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Escola da Transparência
está entre os 10 finalistas do
Prêmio Educação em Ciências
Centro de Convenções será a
casa da ExpoConstruindo em
Cascavel a partir de quinta-feira

FLÁVIO ULSENHEIMER/CMC

PÁGINA

CASCAVEL

Alécio reeleito
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Com 20 votos a favor e um contrário, da vereadora Beth Leal, o vereador
Alécio Espínola foi reeleito presidente da Câmara de Cascavel para o biênio
2023/24. Pela primeira vez na história do legislativo cascavelense um
vereador é reeleito para o terceiro mandato consecutivo para a presidência
da Casa. A mesa ainda conta com Vereador Melo (1º vice), Valdecir Alcântara
(2º vice), Aldonir Cabral (1º secretário) e Sadi Kisiel (2º secretário).

CASCAVEL

Só falta um empate
para a segunda fase

CASCAV

O Futebol Clube Cascavel está a apenas um ponto de confirmar sua classificação para
a segunda fase do Brasileirão da Série D. Caso empate com o Marcílio Dias no próximo
sábado (9), no Olímpico Regional, a Serpente carimbará sua terceira passagem para o
mata-mata, a exemplo do que aconteceu em 2020 e 2021. “Continuamos no G4, depois
do empate com o São Luiz, o que foi importante. E agora teremos essa decisão contra o
Marcílio Dias para que a gente possa tentar definir a nossa classificação para a próxima
fase”, disse o técnico Tcheco.
l Pág.7
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Rafael Cervone, engenheiro e empresário, é o presidente do
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP).

(Envie sua opinião para editoria@jhoje.com.br)
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Programa Tec Escola da Rede Municipal de Cascavel.
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A nova lei limita em 18% a alíquota do ICMS incidente sobre
combustíveis, ao defini-los como bens essenciais e indispensáveis.
Os governos estaduais não podem mais cobrar taxa superior a esse
teto. É importante entender que a redução do imposto estadual é
Maringá
uma forma de baratear os combustíveis, contornando a impossibilimax 27dade de diminuir os preços básicos dos derivados de petróleo, que
min 15 são uma comodity e, Londrina
portanto,
max
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Cascavel
max 24 da Europa.
No entanto, não devemos tornar uma prática corriqueira a tenmin 16
tativa de controlar a inflação por meio de mecanismos provisórios e
artificiais. Com o tempo, independentemente da presente redução
Curitiba
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do ICMS, a lei da
oferta e da procura, implacável
e irrevogável, irá
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max 25
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min 14
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min 17
O controle inflacionário passa por medidas mais amplas de
estabilização da economia. Nesse sentido, as prioridades atuais
são concluir as reformas estruturais, principalmente a tributária e
a administrativa, realizar política industrial eficaz, que aumente a
produtividade e os investimentos voltados a multiplicar e diversificar
as linhas de produtos, e a modernização da infraestrutura de transportes e logística. Dados da Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA) dão a dimensão exata deste último aspecto: a despesa no
Brasil para levar soja até o porto é 80% maior do que na média
dos outros países. Precisamos, ainda, de um equilíbrio nas taxas
de câmbio e nos juros.
Cabe lembrar, também, que nossa atual inflação é de oferta,
como ocorre globalmente. Decorre dos problemas internacionais,
como a pandemia e conflitos bélicos, que provocaram retenção de
estoques de produtos e insumos em muitos países, dificuldades de
fretes marítimos e consequente elevação de preços.
Fica muito clara, como já estão fazendo muitas nações, a prioridade de fortalecer a indústria e aumentar sua produção e produtividade, para que tenhamos grande oferta de bons produtos, com
preços acessíveis e estáveis e excedentes exportáveis, gerando
mais divisas no comércio exterior. O diagnóstico é muito claro. Ou
seja, é preciso adotar as medidas necessárias para que o Brasil
aproveite mais essa oportunidade que a História lhe proporciona.
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Trabalho da Escola da Transparência é
finalista do Prêmio Educação em Ciências
“A epidemia da dengue: Uma
Sequência de Ensino Investigava
(SEI)”, este foi o tema da estratégia didática desenvolvida no início
deste ano pelo professor Mikael
Otto, com os quintos anos A e B da
Escola Municipal da Transparência,
é um dos 10 finalistas do IV prêmio
Educação em Ciências (2022) promovida pela FeSBE (Federação De
Sociedades de Biologia Experimental), concorrendo com escolas de
todo o Brasil
O prêmio é uma iniciativa da
Comissão de Ensino da FeSBE, com
o apoio do Instituto Questão de Ciência, visando prestigiar e reconhecer o
trabalho de professores de ciências da
natureza da Educação Básica, que contribuem para a otimização do processo
de ensino e aprendizagem de ciências
nas escolas públicas do Brasil.
A atividade aplicada na Escola
da Transparência levou em conta a
realidade de Cascavel em relação à
Dengue neste ano de 2022 e contou
com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, que deu o suporte
necessário com a oferta de materiais.
“Considerando a problemática local e
pela expressividade de infectados na
região de onde a escola está inserida,
foi planejado uma sequência didática
investigativa (SEI), utilizando materiais
e ferramentas didáticas oferecidas
pelo laboratório de Ciências da escola,
confeccionadas pelos alunos e doadas
pela Secretária Municipal de Saúde de
Cascavel”, explica o professor.
ETAPAS
A Sequência foi dividida em quatro etapas: 1º a problematização,
que usou a HQs (História em Quadrinhos) produzida pelo município,
apresentando a “Liga do bem” e
que tinha como super-vilão o vírus
causador da dengue, que possibilitou ao professor obter um panorama
do conhecimento prévio dos alunos
acerca de tema e o levantamento de

