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A falta de chuvas que assola praticamente todas as regiões 
do Paraná chegou a níveis preocupantes. É a pior estiagem 

desde 1997. Na região Oeste, onde o plantio do milho safrinha 
já aconteceu um pouco mais tarde, a estiagem prejudicou o 

desenvolvimento da lavoura e a quebra média já chega a 30%.

Oeste | Página 11



2. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 24 DE ABRIL DE 2020

FIQUE LIGADO
CHARGE

As difi culdades e temores que o País enfrenta na prevenção 
e controle de coronavírus, como a falta de leitos hospitala-
res, tanto para   internação como para tratamento intensivo, 
são o preço que a sociedade paga pela irresponsabilidade de 
determinados governantes.

Para se ter melhor dimensão dessa desatenção com a 
saúde pública, basta lembrar que o Brasil perdeu 34,5 mil 
leitos de internação hospitalar entre os anos de 2009 e 2020. 
Em números totais, leitos de internação foram reduzidos de 
460,92 mil para 426,38 mil no intervalo que separou as pan-
demias de H1N1 e de coronavírus. Os leitos de internação 
são espaços destinados a pacientes que precisam perma-
necer por mais de 24 horas dentro de hospital e, pelas pre-
visões de autoridades de saúde, deverão atender boa parte 
dos casos mais graves da nova pandemia ou cerca de 20% 
do total dos contaminados, ao longo dos próximos meses.

A desativação de leitos ocorreu em unidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS), onde a redução chegou a 48,53 mil 
espaços de atendimento. No mesmo período, a rede priva-
da apresentou elevação de cerca de 14 mil leitos, mas o au-
mento é considerado insufi ciente por especialistas do setor. 
Técnicos do Ministério da Saúde afi rmam que a queda do 
número de leitos de internação está relacionada, em parte 
considerável, com a política pública voltada à atenção bá-
sica. Isso signifi ca que parte signifi cativa de leitos fechados 
seria de hospitais conveniados com o SUS, que sendo pou-
co lucrativos, foram desativados sem maiores contestações. 
Especialistas destacam que ainda é muito difícil projetar 
como o novo coronavírus irá pressionar a rede de serviços 
de saúde, por internação e tratamento de pacientes, pois 
isso dependerá dos resultados de medidas adotadas para 
controlar o crescimento da curva de novos casos. Mesmo 
assim, alertam que a rede de assistência deve se preparar 
para liberação de leitos atendendo a demanda que o Co-
vid-19 poderá impor, a partir de medidas específi cas, como 
cancelar cirurgias simples e evitar internações desnecessá-
rias. 

Estudos especializados demonstram que a partir de da-
dos de 2009 a 2017, houve grande desigualdade na distri-
buição e/ou oferta de leitos hospitalares no País. A relação 
de cerca de dois leitos disponibilizados por grupos de mil 
habitantes dependentes do SUS fi caria abaixo de índices 
apontados como satisfatórios pelo próprio poder público. 
Na disponibilidade de leitos hospitalares, como em diversas 
outras áreas da realidade nacional, as desigualdades regio-
nais são marcantes, seja na distribuição quanto na evolução 
de estabelecimentos e leitos hospitalares. O Rio de Janeiro 
perdeu mais de 17 mil dos 50 mil leitos de internação desati-
vados desde 2009, ano da pandemia de H1N1.

Enquanto isso, a oferta de leitos de Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTIs), que atendem cerca de 15% dos pa-
cientes mais graves ou cerca de 20% do total de internações, 
foi elevada no período, mas para patamar ainda insatisfató-
rio, segundo a Associação de Medicina Intensiva do Brasil 
(AMIB). 

O País teria ganho 17,3 mil leitos de UTI desde a pande-
mia de H1N1, elevando o total de 42,4 mil para cerca de 60 
mil, mesmo assim, as unidades destinadas a pacientes adul-
tos têm mais de 90% de ocupação. O recomendado como 
estrutura ideal é de um a três leitos de UTI para cada 10 mil 
habitantes e o SUS dispõe de apenas um leito para cada um 
desses grupos.

As demandas 
da pandemia de 
coronavírus e os leitos 
hospitalares do País 

A situação do co-
ronavírus forçou a 
esmagadora maio-
ria dos setores pro-
dutivos a se adaptar 
à nova realidade 
imposta pelo isola-
mento social, única 
arma conhecida, até 
agora, que, compro-
vadamente, freia o avanço da Covid-19. Em 
Cascavel e demais cidades da região isso 
não foi diferente, algumas com mais rigor, 
outras mais fl exíveis. 

Muitas são as incertezas do caminho que 
o Brasil e o mundo seguirão após essa crise 
de proporções gigantescas. Inúmeras são as 
perguntas, ainda sem respostas, que as li-
deranças mundiais devem estar se fazendo 
para enfrentar problemas globais que sur-
girão nos próximos meses, anos e décadas, 
nas esferas da saúde, da economia e, sobre-
tudo, social. 

No país, questões políticas e ideológicas 
que têm polarizado a vida nacional nos 
últimos tempos, precisam ser deixadas de 
lado para que a nação saia maior e mais 
fortalecida dessa crise que a todos atinge. 
A prioridade agora são os desafi os econô-

mico-financeiros, 
da modernização do 
Estado e de cunho 
social terão de ser 
encarados de frente. 

Decisões não po-
derão ser posterga-
das, se quisermos 
aproveitar as opor-
tunidades que, cer-

tamente, surgirão, pois é sabido que as me-
lhores delas surgem, exatamente, durante 
as crises. E isso se aplica no governo e tam-
bém na iniciativa privada.

As lideranças políticas e econômicas bra-
sileiras precisam traçar estratégias para 
encontrar a melhor e mais rápida forma de 
sair da recessão que, certamente, será gran-
de este ano. Passada a pandemia, o cresci-
mento e a consequente criação de empregos 
têm de ser a prioridade número um. 

Traçar uma estratégia de médio e longo 
prazos é fundamental para a economia e a 
reinserção do país no cenário internacio-
nal. Os poderes constituídos, as universi-
dades, empresários, trabalhadores, enfi m, 
toda a sociedade tem de se unir nesse pro-
jeto de país para que oportunidades não se 
percam e o Brasil saia maior da crise.

24 de abril
1971 - Professor Marcos Cláudio Schus-
ter propõe a criação da Universidade do 
Oeste.
1997 - Repensando o desenvolvimento 
local, lideranças formam o Expande (Pac-
to de Cascavel).

25 de abril
1987 - Decreto estadual cria a Universi-
dade do Oeste.
2009 - Começa a campanha pela dupli-
cação da BR-277.

26 de abril
1925 - Coluna Prestes sai de Foz do Igua-
çu e decide invadir o Paraguai.
1973 - Assinado o Tratado de Itaipu entre 
o Brasil e Paraguai.
1984 - Fundação da Amic (Associação 
de Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte do Oeste do Paraná).

27 de abril
1984 - Sindicatos Rural Patronal e dos 
Trabalhadores Rurais denunciam a falsa 
Reforma Agrária da ditadura.
1994 - Iniciada a implantação do Cefet 
(Centro Federal de Educação Tecnológi-
ca). Atual CEEP Pedro Boaretto Neto. 

28 de abril
1964 - Distrito de Aparecida do Oeste 
emancipa-se de Cascavel com o nome 
de Capitão Leônidas Marques.
1987 - Decreto federal ofi cializa a execu-
ção da Ferrovia Paraná Oeste.

30 de abril
1916 - Nasce 
Armando Círio 
(foto) em Cala-
mandrana, Itália. 
Foi bispo de Tole-
do e arcebispo de 
Cascavel. 
1959 - Prefeitu-
ra de Cascavel 
contrata a Tele-
-Sul (Telefônica 
Sul-Paranaense 

Ltda) como concessionária dos serviços 
locais de telefonia, na época a mais 
moderna do Brasil.

Dilceu Sperafi co
E-mail: dilceu.joao@uol.com.br
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Eleitorais & Eleitores rastreio 
☆ Os vereadores da base do prefeito Leonaldo Paranhos são maioria, mas nem 
sempre falam a mesma linguagem. Existem disputas entre eles. União mesmo 
apenas nas questões do Paço.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Paranhos: sem pressão de picareta 

PRTB mantém o foco na eleição

Olavo enfrenta o Siprovel    
A educação domiciliar tem defensores convictos 
no município. Um deles é o vereador Olavo San-
tos, do Podemos (foto), vencido por enquanto na 
tentativa de regulamentar o sistema em Casca-
vel. O projeto dele dividiu opiniões no Legislativo 
nesta quarta-feira (22), sendo retirado da pauta 
por 29 sessões. A matéria retorna ao plenário em 
setembro. Até lá os segmentos envolvidos vão 
continuar debatendo o tema. O Sindicato dos 
Professores Municipais discorda e jogou 
pesado na contramão de 
Olavo. Lugar de criança 
estudar é na escola, sus-
tenta o Siprovel. “Não recuo 
e nem retiro a proposta”, 
enfatiza o parlamentar, sem 
esconder a frustração.

E na manhã desta quinta-feira (23), Leonaldo Paranhos bateu boca ao vivo 
com o empresário toledano Cassio Cavaleri. Foi na rádio Studio FM, no pro-
grama de Sérgio Ricardo. O comerciante presta serviços de ajardinamento à 
prefeitura de Cascavel e o cobrou pagamento de notas atrasadas. O prefeito 
não gostou do tom e teria reagido com impropérios. Até agora não houve en-
tendimento entre os briguentos. Pelo contrário, Paranhos ameaçou abrir sindi-
cância. Na opinião de SR, temos um administrador “cagalhão e descontrolado”.

