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Cascavel ingressa no “time
sustentável” do Paraná

Cascavel dá um importante passo ao futuro da sustentabilidade urbana, com o lançamento 
do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável. Com a intenção de adquirir veículos 

elétricos, a prefeitura e a Fundetec buscaram parceria com a Unioeste para a instalação 
de eletropostos na cidade. Ontem foram entregues dois e em breve haverá mais seis. O 
abastecimento é gratuito. Segundo o autor do projeto, “Cascavel é uma das primeiras a 

fazer parte do time sustentável no Paraná”. l Pág. 3
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Governador Ratinho 
Junior, que mobiliza todo 

o Estado nesta quarta-
feira para combater o 

mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue. 

Sou dependente da 
avaliação dos outros?

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Nesta reflexão, eu te convido a perceber a graça de Deus agindo 
em nós, em todos os momentos da nossa vida e dos nossos dias. 
Deus está sempre agindo, Ele nunca para de agir. Por isso, quando 
as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus parou de 
trabalhar. Não! Ele trabalha sempre para nos sustentar, para nos dar 
todo o bem. Mas nem sempre nós estamos abertos para a acolhida e, 
mesmo pensando assim “estou aberto, mas as coisas não acontecem”, 
nem sempre nós realmente estamos. 

A acolhida da graça de Deus é um caminho, é um pouco por dia. 
Quem vai fazendo o caminho provavelmente consegue captar mais 
a força e o amor de Deus. Quando nós deixamos de caminhar, nós 
deixamos mesmo de caminhar. Por isso é sempre tempo de começar, 
de recomeçar, de decidir e buscar permanentemente.

Queria falar sobre a importância de não sermos dependente do 
juízo dos outros. E aqui entra a questão da vaidade. A vaidade é o 
constante gabar-se diante dos outros. Tudo se faz para dar na vista 
das pessoas. Um monge antigo descreve como: o propósito da vaidade 
é um companheiro bem difícil, ele prefere se instalar naqueles que 
gostariam de levar vida virtuosa. Provoca neles o desejo de contar ao 
outro como é difícil a sua luta. Procuram com isso a admiração das 
pessoas. Imaginam como muitas pessoas viriam bater à sua porta, 
viriam buscá-lo para uma conversa e os forçariam a acompanhá-las 
na vaidade. A pessoa pensa continuamente nas pessoas e na opinião 
delas. Então pensa: qual a impressão que causo aos outros? Será que 
as pessoas acham bom o que eu faço? 

Na vaidade não sou eu mesmo. Dependo do julgamento das outras 
pessoas. Fico sempre imaginando como tornar mais espetacular minha 
próxima aparição em cena para ser também devidamente aplaudido. 

Naturalmente, a todos faz bem quando somos reconhecidos e 
aprovados pelo que fazemos. Seria hipocrisia dizer que ficamos total-
mente neutros diante do reconhecimento e do louvor. Não se trata 
de ficar absolutamente livres disso, mas de relativizar a procura de 
reconhecimento, para dele não sermos dependentes. Não sermos 
dependentes do reconhecimento! Até isso cria dependência. 

Há pessoas que fazem tudo imaginando e pensando: o que será que os 
outros vão dizer disso? Será que eu vou fazer bem, será que vou agradá-los? 
Nós precisamos ter convicção daquilo que fazemos e fazer bem porque é 
certo fazer bem e não depender da avaliação dos outros. Pensemos nisso. 

GERALDO BUBNIAK/AEN‘‘

‘‘
 “Faremos um grande 

trabalho de enfrentamento, 
com todos mobilizados 

para conter a dengue. A 
população precisa ser alertada, 

informada, para que tenhamos o 
menor número possível da 
doença aqui no Paraná”.

