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CHARGE

FIQUE LIGADO

Com a evolução da legislação eleitoral, ampliou-se o con-
ceito de pré-campanha, bem como a sua abrangência nas 
atividades desenvolvidas pelos pré-candidatos.

Há não muitas eleições atrás, era praticamente proibido 
o futuro candidato dizer que pretendia se candidatar, quiçá 
manifestar sua opinião ou seu plano de governo.

Pois bem, com a minirreforma eleitoral aprovada em 
2015, a pré-campanha passou a ter grande relevância na 
estratégia e no planejamento dos pré-candidatos, sendo 
importante ferramenta de divulgação de seus ideais, posi-
cionamentos políticos e sociais, e inclusive, seu plano de 
governo. Neste diapasão, podemos conceituar que a pré-
-campanha é o intervalo entre a data da votação da última 
eleição e a data do registro das candidaturas da eleição vin-
doura, que permite que o interessado em se candidatar aos 
cargos em disputa, ou seja, o pré-candidato, possa assim se 
apresentar perante a sociedade.

O artigo 36-A da Lei das Eleições buscou regulamentar 
e limitar a forma de fazer pré-campanha, em especial, a 
forma do pré-candidato fazer propaganda que não venha a 
caracterizar propaganda eleitoral antecipada.

Neste sentido, o legislador permitiu que o pré-candidato 
possa fazer menção à própria pré-candidatura, enaltecer 
suas qualidades, pedir apoio político, realizar reuniões, 
apresentar propostas e plano de governo, fazer “lives” falan-
do de política, dar entrevistas em rádio, televisão e internet, 
e participar de debates. Entretanto, é expressamente veda-
do o pré-candidato pedir voto explicitamente, bem como, 
realizar o impulsionamento de suas postagens como pré-
-candidato nas redes sociais, e pagar por propagandas na 
imprensa, sob pena de se caracterizar propaganda eleitoral 
antecipada.

Assim como é vedado a confecção e distribuição de 
brindes, camisetas, realização de comício, bem como a pro-
paganda em outdoor, ou seja, as vedações de propaganda 
existentes no período eleitoral, persistem também na pré-
-campanha, sujeitando o infrator a sanção pela propaganda 
eleitoral antecipada, ou até mesmo eventual abuso de po-
der econômico e/ou abuso de poder político.

A pré-campanha também permite que o candidato pro-
mova arrecadação de valores em prol de sua futura campa-
nha, através do fi nanciamento coletivo na internet, ou a fa-
mosa vaquinha virtual, mediante a contratação de empresa 
especializada devidamente cadastrada no TSE.

Já as despesas em pré-campanha também devem ser 
evitadas, sendo legitimidade dos partidos arcarem com 
eventuais pagamentos, dentro de sua contabilidade parti-
dária. Ocorre que, nesta excepcionalidade social que esta-
mos vivendo por conta da pandemia, vários destes atos de 
pré-campanha encontram-se vedados pelo Poder Público, 
em especial aqueles que demandam a aglomeração de pes-
soas. Para suprir estas restrições, os pré-candidatos mais do 
que nunca contarão com o auxílio das redes sociais, que já 
foi fundamental nas Eleições Gerais de 2018. Se em 2018 
o Whatsapp foi fundamental, as novas ferramentas dispo-
níveis para promover o contato com grupos de pessoas já 
estão se popularizando, como os aplicativos Zoom e Google 
Meet, no qual é possível se fazer reuniões e encontros com 
dezenas de pessoas simultaneamente.

Desta forma, não há dúvidas de que as Eleições de 2020 
fi carão marcadas na história do país, seja pela pandemia, 
seja por um eventual adiamento, seja pelas peculiaridades 
na forma de fazer campanha ou pré-campanha, entretan-
to, o pré-candidato que queira obter sucesso precisa estar 
atento às peculiaridades da legislação, e também, com as 
novidades da tecnologia, para seguir fi rme em sua jornada, 
mesmo em tempos de isolamento social.

A pré-campanha eleitoral e 
seus refl exos com as medidas 
restritivas da pandemia

A Covid-19 se apre-
senta como um fe-
nômeno que atinge a 
todos, independente 
de classes sociais. 
Um desafi o para as 
lideranças em todos 
os níveis de governo, 
pois é algo tão iné-
dito que nenhuma 
autoridade sabe ao certo qual é a melhor de-
cisão. Por isso, alguns decidem de uma forma 
e outros de outra.

Mas, independente de qual seja a decisão, 
o importante é que ela aconteça e seja volta-
da para o benefício do interesse público, pelo 
menos na intenção. 

