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Fiscalização ainda maior
no trânsito de Cascavel

A empresa que venceu a licitação para instalação e manutenção da fiscalização eletrônica 
(radares) em Cascavel está instalando novos equipamentos nos locais definidos pela Transitar 
desde o início da semana. O cronograma para os próximos 30 dias de trabalho considera pelo 

menos 20 locais de maior prioridade, além dos equipamentos do CCO (Centro de Controle 
Operacional). Após a conclusão da instalação, a Transitar fará comunicado sobre o início da 

fiscalização efetiva e da emissão das multas. l Pág. 3

De olho no futuro!
O FC Cascavel treina forte esta semana de olho no 
jogo de sábado (25), em casa, contra o Airmoré-RS 

que pode significar o encaminhamento da 
classificação antecipada da Serpente para a próxima 

fase. Além disso, o Cascavel também trabalha na 
integração dos “Piá do Ninho”, jogadores do Sub-20 

com o dia a dia do time profissional.
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Rosane Brandalise Corrêa, diretora do Departamento 
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, sobre a 

aplicação das avaliações diagnósticas com os alunos de 1º a 
5º ano de todas as Escolas Municipais’ 

Não existe fórmula mágica para sucesso 
empresarial, importante observar alguns fatores

Ao ter uma ideia de negócios e buscar recursos e esforços para transformar 
uma ideia em algo concreto, o empreendedor desconhece alguns itens que o 
diferenciam do empresário que gostaria de ser.

É muito comum os empreendedores só perceberem que cometeram erros, 
ou que faltou algo na empreitada, quando não estão conseguindo ter o retorno 
financeiro ou de satisfação idealizada.

No mundo dos negócios, o empresário precisa ter a iniciativa, ousadia e cria-
tividade do empreendedor aliada à técnica de execução de um perito no ofício. 
Também são necessários a habilidade, a flexibilidade e o poder de execução, a 
gestão e o controle de um administrador.

Quando não se tem algumas destas habilidades, é fundamental buscar sócios 
e parceiros complementares para assim garantir o equilíbrio necessário para o 
sucesso empresarial.

A gestão correta de cada setor e departamento da empresa, com ações e 
reportes que alinham os resultados atingidos pelos departamentos aos planejamen-
tos e expectativas geradas pelos empreendedores, é o que vai ajudar a entender 
se empresa está mais perto ou mais distante do sucesso empresarial.

Para uma boa gestão empresarial, o primeiro passo é reconhecer que um 
negócio não é composto apenas de um setor, como alguns empreendedores e 
alguns gestores defendem, colocando forças, energia, atenção e importância em 
departamentos isolados.

Uma empresa é um sistema complexo e, como todo organismo, precisa de 
trabalho em conjunto.

Setores interligados entre si, quando trabalham em harmonia e interdepen-
dência, são mais eficazmente gerenciados, direcionados e potencializadores de 
resultados, garantindo uma empresa mais saudável.

Em um país como o Brasil, apesar de toda a burocracia, cada vez mais as 
pessoas decidem abrir uma empresa. Seja por necessidade, sonho ou mesmo pela 
real oportunidade de mudar uma situação econômica e comercia desfavorável, 
empreender no Brasil e no resto do mundo é uma tarefa gratificante, quando bem 
planejada e executada, principalmente no que se refere ao impacto socioeconômico. 
Porém, Infelizmente, muitas acabam fechando as suas portas precocemente, seja 
por não adequação a fatores externos ou mesmo por inexperiência.

Portanto, é importante ter consciência de que a longevidade de uma organi-
zação depende, além da venda e entrega de produtos e serviços com valor para 
os clientes, de uma boa gestão. Afinal de contas, a administração competente 
possibilita o uso adequado dos recursos e controle para o melhor direcionamento 
das ações que ajudam no alcance dos objetivos.

Para melhorar a gestão de um negócio e não virar estatística negativa, é reco-
mendável a busca pela ajuda de consultores em gestão empresarial e estratégia, 
como os da Light Consulting & Coaching, que por meio de diagnósticos estratégicos 
e personalizados, ajudam a identificar as áreas da empresa que precisam de suporte 
prioritário. Assim, é possível diagnosticar e indicar soluções para o crescimento de 
maneira estruturada e organizada.