‘‘

‘‘
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Panorama
esportivo

JOGAM HOJE
                     ESPANHOL

17h Eibar x Granada

                  ALEMÃO
16h30 Hoffenheim x B. Dortmund

                   ITALIANO
16h45 Fiorentina x Roma

FASES
DA LUA

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 04 08 13 19 22 25 
concurso: 0240

08 16 35 36 47 49

concurso: 2026

concurso: 1421

06 16 22 38 48 52
concurso: 2218

concurso: 5151

29 33 51 59 60

concurso: 5450

50.609
91.591
44.312
44.744
61.503

ATLÉTICO MINEIRO

concurso: 2031

09 11 19 23 32 35 38
42 50 52 66 69 71 73 

77 78 80 81 91 99

01 05 08 22 23 46

09 17 32 38 45 53 72

OUTUBRO

MINGUANTE
19/12 - 02h59

Paranaguá
NOVA
26/12- 03h15

max 30
min 19

Sábado
21/12/2019

Maringá
max 29
min 19

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 24

Londrina
max 29
min 17

Curitiba
max 28
min 15

Sexta
20/12/2019

Parcialmente nublado
com pancadas de chuvaDomingo

22/12/2019

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
03/01 - 01h46

CHEIA
10/01 - 17h23

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Surfe
O surfista curitibano Yago 
Doda se despede hoje da 
temporada 2019 do Cir-
cuito Mundial, em Pipeline, 
no Havaí, em busca de 
seu melhor resultado no 
ano. Ele, que tem o quinto 
lugar no Surf Ranch de 
Kelly Slater, em Lemoore, 
Califórnia, como melhor 
resultado no calendário 
atual, está nas quartas 
de final, ou seja, entre os 
oito melhores da etapa, e 
hoje (20), no último dia da 
janela em Pipeline, busca 
uma vaga na semifinal 
diante do líder do campeo-
nato e postulante ao título 
Ítalo Ferreira.

Vôlei
Vindo de uma sequência 
de três vitórias consecuti-
vas na Superliga feminina, 
o Curitiba Vôlei entra em 
quadra nesta sexta-feira 
(20) em busca de dar 
continuidade ao bom 
desempenho das últimas 
rodadas. Em um confronto 
direto com a equipe do Fla-
mengo, o time paranaense 
visa subir na tabela ainda 
neste ano. A partida está 
marcada para as 19h, no 
Ginásio da Universidade 
Positivo, e marca o encer-
ramento das disputas 
neste ano, com retorno já 
marcado para janeiro de 
2020. Na classificação da 
Superliga, o Curitiba é o 
9º colocado com 8 pontos, 
enquanto o Flamengo 
é o 10º com 7.

Futsal
Com dois títulos e um 
terceiro lugar conquista-
dos nas três competições 
disputadas em 2019, o 
Umuarama Futsal não per-
deu tempo e anunciou, na 
noite de quarta-feira (18), 
a renovação de contrato 
com o técnico Nei Victor 
para a próxima temporada. 
Este ano, o primeiro com 
o treinador à frente do 
elenco, o time umuara-
mense foi campeão dos 
Jogos Abertos do Paraná e 
da Taça FPFS, além de ter 
sido terceiro colocado na 
Série Ouro do Paranaense. 

 Rio de Janeiro - O 
título do Circuito Mun-
dial de Surfe de 2019 será 
definido nesta sexta-feira 
(20), último dia da janela 
de competição em Pipe-
line, no Havaí. Mas antes 
de os surfistas caíram 
na água para as disputas 
que se iniciarão a partir 
das quartas de final, uma 
coisa é certa: o campeão 
será um brasileiro.

A definição ocorreu 

Título do Mundial de Surfe é
novamente de um brasileiro 

ontem (19), com o reinício 
da competição após uma 
semana de paralisação por 
conta das condições do mar. 
Melhor para o líder do cam-
peonato, o potiguar Ítalo 
Ferreira, que logo na pri-
meira bateria das oitavas de 
final venceu o paranaense 
de Matinhos Peterson Cri-
santo, por 11.84 a 4.23 e 
acabou com as chances 
do estadunidense Kolohe 
Andino ser campeão. Ele 

precisava vencer a etapa e 
torcer para Ítalo e Gabriel 
Medina serem eliminados 
nas oitavas.