Em Cascavel não há como negar que hou-
ve uma resposta rápida. A cidade foi uma das 
primeiras do estado a tomar decisões quanto 
ao isolamento social e medidas restritivas. E 
depois também agiu pontualmente na reto-
mada das atividades econômicas, observan-
do os cuidados necessários. Se estas decisões 
estavam certas ou erradas, só o tempo dirá. O 
importante é que elas ocorreram.  

Por outro lado, também é preciso observar 
que está havendo um oportunismo político 
sem proporções nesta crise. O prefeito Le-
onaldo Paranhos transformou a Covid-19 
num belo e esplendoroso palanque político. 
Aproveitou vergonhosamente os dias de dis-
tanciamento social e de alta audiência nas 
redes sociais, para fazer muita propaganda 
do seu governo em meio às orientações so-
bre o coronavírus. Isso considerando que es-
tamos em pleno ano de eleições e o prefeito 
pode estar incorrendo em infração à lei elei-
toral.

Anuncia obras e programas como se agora 
todos fi zessem parte de um vigoroso plano 
de retomada econômica da cidade, quando 
sabemos que a grande maioria são proje-
tos iniciados muito antes da Covid-19, pois 

existem demandas 
de projetos, verbas, 
licitações e prazos de 
toda ordem.

É lamentável que 
esse Paranhos que se 
coloca tão bem dian-
te das câmeras se vale 
do estado de calami-
dade e da pandemia 

para fazer promoção de imagem pessoal e do 
seu governo. Usa e abusa do direito de con-
vocar entrevistas coletivas, além de vários 
pronunciamentos ofi ciais, inúmeras lives e 
muitos eventos para entregar veículos, visitar 
obras, visitar hospitais, entregar alimentos e 
EPIs, lançar aplicativo e programas, sempre 
aglomerando pessoas de forma absoluta-
mente desnecessária, no típico exemplo do 
“faça o que eu digo mas não faça o que eu 
faço”.

Anunciou aos quatro ventos que passaria 
a dormir no gabinete para não parar o tra-
balho de enfrentamento ao coronavírus e ao 
mesmo tempo proteger sua família. Mas, na 
contramão desse discurso altruísta circulam 
imagens nas redes sociais com momentos 
nem tão preocupantes, regados a um bom 
vinho. 

Altruísta mesmo seria abster-se de tirar 
proveito político-eleitoral da situação e ser 
um gestor mais autêntico e menos marke-
teiro, sem precisar abdicar de suas posições 
e valores, pois nas graves crises os políticos 
ganham ou perdem credibilidade em fun-
ção de sua sensibilidade. A resposta eleitoral 
sempre será uma consequência disso. 

É hora de política séria. Política com letra 
maiúscula, pois estamos diante da maior 
crise da nossa geração. O prefeito tem um 
compromisso que vai além da próxima elei-
ção, o compromisso de unir as forças vivas da 
sociedade de Cascavel e liderá-las a atraves-
sar essa crise que afl ige a todos. 

1º de maio
Dia do Trabalho
1966 - Associação Rural de Cascavel tem 
o nome alterado para Associação Sindical 
Rural de Cascavel. No ano seguinte receberá 
a denominação defi nitiva de Sindicato Rural 
Patronal.
1994 – Morreu o piloto de Fórmula 1 Ayrton 
Senna, em acidente no GP em Ímola, na Itália

2 de maio
1960 - Anulada pela Justiça a decisão da Câ-
mara de empossar como prefeito o presidente 
Valdir Ernesto Farina, que assumiu alegando 
ausência prolongada do prefeito Helberto 
Schwarz.

3 de maio
2002 - Criada a Cooperati-
va de Piscicultura do Oeste 
do Paraná (Coopeixe). 
1930 - Nasce em Tapera 
(RS), o criador do Autódro-
mo de Cascavel, Zilmar 
Antônio Beux (foto).

4 de maio
1952 - Chega a Cascavel o padre Luiz Luíse, 
para assumir as funções de vigário da Paró-
quia de Nossa Senhora Aparecida, na época 
próxima à atual igreja de Santo Antônio.
1981 - Inaugurada a Companhia de Desen-
volvimento de Cascavel (Codevel), fruto do 
desenvolvimentismo vigente na época.

5 de maio
1978 - Papa Paulo VI cria a Diocese de 
Cascavel, já determinando a preparação para 
a Arquidiocese.
1983 - Entra em operação a primeira das 18 
unidades geradoras de energia da hidrelétrica 
de Itaipu.

