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FIQUE LIGADO
CHARGE

Metralhadoras apontadas para todos os lados: vão 
começar as postagens no Facebook. Você também 
já deve ter percebido a presença de muitas ofensas 
nas redes sociais, não é mesmo? 

Tenho notado que muitas pessoas estão utili-
zando as redes sociais não apenas para compar-
tilhar seus pontos de vista sobre determinados 
temas, mas fazendo isso de forma ofensiva em 
relação a internautas que eventualmente tenham 
posicionamento diferente daquele do emissor. 
Conforme constatou a estudiosa Pollyana Ferrari, 
“a emoção anda presidindo a razão”.

É o caso do tema relacionado ao coronavírus, 
isolamento social, crise econômica e medidas 
adotadas pelos governos diante da pandemia 
mundial. Compreendo que parece inevitável poli-
tizar o assunto, por estar intimamente ligado à to-
mada de decisão dos gestores públicos, sejam eles 
presidente, ministros, governadores ou prefeitos. 
No entanto, entendo que nem todos os conteúdos 
veiculados e postagens feitas nas redes precisam 
ter, necessariamente, um lado político, até mesmo 
porque não é possível afirmar que todos os cida-
dãos se identificam com partido A ou partido B, 
muito menos os defendem.

Há quem pense que só existem dois tipos de 
brasileiros: ou você é petista ou bolsonarista. Er-
rado! Essa dicotomia expressada na internet se 
tornou doentia, como se houvesse necessidade de 
classificar todas as pessoas em uma dessas duas 
“categorias”. Sob esse prisma, quem não é um, é 
outro e deve ser hostilizado. 

É uma visão muito reducionista! Precisamos 
rever esse modo de pensar. Não podemos aceitar 
que as redes sociais se tornem máquinas rotulado-
ras. Queremos liberdade para emitir opinião e ser 
respeitados por ela. Faz parte da democracia. Mas 
precisamos exercer esse direito com respeito ao 
ponto de vista alheio.

Por isso eu faço a pergunta: é possível opinar 
sem ofender? E a resposta é sim. Até mesmo é pos-
sível criticar sem ofender, isso se chama criticismo 
construtivo. Mas nesse caso estamos falando de 
opinião. Afinal de contas, mais convence quem 
tem argumentos ponderados, equilibrados, con-
tendo prós e contras e atribuindo peso maior para 
aqueles considerados mais relevantes. Não se con-
vence ninguém xingando o seu interlocutor. Pense 
nisso. Ainda que sua intenção não seja argumen-
tar para convencer os outros, se não concorda com 
eles, apenas respeite-os.

Acredito que haja consenso no objetivo final: 
todos querem que a saúde e que a economia vão 
bem, então não precisam se atacar nas redes so-
ciais. Parece uma obsessão por ser o dono(a) da 
razão, ou pela maior soma de curtidas. Será que 
é isso que motiva as pessoas? Temos que colocar 
a mão na consciência, pois muitos embates não 
valem a pena. 

Que tal trocarmos provocações por proposi-
ções? 

Desafio você, que tem hábito de fazer postagens 
polêmicas, a compartilhar no Facebook conteú-
do informativo de maneira empática, contendo 
comentário agradável para quem vai ler ou no 
mínimo curioso, para que sua publicação seja in-
teressante e conquiste a atenção do outro. Dê o seu 
melhor para tornar as redes sociais mais amistosas 
e construtivas. Desse modo, todos temos a ganhar.

Sucesso a todos!

É possível opinar 
sem ofender?

O coronavírus está 
mudando nossas 
vidas. Não simples-
mente da alteração 
da rotina nesses dias 
de isolamento, em 
que não podemos 
mais fazer cami-
nhadas no Lago ou 
ir aos nossos bares 
ou restaurantes pre-
feridos. Isso mudou 
também, mas serão mudanças mais pro-
fundas que irão nos afetar no mundo pós-
-pandemia.

Mudanças que o mundo levaria décadas 
para passar, que a gente levaria muito tem-
po para implantar voluntariamente, a gen-
te vai ter que adotar no susto, em questão de 
alguns meses. É como se o coronavírus fun-
cionasse como um acelerador de futuros. 

O ponto de partida é ter consciência de 
que os efeitos da pandemia podem durar 
muitos meses. 

A primeira grande mudança será nos va-
lores e comportamento das pessoas. As cri-
ses obrigam as comunidades a se unirem e 
trabalharem mais como equipes, seja nos 
bairros, entre funcionários de empresas, seja 
onde for, assim como ocorreu com as gera-
ções que viveram guerras.

Outra mudança será decorrente da crise 
fi nanceira provocada pela pandemia. Por 
si só será um motivo para que as pessoas 
economizem mais e revejam seus hábitos de 
consumo. Consumir por consumir já saiu 
de moda. 

Os cuidados com 
a saúde e o bem-es-
tar também serão 
infl uenciados di-
retamente. Mesmo 
depois que o vírus 
passar, o medo da 
aglomeração deve 
permanecer. Bares, 
restaurantes, aca-
demias e outros seg-
mentos terão que 

redesenhar seus espaços para reduzir a 
aglomeração e facilitar o acesso a produtos 
de higiene. E isso vai afetar também direta-
mente aos artistas e produtores culturais.

O home offi  ce já era uma realidade para 
alguns profi ssionais, mas essa modalidade 
de trabalho vai crescer ainda mais. Além 
da economia, o trabalho remoto evita a ne-
cessidade de estar em espaços com grande 
aglomeração, como os ônibus do transporte 
público.

As vendas pela internet também passam 
a ser uma opção mais forte. Assim como a 
educação à distância, que ganhará ainda 
mais adeptos diante de tanta mudança e da 
necessidade urgente de atualização dos co-
nhecimentos por questão de sobrevivência. 

Enfi m, as transformações passam pela 
política, economia, modelos de negócios, 
relações sociais, cultura, a relação com a ci-
dade e o espaço público, entre outras coisas. 
Entender todas estas mudanças é impor-
tante para nos prepararmos para o que vem 
por aí. Porque uma coisa é certa: o mundo 
não será como antes.

17 de abril
1521 — Martinho Lutero é excomungado 
da Igreja Católica por Leão X pelas críticas 
feitas ao Papa.

18 de abril
Dia Nacional do Livro Infantil
1882 – Nasceu o escritor Monteiro Lobato.
1955 - Morreu o físico alemão Albert 
Einstein.
1973 - Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) cria o Projeto 
Fundiário do Paraná, estabelecendo a sede 
em Cascavel.  

19 de abril
1925 - Forças do governo retomam o 
controle de Foz do Iguaçu, depois de sete 
meses em poder dos militares revolucio-
nários.
1954 - Começa a colonização de Nova 
Santa Rosa.
1986 - Frustrado o sonho de criar a Univer-
sidade Federal do Oeste, a comunidade 
regional começa a propor a estadualização 
da Fecivel.

20 de abril
1936 - Nasce Nelson Emílio Menegatti, 
em Erechim (RS). Presidiu o Tuiuti Esporte 
Clube, Autódromo, Acic e o Sindicato Rural.  

21 de abril
1792 – Tiradentes é executado e esquar-
tejado.
1968 - Criada a Sociedade para o Desen-
volvimento e Emancipação do Estado do 
Iguaçu (Sodei).
2005 - Fundação da Academia Cascavelen-
se de Letras.

22 de abril
1922 - Nasce, em Santa 
Cruz do Sul (RS), o professor 
Marcos Cláudio Schuster 
(foto), idealizador da 
Unioeste.

23 de abril 
Dia Mundial do Livro
1978 - Primeira prova ofi cial de kart em 
Cascavel, etapa local da Fórmula Única de 
Kart (125 cilindradas). Vencida por Sérgio 
Luiz Pacheco.
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Paranhos joga duro

Pacagnan, prefeito de Cascavel?
Possível adiamento das eleições deste ano por causa da pandemia de Covid-19 
poderá levar juízes ao comando de prefeituras. A disputa prossegue fi xada 
em outubro, mas a falta de perspectiva de quando a crise acabará 
alerta políticos e magistrados. Eles já discutem cenários no 
caso de não ser possível a população ir às urnas no primeiro e 
segundo turnos. Entre as alternativas cogitadas nos bastidores 
estão postergar até dezembro, unifi car com as disputas de 
2022 ou realizar o pleito no início do ano que vem, tudo sem 
prorrogar mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Na ar-
gumentação aparece que prorrogação poderia gerar contes-
tações de adversários políticos. Nos dois últimos quadros, a 
linha sucessória prevê que o juiz responsável pela Comarca 
da cidade assuma a administração local provisoria-
mente em caso de ausências de prefeito, do vice e 
do presidente de Câmara Municipal. O diretor do 
Fórum de Cascavel é o magistrado Rosaldo Elias 
Pacagnan (foto).

PT quer a Câmara de Vereadores   
A presidente do PT, Glades Helena Rossi, atendeu pedido da coluna e informou parte 
da nominata de pré-candidatos ao Legislativo de Cascavel. “Alguns nomes que ainda 
não querem que divulgue, outros estão em processo de decisão. Até agora havíamos 
nos preocupado com quem precisava se fi liar. Agora vamos construir junto ao fi liado 

a mais tempo. Chapa completa é a maior possibilidade”, comenta. 
Confi ra os nomes: Roberto Americano, Darci Bazzo, Dario Rocha, Professor  Paulino, 

Cena Touro, Valter Miranda, João Festner, Clemir dos Santos, Laércio de Oliveira, Adir 
da Silva, Fernando Delgado, José Rivaldo, Luiz Fernando Maciel, Edmilson Oliveira, 
Tiarlhes Cousseau, Robielson Barreto, Adelcio de Azeredo, Dani Braz, Liliam Porto, 
Elenice Guarez, Sabrina Magalhães, Daiane Globs, Missaid Mainardi e Luzia Alves.

Votos na cesta
Rumores dão conta que pré-candidatos ao Legislativo - e até vereador com 

mandato, estariam entregando cestas básicas nos bairros em ritmo eleitoreiro. 
O problema é que seriam produtos comprados pela prefeitura, dando vantagem 

ilegítima aos entregadores. A coluna soube da existência e aguarda comprovação 
de eventual abuso. Numa pancada só, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), man-

dou comprar R$ 600 mil em comida.

O prefeito deixou claro não pensar em mexer nos salários dele, do secretariado 
e comissionados. Disse que doar vencimento é ato de demagogia e pode aca-
bar em corrupção. Paranhos alega necessitar do soldo mensal superior a R$ 
20 mil para subsistência, pois não tem outras rendas. Segundo argumenta, sua 
atuação na economia de recursos e combate à corrupção são contribuições 
importantes à sociedade. Também discorda de o vereador cascavelense abrir 
mão do subsídio. Todos devem trabalhar bem, merecendo os pagamentos, 
acredita o alcaide.

Demagogia e corrupção 

Entrevistado terça-feira (14), no EPC/Catve (foto), o prefeito Leonaldo Para-
nhos foi duro em questões encaminhadas pelo âncora Jorge Guirado e os jor-
nalistas Laís Laíny e Luiz Nardelli. Ele não sabia que 60 funcionários do quase 
inoperante transporte coletivo urbano estão de aviso prévio. Disse estudar 
subsídio às concessionárias buscando evitar o colapso total, condicionando 
o auxílio a nenhuma demissão. Também reiterou disposição de canetear 
multas pesadas contra empresários desobedientes às normas do decreto 
restritivo às atividades comerciais. Pequenos, médios e grandes devem andar 
na linha, alerta.

Reprodução
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alerta políticos e magistrados. Eles já discutem cenários no 
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estão postergar até dezembro, unifi car com as disputas de 
2022 ou realizar o pleito no início do ano que vem, tudo sem 
prorrogar mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Na ar-
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Os desportistas Wanderley Faust 
(PSL) e Daniel Chimia Scalco (DEM), 
confi rmam pré-candidaturas ao Le-
gislativo, tal qual centenas de outros 
postulantes. A estimativa é de que 
não mais de 10 partidos consigam 
fechar lista e registrar menos de 300 
candidatos na Justiça Eleitoral. Cada 
um com folha de serviços prestados 
na área, ambos dizem que sua prin-
cipal motivação é a fraca atuação 
da gestão Leonaldo Paranhos (PSC). 
Experiente em campanha partidária, 
Faust atende convite do presidente 

da provisória do PSL, Paulo Porsch, 
apoiando compromisso de coligação 
com o PROS, onde é prefeiturável Ed-
gar Bueno de quem foi secretário de 
Esportes. Ele se considera preparado 
para encarar a maratona em busca 
de votos. Faust aprofunda conversa 
com integrantes da administração 
passada em busca de apoio, de olho 
no espaço deixado pelos vereadores 
Aldonir Cabral (PL), e Pedro Sampaio 
(PSC), que abandonaram o grupo. 
Ele também afi rma estar pronto ao 
debate com adversários. 

Graduado em Educação Física 
e depois de prestar serviços em 
quatro gestões, passando por nove 
secretários, o técnico Chimia garan-
te conhecer o esporte local. O apoio 

dele ao pré-candidato Berté resulta 
de convivência antiga, incluindo 
atuação conjunto na pasta de Es-
porte. A comunidade esportiva terá 
alternativas.