Gabriel Medina, aliás, 
sofreu para avançar às 
quartas de final, o que 
daria o título inédito a 
Ítalo caso não o fizesse. É 
que o mar voltou a ficar 
sem ondas enquanto o 
atual campeão trava duelo 
com o conterrâneo Caio 
Ibeli. Tanto que a vitória 

de Medina foi por 4.23 a 
1.19, notas que certamente 
seriam descartadas com o 
mar em outras condições.

Agora, o título de 2019 
ficará com Ítalo, pela pri-
meira vez, ou Medina, 
que já venceu em 2014 e 
2018. Os dois ainda serão 
os representantes do Bra-
sil nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020, quando o 
surfe fará sua estreia no 
programa olímpico. 

Porto Alegre  – O 
argentino Eduardo Cou-
det foi apresentado oficial-
mente pelo Internacional 
nessa quinta-feira (20), um 
dia depois de sua chegada a 
Porto Alegre. Em sua pri-
meira entrevista coletiva 
no clube pelo qual assinou 
até o fim de 2021, o coman-
dante disse que escolheu o 
time gaúcho pela paixão.

“Vamos começar a dar 
forma ao time, é o que pre-
tendemos, ter um time com-
petitivo. Um time que seja 
protagonista. Sempre digo o 
mesmo: Não podemos asse-
gurar resultado, mas muito 
trabalho e ser competitivo 
sempre. É o que temos que 
preparar. A torcida merece 
um time competitivo, que 
os identifique em campo. 
Escolhi o Inter por ser um 
time passional, eu gosto de 

Porto Alegre – O Grê-
mio anunciou, ontem (19), 
que chegou a um acordo 
com Renato Gaúcho para 
a renovação do contrato 

do treinador, depois de um 
período de negociações. Por-
taluppi e Imortal ampliaram 
o vínculo por mais um ano.

Renato e o Grêmio 
sempre mostraram inten-
ção em manter o trabalho 
que perdura desde o meio 

de 2016. Os títulos em 
série só reforçam o plano 
de manutenção. Na atual 
passagem ele foi campeão 

da Copa do Brasil, da 
Libertadores, da Recopa e 
duas vezes do Estadual.

Classificado para a 
próxima Libertadores 

direto à fase de grupos, o 
treinador ainda atingiu o 
objetivo do fim do ano e, 

mais uma vez, teve avalia-
ção amplamente positiva 
no comando do elenco.

“Com o novo vínculo, o 
maior ídolo da história gre-
mista pode alcançar outra 
marca: se tornar o técnico 
que mais vezes dirigiu a 

equipe. Atualmente na ter-
ceira colocação, ao lado de 
Telêmaco Frazão de Lima, 
Renato tem no calendário a 
garantia de que deve ultra-
passar ícones como Felipão 
e Oswaldo Rolla e assumir o 
primeiro lugar na lista dos 
treinadores mais longevos 
na história do Tricolor”, 
disse o Grêmio na nota 
que oficializou o acordo.

Renato Gaúcho 
renova e se 
encaminha

para ser quem 
mais comandou

 o Grêmio

Eduardo Coudet fala de “paixão”
ao ser apresentado no Internacional

times passionais, todos que 
dirigi foram assim. Eu digo 
que gosto dessa loucura 
linda da torcida, que vive, 
defende e está constante-
mente pensando nas cores 
desta camisa. É um desafio 
lindo e vou fazer todo pos-
sível para armar à altura do 
que significa um time e sua 
história”, disse Coudet.

O treinador disse ainda 
que estudará o elenco 
antes de pensar em refor-
ços: “Penso que o Inter tem 
um plantel muito bom, por 
isso temos que pensar nas 
definições que temos, quais 
jogadores vamos precisar, as 
necessidades que teremos. 
Mas o importante é um 
time que a torcida se sinta 
identificada, que transmita 
do campo para torcida. 
Que seja protagonista, um 
time com muito coração, 

que dispute da primeira à 
última bola como se fosse a 
primeira”, comentou.

