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 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 

poderá ter a matrícula trancada pela Unioeste para o ano letivo de 2021.
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Unioeste: Estudante sem vacina 
terá que apresentar teste semanal

Chegada de Bolsonaro
no PL faz crescer procura
pelo partido em Cascavel

l Pág. 3

Cascavel reinicia busca do Estadual l
 Pá
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LUCAS HULSE

TV Show Rural vai apresentar 
as novidades de 2022

A 34ª edição, de 7 a 11 de fevereiro, que já começa 
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.
l Pág. 5
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A pessoa diz não gostar de ler 
até encontrar um livro que gosta
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro revelou que o bra-

sileiro lê em média 4,96 livros por ano. Pode parecer bastante, mas os 
franceses, por exemplo, chegam a ler mais de 20 obras no mesmo período. 
O que explica então o desinteresse pela leitura, especialmente entre os 
mais jovens, no nosso país?

Acredito que estas estatísticas negativas sobre leitura estão, em parte, 
ligadas à obrigatoriedade de ler os grandes clássicos da literatura brasileira 
durante o ensino básico. Não me entenda mal, não estou criticando os 
clássicos, longe de mim.

O que quero dizer é que a maioria das pessoas tem dificul-
dade em ler e interpretar a linguagem rebuscada dessas narrativas. 
Esta formalidade, aliada à obrigação imposta sobre estas leituras, 
acaba criando um afastamento entre os jovens e a literatura que 
infelizmente se estende para a vida toda.

Há algum tempo, em uma conversa de família, soube que minha 
sobrinha de 15 anos, que até então não gostava de livros, finalmente 
descobriu sua paixão pela leitura. Isso aconteceu porque ela estava lendo 
um livro que despertou seu interesse.

Este caso retrata minha crença que defendo quase como um mantra: 
a pessoa diz não gostar de ler até ler um livro que gosta. Não acho que 
o ser humano seja avesso à leitura. Acredito apenas que cada um tem 
estilos, gostos e interesses diferentes.

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 impor-
tância 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.

Para saber quais são os seus gêneros literários preferidos, basta 
analisar os filmes e séries que você mais assiste. Depois, vale procurar 
os trabalhos de autores destes gêneros e ler resenhas de livros escritos 
por eles para encontrar aquele que mais chama a sua atenção.

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 
para que mais uma pessoa descubra o potencial dos livros e se apaixone 
pelo universo mágico da literatura.

Luciana de Gnone é escritora e lançou recentemente o romance 
policial “Evidência 7: Segredo Codificado”.

“Os pais ou responsáveis 
devem procurar uma uni-

dade de saúde para realizar o 
agendamento da vacinação. 
No início vamos vacinar as 
crianças com comorbidades 
ou deficiência permanentes. 

E o agendamento será 
realizado mediante a apre-

sentação da carteira de 
vacinação desta criança 

porque o Ministério da Saúde 
recomenda o intervalo de 15 

dias entre a vacina Covid e as 
demais vacinas do calendá-
rio de rotina ou vacina 

influenza”

SECOM

Miroslau Bailak, secretário de Saúde Cascavel, sobre 
o primeiro agendamento para vacinação pediátrica 

contra Covid-19; primeira fase teve início ontem (18) e 
encerra hoje (19)
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Curirtiba - O edital do pro-
grama Sanepar Startups rece-
beu 87 propostas de soluções 
inovadoras e sustentáveis para 
os desafios do setor de água 
e saneamento ambiental. O 
programa é desenvolvido pela 
Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar), em parceria 
com o Parque Tecnológico Itaipu 
Brasil, a Finep - Inovação e Pes-
quisa, empresa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 
o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e o Sebrae-
-PR. O edital irá destinar R$ 750 
mil para os projetos a serem 
desenvolvidos. O programa 
prevê investimentos totais de 
R$ 1,5 milhão da Sanepar.

Foram selecionados proje-
tos que propõem soluções para 
12 desafios do setor de Sanea-
mento Ambiental, distribuídos 
em quatro temas. Para o gerente 
de Pesquisa e Inovação da Sane-
par, Gustavo Possetti, as propos-
tas estão bem distribuídas entre 

os quatro temas de desafios, o 
que representa um potencial 
de impacto transversal e sistê-
mico no setor. Sanepar e Fun-
dação Araucária abrem edital 
de R$ 2 milhões para pesquisa 
e inovação

“Das propostas, 76 são das 
regiões Sul e Sudeste do País, 
sendo 20% do Paraná e 43% do 
estado de São Paulo”, informa. 
Possetti aponta ainda que todas 
as demais regiões do Brasil tam-
bém participaram do edital.  