Chimia com Berté

Faust e Chimia rumo à Câmara 

R$ 3 mi da publicidade   
Rotulado como especialista em marketing político, o prefeito de Cascavel Leonaldo 
Paranhos (PSC), poderá terminar o mandato sem conseguir licitar agência para fazer 
propaganda da prefeitura. Falta de interesse não é. Aconteceram três tentativas sem 
sucesso por conta de falhas nos processos, o último deles cancelado no Tribunal de 
Contas com indícios de irregularidades. A NTV, Blanco e By Vivas, atuais agenciado-
ras, foram licitadas na segunda gestão do antecessor Edgar Bueno (PROS). 

Lobo na trilha   
De 2017 em diante Paranhos pagou a propaganda da gestão assinando aditivos de 
prazos e valores. O mais recente está em investigação no Ministério Público. O Muni-
cípio tem encaminhado as explicações solicitadas. Em meio à pandemia do corona-
vírus, Paranhos pretende a quarta tentativa. Com engenharia do secretário da Secom, 
Jeferson Lobo, o novo edital está no Compras e, se tudo der certo, o valor fi cará  ao 
redor dos R$ 3 milhões. Boa sorte.

Adimir, o louvado  
A comunidade católica festeja a nomeação do padre Adi-
mir Antonio Mazalli (foto), 53 anos, como bispo da Dioce-
se de Erechim/RS. O ato do Papa Francisco fez o depu-
tado Márcio Pacheco (PDT), não perder tempo e aprovar 
quarta (15), moção de louvor e aplauso, na Assembléia 

Legislativa. O religioso atua em Cascavel desde 
1992 e deixa a função de pároco da Catedral 

Nossa Senhora Aparecida. Antes dele 
foram nomeados os padres Peruzzo 
(hoje arcebispo em Curitiba) e Nélio 

(bispo em Jataí-GO). Sucesso a todos.
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GERAL

PARANÁ 
PRODUTIVO 

Maior volume
Em meio às preocupações mundiais frente ao coronavírus, o IBGE 
divulgou pesquisa trimestral do abate de animais referentes a 2019. 
O Paraná abateu, no total, 1,452 milhão de bovinos, segundo melhor 
desempenho de toda a série histórica, atrás somente de 2010. Na-
quele ano foram abatidas 7,2 mil cabeças a mais, totalizando 1,459 
milhão de animais. A produção de 2019 alcançou 356,06 mil tone-
ladas de carne bovina, maior resultado anual já registrado. Apesar 
do número de animais abatidos ligeiramente menor em relação a 
2010, o desempenho do ano passado, em termos de produção de 
carne, é fruto do incremento no peso médio de carcaças. O Estado 
alcançou, na média, 245 kg/cabeça, quase uma arroba a mais que a 
registrada em 2010.

Agroexportação
As exportações do agronegócio brasileiro de março não foram 
afetadas pela pandemia da covid-19. As vendas externas no mês 
foram de US$ 9,29 bilhões, com expansão de 13,3% em relação 
a março do ano anterior (US$ 8,20 bilhões), crescimento em va-
lores absolutos de US$ 1,09 bilhão. As exportações do agrone-
gócio subiram em função do aumento da quantidade exportada 
(18,8%). Já o índice de preço dos produtos exportados caiu 4,7%, 
de acordo como Ministério da Agricultura. As importações do 
agronegócio alcançaram US$ 1,28 bilhão, em março deste ano 
(12,3%). Portanto, o saldo comercial da balança ficou em US$ 8 
bilhões, com a participação do agro nas exportações totais brasi-
leiras em 48,3%. Os três produtos responsáveis pelo incremento 
das exportações do agronegócio foram soja em grão (US$ 3,98 
bilhões), açúcar (US$ 441 milhões) e carne bovina in natura (US$ 
555 milhões).

Abertura do mercado
A agropecuária brasileira continua ganhando espaço no mercado 
internacional. O mês de março foi marcado pela abertura de no-
vos mercados para os produtos nacionais e ampliação das ven-
das em outros locais. O Egito habilitou 42 plantas brasileiras para 
fornecimento de carnes - 27 de frango e 15 de bovina, além da 
renovação da habilitação de 95 empresas. A Indonésia acertou 
com o governo brasileiro uma cota extra de importação de 20 
mil toneladas de carne bovina. O Kuwait abriu seu mercado para 
a carne bovina e o Brasil passará a exportar material genético 
de aves para Marrocos e Emirados Árabes. Na América do Sul, a 
Argentina aceitou as certificações sanitárias para importação de 
embriões bovinos, sêmen suíno e carne de rã. A Colômbia oficia-
lizou a compra de milho de pipoca.

Metade da renda
Com menos de 30 dias de quarentena e em meio a um cenário 
em que a retomada do contato social ainda parece distante, mais 
da metade dos brasileiros já sente no bolso os efeitos da pan-
demia do covid-19. Pesquisa do Instituto Locomotiva, aponta 
que 51% das pessoas afirmam ter perdido renda e que já estão 
contingenciando seus gastos. Segundo a pesquisa, o impacto da 
crise é praticamente o mesmo entre homens e mulheres. Por fai-
xa etária, contudo, afeta mais o bolso dos trabalhadores com 50 
anos ou mais (52%), com ensino superior completo (48%) e que 
residem nos Estados do Sudeste (38%). A região concentra São 
Paulo e Rio de Janeiro, as duas capitais com o maior número de 
infecções, segundo dados do Ministério da Saúde.

Retração do PIB 
O Banco Mundial divulgou no último estima uma retração de 5% 
no PIB do Brasil em 2020. De acordo com o banco, o PIB da região 
da América Latina e Caribe deve encolher 4,6% neste ano e prevê 
ainda que uma crise mergulhará todos os países em recessão, 
exceto a Guiana, que crescerá, e a República Dominicana, que 
permanecerá estável. A crise provocada pelos efeitos da pande-
mia do covid-19 será seguida por uma recuperação com cres-
cimento de 2,6% em 2021. A crise generalizada atingirá países 
que tiveram um crescimento sólido nos anos anteriores, como o 
Panamá, que se contrairá 2%, e economias como o Uruguai, que 
no ano passado teve um crescimento ligeiramente acima de zero 
e que em 2020 terá uma queda de 2,7% no PIB.

A Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar) vem manten-
do seus trabalhos essenciais, mes-
mo com a pandemia da Covid-19. 
No mês de março, as equipes so-
maram 11.800 fiscalizações nos 33 
Postos de Fiscalização do Trânsito 
Agropecuário. Do total, 20,9% cor-
respondem às ações de trânsito 
animal, 36,3% de produto animal, 
33,6% de produto vegetal e 11,8% 
de veículos vazios.

Esse índice, ligeiramente infe-
rior aos meses de janeiro e feve-
reiro, que tiveram uma média de 
13,6 mil fiscalizações, explica-se 
pela intensificação das ações de 
enfrentamento ao coronavírus e à 
redução do fluxo de veículos nas 
rodovias no Paraná.

O diretor-presidente da Adapar, 
Otamir Cesar Martins, diz que os 
números mostram que a Agência 
não reduziu suas atividades no 
período de pandemia. “Agora, a 
Adapar se esforça para manter o 
ritmo de trabalho nas próximas 
semanas, promovendo a sanidade 
agropecuária do Estado”, destaca 
Martins.

“Nossas atividades, assim como 
as do setor agropecuário, são es-
senciais e não podem parar neste 
momento de pandemia, para que 
os alimentos cheguem à mesa dos 
consumidores, em quantidade e 
qualidade”, afirma.

Para o gerente de Trânsito Agro-
pecuário da Adapar, Muriel Mores-

chi, o desempenho demonstra a 
necessidade de fortalecer as fisca-
lizações e vigilância de movimen-
tação de cargas de animais vivos, 
seus produtos e subprodutos e 
insumos agropecuários, para ga-
rantir a manutenção do status sa-
nitários conquistados e mitigação 
de riscos de introdução de pragas e 
doenças no território paranaense. 
“Além de conferir a continuidade 
das atividades do setor produtivo 
que dependem do serviço públi-
co”, afirma ele.

Cerca de 208 milhões de ani-
mais foram encaminhados para 
abate em março e quase 2 mil Per-
missões de Trânsito Vegetal foram 
emitidas, o que está dentro da mé-
dia de janeiro e fevereiro. A Gerên-
cia de Saúde Animal realizou 3,9 
mil atividades de campo - no mês 
passado. Também foram emitidas 
133,3 mil Guias de Trânsito Ani-
mal.

Essenciais
O diretor-presidente Otamir Cesar 
Martins reforça que, desde o dia 20 
de março, equipes formadas por 
servidores da Polícia Rodoviária 
Estadual, Polícia Rodoviária Fede-
ral, Exército Brasileiro, Secretaria 
de Estado da Saúde e Adapar in-
tensificaram o trabalho de fisca-
lização nas divisas interestaduais 
para conter o avanço do corona-
vírus.

“Nossos servidores e estrutura fí-

sica dos postos nas divisas com os 
estados de São Paulo e Mato Gros-
so do Sul têm sido estratégicos 
para as ações dos órgãos públicos”.

Vegetais
No mês passado, aconteceram 
1.283 atividades de fiscalização na 
área de sanidade vegetal, das quais 
o comércio de insumos agrícolas, 
(agrotóxicos, fertilizantes e semen-
tes) corresponde a 78%, explica o 
gerente de Sanidade Vegetal Rena-
to Rezende.

“As fiscalizações do comércio e 
uso de agrotóxicos, certificação fi-
tossanitária e vigilância e monito-
ramento de pragas de interesse do 
Estado, por serem atividades es-
senciais para a Defesa Agropecuá-
ria, funcionam de maneira remota 
neste período”, diz.

Origem animal
A Gerência de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal (Gipoa) 
realizou 546 atividades em março, 
e também auxilia em ações para o 
combate ao coronavírus.  “Como 
medidas tomadas diante da pan-
demia, orientamos e estamos 
acompanhando as atividades de 
inspeção nos matadouros, as ati-
vidades emergenciais nos demais 
estabelecimentos industriais, bem 
como ações diante de análises fis-
cais em desacordo e denúncias”, 
diz a gerente da Gipoa em exercí-
cio, Elza de Morais.

Mesmo com a pandemia, em março foram realizadas 
11.800 fiscalizações de trânsito animal, produto animal, 
produto vegetal e veículos vazios

Adapar mantém ritmo 
para garantir status 
sanitário e alimentos 

Cerca de 208 milhões de animais foram encaminhados para abate no mês passado Divulgação
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PRF aponta queda discreta 
de mortes nas estradas

Total de óbitos nas rodovias federais do estado 
caiu 2,5% em relação ao mesmo período de 2019

As forças de segurança estaduais 
apreenderam 143,6 toneladas de 
drogas de janeiro a dezembro de 
2019 no Paraná, um aumento de 
38,8% em relação ao ano anterior. A 
informação foi divulgada na quarta-
-feira (15) em relatório do Centro de 
Análise, Planejamento e Estatística 
da Secretaria da Segurança Pública.

Houve acréscimo na quantidade 
apreendida de todas as drogas divul-
gadas no relatório estatístico: maco-
nha (+36%), cocaína (+212%), crack 
(+38,4%), ecstasy (+76,7%) e LSD 
(+147,2%).

“O aumento nas apreensões de 
drogas é decorrente das diversas 
operações que as polícias Militar e 
Civil desenvolveram. Com mais po-

lícia nas ruas, maior fi scalização e, 
principalmente, maior investigação 
por parte dos setores de inteligência 
correspondentes, conseguimos au-
mentar esse dado ano a ano”, salien-
tou o secretário da Segurança Públi-
ca, Romulo Marinho Soares.

Para o comandante-geral da Polí-
cia Militar, coronel Péricles de Ma-
tos, o maior número de apreensões 
de entorpecentes colabora para 
a redução das outras estatísticas 
criminais, como de furto, roubo e 
homicídio. “Nós colocamos como 
prioridade o combate ao narcotrá-
fi co, em parceria com outros órgãos 
municipais, estaduais e federais. 
Quando atacamos a espinha dorsal 
que é o narcotráfi co, todos os crimes 

satélites, aqueles que sustentam o 
narcotráfi co, reduzem naturalmen-
te”, disse.

O delegado-geral da Polícia Civil, 
Silvio Jacob Rockembach, atribui o 
aumento à minuciosa investigação 
e à integração das forças policiais. 
“A Polícia Civil tem grande experiên-
cia na investigação de organizações 
criminosas que atuam no tráfi co de 
drogas. Todo esse trabalho é realiza-
do por todas as nossas unidades es-
pecializadas ou de área. Outro pon-
to chave é a integração e a troca de 
informações com outras forças de 
segurança federais, estaduais e mu-
nicipais. Muitas das grandes apre-
ensões são resultado do trabalho 
conjunto entre as polícias”, explicou.

Apreensão de drogas cresce 
quase 40% no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
registrou uma queda discreta nos 
números de mortos, feridos e aci-
dentes registrados no primeiros três 
meses de 2020, em comparação com 
o mesmo período do ano passado.

O total de mortes oscilou de 118 
para 115, uma queda de 2,5%. O 
de feridos caiu 2,8%, de 2.035 para 
1.977. E o número de acidentes tam-
bém diminuiu 2,5%, de 1.809 para 
1.762 ocorrências atendidas.

