duas concessionárias.

RECURSOS LIVRES
Apesar do valor repas-

sado não ser tão significa-
tivo perante a previsão orça-
mentária anual de Cascavel, 
municípios menores sem 
essa arrecadação de ISS, 
poderão sofrer, visto que, 
para muitos os recursos 
repassados pelas conces-
sionárias têm maior peso 
no total das receitas. 

Além disso, como não se 
trata de uma “receita carim-
bada”, as administrações 
municipais podem empe-
nhar os recursos recebidos 
em qualquer área que julgar 
prioritária como saúde, segu-
rança, educação ou infraes-
trutura urbana – melhorando 
suas estradas vicinais, ruas 
e avenidas, por exemplo. 
Esse repasse representa 
verba significativa na com-
posição orçamentária das 
prefeituras, principalmente 
em municípios com baixa 
arrecadação. No Paraná, os 
repasses de ISS as prefei-
turas somaram R$ 141,3 
milhões no ano passado. 

Dinheiro do Fonplata
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem 

(19) uma proposta do Poder Executivo que autoriza o município de 
Cascavel a contratar empréstimo de U$ 27,5 milhões com o Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). 

Aprovados
Os Projetos de Lei aprovados são a declaração de utilidade 

pública do Rotary Club Cascavel e do Instituto Impulso e 
também a segunda votação do Projeto de Lei que dispõe sobre 

o desconto no IPTU para os consumidores que promoverem 
a diminuição do consumo de água ou de energia elétrica nos 

meses de setembro, outubro e novembro de 2021. 

Garantia
O dinheiro deve ser usado 
para financiar o programa 
de desenvolvimento do 
município. O Ministério da 
Economia concordou com a 
operação e declarou que o 
município não tem débitos em 
atraso ou pendências com a 
União, estando na categoria 
“A” no ranking de capacidade 
de pagamento, da Secretaria 
do Tesouro Nacional. O 
empréstimo será feito com 
garantia da União, e Cascavel 
terá que oferecer contra 
garantias.

Denúncia
O vereador Celso Dal Molin 
(PL), usou o tempo de fala 
do Grande Expediente, 
durante a sessão ordinária 
de ontem (19) para realizar 
uma denúncia. Segundo o 
parlamentar, de 2011 a 2016, 
os Casulos Industriais que são 
de propriedade do município 
de Cascavel o dinheiro da 
locação do empreendimento 
não foram contabilizados nos 
cofres públicos.

Denúncia II 
De acordo com o vereador, 
as comprovações do período 
de 2011 até 2014 eram 
de responsabilidade da 
Codevel (Companhia de 
Desenvolvimento de Cascavel) 
e quando extinta em 2014, 
as comprovações não foram 
repassadas a prefeitura. 
Em relação ao período de 

2015 em diante, quando a 
responsável era a Semdec, 
foram realizadas buscas nos 
registros contábeis e também 
não foi possível encontrar a 
comprovação do pagamento da 
locação desses casulos. 

CPI ou MP
De acordo com Dal Molin, o 
levantamento foi realizado nos 
últimos dois anos. O parlamentar 
informou que não sabe se 
irá realizar uma denúncia no 
Ministério Público ou se pedirá a 
abertura de uma CPI na Casa para 
investigar a situação. 

Em Curitiba
Os vereadores membros da 
Comissão de Educação da 
Câmara de Cascavel, Beth Leal 
(Republicanos), Professora 
Liliam (PT) e Professor Santello 
(PTB), estão cumprindo agenda 
em Curitiba nesta quarta-
feira (20), onde irão participar 
de reuniões na Assembleia 
Legislativa do Paraná, em 
nome da Câmara de Cascavel. 
Além disso, os parlamentarem 
também realizarão visita a Casa 
da Mulher Brasileira, que é 
referência para mulheres em 
situação de violência.

Pauta Fraca
A pauta do legislativo de 
Cascavel segue fraca. Na sessão 
ordinária de ontem (19), foram 
votados três Projetos de Lei, 
dois Requerimentos, uma 
Moção e uma Dilação de Prazo 
de Requerimento.  

Cascavel deixará de 
arrecadar mais de R$ 3 mi 

no “ano sem pedágio”

Ano Repasse
2016 R$ 1.966.025,03
2017 R$ 2.140.530,81
2018 R$ 2.119.826,70
2019 R$ 2.296.546,64
2020 R$ 2.235.425,46
2021 * R$ 1.884.016,01
TOTAL R$ 12.642.370,65
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Evento de networking será 
voltado ao público feminino

Incentivar as mulheres empreen-
dedoras a alavancar seus negó-
cios. Esse é o motivo pelo qual 
o evento Café com Negócios terá 
uma edição especial exclusiva para 
o público feminino, nesta sexta-
-feira (22). O evento de networking 
promovido pela Amic PR (Associa-
ção das Micro e Pequenas Empre-
sas do Paraná) será às 15h30, 
na sede da entidade, a Casa do 
Empreendedor, na Rua Maranhão, 
92, bairro Ciro Nardi e aberto ape-
nas para o público feminino.

“Queremos valorizar o empreende-
dorismo feminino e as mulheres que 
se esforçam dia a dia para manter 
seus negócios. Por isso planejamos 
um café com negócios exclusivo, 
de modo a fortalecer as mulheres 
empreendedoras”, afirma a presidente 
da Amic PR, Sonia Xavier.

