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Linha Estudantil é opção desde segunda
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 “Atletas de valor”
A 6ª edição da gincana “Meu jeito Down de ser 

feliz”, que reuniu mais de 200 pessoas no Ginásio 
de Esportes Sérgio Mauro Festugatto, foi momento 

também de destacar a importância do esporte na vida 
das pessoas com Síndrome de Down. l Pág. 7 

Na busca de frear o crescimento desordenado e evitar a sonegação de impostos (IPTU, 
ITBI e Imposto de Renda), a Câmara de Cascavel aprovou proposta da Prefeitura Municipal 
para regularização de edificações concluídas em desacordo com o Código de Obras e a Lei 

de Uso do Solo do Município. Os proprietários de obras irregulares devem protocolar 
a solicitação até 1º de julho de 2022. l Pág. 3

Construções irregulares têm
nova forma de regularização
SECOM/CASCAVEL
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Nublado com chuva

Atitudes têm mais 
poder do que palavras

Falar até papagaio fala, já dizia o dito popular. Quem tem boca fala 
o que quer e pode persuadir, dizer o que achar que deve. Aqueles que 
buscam desenvolver hábitos de poder em busca de crescimento e desen-
volvimento devem ter consciência de que só a fala não basta, é preciso 
ter atitude. A verdade é que o momento perfeito não existe, devemos 
fazer agora. 

É necessário esforço e ação, pois as atitudes têm mais poder do que 
as palavras. Isso é decorrente de uma passagem bíblica, que diz “Quem 
observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca 
segará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se 
formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes 
as obras de Deus, que faz todas as coisas” (Eclesiastes 11:4-5).

Ou seja, não devemos esperar o amanhã para colocar um projeto de 
pé ou para tomar uma decisão na nossa vida. Devemos seguir em frente, 
pois não existe o momento perfeito, o que existe é apenas o agora.  Nós 
não temos garantia nenhuma do amanhã, por isso não devemos adiar 
aquilo que nós sabemos que deve ser feito. Não devemos procrastinar 
para adiar aquele curso que queríamos fazer, aquela decisão na empresa 
que deveria ter sido tomada. 

Devemos realizar agora, porque o depois, em geral, é similar ao 
nunca. Nós só temos domínio sob o momento presente, o passado já se 
foi e virou história e o momento futuro não pode ser controlado. Devemos 
tomar as decisões e fazer acontecer imediatamente, sem deixar para ama-
nhã. É como iniciar uma dieta, que sempre é deixado para a segunda-feira 
e acaba sempre sendo adiada.

Sabemos que existem pessoas que falam muito. Por exemplo, no 
mercado de trabalho, existem pessoas que falam bastante sobre si no 
currículo, prometem mundos e fundos, mas quando começam a trabalhar 
na empresa, não se desenvolvem.  Ou seja, falam da boca para fora. 
Então, falar não faz sentido se não há entrega de resultados.

O indivíduo mal-intencionado pode até conseguir enganar um pouco 
de gente durante um tempo sobre algumas coisas.  Mas não consegue 
enganar todo mundo o tempo todo, e sobre tudo.  Ou seja, uma hora a 
fala não vai convencer, a atitude não poderá mais ser procrastinada e a 
verdade aparecerá.

José Paulo Pereira Silva é administrador de empresas, PhD em Relações 
Internacionais e autor de 20 livros, incluindo o lançamento “Segredos do Poder”

 “É importante 
ressaltar que a 

dengue é uma doença 
que pode levar a óbito 

e nós estamos com 
índice de infestação 

altíssimo”
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“Então se não 
agirmos nesse 

momento poderemos, 
sim, ter uma epidemia 

de dengue no nosso 
município, porém, com 
a participação efetiva 

de toda a população nós 
podemos evitar que isso 
aconteça em nosso 

município”

Ana Paula Barboza, coordenadora do setor de Controle de 
Endemias, sobre a “guerra” contra a dengue desencadeada em 