O importante é não abrir mão de uma atuação mais segura na gestão empre-
sarial de um empreendimento.

*Fábio Lima é consultor e mentor especialista em gestão empresarial - lightconsulting.com.br 
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 “Com o resultado destas avaliações nós vamos 
reorganizar o formato das capacitações ofertadas 
aos professores. Nós obtivemos uma visão geral e 
também pudemos verificar quais turmas precisam 

de maior intervenção tanto da Semed quanto 
da escola, para a recuperação dos conteúdos no 

pós-pandemia”.
SEMED
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Estratégica para o Brasil,
Nova Ferroeste lançou 
consulta pública do edital

Maior projeto ferroviário do Brasil, a Nova Ferroeste será 
estratégica para o desenvolvimento do País, afirmou o 
governador Ratinho Junior, ontem (21), no lançamento do 
processo de consulta pública do edital da ferrovia, que vai 
ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao Porto de Parana-
guá e terá mais de 1,5 mil quilômetros de extensão, incluindo 
os ramais até Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e Chapecó, 
em Santa Catarina. A Nova Ferroeste também é estratégica 

na consolidação de uma ferrovia bioceânica ligando os por-
tos de Paranaguá e Antofagasta, no Chile, conectando os 
oceanos Atlântico e Pacífico. “Esse corredor será um novo 
Canal do Panamá, vai trazer uma grande transformação 
à América do Sul”, completou. “Todo o processo, até este 
lançamento do edital para a consulta pública, foi feito em 
tempo recorde”, garantiu o coordenador do Plano de Ferro-
viário do Paraná, Luiz Henrique Fagundes.

NOVIDADE
Vale-gás maior e 
auxílio de R$ 400
para caminheiros

em discussão
l Economia 8

l Geral 6

CASCAVEL
Novos radares

mais ‘inteligentes’
já estão em fase

de instalação
l Geral 5
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Lotofácil concurso: 2552
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Noite de clássicos

na disputa por
uma vaga na

quartas-de-final

SÉRIE OURO
Cascavel Futsal
em quadra para

defender a ponta
e manter boa fase

l Esportes 12
ASSESSORIA
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CONTROLADOR DE VELOCIDADE
1 - Av. Brasil, oposto ao   766
2 - Av. Brasil, 700
3 - Av. das Pombas, 1255
4 - Rua Jorge Lacerda, 2819
5 - Av. Tancredo Neves, 3431
6 - Rua Bom Jesus, 56
7 - Rua Tito Muffato, 1552
8 - Rua Ipanema, 1113
9 - Rua Antonina, 1189
10 - Rua Manaus, 1524
11 - Av. Olindo Perolo, oposto ao   478 

Cruzamentos que lideram ranking 
de acidentes passarão a ter radar

A Transitar trabalha com estu-
dos permanentes de engenharia 
de trânsito e estatísticas que bali-
zam ações para maior segurança 
no trânsito, como a definição dos 
novos pontos da fiscalização ele-
trônica. Com 80% dos cruzamen-
tos semaforizados de Cascavel 
liderando o ranking em número de 
acidentes registrados, 22 dos 48 
pontos definidos receberão fisca-
lização eletrônica em semáforos.

A empresa vencedora do pro-
cesso de licitação para prestação 
de serviços técnicos de locação, 
implantação, remanejamento e 
manutenção de equipamentos de 
fiscalização eletrônica em Cascavel 
começou segunda-feira (20) insta-
lar novos equipamentos nos locais 
definidos pela Transitar. O crono-
grama para os próximos 30 dias 
de trabalho considera pelo menos 
20 locais de maior prioridade, além 
dos equipamentos do CCO (Centro 
de Controle Operacional), o qual 
possibilitará a gradativa funcionali-
dade, na medida em que os pontos 
forem aferidos e sinalizados.

