Cascavel
CASCAVELprepara sua 1ª Conferência
Municipal de Políticas sobre Drogas
A Secretaria Municipal Especializada em Cidadania, de Proteção à Mulher e Políticas sobre
Drogas e do Comad (Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas) de Cascavel
realizam dia 25 de maio a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.
“Atualmente, a sociedade enfrenta um grave problema social que se chama drogas. O uso
e abuso de substâncias psicoativas causam a destruição de milhares de vidas e famílias.
CASCAVEL
Assim se faz urgente pensarmos em alternativas para o enfrentamento deste problema”,
disse o secretário Misael júnior.
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Itaipu vem a Cascavel
debater Anel Viário

11/5/2022

jhoje.com.br

@oparana hoje news

l Pág. 3

CASCAVEL

SANDRA ZAMA

Com vitória fora de
casa, Serpente quer
torcida “jogando
junto no Ninho”

Maio Azul: alerta ao câncer de ovário

CASCAV
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O Cascavel, enfim, teve a
sua primeira vitória jogando
longe do Olímpico nesta
temporada. E, ao vencer o
Aimoré-RS por 1 a 0, já nos
acréscimos da etapa final,
garantiu a liderança isolada
do grupo 8. E para manter o
ritmo, a Serpente quer “casa
cheia” no domingo contra o
Caxias. Por isso, os ingressos
estão a preços promocionais
até sexta-feira (13).
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Diretor geral da Itaipu debaterá
Anel Viário na Acic, quinta-feira

O almirante Anatalício Risden
Junior, diretor geral brasileiro da
Itaipu, vai estar quinta-feira (12)
na Acic para falar com autoridades locais sobre o Anel Viário. O
encontro terá início às 19h, na Sala
Paraná. “Essa será uma reunião
das mais impor tantes, porque a
Itaipu tem sido parceira de grandes obras estruturais na região. E
o Anel Viário é uma obra imprescindível não apenas para Cascavel,
mas para todo o Oeste do Estado”,
destaca o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, Genesio Pegoraro.
Risden vai se encontrar com
empresários, ligados às mais
diversas entidades, e também
com equipe da administração
pública municipal. O prefeito Leonaldo Paranhos também confirmou
presença.
POSSE DA ACIC
A posse festiva da nova diretoria da Acic, eleita em abril, vai
contar com a presença de inúmeras
autoridades. Entre outras, já confirmaram presença os deputados estaduais Coronel Lee, Marcio Pacheco e
Adelino Ribeiro, o prefeito Leonaldo
Paranhos e o presidente da Faciap
(Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do
Paraná), Fernando Moraes.
O evento vai dar posse ao presidente reeleito Genesio Pegoraro,
ao novo vice-presidente Siro Canabarro, a diretores da Executiva e
dos conselhos Fiscal e Deliberativo
da Acic da gestão 2022/2023.
Mais de 700 pessoas vão estar
presentes na solenidade que marcará também o aniversário de
62 anos da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Os

interessados em participar precisam se apressar, porque restam
poucos convites.
A cerimônia de posse será realizada na sexta-feira (13), no salão
social do Tuiuti Espor te Clube, a

partir das 19h30 – a cerimônia terá
início às 20h30. Depois da posse,
os presentes vão confraternizar em
jantar. Na sequência, haverá apresentação especial da Banda Big
Time Orchestra.
ASSESSORIA