Prefeito “cagalhão”?
Programa de TV

Abuso no ar e cesta básica

Porto chama MP para investigar

“Picaretagens” contra a prefeitura de Cascavel não serão toleradas e os 
“picaretas” que vão tomar naquele lugar e a PQP. Assim o prefeito Leonaldo 
Paranhos direciona a postura desde o início do mandato e, por conta da 
convicção, continua arrumando confusão. Acontece que muitos dos mimose-
ados reagem ao rótulo pejorativo e o confl ito acontece. Paranhos abomina ser 
contrariado, lidando mal ante certas críticas. Com a crise na saúde, reclama-
ções no empresariado, quebra milionária nas receitas e desafi os do projeto da 
reeleição, goste ou não, as pressões serão inevitáveis. Rolo, confusão e coisa-
rada, como fala o jornalista Luiz Nardelli.

Driblando percalços provocados pela Covid-19 o presidente municipal do PRTB, Paulo 
Moreira, informa que seus pré-candidatos a prefeito e vice estão em campo. Os milita-
res reservistas major PM Arsênio Rodrigues, e o coronel do Exército, Jorge Jeronymo, 
respectivamente, articulam a formação de grupo consistente. Os contatos deles e 
lideranças populares se intensifi cam e vão continuar. Também existe diálogo com di-
rigentes de outras agremiações. Apoiadores de vários setores levantam informações 
e contribuirão na elaboração do futuro plano de governo.
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Marcos Espínola com Gugu deputado 
A partir da próxima semana Cascavel poderá con-
tar com mais um deputado estadual. A posse do 
suplente Gugu Bueno (foto), do PL, está prevista 
para o começo de maio. O vereador licenciado é 
o superintendente da Casa Civil e substituirá Mar-
cel Micheletto, que vai virar secretário de Estado. 
O político se somará aos cascavelenses Márcio 
Pacheco (PDT) e Coronel Lee (PSL). É possí-
vel que seu chefe de Gabinete seja o 
advogado Marcos Espínola, irmão 
do presidente da Câmara, Alécio.
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Edgar assume o PROS de Cascavel
 Convite feito pela executiva local, com aval da direção estadual, guindou o pré-can-
didato a prefeito Edgar Bueno à presidência do partido. Geovani Santin fi cou de vice. 
A sigla tem 40 fi liados interessados em fi gurar na nominata de candidatos ao Legis-

lativo. A lista dos 32 futuros candidatos será defi nida na convenção de julho.
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Moreira, Arsênio e Jeronymo Divulgação

O Ministério Público de Cascavel vai fi scalizar o programa. O vereador Paulo 
Porto acionou o Ministério Público para verifi car a situação. A coluna antecipou 
a ação de olheiros suspeitando do uso irregular para mídia ilegal do agente 
público. O parlamentar diz estranhar a mistura do interesse particular de quem 
patrocina e o público. Porto é pré-candidato ao Executivo e vê exposição de-
masiada do futuro adversário nas urnas. Quer ainda o promotor do Patrimônio 
Público, Sergio Machado, verifi cando de onde sairá o custeio de casa mobiliada 
a ser sorteada através do programa. O Paço sustenta estar tudo legal.

No quesito marketing político o pre-
feito de Cascavel, Leonaldo Paranhos 
nunca foi de “matar com a unha”. Sem 
dinheiro na Comunicação para contra-
tar campanhas e pouca perspectiva 
de licitar pretendidos R$ 3 milhões 
destinados ao custeio da propaganda 
ofi cial, o alcaide vai à luta sem difi cul-
dades em cavar patrocínios particula-
res. O caso da LAR é o mais recente.  

O dirigente cooperativista Irineu da 
Costa Rodrigues ouviu a proposta do 
gestor e concordou pagar o Estimu 
Lar nas televisões. Garantiu meia hora 
diária de programa sonhado, gestado, 
pensado e, ao que consta, quase todo 

produzido pelo próprio Paranhos, num 
carinho aos idosos cascavelenses. 

O público alvo está na terceira idade, 
porém a novidade alcança o eleitora-
do de “mamando a caducando”. Para-
nhos orienta pessoalmente a equipe 
Secom encarregada de botar a progra-
mação na mão do âncora Edely Tápia. 

E a exibição não fi cará só na Catve 
(10h) e Tarobá (14h30). Outros canais 
negociam com o experiente e ético 
publicitário Caio Gottlieb, agenciador 
da cooperativa nos contratos. Ele 
mantém discrição, mas o valor de 
cada um é faturamento comemorado 
nos veículos. 

A estimativa da coluna é de algo ao 
redor dos R$ 80.000,00 até aqui. Em-
bora o prefeito garanta nem lhe passar 
pela cabeça fazer propaganda atrás de 
votos, caberá aos assessores tentar 
conter exposição excessiva do pré-can-
didato à reeleição e de outros agentes 
públicos lincados ao próximo pleito. 

Na terça (21), por exemplo, o entre-
vistado nos dois blocos foi Hudson 

Moreschi, ex-secretário da Seaso e 
declarado pretendente ao Legislativo.

Olheiros de plantão monitoram tudo 
e nas mídias sociais os questionamen-
tos esquentam. No grupo Cascavel 
Sem Dono, administrado pelo agrôno-
mo Mario de Sá, se fala em denúncia 
provada envolvendo servidor pratican-
do abuso ao entregar cesta básica nos 
bairros.
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Coronavírus: Casos saltam de 
dois para 70 em um mês 

Se usado o parâmetro do Ministério da Saúde que contabiliza um caso a cada 1 milhão de
 habitantes, Cascavel é a cidade com maior incidência do Estado

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Nas ruas a mudança é visível: ôni-
bus circulando com capacidade 
reduzida e em horários de pico; 
comércio praticamente às mos-
cas por conta da crise fi nanceira; e 
claro, boa parte da população que 
está nas ruas está usando as más-
caras obrigatórias para evitar o 
aumento de casos do coronavírus.
A doença, que tem devastado po-
pulações em todo o mundo, tam-
bém chegou com força em Casca-
vel.

Segundo dados do último bole-
tim divulgado nesta quinta-feira 
(23) pela Secretaria Municipal de 
Saúde, os casos positivos do Co-
vid-19 saltaram de dois para 70 em 
menos de um mês. Conforme o re-
latório, no dia 24 de março o mu-
nicípio contava com apenas dois 
pacientes confi rmados da doença 
e até esta quinta já eram 70.

Além do alto número de pacien-
tes contaminados em apenas um 
mês, outro dado preocupa. Se usa-
do o parâmetro do Ministério da 

Saúde que contabiliza um caso a 
cada 1 milhão de habitantes, Cas-
cavel é a cidade com maior inci-
dência do Estado.

Com uma população de pouco 
mais de 328 mil habitantes, o coe-
fi ciente de infestação do vírus é de 
213,1 a cada 1 milhão quando se 
trata de casos confi rmados. A ci-
dade está à frente de Curitiba, ca-
pital do Estado, que já contabiliza 
380 casos.

Em relação aos óbitos, até on-
tem o Município contabilizava três 
mortes, gerando um coefi ciente de 
9,1 a cada milhão de habitantes.

Para se ter uma ideia, o coefi -
ciente médio nacional de pessoas 
contaminadas com o coronavírus 
é de 160 a cada um milhão de ha-
bitantes e em relação aos óbitos o 
coefi ciente é de 10 a cada milhão.

Bairros
O relatório especifi ca ainda o 
número de casos por bairros e 
aponta o Centro com a maior inci-
dência: 21. Na segunda colocação 

está o Country com sete, seguido 
por Parque São Paulo com cinco, 
Coqueiral, São Cristóvão e Santa 
Felicidade com três cada; Maria 
Luiza, Cataratas, Vila Tolentino, 
Região do Lago e Cancelli com 
dois casos cada; e um caso em 
cada um dos demais bairros: Co-
lina Verde, Canadá, Brasmadeira, 
Tropical, Pacaembu, Guarujá, Rio 
do Salto, Santa Cruz, Universitário, 
Pioneiros Catarinenses, Claudete, 
Floresta, Interlagos, Alto Alegre, 
Presidente, Periolo e Brasília.

Boletim
Dos 70 casos confi rmados de 
coronavírus em Cascavel, 58 pa-
cientes, ou seja 82,8% já são con-
siderados curados e receberam 
alta domiciliar. Os demais seguem 
em casa ou ainda internados em 
hospitais da rede pública e priva-
da. Há ainda 13 pessoas que fi ze-
ram os exames para o Covid-19 e 
aguardam resultados e outras 358 
que apresentam sintomas, sem 
exames. 

Para minimizar os impactos da 
doença e fazer com que as pes-
soas que precisam de interna-
mento hospitalar possam ser 
atendidas, as Regionais de Saúde 
de Cascavel, Toledo, Foz do Igua-
çu e Francisco Beltrão trabalham 
em conjunto organizando leitos. 
Juntas elas formam a macrorre-
gião Oeste. Ao todo são 62 leitos 
de UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) e outros 124 de enfer-
maria.

De acordo com o boletim mu-
nicipal, das 62 vagas de UTI na 
macrorregião 28 estão ocupadas, 
sendo três no HU em Francisco 
Beltrão, duas no Hospital São Lu-
cas em Pato Branco, 11 no Hospi-
tal Municipal em Foz do Iguaçu, 
cinco no Hospital Universitário 
em Cascavel e sete no Hospital 

Municipal Moacir Micheletto em 
Assis Chateaubriand, gerando 
uma taxa de ocupação de 45,1%. 
Apesar de trabalhar com certa 
‘folga’, a macrorregião Oeste é a 
pior no quesito leitos: uma vaga 
de UTI para cada 31.481 habitan-
tes.

Hospitais trabalham com 
45% da capacidade de UTI’s

A Prefeitura de Cascavel passou 
a utilizar tecnologia de geoloca-
lização para monitorar o índice 
de isolamento social na cidade. A 
nova ferramenta, de combate ao 
avanço da Covid-19 (coronavírus) 
foi apresentada na manhã desta 
quinta-feira (23) pelo prefeito Le-
onaldo Paranhos e pelo gerente de 
dados da empresa In Loco, Lucia-
no Melo, que fez a demonstração 
por meio de uma videoconferên-

cia. A In Loco disponibilizou gra-
tuitamente aplicativo que recebeu 
o nome de “Vigia”. O termo de do-
ação foi assinado na ocasião.

