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Atenção! Tem mudanças
de trânsito na região
central de Cascavel

Pesquisa da Unioeste
entra na disputa por
prêmio no “Aquishow”

Serpente ganha
um “time inteiro” de
reforços para Série D
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Caminho Verde: Professores
aprendendo para ensinar
Professores da educação infantil de Cascavel têm “aula prática” no Zoológico Municipal,
dentro do Projeto Caminho Verde, que busca despertar interesses dos alunos para o
aprendizado. Os profissionais de educação conheceram de perto os espaços e rotinas com
os animais que enriquecerão o trabalho desenvolvido em sala de aula e qualificará a aula
l Pág.4
prática que também será realizado com os alunos.
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A Transitar continua realizando
alterações no trânsito no centro da
cidade com objetivo de melhorar a
fluidez e reduzir os conflitos ocorridos entre motoristas e pedestre.
Duas mudanças foram concluídas
recentemente, mas tem mais previstas no cronograma da companhia para os próximos dias em
outros cruzamentos.
Uma das mudanças que já está
finalizada é no cruzamento das
Ruas São Paulo e Eduardo Tadeu
Milani, nas proximidades do Restaurante Popular e da Escola Municipal Gládis Maria Tibola. A nova
sinalização conta com tachões e
faixas de estímulo à redução de
velocidade, além de sinalização
vertical de orientação de atenção
à travessia de pedestres. No local
foram identificados vários “conflitos de trânsito”.
De acordo com a presidente
da Transitar, Simoni Soares, para
auxiliar os condutores, algumas
ações de orientação estão sendo
realizadas no local, nos horários de
pico, ações educativas e de fiscalização, principalmente em relação
aos motoristas que não respeitam
a faixa de pedestres.
A partir dessa nova sinalização,
ficou livre a conversão à direita
para quem está trafegando na
Rua Eduardo Tadeu Melani e pretende acessar a Rua São Paulo,
sendo que o acesso da faixa à
direita será exclusivo para esse
acesso. Já a faixa à esquerda
será exclusiva para quem pretende
continuar o trajeto pela Eduardo
Tadeu Milani, que segue em sentido único até a Rua Maranhão. A
parada permanece obrigatória na
faixa à esquerda.

ASSESSORIA TRANSITAR

Transitar faz mudanças para
melhorar fluidez no trânsito

MUDANÇAS na sinalização das vias buscam reduzir velocidade e conflitos de trânsito
FAIXA AVANÇADA
Outra mudança está sendo finalizada na Rua Santa Catarina com
a Carlos de Carvalho, a implantação de uma faixa avançada que
muda o fluxo no local. Esta mesma
faixa foi implantada em novembro
do ano passado como projeto
piloto e a companhia de trânsito
avaliou os resultados positivos,
por isso, está colocando nesse
cruzamento. O mesmo modelo
também será implantado na Santa
Catarina com a Sete de Setembro
e depois na Duque de Caxias com
a Rio de Janeiro.
Segundo Simoni Soares, essa

proposta de organização do trânsito foi inspirada em estudos de
engenharia após visitas às “ruas
acalmadas” em Maringá, aonde
vias com mão única e excesso de
velocidade passaram a ter fluidez
e organização, com segurança também para pedestres. A faixa avançada não deve ser confundida com
rotatória, já que ela dá preferência
para quem transita numa das vias,
estreitando a passagem em uma
pista, obrigando à redução de velocidade; na via de parada obrigatória oferece avanço estendido até o
meio da pista, medida que garante
a visibilidade para cruzar.