FOTOS: SEMED/CASCAVEL

hipóteses dos alunos para a resolução do problema.
Na 2ª etapa, foram trabalhados
os conceitos biológicos do vírus e do
vetor referente à causa, transmissão,
sintomas, diagnóstico, tratamento, prevenção e ciclo de vida do mosquito.
Durante essa etapa, o professor utilizou materiais fornecidos pela Sesau,
como informativos, cartazes e exemplares de larvas e pupas mortas do
mosquito. As larvas foram observadas,
identificadas e registradas em cadernos pelos alunos, classificando os
diferentes estágios de vida de acordo
com o desenvolvimento morfológico
das amostras, utilizando microscópio
no laboratório de Ciências.
A etapa seguinte configurou-se
pela construção de armadilhas confeccionadas pelos alunos, utilizando

materiais recicláveis. Os alunos fizeram uma busca exploratória, primeiramente em casa e depois na escola,
com propósito de investigar possíveis
criadouros de larvas dos mosquitos
e instalação das armadilhas.
Por fim, na 4ª etapa, as atividades avançaram os muros da escola
e os alunos compartilharam conhecimento e materiais produzidos na
escola com a comunidade local. “A
estratégia possibilitou aos alunos
a assimilação dos conhecimentos
científicos e o uso desses conhecimentos na busca da resolução da
problemática local, assim, tornando-os agentes transformadores e verdadeiros heróis da vida real”, conclui o
professor, que está na expectativa do
resultado final do prêmio, que deve
acontecer no final deste mês.

04

LOCAL

CASCAVEL, 6 DE JULHO DE 2022

Começou no sábado (2) e segue
com intensidade a montagem das
estruturas da ExpoConstruindo,
evento gratuito que começa em Cascavel na quinta-feira (7). A expectativa é de que mais de 25 mil pessoas passem pela feira até domingo
(10). Serão quatro dias de oportunidades para quem está construindo
ou reformando, ou deseja acompanhar de perto o que há de novidades
no setor da construção civil.
O ritmo frenético, envolvendo
dezenas de pessoas, é para que os
150 expositores estejam com todas
as estruturas prontas para receber o
público. As empresas investiram de
forma especial nos estandes com o
objetivo de proporcionar conforto e
inovação na apresentação dos produtos e serviços. Pouco a pouco, o
Centro de Convenções vai ficando
com o padrão de excelência já característico da ExpoConstruindo.
“Estamos acompanhando de
per to todo o processo de montagem para que tudo saia conforme
o planejado. Nosso foco é permitir
que a experiência para os visitantes seja extremamente agradável e
valiosa. Cada detalhe da organização
foi pensado nisso e os expositores
também estão se dedicando para
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ExpoConstruindo: Estrutura no Centro
de Convenções abre as portas na quinta

