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 SECOM

Famílias invadem área da
Cohapar e pedem “casa”

Pelo menos 23 famílias ocuparam, na madrugada de ontem (3), uma área às 
margens da PR-180, no Distrito de Juvinópolis, em Cascavel, que pertence à Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná). Elas alegam dificuldades financeiras e que não 

têm local para morar. Em nota, a Cohapar disse que está tomando as medidas judiciais 
cabíveis para solicitar a reintegração de posse.

LUIZ FELIPE MAX/SOT

l Pág. 3
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Beto Preto
Secretário de 
Estado da Saúde 

O Brasil quer paz
Com a proximidade das eleições de 2022, entramos em um 

período de muitas agressões e violência moral, ficando a sociedade 
brasileira dividida entre os extremos que hora se apresentam como 
os verdadeiros salvadores da pátria. Esses extremos se utilizam da 
velha prática de dividir para reinar, jogando uns contra os outros, e 
no Brasil não podemos e nem devemos classificar partidos políticos, 
pessoas e movimentos sociais com rótulos pejorativos, pois cada 
um tem a sua legitimidade. 

Devemos e temos a obrigação de respeitar as ideologias, as 
raças, os credos, as classes sociais e as orientações sexuais, sem 
distinção ou discriminação, pois somos todos brasileiros, somos 
todos iguais. 

Não podemos permitir que essa falta de respeito venha traves-
tida de uma “pseudoliberdade de expressão”, usada covardemente 
para agredir aqueles que julgamos serem diferentes, pois a liber-
dade de expressão não confere essa prerrogativa ou imunidade. 

Vivemos a cada dia em um país mais polarizado, onde os 
extremos são mais evidentes e agressivos. Ainda assim, respei-
tar a democracia é obrigação de todos os cidadãos brasileiros, 
respeitando também não só as instituições constitucionais como 
também respeitar o seu próximo, demonstrando educação, virtude 
e civilidade. 

É importante para a construção da paz que a sociedade orga-
nizada faça o seu papel, respeitando as diversidades, sejam elas 
políticas ou sociais. 

É importante também, que tenhamos a consciência que os 
nossos políticos não vêm de outro planeta, eles saem do meio de 
nós e são apenas o reflexo da sociedade que os elegeram. 

Sendo assim, precisamos construir uma sociedade madura, que 
não tenha a hipocrisia de criticar a corrupção na política enquanto 
paga propina em uma blitz para ser liberado, ou troque o seu voto 
por um benefício pessoal. 

Precisamos, acima de tudo, construir uma sociedade que res-
peite a liberdade de opinião e lute por seus direitos através do 
exercício da cidadania.

José Ricardo Bandeira, perito em Criminalística e Psicanálise 
Forense, Comentarista e Especialista em Segurança Pública

“O Paraná sempre 
foi referência em 
vacinação porque 

há uma rede 
muito organizada e 
os municípios têm 
estratégias muito 

amplas. Com a 
Covid-19 não é 

diferente”

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘“As equipes 

trabalharam 
de domingo 

a domingo e o 
resultado é visível: 

queda nos índices da 
pandemia e avanço 
na marcha da 

vacina”
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Palavras cruzadas

No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado! A 
boa notícia é que esforço e comprometimento vão dar 
frutos, por isso, cuidado com as distrações. Quanto 
mais você focar nos resultados, melhor vai se sair. 
Melhor não se sobrecarregar, comer direito e ficar 
ligado/a nos avisos que o seu corpo envia.

Praticidade e realismo serão suas maiores qualida-
des para lidar com qualquer desafio que pintar no 
seu caminho nesta quinta! Alguém da família pode 
ter um papel importante se está procurando emprego. 
Na hora de lidar com as tarefas de rotina, mantenha 
os pés no chão e mostre bom senso.

As estrelas avisam que a comunicação será seu maior 
trunfo hoje! Bora lá agitar a sua rede de contatos, trocar 
ideias com os colegas ou melhorar o contato com 
o público em geral, especialmente para quem tra-
balha com vendas ou marketing. Raciocínio rápido 
também se destaca e pode render mais visibilidade 
no trabalho.

Você vai se sentir melhor se puder colocar a conversa 
em dia com os amigos e matar a saudade. Mas já 
aviso que há sinal de tensão em algumas amizades 
logo cedo, especialmente se tiver dinheiro no meio 
dessa história. Abra o coração e procure esclarecer o 
que estiver incomodando, ok?

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo nesta 
quinta! Bem, quase nada, porque o excesso de since-
ridade ou a falta de tato podem ficar evidentes agora 
e provocar atrito com alguém importante no trabalho. 
Foque no que é importante e não entre em disputas 
bobas, que não levam a nada. Também vale a pena 
investir na sua imagem.

Seu otimismo está em alta nesta quinta, meu bem, e 
ajuda você a se entender melhor com os outros. Sua 
habilidade para criar pontes, começar um curso ou 
até aprender mais por conta própria serão importantes 
em várias áreas. Mas uma viagem pede cuidado redo-
brado, graças à briga entre Lua e Saturno pela manhã.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 04 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. A intui-
ção é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para normais, que os fazem 
pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número principal é o 12, formado de 1, 
Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e o feminino. Juntos formam o 3, de Júpiter, 
astro de natureza generosa, fraterna e ampla. Caracteriza-se também pela duplicidade amorosa e 
conflitos no casamento.

Horóscopo nascido em 4 de novembro

Com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar energia 
para encarar qualquer desafio. Mas, logo cedo, a dica 
é pegar leve em casa para não bater de frente com um 
familiar quando menos espera. A boa notícia é que 
você estará mais confiante e não vai pensar duas vezes 
antes de ir atrás dos seus interesses.

Nesta quinta, você vai precisar de simpatia e criativi-
dade para se destacar no trabalho. Ainda bem que as 
estrelas estarão ao seu lado e podem surgir ótimas 
ideias quando menos esperar! Pena que nem tudo 
será perfeito sem defeito no romance. Logo cedo, 
respire fundo e faça sua parte para evitar uma briga 
com o mozão.

Hoje, a dica é deixar a solidão bem longe, mas sem 
relaxar demais nos cuidados, tá? Se a saudade aper-
tou nos últimos tempos, aproveite para fortalecer os 
laços com pessoas que estão longe, inclusive com 
gente da família.  No trabalho, vai chegar mais longe 
se buscar a companhia de colegas que têm os mes-
mos objetivos.