As vagas para a edição espe-
cial do evento estão limitadas a 20 
empresas e por isso as inscrições 

“Vaga no Varal” será levada ao Floresta nesta quinta-feira
Moradores da região do bairro 

Floresta, em Cascavel, que estão 
em busca de emprego poderão 
consultar as vagas disponíveis na 
Agência do Trabalhador no salão 
da Paróquia Santo Agostinho na 
próxima quinta-feira (21). É que os 
servidores da agência estarão no 
local para mais uma ação do pro-
grama Vagas no Varal. São mais de 
600 vagas literalmente penduradas 
em um varal para que as pessoas 
possam consultar aquela que se 
encaixa com seu perfil profissional.

“Diante da dificuldade do preen-
chimento das vagas disponibiliza-
das em nossa Agência, estamos 
realizando atendimentos nos 

precisam ser feitas de forma ante-
cipada. “A grande vantagem é que 
em um evento como esse, conse-
guimos trazer segmentos que são 
bem voltados às mulheres e que 
muitas vezes não é possível expor 
em um evento tradicional. Nossa 

intenção é fomentar o empreende-
dorismo feminino na nossa região”, 
explica a gestora de eventos da 
Amic PR, Dulce Ragazzon.

As inscrições antecipadas 
podem ser feitas pelo telefone da 
Amic PR (45) 3036-5636.

EVENTO para mulheres de negócio será na Casa do Empreendedor, sede da Amic PR
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bairros de Cascavel”, diz Marlene 
Crivellari, gerente da Agência do 
Trabalhador. A Ação Vagas no Varal 
acontecerá das 13h30 às 16h30 

no salão da Paróquia Santo Agosti-
nho, na Rua Das Garças, 458. Em 
caso de chuva, o evento será auto-
maticamente cancelado.
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parana.pr.gov.br

O Governo do Estado constrói um Paraná ainda mais moderno e inovador, com 495 obras 
na área da Saúde pelos municípios. São construções, reformas e ampliações em 
hemobancos, unidades de saúde e muito mais, além da abertura de três hospitais próprios 
e mais de 2.000 leitos de UTI exclusivos para tratamento da COVID-19. 
O Governo do Estado faz a economia girar com inovação, agilidade e trabalho. 

Um governo próximo de todos os paranaenses.

MAIS DE R$ 434,9 MILHÕES 
INVESTIDOS EM OBRAS 
SÓ NA ÁREA DA SAÚDE.
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A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente passará a utilizar uma pla-
taforma online para agendar visitas 
ao zoológico de Cascavel. A partir 
do dia 2 de novembro, o acesso 
ao parque só será possível após o 
cadastro que irá gerar um ticket para 
o visitante. A entrada continuará 
sendo gratuita, apenas a forma de 
acesso mudará. A mudança segue 
recomendações da Azab (Associação 
de Zoológicos e Aquários do Brasil) 
e do ICMBio (Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade).

“Essas recomendações não 
são apenas para controlar o 
acesso, mas para garantir segu-
rança tanto dos visitantes, quanto 
dos animais”, explica o veterinário 
Rodrigo Neca Ribeiro, gerente de 
Vida Silvestre e Bem-Estar Animal 
da Sema. Ribeiro destaca ainda 
que, além de evitar aglomerações, 
o agendamento irá evitar a pre-
sença de vândalos que, muitas 
vezes acessam ao parque se infil-
trando em meio aos visitantes.

Na plataforma, o visitante terá 
que colocar o número exato de pes-
soas da família que irão ao zoo, 
para poder gerar um ticket para 
cada visitantes. A única exceção é 

Sem mudança na Feira do Produtor
A Feira do Pequeno Produtor vai continuar sendo realizada no estacionamento 

do Teatro Municipal. A mudança temporária chegou a ser anunciada para abrigar 
a Vila Gastronômica e um parque de diversões, durante as festividades de Natal. 

“Mas, não houve empresas interessadas em participar das licitações e os certames 
foram cancelados. Por isso não há mais a necessidade dos produtores deixarem 

o local”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Hivonete Piccoli. A 
feira é realizada as terças e quintas-feiras, das  12h às 21h, no teatro, e aos sábados 

e domingos, das 8h às 12h, na Rua Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura.

bebês de colo. “A única diferença 
é que para visitar o zoológico as 
pessoas terão que perder um minu-
tinho do seu tempo para fazer o 
agendamento”, observa.

Mesmo com o controle, o zooló-
gico continuará com a capacidade 

de receber até duas mil pessoas 
diariamente, porém, de forma con-
trolada e organizada. O sistema já 
está funcionando de forma expe-
rimental e para fazer o cadastro 
e agendamento da visita acesse 
www.doity.com.br/zoocascavel.

ENTRADA no Zoo continua sendo gratuita, porém, 
cadastro e agendamento online será obrigatório

SECOM

Visitas ao Zoo de Cascavel 
só com agendamento online
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Casa do Estudante Universitário 
mais perto de ser uma realidade

Programe-se para os vestibulares
As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM) e do Paraná (Unespar) estão 

com inscrições abertas para os vestibulares. Ao todo, são 7.948 vagas para 191 cursos 
em diferentes cidades. O ingresso dos estudantes está programado para 2022. Na UEL, 

as inscrições do Vestibular 2022 vão até 3 de novembro e as provas serão aplicadas em 6 
de março do ano que vem, somente em Londrina. Na UEM, o vestibular 2021 segue com 

inscrições abertas até 20 de outubro, com ingresso dos estudantes programado para 2022. 
As provas serão aplicadas em 20 de fevereiro de 2022 nas cidades de Maringá, Apucarana, 
Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí 
e Umuarama. A Unespar terá dois processos seletivos. O primeiro se dará com a utilização 

das médias finais (notas) dos vestibulares da instituição (edições de 2018, ou 2019, ou 
2020), ou a média final (nota) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições 
entre 2015 e 2020. O segundo acontecerá por meio das vagas do Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu) - Enem 2021. As universidades estaduais de Ponta Grossa (UEPG), do Cen-
tro-Oeste (Unicentro), do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Norte do Paraná (Uenp) devem 

divulgar os calendários dos próximos vestibulares nos meses de novembro e dezembro.