Além dos primeiros quatro pon-
tos que já foram utilizados para 
os testes em escala real durante 
a licitação (Avenida das Pombas, 
1255; Rua Adolfo Garcia, 761; 
Rua Itália, 1056 e Avenida Brasil 
x Rua Erechim) que entrarão em 
funcionamento nos próximos dias, 
esta semana a empresa trabalhará 
na instalação de equipamentos na 
Brasil x Rocha Pombo; na Rua Jorge 
Lacerda, 2819 (proximidades da 
rodovia) e na Avenida Papagaios, 
860 (lombada eletrônica). 

De acordo com a presidente 
da Transitar, Simoni Soares, ao 
todo 48 pontos contarão com os 
novos equipamentos, que serão 

AVANÇO / PARADA /CONTROLADOR/
CONVERSÃO/FAIXA DO ÔNIBUS

1 - Rua Paraná x Rua Pio XII
2 - Av. Brasil x Av. Barão do Rio Branco (L/O)
3 - Av. Brasil x Av. Rocha Pombo (O/L)
4 - Av. Brasil x Rua Erechim (O/L)
5 - Av. Tancredo Neves x Av. Assunção
6 - Av. Tancredo Neves x Rua Vitória (SO/NE)
7 - Rua Rio Grande do Sul x Rua Salgado Filho
8 - Rua Paraná x Rua Sete de Setembro
9 - Rua Recife x Rua Manoel Ribas
10 - Av. Brasil x Rua Pio XII (L/O)
11 - Av. Brasil x Rua Visconde do Rio Branco (L/O)
12 - Av. Barão do Rio Branco x Rua Dimas Pires 
Bastos (N/S)
13 - Av. Barão do Rio Branco x Rua Dimas Pires 
Bastos (S/N)
14 - Rua Antonina x Av. Barão do Rio Branco
15 - Rua Vitória x Rua Manoel Ribas
16 - Rua São Paulo x Rua Pio XII
17 - Rua Salgado Filho x Rua Cuiabá
18 - Rua São Paulo x Rua Barão do Cerro Azul
19 - Av. Carlos Gomes x Rua Pe. Anchieta (N/S)
20 - Rua Presidente Kennedy x Rua Pio XII
21 - Rua Presidente Kennedy x Rua Jorge Lacerda
22 - Rua Marechal Cândido Rondon x Rua Recife

distribuídos em vias onde tecnica-
mente foi comprovado alto índice 
de acidentes/excesso de veloci-
dade e atendem também a reivin-
dicação da população.

AMPLA FISCALIZAÇÃO
Nos 22 cruzamentos onde 

haverá o controle de avanço de 
sinal também será fiscalizada a 
parada sobre faixa de pedestres, 
o excesso de velocidade, o trânsito 
sobre a faixa do ônibus e a con-
versão proibida, que é um fator de 
grande causa de sinistros principal-
mente nas avenidas, em que mui-
tos acidentes graves têm ocorrido 
com ônibus do transporte coletivo.

Além desses, 11 pontos con-
trolarão excesso de velocidade 
e outros 15 funcionarão como 

lombadas eletrônicas, as quais 
serão instaladas em vias de 
velocidade máxima permitida de 
40km/h, totalizando 120 faixas de 
rolamento que serão fiscalizadas.

Quando estiver totalmente insta-
lado, o sistema possibilitará a inte-
gração de um sistema de segurança 
pública capaz de identificar veículos 
com indícios de ilícitos, que contri-
buirá para o repasse em tempo real 
de informação aos demais órgãos 
de segurança. Por meio deste sis-
tema, será possível a utilização dos 
equipamentos de radar para contri-
buir não só para a segurança viária, 
mas para a segurança pública, com 
softwares especializados que rapi-
damente identificam a circulação de 
veículos suspeitos de ilícitos, como 
furtos, placas clonadas entre outros.