“Talonário eletrônico”

A Transitar recebeu doação da Receita Federal que possibilitará acelerar mais
uma etapa de modernização da autarquia de trânsito de Cascavel. São 22 aparelhos celulares (smartphones) que serão destinados à implantação do talonário eletrônico e serviços de atendimento do Departamento de Trânsito, uma
nova ferramenta para aprimorar a prestação dos serviços.
“Esses aparelhos contribuirão significativamente para a concretização do nosso
planejamento que visa ao aprimoramento tecnológico das atividades de fiscalização de trânsito, que também tem o objetivo de apoio a outros órgãos de
segurança pública, além da economia com a otimização dos recursos humanos
disponíveis para a prestação dos serviços e redução de falhas na lavratura dos
autos de infração”, explica a presidente da Transitar, Simoni Soares.
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Professores de Educação Infantil
têm ‘aula prática’ no Zoológico
“A criança aprende mais quando
lhe é apresentado o conteúdo de
forma que desperte interesses e
motivos para interagir com os elementos da cultura”. Com estas
palavras, a coordenadora pedagógica da Divisão de Educação Infantil da Semed, Monica Zelinski Beal,
explica a impor tância do Projeto
Caminho Verde, que busca despertar interesses e motivos para
aprender, por meio de uma experiência de estudo de campo para
aluno do Infantil IV da Rede Pública
Municipal de Ensino de Cascavel.
Monica explica que “para a efetivação desse projeto, ocorreu a formação para professores regentes e
coordenadores pedagógicos, sendo
um momento muito importante de
reflexão da teoria explorada em
sala de aula, aliado ao trabalho
prático que ocorrerá no espaço do
Zoológico Danilo Galafassi”.
A formação aconteceu justamente no zoológico municipal, a
partir de uma parceria das secretarias municipais de Educação e
de Meio Ambiente. Os profissionais de educação puderam obter
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Professores tiveram aula prática no Zoo Municipal, dentro do Projeto Caminho Verde
experiências que enriquecerão
o trabalho desenvolvido em sala
de aula e qualificará o estudo de
campo que será realizado pelos
alunos. A coordenadora pedagógica
do Cmei Criança Feliz, Camila Aparecida Aquino, disse que a formação
foi bastante esclarecedora para ela
e para os professores da unidade.
“As professoras de educação infantil
que participaram relatam que para a
prática pedagógica na formação foi
de grande valia e que por meio dela
puderam acompanhar o processo
que ocorre no interior do Zoológico,
compreendendo a organização e
possibilitando novas abordagens
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de trabalho com os alunos”.
Para a bióloga Vanilce Pereira
de Oliveira, coordenadora do Programa de Educação Ambiental do
Zoológico Municipal de Cascavel,
o trabalho com os professores foi
“extremamente rico”. “Esta formação aqui no nosso espaço e no
local em que as aulas de campo
ocorrerão, possibilitou aos professores terem um acesso maior às
informações mais relevantes para
o desenvolvimento das aulas, permitindo tirar suas dúvidas diretamente com a equipe técnica do
Zoo, além de conhecerem melhor
todos os espaços”.
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Pesquisas da Unioeste em Aquicultura
disputam prêmio no Aquishow Brasil

Produtos oriundos de pesquisas
realizadas na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
estão concorrendo em duas categorias ao 2º Prêmio em Inovação Aquícola, no evento Aquishow Brasil que
ocorrerá em São José dos Campos,
no estado de São Paulo, entre 24 e
27 de maio. Os dois cases que estão
concorrendo ao prêmio são frutos de
projetos de pesquisa da doutoranda
em Desenvolvimento Rural Sustentável do campus de Marechal Cândido
Rondon, Ana Maria da Silva.
Na categoria “Beneficiamento
e Produto Final”, o estudo “Enlatamento de pescados cultivados em
águas interiores” está na disputa;
já na categoria “Academia”, quem
está concorrendo é o “Sorvete à

Base de Pescados”, apresentado
pela pesquisadora no estande da
Unioeste no Show Rural Coopavel.
Após receber a notícia de que os
trabalhos chegaram na fase final do
prêmio, a pesquisadora disse que
recebeu com a surpresa a notícia.
“Estou muito feliz, pois é uma luta e
um trabalho de 13 anos finalmente
sendo reconhecido”, contou emocionada. Além disso, ela agradeceu ao
apoio dado pelos parceiros da pós-graduação e dos grupos de pesquisa
que participaram da construção e
execução dos projetos.
A votação para decidir o vencedor em todas as categorias está
aberta e todos podem votar. O link
para votação é o https://aquishowbrasil.com.br/premio-inovacao/.