O balanço trimestral da PRF foi di-
vulgado na manhã esta quinta-feira 
(16).

No geral, os dados apontam um 
quadro próximo à estabilidade 
quando comparados ao primeiro 
trimestre de 2019, apesar da redução 
de fl uxo e de acidentes observada na 
segunda quinzena de março.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, o fl uxo de veículos, es-
pecialmente de carros de passeio, 
caiu signifi cativamente a partir do 
último dia 16 de março. Nas duas 
primeiras semanas de isolamento 
social, os índices de violência no 
trânsito caíram aproximadamente 

à metade no estado, em relação aos 
dados de 2019.

O tipo de acidente em que mais 
houve vítimas mortas de janeiro a 
março deste ano foi a colisão frontal 
(29,6% dos óbitos), seguida por saí-
da de pista (22,6%) e atropelamen-
tos (12,2%). Em números absolutos, 
o total de pedestres mortos caiu pela 
metade, de 28 no trimestre inicial do 
ano passado para 14 este ano.

A principal causa dos acidentes 
fatais foi o excesso de velocidade 
(22,6% das mortes). Na sequência, 
aparecem desatenção do motoris-
ta (20%), desobediência às normas 
de trânsito (9,6%), desatenção do 
pedestre (7,8%), ultrapassagens 
malsucedidas (6,1%) e ingestão de 
álcool (5,2%). A maioria das mortes 
aconteceu em trechos de pista sim-
ples (53,9%), à noite (56,4%) e com 
pista seca (75,6%). Quanto ao traça-
do, os trechos de reta concentraram 
47,8% das mortes. As curvas, 31,3%. 
Homens representaram 72,2% dos 
óbitos.

Entre as 115 pessoas mortas no 
primeiro trimestre deste ano es-

tão 22 ocupantes de motocicletas 
(19,1% do total de óbitos), 14 pedes-
tres (12,2%) e três ciclistas (2,6%).

Ao longo de todo o ano passado, 
a PRF registrou o segundo menor 
número de mortes em rodovias fe-
derais nos últimos dez anos. Foram 
500 óbitos no estado.

 
Ações de fi scalização
As equipes da PRF abordaram 1.094 
motoristas dirigindo sob efeito de 
bebidas alcoólicas durante o primei-
ro trimestre deste ano no Paraná. 
Outros 4,9 mil foram autuados por 
realizar manobras proibidas de ul-
trapassagem.

Em 682 abordagens, os agentes da 
PRF encontraram crianças que eram 
transportadas sem cadeirinha.

Mais de 5,3 mil veículos foram 
recolhidos aos pátios do órgão, por 
diversos tipos de irregularidades. 
Durante fi scalizações de veículos de 
carga, cerca de 2.372 toneladas de 
excesso de peso foram detectadas.

No Paraná, a Polícia Rodoviária 
Federal fi scaliza cerca de 3.824 qui-
lômetros de malha viária.

O Paraná fez o dever de casa e 
vamos avançar muito mais. Mas 
neste momento precisamos do 
ressarcimento das perdas na ar-
recadação por conta das difi cul-
dades geradas pelo novo corona-
vírus.

A crise terá um impacto apro-
ximado de R$ 3,5 bilhões na arre-
cadação do Paraná nos próximos 
quatro meses. A queda na circu-
lação de pessoas e mercadorias 
colidiu com o equilíbrio fi scal 
alcançado no ano passado e ape-
nas a União, que pode emitir tí-
tulos e moeda, conseguirá com-
pensar as perdas. Trata-se, afi nal, 
de evento extemporâneo.

ICMS e IPVA representam qua-
se 80% da receita corrente líqui-
da paranaense. O Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE) e as 
transferências da União retratam 
de 8% a 12%. Nesse contexto, 
unidades que dependem mais 
da atividade econômica e do 
consumo, e menos dos repasses 
ou royalties, são mais vulneráveis 
a uma crise como a que estamos 
vivenciando.

A solução é buscar isonomia 
entre os entes da federação. Acer-
ta a Câmara dos Deputados ao 
aprovar o Projeto de Lei 149/19 
que prevê ajuda fi nanceira da 
União a estados e municípios 
para compensar a queda das re-
ceitas próprias deste ano em re-
lação a 2019 – a base proposta é 
a de abril a setembro, durante o 
pico da pandemia. 

Essa alternativa foi construída 
com o apoio da maioria dos se-
cretários de Fazenda. O objetivo 
é buscar tratamento equânime e 
isonômico entre os entes federa-
tivos. Esperamos que o Senado 
Federal aprove o projeto.

O peso da inatividade eco-
nômica é muito grande para as 
contas públicas frente aos inves-
timentos necessários na Saúde e 
do cumprimento das obrigações 
com os servidores, agentes fun-
damentais para a assegurar as 
funções de prestação de serviços 
pelo Estado, em especial aquelas 
que estão na linha de frente dos 
atendimentos.

O ressarcimento é uma garan-
tia de vitalidade para os orça-
mentos estaduais. Um reencon-
tro com o equilíbrio. No Paraná, 
mesmo com as eventuais trans-
ferências da União, as projeções 

da economia de guerra indicam 
que as contas de custeio e o volu-
me de investimentos deverão so-
frer enorme contração em 2020.

O ressarcimento não é uma 
aventura fi scal, mas uma prote-
ção para que os estados não en-
frentem crises ainda mais agudas 
com a passagem da pandemia. 
Estimativas da Fazenda indicam 
que se os R$ 3,5 bilhões não en-
trarem no caixa estadual o PIB 
do Paraná poderá recuar 0,6% a 
mais do que a taxa projetada de 
para o Brasil (-5,3%). 

O Paraná tem uma indústria e 
agronegócio imponentes, sím-
bolo de plantas diversifi cadas e 
produção tecnológica. Um rígido 
regime de austeridade adotado 
em 2019 gerou solidez para as 
contas públicas e superavit fi -
nanceiro na casa dos R$ 2,6 bi-
lhões. 

O cenário projetado para 2020 
era ainda mais favorável com a 
recuperação da economia bra-
sileira, a supersafra de grãos e 
empréstimos de R$ 2 bilhões já 
aprovados para fi nanciar obras 
estruturantes. E um investimen-
to privado já contratado de mais 
de R$ 20 bilhões.

O coronavírus mudou a es-
tratégia e o governo passou a 
direcionar todos os recursos ne-
cessários para a rede de Saúde 
com novos leitos de UTI, profi s-
sionais e equipamentos. O Esta-
do também passou a ajudar os 
mais vulneráveis, alterou prazos 
para recolhimento de impostos, 
reduziu alíquotas, suspendeu 
novas dívidas e instituiu medidas 
urgentes de crédito e cooperação 
para proteger os empregos.

Os estados e municípios estão 
fazendo o seu papel e não podem 
quebrar. A União, por preceito 
constitucional, tem a obrigação 
de garantir a integridade federa-
tiva. Além disso, detém o mono-
pólio da emissão de moeda e tí-
tulos públicos, únicos elementos 
capazes de enfrentar o choque 
da pandemia e a intensidade das 
consequências. 

Por esse motivo, a solidarie-
dade, integração e coordenação 
federal são fundamentais. É a 
união de esforços que garantirá a 
travessia da tempestade, e criará 
os meios para acelerar a veloci-
dade de recuperação quando a 
turbulência acabar.

Ressarcimento de perdas 
não é um favor ao Paraná

No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal fi scaliza cerca de 3.824 quilômetros de malha viária Divulgação
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O governador Ratinho Junior lan-
çou nesta segunda-feira (13) o 
Telemedicina Paraná, um serviço 
de atendimento de saúde online, 
que vai auxiliar nas medidas de 
enfrentamento à Covid-19. Além 
de agilizar o atendimento à popu-
lação, a plataforma ajuda a desa-
fogar as unidades de saúde, evita 
aglomerações e deslocamentos, 
protege os profissionais de saúde 
e possibilita que o cidadão possa 

O serviço possibilita o suporte diagnóstico clínico de forma remota, permitindo a interpretação de exames e a emissão 
de laudos médicos a distância Divulgação

A plataforma ajuda a desafogar as unidades de saúde, evita 
aglomerações e deslocamentos, protege os profissionais de 
saúde e possibilita que o cidadão possa ser consultado 
diretamente de sua casa

ser consultado diretamente de sua 
casa. O serviço pode ser acessado 
de qualquer localidade parana-
ense, pelo site www.coronavirus.
pr.gov.br ou pelo aplicativo Tele-
medicina Paraná, disponível para 
os sistemas Android e iOS. O ob-
jetivo é contribuir com a proteção 
dos profissionais de saúde e com o 
Distanciamento Social Ampliado 
(DSA), em conformidade com as 
recomendações das autoridades 

sanitárias do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

“É mais uma ferramenta inova-
dora, que vai ajudar a desafogar 
o sistema de saúde e permite que 
o Governo do Estado torne a me-
dicina mais próxima do cidadão”, 
afirmou o governador. “Muitas 
vezes a pessoa tem algum sinto-
ma e não pode se deslocar até um 
médico. Com esta ferramenta, ela 
pode ser atendida por estudantes 

de enfermagem e medicina que já 
conhecem o comportamento do 
coronavírus. Caso precise, eles po-
dem encaminhar o paciente para 
um médico voluntário”, explicou.

A solução tecnológica foi de-
senvolvida pela Companhia de 
Tecnologia da Informação e Co-
municação do Paraná (Celepar), 
a partir de uma demanda da Su-
perintendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. A 
iniciativa conta ainda com o apoio 
da Secretaria de Estado da Saúde e 
dos conselhos regionais de Medi-
cina (CRM-PR) e de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR).

Inovação
Para o superintendente de Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior 
do Paraná, Aldo Nelson Bona, a 
telemedicina reduz as distâncias e 
conecta pacientes aos especialis-
tas. “É um aparato inovador e tec-
nológico, que contribui para a re-
solução de demandas comuns no 
campo da saúde, como a carência 
de especialistas e o esclarecimen-
to de dúvidas”, afirmou.

De acordo com João Guilherme 
Moraes, médico e conselheiro do 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM-PR), 120 médicos já se ca-
dastraram para atender volunta-
riamente pela plataforma. “Mui-
tos médicos estão em casa, por 
não poderem trabalhar ou porque 
sua especialidade não exige emer-
gência, e gostariam de contribuir 
de alguma forma com o enfren-
tamento à pandemia”, disse. “A 
telemedicina facilita muito para 
que o paciente não tenha que se 
locomover, diminuindo a procu-
ra direta nos serviços de saúde e 
desafogando o trabalho daqueles 
médicos que estão na linha de 
frente”.

Como funciona
Após o cadastro no aplicativo ou 
no site, o paciente deve preencher 
um formulário sobre sua condi-
ção de saúde. O sistema fará uma 
triagem inicial por meio da Inte-
ligência Artificial. Se o paciente 
não for identificado com possíveis 
sintomas de coronavírus, receberá 
orientações de como se prevenir.

Se for identificado com algum 

sintoma, será encaminhado para 
nova triagem com profissionais da 
saúde, com atendimento online 
via WhatsApp. Se os sintomas não 
forem de Covid-19, ele receberá 
novas orientações. Caso haja a 
possibilidade de ser a doença, ele 
será encaminhado ao atendimen-
to com profissional de saúde ou 
médico por vídeo, chat ou áudio.

Na consulta online, o médico 
dará o diagnóstico, inclusive com 
possibilidade de encaminhamen-
to para atendimento presencial na 
unidade de saúde mais próxima 
do paciente. O médico também 
pode prescrever medicamentos 
e emitir atestados. O presidente 
da Celepar, Leandro Moura, ex-
plicou que toda a plataforma de 
telemedicina foi criada pela em-
presa, incluindo o site, aplicativo 
e os sistemas para os bolsistas 
fazerem a triagem e os médicos o 
atendimento remoto, permitindo 
inclusive a emissão de receita ou 
atestado. “A plataforma protege o 
médico e evita as filas nas unida-
des de saúde, agilizando o atendi-
mento e preservando a população 
de uma possível exposição ao co-
ronavírus”, ressaltou.

Extensão
O novo serviço foi idealizado 
como parte integrante da Ação de 
Extensão Contra o Novo Corona-
vírus (Chamada Pública 09/20). A 
iniciativa conta com bolsistas das 
Instituições Estaduais de Ensino 
Superior (IEES) do Paraná, que 
desenvolvem projetos voltados a 
ações de prevenção, cuidados e 
combate à pandemia.

Além dos estudantes bolsistas, 
que atuam no atendimento inter-
mediário dos cidadãos, médicos 
e psicólogos trabalharão volun-
tariamente no atendimento final 
dos pacientes.

“Alunos dos últimos anos dos 
cursos de enfermagem e medici-
na das universidades estaduais e 
da UFPR farão a triagem na plata-
forma, que conecta o Estado todo, 
com a supervisão dos professo-
res. É uma força-tarefa porque o 
desafio é imenso”, destaca Paulo 
Renato Parreira, coordenador de 
Ciência e Tecnologia da superin-
tendência.