LOMBADA ELETRÔNICA
1 - Rua Adolfo Garcia, 761
2 - Rua Itália, 1056
3 - Av. Papagaios, 860
4 - Rua Minas Gerais, 1986
5 - Rua São Paulo, 80 (Esc. Mun. Galdis Maria Tijola)
6 - Rua Indiara Gandhi, 628
7 - Rua Xavantes, 1765
8 - Rua Gandhi, 474
9 - Av. Brasil, 5472
10 - Av. Brasil, 6837
11 - Av. Papagaios, 1675
12 - Rua Presidente Kennedy, 4298 (L/O)
13 - Rua Xavantes, 323
14 - Rua Cabo Clodoaldo Ursulano, 672
15 - Rua Interlagos, 252
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Com a missão de melhorar a 
vida dos cascavelenses, a nova 
sede da Secretaria Especializada 
de Cidadania, Proteção à Mulher 
e Políticas sobre Drogas, a SESD 
foi inaugurada esta semana no 
bairro Brasmadeira, em Cascavel. 
O novo espaço vai dar sequência 
aos trabalhos da secretaria, que já 
vinham sendo realizados na sede 
da Guarda Municipal. Porém, agora, 
com uma sede própria, o objetivo 
é promover um atendimento ainda 
mais amplo à comunidade.

O combate às drogas e a recu-
peração de dependentes químicos 
é uma bandeira da secretaria, algo 
acompanhado de perto pelo pre-
feito Leonaldo Paranhos. “É mais 
um passo para, de fato, cada vez 
mais dar musculatura para essa 
luta tão difícil. De todas as ações 
no município, eu classifico essa 
como uma das mais difíceis, mas 
mais necessárias. Aliás, não pode 
ser apenas um desafio do poder 
público, é preciso de uma rede de 
orientação, de prevenção e, claro, 
uma grande ferramenta de recupe-
ração. O poder público entra com 
a infraestrutura, mas a cidade 

SESD: Uma “nova porta” para 
mudança de vidas em Cascavel

 SECOM

precisa acolher esse programa que 
é o de salvar a vida das pessoas e 
de famílias”, observa.

O secretário da pasta Misael 
Júnior, ao celebrar a nova unidade 
disse a sede é identificada pelo 
“verde esperança que é o que 
essas famílias que nos procuram 
precisam. Precisam de esperança 
para um ente querido que precisa 
de recuperação e nós somos essa 
esperança. A Prefeitura é uma par-
ceira dessa família”.  

Segundo ele, a SESD ficará res-
ponsável por encaminhamentos a 
quem precisa de atendimento espe-
cializado em Cascavel em relação a 
dependência de drogas. “Nós vamos 
receber as pessoas que querem o 
encaminhamento para as clínicas 

de recuperação, passar para as 
UBS, para verificar qual exame que 
é necessário e, assim, possamos 
fazer o internamento de forma volun-
tária e involuntária. Não precisa ter 
encaminhamento, é só chegar na 
secretaria, nos procure e vamos 
encaminhar você para qual serviço 
que você precisa, seja de Assistência 
Social, seja de Secretaria de Saúde. 
Vamos te dar a direção que você pre-
cisa para passar por essa situação 
que você está passando”, explica. 
A Secretaria também está apta a 
atender às mulheres e imigrantes. 
O atendimento será de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h. A sede fica na Rua 
Clementino Miranda, nº 2.100, no 
Bairro Brasmadeira. 
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Saiba mais: copel.com/energiasolidaria

Energia de graça  
para 380 mil famílias.

Consumo de até  
150 kW/h por mês.

Renda familiar de até ½ 
salário mínimo por pessoa.

A FORÇA QUE MUITA  
GENTE PRECISA PARA  
SEGUIR EM FRENTE.

P R O G R A M A
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
Peixes, hoje rola uma aglomeração de planetas na sua Casa da 
Fortuna e isso significa que você deve nadar na fortuna. Como 
dizem, dessa água não bebereis, me afogarei! Tudo indica que irá 
lutar pra atrair recursos materiais e deve ter sucesso.  

Sagita, o céu mostra que você conta com sorte e coragem pra ir 
atrás do que deseja. De quebra, conta com facilidade pra fazer 
contatos. Esbanjando pique e iniciativa, não deve ficar parada(o) 
e tende a fazer suas atividades com a maior empolgação, só 
precisa segurar a impaciência pra não se irritar com ninguém.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Os astros dão um rolê na sua Casa das Transformações e pro-
metem deixar o seu signo mais emotivo, intenso e corajoso. Tudo 
indica que irá se jogar de cabeça no trabalho e deve ter sucesso, 
sobretudo se lida com os negócios ou finanças de outras pessoas. 
Se está só, seu jeito mais amigável e falante deve atrair olhares.

