Unioeste: Estudante sem vacina
terá que apresentar teste semanal
CASCAVEL

Na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, voltam as aulas presenciais da Unioeste,
depois de quase dois anos com aulas online. Além das ações já conhecidas como o uso
de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos, servidores e estudantes devem
apresentar comprovante de vacinação ou teste PCR negativo. Estudantes que decidiram
não tomar a vacina contra a Covid-19 devem realizar o exame PCR semanalmente, arcando
com os custos, até completar o esquema vacinal. Quem não atender os procedimentos
CASCAVEL
poderá ter a matrícula trancada pela Unioeste para o ano letivo de 2021.
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Chegada de Bolsonaro
no PL faz crescer procura
pelo partido em Cascavel
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CASCAVEL

TV Show Rural vai apresentar
as novidades de 2022
A 34ª edição, de 7 a 11 de fevereiro, que já começa

CASCAV

Cascavel reinicia busca do Estadual
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ganhar forma, poderá ser acompanhada ao vivo das 10h
às 12h, diariamente, pela TV Show Rural no Youtube, que
também terá entrevistas, debates e reportagens sobre as
novidades trazidas por expositores de todo Brasil.
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Desde que comecei a escrever romances profissionalmente, tento
reverter este movimento contra a leitura que parece ter se enraizado
na nossa cultura. Na verdade, todas as pessoas que não leem hoje são
potenciais leitores, basta encontrar o livro certo.
Como escritora, uso meu ativismo pró-leitura para enfatizar a importância dos livros no desenvolvimento humano. Inclusive, costumo indicar
três caminhos para quem não gosta de ler descobrir como identificar os
títulos certos para investir seu tempo.
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Tem ainda a regra 80/20: se você leu 20% do livro e não gostou, o
melhor é deixá-lo de lado e começar uma nova leitura. Se até ali você não
se encantou por aquela história, talvez não seja o livro certo ou mesmo
o momento ideal para ele.
Se você conhece alguém que se encaixa neste perfil de brasileiros que
não gostam de ler, sugira estas técnicas. Pode ser o incentivo necessário
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Chegada de Bolsonaro ao PL
infla o partido em Cascavel

querendo vir para o partido, o que
vai ser uma soma de forças muito
grande na sigla aqui em Cascavel”.

FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC

“Estou me sentindo aqui em
casa, dentro do Congresso Nacional, aquele plenário da Câmara
dos Deputados, tendo em vista a
quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, de embate, mas,
acima de tudo, momentos em que
nós, juntos, fizemos pelo nosso
país. Eu vim do meio de vocês.
Fiquei 28 anos dentro da Câmara
dos Deputados”.
Essa foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro ao assinar
sua ficha de filiação ao PL (Partido Liberal) no dia 30 de novembro de 2021, partido pelo qual vai
disputar sua reeleição. Eleito em
2018 pelo PSL, Bolsonaro deixou
o partido em novembro de 2019
e, apesar da “certeza” que estará
na corrida eleitoral deste ano, até
agora sua candidatura à reeleição
ainda não foi oficializada.
A entrada de Bolsonaro no PL,
naturalmente, promoveu uma corrente de filiações ou, pelo menos,
de aproximação dos “bolsonaristas” e simpatizantes ao partido em
todos os cantos do Brasil. No Paraná
e em Cascavel não foi diferente.

“Realmente a vinda do presidente
Bolsonaro ocasionou uma mudança
grande na própria sigla. Nessa
mudança que houve muitas pessoas
que são simpáticas ao Bolsonaro
aqui em Cascavel, estão nos procurando para fazer parte do PL. Então
eu posso dizer que muitas pessoas
nos ligaram, já falaram que quando
tiver filiação vão estar se filiando”,
disse o vereador Celso Dal Molin,
que junto com o vereador Aldonir
Cabral, integra a bancada do PL na
Câmara de Cascavel.
De acordo com o vereador, “muitas pessoas influentes na cidade,
influentes na política de Cascavel
querem estar no PL; são em torno
de umas 30 pessoas que estão

