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Medicina da Unioeste tem a 1º
formanda tetraparésica do Brasil

ARQUIVO PESSOAL/UNIOESTE

Elaine Luzia dos Santos, 33 anos, é a primeira pessoa com tetraparesia a cursar Medicina no Brasil. Ela ingressou no curso em 2012, no entanto, em novembro de 2014, a estudante sofreu um
AVC, que levou a tetraparesia. Com a colação de grau marcada para maio, a estudante já escolheu
a área em que vai se especializar e que se vê atuando no futuro: radiologia.
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O olhar ganhou significados inéditos para Elaine Luzia dos Santos,
33 anos, estudante de Medicina
da Unioeste, após um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que acarretou na perda dos movimentos e
da fala, uma condição de tetraparesia. Agora, Elaine se comunica
com professores, colegas da turma,
pacientes, familiares e amigos praticamente com o olhar. É a primeira
pessoa com tetraparesia a cursar
Medicina no Brasil.
Em 2012, quando ingressou no
curso de Medicina no campus de
Cascavel, Elaine já era formada em
Farmácia pela mesma instituição
estadual. Durante a graduação, além
das aulas curriculares, a estudante
fazia parte de um grupo de pesquisa
coordenado pelo professor e doutor
Allan Araujo, coordenador do curso de
Medicina. Além disso, pleiteava uma
vaga no programa de Mestrado em
Biociência da Unioeste. No entanto,
no terceiro ano, em novembro de
2014, a estudante sofreu esse AVC,
que levou a tetraparesia.
Enquanto ainda estava na UTI,
a estudante recebeu a visita de um
colega que lhe apresentou a ferramenta “prancha alfabética”, que
possibilitaria que ela falasse e se
expresse, sem utilizar as cordas
vocais. A ferramenta consiste em
uma tabela, dividida em cinco linhas,
cada uma contendo um grupo de
letras. Para formar as palavras e frases, Elaine pisca quando a intérprete
diz a letra necessária para a construção daquilo que quer comunicar. Elaine
dominou e memorizou os grupos de
letras em cerca de uma semana e
dessa forma já podia se conectar de
maneira mais eficaz com as pessoas.
APOIO PEDAGÓGICO
O retorno às atividades acadêmicas aconteceu em setembro de
2015. A Unioeste, por meio do PEE
(Programa de Educação Especial),

ARQUIVO PESSOAL/UNIOESTE

Unioeste forma primeira estudante de
Medicina com tetraparesia do Brasil

acompanhou o processo. “Fizemos
algumas reuniões com o colegiado e
mostramos que ela tinha condições
de concluir esse curso. A dedicação
dela mostrou que era possível, inclusive convenceu a todos os docentes
e os alunos do curso que é possível”,
explica Ivã José de Paula, do PEE.
Elaine será a primeira médica do
Brasil a se formar com a condição
física que apresenta. De acordo
com o coordenador do curso de
Medicina, o colegiado buscou experiências de outras universidades em
situações semelhantes, mas que
foi difícil encontrá-las. “Nós fomos
atrás de ver essas experiências,
mas elas praticamente inexistem,
são poucas no mundo com alunos
de Medicina. Então, nós mesmos
teríamos que ir atrás para resolver
a situação”, comenta Araujo.
Michele Lopes Leguiça, que está
com Elaine há um mês, veio do Rio
Grande do Sul especialmente para
trabalhar com ela, destaca como a
força de vontade e a dedicação da
estudante a incluíram no ambiente

acadêmico, participando de todas as
atividades de maneira regular e com
bom relacionamento com professores
e colegas. “A persistência, a força e a
vontade dela fizeram com que ela se
comunicasse muito bem. Ela se faz
entender, não apenas com os olhos,
mas também com o corpo”.
ATUAÇÃO
Com a colação de grau marcada
para maio, a estudante já escolheu
a área em que vai se especializar e
que se vê atuando no futuro: radiologia, na produção de laudos médicos. A escolha preza pela independência profissional. “É uma área na
qual eu posso atuar usando todo o
meu conhecimento sem depender
tanto das pessoas”, diz.
Durante os anos de graduação,
o que mais marcou a estudante
foi a relação que ela teve com os
pacientes durante as aulas práticas
e estágios. “O que mais recordo é
o carinho com que os pacientes me
tratam. Eles me incentivam todos os
dias a continuar”.
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Justiça no Bairro: agendamentos dos
atendimentos já estão disponíveis
A população que espera a realização do Programa Justiça no Bairro,
em Cascavel, já poderá ir às unidades de CRAS (Centro de Referência
de Assistências Social) para realizar
agendamento de atendimentos jurídicos e confecção de identidade (RG).
A Secretaria de Assistência Social
destaca que só serão atendidas as
pessoas que estiverem agendadas
previamente. O Justiça no Bairro está
programado para acontecer nos dias
28, 29 e 30 deste mês.
“No evento haverá o pronto
atendimento jurídico da demanda
reprimida consensual, ou seja,
quando as par tes estão presentes e manifestam sua vontade no