Um clima de união deve tomar conta de suas relações pessoais 
ou profissionais, meninos e meninas de Libra. Aí tudo indica irá 
trabalhar junto com os outros e vocês tendem a cooperar um 
com o outro. Os astros só pendem pra controlar a impaciência e 
irritação pra não brigar com ninguém e correr o risco de detonar 
suas alianças ou romper relações. 

Tudo indica que irá tomar a iniciativa e dar duro no serviço. Há 
chance de assumir um cargo de liderança no trabalho. Sua saúde 
deve ficar firme e forte, embora possa pintar uma febre, inflamação 
ou dor de cabeça. Ainda bem que tende a se recuperar em dois 
palitos. Cautela com a automedicação.

Câncer 21/06 a 21/07
Contando com mais dinamismo e iniciativa, seu signo talvez faça um 
pouco de tudo. De quebra, tende a buscar suas metas com entu-
siasmo, energia e agressividade. E há grandes chances de alcançar 
suas ambições, sobretudo na sua profissão, cancerianos amados. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Tudo indica que você vai se animar com os seus sonhos e pode ir 
atrás dos seus objetivos com animação, ousadia e energia. Talvez 
conte até com a ajuda de gente próxima, sobretudo seus colegas 
e parças, Gêmeos. Nas amizades, só tenha cautela pra forçar a 
barra e brigar com alguém. 

Touro 21/04 a 20/05
O desejo de ter mais privacidade deve pintar. Se o seu signo 
puder trabalhar longe dos colegas ou sozinho, tudo indica que 
o serviço irá render muito mais. Pode se magoar fácil e guardar 
ressentimentos, mas a dica dos astros é não reprimir nenhuma 
energia e usá-la de maneira produtiva, taurinas e taurinos. 

Seu poder de comunicação tá on e tudo indica que irá arrasar em 
seus contatos, coleguinha de Aquário. Com a mente ágil, as ideias 
tendem a surgir bem rápido e deve ter facilidade pra expressar 
o que pensa. Mas como seu lado impulsivo também pode dar as 
caras, corre o risco de falar o que vier à sua cabeça e acabar se 
envolvendo em mexericos. 

O desejo de ter abundância em casa tende a ficar forte, mas não 
deve ficar esperando as coisas caírem do céu, não. Tudo indica 
que seu signo irá tomar decisões impulsionado por esse desejo 
e vai buscar o que quer. De quebra, você conta com pique e 
dinamismo, sobretudo se trabalha num negócio familiar.

Os astros revelam que o seu signo não deve ficar parado, leonina/
leonino. Com a mente animada, com convicções forte e a fim de 
abrir horizontes, deve tomar decisões! Só tenha cautela pra não 
agir na base da impulsividade e acabar sendo irresponsável. Boas 
chances de se dar bem na carreira.

Não tenho bola de cristal, mas os astros estão mostrando aqui que 
você deve ter facilidade pra impressionar todo mundo e escolher 
bem com quem se relaciona. Tudo indica que irá fechar excelentes 
parcerias. Se está na pista, alguém que tenha um bom papo tem 
tudo pra atrair a sua atenção.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MSBP
TELECURSO

NINARRUIR
MOLECAGT

PERASCELA
DUCORAL
OAAAM

ODA
ABSURDOEP
SOCIOPERI

TOSTLOS
AM

UATER
FATORSAP

O

COZIDOSIÇ
GULOSEIMA

DOLARSPAS

Escon-
derijo do

tatu

Tipo de
ensino a
distância

Cair;
desabar 

O lugar
sem ha-
bitantes

Fruta de
casca

verde (pl.)
Nojo;

aversão

Tolice;
disparate

Ditongo
de "muito"

"Esquadrão
da (?)",
atração
do SBT

Terceira
pessoa

do plural

Parceiro
em um
negócio

(?) Her-
manos,
banda

brasileira

Estou
(bras.
pop.) 