O certo é que ele não terá 
muito tempo para isso, pois 
o Inter terá compromissos 
importantes logo no início 
da temporada. O Colorado 
começa sua trajetória na 
fase preliminar da Liberta-
dores em fevereiro contra um 
representante do Chile ainda 
a ser definido. Até lá, refor-
ços devem ser anunciados. 
Damián Musto, do Huesca 
(ESP) e Rodinei, do Fla-
mengo, estão encaminhados.

Argentino Coudet em sua primeira coletiva como treinador do Inter INTERNACIONAL

01 03 06 08 09 11 12 15
16 17 18 19 21 23 24

concurso: 1905
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A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Cascavel promove nesta 
sexta-feira (20), às 8h30, no miniau-
ditório do Centro de Convenções e 
Eventos do Município, uma palestra 
sobre turismo rural. 

A renomada especialista do setor 
Andreia Maria Roque conduzirá o traba-
lho. O objetivo é preparar o Município 
para se tornar uma potência em turismo 
rural no Paraná.

Há alguns meses o Sebrae/PR e a 

 Cascavel dá um impor tante 
passo para o futuro da sustentabi-
lidade urbana, com o lançamento 
do Programa de Mobilidade Urbana 
Sustentável. A ação é uma parce-
ria da Prefeitura de Cascavel, da 
Fundetec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológico) 
e da Unioeste. Dois eletropostos 
também foram entregues ontem.

Quando equipes da prefeitura 
e da Fundetec pensaram na com-
pra de novos veículos elétricos 
e se depararam com um pro-
blema: onde iriam abastecê-los? 
Pensando nisso, procuraram a 
Unioeste a fim da elaboração dos 
eletropostos, já que é um material 
importado e caro.

A partir do Programa de Pós-Gra-
duação Mestrado em Engenharia 
de Energia na Agricultura, do câm-
pus de Cascavel, foi montado e 
executado o eletroposto. 

Cristiano Fernando Lewandoski 
é doutorando no programa e foi 
ele quem projetou a construção 
do eletroposto. De acordo com sua 
visão, a cidade entrou no ramo de 
mobilidade elétrica, já que, dentre 
todas as cidades do Brasil que 
estão investindo, Cascavel é uma 
das primeiras a fazer parte do time 
sustentável no Paraná. 

Unioeste e parceiros inauguram 
dois eletropostos em Cascavel

Turismo rural em pauta em Cascavel 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico contrataram uma empresa espe-
cializada em turismo para fazer todo um 
diagnóstico, criar um projeto e preparar 
o Município para desenvolver e estimu-
lar o turismo rural. 

Desde então, especialistas têm visi-
tado as propriedades, feito entrevistas e 
capacitando os atores locais responsáveis 
ou apoiadores do setor, assim como o Sin-
dicato Rural de Cascavel.

Andreia tem mais de 20 anos de 

experiência na área, coordenando grupos 
de trabalho, dando aulas e sendo consul-
tora de turismo e desenvolvimento terri-
torial. Ao longo desta semana, ela visitou 
propriedades e empresas do setor. Tudo 
isso faz parte do trabalho de diagnóstico 
e treinamento dos atores locais. “Estamos 
nos preparando bem para que o projeto 
saia do papel. Por isso estamos sendo 
bastante criteriosos e, além disso, cria-
mos um grande grupo de trabalho”, disse 
Paulo Vallini, diretor do sindicato.