surpreender com estruturas incríveis pensadas no bem-estar e confor to das pessoas que passarem
pela ExpoConstruindo”, comenta o
organizador e idealizador do evento,
Edinho Milanezi.
O time de organização da ExpoConstruindo estima R$ 25 milhões
em negócios. Essa perspectiva positiva é resultado da solidez da feira,
cujo formato caiu no gosto do consumidor final e dos profissionais envolvidos nas diversas áreas da construção. “Teremos muito negócio sendo
fechado. As empresas estão vindo
com oportunidades arrojadas e muita
novidade. Quem vier para a feira, vai
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aproveitar condições únicas e poderá
realizar o sonho da reforma ou da
construção de um jeito ainda mais
especial. Esse é o nosso objetivo,
conectar as pessoas e gerar oportunidades”, comenta Edinho.
A abertura dos portões da ExpoConstruindo está prevista para as 14h
de quinta-feira (07). No primeiro dia, o
evento vai até às 22h. Já nos dias 08,
09 e 10, a ExpoConstruindo começa
às 10h e segue também até às 22h.
A entrada é totalmente gratuita.
Para antecipar seu credenciamento
para a edição de Cascavel da ExpoConstruindo, acesse: https://schenautomacao.com.br/expoconstruindo.
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Operador de Telemarketing: Profissional
essencial na missão diária da Uopeccan
Muitos podem pensar: é só uma
ligação. E não atender. Mas, para
um complexo hospitalar que atende
mais de 2 milhões de habitantes,
como é o caso do Hospital do Câncer Uopeccan, uma ligação atendida
e uma contribuição realizada fazem
toda a diferença. E para que esse
trabalho seja executado, é preciso
ter um time treinado. Na segunda-feira, 4 de julho, foi comemorado o
Dia do Operador de Telemarketing.
Ao todo, a equipe da Uopeccan tem
81 profissionais, sendo 43 em Cascavel e 38 em Umuarama.
Função essa, que exige dedicação. “Criamos estratégias com base
no suporte e informações recebidas
pela instituição. Com o processo
logístico adequado, a equipe de
operadoras busca contactar a maior
parte possível de pessoas que se
disponibilizam a auxiliar de forma
financeira”, explica a coordenadora
do setor de telemarketing, Elaine Ferreira de Assis. Dessa forma, caso se
encaixe melhor para o contribuinte,
os mensageiros passam recolher
pessoalmente a doação.
Durante a conversa, as operadoras explicam o trabalho realizado
pelo hospital e a impor tância de
cada contribuição para suprir o déficit
de manutenção dos serviços. Quem

contribui há 13 anos é o senhor
Divonsir Cardoso, conhecido como
Zico. Ele conta que sempre participou de atividades sociais e enxerga
o trabalho da Uopeccan como essencial. “As ações direcionadas ao hospital são de extrema impor tância,
para que a instituição possa atender os pacientes, principalmente
os com menos recursos. Me vejo
como um pequeno integrante de um
grande grupo de colaboradores, que
na soma, fazem a diferença”.
Operadora de telemarketing no
hospital desde 2008, em Umuarama, Gisele Renata Teixeira conta

que, em 2015, foi selecionada para
um concurso público, mas após 3
meses de trabalho, decidiu retornar
para a Uopeccan: “Todas as minhas
conquistas foram na Uopeccan. Não
me arrependo em momento algum
de ter deixado o concurso, porque o
telemarketing é um lugar muito gratificante, é uma forma de ajudarmos
os pacientes indiretamente”.
Quem desejar contribuir com o hospital, pode entrar em contato diretamente
com a equipe do telemarketing por meio
dos telefones (45) 2101-7022 e (45)
98408-4148 para Cascavel, ou (44)
2031-0794 para Umuarama.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A união faz a força e você terá certeza disso se puder somar forças com
os colegas para dar conta das tarefas e alcançar as metas em comum.
A dica também vale no amor. Ache um meio termo entre o que você
quer e o que seu bem deseja. Na paquera, os opostos vão se atrair.
Não permita que assuntos de casa ou família tirem a paz da união.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Camarão
Um dos efeitos
(bras.) físicos da ansiedade
Detector (?) Stulbach, ator
de aviões
brasileiro

Período iniciado com
a coroação de D.
Pedro II (Hist. BR)

Proteção da cobertura
de casas (pl.)
Forma do Em trajes
martelo
de Eva

Touro 21/04 a 20/05

A Lua na Casa 6 indica um dia de muito trabalho. Você vai priorizar seus
compromissos e vai cumprir as tarefas com a máxima dedicação. No
amor, pode se interessar por alguém do trabalho ou por uma pessoa
que já faz parte da sua vida e está sempre por perto.