Governo do Paraná 
implanta telemedicina 
para atendimentos 
da Covid-19 
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Retomada deve acontecer a partir de maio para voos domésticos

Todos os voos comerciais para 
Foz do Iguaçu estão cancelados 

Prefeito de Ibema, Adelar Arrosi Divulgação

O prefeito de Ibema, Adelar Ar-
rosi, assinou ordem de serviço 
autorizando a Construtora Liot-
to Ltda, de Corbélia, a executar 
obras de pavimentação na cida-
de. O trecho com melhorias soma 
16.668,14 metros quadrados e o 
valor destinado aos trabalhos é 
de R$ 2.441.784,40.

A Liotto terá 240 dias para cum-
prir com o contrato. Da área total, 
1.376,80 metros quadrados serão 
recape com CBUQ, incluindo 
serviços de limpeza e lavagem de 
pista, pintura de ligação, capa e 
reperfi lamento. “Essa é uma obra 
importante e há muito reivindi-
cada. Fico feliz em poder atender 
a mais essa solicitação da nossa 
comunidade”, diz o prefeito Ade-
lar Arrosi.

O maior trecho, de 15.291,34 
metros quadrados, será de pa-
vimentação com concreto be-
tuminoso usinado a quente. O 
contrato prevê também serviços 

Adelar Arrosi libera ordem de serviço 
para obra de pavimentação em Ibema

de demolição mecânica de pa-
vimento e de piso intertravado, 
retirada de árvores, remoção de 
meio-fi o, terraplenagem, drena-
gem, meio-fi o de concreto com 
sarjeta, sub-base de brita, base de 
brita graduada, imprimação, pin-
tura de ligação, revestimento com 
CBUQ, calçada em paver, rampas 
para defi cientes, plantio de gra-
ma, árvores, sinalizações vertical 
e horizontal, ensaios tecnológi-
cos e placa de obra.

 
Trechos
A obra que acaba de ser autoriza-
da pelo prefeito Adelar Arrosi foi 
viabilizada pela administração 
pública municipal em parceria 
com o governo estadual. Os tre-
chos alcançados pela melhoria 
serão: rua Lino Beno Lenz entre a 
Goiás e a marginal da BR-277, rua 
Goiás entre a Pato Branco e a Lino 
Beno Lenz, rua Apucarana entre a 
Rio Grande do Norte e Pernam-

A companhia aérea Latam ope-
rou o último voo comercial para 
Foz do Iguaçu na última segun-
da-feira (13), com destino ao 
Aeroporto Internacional de Gua-
rulhos, em São Paulo. De acordo 
com a superintendência do Ae-
roporto Internacional das Cata-
ratas o cancelamento deve durar 
até maio, mas sem previsão de 
retomada.

A Latam foi a última empresa 
aérea a adotar a medida de sus-
pensão para Foz do Iguaçu, onde 
estava atuando com apenas três 
voos semanais. Em março, a Gol 
e a Azul já haviam suspendido as 
operações.

Com as medidas de quarente-
na e o fechamento das fronteiras 
com o Paraguai e Argentina, devi-
do a pandemia do novo corona-

vírus, a Latam estava com apenas 
15% da capacidade de passagei-
ros em cada aeronave, conforme 
informou o secretário de Turis-
mo, Indústria, Comércio e Proje-
tos Estratégicos de Foz do Iguaçu, 
Gilmar Piolla. “Então, para evitar 
maior prejuízo, a companhia re-
solveu cortar. Como o turismo 
está parado, uma ocupação des-
sas não paga nem os custos ope-

racionais do voo”, disse.
De acordo com Piolla, os voos 

domésticos deverão começar a 
voltar ao Aeroporto de Foz do 
Iguaçu a partir de maio e os inter-
nacionais a partir de setembro.

Os passageiros com voos afeta-
dos e com partidas programadas 
podem reprogramar seus bilhe-
tes até 31 de dezembro, sem ne-
nhum custo adicional.

buco, rua Pernambuco entre a 
Apucarana e Maringá e rua Ma-
ringá entre Paraíba e Rio Grande 
do Norte.

“Além de agradecer ao governo 
estadual, faço menção à ajuda do 
deputado estadual Ademar Traia-
no, que contribui diretamente 
para a viabilização dos recursos 
à execução desse novo trecho de 
pavimentação”, diz Adelar Arrosi. 

O asfalto e o recape deixarão 
Ibema ainda mais boni-

ta, organizada e pronta 
para “atrair novos inves-
timentos”. 

É importante citar 
também, afi rma o ges-
tor público, que obras 
de infraestrutura trazem 
avanços à qualidade de 
vida e à saúde dos mora-
dores. O prefeito diz que 
esse é um dos muitos 
projetos ainda progra-
mados para o município.

Latam foi a última companhia a operar. Voos só devem voltar em maio Divulgação

Recentemente a Agência Estadual 
de Notícias divulgou matéria onde 
destacou que Marechal Cândido 
Rondon foi o 3º município do Paraná 
em colocação de trabalho no mês de 
março de 2020, mesmo com a sus-
pensão do atendimento presencial, 
que aconteceu no dia 19 de março.

Os números positivos da Agência 
do Trabalhador de Marechal Cândi-
do Rondon (Sine), porém, conforme 
levantamento feito pela Secretaria 
de Indústria Comércio e Turismo, 
datam desde janeiro de 2017. A meta 
que em 2015 e 2016 em intermedia-
ção de mão de obra no município 
estava negativa, desde 2017 passou a 
ser muito acima do estipulado.

As vagas efetivadas pelo Sine estão 
tendo uma crescente constante. Em 
2015 foram 429 vagas encaminhadas 
pela Agência do Trabalhador; em 
2016 foram 344; em 2017, 985; 2018, 
1938; e 2019, 1549.

O secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Sergio Marcucci, es-
miúça que a oferta gerada no ano 
de 2019 no município de Marechal 
Cândido Rondon foi de 1623 vagas, 
e destas o Sine colocou 1549 traba-
lhadores, apresentado uma perda 
de efetivação dos empregos dispo-
nibilizados de apenas 8,81%, sendo 
o menor índice do estado do Paraná 
para cidades acima de 15 mil habi-
tantes. “Estamos sendo apresenta-
dos como destaque e como caso de 
sucesso nas reuniões do Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e 
Renda da Secretaria Estadual da Jus-
tiça, Família e Trabalho – SEJUF. Isso 
é graças a um importante trabalho 
realizado pelos colaboradores e pela 
direção da Agência do Trabalhador 
local, através de constante capa-
citação e da dedicação da equipe”, 
apontou Serjão, que também enal-
teceu o trabalho do gerente do Sine 
local, Arli Neodi Costa (Pereira).

O secretário lembrou que o Sine 
local estava propenso a fechar as 
portas, caso os números não fossem 
melhorados. “No início de 2017 o 
coordenador Estadual do Sine vi-
sitou Marechal Rondon e analisou 
os números da agência local. Ten-
do em vista que o município não 
vinha alcançando as metas estipu-
ladas nos anos de 2015 e 2016, ele 
nos informou que se isso não me-
lhorasse, a Agência do Trabalhador 
poderia fechar. O prefeito Marcio, 
então, determinou que fosse feito 
um trabalho mais efetivo, sabendo 
da importância do Sine. A partir daí 
realizamos visitas para empresas e 
indústrias, buscando aumentar a 
credibilidade. Os números, após três 
anos, comprovam que o trabalho 
deu importantes resultados”, enfati-
zou Marcucci.

Outro destaque é o crescimen-
to no atendimento ao público. Em 
2016 foram realizados 9.432 atendi-
mentos e em 2019 o número cresceu 
para 25.873.

Levantamento 
aponta números 
positivos da Agência 
do Trabalhador de 
Marechal Rondon
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A 2ª etapa da Campanha de Vaci-
nação Contra Gripe será iniciada 
nesta sexta-feira (17) em Cascavel 
e seguirá até 9 de maio. A imuniza-
ção contra a influenza terá 20 pon-
tos de vacinação, incluindo nove 
no interior do Município, que aten-
derão das 8h às 16h45, de segunda 
a sexta-feira. Os pontos de vaci-
nação são as escolas municipais 
Maria Montessori, Hermes vezza-
ro, Teotonio Vilela, Maria Fumico, 
Maria Fagnani, Robert Kennedy, 
José Henrique, Atílio Destro, Artur 
Sartori, Nicanor Schumacher, José 
Bonifácio, Oscar Mombach, José 
Alencar, Francisco de Assis e José 
Silvério de Oliveira. Haverá vaci-
nação também nos colégios esta-
duais Tereza Perico Bernar e Car-
los de Carvalho, nas Unidades de 
Saúde Santa Bárbara e Navegantes 
e no Quiosque da Avenida Brasil 
no Centro (confira a tabela). Nesta 
fase da campanha, o público-alvo 
é formado por doentes crônicos, 
pessoas com condições clínicas es-
peciais, profissionais das forças de 
segurança e salvamento, funcioná-
rios e detentos do sistema prisio-
nal, adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medida socioeducati-
va, caminhoneiros e motoristas do 
transporte coletivo. Esses últimos 
dois grupos deverão apresentar 
documento para comprovar vín-
culo com empresas da área.

Vale destacar que os idosos que 
ainda não tiverem sido vacinados 
na primeira fase poderão se imuni-
zar durante esse período da segun-
da etapa.

“É bem importante frisar que 
nós só estaremos vacinando as 
pessoas que fazem parte dos gru-
pos prioritários”, pontua a coorde-
nadora do PMI, Cristina Carnaval.

Última fase
Por fim, a terceira e última fase 
da campanha ocorrerá de 9 a 22 
de maio. Nessa etapa, devem ser 
imunizadas as crianças com idade 
a partir de seis meses a seis anos, 
gestantes, puérperas, povos indí-
genas, professores da rede pública 
e privada, portadores de deficiên-
cia, pessoas com idades de 55 a 59 
anos 11 meses e 29 dias.

Serão 20 pontos de vacinação no Município

Cascavel inicia nesta 
sexta a 2ª etapa da 
vacinação contra gripe 

Os idosos que ainda não tiverem sido vacinados na primeira fase poderão se 
imunizar durante esse período da segunda etapa Divulgação

Média de 708 ligações atendidas diariamente pelas quatro áreas do Call Center

Na última quarta-feira (15), a 
Secretaria de Saúde de Cascavel 
disponibilizou os dados referen-
tes ao número de atendimentos 
prestados pelo Call Center. O 
contato telefônico é dividido em 
quatro áreas e foram criados com 
o objetivo de auxiliar e orientar 
as pessoas quanto aos cuidados e 
procedimentos no enfrentamento 
a Covid-19.

As áreas atendidas são: Call 
Center Covid-19 (3096-9090); Call 
Center Crônicos (3096-9191); Call 
Center Odontologia (3321-2110) 
e Call Center Psicologia (3321-
2130).

De acordo com o levantamen-
to, mensurado no período de 27 
de março até 14 de abril, foram 
14.179 atendimentos telefônicos 
de maneira geral, uma média de 
708 ligações atendidas diariamen-
te pelas quatro áreas do Call Cen-
ter.

Equipes médicas e equipes mul-
tiprofissionais realizam o monito-
ramento do quadro de saúde dos 
pacientes sintomáticos, assinto-
máticos e positivos, que cumprem 
o isolamento domiciliar. A avalia-
ção é feita, por telefone, de acor-
do com o quadro clínico de cada 
paciente.

As novas tecnologias são aliadas 
de primeira hora nesse rápido e 
determinante processo de reinven-
ção que o mundo experimenta de-
vido à pandemia do coronavírus. 
Algumas soluções jamais foram 
tão empregadas como agora, épo-
ca de isolamento e distanciamento 
social que alcança várias regiões 
do globo. E o jeito é aprender e se 
adaptar fácil às ferramentas por-
que os especialistas já afirmam 
que a normalidade que se tinha até 
dois meses atrás não retornará.

Um dos setores mais pulsantes 
da Acic de antes da pandemia do 
coronavírus era o Empreender, 
programa de sustentação dos nú-
cleos setoriais e multissetoriais. 
A base dos trabalhos dos grupos 
de empresários sempre foram as 
reuniões presenciais, necessárias 
para pensar, amadurecer e alinhar 
as mais diversas ações. “Com as 
regras de restrição de convivência, 
o jeito foi encontrar caminhos al-
ternativos para pelo menos seguir 
com os encontros regulares”, diz o 
diretor da área Juarez Araújo.

Ferramentas como salas de reu-
niões virtuais, teleconferências e 
lives são usadas com maior inten-
sidade porque permitem delibe-
rações importantes e encaminha-
mentos de projetos e trabalhos. 
“Sem dúvida, as novas tecnologias 
auxiliam muito. Só para citar como 
exemplo, as reuniões de diretoria 

da Acic das últimas semanas têm 
utilizado o zoom, e os resultados 
surpreendem”, diz o presidente da 
Associação Comercial e Industrial 
de Cascavel, o contabilista e em-
presário Michel Lopes.

Uma das constatações de Michel 
faz coro ao que muitos empre-
sários, professores, profissionais 
autônomos e outros têm dito: as 
reuniões e encontros virtuais têm 
aumentado consideravelmente a 
frequência. As reuniões presenciais 
de diretoria da Acic contavam, em 
média, com a participação de 15 
pessoas, e as mais recentes, com 
os aplicativos digitais disponíveis, 
têm média superior a 25.