As estrelas prometem dar uma turbinada na sua intui-
ção hoje! Aproveite o astral favorável para aprender 
mais sobre um assunto místico ou religioso, fazer 
pesquisas, dar uma de detetive e até investigar uma 
história que não parece muito bem contada. Você pode 
se surpreender com o que vai descobrir sem fazer 
muito esforço!

Se depender das estrelas, assuntos ligados a dinheiro 
podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje. 
Preste atenção em um trabalho extra ou um bico se 
estiver precisando engordar o orçamento. Logo cedo, 
porém, pode ser difícil driblar alguns gastos extras. 
Promoção, liquidação ou até uma oportunidade de 
adiantar os presentes de final de ano podem com-
prometer o orçamento. 

Nesta quinta, você estará mais na sua e pode faltar 
pique para interagir com colegas ou pessoas mais 
próximas. Mal-entendidos podem se tornar um pro-
blema, por isso, escolha bem as palavras e explique 
claramente uma informação, depois, confira se o outro 
entendeu direitinho.
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Segunda
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Modificar
para

melhor 

3/hiv — rat — una. 6/rancho — verniz. 11/casca-grossa.
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Erva que
dá aroma
à bebida
absinto

Termo de 
grafia igual
e sentido
diverso

Etapas 
da Paixão
de Cristo
(Catol.)

Civilização
estudada
em Histó-
ria Antiga

Profissio-
nais como

Duda
Molinos

A mais po-
pular das
moedas
virtuais

Ravi
Shankar,
músico
indiano

Peça do
vestuário 
obrigatória
à iraniana

Localiza-
ção do

Museu do 
Holocausto

Calças do
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tradicional
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Local de
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(?) Nin:
morou em
casa-barco
no Sena
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Valores
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negociado
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pecuária 

As atitudes
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de "Numa
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A conduta
típica do
psicótico
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Terminal rodoviário 
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de Zumbi
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Aqui está!
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Compõe o
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"Avô", 
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O açúcar
presente
no leite

Outra vez!
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Tétis e 

Rea, para
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Agredir;
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Símbolo nacional que
emociona atletas no

pódio
olímpico

Encargo
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Charme
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2/it. 4/ônus. 5/anaïs — assaz. 11/lima barreto — maquiadores.



03POLÍTICACASCAVEL, 4 DE NOVEMBRO DE 2021

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Um grupo de 23 famí-
lias invadiu uma área de 
aproximadamente dois 
hectares durante a madru-
gada de quarta-feira (3), 
às margens da PR-180, 
no Distrito de Juvinópolis, 
em Cascavel. A área inva-
dida pertence ao governo 
do Paraná, mais especifi-
camente à Cohapar (Com-
panhia de Habitação do 
Paraná) e atualmente é 
utilizada por moradores 
da região para o plantio 
de feijão e outras culturas.

As famílias montaram 
acampamento no local 
com barracas e tendas de 
lona em cima da própria 
lavoura. Segundo eles, 
não há uma liderança em 
torno da ocupação e as 
famílias estariam agindo 
de forma “individual”. Os 
ocupantes alegam que 
estão enfrentando dificul-
dades financeiras e mui-
tos não têm onde morar 
e, por isso, decidiram se 
unir e ocupar o local. 

De acordo com infor-
mações, a área invadida é 
sobra de um terreno que 
foi doado há 20 anos pela 
Cohapar para moradores 
da Vila Rural. No local, a 
Companhia de Habitação 
construiu casas para a 
população, restando essa 
sobra de terreno de dois 
hectares onde as famílias 
realizam o plantio.

De acordo com Nelson 
Cardoso, um dos ocupan-
tes, as famílias que reali-
zam o plantio no local já 
“ganharam” a parte de 
terra delas, por isso, esse 
espaço deveria ser desti-
nado a outras famílias. 

“Como é uma área do 
governo, de sobra, que 
quando foi delimitada a 
área rural fez essa sobra 
aqui, então a gente tá aqui 
reivindicando o pedaço da 
gente e vamos ficar aqui. 
A gente quer o pedaço de 
terra da gente para traba-
lhar, cada um ter a sua 
moradia e seu local de tra-
balho, para plantar, fazer o 
necessário para cada um 
se manter. Porque o pes-
soal que já tem a área 
deles, estão usufruindo 
desse outro pedaço, 
então eles estão com 
dois pedaços e a gente 
não tem nenhum (sic)”, 
disse Cardoso.

Além disso, ele disse 
que o movimento é pací-
fico, contudo, segundo 
ele, as famílias somente 
sairão do local com ordem 
judicial. “A gente não veio 
aqui para baderna nada, 
estamos fazendo o certo. 
Só vamos sair daqui com 
ordem judicial.”

Equipes da Guarda 
Municipal de Cascavel e 
da Polícia Militar foram 
acionadas para verificar 
a situação. De acordo 
com informações, após 
a mobilização dos órgãos 
de segurança, algumas 
famílias saíram do local, 
outras ainda permanecem. 
A assessoria do 6° Bata-
lhão da Polícia Militar infor-
mou que não tinha mais 
detalhes sobre a situação. 

A Sudis (Superinten-
dência Geral de Diálogo 
e Interação Social do 
governo do Paraná) infor-
mou que já tomou conhe-
cimento da situação. 

Novo Deputado
Na próxima segunda-feira (8), Cascavel ganhará mais uma 

cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Adelino Ribeiro 
irá ocupar uma das cadeiras que ficaram vagas por conta 
da decisão proferida pelo TSE, que cassou o mandato do 
deputado Delegado Francischini. Com a posse de Adelino 
Cascavel passa a contar com cinco deputados estaduais. 

Adelino Ribeiro, Professor Lemos, Marcio Pacheco, Coronel 
Lee e Gugu Bueno.

Inauguração
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, juntamente com 
o secretário de Saúde, Miroslau Bailak, inauguraram ontem 

(3), o Complexo de Saúde Tio Zaca, que levará o nome 
do médico Luiz Carlos de Lima e a USF que receberá o 
nome de Divaldo Belletti. A unidade está localizada na 

Rua Cássia, 840, esquina com a Avenida Tito Muffato, no 
Jardim Esmeralda.

Audiência Pública
A Câmara de Cascavel 
realizou na tarde de ontem 
(3), uma Audiência Pública 
para debater a segurança 
no Trânsito de Cascavel. 
O encontro foi convocado 
pelos vereadores Policial 
Madril, Pedro Sampaio, 
Sadi Kisiel e Dr. Lauri, 
devido os altos índices 
de acidentes de trânsito 
e mortes registradas em 
2021. Participaram da 
audiência representantes 
da Transitar, Pelotão de 
Trânsito da Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e 
outras entidades que 
buscam encontrar soluções 
para os problemas de 
trânsito na cidade. 