O sistema adotado em Cascavel 
foi desenvolvido sem ferir a  pri-
vacidade das pessoas. O acom-
panhamento das movimentações 
não consegue identifi car direta-
mente os usuários dos smartpho-
nes mapeados. Cascavel é a pri-
meira cidade do Paraná a utilizar 

Mapeamento digital vai 
monitorar isolamento social 

esse tipo de monitoramento para 
medir o índice de isolamento so-
cial. 

O prefeito Leonaldo Paranhos 
lembra que, culturalmente, o índi-
ce das pessoas que fi cam em casa 
em Cascavel é de 13% a 15%, mas 
com as restrições impostas pelos 
decretos, o índice chegou a 70%, 
o que representa 230 mil pesso-
as em casa. “Nós estamos numa 
queda, mas claro, numa queda 
planejada, não podemos perder 
o controle. Se nós voltarmos para 
o patamar cultural, há uma preo-
cupação porque aí o cascavelense 
estaria dizendo que a vida voltou 
ao normal”, observa o prefeito.

A nova ferramenta foi apresentada nesta quinta pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos Secom

Ala de Queimados que estava 
parada abriga pacientes na atual 
Ala Covid Preto no Branco

CASCAVEL
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Região Norte terá escola referência 
em desenvolvimento sustentável
A previsão de entrega da obra é em agosto deste ano

A Escola Municipal já conhecida 
como Escola da Transparência, cons-
truída dentro da proposta de Escola 
Feliz, resultou do valor economizado 
de licitações. Mas este não é o único 
motivo pelo qual a instituição se des-
taca dentre as construções, a escola, 
localizada na região Norte da cidade, 
também será exemplo de sustenta-
bilidade. Construída em um terreno 
de 4.093 metros quadrados, com o 
valor de licitação de pouco mais de 
R$ 6,5 milhões e prevista a conclusão 
da obra em agosto deste ano, a insti-
tuição contará em sua cobertura com 
placas da captação fotovoltaica, res-
ponsáveis por converter a luz do sol 
em energia elétrica. Fonte de ener-
gia renovável, o aproveitamento do 
sol, seja como fonte de luz ou calor, 
é uma das alternativas energéticas 
mais promissoras para o futuro. Além 
disso, a escola possuirá também 
cisterna enterrada para reaproveita-
mento de águas pluviais.

Estrutura
Cada detalhe da escola foi cuidado-

samente planejado, a começar pela 
fachada do complexo escolar que foi 
criado para incorporar o conceito da 
“transparência”, sendo composta por 
pele de vidro, proporcionando visão 
total dos ambientes internos situados 
juntos a fachada.

Outra característica do novo es-
paço está em sua ampla estrutura. A 
instituição contará com salas de aula 
do ensino regular, salas de pré-escola 
com banheiros anexos, sala de múlti-
plo uso infantil, sala de múltiplo uso 
do ensino fundamental, sala de refor-
ço, biblioteca, laboratório de ciências, 
laboratório de informática, depósito 
de materiais de limpeza, instalações 
sanitárias acessíveis, auditório, área 
administrativa. Haverá um bloco es-
pecífico para o contra turno escolar, 
com salas para atividades extracurri-
culares e instalações sanitárias exclu-
sivas. A escola contará ainda com um 
refeitório composto por cozinha, am-
biente para higienização e preparo de 
alimentos, depósito de materiais de 
limpeza, despensa, vestiários exclu-
sivos para funcionários da cozinha. 
A unidade também possuirá ginásio 
poliesportivo com vestiários femini-
no e masculino, instalações sanitá-
rias acessíveis, depósito de material 
de educação física, almoxarifado e 
arquibancadas. Passarelas cobertas 
darão acesso à escola e entre o refei-
tório e o ginásio, pátio coberto com 
fechamento lateral e estacionamen-
to, além de horta para atividades pe-
dagógicas.

A escola está sendo construída em um terreno de 4.093 metros quadrados, com o valor de licitação de pouco 
mais de R$ 6,5 milhões Secom

CASCAVEL
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CASCAVEL

A dengue é coisa séria e mata. 
Em Cascavel, duas pessoas já 
perderam a vida por conta do 
mosquito e há ainda mais um 
terceiro óbito sendo investigado. 
No entanto, apesar da gravidade 
da situação, os casos da doença 
continuam a aumentar expo-
nencialmente no Município.

Diante dessa batalha, a Secre-
taria de Saúde tem intensifica-
do as fiscalizações em campo e 
orientado a população a se mo-
bilizar junto no combate ao ve-
tor, uma vez que a dengue é uma 
responsabilidade de todos. 

Da semana passada para a 
atual, houve um aumento de 
32% nos casos confirmados. De 
acordo com o novo Boletim Epi-
demiológico da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde), referente 
ao período de julho de 2019 até 
quarta-feira (22), Cascavel chega 
ao total de 2.420 casos registra-
dos da doença.

Além disso, os casos podem 
aumentar ainda mais, uma vez 
que 2.184 pessoas estão aguar-
dando o exame. Outros 1.703 ca-
sos foram descartados. Ao todo, 
são mais de 6,3 mil notificações 
no Município. 

Os bairros com as condições 
mais críticas são os da Região 
Norte: Interlagos, Brasmadeira 
e Brasília, respectivamente, com 
343 casos, 273 e 130.

Diante do cenário epidêmico, 
a diretora de Vigilância em Saú-
de, Beatriz Tambosi, reforça que 
as ações de vistoria estão sen-
do realizadas pelas agentes de 
Endemias, mas a comunidade 
também tem que tomar parte 
nessa guerra e se mobilizar. “É 
importante que a população co-
labore com as ações do Municí-

Prefeitura apela à população para eliminar criadouros 
de mosquitos

Cascavel chega a mais de 
2,4 mil casos de dengue

pio. As visitas dos agentes estão 
acontecendo, mas é importante 
que o cidadão faça sua rotina 
semanal de inspeção. O agente 
de endemias passa uma vez a 
cada 60 dias, os outros 59 dias a 
responsabilidade é do morador 
de conferir todo e qualquer lu-

gar que possa vir a se tornar um 
criadouro do mosquito da den-
gue”, pede. Os cidadãos também 
podem fazer denúncias caso 
se deparem com criadouros do 
mosquitos. O contato é pela Ou-
vidoria do Município no 156 ou 
pelo (45) 3902-1343. 

Não deixar acumular água parada é uma das formas de combater a dengue Secom

Agrinho e Programa 
Empreendedor Rural 
cancelados em 2020

A preocupação com as pessoas vem em primeiro lugar. 
Atendendo às recomendações dos órgãos oficiais de saúde 
o Sistema FAEP SENAR-PR decidiu que não será realizado 
este ano o programa Agrinho, que ocorre junto às turmas 
de educação infantil, do ensino fundamental e da educação 
especial em todo Paraná. Como as aulas estão suspensas 
por conta da necessidade de isolamento social, o Agrinho 
retorna em 2021 com a distribuição de novo material 
didático e cursos específicos voltados aos professores. 
Aliás, as capacitações do Agrinho no formato EaD 
(Educação a Distância) seguem à disposição dos docentes 
de todo Estado. Os cursos podem ser feitos por meio da 
plataforma virtual SENAR Digital (www.senarpr.org.br).

Também obedecendo às recomendações de combate 
à pandemia, o Sistema FAEP/SENAR-PR, a Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do 
Paraná (Fetaep) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) decidiram cancelar 
este ano o Programa Empreendedor Rural (PER), que 
desde 2003 vem estimulando o empreendedorismo rural, 
premiando os melhores projetos em todo Paraná.

Em 2021 o PER será retomado com uma nova proposta 
de trabalho mais moderna e ligada à gestão, visando os 
resultados dentro da porteira. Até lá a gente se resguarda, 
toma um chá e nos preparamos para a próxima colheita.

sistemafaep.org.br
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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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Fechado no dia 21 de março como 
uma das medidas de proteção à 
população e de enfrentamento à 
Covid-19, o Terminal Rodoviário 
de Cascavel Doutora Helenise To-
lentino foi reaberto na quarta-fei-
ra (22), às 6 horas da manhã, com 
funcionamento normal (24 horas), 
mas com adoção de medidas sani-
tárias preventivas ao coronavírus. 
Os 22 guichês de vendas de pas-
sagens funcionam normalmente, 
porém aos 20 espaços comerciais 

(restaurantes, lanchonetes, lojas e 
revistarias) aplicam-se as regras do 
comércio em geral.

Só é permitida a entrada de pes-
soas com máscaras no TRC. Ape-
nas duas portas estão abertas e 
somente um portão de embarque 
está funcionando, com demarca-
ção especial, respeitando o distan-
ciamento e as regras para evitar 
aglomerações.

Bombeiros de aeródromo que 
atuavam no aeroporto estão nos 

portões de entrada aferindo a tem-
peratura dos passageiros. O usuá-
rio que apresentar febre deverá ser 
orientado ao isolamento domici-
liar e entrar em contato com o Call 
Center (45) 3096-9090, para que 
possa receber as orientações cabí-
veis. No desembarque (chegada de 
passageiros) também é verificada 
a temperatura e feita orientação de 
passageiros em caso de febre.

Os bancos no terminal foram de-
marcados para evitar que os passa-

geiros sentem com proximidade. 
Também foram demarcados os 
espaçamentos nas filas para com-
pra de passagem em frente aos 
balcões de atendimento, obser-
vando o distanciamento mínimo. 
Os ônibus só podem transportar 
passageiros com restrição de lota-
ção à metade da capacidade do ve-
ículo, conforme especificação do 
fabricante, evitando aglomeração 
de pessoas no interior do veículo, 
adotando medidas de controle de 

acesso na entrada.
O decreto ainda define que as 

empresas de ônibus devem rea-
lizar constantemente a profilaxia 
nos ônibus bem como a ventilação 
adequada e orientar que os passa-
geiros permaneçam de máscaras 
faciais durante todo o trajeto.