Uma luta de quase três déca-
das travada pela comunidade aca-
dêmica da Unioeste (Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná) deve 
se concretizar a partir de 2022: a 
construção da Casa do Estudante 
Universitário nos cinco câmpus 
da instituição (Cascavel, Toledo, 
Marechal Cândido Rondon, Foz do 
Iguaçu e Francisco Beltrão).

“Este pleito já existe há muito 
anos, mas agora temos necessi-
dade de avançar rápido na assis-
tência estudantil. A universidade já 
deu um grande passo anos atrás 
com os restaurantes universitários 
e o segundo passo, agora, é a 
Casa do Estudante”, explicou o rei-
tor da Unioeste, Alexandre Webber.

De acordo com o reitor, as obras 
podem começar já no próximo ano. 
A primeira etapa de construção 
deve iniciar após a liberação de 
emendas federais de R$ 1 milhão 
para cada unidade. O projeto foi 
desenvolvido pela empresa júnior 
do curso Engenharia Civil do cam-
pus de Cascavel (Up Engenharia), 
e prevê uma construção de 604,43 
metros quadrados. Cada unidade 
contará com área comum com 
refeitório, cozinha e lavanderia e 
ainda 12 quartos e 6 banheiros a 
serem compartilhados. 

O projeto inicial prevê o aten-
dimento de até 30 alunos por 
cidade, mas foi planejado para ser 
modular, podendo ser ampliado. 
“Quando fui diretor do Campus de 
Cascavel tive o privilégio de encarar 
o desafio de fazer o Restaurante 
Universitário. Agora a luta da Casa 
do Estudante está chegando ao 
fim, mas existem ainda muitas 
outras para construirmos uma 
política de assistência estudantil 

do por te que uma universidade 
merece”, afirmou Webber.

A Unioeste tem 10.863 alunos 
de graduação distribuídos nos 
cinco câmpus e muitos desses 
alunos não são residentes das 
cidades onde se encontra a uni-
versidade.  “A Casa do Estudante 
é uma reivindicação antiga dos 
nossos estudantes. É um passo 
extremamente importante para as 

políticas de assistência estudantil, 
pois possui o objetivo de garantir 
a permanência dos estudantes mais 
carentes nos cursos ofertados”, 
emendou o presidente do Conselho 
de Assistência Estudantil e acadê-
mico do curso de Letras Português/
Italiano, João Matheus Moraes.

UNIOESTE

UNIOESTE pretender construir Casa 
do Estudante Universitário em cinco 
cidades
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 Não se trata apenas de “gerar 
renda” para quem trabalha com 
recicláveis, o que também impor-
tante, mas, a coletiva seletiva tem 
relação direta com a saúde e o 
bem-estar das pessoas porque 
evita a disseminação de doenças 
e protege o meio ambiente. Quem 
participa do processo da coleta se-
letiva, contribui para que os resídu-
os produzidos por toda sociedade 
sejam destinados corretamente. 
Por isso, adotar rotinas e preparar 
sua casa ou empresa para separar 
corretamente o lixo produz inúme-
ros benefícios.

Em Cascavel, o esse trabalho 
bem sendo ampliado e organizado 
através de estruturas chamadas 
“Ecopontos”, que servem para 
dar suporte aos trabalhadores 
que atuam na reciclagem, fazendo 
o processo de reaproveitamento 
do lixo descartado, encaminhan-
do a matéria-prima com o objetivo 
de diminuir o impacto ao meio am-
biente. Com apoio do município, 
eles integram cooperativas e po-
dem fazer a reciclagem com condi-
ções dignas. E, devido à proximida-
de da entrega da última unidade, 
localizada na Rua Manaus, foram 
instituídos novos setores para esta 
coleta na cidade. A mudança ocor-
reu considerando a área de abran-
gência de cada ecoponto, de forma 
geograficamente estratégica.

Foram delimitados seis grandes 
setores de acordo com a localiza-
ção de cada ecoponto e sua região. 
Os setores foram subdivididos em 
34 pontos de coleta e o novo cro-
nograma para o serviço passa a 
valer a partir do dia 25 desse mês.

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente entende que a melhor 

Com “Ecopontos”, coleta seletiva 
de Cascavel vai ter novo cronograma

forma para o bom andamento 
dos trabalhos nos ecopontos é a 
construção de um vínculo entre a 
cooperativa que opera um deter-
minado ecoponto e a comunidade 
do entorno. Dessa forma, também 
houve a necessidade de alteração 
de alguns dias de coleta em alguns 
bairros onde já havia um cronogra-
ma em execução. 

Para a engenheira ambiental 
da Divisão de Resíduos Sólidos 
da secretaria, Keila Kochem, essa 
alteração também tem o objetivo 
de aumentar o material nos eco-
pontos e também reduzir a ação 
dos atravessadores. “O material 
coletado nessas áreas será enca-
minhado ao ecoponto da região. O 
mesmo ocorrerá com as atividades 

de reposição de bolsas e educa-
ção ambiental, entre outras, que 
será executada pelas cooperativas 
parceiras, cada uma na sua área 
de influência”, explica Keila.