Sessão Relâmpago 
A Sessão Ordinária da 
Câmara de Cascavel foi 
relâmpago neste pós-feriado. 
Com apenas quatro projetos 
em pauta, os debates e 
votação duraram menos 
de uma hora. O grande 
expediente durou um pouco 
mais. A tendência é que isso 
se repita na sessão de hoje 
(4), onde os projetos serão 
votados em segundo turno.

Segurança Pública
Os projetos mais importantes 
da sessão foram da área 
de segurança pública. No 
Projeto de Resolução n° 6/21, 
os vereadores aprovaram 
a regulamentação do uso 
do Dispositivo Eletrônico 
Incapacitante, o Spark, no 
exercício das atividades dos 
agentes de segurança e Guardas 
Patrimoniais. Outro importante 
projeto aprovado foi o Projeto 
de Lei n° 121/21, que proíbe aos 
guarda municipais o porte de 
arma de fogo de propriedade 
do Município quando estiverem 
fora de serviço. 

Economia
A Câmara de Cascavel 
economizou mais de 68% no 
valor global de uma licitação 
feita para adquirir os seguros 
dos veículos do Legislativo e 
também do prédio da Casa de 
Leis. A licitação, que tinha como 
valor máximo R$ 25,324,34, foi 
fechada em R$ 8.100,00, um 
desconto de R$ 68% no valor 
total. O pregão eletrônico 
18/2021 foi realizado no 
dia 1º de outubro de 2021 
e o extrato do contrato foi 
publicado na última sexta-feira 
(30) no Diário Oficial.

Famílias invadem 
área do Estado e 
reivindicam espaço



04 HOJE NEWS CASCAVEL, 4 DE NOVEMBRO DE 2021

CADASTRE SUA EMPRESA: WWW.CARTAOFUTURO.PR.GOV.BR OU LIGUE (41) 3210-2818

Fonte de recurso: Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop).

R$ 58 MILHÕES
INVESTIDOS

35 MIL JOVENS
BENEFICIADOS

O EMPRESÁRIO GANHA UM AUXÍLIO MENSAL 
DE ATÉ R$ 450,00 POR MÊS.

Transforma  
o futuro de  
jovens em 
jovens de 
futuro.

O PARANÁ TEM 
O MAIOR PROGRAMA
DE 1º EMPREGO 
DO BRASIL.
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 O câncer de próstata é o tipo 
mais comum de câncer na popula-
ção masculina. Segundo dados do 
Inca (Instituto Nacional do Câncer), 
29% dos diagnósticos de câncer no 
País são de câncer de próstata. A 
previsão é de 65.840 novos casos 
de câncer de próstata a cada ano, 
de 2020 a 2022, conforme o Inca. 

E é por isso que a campanha 
Novembro Azul tem como objetivo 
a prevenção e o combate à doença. 
De acordo com o médico urologista 
do Ceonc Hospital do Câncer de 
Cascavel, doutor Carlos Augusto 
Barreira, o índice de cura do câncer 
de próstata, se diagnosticado em 
fases iniciais, pode chegar a 98%. 

“É preciso diagnosticar se a 
doença é restrita à próstata ou se 
já está avançada. Primeiramente, 
é feito o exame de sangue ou o 
exame de toque retal. Em caso de 
qualquer suspeita, realizamos a 
ressonância nuclear ou uma bióp-
sia, que vai ajudar a identificar a 
doença”, explica.

Os principais tratamentos que 
existem para o câncer de próstata 
são o cirúrgico e o radioterápico. “É 

ILUSTRAÇÃO/ASSESSORIA

Diagnóstico precoce do câncer de 
próstata garante cura de até 98% 

necessário conscientizar o público 
masculino da necessidade de fazer 
os exames preventivos, a partir 
dos 50 anos, que é a idade em 
que começa a incidência de casos. 
Sabe-se que os homens morrem 
em maior quantidade e mais cedo 
que as mulheres justamente pela 
falta de hábitos saudáveis e cuida-
dos com a saúde”, comenta.

FATORES DE RISCO
De acordo com o médico urolo-

gista do Ceonc Hospital do Câncer 
de Cascavel, doutor Carlos Augusto 
Barreira, não se sabe exatamente 
a causa do câncer de próstata, 
mas há alguns fatores de risco. O 
mais comum deles é a idade, mas 

maus hábitos e histórico familiar 
também são sinais de alerta.

“Quando falamos de Novembro 
Azul, não falamos apenas da preven-
ção do câncer de próstata, mas sim 
da promoção da saúde do homem 
no geral. É por isso que recomenda-
mos hábitos saudáveis na alimenta-
ção como menor ingestão de sal e 
gordura e também a prática de ati-
vidades físicas de pelo menos 30 
minutos por dia”, recomenda.

Nesse sentido, durante todo o 
mês, o Ceonc Hospital do Câncer 
vai disponibilizar diversos conteú-
dos nas redes sociais com o obje-
tivo de orientar e informar a popu-
lação sobre o câncer de próstata e 
a saúde masculina em geral.  
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 O setor de SESMT (Saúde e 
Segurança do Trabalho) da Unioeste 
apresentou ainda na terça-feira (2), 
no feriado, novas atualizações nos 
protocolos de segurança contra a 
Covid-19 para o retorno seguro 
das atividades presenciais, pre-
vistas para esta semana. O docu-
mento tem como principal objetivo 
a proteção de toda a comunidade 
acadêmica, com o intuito de evitar 
a disseminação do SARS-CoV-2. 
Ele leva em consideração orienta-
ções do Ministério da Saúde, da 
Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná, da Vigilância Sanitária, 
da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), Fiocruz e demais órgãos 
e instituições de pesquisa e/ou 
governamentais envolvidos.

Desde o primeiro protocolo, 
a Unioeste adota as recomen-
dações de saúde e segurança 
deste manual. O novo texto é uma 
atualização do original e reforça a 
necessidade do uso da máscara, 
distanciamento social, ventilação 
e correta desinfecção dos ambien-
tes e a higienização das mãos. 
Segundo o documento, são medi-
das indispensáveis ao controle da 
pandemia no País, associadas ao 

Unioeste divulga protocolo para 
retorno das atividades presenciais

avanço da imunização.
O protocolo deve ser adotado 

com cautela por toda comunidade 
acadêmica. O material está sujeito 
a alterações e revisões, conforme 
avanço nos estudos sobre a Covid-
19 pela comunidade científica.