“A tecnologia traz agilidade, co-
modidade e pode garantir a partici-
pação até de quem está em viagem, 
por isso muita coisa vai mudar”, diz 
o CEO da Tecinco e vice-presidente 
da Acic para Assuntos da Microem-
presa, Siro Canabarro. A Acic Labs, 
aceleradora e hub de inovação da 
associação comercial, também uti-
liza novas ferramentas e os resulta-
dos têm sido muito bons, segundo 
o executivo Cleyton Silva. A área 
de comunicação da Acic realiza li-
ves para debater os mais diversos 
temas ligados à pandemia. É a live 
diária das 10h30, que alcança boa 
repercussão e aderência, segundo 
Michel. “Sem dúvida, são instru-
mentos que vieram para ficar”, afir-
ma o presidente.

Call Center da Secretaria 
de Saúde registra mais de 
14 mil atendimentos 

Lives e teleconferências 
informam e possibilitam 
deliberações na Acic

“É bem importante 
frisar que nós só 
estaremos vacinando 
as pessoas que fazem 
parte dos grupos 
prioritários”
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Contrato foi assinado esta semana pelo prefeito Leonaldo Paranhos e pelo secretário de Saúde
Thiago Stefanello, com objetivo de evitar a disseminação do coronavírus

Servidores da linha de frente da Saúde ou 
com sintomas ficarão hospedados em hotel 

Na última segunda-feira (13), o Se-
cretário de Saúde, Thiago Daross 
Stefanello, e o prefeito Leonaldo 
Paranhos assinaram o contrato com 
a empresa Grand Prix Hotel, ven-
cedora da licitação realizada pelo 
município. O objeto do contrato é 
oferecer aos servidores que estão 
na linha de frente no combate ao 
novo coronavírus a possibilidade 
de solicitar junto à secretaria, a hos-
pedagem para evitar o contato com 
os familiares durante o exercício da 
carga horária semanal. O contrato 
da Secretaria de Saúde e a Prefeitura 
com o hotel prevê o fornecimento 
do quarto com três refeições diárias 
e tem valor de R$ 477 mil. “Isso faz 
parte de um planejamento. É asse-
gurar que tenha atendimento e que 
possa ter a garantia que nossos pro-
fissionais estão protegidos”, reforça 
o prefeito  Leonaldo Paranhos.

Servidores afastados
A Secretaria de Saúde possuía esta 

Medida foi anunciada em uma das lives que o prefeito Paranhos fez esta semana para tratar das ações de enfrentamento ao 
novo coronavírus Reprodução/Facebook

semana um total de 160 servidores 
afastados por conta de possuir duas 
patologias crônicas ou mais, e ainda 
58 servidores afastados por terem 
mais de 60 anos. Além disso, 128 ser-
vidores no total já foram afastados 
por terem sintomas suspeitos da Co-
vid-19. Destes 128, eram 57 servido-
res afastados em isolamento domi-
ciliar. Havia seis servidores afastados 
com caso confirmado da Covid-19.

“Isso ressalta a importância da 
manutenção deste momento do 
formato de algumas unidades fe-
chadas, pois existe a necessidade de 
otimizar o número de servidores, e 
gerar economia de EPI´s”, informou 
o secretário.

“A contratação de hospedagem 
com alimentação é mais uma ação 
do prefeito Paranhos atendendo 
nossa solicitação para proteger as 
famílias dos nossos servidores, e 
permitir a recuperação deles o mais 
rápido possível”, finalizou Thiago 
Stefanello.
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A viabilidade da rea-
lização das Eleições 
2020 por causa da 
pandemia de corona-

vírus é o assunto do momento 
no meio político. A disputa está 
marcada para outubro, mas a 
falta de perspectiva de quando 
a crise se encerrará preocupa a 
todos os envolvidos, que já dis-
cutem os cenários para o caso 
de não ser possível a população 
ir às urnas neste ano. 

Se não for possível realizar o 
pleito no calendário previsto, 
entre as alternativas cogitadas 
nos bastidores estão postergar 
as eleições até dezembro, unifi -
cá-las com as disputas de 2022 
mantendo os atuais prefeitos e 
vereadores por mais dois anos 
ou adiá-las sem prorrogar os 
atuais mandatos.

Neste último cenário, a linha 
sucessória prevê que o juiz res-
ponsável pela comarca da cida-
de assuma a administração lo-
cal provisoriamente em caso de 
ausências de prefeito, do vice e 
do presidente de Câmara Muni-
cipal.

Propostas para alterar a data 
das Eleições 2020 por causa do 
novo coronavírus já foram pro-
tocoladas no Congresso. A cú-
pula do Legislativo, porém, só 
pretende abrir algum debate a 
respeito em meados de maio ou 
junho. Cabe ao Legislativo alte-
rar a Constituição.

Preto no Branco entrou em 
contato com vários presidentes 
de partidos políticos da cidade 

de Cascavel para saber o que 
pensam a respeito do tema aqui 
na base política de cada um. A 
maioria respondeu às questões. 
O prefeito Leonaldo Paranhos, 
presidente do PSC também foi 
inquirido, mas não se manifes-
tou. 

Questionamos como o par-
tido vê a questão eleitoral em 
meio à esta situação do corona-
vírus e se há clima para a elei-
ção em outubro? 

Também perguntamos se a 
situação do coronavírus per-
sistir por mais meses e não for 
adiada a eleição, como será o 
processo? A começar pelas con-
venções que precisam aconte-
cer até agosto. E a campanha 
sem reuniões, sem apertos de 
mão? E o pleito, sem aglome-
ração nas seções eleitorais, será 
possível?

Por último, questionamos 
sobre qual seria a melhor alter-
nativa caso realmente não seja 
possível realizar a eleição em 
outubro: 1) Postergar as elei-
ções até dezembro? 2) Unifi cá-
-las com as disputas de 2022; e 
3) Realizar as eleições no início 
do ano que vem, mas sem pror-
rogar os atuais mandatos. 

De um modo geral as lide-
ranças locais acreditam que 
as eleições poderão acontecer 
em outubro e, caso isso não 
seja possível, que sejam adia-
das para dezembro ou início 
do próximo ano. A maioria não 
acredita na possibilidade de 
unifi cação do pleito em 2022. 

O PSL Cascavel vê o quadro na ex-
pectativa de que haja melhora na si-
tuação, redução dos casos como pa-
rece já haver e que a população faça 
sua parte na prevenção. Entende-
mos que as eleições de outubro são 
um fato consumado e o próprio TSE 
tem sinalizado neste sentido. Não 
existe condições para prorrogação 
de mandatos e tampouco para juí-
zes assumirem as prefeituras a par-
tir de janeiro, como pregam alguns.

Mas, se não houver evolução no 
quadro, o que não acreditamos, de 
fato o processo eleitoral de 2020 será 
único na história. As convenções 
partidárias fi carão marcadas pelo 
esvaziamento o que pode provocar 
decisões tomadas pelas próprias 
executivas, como encaminhamento 
de apoio para candidatos a prefeito.

Quanto à campanha seria igual-
mente uma campanha diferente, 
fria, sem contato pessoal entre can-
didatos e eleitores. E não havendo 
evolução até outubro do quadro do 
vírus, de fato as eleições poderão ser 
marcadas por muita ausência de 
eleitores. Mas, reitero, temos uma 
visão positiva de que até as eleições 
as coisas melhorem, até mesmo 
com a existência de vacinas anti co-
ronavírus.

Todas as alternativas de mudar 
as eleições são difíceis. Acredito 
que a menos ruim seria prorrogar 
as eleições para dezembro ou até 
o início do próximo ano, o que fa-
ria com que as prefeituras fossem 
assumidas, por algum tempo, pe-
los juízes das zonas eleitorais, o 
que agravaria o quadro da própria 
justiça, já abarrotada de proces-
sos. Unifi car as eleições implicaria 
em estender os atuais mandatos, 
algo fora de cogitação até mesmo 
pelo Congresso Nacional. Reitero 
que acreditamos que em breve te-
remos uma solução para a crise e 
saíremos desta situação para voltar 
à normalidade, não só para o pro-
cesso político-eleitoral como para 
a vida econômica e social.

Não devemos desperdiçar tempo 
com eleição agora. A prioridade 
total do PT são as ações solidárias 
de apoio à população que está sem 
renda, como também aprovar leis 
no Congresso que garantam apoio 
aos municípios e estados, e às em-
presas para preservar empregos.

É difícil prever agora como fi ca-
rá o cenário eleitoral. Temos que 
trabalhar para superar rápido a 
Covid-19 e a eleição poderá trans-
correr normalmente. Avaliamos 
que temos condições de usar os re-
cursos de internet para as conven-
ções partidárias. As campanhas já 
mudaram muito nesses últimos 
anos. Temos que nos preparar para 
as mudanças. O modelo mais tra-
dicional está sendo rejeitado pela 
população. O uso da internet será 
a ferramenta indispensável daqui 
pra frente.

Mas, a pior coisa que poderia 
acontecer é prorrogar os manda-
tos. Não podemos tirar do povo 
o direito de escolher seu destino. 
A possibilidade de adiamento é 
compreensível, para dezembro 
ou janeiro de 2021. Mas prorrogar 
mandatos, o partido é contra.

Será difícil cancelar as eleições, 
pois depende de nova lei que te-
ria que ser apresentada para o 
Congresso aprovar um ano antes. 
Também tem a questão do fundo 
partidário que a maioria dos par-
tidos não quer perder. Se não tem 
eleição não tem fundo partidário.  

A eleição pode ser prorrogada, 
porém terá que ser feita em 2020. 
Nós teremos que nos adaptar na 
nova maneira de viver. As conven-
ções irão acontecer, porém temos 
que nos prevenir, mantendo a 
distância um dos outros, usando 
máscaras e álcool gel. Infelizmen-
te tudo isso terá que fazer parte 
de nossa vida até essa pandemia 
passar. Vamos ter que nos adaptar 
usando os recursos tecnológicos.

Se tivéssemos um presidente 
coerente, quando começou essa 
pandemia deveria ter chamado o 
Congresso, o Judiciário e pactuado 
várias questões. Esse presidente, 
ao invés de ser líder, está infl aman-
do o povo brasileiro, jogando uns 
contra os outros e a situação está 
se agravado a cada dia.

Eu particularmente gostaria que 
adiasse a eleição e o fundo parti-
dário fosse revertido ao combate 
dessa pandemia. Quem irá sofrer 
e morrer são os cidadãos mais po-
bres de nosso país.

Presidentes de 
partidos opinam 

sobre a realização 
da eleição em 
meio a crise 

do coronavírus 

Eleições 2020

Manter a data mesmo com o vírus 
circulando? Adiar por alguns meses? 
Ou unifi car com as disputas de 2022?

Paulo
PORSCH

Glades Helena 
ROSSI 

Presidente do PSL

Presidente do PT

Geovani 
SANTIN
Presidente do Pros

Todas as alternativas 
de mudar as eleições 
são difíceis. Acredito 
que a menos ruim 
seria prorrogar 
as eleições para 
dezembro ou até o 
início do próximo ano

Conversei com os dois senadores 
do Paraná (Álvaro Dias e Oriovisto 
Guimarães) sobre o assunto. Eles 
também estão esperando a situa-
ção do coronavírus se resolver.

Caso a situação não se resolva 
tão cedo, as possibilidades são 
estas mesmo, de adiar as eleições 
para mais tarde ou unifi cá-las com 
as disputas de 2022. 

Eu particularmente acho que 
não temos clima e nem condições 
de fazer qualquer movimento pra 
realizar convenções partidárias. 
Por enquanto, o melhor que pode-
mos fazer e aguardar alguma no-
vidade que possa aparecer neste 
cenário envolvendo a pandemia. 

Plínio 
DESTRO
Presidente do Podemos

O coronavírus pegou todos de sur-
presa, muitas coisas mudaram. 
Porém, acreditamos que até o mês 
de outubro a situação estará nor-
malizada e acreditamos que, mes-
mo com alguma difi culdade no 
período pré-eleitoral, ainda será a 
melhor data para as eleições.

É claro que as convenções e até 
mesmo o processo eleitoral só po-
derão acontecer a partir dessa si-
tuação normalizada, e a curva do 
contágio da Covid-19 estar muito 
pequena.

Caso não seja possível a rea-
lização do pleito em outubro, a 
melhor opção será que as eleições 
ocorram dentro deste mesmo ano, 
com prorrogação para dezembro.

André 
BUENO 
Presidente do PSDB
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Marcos  
VINICIUS 

Nelsinho  
PADOVANI 

Marcio 
PACHECO

Presidente do PSB

Presidente do PTBPresidente do PDT

Acredito que a eleição deveria ser 
adiada. Todos os recursos do Fun-
do Eleitoral deveriam ser canaliza-
dos para a Saúde. 

Se não houver uma prorroga-
ção dos prazos, tanto o processo 
democrático das eleições quanto 
o combate ao coronavírus através 
do isolamento seletivo, serão mui-
to prejudicados.

Na minha opinião, as eleições 
deveriam ser unifi cadas em 2022. 
Isto reduziria custos e, nestes dois 
anos o foco é restabelecer a saúde 
de nossa economia com o res-
tabelecimento do emprego e da 
melhoria da condição de vida de 
todos os brasileiros.

O pleito é importantíssimo em da-
tas diferentes. Eleição municipal 
é aquela que se discute a vida do 
cidadão no município que vive. E 
a eleição para presidente e gover-
nadores se discute a organização 
da federação.  Torcemos para essa 
pandemia passe logo, que seja 
controlada até fi nal de maio. Se 
isso ocorrer poderá haver o pleito.