Curitiba - A receita gerada pelas 
exportações nos portos do 
Paraná é quase toda do agro-
negócio. Dos quase US$ 19,83 
bilhões acumulados com os 
embarques em 2021, 90% – ou 
cerca de US$ 17,93 bilhões – 
foram em produtos agropecuá-
rios. Desse montante, o com-
plexo soja e o frango responde 
por mais da metade.  Compa-
rado com os US$ 15,78 bilhões 
gerados com as exportações do 
agro em 2020, a receita acumu-
lada em 2021 cresceu 13,6%. 
“Somos um porto que atende 
majoritariamente o agro não 
apenas do Estado, mas de todo 
o Brasil”, comenta o diretor-pre-
sidente da Portos do Paraná, 
Luiz Fernando Garcia.

S eg u n d o  o  ge s to r  d a 
empresa pública que adminis-
tra os portos de Paranaguá e 
Antonina, pouco mais de 60% 
da receita gerada com as expor-
tações são de produção para-
naense. “Na sequência, os esta-
dos que mais mandam produtos 
para serem embarcados pelos 
terminais do Paraná são Mato 

Agronegócio gerou 90% 
da receita de exportação 
dos portos do PR em 2021

Programa Sanepar Startups 
recebe propostas de todo pais

Grosso do Sul, São 
Paulo e Mato Grosso”, 
completa Garcia.

PRODUTOS
Os dados do Minis-

tério da Economia 
(Comex/Stat MDIC) e 
do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e 
Abastecimento ainda 
registram que os pro-
dutos do complexo soja – grão, 
farelos e óleo – embarcados 
pelos terminais paranaenses 
geraram receita de quase US$ 
8,86 bilhões. De carnes expor-
tadas pelo Terminal de Contêi-
neres do Porto de Paranaguá 
foram cerca de US$ 4,27 bilhões, 
sendo que deste montante 
quase U$ 3,1 bilhões foram de 
frango, cadeia que tem o Paraná 
na liderança nacional. 

Outros itens de destaque 
que geraram receitas às expor-
tações pelos portos de Parana-
guá e Antonina foram o com-
plexo sucroalcooleiro (US$ 1,75 
bilhão) e os produtos florestais 
(US$ 1,63 bilhão).

SUPERÁVIT
As importações do agronegócio 

pelos portos do Paraná somaram 
US$ 1,3 bilhão em 2021. Entre os 
produtos que mais influenciaram 
nesse montante foram os cereais 
e produtos oleaginosos (que 
excluem soja). As importações do 
agro, no ano passado, apresenta-
ram alta de 34% comparado com 
o valor registrado em 2020.

 CLAUDIO NEVES 

GSI
Acionado pelo Ministério da 
Saúde logo após a detecção 
do ataque, o GSI (Gabinete 
de Segurança Institucional) se 
limita a posicionar que o órgão 
apenas normatiza a Segurança 
da Informação no âmbito da 
Administração Pública Federal: 
“Nesse caso, as investigações 
estão sob responsabilidade da 
Polícia Federal”. 

STF 
Procurada pela Coluna, a PF 
diz não comentar investigações 
em andamento. Está sobre 
a mesa do ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, pedido da oposição 
de investigação do ministro 
Marcelo Queiroga por conta do 
apagão de dados. 

Lenha 
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
recorreu ao tom de pré-candi-
dato ao não colocar lenha na 
fogueira de provocações do 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), sobre os preços 
de combustíveis. 

Ignorado 
Aliado e entusiasta da reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), Lira cobrou do Senado a 
votação de projeto – aprovado 
pela Câmara – que muda o 
cálculo da tributação. Pacheco, 
apoiado e orientado pelos 
colegas, ignorou o presidente 
da Câmara e posicionou que o 
Senado fará sua parte votando, 
em fevereiro, dois projetos que 
já tramitam na Casa.  

Limbo 
Mais de um mês depois do ataque hacker que paralisou as 

plataformas e-SUS Notifica, SI-PNI e ConecteSUS, do Ministério 
da Saúde, as investigações permanecem no limbo. Embora a pasta 

posicione que o sistema já foi reestabelecido, ainda há instabili-
dades para o acesso aos dados sobre casos de Covid. Indagado 

pela Coluna sobre as investigações do ataque, o ministério diz que 
tomou as providências necessárias para abertura de processo junto 
às autoridades competentes e “que as credenciais de operador são 

bloqueadas sempre que uma irregularidade é identificada”. 

