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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

Apac: Projetos serão entregues em janeiro
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Dengue: vigilância orienta sobre
cuidados antes das viagens de férias
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Unioeste e parceiros inauguram
dois eletropostos em Cascavel

Cascavel dá um impor tante
passo para o futuro da sustentabilidade urbana, com o lançamento
do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável. A ação é uma parceria da Prefeitura de Cascavel, da
Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
e da Unioeste. Dois eletropostos
também foram entregues ontem.
Quando equipes da prefeitura
e da Fundetec pensaram na compra de novos veículos elétricos
e se depararam com um problema: 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-Graduação Mestrado em Engenharia
de Energia na Agricultura, do câmpus 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.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

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.

Turismo rural em pauta em Cascavel

A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Cascavel promove nesta
sexta-feira (20), às 8h30, no miniauditório do Centro de Convenções e
Eventos do Município, uma palestra
sobre turismo rural.
A renomada especialista do setor
Andreia Maria Roque conduzirá o trabalho. O objetivo é preparar o Município
para se tornar uma potência em turismo
rural no Paraná.
Há alguns meses o Sebrae/PR e a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico contrataram uma empresa especializada em turismo para fazer todo um
diagnóstico, criar um projeto e preparar
o Município para desenvolver e estimular o turismo rural.
Desde então, especialistas têm visitado as propriedades, feito entrevistas e
capacitando os atores locais responsáveis
ou apoiadores do setor, assim como o Sindicato Rural de Cascavel.
Andreia tem mais de 20 anos de

experiência na área, coordenando grupos
de trabalho, dando aulas e sendo consultora de turismo e desenvolvimento territorial. 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, criamos um grande grupo de trabalho”, disse
Paulo Vallini, diretor do sindicato.
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Orientações sobre dengue serão
reforçadas no período de férias
O verão começa neste domingo
(22), mas as chuvas características da
época já chegaram a Cascavel, que,
somadas ao calor e ao lixo encontrado 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 boletim epidemiológico divulgado pela
Secretaria de Estado da Saúde,
existem 11 casos de dengue confirmados em Cascavel.
Para fazer com que o número
não aumente, o controle de endemias 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

acumular água, para que, quando
voltarem, não encontrem uma surpresa”, explica a coordenadora de
Endemias, Mari Lúcia Dalsasso.
Prédios públicos também são vistoriados 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 limpeza 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.

Lixo nas ruas

Um dos maiores problemas é o lixo jogado nas ruas. De acordo com a coordenadora 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 denunciar pelo 156, canal de atendimento da prefeitura.

TELHADO do MAC acumula água da chuva

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Divulgação

Sanepar apresenta Plano de Segurança da Água
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 Cascavel, 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 mananciais 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.

Como detentora da concessão dos serviços 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 também 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 atribuições compartilhadas, e que Cascavel foi escolhida por ter sido dentre as
maiores cidades do Paraná a que mais
sofreu com a estiagem. “Nossos indicadores, além do Lago Municipal, já mostravam 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 andamento 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 sociedade 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.
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Algumas das maiores empresas de inovação e tecnologia do
mundo estarão em Cascavel em
fevereiro de 2020 para par ticipar
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 Corporation, 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 viagem de organizadores do Show Rural
Digital ao Vale do Silício, na Califórnia (Estados Unidos). O gerente de TI
da Coopavel, Rogério Aver, e o coordenador do SRD, José Rodrigues da
Costa Neto, viajaram à região de San
Francisco acompanhados de integrantes da Avetop, equipe que venceu o hackathon do 1º Show Rural
Digital, em fevereiro de 2019.
“Tivemos a oportunidade de visitar 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

DIVULGAÇÃO

Referências da inovação
virão ao Show Rural Digital

INTEGRANTES da Avetop,
Neto e Aver em visita a empresas
inovadoras do Vale do Silício

a qualquer momento. A viagem da
equipe campeã do hackathon foi custeada pelo Banco do Brasil, patrocinador máster da primeira edição.

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 agronegócio, conforme o coordenador do Show Rural Digital, que será uma das atrações 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 movimentação financeira estimada na casa dos R$ 2 bilhões.

Licitação dos quiosques tem 13 empresas interessadas
Foi realizada esta semana (18)
a concorrência para exploração dos
quiosques na região central de Cascavel. Treze empresas participaram do
certame que começou com abertura do
envelope 1, contendo a documentação
de habilitação das empresas.
Algumas empresas foram desabilitadas 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 conformidade 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 Município. Os envelopes de preços permanecem vistados e fechados, sob a guarda
do Departamento de Gestão de Compras e Administração.
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Apac: Projetos serão
entregues em janeiro
Os projetos para a construção
da Unidade da Apac (Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados) 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

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 Marinho 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.
PRF

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.

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 aconteceu 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 recebimento 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 discussões acaloradas e movimentos políticos e civis contrários
à implantação da unidade em
Cascavel foram criados.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

PRE apreende 472 kg de maconha e carro furtado
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu na tarde de ontem
(19) na PR-180 cerca de 472 quilos de maconha que eram transportados 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 motorista teria fugido para uma estrada
rural do Distrito de Juvinópolis,
abandonou o veículo e fugiu.

Em vistoria, os policiais encontraram 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
afir mou 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 Delegacia da Polícia Civil.
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O MOTORISTA abandonou o carro e fugiu, mas
foi encontrado e preso

ESPORTE
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Flamengo histórico
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 partida marcada para as 14h30 (de
Brasília), no Estádio Internacional
Khalifa, em Doha, no Catar.
O jogo é encarado pelos torcedores flamenguistas como o “dos
sonhos”. A ascensão meteórica
na temporada fez os rubro-negros 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 Liber tadores.
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 venceram o Liverpool por 3 a 0, com
dois gols de Nunes e um de Adílio.

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 Henrique, 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 Libertadores também depois de 38 anos - a
história está se repetindo? -, falte
a conquista do Mundial.
Mas, é fato, que independentemente 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 favoritismo ao seu lado. Assim, despretensioso, o Flamengo quer novamente
superar mais um adversário, como
fez ao longo de todo o ano de 2019
Liverpool x Flamengo – 21/12, às 14h30

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk (Gomez),
Henderson e Robertson; Keita, Milner e
Wijnaldum; 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
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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.