6 de maio
1908 - Lei Estadual nº 815 cria a Cidade de 
Guaíra.
1953 - Começa a circular o Correio d’Oeste, 
primeiro jornal de Cascavel, de Celso Formi-
ghieri Sperança.
1954 - Lei estadual 1.894 cria o Departamento 
de Fronteiras, com autonomia administrativa 
e diretamente subordinado ao governador do 
Estado, extinguindo o Departamento do Oeste, 
criado em outubro de 1947.
1989 - Criada a Associação dos Jornalistas 
Profi ssionais de Cascavel.

João Gustavo Bersch
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Eleitorais & Eleitoreiras 
☆ O ex-prefeito Edgar Bueno encon-
trou o vereador Celso Dalmolin na rua 
e parou para conversar. O tom da prosa 
foi pesado. Cobranças políticas de 
ambos os lados. 

☆ Galeria dos presidentes da Câmara 
de Cascavel ganhou nova fotografi a e 
ainda não é a do titular Alécio Espínola. 
A novidade é o vereador Policial Madril. 
Ele assumiu a presidência em dezem-
bro de 2018, no afastamento de Gugu 
Bueno.  

☆ Josué Souza foi um dos vereadores 
que se empenhou com o prefeito Leo-
naldo Paranhos para sair a nova prorro-
gação do IPTU. Também fez carreirinho 
no gabinete do secretário de Finanças, 
Renato Segalla.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br Paranhos não aceita crítica 
e ameaça a família  Siliprandi 

O presidente do Re-
publicano, Renato 
Silva (foto), cotado 
como possível vice 
se Paranhos dispu-
tar, não está confor-
tável e pode seguir 
os passos de Plínio Destro. Ele mantém 
trânsito no terceiro piso, porém é deixado 
à distância de discussões e quase não 
pode contribuir. Renato monta sua chapa 
de futuros candidatos ao Legislativo.

Republicanos também pode se afastar de Paranhos   
A informação de que o Podemos não apoiará eventual tentativa de reeleição do pre-
feito Leonaldo Paranhos (PSC), repercute no bastidor político. O partido presidido pelo 
empresário e suplente de senador Plínio Destro, decidiu que tem nomes fortes para 
disputar a prefeitura e não precisa fi car à mercê da indefi nição do atual mandatário. 
Paranhos crê numa prorrogação de mandatos, se declara focado no combate ao co-
ronavírus e diz aos aliados não ter agenda nem disposição de tratar assunto eleitoral. 

O afastamento da sigla tem apoio do trio de senadores Alvaro Dias, Oriovisto Gui-
marães e Flávio Arns, além do outro suplente Vilson Basso.  Entre os nomes da agre-
miação que podem virar candidatos estão Destro, Roberto Wypych e Edson Vascon-
celos, mais os vereadores Olavo Santos e Jaime Vasatta. Se o prefeito vai se mexer e 
reverter o quadro, o tempo dirá.

O diretor da Studio FM, Jeferson Miranda, confi rma que foi feita ata notarial 
comprovando a veracidade da conversação e possíveis implicações legais. 
Segundo ele, haverá ajuizamento de queixa-crime contra Paranhos por injúria 
e outros enquadramentos. O prefeito não costuma dar entrevistas no prefi xo, 
mas tem espaço garantido, esclarece o radialista. 

O advogado Carlos Chili Siliprandi explica que não existe sonegação e sim 
discussões judiciais sobre a legalidade na cobrança do IPTU. “É um imposto 
cobrado de forma errada”, enfatiza. O debate jurídico costuma ser complexo e 
a Justiça decide se o pagamento ocorre ou não. E as decisões são cumpridas, 
assegura, confi rmando a realização de pagamentos. “A família Siliprandi não 
tem objeção à divulgação da listagem, desde que o prefeito me permita partici-
par da coletiva com esclarecimentos”, desafi a Chili.

Queixa-crime 

Siliprandi desafi a

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, ameaçou o empresário Duka 
Siliprandi, dono da rádio Studio FM, e o caso pode ser mais um indo parar no 
Judiciário. Duka grava áudios opinando contra o que considera postura radical 
equivocada do gestor na condução das medidas decorrentes da pandemia. O 
prefeito reagiu e ameaça divulgar a lista dos maiores devedores de tributos, 
onde aparece a família Siliprandi. Outros relacionados devem mais que ela. O 
alcaide quer a dívida de Duka quitada e, só depois, receber puxão de orelha. 
Paranhos tem os dados na mesa e planeja coletiva de imprensa tornando 
pública a relação que soma perto de R$ 500 milhões. Na última conversa ele 
afi rma que Duka é responsável por mortes em função da falta de respirado-
res, entre outras ponderações agressivas. 

