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Modelo do novo contrato
do lixo segue em estudo e
terá mais uma discussão

ASSESSORIA SHOW RURAL

Escola de Inovação Agrícola
de Cascavel inicia aulas em
fevereiro com 140 alunos
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Show Rural Coopavel terá
palestra no setor de TI e
nova edição do Hackathon
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Torcida espera espetáculo no
reencontro com a Serpente
Depois de 105 dias esperando, a torcida do Futebol Clube Cascavel, enfim, vai ver o time
em ação na noite desta quarta-feira (26). O atual vice-campeão do Estadual entra em
campo, no Olímpico Regional, às 19h, contra o União, de Francisco Beltrão, para o primeiro duelo oficial da temporada 2022, depois da “estreia” com vitória por W.O, no último
sábado, contra o Rio Branco.
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Lixo: sugestões não devem
alterar modelo do contrato
As respostas das sugestões
enviadas pela população cascavelense durante o a consulta pública
ao novo contrato de concessão de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos devem ser publicadas
na próxima semana, de acordo
com a Sema (Secretaria Municipal
de Meio Ambiente). Esse procedimento faz parte do cronograma de
atividades e está amparada pelas
legislações municipais e federais
para a elaboração do edital de
licitação para a escolha da nova
empresa que irá prestar o serviço.
A consulta pública foi realizada
entre dezembro de 2021 e janeiro
de 2022 e tem como objetivo a participação popular na construção do
novo modelo de concessão de limpeza urbana e resíduos sólidos, em
Cascavel. De acordo com o diretor
de Conservação Ambiental e Bem
Estar Animal da Sema, Ailton Martins Lima, nesta semana a secretaria e a Fipe (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas), contratada
para auxiliar a Prefeitura de Cascavel na elaboração do novo projeto,
trabalham na revisão das respostas
das sugestões recebidas.
Com essa par te do cronograma finalizado, as respostas

SECOM

devem ser publicadas ainda na
próxima semana e a documentação licitatória finalizada. Contudo,
ainda é necessário que a Câmara
de Cascavel autorize a realização
desse novo contrato. “Ao mesmo
tempo já trabalhando na finalização dos documentos licitatórios
para poder entregar ao Município
e dar sequência aos procedimentos. Porém, antes de qualquer tipo
de publicação, ou evolução ainda
há a necessidade de passar pelo
processo de autorização legislativa junto à Câmara de Cascavel,
então isso ainda não temos data
para acontecer o encaminhamento
da nova lei”, explica Ailton Lima.
De acordo com o diretor da
Sema, poderiam haver modificações no projeto durante a fase de
consulta pública, contudo, segundo
ele, no momento não há previsão

de nenhuma alteração no projeto.
“De acordo com a consulta pública
poderíamos ter alterações, porém,
com base na prévia, a princípio,
não haverá modificações.”
CÂMARA DISCUTE CONTRATO
Em paralelo aos trabalhos da
Secretaria de Meio Ambiente, a
Câmara de Cascavel, mesmo antes
de abrir o ano legislativo de 2022
com as sessões ordinárias, volta
a debater o novo modelo para o
contrato do lixo. Desta vez, a vereadora Beth Leal (Republicanos) e o
vereador Edson Souza (MDB) realizam na quinta-feira (27), às 14h,
uma reunião para discutir com a
comunidade o novo contrato.
A reunião é aber ta a toda a
comunidade e será transmitida ao
vivo pelas redes sociais da Câmara
de Cascavel.
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Cooperativa terão Fórum de TI e
Hackathon premiará os melhores
Diretores e profissionais de Tecnologia da Informação de cooperativas do Brasil e Paraguai vão participar, dias 8 e 9 de fevereiro, de um
evento especial na programação do
Show Rural Digital Coopavel. Eles trocarão experiências durante o Fórum
de TI das Cooperativas. “Essa é uma
oportunidade de compartilhar conhecimentos e de receber informações
sobre novidades e tendências de
uma área cada vez mais estratégicas para as cooperativas”, informa
o gerente de TI da Coopavel, Rogério
Aver. A tecnologia e a inovação são
aliadas de primeira hora do agronegócio e todo novo avanço é importante às cooperativas, diz o coordenador geral do Show Rural Coopavel,
Rogério Rizzardi.
PALESTRAS
O encontro acontecerá durante
dois dias e trará a Cascavel alguns
dos nomes mais conhecidos e respeitados no segmento de TI e sua
junção com as cooperativas. No dia
8, as palestras serão com André Carneiro, Ricardo Emmerich, Francisco
Menezes e Adeildo Nascimento.
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HACKATHON
Além de palestras no segmento
de TI, profissionais das mais diferentes áreas vão formar equipes e
participar de uma maratona de tecnologia durante o Show Rural Digital.
O hackathon acontecerá nos dias 10
e 11 de fevereiro e envolverá equipes na solução de problemas reais
enfrentados por agropecuaristas. “O
desafio é, por meio da criatividade
e do uso de inovações tecnológicas, oferecer soluções aos desafios
apresentados. Um júri especialmente
formado vai escolher as melhores
ideias”, diz o coordenador do SRD
(Show Rural Digital), José Rodrigues
da Costa Neto.
Os profissionais inscritos terão
de seguir inúmeros cuidados, tudo
para garantir a lisura em todas as
etapas do processo. “Eles permanecerão no local da prova do início ao
fim do desafio. O único foco e propósito será encontrar as melhores