ORGANIZAÇÃO
Dal Molin disse ao Hoje News
que o partido está trabalhando na
organização das filiações e definindo as estratégias de trabalho
neste ano eleitoral. “Nós estaremos agora, em janeiro, organizando
todas as filiações, organizando
como o PL irá trabalhar daqui para
frente, para que possamos dar
uma estrutura na cidade de Cascavel para campanha de reeleição
do presidente Jair Bolsonaro e também para todos aqueles que virão
e vão disputar algum cargo nestas
eleições”, disse o vereador.
Segundo Dal Molin, o PL tem sido
procurado tanto por quem pretende
disputar uma cadeira na Câmara
Federal, como na Assembleia Legislativa. “Já estamos com os nomes
e conversando com o presidente do
PL do Paraná para verificar como
será essa filiação e a organização
que garanta ao partido representatividade e um trabalho que ajude a
consolidar a reeleição do presidente
Bolsonaro”, completou.
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Unioeste prepara retorno das aulas
presenciais, após dois anos ‘online’
Na próxima segunda-feira, dia
24 de janeiro, voltam as aulas
presenciais da Unioeste nos cinco
campi da Instituição (Cascavel, Foz
do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo).
Depois de quase dois anos com
aulas online, as atividades presenciais retornam com algumas
medidas de regulação, prevenção
e controle da Covid-19. Além das
ações já conhecidas como o uso de
máscaras, distanciamento social,
e higiene das mãos, ser vidores
e estudantes devem apresentar
comprovante de vacinação ou teste
PCR negativo.
Os estudantes devem, até o
dia 23 de janeiro, acessar www.
unioeste.br/sistemas, efetuar
login; na área “Outros serviços”,
selecionar “Inscrições SGPS”; clicar em “Nova Inscrição”; selecionar
o processo seletivo que tem como
nomenclatura “OS 001/2022GRE – Acadêmicos de Graduação:
Retorno às atividades presenciais
acadêmicas”; efetuar a inscrição e,
ao finalizar, enviar, via sistema, o
comprovante de esquema vacinal,
o documento emitido pelo médico
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para discentes com impedimento
médico, ou documento para discentes gestantes ou lactantes; e gerar
a ficha de inscrição disponível no
sistema para comprovação.
EXAMES SEMANAIS
Já os estudantes que decidiram
não tomar a vacina contra o vírus
da Covid-19 devem realizar exame
PCR semanalmente, arcando
com os custos, até completar o
esquema vacinal. O exame deve
ser entregue semanalmente ao
protocolo do campus e direcionado
à Coordenação Acadêmica. O estudante que não atender os procedimentos poderá ter a matrícula
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trancada pela Unioeste para o ano
letivo de 2021.
Todos os servidores e discentes
precisam se autoavaliarem quanto
a presença de sintomas como:
febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia ou
outros sintomas gripais que podem
ser indicativos de Covid-19.
Na presença de sintomas ou
contato com pessoas que tiveram
sintomas, deve-se afastar-se imediatamente das atividades presenciais
na Unioeste e comunicar a Coordenação do Curso via e-mail anexando
atestado médico. Mais informações
estão disponíveis no portal da universidade (www.unioeste.br).
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TV com transmissão ao vivo amplia
o alcance do Show Rural Coopavel

Um projeto que há muito tempo
era amadurecido pelos organizadores finalmente vai sair do papel
e dará ainda mais visibilidade ao
Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos do mundo em transmissão de conhecimentos para a
agropecuária. As principais novidades da 34ª edição, de 7 a 11 de
fevereiro, poderão ser vistas ao vivo
das 10h às 12h, diariamente, pela
TV Show Rural no Youtube, acessando o endereço @showruralagro.
“Ao criar uma TV exclusiva para o
evento, empregando as plataformas
digitais para fazer com que os conteúdos cheguem a mais expectadores, o
Show Rural se integra ao que há de
mais moderno em comunicação na

atualidade. Com esse recurso, será
possível que um agricultor, brasileiro
ou não, acompanhe as novidades
trazidas para o evento em qualquer
lugar do planeta e em tempo real”,
diz o presidente Dilvo Grolli. “Estamos muito animados com as possibilidades que essa ferramenta traz”,
complementa o coordenador geral
Rogério Rizzardi.
Para colocar o projeto em prática, a Coopavel precisou montar
uma equipe de profissionais para
produção, edição e publicação dos
conteúdos. Um dos integrantes é o
professor e jornalista Sergio Brum,
que será o âncora da TV. Um estúdio, que servirá de base para geração e edição dos mais diferentes

materiais, também foi estruturado.
As novidades serão apresentadas
por meio de cober turas ao vivo,
entrevistas, debates e reportagens.
Os materiais terão conteúdos informativos e ainda divulgarão novidades trazidas por expositores dos
mais diferentes lugares do país.
Além da transmissão ao vivo,
diária pelo Youtube, os materiais
produzidos serão publicados nas
redes sociais oficiais do evento –
Facebook e Instagram (e no site
www.showrural.com.br ). “Queremos, com a TV Show Rural, divulgar o máximo possível as novidades aqui apresentadas e atingir um
grande número de pessoas”, diz a
gerente Adriana Gomes.

06

VARIEDADES

CASCAVEL, 19 DE JANEIRO DE 2022

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Áries, a sorte está lançada e você tem grandes chances de se dar
bem! É um dia ótimo para pedir e agradecer. E tudo indica que sua
criatividade e talento artístico estão em alta, o que pode estimular a
profissão. Atividades com os amigos podem trazer alegrias e conforto,
já que eles devem te dar apoio; mas abra os olhos com falsos amigos.