Deve prorrogar primeiro turno 
para o dia 15 de novembro e se-
gundo turno para 6 de dezembro.  
As convenções se prorrogam mais 
15 a 30 dias. Se a pandemia não for 
controlada até junho, sou a favor 
de prorrogar os mandatos para 
2022.  Todos os esforços e recur-
vos têm de ser utilizados na saúde. 
O coronavírus irá passar, o Brasil 
não passará.

Estamos vivendo um contexto 
extraordinário e atípico, mas esta-
mos nos organizando como parti-
do em toda a região, encaminhan-
do fi liações dos pré-candidatos. 
Não podemos fi car aguardando o 
encaminhamento da Justiça Elei-
toral para isso. Aconteça o que 
acontecer, o partido precisa es-
tar preparado, independente de 
quando as eleições forem realiza-
das. 

Se o processo for mantido como 
está, em meio a essa nova reali-
dade de cuidados com o coro-
navírus, vai ser uma campanha 
realmente estranha. Teremos que 
encontrar alternativas para reali-
zar a campanha dentro das limita-
ções e restrições que o momento 
exige. Vamos ter que abrir mão do 
aperto de mão, do abraço, mas te-
mos que seguir as orientações dos 
organismos de saúde, de cautela e 
prudência.

Mas, caso o problema da pan-
demia não normalize em breve, e 
as eleições não puderem aconte-
cer na data prevista, seria bastan-
te razoável que o calendário seja 
alterado. Mas, acredito que não 
deve avançar a ideia de postergar 
os mandatos por mais dois anos 
para unifi car as eleições. Este já 
é um assunto bastante debatido 
em outros momentos e tem res-
trições na própria Justiça Eleitoral, 
pois enfraqueceria até mesmo a 
fi scalização em função do grande 
número de candidatos que isso 
envolveria e a complexidade de 
uma eleição para tantos cargos. 
Acho muito improvável que esta 
alternativa prospere. 

Se não for mantido o calendário 
atual, a alternativa que eu acho 
que deve prosperar é adiar um 
pouco a data.

Aconteça o que 
acontecer, o 
partido precisa 
estar preparado, 
independente de 
quando as eleições 
forem realizadas

Renato 
SILVA  
Presidente do Republicanos

A sociedade está insegura e tudo 
pode acontecer. Não é a nossa opi-
nião vai mudar. É algo complexo. 
A eleição está marcada e não teria 
nenhum problema em prorrogar 
o pleito em alguns dias. Mas, os 
candidatos que se apresentem e o 
povo, se quiser votar, vai votar. Se 
não quiser, não vá.

É possível fazer as convenções 
sim. Tem prazos para cumprir e 
uma forma precisa ser encontra-
da. Quanto ao corpo a corpo da 
campanha, cada um que apresen-
te suas propostas e deixe o povo 
escolher. Como dirigente parti-
dário, não vejo nenhum proble-
ma para realizar uma campanha 
assim. Se for necessário alterar o 
calendário, que se adie até dezem-
bro. A questão de conciliar, já foi 
feito uma vez e não deu certo. Não 
vejo que tem clima para isso. Pror-
rogar até dezembro seria possível, 
caso contrário deixa acontecer. 

Eleito novo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o minis-
tro Luís Roberto Barroso defendeu 
nesta quinta-feira (16) que, se for 
necessário adiar as eleições 2020 
por causa da pandemia de corona-
vírus, que elas aconteçam no me-
nor adiamento possível. Ele des-
cartou levar as disputas municipais 
para 2022.

Barroso disse que as eleições 
são vitais para a democracia e que 
estará em articulação com o Con-

gresso Nacional sobre as possíveis 
mudanças no calendário eleitoral. 
“Ainda é cedo para termos uma 
defi nição se a pandemia vai impor 
um adiamento da eleição, mas é 
uma possibilidade”, afi rmou na pri-
meira sessão por videoconferência 
do TSE. “Se não tivermos condições 
de segurança, teremos que consi-
derar o adiamento pelo prazo mí-
nimo. Vamos nos empenhar para 
evitar qualquer tipo de prorrogação 
na medida do possível.”

Novo presidente do TSE, 
Barroso defende adiamento 
‘mínimo’ das eleições 2020 
se necessário 

Ministro Luís Roberto Barroso, novo presidente do TSE Divulgação
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VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Você já sabia que esse ano exigiria paci-
ência e persistência e que você enfren-
taria alguns desafi os. Agora é hora de se 
organizar melhor, refl etir sobre a vida e 
colocar seus projetos no papel, pensan-
do em como conquistar o que quer.

Touro  (21/4 a 20/5)
Pense com carinho em tudo que a vida 
tem trazido pra você, nas mudanças que 
está exigindo, nessa história de ter que 
sair à força da zona de conforto. Você 
pode fazer planos e até tomar atitudes 
importantes ligadas à sua carreira. Estu-
dos são muito bem-vindos.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É um momento de mudanças impor-
tantes, e especialmente diante de tudo 
que está acontecendo no mundo, é ur-
gente repensar seus projetos e priorizar 
o que de fato traz resultados concretos 
para você. Importante também manter 
o foco e seguir analisando suas ideias. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Você precisa urgente avaliar como é que 
cada relacionamento funciona, o que de 
fato é bom ou não para você. Não é hora 
de tentar agradar o outro a qualquer cus-
to, pelo contrário. É hora de pensar mais 
em você e, quando tudo isso passar, 
manter apenas as relações que acres-
centam.

Leão  (22/7 a 22/8)
Como vinha vivendo até aqui? Está tra-
balhando de mais, de menos? Faz mes-
mo o que gosta? Tem tempo para o que 
realmente importa? Tem cuidado bem 
de sua saúde? O momento é delicado 
e decisivo para o resto da sua vida. Por 
isso, não tenha medo de decidir mudar.  

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Ter prazer nesse momento também é 
fundamental, por mais que o período 
seja desafi ador. É hora de repensar seus 
projetos e sua vida, em busca do que é 
de fato melhor pra você. Você pode ter 
alguma boa notícia de trabalho esses 
dias. Aproveite para criar oportunidades.  

Libra  (23/9 a 22/10)
Os assuntos da casa e da família estão 
em destaque e podem trazer mais de-
safi os, exigindo de você mais refl exão e 
responsabilidade. É hora de cuidar mais 
da sua casa e da vida pessoal, cuidar 
mais da família, mas também saber se 
posicionar.  

Escorpião  (23/10 a 21/11)
A vida está pedindo mudanças, que vão 
das suas relações ao seu estilo de vida 
e é importante pensar nisso tudo. Você 
pode ter conversas importantes e deci-
sivas. Você pode encontrar novidades 
ao falar com as pessoas. Assuntos de 
trabalho podem exigir mais criatividade.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
É bom aproveitar esse momento e 
guardar dinheiro e repensar a forma 
como lida com suas fi nanças. O céu do 
momento é desafi ador, mas você pode 
viver boas situações em suas relações, 
incluindo oportunidades, amor, diversão 
e ótimas conversas.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
As coisas podem parecer ainda mais di-
fíceis nesse momento e aquela história 
de aliviar o peso é bastante necessária. 
Siga cuidando de si mesmo, da sua saú-
de, com bastante atenção ao que seu 
corpo diz. Invista mais em você e em 
sua própria vida. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Pense em como fazer a sua parte, ins-
pirando e mobilizando os outros. Mas a 
semana também pode pedir momentos 
de mais recolhimento e introspecção, in-
clusive para repensar toda dinâmica da 
sua vida. Conversas familiares impor-
tantes podem acontecer.

Peixes  (20/2 a 20/3)
É importante diminuir o ritmo e repen-
sar os projetos, até para que possa dar 
um tempo em algum deles enquanto 
retoma outro mais importante. Cuide 
com mais carinho das suas fi nanças e 
aproveite a semana boa para resolver 
pendências burocráticas ou materiais. 

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

Elefante
Sabe o que o elefante disse para o 
homem pelado? 
- Como você acha que pode se ali-
mentar usando ISSO?

O testamento
Eu admirava o colar da minha tia 
quando ela me surpreendeu com 
o anúncio:
– Deixo para você em meu testa-
mento.
Fiquei contentíssima, talvez até 
demais.
– Oh! – gritei. – Mal posso espe-
rar!

Três bêbados
Três bêbados estavam bebendo 
ao lado de um morro. Quando a 
bebida acabou fi zeram um sor-
teio para decidir quem iria subir o 
morro para comprar mais cacha-
ça. O sorteado já muito trololó, su-
biu o morro e comprou a cachaça 
colocando-a no bolso traseiro da 
calça. Mas, na hora de voltar, es-
corregou e foi rolando até lá em-

O calor pode desacelerar a 
transmissão do coronavírus?
Estudo sugere que clima quente seria capaz de reduzir o aparecimento 
de novos casos da Covid-19, mas não há consenso sobre o tema

baixo. Quando parou, sentiu aque-
le frio na bunda e disse:
- Deus queira que seja sangue!

Pastor de férias
Um pastor sai de férias com a fa-
mília para praia.
Ele estava correndo na areia, 
quando chega um conhecido e 
diz:
- Pastor, o diabo não tira férias 
não, viu?
O pastor responde:
- É meu fi lho; e não tira mesmo. 
Tanto que te enviou aqui pra me 
atribular!

O velhinho da praça
O Joãozinho chama a mãe dele e 
diz:
- Mamãe, você pode dar dinheiro 
para um velhinho ali da praça?
E a mãe responde:
- Posso sim, meu fi lho. Que velhi-
nho é esse?
E o Joãozinho responde:
- Aquele mamãe, o que está falan-
do “olha a pipoca quentinha”.

taxa de infecções em uma semana 
do mês de março passou de 15 para 
20 por milhão de pessoas. Os dados 
foram colhidos até 21 de março, 
época em que o Brasil apresentava 
menos de mil casos de Covid-19.

O estudo mostra ainda que, em 
locais com surtos mais severos, 
como Irã e Itália, além de certas regi-
ões chinesas e norte-americanas, a 
temperatura atual varia entre 3 e 17 
°C. E, segundo os autores, cerca de 
90% dos casos de Covid-19 registra-
dos no planeta são de áreas onde a 
média atual é de até 11 °C.

Por outro lado, menos de 6% das 
ocorrências globais foram registra-
das em regiões com médias acima 
de 18 °C. Os achados foram publi-
cados no periódico Social Science 
Research Network.

Ao analisar esses dados, é impor-
tante ponderar que muitos países 
do Hemisfério Sul, como o próprio 
Brasil, ainda realizavam seus primei-
ros testes quando o trabalho do MIT 
foi feito. Sem falar que, em compa-
ração a outras nações, nós estamos 
apenas no começo da epidemia, e 
com dados já preocupantes.

A verdade é que existem poucos 
estudos sobre a relação entre o cli-
ma e o novo coronavírus. Para che-
gar a conclusões mais fi dedignas, 
muitos outros trabalhos precisam 

aparecer.
O que se sabe é que vírus respi-

ratórios, como o infl uenza, da gripe, 
costumam ser mais incidentes no 
inverno. 

Isso não signifi ca que o infl uenza 
desapareça no verão. Fatores com-
portamentais e densidade popula-
cional parecem pesar bastante na 
velocidade de transmissão, mesmo 
em surtos de outros vírus. 

Cidades do Norte e Nordeste, por 
exemplo, já enfrentaram surtos de 
gripe ligados aos períodos de chu-
va, talvez pelo fato de obrigarem o 
convívio em ambientes fechados. 
São Paulo também vive epidemias 
periódicas de infl uenza no fi nal do 
verão.

É diferente da dengue, onde há 
uma relação muito mais direta com 
temperaturas elevadas, que favore-
cem a reprodução do Aedes aegyp-
ti, o mosquito vetor da doença.

Por essas e outras, não dá para di-
zer que o calor será capaz de frear a 
incidência da Covid-19. Os próprios 
autores ressaltam que os resulta-
dos não sugerem “de jeito nenhum” 
que o Sars-Cov-2 não se espalhará 
em climas quentes. Medidas como 
o isolamento social e higienização 
frequente das mãos são, até agora, 
as mais efi cazes para desacelerar 
sua propagação.

O novo coronavírus parece se es-
palhar mais lentamente em países 
onde a temperatura é elevada. É 
o que mostra um novo estudo do 
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), nos Estados Unidos.

Os cientistas compararam a ve-
locidade de crescimento da epide-
mia nas regiões frias e quentes. Na 
Noruega, por exemplo, o número de 
casos saltou, em cerca de uma se-
mana, de 40 a cada milhão de habi-
tantes para mais de 120 na mesma 
fatia populacional.

Já na Austrália, país que está no 
verão, a curva sobe mais devagar. A 
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

Cabeza de Vaca 
enfrentou índios 

honestos e brancos 
traiçoeiros 

F rustrado no sonho de gover-
nar a Flórida, em julho de 1537 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca 
partiu de Havana, escapou da 
ameaça de um corsário fran-

cês e chegou aos Açores sob a proteção da 
armada portuguesa. Em Lisboa, encontra 
os integrantes da expedição de Pedro de 
Mendoza, o fundador de Buenos Aires, que 
morreu na viagem.