Paranhos e Duka Siliprandi: briga antiga dos débitos Divulgação

Marcelino Duarte

Renato 
desprestigiado 

Salário dos vereadores
A ousadia do corretor de imóveis 
Crysthofour Pereira de Almeida, o Fão, 
29 anos, ganhou espaço nas mídias 
sociais nos últimos dias. Ele está na 
nominata de pré-candidatos ao Legisla-
tivo que o Podemos, seu novo partido, 
avaliará na convenção de julho. Fão 
deixou o PSL, sua sigla quando asses-
sorou o vereador Contador Mazutti e, 
na Assembleia, o deputado Coronel 
Lee. Preocupado com a pandemia da 
Covid-19, a proposta dele pede doação 
da metade do salário de cada vereador 
em favor da Secretaria de Saúde.

Pacheco critica
Vídeo postado nas mídias sociais 
mostra o deputado da base de Ratinho 
Massa e pré-candidato à prefeitura de 
Cascavel, Márcio Pacheco (PDT), pela 
primeira vez elevando o tom contra uma 
ação administrativa do prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), postulante à reeleição. 
A crítica condena o polêmico contrato do 
escritório curitibano do arquiteto Jaime 
Lerner, ao custo de R$ 450 mil e sem 
concorrência. Na opinião do parlamen-
tar a dispensa da licitação desprezou 
profi ssionais locais capacitados e pode 
ser considerada corrupção. Lerner fará o 
projeto do Território Verde, revitalizando 
a região do Lago e Zoológico. A bronca 
de Pacheco confi rma seu segundo pro-
jeto de disputar o Paço, sem moleza ao 
concorrente preferencial de Ratinho.

O discurso entre as partes não era 
bom e piorou. O diretor regional Rena-
to Bueno se negou a dar explicações 
aos vereadores Misael Junior (foto) 
e Nadir  Lovera, interessados em 
participar de reunião da Comissão 
de Direito do Consumidor, integrada 
por Celso Dalmolin, Pedro Sampaio 
e Roberto Parra. O encontro foi na 
manhã desta quinta-feira (30) e tratou 
de reclamações contra a empresa 
como vazamento de ar e contas com 
valores abusivos. Bueno alegou ser do 
grupo de risco e não fi caria se hou-
vesse aglomeração. Nadir protestou 
e foi embora. Misael permaneceu e o 
convidado abreviou a participação.

Azedou a 
conversa da 

Sanepar e 
vereadores 

Azedou a 
conversa da 

Sanepar e 
vereadores 

Segalla garante 
a folha de pagamento

A ginástica foi puxada e o secretário de 
Finanças, Renato Segalla (foto), conse-
guiu garantir a folha de maio. Os cerca 
de R$ 34 milhões foram depositados e 
a liberação dos salários acontece den-

tro do cronograma.

Agricultura
Segalla demonstra preparo, equilíbrio 
e sensatez na direção fi nanceira. Edu-
cado e atencioso, nunca deixa de res-

ponder quem procura a pasta. Também 
está despachando assuntos da Secre-

taria de Agricultura.
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GERAL

PARANÁ 
PRODUTIVO 

Melhor resultado da história
A Primato Cooperativa Agroindustrial realizou a transmissão da AGO Di-
gital do exercício 2019. Com a participação de 170 cooperados de forma 
online aptos a votar e destinar a sobras, a cooperativa apresentou o me-
lhor resultado de toda a sua história. O faturamento do exercício 2019 foi 
de mais de R$ 700 milhões, com crescimento de 16,20% comparado a 
2018, obtendo um resultado líquido que ultrapassou R$ 15 milhões, com 
crescimento de 50,09% comparado a 2018. “Este foi um ano desafiador 
para Primato devido às incertezas do cenário econômico mundial e na-
cional, porém, no decorrer de 2019 fomos conseguindo alcançar nossos 
objetivos, assim como obtemos grande reconhecimento por nossas 
ações”, destacou o presidente da cooperativa, Ilmo Werle Welter.