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONFIRA AS AÇÕES DISPONIBILIZADAS
l Cível (Curatela);
l Família (Alimentos, Exoneração de Alimentos, Guarda, Regulamentação de visitas, divórcio, conversão de separação judicial
em divórcio, reconhecimento e/ou averiguação
de paternidade/maternidade, reconhecimento
e/ou dissolução de união estável e tutela);
l Registros públicos (Retificação de Registro
Civil);
l Sucessões (Alvará - decorrente de
falecimento).
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䴀䔀䜀䄀
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
l 1. Documentação Pessoal (RG, CPF ou
CNH);
l 2. Comprovante de Renda (CTPS, holerite,
extrato de benefício, outros) - renda de até 3
salários mínimos por pessoa;
l 3. Comprovante de Residência;
l 4. Certidão de Nascimento (se solteiro/a ou
quando há filhos menores);
l 5. Certidão de Casamento (se casado/a);
l 6. Certidão de Óbito (se viúvo/a);

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀䔀
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SECOM

mesmo sentido, com a entrega da
prestação jurisdicional em horas,
nas ações a serem propostas nas
áreas”, explica a assistente social
Poliana Lauther.
O critério de renda para ser atendido no evento é de até 3 salários
mínimos por pessoa. Todos os serviços são gratuitos, com exceção
do exame de DNA, com custo de
R$240,00 - parcelado em até 3x
no cartão, no caso de trio (suposto
pai, genitora e criança).  
Os atendimentos são limitados
ao número de vagas. Para garantir
o atendimento, os interessados
devem procurar o CRAS de seu
território até o dia 25 de abril.
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Para confecção da Identidade é necessário:
l 1. Original ou cópia autentica (em bom estado/legível)
da Certidão de nascimento (se solteiro/a), casamento
(se casado/a) ou casamento com averbação do divórcio
(se divorciado/a);
l 2. CPF, cartão ou comprovante impresso de inscrição - para inclusão na carteira de identidade (opcional).
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Além dos atendimentos jurídicos, será confeccionado Carteira de Identidade para pessoas a
partir de 2 anos de idade, que também deverá ser
agendada previamente.
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Pesca no Lago: 2 toneladas de alimentos já
arrecadadas; inscrições continuam abertas
A Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e o Provopar seguem
fazendo as inscrições para a Pesca
no Lago 2022, que acontece no
próximo domingo (10), no Lago
Municipal de Cascavel, das 7h
às 17h. Apenas no domingo (3),
foram arrecadadas duas toneladas de alimentos com as inscrições que é efetivada mediante a
doação de, pelo menos, um quilo
de alimento não perecível.
Durante a semana podem as
inscrições podem ser feitas na sede
da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (Avenida Rocha Pombo,
3000, ao lado do Lago); Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
(Avenida Barão do Cerro Azul, 464,
anexa ao Complexo Esportivo Ciro

SECOM/SEMA

Nardi); Prefeitura de Cascavel (Rua
Paraná 5.000) ou na sede do Provopar (Rua Martin Afonso de Souza,
500, atrás do Centro de Convenções
e Eventos de Cascavel).
Os alimentos arrecadados serão
destinados às famílias cadastradas
pelo Provopar. No ato de inscrição,

COMPRA DIRETA.

Apoio para a
agricultura familiar
e alimento para
quem precisa.
18 mil agricultores
150 cooperativas
O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, além
de comprar as produções de milhares de agricultores e usá-las
nos projetos sociais pelo Paraná, também possui diversos outros
programas para melhorar a vida dos paranaenses que precisam
de apoio. Assim, vamos em frente, sem deixar ninguém para trás.