O som
mais
agudo

Gêmeos 21/05 a 20/06
Simpatia e bom humor serão seus trunfos para manter um bom entro-

Brado
usado por
cocheiros

Grande
guindaste
do píer

Aquário 21/01 a 19/02

A Lua na Casa do Conhecimento desperta sua curiosidade e vontade
de aprender. Você pode aproveitar o incentivo para investir nos estudos.
À noite, você vai sentir um desejo enorme de sair da rotina, seja para
conhecer gente nova e encontrar um novo amor, seja para fugir dos
problemas e apimentar o romance.

Peixes 20/02 a 20/03

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde para você investir
nas mudanças que deseja promover em sua vida. Sua sensualidade
está acentuada e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera
ou na vida a dois. Prepare uma surpresinha picante para esta noite e
não deixe o ciúme cortar o clima da paixão.

Faz
referência
a
Suporte
com cabides da loja
de roupas

O da
cascavel
é mortal
Casa
(fig.)
Jogo da
CEF
Adorado;
venerado

Desembocadura
de um rio
501, em
algarismos
romanos

Afundar
na lama
(o carro)

Parte do
dente
Aquele que
discursa

BANCO

33

Solução

OP

Você vai querer o sucesso e colocará a carreira no topo das suas
prioridades hoje. A Lua também acentua a sua vaidade e você pode
apostar em receitas caseiras para ficar ainda mais bonita. No amor,
você estará confiante e saberá bem o que quer. A dois, evite disputas
bobas de poder e lutem juntos pelos objetivos em comum.

A ti
(Gram.)
Cheira;
aspira

(?)
Marinho:
fundou o
“O Globo”
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Cidade
mesopotâmica

Escrever
em caderneta

Sagitário 22/11 a 22/12

Seu entusiasmo será contagiante e vai ajudar você a motivar os
colegas. A Lua na Casa das Associações indica que você terá muita
facilidade para buscar seus objetivos e pode atrair aliados importantes
em sua jornada. Pode até pintar um clima de romance com alguém
da turma e os astros indicam que o namoro tem tudo para dar certo.

A prova
na qual é
impossível colar
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O céu indica um dia de muito trabalho para você. Procure cumprir suas
tarefas mais quieta no seu canto e evite comentar seus projetos com
os colegas. A Lua na Casa 12 recomenda atenção para não cair nas
armadilhas de gente falsa e invejosa. À noite, você pode ter saudade
de alguém que está longe ou pode ficar insegura em um namoro a
distância.

Esperma
(Biol.)
“Monstros
(?)”, filme
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Escorpião 23/10 a 21/11

Vias de
eliminação do
suor

Ave
comedora
de carniça
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Libra 23/09 a 22/10

Lua e Júpiter incentivam você a se unir aos colegas e somar forças
pelos objetivos que vocês têm em comum. No campo afetivo, você
saberá bem o que quer e vai escolher a dedo seu alvo nas paqueras.
Quem já tem um amor pode se entusiasmar com a ideia de oficializar
a união. Júpiter fortalece o amor e o companheirismo.

Assento
marcado
e determinado
Concede;
doa
Fechado;
entupido

Marido da
rainha
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Virgem 23/08 a 22/09

Os astros trazem boas vibrações para o seu bolso. Se você quer
aumentar os seus ganhos, fique atenta às oportunidades e também
cuide com os gastos, pois despesas inesperadas também podem surgir.
Sedutora, você vai atrair e envolver quem quiser. Se já tem, valorize e
fortaleça cada vez mais os laços com seu bem.

Fruto da
pereira
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Leão 22/07 a 22/08

A Lua deixa você supercomunicativa e você pode aproveitar isso para
investir mais na troca de ideias com colegas. Pode se destacar em reuniões, entrevistas e, também, ao negociar e fechar negócios. Notícias
de alguém que mora longe devem alegrar o seu coração: faça contato.
Na paquera, vai investir em bons papos para conhecer melhor o alvo.

Pessoa
que dirige
(meio de
transporte)
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Câncer 21/06 a 21/07

Assuntos de casa e trabalho devem dividir a sua atenção nesta quarta-feira. Resolva as questões de família para poder se concentrar melhor
nas tarefas depois. Júpiter na Casa 10 indica uma fase de boas oportunidades na carreira. A dois, aposte em programas caseiros. Seja
carinhosa, mas sem cobranças.