 

Mais postos
Foi proposta então a criação de mais seis eletropostos, que serão distribuídos 
pela cidade: frente à prefeitura, na Praça da Catedral, na Unioeste (alimentado 
pelo painel solar), na Fundetec, no Lago Municipal e no Hospital Universitário. 
Cristiano diz que até o fim do ano que vem dez eletropostos estarão instalados 

na cidade. O uso será gratuito aos usuários.
Levando em consideração a parte econômica tanto de quem usa quanto para a cidade, 

Lewandoski diz que uma aluna do programa estará incumbida de fazer o payback (o 
retorno econômico). “Essa aluna vai estudar e monitorar os carros elétricos, fazendo 

comparações aos carros a combustão e trazer levantamentos sobre o retorno econômico 
sobre a hipótese de compra ou não dos automóveis”.  O doutorando também traz a 

questão do IPVA, pois, com a aquisição de modelos elétricos, mesmo sendo mais caro, 
não haverá necessidade do pagamento do imposto anualmente. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Cascavel discutiu nessa quinta-feira 
(19) o PSA (Plano de Segurança da 
Água), com a participação de técnicos 
da Sanepar, das áreas da Saúde e de 
Meio Ambiente do Município de Cas-
cavel, da Defesa Civil do Estado e do 
Município, de ONGs, de universidades e 
da sociedade civil. Foram apresentadas 
e debatidas as ações que estão sendo 
desenvolvidas nas bacias dos manan-
ciais de abastecimento da cidade.

O PSA segue a metodologia 
da OMS (Organização Mundial da 
Saúde) e atende às diretrizes da 
Portaria de Consolidação número 5 
do Ministério da Saúde, que define o 
padrão de potabilidade da água para 
consumo humano. 

 O verão começa neste domingo 
(22), mas as chuvas características da 
época já chegaram a Cascavel, que, 
somadas ao calor e ao lixo encon-
trado nas ruas, a cidade se torna um 
ambiente propício para a proliferação 
do Aedes aegypti, o famoso mosquito 
transmissor da dengue.

De acordo com o último bole-
tim epidemiológico divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
existem 11 casos de dengue con-
firmados em Cascavel. 

Para fazer com que o número 
não aumente, o controle de ende-
mias reforçará as orientações de 
prevenção. “Agora chega o período 
de férias e as pessoas viajam. 
Orientamos para que, quando 
forem viajar, cuidem para não 
deixar nada no quintal que possa 

Orientações sobre dengue serão 
reforçadas no período de férias

acumular água, para que, quando 
voltarem, não encontrem uma sur-
presa”, explica a coordenadora de 
Endemias, Mari Lúcia Dalsasso.

Prédios públicos também são vis-
toriados e notificados. Caso do MAC 
(Museu de Arte de Cascavel). Nesta 
semana a reportagem do HojeNews 
recebeu imagem mostrando o telhado 
do museu cheio de água parada.

De acordo com Mari Lúcia, a 
equipe do local já foi notificada 
e tem uma semana para limpar o 
telhado. “O tempo para fazer a lim-
peza é de três a dez dias, depois 
nós retornamos para verificar. Se 
não tiver sido resolvido, a gente 
passa para a vigilância de saúde 
e eles aplicam multa”. 

O valor da multa varia conforme a 
situação encontrada em cada local.    

TELHADO do MAC acumula água da chuva

Lixo nas ruas
Um dos maiores problemas é o lixo jogado nas ruas. De acordo com a coorde-
nadora de Endemias, Mari Lúcia Dalsasso, quando agentes encontram lixo nas 
ruas orientam para ligar ao Ecolixo, no (45) 3902-1392. “Esse período é muito 

chuvoso, bem preocupante, então nós orientamos a ligar para o Ecolixo porque o 
pessoal recolhe o material”.  Quem encontrar lixo na rua também pode denun-

ciar pelo 156, canal de atendimento da prefeitura.

Sanepar apresenta Plano de Segurança da Água
Como detentora da concessão dos ser-

viços públicos de abastecimento, a Sanepar 
iniciou os levantamentos e os diagnósticos 
das bacias dos três rios que abastecem a 
cidade: Cascavel, Peroba e Saltinho, e tam-
bém do Rio São José, que passará a integrar 
a lista dos mananciais de abastecimento a 
partir do próximo ano.

