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A zona vem pra tela
Estacionamento será operado por aplicativo

Ao retornar para seu veículo estacionado
em uma das 5,1 mil vagas da “Zona Azul”
você encontrou aquela folhinha amarela da
notificação ? Você colocou a moedinha mas
“estourou” o tempo e foi notificado? Você
não encontra o “tiozinho” para pagar a notificação? Seus problemas acabaram. Muda
tudo no estacionamento regulamentado de
Cascavel.
A mudança começou quando a Tecnopark,
detentora do contrato com a Cettrans, mudou de mãos. Investidores do Rio de Janeiro
assumiram a empresa. E irão apresentar, na
próxima terça-feira, as inovações que permitirão a operação remota do sistema pelo
usuário. Será possível estender o horário
contratado remotamente, na tela do celular.
Também será possível quitar a notificação no
aplicativo ou por um site. E poderá fazê-lo no
débito ou no crédito do cartão.
O sistema poderá indicar até onde há,
naquele momento, maior possibilidade de
existir uma vaga para você estacionar. E os
aparelhos azuis dos parquímetros, perderão
relevância. Há outras dez plataformas para
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Agente opera o parquímetro: muda tudo

Da rua prá rua

Editorial
Cascavel superou – com exceções
de praxe – a rejeição inicial ao
estacionamento regulamentado.
Logo se assimilou que era preciso
regulamentar para garantir um
mínimo de rotatividade nas vagas.
Do contrário, o sujeito estaciona às 8
da manhã e “acampa” na vaga até a
noite. Porém o sistema era obsoleto.
O parquímetro foi um avanço. E
agora, vitaminado pela tecnologia de
informação, poderá colocar a cidade
como referência nacional. Afinal, a
zona (azul) veio para a tela.

operar o sistema, sem que você precise se agachar no “toco azul de metal” e inserir moedas.
A preocupação da empresa agora é fazer a
transição da “pré-história” dos parquímetros
para algo parecido com o sistema disponível
no Vale do Silício. Daí que a implantação será
gradual. A modernização do sistema foi uma
exigência do prefeito Paranhos, que ameaçou
licitar novamente, já que o modelo atual não
atende adequadamente.
O prefeito sonha com uma tal Smart City,
a cidade inteligente, em que todos os sistemas
estejam sincronizados e compartilhados.
Com a ação, pretende-se também diminuir
o gigantismo da máquina pública. Caberá a
operadora dos parquímetros oferecer agentes
para os novos serviços implantados. Estima-se que pelo menos 40 empregos serão ofertados inicialmente.
Ah, vai aumentar a área de abrangência
do estacionamento regulamentado? Se depender dos especialistas da Tecnopark não.
Segundo eles, 5,1 mil vagas gerenciadas pelo
sistema é um número só encontrado em
capitais.

Pressionado pelo comércio legalmente estabelecido e recolhedor de tributos, Paranhos vai atacar a multidão de ambulantes
no centro. Para minimizar o impacto social,
vai sugerir à Tecnopark o aproveitamento
de alguns deles - após o devido treinamento
– na operação dos novos serviços do estacionamento regulamentado.

Falou & disse
“Homens americanos preferem os
seios, que geram o alimento mais
completo, o leite. Da preferência
do homem brasileiro, sai o quê?”
(Alexandre Garcia, jornalista da Globo)

Só rindo

Adeus, “caixote”
Paço redesenha terminal aeroportuário
A obra inacabada, ali onde a onça
bebeu água, na região do aeroporto, será alterada. A original, que a
construtora Onça não concluiu,
previa acanhados 2,5 mil metros
quadrados.
O Paço, sob nova direção, desenhou um outro projeto para o terminal de passageiros do Aeroporto
de Cascavel. A dimensão salta para
6 mil metros quadrados, quase o
triplo.
A mágica surgiu do aproveitamento de “viga maluca” do projeto
original - que entrou fundo na terra e gerou um pedido de aditivo da
Onça.
A fundação robusta permitiu
agregar um mezanino gigante, uma
espécie de segundo andar, que ocupará metade do prédio. Assim, a capacidade da área de embarque salta
de 60 para 200 voantes. E permite
um janelão panorâmico no segundo andar, com vista para pousos e
decolagens. O novo projeto agrega
dois elevadores.
Também será ampliada a área

O seu cartão de benefícios.
benefí
fíícios
i

coberta para aproximação de veículos e taxis. O orçamento mais que
dobra. Dos R$ 7 milhões da onça
parda, para algo em torno de R$ 16
milhões.
Para enterrar o “caixote”, como o
prédio original inacabado é tratado
nos corredores palacianos, Paranhos aposta no poder de fogo da
bancada temerista de Cascavel: Roman, Giacobo, Kaefer e Giacobo.

Pitocas
Desde o último dia 18, nenhum
órgão público pode exigir mais:
1 - Autenticação em cópia de documentos 2 - Reconhecimento de
firma 3 - Cópia de comprovante
que esteja na base de dados de
outro órgão de governo. Passou
a valer o princípio da boa fé do
cidadão.
Gente ligada ao mundo da palestras andou sondando a possibilidade de trazer o técnico Tite, da
Seleção Brasileira, para Cascavel. A
agência do homem pediu R$ 70 mil.
Tem gente correndo até agora...

45 3038-2255
nutricard.com.br

Agenda

Acontece

A JCI Cascavel promove treinamento de líderes comunitários.
Será neste sábado, a partir de 8
horas.

Acaba de chegar a EcoSport
2018 na Slaviero Cascavel

A “Feijoada Solidária” da Associação Médica será no dia 19 de
agosto e tem o apoio das Farmácias Estrela.
O Festival da Tilápia é nesta
sexta-feira, no Seminário São
José. A renda é para o Recanto da
Criança.

Ele falou
“Não é que não haverá pessoas ao volante dentro de 20 anos.
É que simplesmente não haverá
volante”
(Elon Musk,
fundador da Tesla, veículos elétricos de condução semi-autônoma)

O Hooligans comunica que
não irá mais oferecer preços diferenciados para a mulherada.
Será em obediência a nova legislação, que permite ao estado
interventor meter o bedelho no
preço da boate. É a ditadura do
politicamente “correto”.
Construção civil dá sinais de
fumaça. A exemplo da Dabol, a
Tombini Arquitetura e Construção também inicia um novo
edifício. É na Carlos de Carvalho
com Recife. São 60 unidades residenciais.