A avaliação desta primeira ma-
nhã de funcionamento do TRC é 
positiva, segundo a chefe do setor 
de TRC e TCU da Cettrans/Transi-
tar, Dulce Ana Simch.

Passageiros devem utilizar máscaras durante viagem, além de respeitar distanciamento; temperatura 
é avaliada na entrada do TRC e no desembarque

Terminal Rodoviário de Cascavel reabre 
com restrições e medidas sanitárias de 
prevenção à Covid-19 

A Cettrans/Transitar definiu na 
quarta-feira (22) que as vans do 
Transporte Escolar Urbano que 
estão regularmente permissiona-
das pelo setor de Regulamentação 
de Transporte ficam autorizadas 
a realizar transporte alternativo 
em Cascavel durante o período de 
pandemia da Covid-19, que limita 
o transporte coletivo urbano a ati-
vidades essenciais.

De acordo com a liquidante da 
Cettrans, Simoni Soares da Silva, as 
104 vans que estão devidamente 
vistoriadas e cadastradas na Cet-
trans para o transporte escolar ur-
bano estão aptas a realizar o trans-
porte de passageiros, desde que 
respeitando as normais pré-esta-
belecidas para evitar a propagação 

Cettrans autoriza vans do transporte 
escolar a realizar transporte alternativo

l O valor máximo que pode ser 
cobrado é de R$ 5,00 por pessoa 
transportada;
l O horário da prestação do servi-
ço será das 7h às 10h; das 12h às 
15h e das 17h às 20h;
l O Transporte alternativo não fun-
cionará aos domingos e feriados;
l A lotação máxima dos veículos 
é de 50% da capacidade, confor-
me a especificação do fabricante;
l Os passageiros deverão usar os 
assentos de forma intercalada;
l É obrigatório o uso de máscara;
l O transportador deve oferece ál-
cool em gel para higienização dos 
usuários;
l Ao fim de cada trajeto é neces-
sária a higienização dos veículos, 
assim como ventilação durante o 
trajeto.

Medidas a 
serem observadas

do coronavírus. Somente poderão 
conduzir os veículos os motoristas 
já cadastrados na Cettrans.

“Esta é uma maneira de atender 
as pessoas que estão trabalhan-
do e que ainda não podem usar o 
transporte, assim como os demais 
cidadãos que precisam se deslo-
car para outras atividades, como 
comércio, supermercado ou até 
mesmo uma consulta médica”, de-
talha Simoni.

Uma rota com 13 linhas foi ela-
borada pela Divisão de Transporte 
para atender diferentes regiões da 
cidade e repassada ao sindicato da 
categoria, o qual distribuiu entre 
os proprietários de vans que estão 
interessados em fazer o transpor-
te alternativo. Os transportado-
res interessados devem informar 
ao setor de Regulamentação de 
Transporte da Cettrans/Transitar 
o itinerário que irão realizar, fican-
do assim responsáveis pela efetiva 
execução do trajeto.

Medida é válida enquanto o decreto municipal limitar o transporte coletivo 
urbano a atividades essenciais Secom

Os bancos no terminal foram demarcados para evitar que os passageiros sentem com proximidade Secom 

CASCAVEL
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Brasil tem mais de 400 mortes por 
covid-19 em 24 horas 
Total de mortes chega a 3.313 e de casos confirmados, a 49.492

O Brasil teve 407 novas mortes nas 
últimas 24 horas em razão da pande-
mia do novo coronavírus (covid-19), 
o maior número neste período des-
de o início da contagem. No total, 
o país soma 3.313 óbitos, 49.492 
mil casos confirmados da doença e 
26.573 pacientes recuperados. Ainda 
de acordo com os dados divulgados 
nesta quinta-feira (23) pelo Ministé-
rio da Saúde, 19.606 casos estão em 
acompanhamento.

As novas mortes marcaram um 
aumento de 14% em relação a quar-
ta-feira (22) quando foram registra-
dos 2.906 falecimentos. O percen-
tual de acréscimo foi mais do que o 
dobro do divulgado ontem em rela-
ção a terça-feira, de 6%. Já a quan-
tidade de pessoas infectadas teve 
uma elevação de 8,2% em relação 
ao dia anterior, quando foram con-
tabilizados 45.757 pacientes nessa 
condição. São Paulo se mantém 
como epicentro da pandemia no 
país, concentrando o maior núme-
ro de falecimentos (1.345). O estado 
é seguido pelo Rio de Janeiro (530), 
Pernambuco (312), Ceará (266) e 
Amazonas (234).  

A Secretaria de Estado da Saúde 
confirmou nesta quinta-feira (23) 
19 novos casos de Covid-19 no Pa-
raná e mais dois óbitos. O número 
de confirmações sobe para 1.082 
e as mortes para 60. O boletim 
inclui também mais 62 pacientes 
recuperados, totalizando 564 – 
52% das pessoas que contraíram o 
novo coronavírus se curaram e fo-
ram liberadas do isolamento com 
segurança.

Os 19 novos casos foram re-
gistrados em Curitiba (9), Ponta 
Grossa (3), Cascavel (2), Santo An-
tônio do Caiuá (1), Apucarana (1), 

Londrina (1), Siqueira Campos (1) 
e Guaíra (1).

Os óbitos ocorreram nos mu-
nicípios de Siqueira Campos e 
Santo Antônio do Caiuá. São dois 
homens que estavam internados, 
com 54 e 92 anos, respectivamen-
te.

São 112 municípios paranaen-
ses com casos confirmados do 
novo coronavírus. A quantidade 
de pacientes que residem fora do 
Paraná segue a mesma: 14 con-
firmados e dois óbitos, conforme 
detalhamento no Informe Epide-
miológico.

O fornecimento de luz, água e gás 
não poderá ser interrompido no Pa-
raná enquanto durar a pandemia de 
coronavírus no Estado. Além disso, 
fica proibida a cobrança de taxas adi-
cionais por parte dos planos de saú-
de para o atendimento de pacientes 
com Covid-19,  bem como estabele-
cimentos de saúde da rede privada  
recusarem pessoas suspeitas de te-
rem contraído a doença.

A medida atende projeto de lei 
número 167/2020, assinado por to-
dos os deputados estaduais. A lei foi 
sancionada pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior nesta quinta-
-feira (23), no Palácio Iguaçu.

Ratinho Junior destacou que a lei 
atende especialmente a população 
mais vulnerável do Estado, sem es-
quecer também dos pequenos e mé-
dios varejistas.

Ele explicou que estão enquadra-
dos no benefício famílias com ren-
da de até três salários mínimos (R$ 
3.135) ou até meio salário mínimo 
por pessoa (R$ 522,50); pessoas com 
mais de 60 anos; com coronavírus, 
doenças graves ou infectocontagio-
sas; com deficiência; trabalhadores 
informais; comerciantes enquadra-
dos como micros e pequenas empre-
sas, além de microempreendedores 
individuais.

Ratinho Junior destacou, ainda, 

São Paulo: 16.740 casos (1.345 óbitos)
Rio de Janeiro: 6.172 casos (530 óbitos)
Ceará: 4.598 casos (266 óbitos)
Pernambuco: 3.519 casos (312 óbitos)
Amazonas: 2.888 casos (234 óbitos)
Bahia: 1.789 casos (59 óbitos)
Maranhão: 1.757 casos (76 óbitos)
Espírito Santo: 1.363 casos (42 óbitos)
Minas Gerais: 1.308 casos (51 óbitos)
Pará: 1.267 casos (53 óbitos)
Santa Catarina: 1.115 casos (39 óbitos)
Paraná: 1.082 casos (60 óbitos)
Rio Grande do Sul: 994 casos (29 óbitos)
Distrito Federal: 963 casos (25 óbitos)
Rio Grande do Norte: 708 casos (34 óbitos)
Amapá: 548 casos (16 óbitos)
Goiás: 453 casos (23 óbitos)
Paraíba: 345 casos (40 óbitos)
Alagoas: 324 casos (22 óbitos)
Roraima: 297 casos (3 óbitos)
Rondônia: 250 casos (5 óbitos)
Acre: 227 casos (10 óbitos)
Mato Grosso: 221 casos (7 óbitos)
Piauí: 217 casos (15 óbitos)
Mato Grosso do Sul: 186 casos (7 óbitos)
Sergipe: 124 casos (8 óbitos)
Tocantins: 37 casos (2 óbitos)

Imago Imagens

Registro da assinatura da lei pelo governador Divulgação
Foto: Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

GERAL
Número de casos e 
mortes por unidade 
da federação:

Paraná registra mais 
19 casos de coronavírus 
e total sobe para 1.082

Governador sanciona lei que 
proíbe corte de luz, água e gás 

Nesta sexta-feira (24) o governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior 
estará em Cascavel. Ele fará uma 
visita técnica ao Hospital Univer-
sitário do Oeste do Paraná. 
A agenda começa as 14h, quan-
do o governador irá atender a 
imprensa no local e logo na se-
quência irá realizar a visita, sem 
o acompanhamento dos jorna-
listas, devido as questões sani-
tárias. 

Ratinho Jr em 
Cascavel nesta sexta

que o Estado vai regulamentar o pa-
gamento parcelado das dívidas gera-
das durante o período. “É uma medi-
da muito importante que só reforça a 
preocupação do Governo com a área 
social, principalmente com as famí-
lias mais humildes. O Estado tem se 
dedicado muito a amenizar o impac-
to de toda essa questão econômica 
decorrente da pandemia”, afirmou 
Ratinho Junior.

Participaram do ato o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva; o presidente 
da Assembleia Legislativa, Ademar 
Traiano; e os deputados estaduais 
Hussein Bakri (líder do Governo) e 
Luiz Cláudio Romanelli.