Cor do
Bidu
(HQ)

Fazer
parar;
deter

Vestígios
da chuva
em estra-
da de terra

Engolir
(?): aguen-
tar desa-

foros

RR
(Geog.)

Rutênio
(símbolo)

Utensílio da mesa
do estudante

Criatura;
ente (pl.)
Ladrão
(gír.)

É proibido de dirigir,
no Brasil

A Estrela Solitária 
do futebol carioca

Acalentar;
embalar
Menina
(bras.)

Abrigo do
preso

Cadete
(abrev.)

Canto
em coro

Pequenos
círculos

Herói indí-
gena (Lit.)
Baralho ci-
gano (pl.)

Consoantes
de "seta"
Decepa;

corta

Sílaba de
"fases"

Ivo Pitanguy,
cirurgião

Clínicas de
estética
Puxador
de água

Iguaria
saborosa
Moeda

dos EUA

Motivo
Prepara-
dos no
fogo

5/lalau — menor. 6/moleca — mutila. 7/absurdo. 10/porta-lápis.
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Com apenas quatro rodadas para 
o fim da primeira fase da Série D do 
Brasileirão, o FC Cascavel busca 
encaminhar a classificação ao 
mata-mata neste fim de semana. 
No sábado (25) a Serpente Aurine-
gra recebe o Aimoré-RS, às 16h, no 
Estádio Olímpico Regional, em par-
tida válida pela 11ª rodada. 

O FC Cascavel é o vice-líder do 
Grupo 8, com 18 pontos, três tentos 
a menos do que o líder Azuriz, que 
soma 21. Já o adversário do fim de 
semana está na quarta colocação 
com 17 pontos. Ou seja, a partida 
será decisiva para ambos os times. 

Em caso de vitória, a Serpente 
pode encaminhar a classificação 
à segunda fase com três rodadas 
de antecedência por conta da dife-
rença de cinco pontos para o São 
Luiz, 5º colocado, e também pela 
combinação dos resultados. “Nós 
entendemos que a vitória é imi-
nente neste jogo em casa diante 
do Aimoré, porque podemos ficar 
muito próximos da classificação”, 
destaca o técnico Tcheco.

O Cascavel fez até o momento 
cinco jogos em casa pela competição. 

A equipe soma quatro vitórias e ape-
nas uma derrota. O bom retrospecto 
atuando como mandante faz com 
que o time esteja ainda mais con-
fiante para avançar de fase.

O atacante Rodrigo Alves, um 
dos destaques da Serpente na 
Série D, destaca a importância do 
apoio da torcida no próximo jogo. 
“Ao lado do nosso torcedor, temos 
que buscar esses três pontos para 
garantir o mais rápido possível a 
classificação”, afirma.

Caso a Serpente não vença a 
partida, a classificação pode ocor-
rer na rodada seguinte. Cascavel e 
São Luiz estarão frente a frente na 
12ª rodada, mas desta vez o duelo 
será no Rio Grande do Sul. 

‘PIÁ DO NINHO’
As atividades nas divisões de 

base do Cascavel foram retomadas 
após dois anos de paralisação dos 
torneios por causa da pandemia. 
O Sub-20, por exemplo, é coman-
dado pelo técnico cascavelense 
Cristiano Ávalos, ex-zagueiro que 
foi campeão brasileiro pelo Santos. 

Entre os destaques da equipe 
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Série D: Meta da Serpente 
é antecipar a classificação

estão dois “Piá do Ninho” que, 
além da equipe da categoria de 
base, integram também o dia a 
dia do time profissional: o volante 
Pedro Henrique, de 19 anos, e o 
goleiro Heverton, de 20. 

Outros atletas também já realiza-
ram treinos com o time profissional 
para acelerar essa integração entre 
base e profissional. Os jogadores 
Akira, Eduardo Leite, Léo, Cadu, Juni-
nho e Sassá são alguns exemplos 
de jogadores do Sub-20 que já tive-
ram a oportunidade de treinar com 
o time principal da Serpente. 

ESFORÇO na preparação para antecipar a 
classificação para próxima fase
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