Acic cobra ações na Segurança Pública

Segurança pública foi o tema central da última da reunião de diretoria da Acic.
O encontro contou com as presenças da delegada-chefe da 15ª SDP, Mariana
Vieira, e do coronel Jorge Fritola, comandante do 6º BPM. Em ofícios, a associação comercial formalizou o pedido de aumento de efetivo, operações permanentes para enfrentar a criminalidade e também convidou o secretário de Estado
da Segurança Pública, Wagner Mesquita, para falar à comunidade sobre investimentos e planos de ação para conter a marginalidade.
A delegada e o comandante reconheceram defasagem em seus efetivos e que
os números dos principais crimes cresceram nos primeiros meses de 2022, em
Cascavel, na comparação com o mesmo período do ano passado. “Mas estamos
trabalhando com força máxima. O número de operações cresceu 250% ante ao
primeiro trimestre de 2021”, informou o comandante do 6º BPM. “Mesmo com
efetivo pequeno de investigadoras, estamos nos dedicando muito e Cascavel é
referência na elucidação de roubos e de homicídios”, afirmou a delegada.
O número de roubos no primeiro trimestre de 2022 foi de 145, o de furtos de
1.438 e o de furtos qualificados de 424, além de duas mil ocorrências de crimes
patrimoniais. Nos documentos entregues às autoridades policiais, a Acic cita
preocupações também com a impunidade e a receptação e se colocou à disposição para debater e ajudar. Os comandos locais concordam com a sugestão de
envolver poder público e entidades em debates e articulações para refletir sobre
novas estratégicas de combate à ação criminosa.
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O Município de Cascavel, por
meio da Secretaria Especializada
em Cidadania, de Proteção à
Mulher e Políticas sobre Drogas
e do Comad (Conselho Municipal
de Políticas Públicas sobre Drogas) realizam dia 25 de maio a 1ª
Conferência Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas. Além da
conferência, serão realizadas três
pré-conferências que começaram
ontem (10), no SIM-PR.
“Atualmente, a sociedade
enfrenta um grave problema social
que se chama drogas. O uso e
abuso de substâncias psicoativas
causam a destruição de milhares
de vidas e famílias. Assim se faz
urgente pensarmos em alternativas para o enfrentamento deste
problema. Deste modo, as conferências e pré-conferências tornam-se espaços democráticos para
debate, levantamento de propostas
com objetivo de melhorias para o
município e Estado”, disse o secretário Misael júnior.
A ideia, com a realização das
pré-conferências, é levar o debate
às comunidades, buscando facilitar a participação de todos. Hoje
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Cascavel fará 1ª Conferência de
Políticas sobre Drogas em maio

(11), a pré-conferência acontece
às 13h30, na Praça CEU, no Bairro
Santa Cruz. Amanhá, quinta-feira
(12), também as 13h30, será a vez
da pré-conferência no CCI do Bairro
XIV DE Novembro.
CONFERÊNCIA
A Conferência ocorrerá na data
de 25 de maio de 2022, a partir
das 13h30, no Auditório da Amop
(Associação dos Município do Oeste
do Paraná), com o tema “Prevenção,
Atendimento e Reinserção Social”.
A conferência contará com a presença dos palestrantes Gicelli Galvan
Machineski, enfermeira e professora
da Unioeste (Universidade Estadual
do Oeste do Paraná) e Luiz Carlos
Hauer (Piti), presidente do Consed

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
䄀 倀䄀刀吀䤀刀 䐀䔀

㤀

Ⰰ㤀

倀攀曢 匀モ攀挀椀漀渀愀搀曢℀

팀吀䤀䌀䄀匀
䌀䔀一吀刀䄀䰀

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas
através de link no Portal do Município (www.cascavel.atende.net)
e estão aber tas até o dia 20 de
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(Conselho Estadual de Políticas
sobre Drogas do Paraná).
“Profissionais com experiência
na área de Saúde Mental, abordagem, diagnóstico e tratamento
para usuários de substâncias psicoativas. Toda sociedade pode participar, o link das inscrições está
disponível no Portal do Município
de Cascavel”, completou o diretor
da Sesd, Rafael Tortato.
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Maio Azul: Uopeccan alerta
sinais para câncer de ovário

SECOM

Neste mês é celebrado o Maio
Azul, período voltado para a conscientização sobre o câncer de ovário, segunda neoplasia ginecológica
mais comum em mulheres, ficando
atrás apenas do câncer do colo de
útero, conforme o INCA (Instituto
Nacional de Câncer). Caracterizada
como uma doença silenciosa, é preciso ficar muito atenta aos sinais.
“O câncer de ovário inicialmente
é assintomático. Em estágios avançados pode apresentar aumento de
volume abdominal e dor pélvica,
porém esses sintomas não são
específicos para câncer de ovário”,
explica o oncologista da Uopeccan
de Cascavel, Dr. Paulo Dondoni.
Além disso, o oncologista completa que o câncer de ovário é mais
comum em mulheres que estão na
menopausa. Já os principais fatores de risco são: envelhecimento,
obesidade, menarca precoce (primeira menstruação), menopausa
tardia, história familiar de câncer
de ovário e mutação nos genes
BRCA 1 e/ou BRCA 2.
Ele também pode ocorrer em

mulheres mais jovens, principalmente nas portadoras de mutações
genéticas que predispõem ao câncer de ovário. Por isso, mulheres que
se encaixam nos principais fatores,
devem ficar atentas e manter a consulta com o ginecologista em dia,
para prevenir a doença ou descobrir
em estágios iniciais.
Outra forma de prevenção é
manter hábitos de vida saudáveis,
com uma boa alimentação e prática
de exercícios físicos, para evitar a
obesidade, e realizar exames ginecológicos regulares. “O uso contínuo de anticoncepcionais orais por
um período igual ou maior de 10
anos reduz o risco de desenvolvimento do câncer de ovário”, indica
o oncologista.
Apesar de o mês todo ser voltado para a conscientização, o dia
8 de maio é dedicado ao Dia Mundial do Câncer de Ovário.
DIAGNÓSTICO
Apesar de ser difícil de diagnosticar, manter as consultas regularmente ao ginecologista ajuda a evitar