No total, o Brasil soma 
3.313 óbitos, 49.492 mil casos 
confirmados da doença e 
26.573 pacientes recuperados
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OESTE

Um acidente aéreo com um avião 
de pequeno porte matou na tarde 
da última terça-feira (21) o suple-
mente de federal Ivan Cesar Ros-
soni (PSL), de 57 anos. A queda da 
aeronave aconteceu numa pro-
priedade rural no interior do mu-
nicípio de Toledo. Além de Rosso-
ni, que pilotava o avião, o acidente 
matou ainda Luciane Guimarães 
Gasparin, de 54 anos, moradora 
de Curitiba.

As causas do acidente estão 
sendo investigadas pelo Cenipa 
(Centro de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Auronáuticos), 
órgão ligado à Aeronáutica, cujos 
técnicos já chegaram a Toledo na 
quarta-feira (22). Informações 
preliminares dão conta de que 
Rossoni teria saído para um voo 
panorâmico e já se aproxima-
va para o pouso numa pista que 
existe na própria fazenda, quando 

aconteceu a queda. 
Ivan Rossoni, era empresário 

rural de Toledo. Ele foi candidato 
a deputado federal pelo PSL na 
eleição de 2018.  Na oportunida-
de ele obteve 17.543 votos. Ele era 
um dos pré-candidatos a prefeito 
de Toledo para a eleição deste ano.

O corpo foi velado em Toledo 
e depois encaminhado para ser 
cremado na cidade de Francisco 
Beltrão.

Ivan Cesar Rossoni tinha 57 anos e era pré-candidato 
a prefeito da cidade 

Acidente aéreo mata 
suplente de deputado 
em Toledo

O avião caiu numa área rural no interior de Toledo Corpo de Bombeiros Divulgação

Para Silva e Luna, o protocolo de 
intenções ratifica o alinhamento das 
ações da Itaipu com o governo do 
estado, compromisso firmado desde 
o início de sua gestão à frente da 
empresa Divulgação

A Itaipu Binacional, o Parque Tec-
nológico Itaipu (PTI) e a Compa-
nhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) vão trabalhar juntos em 
uma série de ações voltadas à am-
pliação da qualidade ambiental 
nas bacias hidrográficas do Para-
ná 3 (BP3) e dos rios Ivaí, Piquiri e 
Silva Jardim. O protocolo de inten-
ções foi assinado na manhã desta 
quarta-feira (22), por meio de uma 
videoconferência entre Foz do 
Iguaçu e Curitiba.

Em Curitiba, participaram da 
reunião virtual o governador do 
Paraná, Carlos Massa Ratinho Jú-
nior; o diretor-presidente da Sa-
nepar, Claudio Stabille; e o diretor 
de Meio Ambiente e Ação Social da 
Sanepar, Júlio César Gonchorosky. 
Em Foz do Iguaçu, participaram o 
diretor-geral brasileiro da Itaipu, 
general Joaquim Silva e Luna; o di-
retor de Coordenação, general Luiz 
Felipe Carbonell; e o diretor-supe-
rintendente do PTI, general Eduar-
do Garrido Alves.

“Por mais que esta seja uma assi-
natura protocolar, é importante es-
tarmos aqui, mesmo virtualmente, 
pois a publicidade é um dos princí-
pios da boa administração pública 
previstos no artigo 37 da Constitui-
ção Federal”, destacou Silva e Luna.

O protocolo prevê ações como 
o compartilhamento de dados so-
bre a qualidade da água na região, 
além de investimentos em infraes-
trutura de saneamento e recupe-
ração ambiental. Estão previstos 
ainda planos municipais de segu-
rança hídrica e a implementação 
de tecnologias inovadoras de trata-
mento de afluentes das estações de 
tratamento de esgoto.

Segundo Ratinho Júnior, a assi-
natura do protocolo entre Itaipu 
e Sanepar é a primeira de uma sé-
rie de parcerias entre as duas em-
presas consideradas orgulho para 
o Paraná e o Brasil. “A Sanepar é 
considerada há anos a melhor em-
presa de saneamento do País”, afir-
mou Ratinho. “E a Itaipu sempre 
se mostrou atuante em relação aos 
cuidados com os rios, a mata ciliar 
e a qualidade da água.”

O governador lembrou a atuação 
da binacional no investimento em 
obras estruturantes, como a Ponte 
da Integração Brasil Paraguai, entre 
Foz do Iguaçu e Presidente Franco, 
e a ampliação da pista de pouso e 
decolagem do Aeroporto Interna-
cional de Foz do Iguaçu. “A Itaipu 
ainda tem se colocado à disposi-
ção na área da saúde, nesta época 
de enfrentamento ao coronavírus. 
Mais uma vez a empresa se mostra 
amiga do Estado e do povo do Pa-
raná”, concluiu.

Para Silva e Luna, o protocolo de 
intenções ratifica o alinhamento 
das ações da Itaipu com o governo 

Itaipu e PTI vão ajudar 
o governo estadual no 
monitoramento ambiental 
de rios do Paraná 

O prefeito de Marechal Cândido 
Rondon, Marcio Rauber, publi-
cou um novo decreto esta sema-
na com medidas mais flexíveis de 
enfrentamento do novo coronaví-
rus, que levou em considerando a 
decisão tomada pelos integrantes 
do COE – Centro de Operações de 
Emergência.

Entre as novidades estão a fle-
xibilização de funcionamento de 
bares e lanchonetes, que poderão 
atender entre as 16h e 20h, desde 
que com restrição de 50% da capa-
cidade de atendimento, exigência 
de observância de distanciamen-
to mínimo, proibição de jogos de 

qualquer natureza, e que pessoas 
com mais de 60 anos não perma-
neçam mais do que trinta minutos 
no interior do estabelecimento.

As academias de ginástica, de 
musculação, de natação, de artes 
marciais, os estúdios de pilates, 
de yoga e similares, poderão fun-
cionar das 06h às 21h, desde que, 
respeitando as normativas do Mi-
nistério do Trabalho, quanto ao in-
tervalo interjornada e restringindo 
em 50% a capacidade de atendi-
mento.

Continua proibido por tempo 
indeterminado, o funcionamento 
de casas noturnas, pubs, lounges, 

tabacarias, boates e/ou estabe-
lecimentos congêneres, casas de 
eventos, clubes, associações re-
creativas, playgrounds, salões de 
festas, piscinas e afins.

O comércio de ambulantes no 
município também segue termi-
nantemente proibido, por tempo 
indeterminado, ressalvada a ativi-
dade de venda de frutas, em cami-
nhões situados em pontos fixos da 
cidade.

As atividades religiosas podem 
ser retomadas, desde que seja 
obrigatório observar a ordem de 
redução de capacidade de lotação 
para 40%.

Prefeitura de Rondon libera funcionamento 
de bares, lanchonetes e academias

do estado, compromisso firmado 
desde o início de sua gestão à fren-
te da empresa. “Trabalhar junto 
com a Sanepar para preservar nos-
sas bacias reforça este compromis-
so com o Paraná”, destacou. “Jun-
tos somos mais fortes.”

A parceria vai beneficiar indire-
tamente os municípios lindeiros ao 
reservatório de Itaipu e diretamen-
te municípios como Missal, Rami-
lândia, Medianeira e Serranópolis 
do Iguaçu, todos no Oeste Para-
naense. Além disso, a recuperação 
ambiental das bacias hidrográficas 
reduzirá a carga de poluentes e de 
sedimentos nas águas, ampliando 
a vida útil do lago de Itaipu.

“Esta parceria com Itaipu será de 
suma importância. Temos muito 
que entregar e, trabalhando junto 
com Itaipu, podemos fazer um tra-
balho fantástico não só na região 
lindeira, mas em todo o Estado do 
Paraná”, afirmou Claudio Stabille.

Segurança de barragens
O protocolo também prevê o com-
partilhamento da experiência da 
Itaipu e do PTI na área de segu-
rança de barragens. As ações da 
empresa serão levadas às barra-
gens da Sanepar de Iraí, Passaúna 
e Piraquara I e II. “É a oportunida-
de de trazermos a Sanepar para o 
ecossistema do PTI, com a nossa 
cultura de inovação e o uso de no-
vas tecnologias”, afirmou o general 
Garrido.

Sediado no PTI, o Centro de Es-
tudos Avançados em Segurança 
de Barragens (Ceasb) há 12 anos 
desenvolve pesquisas preventivas 
voltadas para auxiliar as ações que 
a Itaipu desenvolve sobre o tema 
e que tornaram a barragem da hi-
drelétrica uma das mais seguras do 
mundo.



12. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 24 DE ABRIL DE 2020

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Dê mais atenção às suas relações, e 
lembre-se que esse ano pedia mesmo 
um bom exercício de paciência pra 
você. É hora de valorizar mais o que faz 
sentido, de perceber o que você já con-
quistou e dar um passo de cada vez. O 
momento pode ser bom para repensar 
seus investimentos.

Touro  (21/4 a 20/5)
É  importante manter o otimismo, o 
bom humor, a capacidade de sonhar. 
Ainda que este ano seu aniversário 
seja diferente, sem tanta gente por per-
to, tente celebrar a vida e acreditar que 
vai dar tudo certo, que ficará tudo bem. 
Conecte-se com as pessoas mais que-
ridas.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Esse ano é para definir o que realmente 
vale a pena e buscar muito mais a qua-
lidade do que a quantidade. Isso vale 
também para suas amizades. O céu da 
semana pode pedir um pouco mais de 
introspecção e cuidados. Faça e fale 
só o que é necessário. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
É fundamental estar atento aos conta-
tos, cuidando bem de suas relações. 
mas lembre-se que é hora de priorizar 
as relações que são de fato boas para 
você. Nada de ficar alimentando rela-
ção só por carência. Cuidado para não 

se sobrecarregar de trabalho.