Fiéis 
Com discrição, a primeira-
-dama Michelle Bolsonaro 
tem intensificado os contatos 
com líderes evangélicos de 
todo o País. Alguns já até se 
encontraram com eventuais 
adversários, mas garantem 
que mantêm o voto fiel em 
Bolsonaro. 

Vazamento 
A partir da declaração do ex-mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, de que o presidente 
Jair Bolsonaro sabia, em 2018, 
que Flávio Bolsonaro era alvo 
de investigações, o deputado 
Ivan Valente (Psol-SP) acionou o 
Ministério da Justiça cobrando 
instauração de inquérito para 
apurar vazamento na  
Polícia Federal. 

Vice mulher 
Deputadas e senadoras alinha-
das ao Planalto iniciaram um 
movimento para que a vaga de 
vice na eventual chapa à reelei-
ção do presidente Jair Bolso-
naro (PL) seja ocupada por uma 
mulher. Defendem o nome da 
ministra da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Tereza 
Cristina - assídua no Palácio do 
Planalto e em eventos  
com Bolsonaro.

Portfólio 
Levantamento da Associação 
Brasileira de Automação-GS1 
aponta que a indústria retraiu o 
portfólio de produtos em 10,5% 
em 2021. A Taxa de Retração 
Industrial das médias e peque-
nas empresas (MPE) foi maior, 
de 20,7%. 
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 “Estou me sentindo aqui em 
casa, dentro do Congresso Nacio-
nal, aquele plenário da Câmara 
dos Deputados, tendo em vista a 
quantidade enorme de parlamenta-
res aqui presentes. Vocês me tra-
zem lembranças agradáveis, lem-
branças 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 pre-
sidente Jair Bolsonaro ao assinar 
sua ficha de filiação ao PL (Par-
tido Liberal) no dia 30 de novem-
bro 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 cor-
rente de filiações ou, pelo menos, 
de aproximação dos “bolsonaris-
tas” 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 procu-
rando 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, “mui-
tas pessoas influentes na cidade, 
influentes na política de Cascavel 
querem estar no PL; são em torno 
de umas 30 pessoas que estão 

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

ORGANIZAÇÃO
Dal Molin disse ao Hoje News 

que o partido está trabalhando na 
organização das filiações e defi-
nindo as estratégias de trabalho 
neste ano eleitoral. “Nós estare-
mos 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 Cas-
cavel para campanha de reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro e tam-
bém 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 Legis-
lativa. “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 representa-
tividade e um trabalho que ajude a 
consolidar a reeleição do presidente 
Bolsonaro”, completou.   

Chegada de Bolsonaro ao PL
infla o partido em Cascavel
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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, Mare-
chal Cândido Rondon e Toledo). 
Depois de quase dois anos com 
aulas online, as atividades pre-
senciais 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, servidores 
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”; cli-
car em “Nova Inscrição”; selecionar 
o processo seletivo que tem como 
nomenclatura “OS 001/2022-
GRE – 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 

Unioeste prepara retorno das aulas
presenciais, após dois anos ‘online’

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

para discentes com impedimento 
médico, ou documento para discen-
tes 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 estu-
dante que não atender os proce-
dimentos poderá ter a matrícula 

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 gar-
ganta, 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 imedia-
tamente das atividades presenciais 
na Unioeste e comunicar a Coorde-
nação do Curso via e-mail anexando 
atestado médico. Mais informações 
estão disponíveis no portal da univer-
sidade (www.unioeste.br). 
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 Um projeto que há muito tempo 
era amadurecido pelos organiza-
dores finalmente vai sair do papel 
e dará ainda mais visibilidade ao 
Show Rural Coopavel, um dos maio-
res eventos do mundo em trans-
missão de conhecimentos para a 
agropecuária. As principais novida-
des 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, aces-
sando o endereço @showruralagro.

“Ao criar uma TV exclusiva para o 
evento, empregando as plataformas 
digitais para fazer com que os conteú-
dos 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. “Esta-
mos muito animados com as possi-
bilidades que essa ferramenta traz”, 
complementa o coordenador geral 
Rogério Rizzardi.