Cascavel nos últimos dias
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Lotofácil concurso: 2477

Curitiba – A primeira vaga na 
decisão do Campeonato Para-
naense 2022 começa a ser 
definida hoje (23), na Arena da 
Baixada, em Curitiba. O Athle-
tico recebe o Coritiba para a 
partida de ida, que começa 
às 20h. Nesta quarta-feira, as 
duas equipes fazem o jogo 
“350” e, ao todo, o Coritiba 
já venceu 135 vezes, tiveram 
102 empates e 112 derrotas. 
O duelo também é repleto de 
gols. Para o lado do Coxa, são 
503, e para o Athletico 451.

Com campanha abaixo do 
rival, o rubro-negro quer rever-
ter a vantagem adversária. A 
principal dúvida do técnico 

Cascavel – O elenco que vai 
disputar a Série D será um 
pouco diferente do que termi-
nou a disputa do Campeonato 
Paranaense. Apesar de ainda 
não confirmados oficialmente, 
alguns novos jogadores devem 
desembarcar em Cascavel nos 
próximos dias para reforçar o 
elenco, assim como alguns 
devem rumar no sentido 
contrário. Até agora, a única 
mudança oficializada pela 
diretoria do clube é a saída do 
atacante Carlos Henrique, que 
vai defender o Paraná Clube. 

Na lista de chegadas, a dire-
toria só vai anunciar após os 
atletas se desligarem efetiva-
mente de seus clubes e assi-
narem o contrato. Porém, nos 
bastidores, já há informações 
da chegada do goleiro André 
Luiz, que brilhou no Toledo 
vice-campeão de 2017, do 
zagueiro Ítalo, que jogou aqui 
em outras temporadas, e do 
centro-avante Lucas Coelho, 
que marcou um gol na dis-
puta do Campeonato Mineiro 
pelo Uberlândia.

JOGAM HOJE             PARANAENSE – SEMIFINAL
20h00 Athletico  x  Coritiba

        COPA DO BRASIL – 2ª FASE
21h30 Vitória  x  Glória-RS

            PAULISTA – 2ª FASE
19h00 Bragantino  x  Santo André
21h35 Palmeiras  x  Ituano

            TAÇA RIO – SEMIFINAL
15h30 Nova Iguaçu  x  Audax

           MINEIRO – SEMIFINAL
16h30 Caldense  x  Atlético

TAÇA INCONFIDÊNCIA - SEMIFINAL
20h30 Tombense  x  América
20h30 Democrata-GV  x  Villa Nova

        GAÚCHO – SEMIFINAL
19h30 Ypiranga  x  Brasil
22h15 Grêmio  x  Internacional

     CATARINENSE – SEMIFINAL
20h30 Figueirense  x  Camboriú
20h30 Concórdia  x  Brusque

Atletiba abre semifinais do Estadual
Alberto Valentim é o volante 
Erick, com dores musculares. 
Se não tiver condições, Pablo 
Siles, Pierre e Christian são 
as opções. Os novos desfal-
ques são o volante Juninho 
e o meia/ponta Jader, que se 
apresentaram à Seleção Bra-
sileira sub-20, para período de 
treinamentos e amistosos na 
Granja Comary.

O Coritiba terá os retornos 
volante/lateral Val e do late-
ral-esquerdo Guilherme Biro, 
que cumpriram suspensão na 
última rodada.

TIMES PROVÁVEIS
Com alguns desfalques, o 

Coritiba deve levar a campo 
Alex Muralha; Val (Warley ou 
Matheus Alexandre), Henrique, 
Luciano Castán e Egídio; Gus-
tavo Bochecha (Willian Farias) 
e Andrey; Thonny Anderson 
(Alef Manga ou Warley), Régis 
e Igor Paixão; Léo Gamalho. 
O time joga por dois empates 
para se classificar.