Retomada da produção
A CNH Industrial informou que as fábricas na América do Sul, localizadas 
em Curitiba, Contagem (MG), Piracicaba (SP), Sete Lagoas (MG) e Soroca-
ba (SP), no Brasil, e em Córdoba, na Argentina, começam a voltar, gradu-
almente, ao funcionamento. As atividades estavam paradas há algumas 
semanas por conta da quarentena do coronavírus. “Todas as plantas re-
tomam as atividades seguindo rigorosos padrões de higiene e uma série 
de cuidados para proteger a saúde dos colaboradores”, disse a empresa.  
As unidades produzem máquinas agrícolas da Case IH e da New Holland 
Agriculture, equipamentos de construção da Case e da New Holland 
Construction, veículos comerciais da Iveco e motores da FPT Industrial.

Dinheiro para agricultura familiar
O governo federal liberou R$ 500 milhões que serão destinados para 
compras de alimentos da agricultura familiar. O objetivo é garantir uma 
fonte de renda para os produtores durante a pandemia da Covid-19. De 
acordo com o governo, 85 mil famílias de agricultores familiares deverão 
ser beneficiadas, além de 12,5 mil entidades e 11 mil famílias em vulnera-
bilidade social, que receberão os alimentos. Do total de recursos, R$ 370 
milhões serão destinados para a compra de alimentos das cooperativas 
de agricultores familiares, por meio da modalidade de doação simultâ-
nea, sendo R$ 220 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimen-
to e R$ 150 milhões para governos estaduais e prefeituras.

Bancos emprestam
Durante a pandemia da Covid-19, os cinco maiores bancos do país libe-
raram R$ 266 bilhões em novos empréstimos, entre contratações, reno-
vações e parcelas suspensas, de acordo com dados divulgados pela 
Febraban (Federação Brasileira de Bancos) na última segunda-feira, 27. 
Os dados analisados se referem a Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Eco-
nômica Federal, Itaú e Santander. Não há dados anteriores para compa-
ração, mas, de acordo com estimativa da Febraban, representa aumento 
de 22,2% em relação a março do ano passado, quando foram cerca de 
R$ 218 bilhões. Os números são de 16 de março a 17 de abril, período 
de intensificação do isolamento social e de medidas econômicas para 
tentar conter os efeitos na economia. No intervalo, os bancos prorroga-
ram 3,8 milhões de contratos de crédito por 60 a 180 dias. As parcelas já 
suspensas somam R$ 22,2 bilhões.

Exportações de soja
As importações de soja do Brasil feitas pela China em março caíram 24,8% 
em relação ao mesmo mês do ano passado, mostraram dados alfandegá-
rios publicados no último domingo, 26, depois que as chuvas atrasaram 
os embarques. A China, maior comprador de soja do mundo, importou 2,1 
milhões de toneladas de soja do Brasil em março, ante 2,79 milhões de to-
neladas no mesmo período de 2019, mostraram dados da Administração 
Geral de Alfândegas. As chuvas no Brasil no final de fevereiro atrasaram a 
colheita e a exportação da commodity, levando a baixos estoques recor-
des de soja e farelo de soja na China. Algumas trituradoras de soja foram 
forçadas a restringir as operações devido à escassez de oferta.

Mercado financeiro
A previsão de queda da economia este ano está cada vez maior, devido aos 
efeitos de medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19. Pela 11ª semana seguida, as instituições finan-
ceiras revisaram a projeção de queda do Produto Interno Bruto (PIB), soma 
dos bens e serviços produzidos no país. Desta vez, a estimativa de queda 
passou de 2,96% para 3,34%. A informação consta do boletim Focus, com 
projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômi-
cos, divulgado às segundas-feiras pelo Banco Central. A previsão do merca-
do financeiro para o PIB de 2021 é de crescimento de 3%. A previsão anterior 
era 3,10%. Para 2022 e 2023, a previsão de crescimento continua em 2,50%.

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior sancionou na terça-fei-
ra (28) a lei 20.189/20 que torna 
obrigatório o uso de máscara em 
ambientes coletivos em todo o Pa-
raná. O objetivo é reduzir os riscos 
de contágio do novo Coronavírus. 
Até segunda-feira, o Estado regis-
trava 1.186 casos confirmados e 75 
óbitos por Covid-19. Quem des-
cumprir a legislação estará sujeito 
à multa.

O texto, proposto por deputados 
estaduais, determina que a popu-
lação use máscaras de tecido em 
espaços abertos ao público ou de 
uso coletivo, como ruas, parques 
e praças, estabelecimentos co-
merciais, industriais e bancários, 
repartições públicas, assim como 
no transporte público de passa-
geiros (ônibus, trens, aviões, taxis 
e aplicativos de transporte) e onde 
houver aglomeração de pessoas.

De acordo com o governador, o 
isolamento social é a melhor for-
ma de prevenção, mas quem pre-
cisar sair de casa, a partir de agora, 
deverá usar máscara para ajudar 
a evitar a contaminação. “Nosso 
grande desafio é reduzir a prolife-
ração do vírus”, explica.