ECOPONTOS
Cascavel já possui cinco eco-

pontos em operação, sendo eles 
no Santa Cruz, Melissa, Brasília, 
Cascavel Velho e Quebec que fun-
cionam de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Já o ecoponto, 
da Rua Manaus, que está com 
as obras em fase de conclusão, 
com previsão de entrega para me-
ados de novembro, vai funcionar 
de forma especial como Centro 
de Educação Ambiental de Casca-
vel. Atualmente, 120 cooperados 

estão inseridos no processo. A 
quantidade de material reciclável 
processado varia entre 280 a 320 
toneladas por mês.

Todo material coletado pelos 
caminhões da OT Ambiental é dire-
cionado para os ecopontos, onde 
os cooperados realizam o recebi-
mento, triagem por tipo e o pro-
cessamento (prensagem). A renda 
dos cooperados que atuam nos 
ecopontos é o resultado da comer-
cialização do material processado. 
Com a venda dos materiais, são 
pagas despesas com combustível, 
alimentação, impostos, material 
de consumo, manutenção de veí-
culos e equipamentos. Depois, o 
lucro é dividido de forma igualitária 
entre os cooperados.  

ECOPONTOS têm 
estrutura adequada para que 
trabalhadores cooperados 
façam classificação e 
processamento dos recicláveis

Confira no 
QR-cod o 
mapa 
atualizado 
de coleta

Antigo Ecolixo 
será ponto de 

educação ambiental
O antigo e conhecido “Ecolixo” 

está recebendo uma ampla 
completa para se tornar o 

Centro de Educação Ambiental 
de Cascavel. Assim que ficar 
pronto, o barracão receberá 
diariamente caminhões da 

coleta de reciclados integrando 
a rede municipal com seis 
ecopontos em diferentes 

regiões da cidade. 
Além de esteiras, carrinhos, 
prensas, balanças, mesas 

para atuação dos coletores, o 
Ecoponto da Manaus terá salas 
de treinamento para Educação 

Ambiental, atuando diretamente 
com formações, cursos, aulas 

para crianças e ainda vai 
abrigar a sede administrativa 
da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. “A obra deve 
ser entregue e inaugurada em 
novembro”, disse o engenheiro 

da Sema, Ulysses Zaror.  
A construção é parceria  

com a Itaipu Binacional e  
prevê investimento de 
R$ 1.338.285,30.

FO
TO

S:
 S

EC
O

M



08 LOCAL CASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2021
09LOCALCASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2021

 Não se trata apenas de “gerar 
renda” para quem trabalha com 
recicláveis, o que também impor-
tante, mas, a coletiva seletiva tem 
relação direta com a saúde e o 
bem-estar das pessoas porque 
evita a disseminação de doenças 
e protege o meio ambiente. Quem 
participa do processo da coleta se-
letiva, contribui para que os resídu-
os produzidos por toda sociedade 
sejam destinados corretamente. 
Por isso, adotar rotinas e preparar 
sua casa ou empresa para separar 
corretamente o lixo produz inúme-
ros benefícios.

Em Cascavel, o esse trabalho 
bem sendo ampliado e organizado 
através de estruturas chamadas 
“Ecopontos”, que servem para 
dar suporte aos trabalhadores 
que atuam na reciclagem, fazendo 
o processo de reaproveitamento 
do lixo descartado, encaminhan-
do a matéria-prima com o objetivo 
de diminuir o impacto ao meio am-
biente. Com apoio do município, 
eles integram cooperativas e po-
dem fazer a reciclagem com condi-
ções dignas. E, devido à proximida-
de da entrega da última unidade, 
localizada na Rua Manaus, foram 
instituídos novos setores para esta 
coleta na cidade. A mudança ocor-
reu considerando a área de abran-
gência de cada ecoponto, de forma 
geograficamente estratégica.

Foram delimitados seis grandes 
setores de acordo com a localiza-
ção de cada ecoponto e sua região. 
Os setores foram subdivididos em 
34 pontos de coleta e o novo cro-
nograma para o serviço passa a 
valer a partir do dia 25 desse mês.

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente entende que a melhor 

Com “Ecopontos”, coleta seletiva 
de Cascavel vai ter novo cronograma

forma para o bom andamento 
dos trabalhos nos ecopontos é a 
construção de um vínculo entre a 
cooperativa que opera um deter-
minado ecoponto e a comunidade 
do entorno. Dessa forma, também 
houve a necessidade de alteração 
de alguns dias de coleta em alguns 
bairros onde já havia um cronogra-
ma em execução. 

Para a engenheira ambiental 
da Divisão de Resíduos Sólidos 
da secretaria, Keila Kochem, essa 
alteração também tem o objetivo 
de aumentar o material nos eco-
pontos e também reduzir a ação 
dos atravessadores. “O material 
coletado nessas áreas será enca-
minhado ao ecoponto da região. O 
mesmo ocorrerá com as atividades 

de reposição de bolsas e educa-
ção ambiental, entre outras, que 
será executada pelas cooperativas 
parceiras, cada uma na sua área 
de influência”, explica Keila.