Leão  (22/7 a 22/8)
Você precisa repensar sua rotina e sua 
vida. Ter certeza se gosta do que faz, 
se organiza bem seu dia a dia, se tem 
tempo pra você e do que realmente te 
faz bem. É fundamental estar atento 
aos cuidados com a saúde – física, 
mental e emocional, especialmente 
agora.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Uma semana desafiadora e que pode 
exigir mais paciência e alguns cui-
dados. Evite se expor a situações de 
risco, cuidado ao falar qualquer coisa 
e ao se irritar com alguém, tente enten-
der se a pessoa quis dizer isso mesmo. 
O astral é mais delicado pra você e é 
bom ter cuidado.  

Libra  (23/9 a 22/10)
Bons aspectos para relacionamentos, 
pessoais ou sociais. Mas também são 
bons dias para organizar coisas e jogar 
algumas delas fora. Tente encontrar 
tempo para se divertir, fazer coisas que 
você gosta. E mantenha seu corpo em 
movimento.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É hora de estar junto, de se relacionar – 
ainda que virtualmente – e trocar sem-
pre que necessário. Conte seus medos, 
escute as pessoas, essa troca é valio-

sa. Uma nova fase pode começar em 
seus relacionamentos. Encontre seus 
limites no trabalho.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Um dia de cada vez, com cuidado e 
atenção. Alguma novidade profissional 
pode deixar você mais animado. Mas é 
importante organizar bem a sua rotina 
para ter tempo para si mesmo e para 
as pessoas próximas.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Tem lembrado de aproveitar esse mo-
mento para tirar toda sobrecarga que 
tem carregado? É importante cuidar do 
corpo e da alma e incluir prazer e ale-
gria em sua vida. Você pode ter alguma 
tensão familiar, mantenha-se respiran-
do fundo e se puder evite as brigas.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Talvez você tenha oportunidade de mu-
dar muita coisa. Mas isso é um proces-
so lento e tem que ser feito com calma. 
Importante se manter fisicamente ati-
vo: você tem conseguido se exercitar? 
A semana é ótima para curtir a casa e 
a família.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Cuidado com os impulsos financeiros. 
Tente curtir mais a sua casa e ser mais 
gentil com sua família. Você pode viver 
ótimos momentos. E encontre tempo 
para meditar e olhar para dentro.

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

A sogra sumiu
Um cara foi a delegacia e disse: 
- Eu vim dar queixa, pois a minha 
sogra sumiu. 
O delegado disse: - Há quanto tem-
po ela sumiu? 
- Duas semanas - respondeu o gen-
ro. 
- E só agora é que você me fala? 
- É que eu custei a acreditar que eu 
tivesse tanta sorte!

Tipos de crime
- Martinha, você consegue me dizer 
o que é homicídio?
- Quando uma pessoa mata um ho-
mem.
- Muito bem, - diz a professora.
- João, você consegue me dizer o 
que é suicídio?
- Quando uma pessoa mata um su-
íço.

Herança
No escritório do advogado, a viúva 
ouvia a leitura do testamento de 
seu finado marido: 
- Sinto muito, mas o senhor Euclides 

Como trabalhar e ser produtivo 
em casa sem prejudicar a saúde
Para fazer o chamado home office durante o isolamento, não basta 
levar o computador da empresa para casa. Há medidas para garantir 
rendimento e o bem-estar

deixou tudo o que tinha para a Casa 
de Caridade da Viúva Pobre. 
- Mas, e eu? - choramingou a mu-
lher. 
- Bem, a senhora era justamente 
tudo o que ele tinha.

Catecismo
Joãozinho voltou da aula de cate-
cismo e perguntou ao pai: 
- Pai, porque quando Jesus ressus-
citou, apareceu primeiro para as 
mulheres e não para os homens? 
- Sei não, meu filho! Vai ver que é 
porque ele queria que a notícia se 
espalhasse mais depressa!

No cemitério
Certo dia estavam dois homens ca-
minhando por um cemitério quando 
depararam-se com uma sepultura 
recente. Na lápide lia-se: ‘Aqui jaz 
um homem honesto e político com-
bativo’. Ao terminar a leitura um vi-
rou-se para o outro e disse: 
- Desde quando estão enterrando 
duas pessoas juntas na mesma 
cova?

1- O espaço de trabalho deve ter o 
seu DNA
Para se sentir bem e conectado com 
o ambiente, decore o local com seus 
objetos preferidos, como uma gar-
rafinha de água especial ou aquela 
xícara que carrega alguma história. 

2- Trabalhe com privacidade
Não é adequado ficar no sofá, na 
cama, na cozinha ou na sala de 
jantar. Além da possibilidade de ter 
outras pessoas circulando no seu 
caminho, isso não atende a ergono-
mia que você precisa – o termo tem 
a ver com boas práticas de trabalho, 
em todos os âmbitos.

3- Escolha um local iluminado
Trabalhar em um ambiente escuro 
ou na penumbra não deve ser uma 
opção – isso abala a produtividade 
e traz malefícios aos olhos. Opte por 
uma área arejada e que tenha uma 
janela. 

4- Garanta uma boa conexão de in-
ternet
Muitas vezes, um trabalho que du-
raria duas horas acabará com seu 
dia inteiro, gerando grande desgaste 
e frustração. Por isso, assegure as 

melhores condições possíveis para 
executar suas tarefas. 

5- Tenha água por perto (e gulosei-
mas longe)
É importante lembrar da hidratação. 
Para ter uma ideia da quantidade 
de água adequada, multiplique seu 
peso corporal por 35 mililitros. Se 
você tem 70 quilos, por exemplo, a 
conta é: 70 kg x 35 ml = 2 450 ml de 
água. Já as guloseimas devem ficar 
longe da estação de trabalho.

6- Leve a ergonomia a sério
Como é a cadeira de trabalho ideal? 
Ora, deve ser ergonômica, com os 
devidos ajustes e apoios. Afinal de 
contas, você ficará de oito a nove 
horas por dia trabalhando, certo? 
Daí porque a banqueta da cozinha 
e a mesa da sala de jantar não são 
bem-vindas…

7- Faça exercícios compensatórios 
e meditação
Quer ser produtivo de verdade e 
sem sofrer? Então, você praticar os 
exercícios posturais, respiratórios 
e de meditação três vezes por dia, 
por pelo menos 5 minutos em cada 
inserção.

Trabalhar em casa pode parecer 
uma maravilha, mas, na prática, 
poucos estão preparados e adapta-
dos para essa realidade. E, de sur-
presa, ela foi imposta para a maio-
ria dos brasileiros como forma de 
minimizar a disseminação do novo 
coronavírus.

Acontece que não basta levar o 
computador da empresa para casa 
e acreditar que o rendimento será 
o mesmo. O primeiro passo para 
garantir momentos de qualidade é 
estabelecer uma rotina. Acorde no 
horário de sempre, tome um banho 
para despertar, coloque uma roupa 
confortável e adequada para aten-
der chamadas de vídeo (ou seja, 
nada de pijama!) e faça um belo 
café da manhã.

Aproveitando a economia do 
tempo da locomoção, que tal já 
adiantar os preparos de um almo-
ço saudável? Assim, quando bater 
aquela fome, a refeição já estará 
semi-pronta, o que reduz o risco de 
cair em tentação e comer qualquer 
coisa.

A seguir, separamos mais sete di-
cas para obter o maior rendimento 
possível em casa – sem prejudicar 
a saúde mental e física.
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Como nasceu 
a primeira cidade 

do Oeste
Para conseguir governar o território, espanhóis 

se aliaram aos índios Guaranis tentando 
neutralizar a resistência dos Tupis 

A primeira cidade do Oeste 
paranaense tem origem na 
decisão do capitão geral 
(governador) do Rio da Pra-
ta, Domingos Martínez de 

Irala (1509–1556), substituto de Juan de 
Ayolas, de fundar um porto na margem 
direita (lado paraguaio) do Rio Paraná. Na 
altura de Porto Mendes, em 1544, o Porto 
Mbracayú (ou Santa Vitória de Los Saltos 
del Guaíra) aproveitava a base de um velho 
povoado indígena – Canendiyú.

O fundador ofi cial da cidade, García 
Rodríguez de Vergara, preposto do gover-
nador Irala, trazia consigo 60 espanhóis 
e estabeleceu ali cerca de 40 mil famílias 
indígenas – população superior à da atual 
Guaíra.

“Admirado dos recursos e riquezas desta 
bela província e querendo, também, asse-
gurar a liberdade de suas comunicações 
com a costa do Brasil e com a metrópole, 
pondo a nascente colônia ao abrigo das in-
vasões dos portugueses, Irala decidiu fun-
dar a cidade Ontiveros, junto à margem do 
Paraná (...)” (Alfredo Dernersay, História 
Geral do Paraguai).

A fundação da primeira cidade espanho-
la na região, junto ao Rio Paraná, originou-
-se da aliança dos espanhóis com os índios 
Guaranis com a fi nalidade de combater os 
Tupis. Considera-se Ontiveros também a 
origem do futuro Porto Britânia dos ingle-
ses, já no século XIX.

Localizada entre as províncias espanho-
las de Nueva Toledo e Nueva Andalucia, o 
fato justifi ca a curiosidade sustentada por 
alguns historiadores de que “Toledo veio 
antes de Cascavel”.

Relatos de um viajante
Visitante da região que deixou registros da 
passagem, o soldado mercenário alemão 
Ulrich Schmidl partiu de Assunção em de-
zembro de 1552 em companhia de outros 
quatro europeus e vinte índios Carijós. 
Passando pela foz do Iguaçu, segue à foz 
do Piquiri, daí ao Cantu, Corumbataí, Ivaí 
e Tibagi.

Neste, ao contrário de seguir o ramal 
usado por Aleixo Garcia e Cabeza de Vaca, 
que veio de Santa Catarina, seguiu para Pi-
ratininga, Sorocaba e Itu, onde alcançou o 
Rio Tietê. Chegou a São Vicente em junho 
de 1553, embarcando fi nalmente para a 
Europa, onde publica seus relatos e permi-
te conhecer o início da formação histórica 
do Oeste paranaense.