O Athletico precisa, ao 
menos, de uma vitória, e terá 
em campo Santos; Dani Bolt, 
Thiago Heleno, Pedro Henri-
que e Abner; Erick (Christian 
ou Pablo Siles) e Matheus Fer-
nandes; Daniel Cruz (Chris-
tian), Terans e Davi Araújo; 
Pablo.  

CIANORTE
Outro paranaense inte-

grante da Série D também terá 
novidade para a estreia. O time 
do noroeste anunciou a saída 
do técnico João Burse e de 
seus auxiliares após quase dois 
anos de trabalho. O novo nome 
ainda não foi confirmado. 
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FC Cascavel inicia reformulação no elenco

Sem confirmações 
oficiais, Tcheco deve 
contar com novas 
peças para a disputa 
da Série D 

Porto Alegre – Dois jogos na 
noite desta quarta-feira deci-
dem os finalistas do Campeo-
nato Gaúcho. Em Erechim, o 
Ypiranga recebe o Brasil de 
Pelotas precisando vencer 
por dois gols para reverter o 
placar do jogo de ida. O des-
taque da noite fica para mais 
um clássico GreNal, desta 
vez, na Arena, e com ampla 
vantagem para o tricolor, que 
vencer por 3 a 0 o jogo de ida.

Além da desvantagem, o 
Inter também tem o retros-
pecto desfavorável neste tipo 
de confronto. Em 13 jogos na 
temporada, o Inter não ven-
ceu nenhum por três gols de 

diferença, resultado que leva-
ria a decisão para os pênaltis. 
A última vez que isso aconte-
ceu foi em 10 de outubro de 
2021, quando goleou a Cha-
pecoense por 5 a 2, no Beira-
-Rio, pelo Brasileirão.

Para complicar ainda 
mais a situação, o histórico 
do Inter na Arena é desola-
dor. Em 20 clássicos disputa-
dos na nova casa gremista, o 
Inter só ganhou uma vez, há 
quase oito anos. Em 30 de 
março de 2014, o time então 
comandado por Abel Braga 
superou o Grêmio por 2 a 1 
de virada, com dois gols de 
Rafael Moura.

Curitiba - O Paraná Clube foi 
punido com a perda de oito 
mandos de campo e multa de R$ 
10 mil, no julgamento realizado 
pelo Tribunal de Justiça Des-
portiva do Paraná. O clube foi 
indiciado pela violência na Vila 
Capanema, em 26 de fevereiro, 
quando torcedores invadiram o 
gramado e agrediram jogadores, 
durante a derrota por 3 a 1 para 

o União Beltrão, que decretou 
o rebaixamento do Paraná no 
Campeonato Paranaense. 

A punição vale apenas para 
competições organizadas pela 
Federação Paranaense de Fute-
bol. Ou seja, não vai afetar o time 
na Série D do Campeonato Bra-
sileiro. A pena será cumprida na 
segunda divisão do Paranaense 
2023. Ainda cabe recurso.  

Grêmio e Internacional
também decidem vaga

Paraná não jogará em casa 
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Os vereadores de Cascavel 
aprovaram, nesta semana, o Pro-
jeto de Lei 13/2022, que autoriza 
a Prefeitura de Cascavel a apro-
var a regularização de edificações 
concluídas em desacordo com o 
Código de Obras e a Lei de Uso 
do Solo do Município. Os proprie-
tários de obras irregulares podem 
pedir a regularização, desde que 
apresentem condições mínimas de 
utilização, salubridade e segurança 
de uso, assim como a realização 
de protocolo solicitando aprovação 
até 1º de julho de 2022.

Não se aplica a lei às edifica-
ções localizadas em logradouros 
ou terrenos públicos não cedidos 
e nem permitidas a sua ocupação 
de nenhuma forma, localizados em 
faixa não edificável, em áreas de 
preservação permanente, ou den-
tro de faixas de domínio das rodo-
vias, que estejam localizadas em 
terreno resultante de parcelamento 
do solo considerado irregular pelo 
município, que possuam vãos de 
iluminação e ventilação a menos 
de 1,5 m da divisa com outra 
propriedade ou que interfiram na 
mobilidade urbana, acessibilidade 
das áreas públicas e propriedades 
vizinhas.