o reconhecimento tardio. Ao contrário do que se pode pensar, ele não é
diagnosticado pelo exame de Papanicolau, mas sim pelo ultrassom
transvaginal e o exame de sangue
do marcador CA-125.
De acordo com Dondoni, os
mais comuns são os do tipo epitelial, o adenocarcinoma seroso do
ovário e o adenocarcinoma mucinoso do ovário “eles começam no
ovário, principalmente sob a forma
de cistos, e com sua progressão
apresentam disseminação para a
cavidade abdominal e linfonodos
da pelve e do retroperitôneo”.
Quando o câncer de ovário é
diagnosticado precocemente, o tratamento pode ser exclusivamente
cirúrgico. Quando em estados mais
avançados, é necessário a combinação de cirurgia e quimioterapia
para aumentar as chances de cura,
como explica o oncologista Dr.
Paulo Dondoni.
Se notar algum dos sintomas
em seu corpo, não deixe para a
última hora, procure um diagnóstico médico com um especialista.

União pela
doação de sangue
O Dia do Assistente Social é
celebrado em 15 de maio. E para
comemorar a data, os profissionais
do Município de Cascavel vão mais
uma vez se doar ao próximo, como
já fazem no dia a dia. Cerca de 40
servidores vão participar da campanha
“Assistente Social: O que você faz?”
e desde ontem (10) estão mobilizados para doar sangue no Hemocentro. A atividade, que vai durar todo
o mês de maio, é promovida pelo
Conselho Regional de Serviço Social,
seccional de Cascavel.
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Tensões vão rondar uma amizade ou parceria de trabalho no início
do dia e Júpiter alerta que você deve ter cuidado para não exagerar
o tamanho dos problemas. Cuidado para não fazer drama nem se
magoar por pouca coisa. Uma atração proibida pode surgir e abalar
suas estruturas.

Leão 22/07 a 22/08

Carreira e trabalho estarão entre as suas prioridades nesta manhã e
sua dedicação intensa pode garantir ótimos resultados para você. Só
precisa ter cuidado para não se desentender ou entrar num clima de
disputas com colegas. Na vida a dois, fase de muito companheirismo
e estabilidade.
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Obsoleto; Um dos
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Deus, em
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A placa
"Pare",
nos EUA
Formação
básica da
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junina

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Lua e Urano continuam na Casa das Transformações e dão sinal verde
para você fazer as mudanças que deseja. Também é um bom dia para
quem pensa em mudar de casa, iniciar uma reforma e aprofundar os
laços com a família. Só precisa ter cuidado para não perder o controle
dos gastos: seja prudente.

Escorpião 23/10 a 21/11

Você pode aprender muito ao se associar a pessoas experientes e
inteligentes. Ainda mais se for alguém do trabalho que já chegou no
cargo em que você também quer chegar. Vários astros vão acentuar a
sua sensualidade, o que promete esquentar o clima na paixão.

Sagitário 22/11 a 22/12

No começo do dia, a Lua em trígono com Plutão pode garantir uma
grana extra para o seu bolso. Mas é bom ter cuidado para não se
envolver em fofocas ou mal-entendidos. Os astros darão todo apoio
para você se unir aos colegas e trabalhar em equipe para cumprir
as metas do dia.

Capricórnio 22/12 a 20/01

A grana virá como recompensa de um serviço realizado: mãos à obra.
O céu também favorece os cuidados com a saúde e a beleza, inclusive
o início de uma dieta ou de um tratamento. Quem está livre pode sentir
um interesse maior por uma pessoa conhecida.

Aquário 21/01 a 19/02

A Lua chega ao seu paraíso astral, onde Vênus e Mercúrio já enviam
ótimas vibrações. Aposte na simpatia para agradar a clientela e deixar
o serviço mais leve e prazeroso. É uma fase de muita sorte, não deixe
de fazer uma fezinha.

Peixes 20/02 a 20/03

O céu avisa que você poderá fazer contatos importantes no início
do dia. Isso deve render acordos ou negócios vantajosos para você
no trabalho. Saiba explorar essa energia, sobretudo se você atua no
comércio ou em áreas que dependem de uma boa comunicação.
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BANCO

2/en. 3/aid — dio. 4/stop. 5/eleia. 10/precatório.