ECOPONTOS
Cascavel já possui cinco eco-

pontos em operação, sendo eles 
no Santa Cruz, Melissa, Brasília, 
Cascavel Velho e Quebec que fun-
cionam de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Já o ecoponto, 
da Rua Manaus, que está com 
as obras em fase de conclusão, 
com previsão de entrega para me-
ados de novembro, vai funcionar 
de forma especial como Centro 
de Educação Ambiental de Casca-
vel. Atualmente, 120 cooperados 

estão inseridos no processo. A 
quantidade de material reciclável 
processado varia entre 280 a 320 
toneladas por mês.

Todo material coletado pelos 
caminhões da OT Ambiental é dire-
cionado para os ecopontos, onde 
os cooperados realizam o recebi-
mento, triagem por tipo e o pro-
cessamento (prensagem). A renda 
dos cooperados que atuam nos 
ecopontos é o resultado da comer-
cialização do material processado. 
Com a venda dos materiais, são 
pagas despesas com combustível, 
alimentação, impostos, material 
de consumo, manutenção de veí-
culos e equipamentos. Depois, o 
lucro é dividido de forma igualitária 
entre os cooperados.  

ECOPONTOS têm 
estrutura adequada para que 
trabalhadores cooperados 
façam classificação e 
processamento dos recicláveis

Confira no 
QR-cod o 
mapa 
atualizado 
de coleta

Antigo Ecolixo 
será ponto de 

educação ambiental
O antigo e conhecido “Ecolixo” 

está recebendo uma ampla 
completa para se tornar o 

Centro de Educação Ambiental 
de Cascavel. Assim que ficar 
pronto, o barracão receberá 
diariamente caminhões da 

coleta de reciclados integrando 
a rede municipal com seis 
ecopontos em diferentes 

regiões da cidade. 
Além de esteiras, carrinhos, 
prensas, balanças, mesas 

para atuação dos coletores, o 
Ecoponto da Manaus terá salas 
de treinamento para Educação 

Ambiental, atuando diretamente 
com formações, cursos, aulas 

para crianças e ainda vai 
abrigar a sede administrativa 
da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. “A obra deve 
ser entregue e inaugurada em 
novembro”, disse o engenheiro 

da Sema, Ulysses Zaror.  
A construção é parceria  

com a Itaipu Binacional e  
prevê investimento de 
R$ 1.338.285,30.

FO
TO

S:
 S

EC
O

M



        10 VARIEDADES CASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2021

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
A Lua incentivará você a correr atrás dos seus objetivos, 
batalhar por uma vida financeira mais estável e investir em 
um futuro melhor. Quem trabalha em sociedade também deve 
ter mais jogo de cintura para evitar conflitos.  

Tente não ficar remoendo demais as suas preocupações, pois 
isso pode até prejudicar a sua saúde. No trabalho fará até as 
tarefas mais complicadas parecerem fáceis. Pode descobrir que 
um novo romance não é exatamente o que você esperava: avalie.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você pode ter dificuldade para seguir com os estudos ou para 
aprender algo novo no trabalho. O convívio com a família tam-
bém será maior. Já nas paqueras, a coisa tá mais fracassada 
e a fase tende a ser meio paradona.

Procure organizar melhor as suas despesas e tente guardar 
uma graninha de reserva, pois os astros podem desorganizar 
a sua vida financeira. Com o mozão, será mais fácil dialogar 
e esclarecer uma pendência.

Se você quer mesmo ganhar dinheiro e organizar as suas 
contas, a dica é arregaçar as mangas. Você pode, por exem-
plo, fazer umas horas extras no trabalho para engordar o 
salário. No campo sentimental, você vai querer segurança e 
dificilmente embarcará numa aventura.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu foco estará no trabalho. A Lua dará garra e determinação 
extras para você cumprir suas tarefas e batalhar pelas suas 
metas mais ambiciosas. Romance com alguém da turma pode 
enfrentar alguns obstáculos ou exigir ajustes.

Sua vida financeira pode apresentar certa instabilidade, cui-
dado com as compras. Romance com colega ou com uma 
pessoa conhecida recebe bons estímulos, mas o distancia-
mento social pode exigir que deixe isso para depois.

Gêmeos 21/05 a 20/06
O céu recomenda muito cuidado com fofocas, intrigas e mal-
-entendidos no trabalho. As paqueras estão meio paradas 
nesta época, mas que já encontrou a sua alma gêmea poderá 
curtir bons momentos com quem ama.

Touro 21/04 a 20/05
Talvez tenha que repensar alguns planos para o futuro ou 
você pode descobrir que eles não passam de castelos de 
areia, sem chance de dar certo. Mas não desanime, pois 
outros projetos virão. A vida amorosa está sujeita a conflitos 
e discussões, especialmente se agir com teimosia.

Carreira e família vão dividir a sua atenção nesta terça-feira. 
Talvez você tenha que fazer algum acordo no trabalho para. 
Para quem já vive uma relação estável, o céu pede para 
controlar o ciúme e reforçar o companheirismo.

Evite confiar demais nas pessoas: mantenha um pé atrás. Se 
tiver que desabafar, prefira se abrir com alguém da família. 
Namoro com um amigo pode enfrentar alguns desencontros ou 
desentendimentos: melhore o diálogo e controle a sua teimosia.