Soube então pelo piloto Gonçalo da Cos-
ta que os índios difi cultavam o acesso dos 
espanhóis às riquezas do Rio da Prata. Na 
América do Sul, nessa época, Juan de Ayo-
las, o sucessor de Mendoza, estava desapa-
recido.

Durante a busca pelos rios Paraná e Pa-
raguai, Juan de Salazar em 15 de agosto de 
1537 funda uma cidade na baía de Caracará, 
na margem Leste do Rio Paraguai: Nossa Se-
nhora de Assunção.

Vivos e trazendo ouro e prata, Ayolas e 
seus homens voltam em 1538 ao porto de 
Candelária, onde Domingos Irala tinha or-
dens para esperá-lo com os barcos. Mas 
algo o desviou desse compromisso, prova-
velmente a fundação da Colônia de Maraca-
ju, e os índios Paiaguás atacaram, matando 
Ayolas, 80 outros espanhóis e os carregado-
res.

A longa jornada
Depois desse golpe, as aventuras dos explo-
radores espanhóis também foram desesti-
muladas. É quando o já calejado Cabeza de 
Vaca recebe, em 1540, uma “licença” para 
“conquistar e pacifi car e popular as terras” 
como “adelantado del Río de la Plata”, o que 
faria dele o futuro (e polêmico) administra-
dor da região do atual Paraguai. 

Partindo de Santa Catarina em 18 de ou-
tubro de 1541, com 250 homens armados, 
36 cavalos e alguns índios vaqueanos, “atra-
vessou a Serra do Mar, a margem oriental 
do Campo do Tenente e o Iguaçu nas pro-
ximidades de Araucária. (...) Prosseguindo, 
alcançou o Rio Tocoarí (Ivaí), onde foi so-
corrido com víveres que lhe ofereceram os 
índios Guaranis chefi ados por Abangabí” 
(Romário Martins, Bandeiras e bandeiran-
tes em terras do Paraná).

A expedição transpôs as serras da Espe-
rança e do Cantu. Em 1º de dezembro “va-
rou o Iguaçu ou Água Grande e, dois dias 
depois, o Tibagi (...) levava, portanto, a ca-
ravana na direção Noroeste” (Lima Figuei-

A um passo de voltarem cheios de ouro e prata, espanhóis 
sofrem nova derrota para os índios e trazem à região 

um especialista em conviver com eles

Cabeza de Vaca chegou como herói e voltou como bandido

O percurso do explorador espanhol pelas terras do atual Paraná

redo, Oeste paranaense). Os espanhóis sou-
beram pelos índios aliados, nos arredores 
da futura Catanduvas, que poderiam nave-
gar sem problemas pelo Rio Iguaçu, mas na 
região do Piquiri não haveria facilidades: os 
índios de lá eram hostis.

Saltos de Santa Maria
Cabeza de Vaca dividiu a expedição em três 
partes. Duas seguiriam pelas margens, a pé 
e a cavalo, e a terceira, com ele e 80 bestei-
ros e espingardeiros, iriam por água, em ca-
noas fornecidas pelos índios informantes.

O reinício da viagem, em 1º de janeiro de 
1542, foi acompanhado de muitas difi cul-
dades. Com a escassez de víveres, “tiveram 
de se alimentar de vermes de taquara, que 
fritavam”, matando a sede com “a água das 
chuvas passadas que as canas guardam por 
muito tempo” (Romário Martins). 

No desvio da marcha para o Sul, Cabeza 
de Vaca chega em 14 de janeiro de 1542 no-
vamente ao Rio Iguaçu. Depois de transpor 
as Cataratas, batizadas como Saltos de San-
ta Maria, desce até a barra no Rio Paraná.

“Quando nos aproximamos deste rio 
[Iguaçu], soubemos, por informação dos ín-
dios, que o mesmo se lança no Paraná, tam-
bém chamado Rio da Prata, e que nas mar-
gens destes dois cursos d’água os indígenas 
tinham morto os portugueses mandados 
por Martim Afonso de Sousa para descobrir 
este país”, escreveu Alvar Cabeza de Vaca, 
reportando suas andanças pela região.

O relato do cronista
Na foz do Rio Iguaçu o enviado espanhol 
encontrou os índios Guaranis, para cuja 
hostilidade os exploradores já estavam 
advertidos. Negociaram com eles, em troca 
de presentes, a ultrapassagem do grande 
rio, feita com sucesso.

O interior do Paraná, meio século após o 
“achamento” do Brasil por Cabral, era um 
teórico domínio espanhol desde o Tratado 
de Tordesilhas. Na realidade, era alvo de 
disputas territoriais entre diferentes tribos, 
como constatou Cabeza de Vaca, conhece-
dor dos costumes indígenas. Suas crônicas 
e comentários permitiriam retraçar toda a 
trajetória dessa expedição pelas terras do 
atual Paraná. 

“Foi o primeiro documento a informar 
que quase todo o interior do Paraná esta-
va habitado e, ao mesmo tempo, mostrar 

que havia uma divisão política entre esses 
diversos grupos de mesma matriz cultural, 
organizados politicamente em cacicados 
(conjunto de aldeias sob a liderança de um 
prestigioso cacique, que dominavam certas 
porções de territórios bem defi nidos)” (Lú-
cio Tadeu Mota e Francisco Silva Noelli, Ín-
dios, Jesuítas, Bandeirantes e Espanhóis no 
Guairá nos séculos XVI e XVII).

Valeu pelas Cataratas
Após uma peregrinação de seis meses, na 
manhã de 11 de março de 1542 Cabeza de 
Vaca chega a Assunção, onde passaria mo-
mentos ainda mais difíceis que os vividos 
como escravo dos índios na América do 
Norte. Sua passagem pelo futuro Paraná 

foi paradisíaca perto do que enfrentou a 
seguir.

Em fevereiro de 1543, um grande incêndio 
destrói Assunção. Os espanhóis fi cam sem 
roupas e abrigo. Doente, em 25 de abril de 
1544 o governador é surpreendido por trinta 
espanhóis que invadem sua casa gritando: 
“Liberdade! Liberdade” Com espadas, ada-
gas, arcos e arcabuzes, gritam ameaças de 
morte. Rende-se e é conduzido amarrado a 
um cômodo cercado de guardas.

Em março de 1545 é embarcado à força 
para a Espanha, acusado de traição, roubos, 
escravização e assassinato de índios. Para 
os brasileiros, entretanto, passou à histó-
ria como o “descobridor” das Cataratas do 
Iguaçu.
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À VENDA 
IMÓVEIS

IMOBILIÁRIO

APARTAMENTOS

Apartamento no Condomínio 
Alto do Lago, com 109 m², Rua 
Terra Roxa, 640, Pacaembu, 
Com 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/estar, bwc, cozinha, saca-
da, área de serviço, 1 garagem, 
churrasqueira e salão de festas, 
valor R$ 250.000,00

Apartamento Ed Delluci, com 
214m², Rua Paraná, 4267, Centro, 
com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/estar, cozinha, sacada, área de 
serviço, 2 garagens, aquecimen-
to, piscina, play ground e salão 
de festas, valor R$ 540.000,00.  
(Sem acabamento interno)

Apartamento no Ed Ecovile, 
com 122,21m², Rua Manaus, 
2134, Centro, com 2 quartos, 
suíte, sala de jantar/ estar, co-
zinha, sacada, área de serviço, 
2 garagens, aquecimento, chur-
rasqueira, play ground e salão 
de festas, valor R$ 350.000,00

Apartamento Ed Monte Alto, 
com 158,25m², Rua Carlos de 
Carvalho, 4066, com 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ es-
tar, cozinha, área de serviço, 
bwc, 1 garagem, piscina, sala 
de jogos, espaço goumet, play 
ground e salão de festa, valor  
R$ 550.000,00

Apartamento Ed Ana Candida, 
com 135,76m², Rua da Bandeira, 
836, com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/ estar, cozinha, área de 
serviço, bwc, 1 garagem, aque-
cimento, churrasqueira, salão 
de festas, semi mobiliado, valor  
R$ 495.000,00

Apartamento Ed Hannover, com 
140m², 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, aquecimen-
to, play ground e salão de festas, 
valor R$ 299.000,00

Apartamento Rua Recife, 1729, 
com 137m², 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, cozinha, 
área de serviço, churrasqueira, 
2 garagens, aquecimento, valor 

R$ 360.000,00

Apartamento Ed Residencial 
Pascoal, com 104m², Rua Pre-
sidente Kennedy, Centro, com 3 
quartos, sala, bwc, cozinha, área 
de serviço, 1 garagem, valor  
R$ 210.000,00

Apartamento Ed Zara, Rua Na-
tal, 940, 85,89m², com 2 quartos, 
sala, cozinha, bwc, área de ser-
viço, churrasqueira, 1 garagem, 
play ground, salão de festas e 
terraço, valor R$ 230.000,00

Apartamento Ed Ilario Effegen, 
Rua Presidente Kennedy, 3042, 
146m², com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar e TV, cozinha, 
área de serviço, churrasqueira, 
2 garagens, aquecimento, salão 
de festas, semi mobiliado, valor  
R$ 420.000,00

Apartamento Ed Armando Re-
zende, Rua Olavo Bilac, 1251, 
com 202,31m², 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/ estar, cozinha, la-
vabo, sacada, área de serviço, 2 
garagens, piscina, play ground, 
salão de festas, mobiliado, valor 
R$ 850.000,00

Apartamento Ed Flor de Lis, Rua 
da Bandeira, 757, 147,57m², 
com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/ estar, cozinha, sacada, área 
de serviço, 2 garagens, aqueci-
mento, churrasqueira, playgrou-
nd, piscina, salão de festa, semi 
mobiliado, valor R$ 550.000,00

Apartamento no Ed Belle May-
son, com 270,60m², 2 quartos, 
1 suíte, sala de estar/ jantar/ 
TV, cozinha, área de serviço, la-
vabo, sacada, 2 garagens, aque-
cimento, play ground, salão de 
festas, semi mobiliado. Valor  
R$ 720.000,00

Apartamento Residencial Cana-
dá, Consultar tabela, valores a 
partir de R$ 226.000,00

Apartamento Residencial Vê-
nus, consultar tabela.

Apartamento Edifício Solar 
das Araucárias, nº 302, valor  
R$ 560.000,00

Apartamento Edifício Solar 

das Araucárias, nº 301, valor  
R$ 399.000,00

Apartamento Edifício Oriun, 
com 73,7m², R$ 295.000,00 

CASAS

Casa Rua México, Periolo, 
110m², com 3 quartos, sala, 
cozinha, bwc, área de serviço, 3 
garagens e churrasqueira, valor  
R$ 350.000,00

Casa Travessa Afonso Pena, 
Vila Simone, com 220,30m², 3 
quartos, suíte, sala de jantar/ es-
tar, escritório, cozinha, área de 
serviço, 3 garagens, depósito, 
mobiliado, valor R$ 800.000,00

Casa Rua Cabo Luiz Augusto 
Pereira, 557, 77m², com 4 quar-
tos, sala, bwc, cozinha, garagem, 
churrasqueira e com barracão 
de 87,50m², valor R$ 250.000,00

Casa Condomínio São Carlos, 
180m², com 3 quartos, suíte, 
sala, área de serviço, depósito, 
churrasqueira, 2 garagem, pis-
cina, edícula, espaço goumet, 
playgraund, valor R$ 850.000,00

Casa Rua Ilario Zardo, 264, JD 
Vitória, 202,59m²,  com suíte, 
2 quartos, sala de jantar/ es-
tar, copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço, 4 garagens, aque-
cimento, sótão, churrasquei-
ra, depósito, mobiliado, valor  
R$ 1.500.000,00

Casa Travessa Pio XII, 153, 
Residencial Parigot de Souza, 
170m², com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, copa, cozi-
nha, área de serviço, 2 garagens, 
churrasqueira, R$ 400.000,00

Casa Rua Odontologia, 420, 
220m², 4 quartos, suíte, sala 
de jantar/estar, bwc, cozinha, 
área de serviço, 2 garagens, 
dep de empregada, aquecimen-
to, canil, bwx empregada, valor  
R$ 590.000,00 

Casa Rua Capitão Leônidas 
Marques, 1438, com 187,50m², 
2 quartos, 1 suíte, sala da jan-
tar/ estar, dep. Empregada, cozi-
nha, área de serviço, 4 garagens, 
churrasqueira, semi mobiliado, 
valor R$ 690.000,00.