䄀刀䴀䄀윀픀䔀匀
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ASSESSORIA

Já no dia 9, os palestrantes serão
Eduardo Polidoro e o presidente do
Parque Tecnológico Itaipu, o general
Eduardo Castelheira Garrido Alves.
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PREMIAÇÃO
Nesta edição do hackathon, os
organizadores decidiram entregar às
três melhores equipes premiação
em dinheiro. O primeiro lugar ficará
com R$ 20 mil, o segundo com R$
10 mil e o terceiro com R$ 5 mil.
Além disso, os profissionais dessas equipes terão a oportunidade
de participar de projetos e de ações
de incubação e de aceleração oferecidas pelas empresas e instituições
parceiras da Coopavel na realização
da maratona.
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respostas para os problemas apresentados. E tudo com acompanhamento e monitoramento de pessoas
especialmente preparadas para esse
tipo de prova”, observa Neto.
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Escola de Inovação Agrícola inicia
aulas junto com o Show rural 2022
No mesmo dia em que começa
um dos maiores eventos do agronegócio no Brasil, no Show Rural Coopavel, 7 de fevereiro, acontece também o início das aulas na Escola de
Inovação Agrícola, que vai funcionar
no espaço físico da Agrotec (Escola
Tecnológica Agropecuária), Setor do
Parque de Agro inovação Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico). As 140
vagas já foram preenchidas e, de
acordo com o presidente da Fundetec, Alcione Gomes, há uma longa
fila de espera. Dos 140 alunos que
passarão o dia na instituição, 50
ficarão no regime de internato.
“O que estamos propondo é
de fato algo extraordinário. Propusemos que fosse não apenas um
colégio agrícola, mas que fosse

uma Escola de Inovação Agrícola,
trazendo os alunos para um novo
ambiente educacional condizente
com tecnologia e inovação do
tempo em que estamos vivendo”,
disse Alcione Gomes, completando
que “a realização desse projeto só
foi possível devido a visão arrojada
do prefeito Paranhos e do Governador Ratinho Junior, que logo de
imediato encamparam a ideia, junto
com o secretário de Estado da Educação, Renato Feder”.
A ESCOLA
A área destinada à instalação
da Escola pertence à Fundetec e
faz parte das instalações atuais da
Agrotec. São cerca de 2 mil metros
quadrados de edificações, compreendendo o bloco administrativo,

salas de aula, guarita, alojamento
denominado Espaço Piquiri, refeitório, auditório e biblioteca. A concessão é por quatro anos, renováveis
por iguais períodos.
O projeto para implantação da
instituição no município foi idealizado
pelo presidente da Fundetec, Alcione
Gomes, com apoio pelo deputado
estadual Gugu Bueno e do vereador
Professor Santello. “Com a aprovação desse projeto, começa a concretização do sonho em implantar um
colégio nesses moldes em Cascavel.
Isso tudo não seria possível se não
tivéssemos o apoio de muitas pessoas”, disse o vereador Professor
Santello, destacando também a participação dos todos os vereadores na
aprovação das relacionadas à Escola
de Inovação Agrícola.
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Peixes 20/02 a 20/03

Com Mercúrio ficando retrógrado na sua Casa das Esperanças, seus planos e sonhos podem sofrer contratempos e atrasos, por isso, procure se
organizar e agir com discrição. Se busca um love, existe a possibilidade de
se envolver com um colega da faculdade ou alguém de fora.
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R
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Aquário 21/01 a 19/02

Mercúrio começa a retrogradar no seu inferno astral e as coisas podem
ficar tensas. Para evitar perrengues e mal-entendidos, melhor não
contar com a sorte nem confiar cegamente nas pessoas. Há sinal de
paixonite por alguém do trabalho, se não rola impedimento, é só chutar
pra rede e gritar goool!!