O convívio com a família pode ficar bem tenso ao longo do dia. 
O diálogo será o melhor caminho para acalmar os ânimos e 
driblar as divergências. Vale fazer uma fezinha, desde que não 
aposte alto demais. Na conquista, seu charme está com tudo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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AAP
ATLANTICO
VESPEIRO

CANONIZAM
OTATELIOP

RAIGUANA
REDAAPOR

TOAIDOSA
SISTEMICOS

TUMBAPOS
AIINCESTO

UNCIAAPU
IIDFITAR

ECDEMICOIN
AMUOUSO

Autor da
novela
gráfica 

"Sandman"

Ave que
dá saltos
enquanto

canta

Supressão
de fonemas
no fim da
palavra

James 
Spader, na
série "The
Blacklist"

À (?): por
motivo
frívolo

Tristonho; 
melancó-

lico

Dia do (?):
9 de janei-
ro de 1822

(Hist.) 

Plutônio
(símbolo)

Polegada

Check-(?),
registro 

de entrada
no hotel

Fator de
desgaste
de roupas

Declaram
santo

Ataque típico de
grupos terroristas

Filmes de
Cameron

O oceano
onde de-
semboca

o rio
Amazonas

Local
perigoso

(fig.)

Também, 
em inglês
Distúrbio
do sono

Símbolo olímpico
Música de Belchior
imortalizada na voz

de Elis Regina

Estado afe-
tado pelos
focos de 

queimadas
no Dia do

Fogo
(2019)

Diploma-
cia (fig.)

Atmosfera
Física

(símbolo)

Pequeno
lagarto 

com crista

Prenome
comum
entre os
judeus

Anciã
Cair na 

(?): cair no
erro (bras.)

Positivo
(abrev.)
(?) Blat,

ator
Temática
da peça 

"Édipo Rei"
O mesmo

502, em
romanos

Olhar
fixamente

Mal oriundo de local
diferente (Med.)
Enfado expresso  
pela fisionomia

Generali-
zados
(Med.)
(?) dos 

Patriarcas,
santuário
na cidade
de Hebron

Preposição
essencial
Tipo de
pilha

2/in. 4/also — amuo — ébia. 5/úncia. 7/apócope.



Feminicídios
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02 
41 
01 
01 
49

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Um jovem de 21 anos foi preso 
na manhã de ontem na Ponte Ayr-
ton Senna em Guaíra (PR) após ser 
abordado pela PRF (Polícia Rodoviá-
ria Federal).  O jovem é suspeito 
do furto de uma camioneta F-4000 
que ocorreu na cidade de Marechal 
Cândido Rondon (PR).

A PRF, ao receber notícia do crime 
passou a monitorar o fluxo de veícu-
los na BR-163, momento em que os 
policiais visualizaram o automóvel, já 
utilizando placas falsas, em seguida 
realizaram a abordagem sobre a 
Ponte Ayrton Senna, que divide os 
Estados do PR e MS.

Na direção do veículo estava o 
jovem que afirmou aos policiais que 
entregaria a F-4000 no Paraguai.

Após a prisão do condutor, a 
PRF entrou em contato com o pro-
prietário para restituir seu bem; 

Motorista de Cascavel é preso 
suspeito de furto em Marechal  

ele se emocionou com a notícia 
da recuperação do veículo.

A ocorrência foi encaminha para 
a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra 
(PR). O homem responderá pelos cri-
mes de furto e adulteração de sinal 
identificador de veículo automotor. 

PRF

Jovem é apreendido 
por tentativa de 

estupro no Riviera 
Um jovem de 17 anos foi apreendido 
na tarde de segunda-feira (18), por 

tentativa de estupro, ameaça e cárcere 
de privado no Loteamento Riviera em 
Cascavel. Segundo informações da PM 
(Polícia Militar), a equipe Norte des-
locou até a Rua Refúgio para verificar 

uma situação de invasão de domicílio e 
ameaça com faca. No local os policiais 
encontraram o menor que invadiu o 

apartamento da ex-namorada.
A PM informou que a menina de 17 

anos estava com o irmão de oito anos, 
que saiu correndo para pedir ajuda. O 

adolescente estava com uma faca e ten-
tou estuprar a jovem, mas quando viu 
a equipe policial pulou a janela e fugiu. 
Entretanto, a polícia conseguiu detê-lo.

O menino juntamente com uma faca 
foi apreendido e conduzido para a 15ᵃ 

(Subdivisão Policial). O Conselho Tutelar 
também foi acionado.

Homem é detido 
por tráfico 

Um homem com mandado de prisão 
em aberto foi detido pela Polícia 

Militar na manhã de ontem no bairro 
XIV de novembro, em Cascavel. 

A equipe da PM foi deslocada ao 
endereço e localizou o homem que 
possuía o mandado de prisão pelo 

crime de tráfico de drogas. O homem 
de 25 anos foi detido e levado para 

a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel 
para os procedimentos cabíveis.

PM prende assaltante após denúncias 
A Polícia Militar prendeu um homem 

na manhã de ontem caminhado nas pro-
ximidades da rodovia BR-467, em Casca-
vel. O homem é suspeito de dois assaltos 
ocorridos na noite de segunda-feira (18) 
e madrugada de terça-feira (19). 

A central da PM foi informada de um 
assalto em andamento na Rua Manoel 
Ribas esquina com a Rua Recife e quando 
chegaram ao local descobriram que um 
segundo roubo estava em andamento nas 
proximidades. 

Ao averiguar a situação, a equipe 

policial na direção dos criminosos que 
empreenderam fuga sentido a BR-467. 
Durante o acompanhamento tático a 
equipe localizou o veículo com registro 
de roubo danificado após se envolver em 
um acidente.  No local não havia ninguém 
e minutos depois os militares receberam 
informações de uma pessoa suspeita nas 
proximidades da rodovia. 