Você vai precisar de um pouco mais de concentração no emprego hoje,
principalmente se tiver que aprender uma nova função ou trabalhar
junto de colegas mais experientes. Procure relaxar um pouco mais.
Mostre que tem ambição, que quer se dar bem. Pode ter certeza que
os chefes estarão de olho.

Aquela
mulher
Vogal
anasalada
Publicada
nas redes
sociais
(foto)

Decisão
proferida
pelo júri
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Câncer 21/06 a 21/07

Nota do
Redator
(abrev.)

I

Gêmeos 21/05 a 20/06

Você pode ter alguma preocupação com alguém que está longe no
início do dia, mas tudo indica que vai passar logo. À tarde, pode pintar
uma oportunidade de estudar: agarre-a e invista no seu progresso.
O diálogo também será um bom aliado do romance: converse mais
com seu bem.

Autor de
"Pedagogia do
Oprimido"

Forma de Regra de etiqueta
transmis- em jantares formais
são do
sarampo Origem; proveniência
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Touro 21/04 a 20/05
É um bom momento para participar de entrevistas de emprego, atuar
em vendas e negociar melhorias nos negócios. Você pode ter ideias
super criativas para ganhar dinheiro: mãos à obra! No amor, você vai
querer segurança e lealdade.

Tranquilidade
suave

Couve cuja semente fornece óleo

O
F R
A
A L
S
P I
A N
S
V
S E
T R
O
P E
D
U I
T
T O

Você pode ter gastos inesperados com a sua casa ou talvez queira
investir uma graninha para reformar algo em casa. Se for para realizar um antigo sonho de consumo, vai valer a pena mexer nas suas
reservas. Se decidir fechar algum negócio com conhecidos, combine
tudo bem direitinho e com contrato.
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Crime do mundo
cibernético combatido por plataformas
feministas
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Áries 21/03 a 20/04

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Cascavel quer manter ritmo e a
liderança do grupo 8 da Série D
No último fim de semana o FC
Cascavel conquistou a primeira vitória fora de casa na temporada 2022
ao derrotar o Aimoré-RS pelo placar
mínimo e com gol do zagueiro Willian já nos acréscimos, uma das
“marcas registradas” da Serpente
Aurinegra. Com o resultado, o Cascavel conseguiu criar uma “gordura” na liderança do grupo 8 do
Campeonato Brasileiro da Série D.
Com 10 pontos, a equipe comandada por Tcheco disputou quatro
par tidas, com três vitórias e um
empate. O vice-líder é o Caxias,
time que soma sete pontos e é o
adversário da Serpente no próximo
sábado (14), às 16h, no Estádio
Olímpico Regional.
Os poucos, o Cascavel tem
“reconquistado” os torcedores,
depois de duas eliminações em
uma semana, sendo uma na
segunda fase da Copa do Brasil
e outra nas quar tas de final do
Campeonato Paranaense. Para o
jogo contra o Caxias, a diretoria da
Serpente que atrair os torcedores
para o estádio e baixou o valor dos
ingressos. Até a sexta-feira (13), a
meia-entrada nas arquibancadas
está custando R$ 10, e o bilhete

para a área cober ta está sendo
comercializado a R$ 30.
Com a dispensa de alguns atletas e a chegada de 11 reforços, o
time tem apresentado uma postura
diferente, mesmo com o equilíbrio
da competição nacional.
O RESULTADO
O técnico Tcheco destacou a
importância da primeira vitória da
equipe fora de casa nesta temporada. Os resultados ruins longe do
Olímpico eram motivos de cobrança
por parte da torcida e mesmo internamente entre a comissão técnica
e os jogadores. “A vitória nos permite ficar mais for te em relação
às desconfianças que às vezes
surgem. E também nos fortalece
como equipe”, pontuou.
Para o treinador, os três pontos conquistados contra o Aimoré
deram um pouco mais de tranquilidade para o elenco. “O gol no fim
foi um presente pelo merecimento,
pelo esforço da nossa equipe de
procurar sempre o gol. Nós criamos
várias oportunidades e quero destacar também os atletas que entraram no segundo tempo. Eles mantiveram o nível e creio que estamos

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

no caminho certo”, avaliou.
Os atletas se reapresentaram
ao clube ontem (10) e iniciaram a
preparação para a partida contra
o Caxias. O zagueiro e capitão Willian, autor do gol do triunfo sobre o
Aimoré, destacou o setor ofensivo,
tendo em vista que mais uma vez
a defesa não foi vazada. “Soubemos enfrentar o adversário e nos
portamos bem, principalmente na
marcação. No final pude ser feliz e
fazer o gol da vitória. Agora, temos
que manter o ritmo e procurar evoluir”, disse o defensor.
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