No ano seguinte vem o sevilhano Ruy 
Díaz de Melgarejo (1519–1602), que havia 

participado do governo de Cabeza de Vaca, 
mas também caiu em desgraça e fugiu 
para São Vicente. Seguiu o já tradicional 
caminho indígena do Peabiru, pelo qual 
também retornaria ao ser perdoado pelo 
adversário (e parente) Martínez de Irala, o 
governador. 

Irala incumbiu o capitão Melgarejo de 
dar sequência ao projeto de ocupação da 
região do Guayrá. Sob suas ordens, é le-
vantada uma fortifi cação que dará origem 
à Ciudad Real del Guayrá.

Capitão retorna com poderes
À frente de uma centena de soldados, 
transfere parte das instalações de Onti-
veros para a foz do Rio Piquiri e ali terá 
início a “República dos Guaranis”.

Muitas controvérsias sobre a história do 
Paraná ainda continuam na gangorra das 
versões opostas. A localização de Ontive-
ros, a cidade de índios fundada pelos es-
panhóis, é uma delas.

O jornalista Romário Martins (1876–
1948), um dos mais célebres historiadores 
paranaenses, e o general Luiz Carlos Pe-
reira Tourinho (1914–1998), cujo conhe-
cimento da região o fez propor Cascavel 
como capital do antigo Território Federal 
do Iguaçu, indicam a localização ao Sul da 
atual Santa Helena. Entretanto, há estudos 
indicando Ontiveros como localizada a 
cerca de 50 quilômetros ao Norte das Sete 
Quedas. Martins foi diretor do Museu Pa-
ranaense e se dedicou à elaboração de ma-
pas criteriosos. Ele assinalou a localização 
das ruínas de Ontiveros “na foz do rio São 
Francisco, afl uente da margem esquerda 
do Paraná”. Tourinho, por sua vez, presidiu 
o Instituto Histórico Geográfi co e Etnográ-
fi co Paranaense, e confi rmou a indicação 
de Martins. 

Primeira ponte Brasil-Paraguai
Romário Martins, autor de uma obra em-
penhada em valorizar a terra e a gente do 
Paraná, atribui a defi nição da importância 
estratégica do Paraná ao cacique indígena 
Guairacá, que sob o grito de guerra “Co 
ivi oguerecó yara!” (Esta terra tem dono!), 
liderou diversas guerras índias.

Guairacá foi um forte obstáculo ao pro-
jeto colonizador de Martínez de Irala no 
Oeste brasileiro, cujo marco seria a “cons-
trução da ponte pênsil de aproximada-
mente 77 metros ligando o alto ao baixo 
Paraná, ou seja, também, à época, o Para-
guai ao Brasil” (IBGE, Cidades).

Em meados do século XVI crescia a mo-
vimentação de viajantes pelo Oeste para-

naense, sobretudo espanhóis. Também 
aconteciam frequentes combates entre 
ibéricos e índios. Tentando vencer a re-
sistência indígena para afi rmar o domí-
nio espanhol na região, Irala enviou uma 
forte expedição militar dirigida por Nufl o 
Chaves (1518–1568), que depois fundou o 
vice-reinado do Peru.

A missão de Chaves era combater os ain-
da invencíveis índios Tupis. Os índios do 
cacique Guairacá. Os espanhóis se apro-
veitaram com sucesso das divisões en-
tre as tribos para se impor, mas foram os 
portugueses – os bandeirantes – que logo 
viriam para derrotar de vez os índios da re-
gião e também expulsar os espanhóis.

Ontiveros fi cava perto da divisa entre as províncias espanholas de Nueva Toledo e Nueva Andalucia

Alguns registros históricos supõem Ontiveros como próxima às antigas Sete Quedas, mas esta é a 
localização mais provável

Nueva Castilla

Nueva Andalucía

Nueva Toledo

Nueva León
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PARANÁ 
PRODUTIVO 

Suínos e frangos
O custo de produção de frangos de corte subiu 6,82% no acumulado 
do ano até março, influenciado principalmente pela alta de 6,74% 
no custo de nutrição. Apenas no mês de março, o ICPFrango teve 
alta de 4,17%, em relação a fevereiro, quando o custo de nutrição 
subiu 4,86%. “Com isso, o custo de produção do quilo do frango de 
corte vivo no Paraná passou dos R$ 3,07 em fevereiro para R$ 3,19 
em março”, disse a Cias/Embrapa em nota. O custo de produção 
de suínos teve alta de 6,34% no ano, sendo que o custo de nutrição 
subiu 6,07% no período. Em março, o ICPSuíno subiu 2,96% para o 
maior valor nominal registrado desde sua criação. O custo do quilo 
de suíno produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina 
fechou março em R$ 4,44, igualando-se ao maior valor já registrado 
para o índice, em junho de 2016. O ICPSuíno vem subindo desde 
outubro do ano passado.

Exportação de soja
Os embarques brasileiros de soja em grão em 2020 deverão superar 
as expectativas de fevereiro. Segundo a consultoria Safras & Mer-
cado, a forte procura por parte da China, principalmente no primeiro 
semestre, deverão garantir o bom ritmo das exportações nacionais. 
As exportações de soja do Brasil deverão totalizar 73 milhões de 
toneladas em 2020. No quadro de fevereiro, a estimativa para este 
ano era de vender ao exterior pelo menos 70 milhões de toneladas. 
Mesmo assim, os embarques não deverão superar as exportações 
do ano passado (74 milhões de toneladas), devido à tendência de 
um forte deslocamento da demanda chinesa para os portos ameri-
canos no segundo semestre, com o objetivo de atender ao acordo 
comercial fechado no final do ano passado entre chineses e norte-
-americanos.

Funcafé
O Conselho Nacional do Café informou que trabalha junto ao governo 
para conseguir a liberação antecipada de R$ 5,71 bilhões do Fundo 
de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para a safra 2020/2021. 
O objetivo é que os recursos tragam mais segurança aos cafeiculto-
res e suas cooperativas para atravessarem o período de incertezas 
por conta do covid-19. Dos R$ 5,71 bilhões que o Funcafé tem dispo-
níveis para a safra 2020, R$ 1,6 bilhão é destinado à linha de finan-
ciamento de custeio; R$ 2,3 bilhões para estocagem; R$ 1,15 bilhão 
para aquisição de café (FAC); R$ 650 milhões para capital de giro e 
R$ 10 milhões para recuperação de cafezais danificados.

Índice de preços
O índice de preços globais de alimentos da Organização das Na-
ções Unidas pela Agricultura e Alimentação (atingiu 172,2 pontos 
em março, 7,8 pontos (4,3%) menos que em fevereiro. Foi a segunda 
queda mensal consecutiva. Em relação a março de 2019, porém, o 
resultado ainda representou uma alta de 4,6 pontos (2,7%). Segundo 
a FAO, boa parte do declínio ante fevereiro foi motivado por contra-
ções de demanda derivadas da pandemia de coronavírus. “Embora 
a mais recente queda nos preços tenha sido mais acentuada para 
óleos vegetais e açúcar, os outros subíndices também registraram 
valores mais baixos em março”, diz relatório divulgado pelo órgão. 
Segundo a FAO, a baixa foi puxada pelo óleo de palma, mas os óleos 
de soja e de canola também recuaram. O indicador de preços do 
açúcar atingiu uma média de 169,6 pontos em março, com queda de 
40,1 pontos (19,1%) em relação a fevereiro.

Mercado financeiro
Os analistas do mercado financeiro baixaram, pela décima semana 
seguida, a previsão para o PIB neste ano e revisaram para baixo sua 
estimativa para a inflação, que ficou abaixo do piso do sistema de 
metas, de 2,5%. Também passaram a prever um novo corte no juro 
básico em meados de junho. Para os analistas, a Selic deve chegar 
ao fim de 2020 em 3% ao ano. Atualmente, a taxa está em 3,75% ao 
ano. As projeções fazem parte do boletim de mercado, conhecido 
como relatório “Focus”, divulgado na última segunda-feira, 20, pelo 
Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em 
pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Para o PIB de 
2020, a nova previsão dos economistas consultados é de queda de 
2,96%. No relatório anterior, que foi produzido com base em consul-
tas feitas na semana retrasada, a expectativa dos analistas era de 
queda de 1,96%.

O Governo do Estado prepara um 
plano de ação projetando a reto-
mada econômica do Paraná após 
a crise instalada com a pandemia 
de coronavírus. Em reunião por 
videoconferência com lideranças 
do setor produtivo que formam o 
chamado G7, o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior informou 
na última segunda-feira (20) que 
um comitê de trabalho foi cria-
do para propor estratégias que 
busquem acelerar o processo de 
recuperação. O grupo, destacou 
Ratinho Junior, será liderado pelo 
vice-governador Darci Piana.

Além disso, o Estado vai lançar 
nas próximas semanas um selo 
“made in Paraná” para estimular a 
produção e consumo de produtos 
locais, fortalecendo o empresaria-
do paranaense. A intenção é fo-
mentar a economia, gerando em-
prego e renda nas mais diversas 
regiões. Uma campanha publici-
tária, em diversas mídias, também 
está sendo criada como forma de 
propagar a iniciativa.

Participaram da reunião o pre-
sidente do Sistema Ocepar (co-
operativas) e atual coordenador 
do G7, José Roberto Ricken; os 
presidentes da Federação das In-
dústrias do Paraná (Fiep), Carlos 
Valter Martins Pedro; do Sistema 
Faep (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná), Ágide Mene-
guette; da Associação Comercial 
do Paraná (ACP), Camilo Turmni-

na; Sérgio Malucelli, da Federação 
das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado do Paraná (Fe-
transpar); e da Federação das As-
sociações Comerciais e Empresa-
riais do Estado do Paraná, Marco 
Tadeu Barbosa. Piana representou 
também a Fecomércio.