Todos os pedidos de regulariza-
ção de edificações terão encami-
nhamentos similares à aprovação 

Exposição do “Arte Olhar21” 
segue até sexta na Câmara

A exposição do Coletivo de Arte Olhar21, formado por artistas com Síndrome 
de Down, pode ser apreciada no saguão da Câmara Municipal de Cascavel até 
sexta-feira (25). Promovida pelos vereadores Alécio Espínola e Mazutti, a mos-
tra marcou o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março. O evento 

é resultado de uma parceria entre a Câmara, por meio da Escola do Legislativo, 
e a Associação Olhar Down. No início da sessão de segunda-feira, Sartori Fillus, 

gestora na entidade, que explicou aos parlamentares sobre a Síndrome de 
Down, os estigmas sociais relacionados a essa condição e qual o trabalho que a 

sociedade precisa fazer para implementar uma verdadeira inclusão.

Câmara aprova regularização de
imóveis com construção irregular

FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC

convencional, inclusive consulta 
prévia e documentos comproba-
tórios da propriedade do imóvel. 
A regularização de edificação não 
isenta o requerente do pagamento 
do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN e taxa 
de Alvará de Construção relativa a 
área a ser regularizada, caso ainda 
não tenham sido recolhidos.

O responsável técnico deverá 
apresentar laudo técnico da obra, 
descrevendo todas as fases e 
materiais utilizados, relatando a 
segurança, estabilidade e salu-
bridade da edificação. A lei exige 
ainda o certificado será emitido 
somente se as calçadas estiverem 
executadas, conforme o Programa 
Calçadas de Cascavel.

A proposta prevê ainda que 
a regularização de edificação fica 
sujeita a pagamento de compensa-
ção financeira, em Unidade Fiscal do 
Município - UFM, a ser recolhido aos 
cofres públicos municipais. O mon-
tante será calculado de acordo com 
o tamanho da obra e o valor poderá 
ser parcelado em até 10 vezes.

CRESCIMENTO DESORDENADO
O Executivo Municipal justifica 

que projetos de regularização 
são importantes para identificar 
todos estes imóveis, frear o cres-
cimento desordenado e a infraes-
trutura precária da cidade, além 
de evitar a sonegação fiscal, que 
faz com que o município deixe de 
arrecadar tributos, como o IPTU,  
lTBl e IR (lmposto de Renda), 
para aplicar em equipamentos e 
infraestrutura que beneficiarão a 
coletividade, assim como incen-
tivar os proprietários a terem os 
documentos legalizados de seus 
imóveis, pois sem estes, não é 
possível oferecê-los em garantia 
de financiamentos, causando 
dificuldades para fazer cadas-
tros e ter acesso a empréstimos 
e crediários. 



04 LOCAL CASCAVEL, 23 DE MARÇO DE 2022
05LOCALCASCAVEL, 23 DE MARÇO DE 2022

 Desde segunda-feira (21), a Transi-
tar iniciou a nova Linha Estudantil, um 
itinerário totalmente novo que circula 
por vias centrais para atender priorita-
riamente à comunidade escolar de pelo 
menos sete colégios, contemplando mo-
radores que fazem conexão no Terminal 
Nordeste, em horários de pico escolar.

Embora seja personalizada, pode 
ser utilizada também por demais pas-
sageiros que sejam beneficiados com 
o novo trajeto. O tempo estimado de 
deslocamento do terminal ao último 
colégio (Wilson Joffre) é de 15 mi-
nutos. Será atendida a comunidade 
escolar dos colégios Marilis Faria Pi-
rotelli; Elite; Marista; Eleodoro Ébano 
Pereira; Auxiliadora; Wilson Joffre e 
Gladis Maria Tibola.