RETORNO
Os servidores imunizados da 

Unioeste retornaram às atividades 
presenciais no dia 1º de novembro. 
Aqueles que ainda não tomaram a 
segunda dose devem retornar 30 
dias após completar o ciclo vacinal.

Os alunos devem levar em 
consideração as ofertas delibera-
das pelos respectivos colegiados 
de cursos de gradação, devendo 

observar os dispositivos estabeleci-
dos na Ordem de Serviço. Segundo 
a Unioeste, em Marechal Cândido 
Rondon cinco cursos já retornam; 
em Toledo, um. Foram estabele-
cidos protocolos de alimentação 
diferenciados para esses alunos. 
Os demais cursos devem retornar 
a partir de janeiro.

Segundo o protocolo, discen-
tes e servidores devem levar em 
consideração febre, tosse, falta de 
ar, dor de garganta, dor de cabeça 
e demais sintomas gripais e se 
afastar das atividades presenciais 
diante de algum desses eventos, 
comunicando a universidade. O 
tempo de afastamento vai levar em 
consideração a orientação médica. 

UNIOESTE

SERVIDORES 
imunizados da 
Unioeste retornaram 
às atividades 
presenciais no dia 1º  
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 O Departamento Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor, o Procon-PR, da Secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho, 
promove até o dia 30 de novem-
bro um mutirão online de renegocia-
ção de dívidas.  Essa é uma iniciativa 
conjunta com a Associação Brasileira 
de Procons, Federação Brasileira de 
Bancos, Secretaria Nacional do Con-
sumidor, Banco Central e Senado 
Federal. O mutirão acontece exclu-
sivamente pela internet, através 

da plataforma de solução de con-
flitos www.consumidor.gov.br.

Par ticipam da ação mais 
de 200 instituições financei-
ras. Podem ser negociadas as 
dívidas contratadas com bancos 
ou financeiras, além de financia-
mentos de veículos ou imóveis.  
“É uma oportunidade para que o 
cidadão paranaense possa regula-
rizar sua vida financeira”, explica 
o secretário de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost.

Para par ticipar do mutirão 
online, basta o consumidor fazer 
o seu registro na plataforma e 
aguardar seu login e senha. “No 
momento do preenchimento do 
registro é imprescindível que o 
consumidor informe seu telefone 
e e-mail para contato, pois esses 
dados facilitarão o atendimento 
por parte dos bancos e institui-
ções financeiras participantes”, 
informa a chefe do Procon-PR, 
Claudia Silvano. 

 O IAT (Instituto Água e Terra), 
vinculado à Secretaria do Desenvol-
vimento Sustentável e do Turismo, 
informa que começou no dia 1º de 
novembro o período de restrição 
à pesca de espécies nativas no 
Paraná – a Piracema. A determi-
nação deve ser cumprida até 28 
de fevereiro de 2022. São protegi-
das todas as espécies nativas do 
Estado, como bagre, dourado, jaú, 
pintado, lambari, mandi-amarelo, 
mandi-prata e piracanjuva – pois é 
durante esse período que a maioria 
delas se reproduz.

Considerando o compor ta-
mento migratório e de reprodução, 
a pesca é proibida na bacia hidro-
gráfica do Rio Paraná, que com-
preende o rio principal, seus for-
madores, afluentes, lagos, lagoas 
marginais, reservatórios e demais 
coleções de água inseridas na 
bacia de contribuição do rio.

A restrição é orientada pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), pela Instrução Norma-
tiva nº 25/2009, há mais de 10 
anos. Não entram na restrição as 

Pesca de espécies nativas está
proibida até fevereiro no Paraná

espécies consideradas exóticas, 
que foram introduzidas no meio 
ambiente pelo homem, como bagre-
-africano, apaiari, black-bass, carpa, 
corvina, peixe-rei, sardinha-de-água-
-doce, piranha-preta, tilápia, tucunaré 
e zoiudo, além de híbridos, que são 
organismos resultantes do cruza-
mento de duas espécies.

MULTAS
Quem for flagrado pescando em 

desacordo com as restrições deter-
minadas pela portaria será enqua-
drado na lei de crimes ambientais. 
A multa é de aproximadamente R$ 
700,00 por pescador e mais de R$ 
20,00 por quilo de peixe pescado. 
Além disso, os materiais de pesca, 
como varas, redes e embarcações, 
poderão ser apreendidos. O trans-
porte e a comercialização também 
serão fiscalizados.

COMPETIÇÕES
Durante o período, são proi-

bidas, também, competições de 
pesca, como torneios, campeo-
natos e gincanas. Somente são 
permitidas as competições em 

reservatórios, visando a captura 
de espécies não nativas e híbri-
dos. Fiscais do IAT e da Polícia 
Ambiental vão reforçar as ações de 
fiscalização em todo o Estado. Aos 
infratores serão aplicadas às penali-
dades e sanções previstas na Lei n° 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 
no Decreto n° 6.514, de 22 de julho 
de 2008; na Lei n° 10.779, de 25 
de novembro de 2003; e demais 
legislações específicas. 

S
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PESCA de espécies nativas está proibida desde 1º 
de novembro

Mutirão de renegociação de dívidas continua até dia 30
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Com um Cartão Promover, uma 
espécie de “cartão de crédito pré-
-pago”, famílias tem a dignidade 
de chegar a um estabelecimento 
comercial e comprar alimentos, 
materiais de limpeza e de higiene, 
além de gás de cozinha. Esse é 
o objetivo do Programa Promover, 
que tem o ‘Cartão Promover’, da 
Prefeitura Municipal de Cascavel, 
desde 2018, que reduz o impacto 
da vulnerabilidade.

O Programa é referência em todo 
Estado, vários municípios já replica-
ram esse modelo de lei e de projeto 
desenvolvido em Cascavel, ainda na 
primeira gestão do prefeito Leonal-
do Paranhos. Segundo o prefeito, o 
Promover é um projeto social de as-
sistência necessário, mas que tem 
o desafio de ser temporário. “Se a 
gente dá o benefício e também es-
tende oportunidades, a família vai 
sair [da situação de vulnerabilida-
de]. Não é muito legal as pessoas 
ficarem dependendo do poder públi-
co, isso tira, inclusive, a soberania 
da pessoa”, afirma.