O presidente da Sanepar, Claudio 
Stabile, explicou que a ideia é fazer um 
trabalho de responsabilidade e de atri-
buições compartilhadas, e que Casca-
vel foi escolhida por ter sido dentre as 
maiores cidades do Paraná a que mais 
sofreu com a estiagem. “Nossos indica-
dores, além do Lago Municipal, já mos-
travam a gravidade da situação hídrica e 
dessa necessidade, desse cuidado com 

as bacias hidrográficas. Dentro da ideia 
de responsabilidades compartilhadas, 
propusemos trazer principalmente a 
população para discutir e entender 
cada medida que está sendo tomada”, 
argumentou Stabile.

Promovido pela Sanepar, o evento 
teve por finalidade apresentar o anda-
mento das atividades executadas até 
agora e o cronograma previsto para os 
próximos meses, que deve contar com 
a participação de entidades estaduais e 
municipais, de representantes da socie-
dade civil, das associações de classe e de 
representantes dos usuários da bacia. 

O PSA de Cascavel servirá de base 
e modelo para os demais sistemas de 
abastecimento da Sanepar.  



 Algumas das maiores empre-
sas de inovação e tecnologia do 
mundo estarão em Cascavel em 
fevereiro de 2020 para participar 
da segunda edição do Show Rural 
Digital. As confirmações mais 
recentes são da Plug and Play, 
a mais ativa aceleradora mundial 
da atualidade, a AWS (ligada à 
Amazon) e a Climate Corpora-
tion, subsidiária da Bayer líder 
da indústria em inovação digital 
para a agricultura.

A confirmação da participação 
dessas três empresas é um dos 
resultados práticos de recente via-
gem de organizadores do Show Rural 
Digital ao Vale do Silício, na Califór-
nia (Estados Unidos). O gerente de TI 
da Coopavel, Rogério Aver, e o coor-
denador do SRD, José Rodrigues da 
Costa Neto, viajaram à região de San 
Francisco acompanhados de inte-
grantes da Avetop, equipe que ven-
ceu o hackathon do 1º Show Rural 
Digital, em fevereiro de 2019.

“Tivemos a oportunidade de visi-
tar gigantes da inovação e muitas 
aceleradoras. Fizemos o convite e 
essas três aceitaram participar do 
Show Rural Digital”, afirma Neto. O 
convite está em análise também na 
diretoria de grandes ícones do Vale 
do Silício, que poderão confirmar 

Referências da inovação 
virão ao Show Rural Digital
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Disrupção
A viagem de uma semana aos Estados Unidos permitiu que os integrantes da 
comitiva da Coopavel conhecessem o que há de mais moderno em pesquisas 
e soluções inovadoras para os mais diferentes setores produtivos. “Ficamos 

surpresos com os investimentos e dedicação de grandes empresas, como IBM 
e Microsoft, a temas como inteligência artificial e machine learning (máquinas 
que aprendem), e também em estudos avançados e bastante promissoras em 

computação quântica”, afirma Neto.
O pensamento e o agir disruptivo toma conta do Vale do Silício e mostra que é 
possível dar saltos de competitividade em inúmeras áreas, inclusive no agrone-
gócio, conforme o coordenador do Show Rural Digital, que será uma das atra-
ções do 32º Show Rural Coopavel. A mostra de tecnologia para o agronegócio 

será de 3 a 7 de fevereiro de 2020 em Cascavel, no Oeste do Paraná. Serão 650 
expositores, com expectativa de público superior a 250 mil pessoas e movimen-

tação financeira estimada na casa dos R$ 2 bilhões.

 Foi realizada esta semana (18) 
a concorrência para exploração dos 
quiosques na região central de Casca-
vel. Treze empresas participaram do 
certame que começou com abertura do 
envelope 1, contendo a documentação 
de habilitação das empresas.

Algumas empresas foram desabilita-
das por documentação incompleta.

As empresas BW Comércio de 

Combustíveis Ltda, Caffee & Sabor Sucos 
e Lanches Ltda, Daloures Comércio de 
Alimentos Ltda, Vinibel Comércio de 
Lanches Ltda e Waligura e Filhos Ltda 
apresentaram a documentação em con-
formidade com edital.