Ratinho Junior reforça que o 
Paraná está respeitando as orien-
tações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e das autoridades 
sanitárias do País e do Estado para 

conter a proliferação da Covid-19. 
“O uso de máscara é uma atitude 
importante e reconhecida como 
ação preventiva”, acrescenta.

Parceria
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, 
destaca a parceria entre os pode-
res no enfrentamento ao coro-
navírus. Na semana passada, o 
governador já havia transforma-
do em lei uma proposta assinada 
por todos os deputados estaduais, 
proibindo o corte do fornecimen-
to de luz, água e gás enquanto du-
rar a pandemia de coronavírus no 
Estado.

“Estamos vivendo um momen-
to único, diferente de tudo o que 
já passamos, e o governo e os de-
putados estão unidos no enfren-
tamento da pandemia do novo 
coronavírus”, afirma Guto Silva, 
reforçando a importância da nova 
legislação para a prevenção de 
toda a sociedade.

O que diz a lei
A lei sancionada nesta terça-feira 
determina que os estabelecimen-
tos em funcionamento devam for-
necer gratuitamente as máscaras 
para seus funcionários, além de lo-
cais para higienização das mãos ou 
pontos de álcool gel a 70%. O álcool 
gel deve estar disponível também 
para os clientes e o público em ge-

ral. Caberá aos estabelecimentos 
exigir que as pessoas utilizem más-
cara durante o horário de funcio-
namento, independentemente de 
estarem ou não em contato direto 
com o público.

A multa para quem descumprir a 
lei varia de uma até cinco Unidades 
Padrão Fiscal do Paraná (UPF/PR), 
para pessoas físicas, e de 20 a 100 
Unidades Padrão Fiscal do Paraná 
(UPF/PR), para pessoas jurídicas. 
A unidade fiscal equivale hoje a R$ 
106,60.

Em caso de reincidência os va-
lores poderão ser dobrados. Os re-
cursos das multas serão destinados 
às ações de combate à Covid-19. 
O governo estadual deverá editar 
decreto nos próximos dias regula-
mentando a forma de fiscalização.

O governador Ratinho Jr sancionou a lei na última terça-feira AEN

O objetivo é reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus. 
Quem descumprir a norma será multado e os recursos arrecadados 
serão usados no combate à Covid-19

Uso de máscara em locais 
públicos é obrigatório em 
todo o Paraná

O uso de máscara 
é uma atitude 
importante e 
reconhecida como 
ação preventiva”
Ratinho Jr 
Governador do Paraná
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Fomento Paraná atende pequenos 
negócios durante a pandemia
Linhas de crédito emergencial estão sendo liberadas principalmente por meio da 
nova linha de crédito Paraná Recupera, de até R$ 6 mil, e microcrédito, até R$ 20 mil

A Fomento Paraná contabiliza 
pouco mais de dois mil contratos 
emitidos com micro e pequenas 
empresas para concessão de cré-
dito pelo programa Paraná Recu-
pera, lançado no final de março 
pelo governador Ratinho Junior, 
para preservar salários e empre-
gos nas micro e pequenas empre-
sas paranaenses.

A maior parte dos pedidos aten-
didos é da nova linha de até R$ 
6 mil, para empreendedores in-
formais, Microempreendedores 
Individuais (MEI) e microempre-
sas. Os recursos são liberados em 
três parcelas e têm como objetivo 
proporcionar renda e pagamento 
de salários durante três meses. O 
período foi inicialmente projetado 
para atender ao distanciamento 
social, com fechamento tempo-
rário de empreendimentos e pres-
tação de serviços não essenciais, 
para prevenção contra o avanço 
do coronavírus no Estado.

“Vencemos o marco legal e nor-
mativo no início de abril, com a lei 
do Paraná Recupera, conseguimos 
colocar a linha até R$ 6 mil com as 
novas condições, há 15 dias, e há 
uma semana colocamos à dispo-
sição dos parceiros e clientes as 
linhas até R$ 20 mil, também com 
novas condições de juros e pra-
zos”, afirma o diretor-presidente 
da empresa, Heraldo Neves.

“O volume de contratações ain-
da é baixo, mas os novos contratos 
já representam quatro vezes mais 
do que a média mensal de contra-
tos finalizados no ano passado”, 
explica. “No início desta semana, 
com a entrada em operação de 
uma plataforma adaptada às no-
vas condições de crédito, devemos 
aumentar o número de contratos 
e principalmente o volume de re-
cursos. Vamos passar a atender as 
linhas de R$ 20 mil a R$ 200 mil, 
que são muito aguardadas por 
nossos parceiros e clientes”, com-
pleta.