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

o par ticipante receberá uma pulseira que dera ser apresentada no
dia do evento. A pulseira é individual e intransferível. De acordo com
o diretor do Departamento de Conser vação Ambiental e Bem Estar
Animal, Ailton Martins Lima, serão
distribuídas 5 mil pulseiras.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O seu dia promete ser perfeito sem defeitos. Os astros enchem o seu
astral de energias positivas e aí ninguém deve te segurar. Contando
com muita força, iniciativa e liderança, você pode assumir o controle
das coisas e as pessoas devem te seguir de boa. Seus contatos devem
fluir bem e você tende a expressar melhor o que sente.

Touro 21/04 a 20/05

Os assuntos financeiros estão em foco e aí você deve dar uma de Tio
Patinhas e nadar na grana. Os astros despertam a sua criatividade e há
grandes chances de ter boas ideias pra conquistar segurança material. De
quebra, podem pintar boas oportunidades de subir na carreira e ganhar
mais dinheiro. Trabalho em contato com público ou clientes está favorecido.

Gêmeos 21/05 a 20/06

O céu tá um fervo só, mas o clima é muito favorável hoje. Você deve
ter facilidade para escolher pessoas com quem se relacionar e fazer
boas alianças, sobretudo no trabalho. Atividades em grupo têm tudo
pra ser um sucesso. Com sua criatividade e animação nas alturas,
você tende a trocar boas ideias com os amigos.

Câncer 21/06 a 21/07

Sua ambição deve pintar e te incentivar a correr atrás de reconhecimento na profissão e uma boa posição. Talvez conte com o apoio de
gente poderosa pra subir na carreira. Mais comunicativo e sociável, seu
signo tende a se expressar com sentimento e capacidade de convencimento, o que pode te render elogios de clientes e vantagens no serviço.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Tradicional cabaré de
Paris
O "prazer"
Nitrogênio da cigarra
(Lit.)
(símbolo)

Tema da
sincronicidade de
Jung

Artéria
principal
que parte
do ventrículo
esquerdo
Prefixo de
"enlutar"

Virgem 23/08 a 22/09

A Lua embarca na sua Casa da Carreira no início desta segundona e
desperta o seu interesse por novidades, desafios e ambições diferentes. Há sinal de mudança de cargo ou até de profissão. Ainda bem que
você conta com mais jogo de cintura e poder de adaptação, aí pode
conseguir tirar o melhor de tudo. Amém! – é assim que fala, não é?

Libra 23/09 a 22/10

Hoje tudo indica que estará sociável, agradável e sensível, o que deve
te deixar mais popular em suas relações pessoais e profissionais.
Você tende a fazer ótimos contatos com parceiros, clientes ou público
em geral. De quebra, podem pintar oportunidades de associações
vantajosas, sobretudo com pessoas de longe.

Escorpião 23/10 a 21/11

No céu, podem rolar mudanças sensacionais no seu trabalho. Sua
dedicação ao serviço deve resultar em sucesso e até um cargo de
chefia. Há sinal de sorte com emprego, caso esteja em busca de uma
vaga. Tudo indica que irá se preocupar e cuidar mais do seu corpo – a
saúde tende a ficar firme e forte!
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Ban Ki-Moon no
comando da ONU

Resposta
à batida
na porta

(?)-natal,
acompanhamento
obstétrico
Condição da "bruxa"
na Inquisição
Tragédia de William
Shakespeare

Ponto
(abrev.)

Muito
(apócope)
Arrojado;
audacioso
Lavre
(a terra)
Masculino
de "sóror"
A cor como o azul
Falante do
quíchua

(?) drive,
alternativa
para o
"backup"

Contêm
as águas
de uma
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Leão 22/07 a 22/08

Os astros estão numa vibe boa e dão a maior força para você. Há chance
de subir na vida, inclusive com a ajuda de colegas e amigos. Área relacionada com exportação, propaganda, turismo, universidade, igreja ou templo,
língua estrangeira, tribunal ou fórum em alta. Mais sociável e simpático, seu
signo tende a formar alianças profissionais vantajosas.
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Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Os astros despejam energias positivas nas suas finanças e você pode
nadar na fortuna. Pra ficar ainda mais top, há boas chances de conquistar
a casa própria. A perna fica até bamba, né? Com a família, o clima promete
ser bem confortável e gostoso. Talvez tenha ótimas ideias para melhorar o
orçamento doméstico. No amor, há sinal de chuva de bênçãos.
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Aquário 21/01 a 19/02