Touro 21/04 a 20/05

Se depender do céu, seu signo deve ficar mais dedicado hoje. A ligação
com a família se fortalece e você pode se interessar mais pelos assuntos domésticos, e já que falamos em casa, há sinal de mudança de
residência ou alteração de imóvel. Seja com o mozão ou o contatinho,
é a melhor hora pra usar toda essa garra e ir atrás do que deseja.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Coisa reservada
para ocasião
Atração do
SeaWorld (pl.)
A cidade
do Masp
A região habitada por
rangíferes
e alces
Intoxicar
com droga

© Revistas COQUETEL

Conjunto
de artefatos de
cerâmica

A maior central
sindical do Brasil
Esporte urbano
oriundo da França

Viciado
em
trabalho
(inglês)
(?) Bon
Jovi,
cantor
Aluno

Câncer 21/06 a 21/07

Há grandes chances de rolar chuva notas de lobo-guará. E o que
você diz? Amém! Se trabalha com atendimento ao público em geral
ou feminino, produtos alimentícios, bebidas, artigos domésticos ou
itens diversos, tem tudo pra ganhar dinheiro, um bônus ou comissão.

Leão 22/07 a 22/08

A vontade de entrar em contato com as pessoas talvez fale mais alto
e de quebra, você deve contar com facilidade para escolher bem com
quem se relaciona. Tudo indica que as emoções estarão à flor da pele
e seu humor pode oscilar, aí ao mesmo tempo em que tende a mostrar
seu lado leonino, também deve ficar sensível e se emocionar mais.

Virgem 23/08 a 22/09

Hoje os planetas mostram que a impulsividade pode querer falar alto,
mas evite entrar em enrascadas. A dica é parar e pensar bem antes de
agir. Além disso, a sua intuição deve bombar, preste atenção! Nessa
quarta-feira a carência pode pintar, mas pense bem e evite dar match
no crush apenas por não querer ficar só, ok?

Libra 23/09 a 22/10

o clima hoje é de harmonia! Tudo aponta que o seu signo estará
mais receptivo, sensível e sociável, aí deve se dar bem com todo
mundo, inclusive com pessoas que pensam diferente de você.
Também pode renovar relações antigas e ajudar ou ganhar uma
mãozinha de colegas e amigos próximos.

Festival
de música
idealizado
por
Roberto
Medina

(?) Klabin, socialite
e atriz brasileira
Dia que simboliza o
tempo presente

Gêmeos 21/05 a 20/06

Hoje seu signo deve ficar mais expansivo, emotivo e agitado no modo
como pensa e se expressa. Só cautela para não falar demais, sobretudo no trabalho, e acabar se metendo em fofocas ou mal-entendidos.
Já nos estudos, você conta com criatividade. Se estiver viajando ou for
cair na estrada, o entusiasmo deve bombar.

Exposição
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acusação

Confirmou
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Área 51

Dion (?),
historiador grego

A TV
anterior
à digital
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do Conde
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(Lit.)
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show de
humor
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(símbolo)
Satélite
de Júpiter

A letra
usada em
placas de
carro

Representante do
incapaz
(jur.)

Empregada
como a
mucama
Fruto
típico
da ceia
natalina
(?) Efron, ator e
cantor dos EUA
Fecho plástico de
malotes postais

Contratura
dos músculos do
pescoço
Causador
da gota
(Patol.)

O primeiro jogo
no matamata

Abreviatura de
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Código da
Rússia, na
internet

Remo,
em inglês
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Peixes 20/02 a 20/03

Tudo indica que seu signo estará mais popular, receptivo e prestativo.
Serviços relacionados com público, restaurante, mercado ou artigos
para o lar estão em evidência. No romance, aproveite para se mostrar
mais. Se está na pista, é uma boa hora para buscar contatinhos, seja
pessoalmente ou por apps de relacionamentos.
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Aquário 21/01 a 19/02

Com seu jeito mais expansivo e entusiasmado, pode fechar alianças
com quem tem afinidades. A igualdade deve prevalecer e essas parcerias têm grandes chances de darem certo. Há sinal de bons contatos,
principalmente com pessoas que têm interesses parecidos com os
seus. A Lua Cheia te estimula a mostrar quem você realmente é.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Há sinal de transformações nessa quarta-feira. Sua intuição está em
destaque, então não deixe de prestar atenção aos seus sonhos e pesadelos, pois podem trazer recados importantes. Sua ambição tende a
crescer e você não vai querer saber de mesquinharia, e sim de conforto.