A linha ficará em avaliação por um 
período de 30 dias e poderá ser am-
pliada com mais ônibus e em outros 
terminais, conforme a demanda. Pa-
radas de ônibus estão identificadas 
com placas nas proximidades dos co-
légios.  Confira a tabela de horários e 
o itinerário em anexo.

LINHA UNIVEL/FAG
Atendendo a pedidos da comuni-

dade, ainda nesses ajustes que estão 
sendo realizados para adequar horários 

“Linha Estudantil” já está em 
operação; veja como utilizar
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TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

CASA FÁCIL PARANÁ.
Moradias para 
as famílias 
necessitadas.

O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, 
além de ajudar milhares de famílias a conquistarem novas 
moradias, também possui diversos outros programas para 
melhorar a vida dos paranaenses que precisam de apoio. 
Assim vamos em frente, sem deixar ninguém para trás. 

Investimentos de 
R$ 125 milhões.

 De acordo com a Transitar, a 
ideia da Linha Estudantil surgiu com 
o retorno das aulas presenciais, que 
impactou na demanda de passagei-
ros estudantes, a qual estava repri-
mida nos últimos dois anos devido 
à pandemia. Relatório da ValeSim 
aponta que do dia 17 de fevereiro, 
quando a maioria das instituições 
retomou as aulas, até o dia 15 de 
março, o número de cartões estu-
dantes ativos - ou seja, aptos a ad-
quirir e usar créditos de estudante 
- saltou de 4.605 para 6.610, um 
aumento de 43,54%. “São mais de 
2 mil novos cartões em um mês, o 
que representa uma demanda alta 
principalmente em horários de pico. 
Estamos buscando alternativas de 
desafogar pelo menos as linhas cen-
trais nesses horários. A linha teste 
ficará em avaliação por um período 

de 30 dias Caso seja constada que 
essa Linha Estudantil atenda os ob-
jetivos, vamos estender para outros 
terminais e colégios”, explica a dire-
tora do Departamento de Transpor-
tes, Larissa Boeing. 

A presidente da Transitar, Simoni 
Soares, explica que o trajeto foi pla-
nejado com cuidado, “de forma que 
as paradas sejam o próximo possí-
vel dos colégios, para que se evite 
travessias desnecessárias de vias, 
além de encurtar o tempo que os es-
tudantes permanecerão aguardando 
o transporte em frente aos colégios 
ou nos pontos de ônibus. E para os 
pais ou pessoas que normalmente 
transportam os estudantes com ve-
ículo próprio, há redução de custos, 
de tempo e de dificuldade de esta-
cionar em frente aos estabelecimen-
tos de ensino”.

Mais segurança e opções para 
atender demanda dos alunos
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ESTAÇÃO CENTRAL 
X TERMINAL LESTE 

Também a Linha Estação Cen-
tral x Terminal Leste passou a ter 
um incremento no pico da manhã, 
passando a circular com saídas do 
Terminal Leste às 6h23 e às 6h51 
rumo à Estação Central e, de lá, 
o ônibus fará o caminho inverso 
Estação Central x Terminal Leste. 
Este novo horário da manhã bene-
ficia estudantes e trabalhadores 
que precisam parar no Centro, 
além de desafogar a linha eixo les-
te-oeste, que liga os terminais.

O tempo de deslocamento é de 
16 minutos, com possibilidade de 
paradas nas estações ao longo na 
Avenida Brasil. Essa mesma linha já 
funciona no pico de fim de tarde, a 
partir das 17h30 até as 19 horas. 

Todas as tabelas com as novas 
linhas, horários e itinerários já es-
tão disponíveis no site da Transi-
tar: www.transitarcascavel.com.br. 

para a comunidade escolar, a Transitar 
identificou a necessidade de mudança 
no horário noturno nos itinerários que 
atendem acadêmicos da Univel/FAG. 
Neste sentido, desde segunda-feira 
(21) está funcionando uma linha até o 

Terminal Leste, com possibilidade de 
fazer todo o trajeto sem trocar de ôni-
bus. O carro sai da Univel às 22h35, 
passa pela FAG às 22h40, chega ao 
Terminal Oeste às 22h50 e recolhe no 
Terminal Leste às 23h10. 
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 Desde segunda-feira (21), a Transi-
tar iniciou a nova Linha Estudantil, um 
itinerário totalmente novo que circula 
por vias centrais para atender priorita-
riamente à comunidade escolar de pelo 
menos sete colégios, contemplando mo-
radores que fazem conexão no Terminal 
Nordeste, em horários de pico escolar.