UNIOESTE

AQUISHOW
Em sua 11ªº edição, a Aquishow
Brasil é um evento da Aquicultura
Nacional que reúne todos os elos
da cadeia produtiva do setor para
discutir os mais diversos assuntos
ligados a ele, com o objetivo de
aper feiçoar práticas de produção
e seu desenvolvimento.

A COPEL
INFORMA:
A Agência Nacional de Energia Elétrica cancelou a cobrança
da bandeira de escassez hídrica, o que reduzirá o valor
das contas de luz em cerca de 20%.
No Paraná, famílias inscritas na Tarifa Social que consomem até 150 kWh por mês
têm a conta paga pelo Programa Energia Solidária do Governo do Estado.
É a força que muita gente esperava para poder seguir em frente.

copel.com
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VARIEDADES

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Tudo indica que se afastar dos colegas e trabalhar só, se possível,
devem ser mais produtivos no início do dia. Procure fazer suas tarefas
com calma. Com o mozão, a espontaneidade e criatividade prometem rolar soltas nos momentos a dois. Se estiver só, tem tudo pra se
empolgar e se atirar nessa conquista.

Touro 21/04 a 20/05
A energia da manhã deve deixar o seu signo aberto a novos contatos
e amizades. Pode ajudar um amigo ou colega de trabalho e receber
uma mãozinha também, como dizem, uma mão lava a outra. Plano ou
sonho grandioso tem chance de virar realidade.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Na carreira, o cenário é perfeito sem defeitos. A vontade de subir e
ganhar uma boa reputação promete aumentar. E os astros anunciam
sucesso! Tudo indica que terá oportunidades de crescer e ter estabilidade. Sua curiosidade e poder de comunicação estão muito on e te
ajudam a brilhar.

Câncer 21/06 a 21/07

Os astros despejam energias positivas no seu dia, coleguinha de
Câncer. Novas experiências, assuntos diferentes, estudos, viagem...
enfim, tudo o que puder abrir os seus horizontes deve trazer sorte e
sucesso. Seu jeito sociável, comunicativo e sensível promete crescer.
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Aquário 21/01 a 19/02
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Peixes 20/02 a 20/03

E

O desejo de conquistar segurança e conforto tem tudo pra crescer.
E aí você tende a usar a cabeça pra pensar em formas diferentes de
atrair dinheiro. De quebra, sua boa lábia ganha destaque e tudo indica
que saberá vender seu peixe. Atividade que faz em casa tem tudo pra
crescer e render bons lucros.

Tudo indica que irá começar o dia com muita sorte e podem pintar oportunidades excelentes. Amém! Você conta também com disposição, otimismo e humor, o que favorece seus relacionamentos. Pra deixar tudo
ainda mais maravilhoso, deve ter facilidade pra expressar o que sente.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Os planetas destacam o seu poder de comunicação logo de manhã.
Além de contar com imaginação fértil e boas ideias, deve ter mais
facilidade pra se expressar. Seu otimismo também promete bombar e te
ajudar a fazer ótimos contatos. Há chance até de dominar as conversas.

Índice de
preços
Utensílio
do pintor

2/el. 3/bit — hat — igp. 4/enya — ring — wrap. 6/adrede.

Sagitário 22/11 a 22/12

Há sinal de sucesso no emprego, com destaque pra quem atua na área
da comunicação, secretariado, medicina, nutrição, comércio, ensino
ou advocacia. Tudo indica que será bem fácil resolver os pepinos. Se
trabalha de casa, as tarefas devem fluir numa boa já que contará com
organização e conforto.

Verifica
a precisão de
(balança)
Que diz a
verdade
O atual
"blush"

Conceito
expresso
pelo verbo

Escorpião 23/10 a 21/11

A sorte tende a soprar na sua direção. Seu lado simpático deve estar de
plantão e deixar as pessoas confortáveis perto de você, o que estimula
as suas relações pessoais e profissionais. Tudo indica que seus contatos e associações serão um arraso, com ótimas trocas e conversas.