O secretário municipal de As-
sistência Social, Hudson Morechi 
Junior, diz que a reformulação do 
programa é um dos atos mais im-
portantes da política de assistência 
social. Agora, o programa terá tam-
bém um cartão de R$ 300 e uma 
das novidades é um cartão pré-pa-
go, com créditos de R$ 100, para 
situações emergenciais. “Com essa 
ampliação do programa será possí-
vel planejarmos a extinção da cesta 
básica”, explica o secretário.

De acordo com Morechi, o pro-
grama está aumentando seu al-
cance das atuaos 1,1 mil famílias 

atendidas simultaneamente, para 
3 mil famílias, o que representa 
um investimento anual de R$ 6 
milhões. Cascavel possui, atual-
mente, 37.998 famílias cadastra-
das no CadÚnico (Cadastro Único). 
Desse total, 4.725 famílias estão 
em situação de extrema pobreza e 
3.144 em situação de pobreza. 

NOVAS CORES E CARTÕES
Uma das novidades apresenta-

das ontem (3) pela administração 
municipal, é o “Cartão Azul”, que 
fará repasse de R$ 300 repassa-
do às famílias em situação de ex-
trema pobreza, que possuem ren-
da per capita de R$ 89 mensais, 
por até seis meses. A referência 
de extrema pobreza tem como 
base os programas sociais do go-
verno federal. A outra modalidade 
é o “Cartão Verde”, que destina 
R$ 100 às famílias vulneráveis, 
aquelas com renda de R$ 89,01 
até R$ 178 por pessoa, também 
com duração de seis meses.

Já o “Cartão Amarelo”, chamado 
“Pré-pago”, disponibiliza R$ 100 de 
forma emergencial.  Ele é concedi-
do de forma pontual para que as 
famílias utilizem apenas uma vez 
em situação de emergência. O se-
cretário Hudson ainda destaca que 
um ponto muito importante do car-
tão é a autonomia das pessoas em 
poder comprar o que mais precisam 
naquele momento.

“Um idoso por exemplo, que não 
consome farinha de trigo, com esse 
cartão é possível que ele busque 
em um dos 60 mercados credencia-
dos outro produto mais saudável, 
como frutas, verduras ou leite, itens 

que não vem numa cesta básica co-
mum”, destacou Hudson.

CRITÉRIOS
Para integrar o programa do Car-

tão Promover é levado em conside-
ração o perfil socioeconômico das 
famílias que vivem em situação de 
extrema vulnerabilidade, com renda 
de zero a R$178 por mês.  Para re-
ceber a ajuda financeira, as famílias 
devem realizar o cadastro nas unida-
des do Cras (Centro de Referência 
da Assistência Social). A mudança 
no programa integra as comemora-
ções dos 70 anos de Cascavel. (Co-
laboração - Jessica Milena)

“Vai fazer 
a diferença”

A dona de casa Daiane Di 
Bernardo, mãe de um bebê de 

dois anos, diz que o Cartão Pro-
mover faz toda a diferença e é 
um grande auxílio. “Em tempos 
de pandemia é uma ajuda muito 
grande, faz muita diferença para 
gente que tem criança pequena. 

A gente pega a cesta, mas a 
cesta não vem leite, tem muita 
coisa que precisa e não vem. 
Vai ajudar muito”, afirmou.
Quem também comemorou 

a remodelação do programa foi 
a dona de casa Terezinha França 

Fernandes. “Ajuda muito, com 
essa pandemia foi uma bênção 
de Deus. Dá para comprar muita 
coisinha, a gente pega na promo-
ção. Como ajuda! Com o cartão se 
você quer um sabão em pó para 
lavar a roupa você compra”, diz. 

Programa com objetivo de “Promover”  
dignidade amplia número de famílias

CARTÕES garantem 
compra de itens básicos 

em rede integrada de 60 
estabelecimentos

SECOM
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mover faz toda a diferença e é 
um grande auxílio. “Em tempos 
de pandemia é uma ajuda muito 
grande, faz muita diferença para 
gente que tem criança pequena. 

A gente pega a cesta, mas a 
cesta não vem leite, tem muita 
coisa que precisa e não vem. 
Vai ajudar muito”, afirmou.
Quem também comemorou 

a remodelação do programa foi 
a dona de casa Terezinha França 

Fernandes. “Ajuda muito, com 
essa pandemia foi uma bênção 
de Deus. Dá para comprar muita 
coisinha, a gente pega na promo-
ção. Como ajuda! Com o cartão se 
você quer um sabão em pó para 
lavar a roupa você compra”, diz. 

Programa com objetivo de “Promover”  
dignidade amplia número de famílias

CARTÕES garantem 
compra de itens básicos 

em rede integrada de 60 
estabelecimentos

SECOM
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 A Sema (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente) está intensifi-
cando os trabalhos de limpeza de 
parques e praças públicas após o 
período de chuvas que atingiram 

 O Hiop (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná) converteu 30 
leitos de UTI Covid-19 em leitos de 
enfermaria clínica nessa semana. 
A decisão do fechamento de leitos 
dessa unidade foi realizada em 
conjunto com demais órgãos, como 
a Secretaria de Saúde do Estado, 
que acompanha o número de inter-
namentos em todo o Estado. 

“Observamos uma diminuição 
significativa de internamentos 
na unidade Covid-19 nas últimas 
semanas, e em análise com os 
demais órgãos concluímos que 
era possível converter esses lei-
tos em enfermaria clínica, que 
apresentam grande demanda de 
internamento nesse momento”, 
afirma o diretor administrativo do 
Houop, Rodrigo Barcella. 

O hospital passa a contar agora 
com 20 leitos para atendimento 
exclusivo de pacientes com a 
Covid-19. A nova reorganização 
permitiu a aber tura de leitos 

Huop transforma leitos Covid
em leitos de enfermaria clínica

de enfermaria clínicos de várias 
especialidades, e ainda uma 
reformulação dos leitos de infec-
tologia (leitos de isolamento). 

A necessidade de mais leitos 
clínicos se deve também ao retorno 
das cirurgias eletivas na institui-
ção, que precisou ser suspensa 
durante a pandemia, para aten-
dimento emergencial dos pacien-
tes com Covid-19. “As cirurgias 
eletivas precisaram ficar suspen-
sas em todo o Estado desde a 

pandemia, e agora, com a diminui-
ção dos internamentos, e a con-
versão dos leitos novamente em 
clínicos, conseguimos retomar aos 
poucos esse atendimento no hos-
pital”, comenta Barcella. 