“É o momento de se pensar no 
day after, em como acelerar após 
o fim da pandemia. Ter um pla-
no estratégico e consistente, sem 
deixar de olhar, é claro, para aqui-
lo que é mais importante agora, 
salvar vidas”, disse o governador. 
“Queremos criar mecanismos 
conjuntos que possam ajudar o 
setor produtivo a se reequilibrar. 
Ações que vão além da oferta de 
crédito”, acrescentou.

Compras
Como forma de colaborar e ex-
pandir a iniciativa, Ratinho Junior 
reforçou que o governo iniciou 
estudos para também ampliar a 
compra de produtos estaduais. 
“Fazemos licitações todos os dias, 
muitas delas milionárias. Pedi 
para que, dentro da lei, se possa 
encontrar um forma de comprar 
mais dos nossos fornecedores lo-
cais”, explicou.

Infraestrutura
O governador comentou ainda 
que o Estado pensa em formas 
alternativas de estimular a cons-
trução civil, especialmente com 

obras de infraestrutura rodoviária, 
polo indutor da geração de em-
pregos. “Iniciativas rápidas para 
colaborar com a população”, afir-
mou ele.

O conjunto de medidas foi bem 
recebido pelas lideranças produti-
vas. “Estamos ao lado do Governo 
do Estado e sabemos também que 
ele está do nosso lado para fazer 
com que o Paraná saia o mais ra-
pidamente possível desta crise”, 
disse Ricken. “Essa iniciativa de 
induzir a consumo do produto 
paranaense, por si só, já é muito 
boa. E disso que o Estado precisa”, 
completou Martins Pedro.

Balanço
O governador aproveitou o encon-
tro para fazer também um balan-
ço das iniciativas nas áreas social 
e de saúde para combater o Co-
vid-19. Citou a antecipação da en-
trega dos Hospitais Regionais de 
Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco 
Borba. Os complexos que ficariam 
prontos apenas no fim do ano 
serão finalizados em até 45 dias, 
acrescentando ao sistema públi-
co de saúde mais 50 leitos de UTI 
e 160 de enfermaria. Mencionou 
também a distribuição de másca-
ras, álcool gel, cestas básicas, além 
da merenda escolar. “Estamos fa-
zendo de tudo para que o parana-
ense sofra o menos possível com 
tudo isso que está acontecendo”, 
ressaltou Ratinho Junior.

“É o momento de se pensar no day after, em como acelerar após o fim da pandemia”, disse o governador Ratinho Jr. Divulgação

Em reunião com lideranças do setor produtivo, governador Ratinho 
Junior informou que um comitê foi instalado para propor alternativas 
que viabilizem a expansão econômica após a pandemia

Paraná prepara plano para 
retomada da economia 
no pós-Covid-19

GERAL
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Pior estiagem desde 1997 
afeta lavouras no Paraná
Na região Oeste, onde o plantio do milho safrinha já aconteceu um pouco mais tarde, 
a estiagem prejudicou o desenvolvimento da lavoura e a quebra média já chega a 30%

A falta de chuvas que assola prati-
camente todas as regiões do Para-
ná chegou a níveis preocupantes. 
Dados do Sistema de Tecnologia 
e Monitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar) apontam que a 
ocorrência de índices pluviomé-
tricos abaixo das médias histó-
ricas já se arrasta por dez meses 
– de junho de 2019 a março de 
2020 –, na região das nove maio-
res cidades do Estado. Segundo 
o Simepar, esta á a pior estiagem 
já registrada desde 1997, quando 
o instituto começou a fazer este 
tipo de monitoramento. A seca 
prolongada já provocou impac-
tos na lavoura de milho safrinha 
em algumas regiões. 

Em regiões do Paraná, como 
Oeste e Norte, o plantio do milho 
safrinha foi feito um pouco mais 
tardiamente em relação ao perí-
odo histórico. De um modo ge-
ral, os produtores relatam que a 
estiagem, combinada à restrição 

da umidade, altas temperaturas 
e baixa umidade relativa do ar 
prejudicaram o desenvolvimento 
da lavoura. A seca também favo-
receu o aparecimento de pragas, 
como pulgão, ácaro, cigarrinha 
do milho e lagarta do cartucho. 

“Apesar de não ser uma condi-
ção generalizada no Paraná, uma 
vez que nas regiões Sudoeste e 
Central as lavouras se desenvol-
vem bem com as últimas chuvas 
ocorridas, o panorama é preocu-
pante. As regiões mais afetadas, 
Norte e Oeste, concentram 71% 
da produção da segunda safra”, 
destaca Ana Paula Kowalski, téc-
nica do Departamento Técnico 
Econômico (DTE) do Sistema 
FAEP/SENAR-PR. 

Por todo esse cenário, o produ-
tor rural Nelson Paludo, também 
presidente da Comissão Técnica 
de Cereais, Fibras e Oleaginosas 
da FAEP, estima que a produtivi-
dade das lavouras de Toledo, no 

Oeste, deve sofrer redução de um 
terço. “As chuvas foram muito de-
suniformes nas áreas. Já estima-
mos perda de 30%, isso se tudo 
correr bem daqui para frente. As 
plantas estão bastante afetadas e 
com porte baixo”, observa. 

Um panorama muito seme-
lhante é descrito em Cornélio 
Procópio, no Norte do Paraná. 
Segundo o produtor Marco Ge-
raix, a lavoura de milho safrinha 
também sofreu com a escassez e 
com a falta de regularidade das 
chuvas e altas temperaturas. “A 
estimativa é de perdas entre 20% 
a 30% para o milho. O porte das 
plantas também está baixo”, diz. 

Em Pato Branco, na região Su-
doeste do Estado, algumas áreas 
também enfrentaram estiagem, 
altas temperaturas e problemas 
com a umidade. Lá, no entanto, o 
grande prejudicado não foi o mi-
lho, mas o feijão segunda safra, 
segundo os produtores rurais. 

“Algumas áreas sofreram com a 
seca e altas temperaturas de fe-
vereiro. Em geral, a lavoura de 
milho se desenvolve bem e as re-
centes chuvas foram benéficas. O 
feijão segunda safra sofreu mais”, 
aponta Eucir Brocco. 

Apesar de a região também ter 
enfrentado escassez hídrica, em 
Araruna, no Noroeste do Paraná, 
os produtores não relataram pro-
blemas significativos. “O milho se 
desenvolve bem, sem problemas 
devido à seca”, afirma o produtor 
Vander Furlanetto. 

Segundo Ana Paula Kowalski, 
do Sistema FAEP/SENAR-PR, as 
perdas de até 30% nas principais 
regiões produtoras preocupam, 
porque as cadeias produtivas da 
pecuária estão bastante aqueci-
das. A comercialização do pro-
duto, por sua vez, segue adianta-
da. “Mesmo com a produção de 
etanol fortemente afetada pelo 
isolamento social, especialmente 

nos Estados Unidos, a comercia-
lização de milho no Brasil segue 
mais adiantada que em safras 
anteriores e ainda mantendo 
níveis de preços descolados do 
mercado internacional, dada jus-
tamente nossa demanda interna 
aquecida”, observa. 

Estiagem 
Segundo o Simepar, a redução 
média de precipitação nos últi-
mos dez meses foi de 33%, con-
siderando o conjunto dos nove 
maiores municípios do Paraná: 
Curitiba, Ponta Grossa (Campos 
Gerais), Guarapuava (Centro), 
Maringá (Noroeste), Londrina 
(Norte), Foz do Iguaçu (Oeste), 
Cascavel (Oeste), Guaratuba (Li-
toral) e Umuarama (Noroeste). 

Em termos proporcionais, 
Guarapuava foi o município em 
que o volume de chuvas mais di-
minuiu: 47%. Conforme o Sime-
par, a média pluviométrica histó-
rica para o período entre junho e 
março do ano seguinte é de 1533 
milímetros, mas no último perío-
do só choveu o equivalente a 809 
milímetros. Em março de 2020, 
por exemplo, as chuvas totaliza-
ram 30 milímetros, ante a média 
de 113 para o mês. 

Em números absolutos, Curiti-
ba foi a cidade que registrou me-
nos chuva no período: 725 milí-
metros. A redução corresponde 
a 43,1% da média histórica, que é 
de 1274 milímetros. Março deste 
ano também foi o mês mais seco 
na capital, com a precipitação de 
apenas 12 milímetros, em relação 
à média história de 127 milíme-
tros.  

Na sequência, o termômetro 
da seca aponta para Ponta Gros-
sa (40% de diminuição), Foz do 
Iguaçu (34,7%), Cascavel (33,8%), 
Umuarama (31,1%), Londrina 
(30,5%), Guaratuba (22,7%) e 
Maringá (15%). 

Projeções futuras 
Conforme o Simepar, as pers-
pectivas não são favoráveis à 
ocorrência de chuva na próxima 
semana. Em praticamente todo 
o estado, o ar continua seco, o 
que dificulta a formação de nu-
vens carregadas. Em geral, os 
dias serão marcados por grande 
amplitude térmica, com baixas 
temperaturas no início do dia e 
durante o período noturno, mas 
com tempo mais quente ao longo 
do dia. 

Os efeitos da escassez de chuva 
já são visíveis em diversos pontos 
do Estado. Nas últimas semanas, 
vêm circulando na internet fotos 
de diversos trechos de rios, como 
o Iguaçu e o Paraná, mostrando 
que a vazão dos cursos d’água 
está bem menor que o normal. É 
possível fazer a travessia do Rio 
Iguaçu (próximo à Ponte da Ami-
zade) e do Rio Paraná a pé, em 
alguns trechos. Em Itaipu, o ní-
vel do reservatório chegou a 42% 
do considerado normal. Um dos 
cartões postais da região Oeste, 
as Cataratas do Iguaçu, chega-
ram a ter sua vazão reduzida a 
17% do normal.

Milho safrinha é a cultura mais afetada com a estiagem Divulgação