LOTES E CHÁCARAS

Terreno Rua Barawanas, com 
366m², Jd Santo Antonio, valor 
R$ 300.000,00

Terreno Rua Rio Grande do 
Norte, Country, com 875m², va-
lor R$ 700.000,00

Terreno Av Brasil, FAG, com 
565,54m², valor R$ 680.000,00
Chácara Rua Alagoa Mirim, 
1161, Lago Azul, com 1,380m², 
valor R$ 430.000,00

Chácara em Boa Vista da Apa-
recida, com 2 casas, 22,110m², 
valor R$ 650.000,00

Terreno Rua Palmeira, 3441, 
Coqueiral, 715m², valor  
R$ 550.000,00

Terreno Rua São Borges, 
JD Canadá, 420m², valor  
R$ 380.000,00

Terreno Residencial Treviso, 
600m², valor R$ 425.000,00

Terreno Rua Carlos Caval-
cante, 360, Cataratas, valor  
R$ 450.000,00

Terreno Rua Guaraniaçu esq 
com Capanema, São Cristovão, 
375m², com 1 casa, 140m², va-
lor R$ 450.000,00

Terreno Condomínio Paisa-
gem, Av FAG, 401,42m², /valor 
R$ 380.000,00

Terreno Rua Desembarga-
dor Ferreira da Costa, São 
Cristovão, 450m², valor  
R$ 350.000,00

Terreno Rua Alterio Sordi, JD 
Nova Veneza, 360m², valor  
R$ 175.000,00

Terreno Rua Padre Ricardo, 
1619. 416,86m², com sala 
comercial e 2 casas, valor  
R$ 590.000,00

Terreno Rua Carimãs, San-
to Onofre, 5.570,40m², valor  
R$ 7.450.000.00

Terreno Rua Cristovão co-
lombo, área 813,36m². Valor  
R$ 950.000,00

Terreno Rua Manaus, com área 
de 378m², valor R$ 750.000,00

SOBRADOS

Sobrado Condomínio Jardins 
de Monet, Rua Eça de Quei-
roz, 230m², com 2 quartos, 

suíte, sala de jantar/ estar, 
copa, cozinha, lavabo, dep de 
empregada, área de serviço, 
churrasqueira, sala de jogos, 
piscina, playgraund, salão de 
festas, semi mobiliado, valor 
R$ 1.200,000,00

Sobrado Condomínio Belu-
no, Rua Rodrigues Alves, 477, 
312m², com 2 suítes, suíte 
máster, sala de jantar/ estar, 
bwc, cozinha, área de servi-
ço, 2 garagens, piscina, valor  
R$ 1.480.000,00

Sobrado Rua Rio Negro, 958, 
330m², com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, cozinha, 
escritório, lavabo, área de ser-
viço, 3 garagens, aquecimento, 
lareira, churrasqueira, canil, es-
paço gourmet, semi mobiliado, 
valor R$ 980.000,00

Sobrado Rua Presidente Ke-
nnedy, 2474, 147m², com 2 
quartos, suíte, sala de jantar/ 
estar, bwc, lavabo, cozinha, 
área de serviço, garagem, chur-
rasqueira, aquecimento, valor  
R$ 390.000,00

Sobrado Residencial e co-
mercial, Rua Terezina, 3201, 
Jd Cristal, 167,81m², 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ es-
tar, 2 bwcs, cozinha, sacada, 
área de serviço, 4 vagas de 
garagem, churrascaria, valor  
R$ 750.000,00

02 Sobrados Rua Salgado Fi-
lho, 4137, Cancelli, com área 
de 165,29m², com suíte, 2 quar-
tos, sala de jantar/ estar, bwc, 
cozinha, lavabo, sacada, área 
de serviço e garagem, valor  
R$ 453.750,00.

Sobrado Condomínio Felicitá, 
Av das Torres, com 218m², 2 
suítes, 1 suíte máster, sala de 
estar/ TV/ jantar, escritório, 
copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço, 2 garagens, aque-
cimento solar, churrasqueira, 
depósito, sala de jogos, pis-
cina, play ground, salão de 
festas, semi mobiliado. Valor  
R$ 1.100.000,00.

Sobrado Rua Mascare-
nhas de Moraes, com área 
construída 350m², Valor de  
R$ 1.750.000,00. 

PONTO COMERCIAL E BARRACÃO

Prédio comercial Rua Nilo 
Peçanha, 90, Pq São Paulo, 
291m², valor R$ 630.000,00.
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ENTREVISTA

C om mais de 30 anos de vida 
pública, o deputado esta-
dual Hussein Bakri (PSD) é 

o líder do Governo na Assembleia 
Legislativa do Paraná. E, como tal, 
tem acompanhado de perto a ba-
talha que o Estado vem travando 
no enfrentamento do novo coro-
navírus. Nesta entrevista exclusiva 
ao jornal PRETO NO BRANCO, 
Bakri faz uma análise dos impac-
tos que esta situação deve causar 
em outras áreas, como na política e 
nos investimentos públicos. 

Apesar de ter a base política na 
região de União da Vitória, onde 
foi vereador e prefeito, Hussein 
Bakri vem ampliando sua atuação 
parlamentar, passando a represen-
tar também municípios da região 
Oeste nos seus pleitos junto ao Go-
verno do Estado. Ele destaca três 
obras do Governo que devem mu-
dar a realidade do Oeste nos próxi-
mos anos: a revitalização do Trevo 
Cataratas, a duplicação da BR 277 
até o trevo de São João do Oeste e a 
ampliação da capacidade de esco-
amento da Ferroeste. 

PRETO NO BRANCO - Como Líder 
do Governo na Assembleia, quais 
têm sido os maiores desafi os de 
Hussein Bakri?
DEPUTADO HUSSEIN BAKRI - 
Sem dúvida nenhuma, esse é o 
meu maior desafi o em mais de 30 
anos de vida pública. Pela Lide-
rança, passam todos os projetos 
do Governo encaminhados à As-
sembleia e todas as propostas dos 
deputados que, de uma forma ou 
de outra, podem interferir no dia a 
dia do Executivo. Além disso, tenho 
a função de ser a ponte dos parla-
mentares com o Palácio Iguaçu e 
preciso muitas vezes atuar como 
mediador. Afi nal, são 45 deputados 
na base aliada e cada um tem opi-
niões diferentes, visões de mundo 
distintas. Então, tem sido um desa-
fi o enorme todos os dias.

PB - Como o senhor avalia as 
ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus no Estado. As ações 
têm dado resultado?
BAKRI - O Governador Ratinho Ju-
nior foi muito feliz na escolha que 
fez em colocar o secretário Beto 
Preto à frente da Saúde do Paraná. 
Ele é médico e foi prefeito de Apu-
carana com grande aprovação e, 
portanto, une os aspectos técnico 
e político. As medidas contra o co-
ronavírus são reavaliadas dia a dia, 
porque a ciência ainda está conhe-
cendo a doença. Mas o trabalho 
tem sido muito bem feito. O pró-
prio Ministério da Saúde elencou 
Curitiba como a primeira grande 
capital que, considerando o índice 
de incidência de casos por 1 milhão 
de habitantes e a capacidade de as-
sistência hospitalar, poderia, em 
tese, optar por um distanciamen-
to social seletivo. E, na economia, 
o Governo anunciou medidas de 
liberação de crédito barato a em-
presas e trabalhadores bem como 
socorro fi nanceiro à população em 
vulnerabilidade social.

PB - Desemprego e queda da arre-
cadação provavelmente serão as 

PB - Apesar de ser de União da 
Vitória, o senhor tem expandido 
suas bases e tem atuado politica-
mente também em outras regiões, 
como aqui no Oeste, por exemplo, 
onde é possível perceber sua pre-
sença em alguns municípios. Essa 
expansão vislumbra um projeto 
político maior para o deputado?
BAKRI - No ano passado fui procu-
rado por várias lideranças políticas 
aqui do Oeste para ajudar na solu-
ção de demandas da região. Graças 
ao bom relacionamento que temos 
dentro do Governo, desde então 
conseguimos trazer uma série de 
investimentos pra cá, porque sabe-
mos da importância da região para 
todo o Paraná. E é importante res-
saltar que nada disso seria possível 
sem o trabalho sério dos prefeitos 
da região, que mantêm as certi-
dões das prefeituras em dia e são 
incansáveis em suas idas a Curitiba 
na busca de recursos. Sempre digo 
que quem tem o dinheiro é o Go-
verno. Como deputado, busco ser a 
ponte entre o Estado e o município 
e seguirei à disposição do Oeste do 
Paraná nesse trabalho. 

PB – Suas Considerações fi nais.
BAKRI - Faço política desde os 
meus 22 anos de idade, como ve-
reador mais jovem da história de 
União da Vitória. Depois como 
prefeito por duas vezes e agora 
como deputado no segundo man-
dato e Líder do Governo. Portanto, 
minha vida sempre foi servir à po-
pulação, inicialmente da minha ci-
dade e hoje em prol de mais dos 11 
milhões de paranaenses. A região 
Oeste pode contar comigo em suas 
lutas em todos os momentos.

Hussein Bakri

Deputado líder do Governo na Assembleia destaca os desafi os do estado diante 
do coronavírus e os seus refl exos na política e nos investimentos públicos
próximas consequências do coro-
navírus.  O que os municípios do 
Paraná podem esperar? O Estado 
terá condições de socorrer as ci-
dades do interior?
BAKRI - A situação é bastante difí-
cil. Para se ter uma ideia, a estima-
tiva de perda de receita do Estado 
passa de R$ 3 bilhões. Por isso, o 
Governador tem mantido contato 
constante com a nossa bancada 
federal, porque, da mesma forma 
que as prefeituras vão precisar do 
apoio do Estado, o Estado tam-
bém terá de se socorrer da ajuda 
da União. O prefeito Darlan Scal-
co, presidente da Associação dos 
Municípios do Paraná, tem partici-
pado de todas as discussões envol-
vendo o coronavírus em Curitiba 
nesse sentido, numa demonstra-
ção do caráter municipalista do 
Governo Ratinho Junior desde o 
primeiro dia do mandato. Pode ter 
certeza que, neste momento de 
crise do coronavírus, não será di-
ferente.

PB - Em 2019 a Assembleia apro-
vou um reajuste salarial parce-
lado até 2022 para os servido-
res. Essa questão está resolvida 
ou existe risco de novo impasse 
quando chegar a data-base?
BAKRI - É preciso ressaltar que foi 
o Governador Ratinho Junior quem 
descongelou a data-base dos servi-
dores, que estavam sem reposição 
salarial há quatro anos. Ele foi ao 
limite fi nanceiro para garantir esse 
direito do funcionalismo, mas sem 
comprometer o caixa do Estado. 
Agora, com a crise provocada pelo 
coronavírus, a data-base deste ano 
terá de ser avaliada com a devida 

cautela que o momento exige.

PB - Além destas questões do co-
ronavírus e dos servidores, que 
outros grandes desafi os o Gover-
no terá pela frente neste ano e nos 
próximos?
BAKRI - O Paraná tem uma situ-
ação fi nanceira estável, é o maior 
produtor de alimentos por metro 
quadrado do mundo, tem um dos 
principais portos do país. Portanto, 
nosso potencial é enorme e precisa 
ser otimizado. Para isso, é preciso 
dotar todas as regiões do Estado 
da infraestrutura necessária para 
o Paraná crescer, se desenvolver 
e, assim, gerar emprego e renda à 
população. Há R$ 350 milhões re-
servados para a confecção de pro-
jetos executivos de grandes obras, 
que sairão do papel ao longo deste 
mandato e, certamente, colocarão 
o Paraná em outro patamar no mé-
dio prazo.

PB - Especifi camente para o Oeste 
do Paraná, o que a região pode es-
perar do Governo Ratinho Junior 
nestes cerca de dois anos e meio 
de mandato que ainda restam?
BAKRI - Ganho em infraestrutura. 
Nos próximos anos, a realidade da 
região será completamente trans-
formada por várias obras, entre as 
quais eu destaco três. A revitaliza-
ção do Trevo Cataratas, na entrada 
de Cascavel, por onde passam mais 
de 30 mil veículos por dia; a dupli-
cação do trecho da BR-277 entre o 
posto da Polícia Rodoviária Federal 
e o trevo do distrito de São João do 
Oeste; e a ampliação da capacida-
de de escoamento da Ferroeste, em 
parceria com a Rumo.

PB - O ano de 2020 é ano eleitoral 
e, apesar de ser eleição municipal, 
os deputados acabam se envol-
vendo. Qual o impacto disso no 
andamento das matérias na As-
sembleia?
BAKRI - Numa situação normal, 
evidentemente que impactaria no 
dia a dia dos trabalhos da Casa, já 
que alguns deputados devem ser 
candidatos a prefeito e os demais 
estarão presentes nos municípios 
apoiando este ou aquele nome. 
Mas, em virtude do coronavírus, 
não sabemos se a eleição será 
mantida para outubro. Fala-se em 
transferir para novembro. Então, 
ainda é preciso esperar a decisão 
da Justiça Eleitoral.

PB - Como será o apoio político 
nas eleições do Governador e do 
senhor, com Líder, nas principais 
cidades do Paraná? A começar por 
Curitiba.
BAKRI - Em Curitiba, o Gover-
nador tem ótima relação com o 
prefeito Rafael Greca. Ao mesmo 
tempo, há outros dois aliados pré-
-candidatos ao cargo: o deputado 
Delegado Francischini e o secre-
tário Ney Leprevost. No momento 
certo, essa discussão vai acontecer 
e o caminho sempre será o bem da 
população da nossa capital. Quan-
to a mim, defendo que o PSD te-
nha candidatura própria a prefeito 
sempre que for possível, inclusive 
nas cidades que eu represento. 
Entendo que somos hoje o partido 
mais forte do Estado e com qua-
dros capacitados e alinhados ao 
projeto do Governador, para fazer-
mos do Paraná o Estado mais mo-
derno e inovador do Brasil.
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Hussein Bakri
 “A região Oeste 

pode contar comigo 
em suas lutas em 

todos os momentos”