O Huop permanece acompa-
nhando o número de internamen-
tos de Covid-19 em toda região e 
mantém o diálogo aberto com os 
demais órgãos, estando pronto 
para atender a demanda necessá-
ria da região. 
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Sema intensifica limpeza de parques após chuvas
a cidade. Na última semana, as 
equipes se concentraram na lim-
peza do Ecopark Oeste e poste-
riormente os trabalhos foram rea-
lizados no Ecopark Morumbi.

Cascavel possui 
dez parques que neces-
sitam de conservação 
permanente, além de 
29 praças. “A chuva 
dos últimos dias ace-
lerou o processo de 
crescimento da vege-
tação nesses ambien-
tes rapidamente, mas 
as equipes estão tra-
balhando em regime 
de mutirão de limpeza 

para deixar os espaços públicos 
ainda mais atraentes”, afirma Aíl-
ton Lima, diretor da Secretaria de 
Meio Ambiente.

Nessa semana, os trabalhos de 
limpeza e poda de árvores serão 
realizados também nas Avenidas: 
Brasil, Tancredo Neves e Barão 
do Rio Branco que compreendem 
aproximadamente 20 quilômetros 
de extensão no total. 

O programa conta com o apoio 
também com apoio da Secretaria 
Municipal de Serviços e Obras 
Públicas, através do setor de Ilu-
minação. Cerca de 100 trabalha-
dores estarão em atividades nas 
avenidas citadas. 
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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
Seu otimismo está em alta nesta quinta, meu bem, e ajuda você a se 
entender melhor com os outros. Sua habilidade para criar pontes, começar 
um curso ou até aprender mais por conta própria serão importantes em 
várias áreas. Mas uma viagem pede cuidado redobrado, graças à briga 
entre Lua e Saturno pela manhã.

Nesta quinta, você estará mais na sua e pode faltar pique para interagir 
com colegas ou pessoas mais próximas. Mal-entendidos podem se 
tornar um problema, por isso, escolha bem as palavras e explique cla-
ramente uma informação, depois, confira se o outro entendeu direitinho.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
As estrelas avisam que a comunicação será seu maior trunfo hoje! 
Bora lá agitar a sua rede de contatos, trocar ideias com os colegas 
ou melhorar o contato com o público em geral, especialmente para 
quem trabalha com vendas ou marketing. Raciocínio rápido também 
se destaca e pode render mais visibilidade no trabalho.

Se depender das estrelas, assuntos ligados a dinheiro podem ocupar 
a maior parte da sua atenção hoje. Preste atenção em um trabalho 
extra ou um bico se estiver precisando engordar o orçamento. Logo 
cedo, porém, pode ser difícil driblar alguns gastos extras. Promoção, 
liquidação ou até uma oportunidade de adiantar os presentes de final 
de ano podem comprometer o orçamento. 

Com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar energia para encarar 
qualquer desafio. Mas, logo cedo, a dica é pegar leve em casa para não 
bater de frente com um familiar quando menos espera. A boa notícia 
é que você estará mais confiante e não vai pensar duas vezes antes 
de ir atrás dos seus interesses.

Câncer 21/06 a 21/07
Nesta quinta, você vai precisar de simpatia e criatividade para se 
destacar no trabalho. Ainda bem que as estrelas estarão ao seu lado 
e podem surgir ótimas ideias quando menos esperar! Pena que nem 
tudo será perfeito sem defeito no romance. Logo cedo, respire fundo 
e faça sua parte para evitar uma briga com o mozão.

 As estrelas prometem dar uma turbinada na sua intuição hoje! Apro-
veite o astral favorável para aprender mais sobre um assunto místico 
ou religioso, fazer pesquisas, dar uma de detetive e até investigar uma 
história que não parece muito bem contada. Você pode se surpreender 
com o que vai descobrir sem fazer muito esforço!

Gêmeos 21/05 a 20/06
No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado! A boa notícia é que 
esforço e comprometimento vão dar frutos, por isso, cuidado com as 
distrações. Quanto mais você focar nos resultados, melhor vai se sair. 
Melhor não se sobrecarregar, comer direito e ficar ligado/a nos avisos 
que o seu corpo envia.

Touro 21/04 a 20/05
Hoje, a dica é deixar a solidão bem longe, mas sem relaxar demais nos 
cuidados, tá? Se a saudade apertou nos últimos tempos, aproveite para 
fortalecer os laços com pessoas que estão longe, inclusive com gente 
da família.  No trabalho, vai chegar mais longe se buscar a companhia 
de colegas que têm os mesmos objetivos.

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo nesta quinta! Bem, 
quase nada, porque o excesso de sinceridade ou a falta de tato podem 
ficar evidentes agora e provocar atrito com alguém importante no tra-
balho. Foque no que é importante e não entre em disputas bobas, 
que não levam a nada. Também vale a pena investir na sua imagem.

Você vai se sentir melhor se puder colocar a conversa em dia com 
os amigos e matar a saudade. Mas já aviso que há sinal de tensão 
em algumas amizades logo cedo, especialmente se tiver dinheiro no 
meio dessa história. Abra o coração e procure esclarecer o que estiver 

Praticidade e realismo serão suas maiores qualidades para lidar com 
qualquer desafio que pintar no seu caminho nesta quinta! Alguém da 
família pode ter um papel importante se está procurando emprego. 
Na hora de lidar com as tarefas de rotina, mantenha os pés no chão 
e mostre bom senso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CAE
CASTROALVES

COVERNESC
PREINTRUSO

RRBOIAEL
HINDUISMOA
IDATSALAD

ABOTEOLE
VENUSMIRIM
ASUGICU

PIMPUTAVEL
ANGARIADOH

BACONDROSE
IGODEMOR

SAGAZODORE
LOSANGELES

Teve início
com o lan-
çamento

do Sputnik

(?) de
Postojna,

atração da
Eslovênia

Qualidades
transcen-
dentes de

Deus

O hemisfé-
rio acima 
do equador

(abrev.)

Aroma;
perfume
(poét.)