Análise criteriosa
De acordo com o diretor, os pra-
zos para liberação do crédito são 
pertinentes à atuação de uma ins-
tituição financeira pública, que 
respeita normas, leis e critérios 
pormenorizados de cada negó-
cio, no processo de liberação dos 
recursos. “Essa análise criteriosa, 
que demanda tempo, é compen-
sada pelos prazos mais longos 
de carência e amortização, pelas 
taxas de juros muito baixas para 
investimentos, como compra de 
máquinas, equipamentos, ou 
construção e reformas, que sem-
pre foram um atrativo para os em-
preendedores que nos procuram”, 

cípios formalizaram solicitação 
para suspensão pagamento de 
parcelas de abril a setembro, 
atingindo aproximadamente 586 
contratos, que somam R$ 137,7 
milhões. Os recursos que deixarão 
de ser pagos por essas prefeituras 
à Fomento Paraná nos próximos 
180 dias poderão ser usados em 
ações de prevenção e combate ao 
coronavírus.

Tecnologia 
O maior desafio da Fomento Para-
ná nos últimos 30 dias foi adaptar 
rapidamente as plataformas de 
recepção e análise de propostas 
de crédito intensificando a análi-
se digital, para dar maior agilida-
de e reduzir o prazo das entregas, 
especialmente de capital de giro, 
recurso mais procurado nesse 
momento.

Todo o trabalho de desenvol-
vimento das novas plataformas 
digitais, envolve equipes de Tec-
nologia da Informação da Fomen-
to Paraná e da Celepar, que estão 
trabalhando diuturnamente, de 
segunda a segunda, por meio de 
trabalho remoto (home office), ou 
parcialmente presencial.

Mais recursos 
Paralelamente ao esforço de de-
senvolvimento de sistemas e a 
mobilização de parceiros pelo in-
terior do estado, na rede de agen-
tes de crédito e correspondentes 
credenciados, para acelerar o 
processamento das propostas, 
a Fomento Paraná vem atuando 
junto com o Governo do Estado 
na busca por recursos adicionais 
para atender a super demanda por 
crédito que a instituição recebeu, 
com 22 mil propostas já internali-
zadas.

Parte das tratativas em anda-
mento são com o BRDE – Banco 
Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul, que anunciou um 
repasse de até R$ 50 milhões em 
recursos para financiamentos de 
microcrédito no programa Paraná 
Recupera.

E o BNDES
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social, 
maior provedor de fundos para 
operações da Fomento Paraná 
com micro e pequenas empresas, 
informou que o limite de crédi-
to semestral da instituição já está 
sendo ampliado.

GERAL

explica Everton Ribeiro, diretor de 
Operações do Setor Privado. “Mes-
mo o capital de giro, que está sen-
do muito procurado no momento, 
mas sempre foi um recurso mais 
caro, hoje está com taxas muito 
baixas.”

Ribeiro afirma, ainda, que a 
instituição é reconhecida por 
conceder crédito para pequenos 
negócios, que muitas vezes não 
são nem recebidos nos bancos co-
merciais. 

Requisitos
Renato Maçaneiro, diretor de 
Mercado, informa que a procura 
pelo crédito foi muito grande em 
todo o mês de abril, mas muitas 
propostas que tiveram a análise 
iniciada não atendem aos requi-
sitos básicos que a instituição é 
obrigada a consultar. “Verificamos 
o Cadastro Informativo Estadual 
(Cadin), as perdas contabiliza-
das no sistema de crédito bancá-
rio, e o faturamento fiscal, que é 

fundamental para determinar o 
limite financiável de acordo com 
a capacidade de pagamento do 
empreendimento, além da docu-
mentação cadastral de sócios e 
cônjuges”, afirma Maçaneiro. 

Móveis
Os irmãos Osmar e Oziel Gomes 
Marques, moradores de São Tomé, 
no Noroeste do Eestado, que são 
microempreendedores indivi-
duais (MEI) e ambos trabalham 
com produção de móveis feitos a 
partir de madeira de demolição, 
são exemplos da importância do 
crédito liberado pela Fomento Pa-
raná.