Embora seja personalizada, pode 
ser utilizada também por demais pas-
sageiros que sejam beneficiados com 
o novo trajeto. O tempo estimado de 
deslocamento do terminal ao último 
colégio (Wilson Joffre) é de 15 mi-
nutos. Será atendida a comunidade 
escolar dos colégios Marilis Faria Pi-
rotelli; Elite; Marista; Eleodoro Ébano 
Pereira; Auxiliadora; Wilson Joffre e 
Gladis Maria Tibola.

A linha ficará em avaliação por um 
período de 30 dias e poderá ser am-
pliada com mais ônibus e em outros 
terminais, conforme a demanda. Pa-
radas de ônibus estão identificadas 
com placas nas proximidades dos co-
légios.  Confira a tabela de horários e 
o itinerário em anexo.

LINHA UNIVEL/FAG
Atendendo a pedidos da comuni-

dade, ainda nesses ajustes que estão 
sendo realizados para adequar horários 

“Linha Estudantil” já está em 
operação; veja como utilizar
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TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

CASA FÁCIL PARANÁ.
Moradias para 
as famílias 
necessitadas.

O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, 
além de ajudar milhares de famílias a conquistarem novas 
moradias, também possui diversos outros programas para 
melhorar a vida dos paranaenses que precisam de apoio. 
Assim vamos em frente, sem deixar ninguém para trás. 

Investimentos de 
R$ 125 milhões.

 De acordo com a Transitar, a 
ideia da Linha Estudantil surgiu com 
o retorno das aulas presenciais, que 
impactou na demanda de passagei-
ros estudantes, a qual estava repri-
mida nos últimos dois anos devido 
à pandemia. Relatório da ValeSim 
aponta que do dia 17 de fevereiro, 
quando a maioria das instituições 
retomou as aulas, até o dia 15 de 
março, o número de cartões estu-
dantes ativos - ou seja, aptos a ad-
quirir e usar créditos de estudante 
- saltou de 4.605 para 6.610, um 
aumento de 43,54%. “São mais de 
2 mil novos cartões em um mês, o 
que representa uma demanda alta 
principalmente em horários de pico. 
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pais ou pessoas que normalmente 
transportam os estudantes com ve-
ículo próprio, há redução de custos, 
de tempo e de dificuldade de esta-
cionar em frente aos estabelecimen-
tos de ensino”.

Mais segurança e opções para 
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para a comunidade escolar, a Transitar 
identificou a necessidade de mudança 
no horário noturno nos itinerários que 
atendem acadêmicos da Univel/FAG. 
Neste sentido, desde segunda-feira 
(21) está funcionando uma linha até o 

Terminal Leste, com possibilidade de 
fazer todo o trajeto sem trocar de ôni-
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Terminal Oeste às 22h50 e recolhe no 
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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
Você fica mais confiante para seguir seus instintos na hora de fazer 
escolhas importantes, e a sua ambição pode dar o impulso de que 
precisa para correr mais riscos e se destacar no trabalho. Mas a melhor 
maneira de driblar problemas é agir discretamente e manter sigilo sobre 
os planos e tarefas que estão na sua lista. 

Aproveite sua força de vontade para cuidar dos próprios interesses, 
traçar novas metas ou planejar o futuro. A comunicação também segue 
em alta e, trocando ideias com as pessoas mais próximas, vai ser fácil 
pensar fora da caixa e encontrar soluções criativas para problemas 
do dia a dia.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Com facilidade para se comunicar, você pode expandir a sua rede 
profissional e fazer contatos importantes para a carreira. As conversas 
com amigos e pessoas queridas também estão protegidas, só deixe 
pra fazer isso fora do horário de serviço.