Aeronáutica
(abrev.)
Ações

Local
de refúgio do
guaiamu
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Sagitário 22/11 a 22/12

Hoje seu signo deve ficar mais sociável, generoso e intuitivo. Há boas
chances de se aproximar de pessoas com quem tenha afinidades de
ideias e gostos, inclusive com gente que mora longe de você. Se está
na pista, tudo indica que o desejo de ter um amorzinho deve pintar e
a solteirice estará com os dias contados.

Tira vantagem de

3/oar. 4/beki. 6/cássio. 7/parkour. 10/workaholic.

Escorpião, tudo indica que você vai dar seus pulos pra resolver suas
coisas, suas tarefas e várias ocupações. A vontade de ganhar reconhecimento pelo seu empenho ao trabalho deve ficar forte, e mostrando
seu poder de adaptação, pode subir de cargo na empresa em que atua
ou mudar totalmente de carreira e experimentar novos ares.

ESPORTE

CASCAVEL, 19 DE JANEIRO DE 2021
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Cascavel reencontro torcida
na estreia do Paranaense
Depois de pouco mais de três
meses, os torcedores do Futebol
Clube Cascavel poderão ver o time
em campo outra vez. A Serpente
Aurinegra faz o primeiro jogo oficial
da temporada pelo Campeonato
Paranaense neste sábado (22), às
19h, contra o Rio Branco no Estádio Olímpico Regional.
Em 2021, a torcida aurinegra
apenas pode comparecer em um
jogo, por conta das regras sanitárias de combate e prevenção à
Covid-19. De quebra, a partida era
a final inédita do Estadual contra o
Londrina, jogo que terminou em 1
a 1 no tempo normal e foi para os
pênaltis. O Tubarão foi mais feliz
nas cobranças e levantou a taça.
Para esta temporada a Serpente
manteve boa par te do elenco e
ainda trouxe nove reforços, entre
jogadores jovens e mais experientes, como é o caso do volante
França, que tem no currículo passagem pelo Palmeiras.
O técnico Tcheco avaliou a
pré-temporada, que foi iniciada
há um mês, período em que a
Serpente disputou quatro jogos-treino. “Trabalhamos bem a parte
física e tática. Encontramos algumas dificuldades nos amistosos
que serve para isso. É importante
para chegarmos à estreia com a
equipe bem formalizada”, analisou
o treinador.
O treinador da Serpente também comemorou a oportunidade
de iniciar o estadual com o apoio
da torcida, que é fundamental para
empurrar o Cascavel em busca das
vitórias: “Temos a condição do torcedor estar próximo da gente, de
ser o 12º jogador. E isso nos dá
mais motivação para apresentar

um bom futebol”,
disse Tcheco.
A diretoria do Cascavel manteve os valores promocionais para
os torcedores que
forem ao estádio com
a camisa da Serpente,
que terão o direito de
pagar somente meia-entrada, tanto para
as arquibancadas,
quanto para o setor
das cadeiras cobertas. Além disso, crianças até 10 anos de
idade não pagam ingresso e não
precisam apresentar teste negativo
de Covid-19.
Entretanto, continua sendo obrigatório o uso de máscara durante
toda a permanência no estádio.
Depois da estreia contra o
Rio Branco, o Cascavel volta a
jogar em casa na quar ta-feira
(26), às 19h, contra o União, de
Francisco Beltrão.

COPA DO BRASIL
Na última segunda-feira (17),
o Cascavel conheceu seu adversário na primeira fase da Copa do
Brasil 2022, em sorteio realizado
pela CBF. A Serpente vai encarar
a Ponte Preta, a “Macaca”. A primeira fase da competição, que
envolve 80 times, será realizada
nos dias 23/02, 24/02, 02/03
e 03/03, em jogo único com a
equipe melhor ranqueada atuando
fora de casa e com a vantagem de
se classificar em caso de empate
no tempo normal.
Assim, o Cascavel jogará a primeira fase como mandante, no
Estádio Olímpico Regional, com

data e horário ainda a serem definidos pela CBF. Se passar pela Ponte
Preta, a Serpente vai enfrentar o
vencedor de Tocantinópolis-TO e
Náutico-PE, fora de casa.
Em 2021, o Cascavel conseguiu
passar da primeira fase ao derrotar
o Figueirense. Já na fase adiante,
a Serpente perdeu para o Avaí e se
despediu da competição. O presidente do Cascavel, Valdinei Silva,
disse que o objetivo em 2022 é
chegar o mais longe possível na
Copa do Brasil, mas a meta principal está na disputa do Campeonato Brasileiro. “O nosso grande
objetivo, número um, volta a ser
o acesso para a Série C. Sabemos que estamos muito próximos
disso”, disse, completando que
busca a consolidação no estadual:
“Por que não sonhar novamente
com o título? Chegamos tão perto
ano passado, e com essa estrutura
e organização temos certeza que
chegaremos lá”.
n Redação: Paulo Eduardo
Foto: Daniel Malucelli/FC Cascavel
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