(?) 
Cooper,

cantor de
"Poison"

"(?) de
Urbino",
tela de
Ticiano 

Principal
jornal es-
portivo da
Argentina

O ferro
com eleva-
do teor de
carbono

Obtido
através de
festas be-
neficentes

Passível de
responsa-
bilização
criminal

Iguaria
servida

com ovos
fritos

Estímulo
usado na 
Musicote-

rapia

Arguto;
perspicaz

Jogo
oriental de
estratégia

Zilda Arns:
fundou a
Pastoral

da Criança

A cidade
do Griffith

Park 
(EUA)

Imitação
de artista

Poeta que
teve a atriz
Eugênia
Câmara
como
musa

Acessório
da dança
do ventre

Pronome 
demons-
trativo

Política (?): possibili-
tou os eventos da Noi-
te dos Cristais (1938)

Peça teatral de Molière

Tecla do
notebook
Folhagem
de árvore 

Átomo
eletrizado
Salada,

em inglês

O "P", na
sigla TPM
Religião
da Índia

Condição
do penetra,
em festas

Objeto o-
brigatório
em barcos
de passa-

geiros

Juntei;
somei

Quinqui-
lharias

Ataque 
(de cobra)
Despido;
pelado

Desgasta-
do pelo

uso (traje)

Lagoa na
fronteira
do Brasil

com o
Uruguai 

Proeza
frustrada
de Ícaro

Intencio-
nalmente

Cobre (símbolo)

Tipo de
vinho

Cão, em
inglês

Utensílio
do crupiê
Flexão do
verbo "ser"

Altar-(?),
mesa da

igreja 
Lista

Região
Militar
(abrev.)
Entre os
gregos,
poema

para ser
cantado

2/go. 3/dog. 5/cover — salad — vênus. 6/adrede. 7/caverna.
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Suspeito de furto de fios 
em Cmei é detido pela GM

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comu-
nicou que mais um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) foi alvo de ação 
criminosa. Na terça-feira (2), parte da fiação do Cmei Nilce Leite Sperança, locali-
zado no Bairro Brasília, foi furtada. Imagens das câmeras de segurança captaram 

a ação do criminoso que fugiu com a chegada da Guarda Patrimonial. 
No mesmo dia, no período da tarde, um suspeito de ter realizado o furto foi detido 
pela Guarda Municipal no momento em que queimava fios para retirar o material. 

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis. Os 
casos de furto de fios têm aumentado na cidade e as forças de segurança pedem o 

auxílio da população com informações que possam ajudar na localização dos ladrões. 
As denúncias devem ser repassadas nos telefones 190, 197 e 153.

 Um grupo de assaltantes arma-
dos aterrorizou mais uma família 
cascavelense nesta semana, ao 
render os moradores e trancá-los 
no quarto de casa. De acordo com 
informações colhidas pelos poli-
ciais, um ladrão invadiu uma resi-
dência na Rua Paranavaí, na região 
do Bairro Pacaembu, e anunciou 
o assalto. O subtenente da PM, 
Mainar Lopes, concedeu coletiva 
de imprensa para detalhar o caso.

O morador contou aos militares 
que o assaltante estava acompa-
nhado de outros três indivíduos, os 
quais exigiam que a vítima fizesse 
transferência bancária aos crimi-
nosos. Ao não efetuar as transa-
ções, o homem foi agredido pelos 
ladrões. “Eles roubaram eletrôni-
cos, joias, dinheiro, três veículos 
e consumiram alimentos e bebidas 
da residência”, relatou Mainar.

Outras pessoas que chegaram 
na casa também foram rendidas e 
trancadas no quarto junto com o 
morador. As vítimas só consegui-
ram se libertar e pedir ajuda duas 
horas após o fato.

Foram roubados uma caminho-
nete Hilux de cor branca, um Toyota 
Corolla de cor preta e uma Fiat 
Doblò, cor verde.

Diversas equipes da Polícia 
Militar fizeram rondas pela região, 
mas até o fechamento da matéria 
nenhum dos criminosos tinham 
sido encontrados. Agora, a investi-
gação fica a cargo da Polícia Civil. 
Qualquer informação que possa 
contribuir na identificação e prisão 
dos assaltantes pode ser repas-
sada pelos telefones 190 da Polí-
cia Militar, 197 da Polícia Civil, ou 
153 da Guarda Municipal.

REGIÃO NORTE
Os crimes de roubo registrados 

Mais uma família aterrorizada por
assaltantes armados em Cascavel

em Cascavel nos últimos dias têm 
preocupado comerciantes, pedes-
tres e a população como um todo. 
Na segunda-feira (1º) por volta das 
18h30 uma farmácia localizada 
na Rua Agostinho dos Santos, no 
Bairro Brasília foi alvo de assalto. De 
acordo com informações repassa-
das pela Polícia Militar, um homem 
entrou no estabelecimento portando 
um revólver e anunciou o assalto.

O criminoso mandou as vítimas 
entrarem no banheiro e fugiu do 
local levando dois celulares e R$ 
300 em notas diversas. 

Já por volta das 19h50, a Polí-
cia Militar foi novamente chamada 
para atender uma ocorrência de 

roubo. Desta vez, o crime aconte-
ceu na Rua Walter Linzmayer, no 
Bairro Interlagos. Uma jovem de 
21 anos relatou que chegou em 
casa por volta das 19h40 e se 
deparou com um homem dentro 
do lote. A mulher contou que o 
indivíduo tentou agarrá-la e estu-
prá-la. A vítima começou a gritar 
pedindo por socorro e o homem 
a soltou. Entretanto, o criminoso 
levou o celular da jovem.

Em ambas as ocorrências, os 
policiais realizaram buscas pela 
região, mas tanto os criminosos 
quanto os objetos roubados não 
foram encontrados. 

(Redação - Paulo Eduardo) 
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 Depois do sucesso da primeira edição, 
o WE Open Tennis 2021 terá uma etapa de 
continuação durante esta semana, entre 
os dias 4 e 7 de novembro. 

O torneio, que é o maior já realizado 
em Cascavel, teve que ser abreviado por 
conta das fortes chuvas durante a etapa 
de abertura, realizada no início de outu-
bro, e agora será retomado com novos 
jogos e disputas em mais categorias. 

Na primeira parte da competição 
foram disputadas partidas das quatro 
categorias com maior pontuação. Agora, 
serão nove categorias, com a participação 
de 64 atletas. 

Os jogos serão realizados, mais uma 
vez, nas quadras do Cascavel Country 
Club. E a entrada para o público será de 
graça. O evento irá contar com praça de 
alimentação e estrutura com stands de 
empresas parceiras. 

O torneio é homologado pela Federa-
ção Paranaense de Tênis e dá 2 mil pontos 
no ranking nacional para os vencedores, 
a maior pontuação do estado.  

Além disso, a premiação, que chega a 
R$ 15 mil é uma das maiores já pagas em 
todo o circuito de tênis. 