A comunicação segue em alta e você pode apostar nisso para melhorar 
no serviço: troque ideias, ouça mais os colegas ou clientes, mostre 
suas opiniões e busque novidades na sua área. Mas também há sinal 
de muito trabalho duro pela frente, e vai ser preciso encarar até as 
tarefas mais aborrecidas para entregar resultados no final do dia. 

É hora de seguir seus instintos, principalmente ao lidar com dinheiro!  
As estrelas garantem boas energias em tudo o que envolva finanças, 
mas avisam que as melhores oportunidades para encher o bolso podem 
envolver imóveis, bens de família, negócios com parentes, serviços e 
produtos que estão ligados ao lar.

Câncer 21/06 a 21/07
No que depender das estrelas, você vai dar show de profissionalismo 
hoje! Seu foco fica completamente voltado para o trabalho e vai sobrar 
disposição para cuidar até daquelas tarefas chatinhas, que todo mundo 
fica empurrando pro coleguinha do lado. Seu lado responsável também 
se destaca e pode se preparar para boas novas!

Gêmeos 21/05 a 20/06
Foco, fé e café são os segredos para dar conta do trabalho logo cedo, 
redobre o esforço e coloque tudo em dia. As estrelas avisam que essa 
dedicação extra será reconhecida e você pode se destacar. Mas, se 
quiser bons resultados, é melhor ralar bastante porque nada chega 
de graça no seu colo.

Touro 21/04 a 20/05
É um bom dia para mergulhar nas tarefas que precisam da ajuda dos 
colegas ou da cooperação de outras pessoas. A manhã também será 
favorável para ampliar sua rede de contatos ou fechar um acordo com 
pessoas que moram longe.

É um bom dia para sonhar mais alto, expandir seus interesses e curtir 
novas experiências no trabalho. Os astros prometem ampliar seus hori-
zontes e talvez você melhore seu desempenho se descobrir maneiras 
diferentes de cuidar das tarefas de sempre. Às vezes, basta um novo 
olhar sobre a vida profissional para identificar oportunidades.

Nesta quarta, aproveite as good vibes para dar aquela reforçada nas 
finanças! Mesmo nos bastidores, sem chamar tanta atenção, você 
pode fechar bons negócios, farejar oportunidades lucrativas e encher 
o bolso. Mas, embora suas chances de sucesso sejam grandes, não se 
esqueça de fechar a boca e ficar na sua até que esteja tudo acertado.

Nesta quarta, a união faz a força e os astros avisam que as tarefas 
feitas em parceria vão correr com mais tranquilidade, e você vai contar 
com simpatia e muita criatividade para dar conta de qualquer desafio. 
Fora do serviço, também vale apostar no seu jeito carismático para 
ajudar a família, superar as diferenças e melhorar os relacionamentos.

Hoje, a Lua avisa que vai sobrar disposição para fazer contatos com 
pessoas de fora, diminuir a saudade de alguém que está longe ou 
embarcar em uma viagem. Conversas com os amigos estão protegidas 
e pode ser um bom momento para bater um papo com quem não vê 
há um tempão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 14

AMB
BILATERAL

PATOTAABI
TTABELAS

XEPAANEÇT
RARAMAUA

IUCBED
MESTRECUCA

SRAPOSA
ATRASMARCA

BRIMTERNO
ATACARAP
NMEPCUL
HANGARBA

HORRORIZAR

A

Dar
desconto

(no preço)

Aldeia de
indígenas

(bras.)

Relacio-
nada 

(na lista)

Que tem
dois lados

Agir com
excessos 

Pessoa
desco-
nhecida

História
de uma
novela
(fig.)