Horror mórbido
às montanhas
Suposto
meio de
transporte
dos Greys

Introduziu
reformas
Flor
decorativa

Libra 23/09 a 22/10

O trabalho está em foco e promete ser um sucesso hoje. É que o seu
jeito mais delicado e sensível de se comunicar deve fazer sucesso,
sobretudo se faz atendimento ao público. De quebra, seu signo tende
a se preocupar e cuidar mais do corpo. Mantenha uma boa dispensa
em casa com alimentos saudáveis.

Anel, em inglês
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Virgem 23/08 a 22/09

tudo indica que fará bons contatos profissionais e conseguirá consolidar
parcerias. E essas associações prometem ser vantajosas. Nos estudos,
sobretudo de faculdade, seu signo conta com uma enorme capacidade
de expor ideias, discursar e convencer. À tarde, você tende a se dedicar
mais aos seus relacionamentos.

Diz-se de
indivíduos
avessos ao
progresso
Substância que
previne
o bócio
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Uma vibe transformadora deve dominar seu dia e beneficiar a sua carreira, que têm tudo pra prosperar. Há sinal até de herança. Tudo indica
que seu signo estará mais sociável e comunicativo, exibindo sabedoria
e habilidade pra fazer ótimos contatos profissionais. É possível que se
ligue às finanças e tenha sucesso.
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Com Pelezinho, Cascavel chega a
“um time” de reforços em 2022
Quando o FC Cascavel foi eliminado da Copa do Brasil pelo
Tocantinópolis e quatro dias
depois se despediu do Campeonato Paranaense após perder para
o Maringá, ambas as derrotas na
metade do mês de março, o presidente do clube, Valdinei Silva, disse
que faria mudanças no elenco. Na
visão do presidente e de grande
parte da torcida, o time tinha condições de avançar nas duas competições, o que não ocorreu. Desde
então, para dar uma resposta aos
torcedores e melhorar o plantel,
a diretoria dispensou jogadores e
contratou reforços.
Entre as saídas, nove jogadores que iniciaram a temporada
não fazem mais par te do grupo
aurinegro: o goleiro Fabrício Torres, os zagueiros Felipe e Lucas,
os meias Willyan Sotto e Alex
Nemetz, e os atacantes Vinícius
Balotelli, Paulinho, Carlos Henrique
e Núbio Flávio. Por outro lado, 11
novos jogadores foram anunciados
oficialmente, ou seja, “um time”
inteiro chegou ao clube. Chegaram
o goleiro André Luiz, os zagueiros
Itallo, Fernando e Jacy, o lateral-direito Michel, o meia Tiago Luís, e
os atacantes Lucas Coelho, Lucas
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“PELEZINHO” foi o 11º reforço anunciado pelo Cascavel para a disputa da Série D
Batatinha, Felipe Micael, Alencar
Cavani e Rodrigo Alves “Pelezinho”.
O último da lista, apelidado
como “Pelezinho”, foi anunciado
ontem (26) pela diretoria. O atleta
de 26 anos estava no Cianorte e
foi comprado pela Serpente com
contrato de duas temporadas. Ele
é o segundo jogador da história
do clube a ser adquirido em uma
transação financeira. No ano passado, o volante Gama foi o primeiro
jogador a ser comprado pelo Cascavel em sua história de 14 anos.
“O apelido de ‘Pelezinho’ vem
desde criança, quando eu jogava
bola lá em Assaí. Aí ficou durante
a minha carreira toda”, explicou o
novo reforço.

SÉRIE D
Com esse “time de reforços”,
o Cascavel entra em campo no
próximo domingo (1º), às 16h, no
Estádio Olímpico Regional. A Serpente Aurinegra recebe o São Luiz-RS, em jogo válido pela terceira
rodada do Campeonato Brasileiro
da Série D. O Cascavel está no
grupo 8 e ocupa a terceira colocação, com 4 pontos em dois jogos.
A partida será um confronto direto
pelas primeiras posições, tendo
em vista que o time gaúcho tem
a mesma pontuação da serpente,
mas está à frente nos critérios de
desempate. O líder do grupo é o
Aimoré, que venceu os dois primeiros jogos e soma seis pontos.
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