Foi concedido às empresas Giason & 
Giason Comércio de Flores e Decorações 
Ltda, G.P. de Oliveira, Jurema Morais 
Peres e M. de Souza Comércio de Lanches 

Eireli prazo para apresentação à Comissão 
de Licitação dos originais dos documentos 
apresentados em cópia simples para fins 
de habilitação. 

O resultado de habilitação será 
publicado no Órgão Oficial do Municí-
pio. Os envelopes de preços permane-
cem vistados e fechados, sob a guarda 
do Departamento de Gestão de Com-
pras e Administração.

Licitação dos quiosques tem 13 empresas interessadas

a qualquer momento. A viagem da 
equipe campeã do hackathon foi cus-
teada pelo Banco do Brasil, patro-
cinador máster da primeira edição. 

INTEGRANTES da Avetop, 
Neto e Aver em visita a empresas 

inovadoras do Vale do Silício



06  POLÍCIA HOJE NEWS, 20 DE DEZEMBRO DE 2019

 

A PRE (Polícia Rodoviária Esta-
dual) apreendeu na tarde de ontem 
(19) na PR-180 cerca de 472 qui-
los de maconha que eram trans-
portados em um carro com registro 
de furto. A ação aconteceu após o 
veículo passar pelos policiais em 
alta velocidade e não obedecer aos 
sinais de abordagem. 

De acordo com a PRE, o moto-
rista teria fugido para uma estrada 
rural do Distrito de Juvinópolis, 
abandonou o veículo e fugiu. 

Os projetos para a construção 
da Unidade da Apac (Associação de 
Proteção e Assistência aos Conde-
nados) de Cascavel só devem ser 
entregues ao governo do Estado 
a partir da segunda quinzena de 
janeiro de 2020. A informação 
foi confirmada pelo presidente da 
Associação, Alci Rotta Júnior. 

Segundo ele, foi necessária a 
contratação de um último projeto 

Apac: Projetos serão 
entregues em janeiro

Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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30 
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36

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) lança às 14h desta sexta-feira (20) mais uma edição 
da Operação Integrada Rodovida em todo o País. A operação, que abrange as festas de 
Natal, Ano-Novo e Carnaval, vai até 1º de março de 2020, e envolve cinco ministérios 
- Justiça e Segurança Pública; Infraestrutura; Saúde; Educação; e Mulher, Família e Direitos 
Humanos -, polícias estaduais, guardas municipais e outros órgãos ligados à área de trânsito. 
As ações têm como objetivo reduzir os índices de violência no trânsito.

de análise de solo, terraplanagem 
e fundação, que só será finalizado 
no início de janeiro. 

Ainda não há encontro agendado 
com o governador Ratinho Júnior e o 
secretário de Segurança, Rômulo Mari-
nho Soares, data que só deve ser 
definida depois de a Associação ter a 
garantia de que todos os projetos estão 
finalizados, para que seja entregue a 
documentação completa da obra. 

Verba garantida?
Questionado sobre a verba 
de R$ 11 milhões do Fundo 

Penitenciário Nacional, Rotta 
afirmou que se espera que ela 

esteja garantida. A reportagem 
procurou por diversas vezes 

a Secretaria de Segurança 
Pública sobre o assunto, mas 

não recebeu retorno. 
Ainda no fim de novembro, os 

vereadores da Comissão de 
Segurança Pública enviaram à 

secretaria um ofício informando 
sobre a doação do terreno, para 
a construção da unidade, pela 

prefeitura ao Estado. Isso acon-
teceu após uma confusão entre 

a Câmara e a prefeitura sobre de 
quem seria a responsabilidade 

de informar sobre a doação. Não 
houve a confirmação do recebi-
mento do documento. O prazo 
anunciado inicialmente para a 
entrega dos projetos e garantia 
da verba em questão, era o mês 

de setembro.
A discussão para a doação do 

terreno na Câmara rendeu dis-
cussões acaloradas e movimen-

tos políticos e civis contrários 
à implantação da unidade em 

Cascavel foram criados. 