Na parte
posterior

Unir duas
naves

espaciais

Adélia
Prado, 

escritora
mineira

Noel
Rosa,

compo-
sitor

A letra 
do herói

Zorro
(HQ)

Agredir 

Tecido
utilizado
no jeans

Aterrorizar

Post-(?),
adesivo 

Completar a
capacidade

Habitat de entes fol-
clóricos brasileiros

Animal de
fábulas
Dar ca-
dência a 

Duas importantes
palmeiras brasileiras 
Segunda

vogal
Sílaba de

"varal"

Associação
da Imprensa

Exame
do MEC

Asno, em
francês

Vento bran-
do (pl.)

A primei-
ra ferrovia
Código pos-
tal (sigla)

Cama, 
em inglês
Alimen-
tar-se 

Cicatriz;
sinal

Função
da rolha 

Carinho-
so; meigo
Privado
da visão

Culinária
(abrev.)

Acha
graça

Nação

Recurso
do Excel

(pl.)

Cozinhei-
ro (pop.)

Suporte
de roupas 

Grupo
(gíria)
Fim de
feira

Conso-
antes de
"nome"
Abrigo

fechado
para

aviões

3/âne — bed. 5/auras. 6/hangar — patota. 7/acoplar.
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 No início da semana foi reali-
zada em Cascavel a 6ª edição da 
gincana “Meu jeito Down de ser 
feliz”, que reuniu mais de 200 
pessoas no Ginásio de Esportes 
Sérgio Mauro Festugatto. As ati-
vidades ocorreram em alusão ao 
Dia Internacional da Síndrome de 
Down, celebrado na segunda-feira 
(21). Além de homenagens às pes-
soas com “Down”, o evento contou 
com desfile, brincadeiras como a cor-
rida maluca, bola ao cesto e dança, 
além de um lanche reforçado.

A data tem como objetivo dar 
visibilidade ao tema e promover a 
compreensão de familiares, educa-
dores, profissionais de saúde e da 
população em geral sobre os direitos 
desse público à educação, saúde, 
qualidade de vida e trabalho, além 
do combate ao preconceito.

Em Cascavel, a Apac (Associa-
ção dos Paratletas de Cascavel) 
iniciou suas atividades em 2009 e 
conta, atualmente, com 12 modali-
dades. Duas delas (parataekwondo 
e atletismo) são voltadas às pes-
soas com Síndrome de Down. No 
parataekwondo, cinco atletas prati-
cam o esporte diariamente e repre-
sentam a cidade em competições 
regionais, estaduais e nacionais.

Esporte é um dos destaques no Dia
Internacional da Síndrome de Down

 A
PA

C

O presidente da Apac, Altair 
Antonio, destaca a impor tância 
do esporte na vida dos paratletas. 
“A gente fica feliz com esses atle-
tas que estão treinando, eles são 
muito dedicados no que fazem. No 
parataekwondo são atletas com 
grandes possibilidades de com-
por uma seleção brasileira, futura-
mente. Na modalidade de atletismo 
são atletas que vêm treinando há 
três ou quatro anos. Eles têm um 
ótimo rendimento e um futuro bri-
lhante no esporte”, afirma. 

Para o Secretário de Esportes 
de Cascavel, Carlinhos de Oliveira, 
é necessário valorizar a par tici-
pação destas pessoas na socie-
dade. “Queremos fortalecer esta 
luta, que é muito importante para 
as pessoas que têm Síndrome de 
Down, para serem incluídas e reco-
nhecidas como pessoas que tem 
seus direitos adquiridos”, disse.

A prática espor tiva é uma 
grande aliada no desenvolvimento 
físico, psíquico e social de pessoas 
com Síndrome de Down, trazendo 
benefícios como o favorecimento 
do equilíbrio emocional, a melhora 
nas habilidades motoras e o forta-
lecimento de relações sociais. 

A Associação dos Paratletas de 
Cascavel é uma das mais de 460 
entidades esportivas cadastradas 
no programa Nota Paraná. Desde 
2019, a Apac já foi beneficiada com 
R$ 65.203,28 em prêmios e créditos. 
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