Exímios em alguma
atividade
Lima, no alfabeto
fonético
Catedral de (?), igreja
espanhola em estilo gótico
(?) 14001, certificação de
sistemas de gestão ambiental

A

Capricórnio 22/12 a 20/01

Mercúrio transita pelo seu signo, mas começa o movimento retrógrado
hoje, influenciando a sua energia, o modo como age e até a imagem
que passa para as pessoas. Não é uma boa hora para fazer planos,
iniciar projetos ou mudar a aparência. Tenha mais paciência, atenção
e concentração ao fazer suas coisas e ao se expressar.
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(o solo)
As Nações
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Sagitário 22/11 a 22/12

Mercúrio começa o trânsito retrógrado na sua Casa da Fortuna e será
bom se preocupar mais com as questões materiais. Procure avaliar o
preço das coisas antes de comprar e preste atenção nas contas para
não esquecer de pagar os boletos tudo. Já nos contatos, vale o ditado
“a palavra é prata, o silêncio é ouro”.

Andréia
(?), repórter da GloboNews

Fonte
das leis
consuetudinárias

N

Mercúrio começa a caminhar ao contrário hoje, o que deve influenciar
sua comunicação, contatos e atividades. Para não se ver no meio de
confusões, melhor ir com calma no falatório. À tarde, você deve contar
com muita criatividade, inspiração, imaginação fértil e sensibilidade, o
que tende a facilitar seus relacionamentos.
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Escorpião 23/10 a 21/11

(?) Cobain,
vocalista
do Nirvana

Antigo
"reality
show" de
calouros

S

Libra 23/09 a 22/10

Logo no início desta quarta, Mercúrio fica retrógrado e a comunicação
em casa pode ficar prejudicada. Pra embolar mais o meio de campo,
assuntos do passado e questões mal resolvidas talvez venham à tona.
Por isso, tenha mais cautela com discussões e procure resolver as
desavenças com seu jeitinho diplomático.
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Virgem 23/08 a 22/09

Com Mercúrio em movimento retrógrado no seu paraíso astral, há
risco de surgirem imprevistos, desencontros e mal-entendidos em seus
contatos. Pra fugir de forrobodó e evitar distanciamentos, tenha calma e
paciência, não se deixe levar pelo papo dos outros e não tenha pressa
em tomar decisões.

Fizera
mudar de
opinião
Hiato de
"baeta"

I

Leão 22/07 a 22/08

A quarta começa com Mercúrio caminhando ao contrário na sua Casa
do Trabalho, sinal de que precisará pensar bem antes de falar e ser
mais formal com a chefia. Tente dedicar mais tempo e atenção às suas
tarefas pra não precisar refazer depois e se sobrecarregar. Terminar o
serviço é importante, mas não deixe sua saúde de lado!

Inseto que
transmite
a malária
(pl.)

Archote Bebida
(Ant.) digestiva
Antiga cidade da
Fenícia
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Câncer do céu, sua quarta começa com Mercúrio andando pra trás
na sua Casa dos Relacionamentos. E o que isso significa? Quer dizer
que há risco de pintar treta nas relações pessoais e profissionais.
Melhor deixar discussões importantes, acordos e alianças para depois.

Rio da
Sibéria
Órgão
rodoviário

Verbo auxiliar da voz
passiva
analítica

L

Câncer 21/06 a 21/07

Setor hospitalar com
visitas
restritas
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Gêmeos 21/05 a 20/06

Mercúrio fica retrógrado na sua Casa das Transformações e todo cuidado será pouco! Para evitar erros e atrasos, melhor redobrar a atenção
em seus negócios, gastos, impostos, taxas, pesquisa, associações,
contratos e escrita. No início da tarde, os astros derramam good vibes
na carreira e há chance de ter sucesso.

Gigante
de "Os
Lusíadas"
Conterrâneo do tenista Milos
Raonic
O velcro e
a lycra,
por sua
ação
Corpo de
(?), exame
que comprova o
estupro
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Touro 21/04 a 20/05

Mercúrio desperta sua curiosidade, vontade de aprender e expandir
a mente, mas começa a retrogradar hoje e pode trazer furdunço em
seus contatos, planos de viagem e estudos, sobretudo se faz faculdade. E ainda redobre a atenção para não se envolver em fofocas e
mal-entendidos.