PRF

PRE apreende 472 kg de maconha e carro furtado
Em vistoria, os policiais encon-

traram 26 tabletes de maconha 
nos bancos e no porta-malas do 
veículo, que tem registro de furto 
de 18 de outubro em Curitiba. 

Após buscas na região, o 
motorista foi encontrado. Ele 
afirmou que receberia R$ 3 
mil para fazer o transpor te da 
droga, mas não revelou a cidade 
de entrega. Ele foi encaminhado 
com o entorpecente para a Dele-
gacia da Polícia Civil.   

O MOTORISTA abandonou o carro e fugiu, mas 
foi encontrado e preso 

PRE 
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 Exatamente 38 anos e uma 
semana depois de terem definido 
o campeão mundial de 1981, 
Flamengo e Liverpool voltam a 
ficar a frente neste sábado (21) 
para decidir o título do Mundial 
de Clubes da Fifa 2019, em par-
tida marcada para as 14h30 (de 
Brasília), no Estádio Internacional 
Khalifa, em Doha, no Catar.

O jogo é encarado pelos torce-
dores flamenguistas como o “dos 
sonhos”. A ascensão meteórica 
na temporada fez os rubro-ne-
gros começar a pensar nos Reds 
desde a metade do ano, quando 
os ingleses venceram a Liga dos 
Campeões da Europa e o Rubro-
-Negro se garantia no mata-mata 
da Libertadores.

O sonho, é claro, tem um final 
feliz, como foi há quase quatro 
décadas, quando o Flamengo do 
técnico Paulo Carpegiani e de 
jogadores lendários da equipe ven-
ceram o Liverpool por 3 a 0, com 
dois gols de Nunes e um de Adílio. 

Flamengo histórico
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Alisson; Alexander-Ar-
nold, Van Dijk (Gomez), 
Henderson e Robert-
son; Keita, Milner e 
Wi jnaldum; Salah, 
Sadio Mané e Roberto 
Firmino. Técnico: Klopp

Diego Alves; Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo 
Marí e Filipe Luís; W. 
Arão e Gerson; Everton 
Ribeiro, Arrascaeta e 
B. Henrique; Gabogol. 
Técnico: Jorge Jesus

Liverpool x Flamengo – 21/12, às 14h30

Eterno camisa 10 rubro-negro, o 
Galinho Zico foi eleito o melhor 
jogador em campo naquela partida, 
que pelo Fla contou também com 
nomes como o do goleiro Raul e 
do lateral-esquerdo Júnior, outros 
estão entre os grandes jogadores 
da história do time carioca.

A versão 2019 da equipe 
também está credenciada a ser 
imor talizada, com Jorge Jesus, 
Arrascaeta, Gabigol e Bruno Hen-
rique, principalmente. Não raro, 
as discussões sobre qual time 
rubro-negro é melhor domina as 
conversas sobre futebol.

Talvez para a geração atual, que 
não precisa provar nada depois do 
título do Brasileirão com diversos 
recordes e do título da Libertado-
res também depois de 38 anos - a 
história está se repetindo? -, falte 
a conquista do Mundial.

Mas, é fato, que independen-
temente disso, o Flamengo deste 
ano já é histórico. Reascendeu o 
orgulho do torcedor e o retomou o 

brio do futebol brasileiro, que neste 
sábado irá enfrentar uma potência 
mundial, com jogadores de toda a 
parte do planeta e comandada por 
um treinador da Alemanha, escola 
que prometia ser a sucessora do 
Brasil no futebol e que tem o favori-
tismo ao seu lado. Assim, despreten-
sioso, o Flamengo quer novamente 
superar mais um adversário, como 
fez ao longo de todo o ano de 2019 
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verao.pr.gov.br

O VERÃO FICA AINDA 
MELHOR NO PARANÁ.

Conheça o Paraná. Paisagens incríveis, cachoeiras, as praias  
mais limpas do Brasil e muita hospitalidade. Venha para  

o verão do Paraná. Você vai se surpreender.
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