Com a imaginação e criatividade a todo vapor, pode ter facilidade pra
deixar suas tarefas mais interessantes. Sua curiosidade e vontade de viajar,
inclusive a trabalho, devem ficar acesos. Tudo indica que terá muitas ideias,
facilidade de se comunicar e vontade de mostrar o que sente.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Não tenho bola de cristal, mas tudo indica que irá esbanjar criatividade
e flexibilidade em suas tarefas profissionais. Trabalhar em casa está
em alta e promete ser um sucesso. Os astros revelam que seu signo
talvez fique mais receptivo e sensível ao se comunicar, o que promete
favorecer o contato com os parentes.

BANCO

3/pen. 4/gitá — lido. 7/lixívia. 12/coincidência.

Se depender dos astros, hoje não deve ter marasmo, sagitarianos. Sua
criatividade e alegria prometem marcar presença e sua companhia
tende a ser disputada. Pode mandar bem em seus contatos pessoais
e de trabalho, sobretudo com quem tenha afinidades. A energia é favorável para tentar a sorte num jogo, esporte ou sorte.

ESPORTE
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O Campeonato Brasileiro da
Série D começa no próximo dia 17,
ou seja, daqui a pouco mais de uma
semana. O Cascavel, que disputa a
competição pelo terceiro ano consecutivo, busca o acesso inédito à
Série C. A Serpente Aurinegra está
no Grupo 8 junto com Azuriz-PR,
Aimoré-RS, Caxias-RS, Juventus-SC,
Marcílio Dias-SC, Próspera-SC e São
Luiz-RS. As equipes se enfrentam
em jogos de ida e volta e os quatro melhores se classificam para a
segunda fase.
Na primeira par tida o Cascavel
vai enfrentar o Próspera. O jogo
será realizado no Estádio Olímpico
Regional, mas o horário ainda não
foi definido pela CBF (Confederação
Brasileira de Futebol).
Antes da estreia na Série D, a
Serpente fará pelo menos mais um
jogo-treino, previsto para a manhã de
sábado (9), às 10h, no Olímpico. A
diretoria ainda não definiu quem será
o adversário, mas a partida já está
no cronograma do clube. Na última
sexta-feira (1º), o Cascavel fez um
amistoso contra o Toledo, no Estádio 14 de Dezembro. O “clássico da
soja” terminou empatado em 0 a 0,
com destaque para o goleiro André
Luiz, um dos reforços da Serpente,
que defendeu uma cobrança de
pênalti já no final da partida.

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

Cascavel terá mais um jogo-treino
antes de estrear no Brasileirão “D”

REFORÇOS
Nesta semana o clube anunciou
o quarto reforço desde a eliminação
na fase quartas de final do Campeonato Paranaense. O zagueiro Itallo,
de 33 anos, um dos destaques
do Cascavel em 2019, retornou à
equipe. O jogador disputou o campeonato sergipano pelo Lagar to,
nesta tempora, e na carreira já
subiu de divisão quatro vezes.
Na “reapresentação” ao Cascavel, ele falou um dos motivos o levou
a decidir pelo retorno. “Minha volta é
uma forma de gratidão ao presidente
Valdinei Silva e ao vice-presidente
Sebastião Marques. Eles me ajudaram muito em um momento pessoal
difícil que eu estava passando com

minha família”, relatou o defensor.
Além de Itallo, a Serpente apresentou o goleiro André Luiz, que
estava no São Joseense e foi um
dos destaques do Campeonato
Paranaense, o centroavante Lucas
Coelho, ex-Grêmio, e o lateral-direito
Michel, que estava no Cianorte.
DISPENSADOS
Após o fim da par ticipação do
Cascavel no Estadual, a diretoria
optou por não renovar o contrato
de seis jogadores que já deixaram
o clube. Foram liberados o goleiro
Fabrício Torres, o zagueiro Lucas
Oliveira, o meia Willyan Sotto, e os
atacantes Vinícius Balotelli, Carlos
Henrique e Núbio Flávio.
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É fácil investir com
segurança.

Para quem busca
investimentos regulares,
com baixo risco e sem
complicações.

#vemjuntoinvestir