Local para prática de
exercícios físicos

© Revistas COQUETEL

Um dos fatores considerados no Razão en- Material Trilogia cinematográcálculo da aposentadoria
tre o cate- de aven- fica de Peter Jackson
Autor do "Poema da to oposto a um ângu- tais de baseada na obra de
J. R. R. Tolkien
lo
e
a
hipotenusa
Gare do Astapovo"
médicos

4/kurt — lena — león — teda. 6/archie — idálio. 9/adamastor.

Áries 21/03 a 20/04

Mercúrio favorece os seus interesses profissionais, mas como inicia
o movimento retrógrado hoje, é melhor ter cautela ao se expressar,
pois sua comunicação pode afetar sua reputação no serviço. Foque
nas suas tarefas e deixe pra resolver questões pessoais depois do
expediente, ok?!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Cascavel reencontra torcida
no Olímpico, após 105 dias
O reencontro do Cascavel com
a torcida aurinegra estava previsto para ocorrer no último fim de
semana, mas precisou ser adiado.
Isto porque o Rio Branco não inscreveu os jogadores no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF a
tempo do duelo contra a Serpente,
que estava marcado para sábado,
às 19h. Sem condições de entrar
em campo, o time de Paranaguá
perdeu por W.O.
Agora, depois de 105 dias, os
torcedores vão poder retornar ao
Estádio Olímpico Regional para ver
o Cascavel em campo. Nesta noite,
às 19h, a Serpente recebe o União,
de Francisco Beltrão, pela segunda
rodada do Paranaense. O último
encontro entre time e torcida aconteceu na final do Estadual do ano
passado, no dia 13 de outubro.
Na última sexta-feira (21), o Cascavel recebeu a visita de alguns torcedores durante o treinamento. O
capitão Willian destacou a importância da presença da torcida nos jogos.
“Foi muito benéfica essa ação que
o clube fez junto com os torcedores.
Foi muito legal ter essa presença. A
torcida aqui é muito apaixonada e
vai ao estádio em todos os jogos.
Esperamos todos no estádio neste
reencontro”, disse o zagueiro.
A diretoria do Cascavel tem realizado diversas ações para facilitar
levar torcedor ao estádio e empurrar a Serpente em busca da vitória.
Quem estiver com a camisa do time,
por exemplo, tem o direito de pagar
meia-entrada, tanto nas arquibancadas, quanto nas cadeiras cobertas.
As crianças com até 10 anos têm
entrada gratuita. Mas, é obrigatório
o uso de máscara durante toda a
permanência no estádio.

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

Os torcedores que compraram o
ingresso para o jogo contra o Rio
Branco, poderão usá-lo no jogo de
hoje, ou em qualquer outra partida do Cascavel em casa pelo
Estadual. Desta forma, a expectativa para esta noite é de um bom
público. Após a par tida de hoje,
o Cascavel terá dois compromissos fora de casa. No domingo
(30) o time enfrenta o Cianor te,
em Maringá, pois o gramado do
estádio do Leão passa por obras.
Já na outra quarta-feira (02/02) a
Serpente vai até Ponta Grossa para
jogar contra o Operário.
REFORÇOS
Nesta temporada o Cascavel
novamente vai disputar três competições: Campeonato Paranaense,
Copa do Brasil e Campeonato
Brasileiro da Série D. Em busca

de tornar a Serpente ainda mais
for te, a diretoria apresentou até
o momento 11 reforços. Algumas
“caras” são conhecidas por atuarem em grandes clubes do país,
como o volante França, que já jogou
no Palmeiras, e o lateral Mikael
Doka, que pertence ao Santos e
está emprestado ao Cascavel.
Além de ter mantido os atacantes
Léo Itaperuna, Carlos Henrique e o
jovem Vinícius Balotelli, o Cascavel
reforçou todo o setor ofensivo. Para
jogar pelos lados, o clube trouxe:
Samuel, que fez o gol do título da Série
D para o Aparecidense no ano passado, Clebersom Tiarinha, ex-Remo e
Sinop, Jajá, ex-Catanduvense e Paulinho, formado pelo Sport.
Já como homem de área, o clube
contratou Núbio Flávio, que tem passagens por times do Nordeste, como
Fortaleza, Treze e ABC.

Paulo Baya voltou?

Um dos jogadores que fez boas temporadas pela Serpente marcando gols importantes e que tem o carinho dos torcedores é o meia-atacante Paulo Baya. O atacante
está voltando de uma temporada no futebol japonês e, apesar da expectativa causada pela inscrição do jogador no BID como atleta do Cascavel, o destino de Paulo
Baya deverá ser o Avaí. Torcedores do time catarinense usaram as redes sociais para
dar as boas-vindas ao jogador, que ainda não foi anunciado oficialmente.
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