Elogiado pela organização e pelo alto 
nível das partidas, o WE Open Tennis 2021 
irá encerrar sua primeira edição propor-
cionando para os tenistas de Cascavel 
e da região a chance de competir em 
um torneio reconhecido como um dos 
melhores do Paraná. “O WE Open Tennis 
chegou para ficar. Terminar a competição 
era nosso dever com todos os atletas e 
temos certeza que será tão bom quanto 
a primeira parte. Atletas e público terão 
mais uma oportunidade para participar de 
grandes jogos”, afirmou Douglas Popenga, 
organizador do evento. 

 Depois de acertar uma série 
de renovações para a temporada 
de 2022, entre elas a do técnico 
Tcheco. A diretoria do Futebol Clube 
Cascavel anunciou ontem, quarta-
-feira (03), a permanência da dupla 
de zagueiros, Willian Gomes e 
Lucas Oliveira. Os defensores assi-
naram com a Serpente Aurinegra 
até o fim da temporada de 2022, 
onde vão disputar três competições 
ao longo do ano; Campeonato Para-
naense, Copa do Brasil e Campeo-
nato Brasileiro da Série D.

Aos 32 anos, Willian vai para 
sua terceira temporada vestindo 
a camisa do time de Cascavel, 
onde disputou 56 jogos e marcou 
6 gols com o manto da Serpente 
Aurinegra. Na temporada de 2021, 
o defensor também se tornou uma 
das referências do time, e terminou 
o ano como capitão da equipe den-
tro de campo.

“A temporada de 2021 foi mais 

um ano muito bom da equipe, 
alcançamos os objetivos iniciais 
traçados, que foi a conquista das 
vagas na Copa do Brasil e Série 
D do Brasileirão. A minha per-
manência só foi fruto disto tudo, 
muito trabalho e dedicação total. 
Tudo isso conta muito para que 
os resultados acontecerem e aos 
poucos vou conseguindo deixar 
minha marca positiva na história 
do clube”, disse Willian.

O zagueiro Lucas, chegou ao 
clube no inicio deste ano, e já havia 
trabalhado com o técnico Tcheco 
em outra equipe. Defendendo 
a Serpente, ele já atuou em 26 
oportunidades e marcou 2 gols em 
sua primeira temporada no time da 
cidade de Cascavel. “Uma primeira 
temporada como jogador do Casca-
vel muito boa, junto com o grupo 
conseguimos bons resultados. 
Agora vamos poder aperfeiçoar e 
corrigir alguns erros que tivemos 

este ano e melhorar nossos pontos 
fortes”, comentou Lucas.

O diretor de futebol do FC Casca-
vel, Rudinei Guimarães, comentou 
sobre a renovação com os defen-
sores da Serpente Auriengra para 
2022. “Willian teve uma evolução 
muito grande desde sua chegada, 
terminando este ano como titular 
e capitão da equipe. O Lucas é um 
atleta jovem, com qualidade, tem 
muito potencial e acreditamos no 
seu crescimento. Ele pode ser uma 
grata surpresa em um futuro pró-
ximo para o FC Cascavel”.  
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Lucas Oliveira e Willian 
Gomes renovam com FCC

We Open Tennis será retomado nesta semana em Cascavel 
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 Entre os dias 30 de outubro 
de 2 de novembro foi realizado na 
Arena Nacional, em São Paulo (SP), 
o Campeonato Brasileiro de Fute-
bol 7, nas categorias masculino e 
feminino. A competição reuniu 34 
times (entre as duas modalidades) 
de todos os cantos do país. Duas 
equipes de Cascavel disputaram a 
competição, a TPM (Toca Pra Mim) 
e o AGV/Villa Norte.

No masculino, a AGV/Villa Norte 
fez um ótimo campeonato e termi-
nou no 3º lugar. Na primeira fase 
o time derrotou o Capixaba-ES pelo 
placar de 4 a 1, o Tema-SE por 8 
a 2, mas perdeu para o MDV/Tupi-
-MG por 6 a 3. Mesmo assim, avan-
çou para as eliminatórias. 

O time cascavelense eliminou o 
Nacional-SP ao vencer por 2 a 1, 
derrotou o Bet7-MG e só foi parado 
na semifinal, quando perdeu por 
4 a 2 para o Áurea Football-RJ. A 
equipe carioca ficou com o título 
ao vencer o MDV/Tupi na grande 
final. O zagueiro Marlon e o ata-
cante Alencar “Cavani” da AGV/
Villa Norte ainda foram convoca-
dos para a Seleção Brasileira de 
Futebol 7, após se destacarem no 
torneio. 

Alencar foi o artilheiro do cam-
peonato com 10 gols marcados 
e ajudou a equipe a chegar perto 
do título. Além do atacante e do 
zagueiro Marlon, quem também 
se destacou foi o goleiro Eder 
Melin, eleito o melhor goleiro da 
competição.

O presidente da AGV/Villa 
Norte, Roberto Moraes, destacou 
os bons resultados da equipe, que 
reduziu a média de idade do elenco 
em relação a 2020 e também deu 
mais visibilidade aos jovens joga-
dores. “Foi o melhor desempenho 

Cascavel conquista 3º lugar 
no ‘Brasileirão’ de Futebol 7

que um time paranaense conseguiu 
a nível nacional. Nós não esperá-
vamos, mas acreditávamos que 
poderíamos fazer uma boa cam-
panha. No decorrer da competição 
passamos a acreditar ainda mais 
e alcançamos o 3º lugar”, disse.

O time, que é o número 1 do 
ranking da Liga Oeste desde 2016, 
agora volta suas atenções para a 
Copa Cidade, onde lidera o grupo.

TPM MARCA PRESENÇA 
O time da TPM (Toca Pra Mim 

Futebol Clube) enfrentou grandes 
adversários no Campeonato Bra-
sileiro de Futebol 7, mas, infeliz-
mente, não conseguiu avançar para 
a fase mata-mata da competição.  

A equipe perdeu por 3 a 2 para o 
Nova Elite-RJ (time que ficou com o 
título), venceu o ATM-MG por 1 a 0 
e se despediu do torneio ao perder 
para o Marquense-MG por 2 a 0. 

O time cascavelense foi o único 
representante do Paraná no torneio 
e tem feito grandes jogos em com-
petições municipais e regionais. 
No mês de setembro, a equipe 
foi campeã do 1º Torneio de Fut-
sal Feminino, realizado em Santa 
Tereza do Oeste. Em nível nacional 
a equipe disputou este ano a Copa 
do Brasil Fut 7, que aconteceu em 
Florianópolis-SC. As meninas fize-
ram bonito e chegaram até a fase 
semifinal, ficando em 3º lugar. 

(Redação: Paulo Eduardo)

Villa Norte: CF7 Brasil

CF7 Brasil
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