A equipe encontrou o suspeito que 
estava com parte do dinheiro roubado.  
O homem foi preso e levado para a dele-
gacia de Polícia Civil.

PM
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 Em partes distintas na tabela, Ceará e 
Palmeiras entram em campo na noite desta 
quarta-feira (20) em jogo atrasado da 19ª 
rodada do Campeonato Brasileiro da Série 
A. O jogo será realizado nos domínios do 
“Vovô”, na Arena Castelão, às 19h.

Com dois jogos a menos, o Ceará 
está na 14ª colocação com 31 pontos, 
três pontos a mais que o Juventude, pri-
meiro time na zona de rebaixamento. A 
vitória pode dar um alívio ao time nor-
destino, que pode igualar o número de 
pontos do Athletico-PR, 10º colocado 
com 34 pontos.

Já o Palmeiras está brigando na 
parte de cima da tabela e atualmente 
ocupa o 4º lugar com 43 pontos. Em 
caso de vitória no jogo de hoje, o 

Verdão ultrapassa o Fortaleza e iguala 
os 46 pontos do Flamengo, vice-líder do 
Brasileirão. Contudo, o rubro-negro está 
com três jogos a menos que os demais.

As equipes voltam a jogar pelo 
Campeonato Brasileiro neste final de 
semana. No sábado (23), o Ceará vai até 
o Rio Grande do Sul enfrentar o Juven-
tude, às 17h, enquanto o Palmeiras 
recebe o Sport na segunda-feira (25), 
no Allianz Parque, às 21h30.

Os outros jogos que complementam 
a rodada são entre: Santos x América-
-MG, Fluminense x Flamengo, Fortaleza 
x Athletico Paranaense, Atlético-MG x 
Cuiabá, Internacional x Corinthians, 
Bragantino x São Paulo, Bahia x Chape-
coense e Atlético-GO x Grêmio. 

 Na noite desta quarta-feira (20) 
terão início os jogos de ida da fase 
semifinal da Copa do Brasil, com-
petição que premia ao campeão 
com R$ 56 milhões. O Athletico-PR 
joga contra o Flamengo, às 21h30, 
na Arena da Baixada, e até agora 
venceu todas as partidas que dis-
putou em casa pela competição. 
Entretanto, o time carioca é um 
visitante indigesto e ganhou todos 
os confrontos que disputou fora de 
seus domínios, o que gera a expec-
tativa de um grande jogo.

Pela outra partida da semifinal, 
a bola rola às 21h30, no Mineirão, 
com o confronto entre Atlético-MG 
e Fortaleza. As equipes estão em 
ótima fase, pois o Galo é o líder 
do Campeonato Brasileiro e o Leão 
ocupa a 3ª colocação. O time cea-
rense é o único entre os quatro 
semifinalistas que pode faturar 
R$ 73,6 milhões, caso seja o cam-
peão, porque iniciou a Copa do Bra-
sil desde a primeira fase, enquanto 
os outros três times entraram na 
terceira fase.

Os finalistas serão conhecidos na 
próxima quarta-feira (27). Os jogos de 
volta estão ocorrerão nos estádios 
Maracanã e Castelão, com ambas as 
partidas previstas para começarem às 
21h30, horário de Brasília.

CAMPANHAS 
Para chegar até a semifinal o 

Fortaleza, que está na competição 
desde a primeira fase, eliminou o 
Caxias-RS, o Ypiranga-RS, o Ceará, 
o CRB e o São Paulo.  Já o Furacão 
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venceu o Avaí, o Atlético-GO, e o 
Santos para chegar até a semifinal. 
O Flamengo derrotou as equipes do 
Coritiba, ABC e Grêmio. Já o Atlé-
tico-MG venceu o Remo, o Bahia e 
o Fluminense.

Os grandes finalistas farão os 
jogos com datas e locais dos con-
frontos ainda não definidos pela 
CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol), o que naturalmente só 
vai acontecer após a conclusão dos 
jogos das semifinais.  

Ceará e Palmeiras fazem jogo atrasado do Brasileirão
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Semifinais da Copa do Brasil 
começam nesta quarta-feira
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Bocha Paralímpica melhora a 
vida de pessoas com deficiência 

KELVIN POLASSO

O que pode mudar a vida de uma 
ou de um grupo de pessoas? Bom, 
muitas coisas. Mas, com certeza 
o esporte é uma dessas ativida-
des. Em Toledo vários cadeirantes 
e pessoas com inúmeros tipos de 
deficiências estão tendo a oportu-
nidade de mudar as suas histórias 
e de se sentirem importantes com 
a prática da Bocha Paralímpica.

A equipe de Bocha Paralímpica 
de Toledo é composta pela técnica 
e coordenadora, Fábia Freire da 
Silva, pela auxiliar técnica e opera-
dora de rampa, Gracielle do Amaral 
Pereira, e Staff, Isadora Bresolin, 
além dos atletas Ronaldo Scariot, 
Edenilson Souza, Renan Santos, 
Maurício Rangel de Oliveira Couto 
e Mylena Adriele de Paulo Quadros.

A técnica e coordenadora, Fábia 
Freire da Silva, contou que o pro-
jeto surgiu em 2013 com intuito 
de oportunizar a prática esportiva 
para pessoas com deficiência de 
maior gravidade. “O projeto surgiu 
em 2013 por meio de um trabalho 
de extensão. A partir daí nós intro-
duzimos a modalidade de bocha 
paralímpica com o intuito de tra-
zer pessoas com deficiência com 
maior gravidade. Então aqui, nós 
temos pessoas com paralisia cere-
bral, paraplégicas, tetraplégicas, 
aqueles com maior comprometi-
mento”, esclareceu.