Para colocar o projeto em prá-
tica, 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 estú-
dio, que servirá de base para gera-
ção e edição dos mais diferentes 

materiais, também foi estruturado. 
As novidades serão apresentadas 
por meio de coberturas ao vivo, 
entrevistas, debates e reportagens. 
Os materiais terão conteúdos infor-
mativos e ainda divulgarão novida-
des 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 ). “Quere-
mos, com a TV Show Rural, divul-
gar o máximo possível as novida-
des aqui apresentadas e atingir um 
grande número de pessoas”, diz a 
gerente Adriana Gomes. 

TV com transmissão ao vivo amplia
 o alcance do Show Rural Coopavel
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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
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.

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.

Leão 22/07 a 22/08

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? 

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.

Escorpião, tudo indica que você vai dar seus pulos pra resolver suas 
coisas, suas tarefas e várias ocupações. A vontade de ganhar reconhe-
cimento 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. 

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. 

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, sobre-
tudo 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.

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 assun-
tos 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.

Com seu jeito mais expansivo e entusiasmado, pode fechar alianças 
com quem tem afinidades. A igualdade deve prevalecer e essas parce-
rias 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.

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

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.

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. 

Solução

BANCO 6
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MCR
SÃOPAULO
HOLARTICA

DOPARBEKI
WORKAHOLIC

CASSIOJON
ATAUDERC
QARIAIA
UCSNOZ

MAIUSCULA

TORCICOLO
IAPGA

ACIDOURICO
LODOLUCRA

SARBOAER

Conjunto
de arte-
fatos de

cerâmica

Exposição
de argu-

mentos da
acusação

Viciado
em

trabalho
(inglês)

Confirmou
a exis-

tência da
Área 51

Dion (?), 
historia-

dor grego

A TV
anterior 
à digital

A "cama"
do Conde
Drácula

(Lit.)

Diverte-
se no 

show de
humor

Empre-
gada

como a
mucama

A letra
usada em
placas de

carro

Represen-
tante do
incapaz

(jur.)

Fruto
típico 

da ceia
natalina

Contratura
dos mús-
culos do
pescoço

Causador
da gota
(Patol.)

O primei-
ro jogo

no mata-
mata 

Abrevia-
tura de

peão, no
xadrez

Código da
Rússia, na

internet

Remo, 
em inglês

Tira van-
tagem de

Local 
de refú-
gio do

guaiamu

Festival
de música 
idealizado

por
Roberto
Medina

(?) Efron, ator e
cantor dos EUA

Fecho plástico de
malotes postais

Intoxicar 
com droga

(?) Klabin, socialite 
e atriz brasileira

Dia que simboliza o
tempo presente 

Urânio
(símbolo)
Satélite 

de Júpiter

A maior central
sindical do Brasil
Esporte urbano

oriundo da França

Aluno

(?) Bon
Jovi,

cantor 

Ações

Aero-
náutica
(abrev.)

A cidade
do Masp

A região ha-
bitada por
rangíferes

e alces

Coisa reservada
para ocasião
Atração do 

SeaWorld (pl.)

3/oar. 4/beki. 6/cássio. 7/parkour. 10/workaholic.
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 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 Está-
dio Olímpico Regional. 

Em 2021, a torcida aurinegra 
apenas pode comparecer em um 
jogo, por conta das regras sani-
tárias 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 experien-
tes, como é o caso do volante 
França, que tem no currículo pas-
sagem 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 algu-
mas 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 tam-
bém 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 tor-
cedor estar próximo da gente, de 
ser o 12º jogador. E isso nos dá 
mais motivação para apresentar 

Cascavel reencontro torcida
na estreia do Paranaense

um bom futebol”, 
disse Tcheco.

A diretoria do Cas-
cavel manteve os valo-
res 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 cober-
tas. Além disso, crian-
ças até 10 anos de 
idade não pagam ingresso e não 
precisam apresentar teste negativo 
de Covid-19. 

Entretanto, continua sendo obri-
gatório 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 adver-
sário na primeira fase da Copa do 
Brasil 2022, em sorteio realizado 
pela CBF. A Serpente vai encarar 
a Ponte Preta, a “Macaca”. A pri-
meira 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 pri-
meira fase como mandante, no 
Estádio Olímpico Regional, com 

data e horário ainda a serem defini-
dos 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 presi-
dente do Cascavel, Valdinei Silva, 
disse que o objetivo em 2022 é 
chegar o mais longe possível na 
Copa do Brasil, mas a meta prin-
cipal está na disputa do Campeo-
nato Brasileiro. “O nosso grande 
objetivo, número um, volta a ser 
o acesso para a Série C. Sabe-
mos 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”. 
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