Espessa;
grossa
Grama
(símbolo)

4/grua — poti. 5/lugar. 6/telhas — veneno. 10/idolatrado.

samento com as pessoas. Júpiter na Casa das Associações também
dará uma força e tanto para você atrair aliados e transformar ideais
em realidade. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Não
seja ciumenta: controle-se!

Que dura
um ano
Sílaba de
“erguer”
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Em casa: Serpente a um
empate da classificação

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

O Futebol Clube Cascavel está
bem próximo de conquistar a classificação à segunda fase da Série
D do Campeonato Brasileiro. A Serpente Aurinegra está na 4ª colocação do Grupo 8, com 19 pontos
em 12 jogos. Para o Cascavel avançar, basta um empate no próximo
sábado (9) diante do Marcílio Dias,
de Santa Catarina, 5º colocado na
tabela com 14 pontos. Já o adversário terá que vencer para, matematicamente, seguir vivo na busca
por uma vaga na próxima fase. O
jogo, encarado como um confronto
direto, será realizado às 16h no
Estádio Olímpico Regional.
O zagueiro Willian sabe da responsabilidade da Serpente, principalmente por jogar em casa, e quer
confirmar a classificação já neste fim
de semana. “Vamos trabalhar firme
para este jogo contra o Marcílio Dias.
Só dependemos de nós ainda, então
é fazer uma boa semana para poder
estar buscando os três pontos”, afirmou o defensor.

O técnico Tcheco ressaltou a
impor tância da classificação e de
chegar bem colocado nos playoffs.
Por isso, a vitória na partida do próximo sábado é fundamental. “Continuamos no G4, depois do empate
com o São Luiz, o que foi importante.
E agora teremos essa decisão contra o Marcílio Dias para que a gente
possa tentar definir a nossa classificação para a próxima fase”, destacou o treinador.

GRUPO EQUILIBRADO
Como o time catarinense perdeu
em casa para o Azuriz por 1 a 0 na
última rodada e as equipes Aimoré e
Caxias ficaram no empate, o grupo 8
ficou ainda mais embolado. Apesar
de ser bastante improvável, matematicamente o Cascavel pode terminar
a fase na primeira colocação do
grupo, pois está cinco pontos atrás
do líder Azuriz, faltando seis pontos
a serem disputados.
Depois do Marcílio Dias, a Serpente encerra a primeira fase contra
o lanterna Próspera, fora de casa. Se
conquistar 6 pontos, o time ainda
pode avançar para o mata-mata nas
primeiras colocações, o que dará a
vantagem de decidir o próximo confronto em casa.

RETORNOS
Para o confronto contra o Marcílio
Dias, o técnico Tcheco deverá contar com o retorno do zagueiro Jacy.
O atleta estava confirmado para a
partida contra o São Luiz, na última
rodada, mas foi vetado um dia antes
do duelo após se machucar.
Outro retorno que é aguardado
pela comissão técnica e principalmente a torcida é do atacante Lucas
Batatinha, que sofreu uma fissura
na fíbula durante os treinamentos no
fim de maio.
De acordo com o Cascavel, o
atleta está em fase final de recuperação. “Esse tipo de lesão pode
demorar até oito semanas, mas ele
está em um estágio de recuperação
avançada”, disse o fisioterapeuta do

clube, Marcos Favero, que acompanha
de perto a evolução de Batatinha.
DE SAÍDA
O atacante Samuel rescindiu
nesta semana o contrato com o
FC Cascavel e deixou o clube. Conforme a assessoria do clube, o jogador recebeu uma proposta de uma
equipe de Malta e, a pedido do jogador, foi liberado pela diretoria aurinegra para jogar no futebol europeu.
Samuel estava na Serpente desde o
começo desta temporada. Ele participou de 17 jogos e marcou dois gols.
Este é 10º jogador que sai do
clube entre os atletas que iniciaram
a temporada. Deixaram o elenco 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, a Serpente apresentou mais de 11 reforços entre
o fim do Paranaense, em março,
e início da Série D, em abril, como
o goleiro André Luiz, os zagueiros
Itallo, Fernando e Jacy, o lateral-direito Michel, o meia Tiago Luís, e os
atacantes Lucas Coelho, Lucas Batatinha, Felipe Micael, Alencar Cavani
e Rodrigo Alves.

08

HOJE NEWS

CASCAVEL, 6 DE JULHO DE 2022

cresol.com.br

CRÉDITO
RURAL
CRESOL

#vemjuntoprocampo