Ronaldo Scariot tem 47 anos, é 
atleta há nove anos e também con-
tribui para o desenvolvimento do pro-
jeto. Ele revelou que um dos maiores 
sonhos é conseguir uma sede pró-
pria para a realização dos treinamen-
tos. “Nós recebemos todo o suporte 
necessário aqui na Paróquia e temos 
um lugar seguro para guardar os nos-
sos equipamentos. Mesmo assim, 
sonhamos com uma sede própria 

para realizar os treinamentos com 
toda a qualidade, segurança e de 
forma adaptada para todos os atle-
tas”, afirmou.

Atualmente a equipe de Bocha 
Paralímpica de Toledo realiza os 
seus treinamentos no salão da Paró-
quia São Cristóvão, na Vila Industrial. 

COMPETIÇÕES
No último final de semana a 

equipe de Bocha Paralímpica de 
Toledo esteve em Curitiba para a 
disputa das seletivas do Campeo-
nato Brasileiro da modalidade. O 
time local fez bonito na competição 
e Ronaldo Scariot foi campeão em 
sua categoria, assegurando assim 
um lugar no Campeonato Brasileiro, 
competição que ocorre já no próximo 
final de semana em Santa Catarina.

A equipe toledana ainda terá mais 
uma competição importante a partir 
do dia 29 de outubro, quando os atle-
tas irão participar dos Jogos Parades-
portivos do Paraná (PARAJAPS) que 
irão ocorrer na cidade de Londrina. 

Municipal de Suíço 
começa hoje em 

Marechal Rondon
Está tudo pronto para o início de 

mais uma competição esportiva em 
Marechal Cândido Rondon. Nesta 
quarta-feira (20), terá início o 3º 

Campeonato Municipal de Futebol 
Suíço, realizado na AABB. Jogadores 

das equipes AABB/Rondogaz e AABB/
Agrobickel têm duelo marcado para 

as 19 horas. Na sequência, às 20 
horas, será a vez do jogo entre os 
times Clube Lira e Santo Amaro.

Na segunda-feira (25) ocorrerá a 1ª 
rodada na categoria Veterano com 
três partidas na AACC (Associação 

Atlética Cultural Copagril).
O Municipal de Futebol Suíço, pro-

movido pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, será disputado por 
dez equipes. Quatro estão inscritas 
na categoria Máster, enquanto seis 

integram a categoria Veterano.
A expectativa é de que a competição 
seja encerrada no mês de dezembro. 
Haverá premiação do 1º ao 3º lugar 

por categoria, bem como ao artilheiro 
e ao goleiro menos vazado.
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O CNTA (Centro Nacional de 
Treinamento em Atletismo), em 
Cascavel, mais uma vez foi palco 
de grandes disputas e importan-
tes conquistas do atletismo para-
naense. No último final de semana 
ocorreu a etapa estadual dos JAPs 
(Jogos Abertos do Paraná) e dos 
Jojups (Jogos da Juventude do 
Paraná). O evento contou com a 
presença de representantes de 
43 municípios e mobilizou mais 
de 500 atletas.

Na 63ª edição dos JAPs foram 
mais de 30 provas durante todo 
o dia, sendo a primeira etapa no 
período da manhã e a segunda 
etapa à tarde. Cascavel ficou com 
o 6º lugar no quadro geral, com 
109 pontos. Campo Mourão ficou 
em primeiro lugar, com 312,5 pon-
tos, seguido de Londrina, com 281 
pontos, e Paranavaí que somou 
235 pontos.

Entre os 16 finalistas nos 1.500 
metros rasos, Wagner Nunes dos 
Santos, que representou Casca-
vel, chegou na 7ª colocação com 
o tempo de 4 minutos e 14 segun-
dos. O atleta, que é acostumado a 

JAPs 2021: Cascavel termina na 
6º colocação com 109 pontos

disputar corridas de longos percur-
sos, avaliou como positivo o resul-
tado em uma prova mais curta. 
“Uma prova muito difícil e muito 
forte, a qual tentei uma estratégia 
de ditar o ritmo e segurar até aonde 
pudesse. Infelizmente o pelotão 
me ‘engoliu’ durante a prova e não 
consegui chegar em uma posição 
melhor. Ainda sim, estou feliz 
com o resultado e o tempo obtido 

na final”, disse Wagner.

JOJUPS
Pela 33ª edição dos Jojups 

foram realizadas 19 provas, nas 
categorias feminino e masculino, 
reunindo cerca de 250 atletas. 
Londrina se destacou ao consagrar-
-se campeã no quadro geral, com 
378,33 pontos. O segundo lugar 
ficou com Paranavaí, somando 
231,33 pontos. Cascavel ficou 
na 11ª colocação, com 29 pon-
tos. Ambas as competições tive-
ram quebras de recordes, sendo 
22 delas somente nos Jogos  
da Juventude. 

“A competição de atletismo 
dos Jojups e Japs neste final 
de semana em Cascavel foi um 
sucesso. Tivemos mais de 30 
recordes quebrados no evento, 
demonstrando a importância de 
utilizarmos o espaço que é consi-
derado um dos melhores do País 
para a prática do atletismo”, disse 
Cristiano Barros d’El Rei, diretor 
de Esportes da Superintendência 
Geral do Esporte. 

(Redação: Paulo Eduardo) 
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