“Chegou em boa hora. E como 
vai ser liberado em três vezes, vou 
ter uma garantia para me man-
ter e pagar as contas até as coisas 
voltarem ao normal. É como uma 
reserva para não abandonar o ne-
gócio”, conta Osmar. “Além disso a 
taxa de juros é muito boa. É uma 
taxa de ajuda. Não é nem de em-

préstimo”, avalia. Osmar não tinha 
restrições no CPF e estava com 
toda a documentação pessoal e 
do empreendimento em ordem 
quando entrou em contato com 
o agente de crédito Claudio Merlo 
Gimenez, na Agência do Trabalha-
dor de São Tomé. O recurso foi li-
berado na conta dele em três dias.

Renegociação e moratória 
Desde 27 de março a Fomento Pa-
raná também vem atuando forte-
mente na renegociação de contra-
tos para suspender pagamentos 
de parcelas de crédito contratado 
por municípios e empreendedo-
res privados. Até sexta-feira, 24 
de abril, quase R$ 76 milhões em 
financiamentos de 1166 contratos 
de empreendedores estavam re-
negociados, com direito a poster-
gar os pagamentos por 90 ou 180 
dias.

De acordo com o diretor de 
Operações do Setor Público, 
Wellington Dalmaz, 259 muni-

O volume de 
contratações ainda 
é baixo, mas os 
novos contratos já 
representam quatro 
vezes mais do que 
a média mensal de 
contratos finalizados 
no ano passado.

Osmar Gomes Marques, microempreendedor que trabalha na produção de móveis é um dos contemplados com o 
crédito da Fomento Paraná Divulgação Secom
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Internet chega a 4 em 
cada 5 lares brasileiros 
Mas Brasil ainda tem 45,9 milhões de excluídos digitais. Dados são 
da Pnad Contínua e foram divulgados pelo IBGE esta semana
Quatro em cada cinco lares bra-
sileiros já têm acesso à internet. 
No entanto, o País ainda tem um 
contingente importante de ex-
cluídos digitais: 45,96 milhões de 
pessoas, cerca de 25% de toda a 
população com 10 anos ou mais 
de idade, não utiliza a rede no 
período de referência do levan-
tamento Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua - Tecnologia da Informação 
e Comunicação (Pnad Contínua 
- TIC) de 2018, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) na quarta-fei-
ra (29).  Entre os motivos para a 
falta de acesso à internet, 41,6% 
disseram que não sabiam usar a 
rede, 34,6% declararam falta de 
interesse, 17,5% declararam que 
o serviço ou o equipamento ele-
trônico necessário eram caros, 
e 4,5% disseram que não havia 
serviço de internet disponível nos 
locais que frequentava. 

A indisponibilidade do servi-
ço de internet era um empecilho 
especialmente em áreas rurais, 
onde foi mencionada por 12% 
dos excluídos digitais como jus-
tificativa para não acessar a rede. 
No Norte, 13,8% das pessoas que 
não acessaram a internet apon-
taram a falta de serviço em sua 
região, enquanto no Sudeste ape-
nas 1,9% mencionaram essa jus-
tificativa. 

A internet passou de um al-
cance de 74,9% dos domicílios 
do País em 2017 para 79,1%, em 
2018. A renda ainda é um compo-
nente importante para a conexão 
digital. O rendimento real médio 
per capita dos domicílios com 
acesso a internet foi de R$ 1.769, 
quase o dobro do rendimento dos 
que não utilizavam esta rede, que 
foi de R$ 940.

O financiamento para a folha de 
pagamento foi contratado por 
9.454 empresas desde sua im-
plementação, no início de abril. 
Segundo o Banco Central (BC), 
124.225 empregados foram con-
templados pela medida. Os nú-
meros foram contabilizados até 
dia 27 deste mês. A estimativa 
inicial era que o programa iria 
beneficiar 1,4 milhão de peque-

nas e médias empresas do país  e 
um total de 12,2 milhões de tra-
balhadores.

Segundo o diretor de Fiscali-
zação do BC, Paulo Souza, o fi-
nanciamento terá efeito maior 
em maio, porque parte da folha 
de abril já tinha sido paga. Pro-
blemas para a implementação 
da linha também retardaram o 
efeito.

A regulamentação do auxílio emer-
gencial de R$ 600 e da compen-
sação paga a trabalhadores com 
contratos reduzidos prevê uma 
possibilidade de os recursos retor-
narem aos cofres do governo. Isso 
ocorrerá se as novas contas digitais 
usadas para repassar os benefícios 
não forem movimentadas por um 
período de 90 dias.

De acordo com o Ministério da 
Economia, mesmo que o dinheiro 
volte para a União, o beneficiário 
continuará a ter direito ao recebi-
mento.

Após a pandemia do novo coro-
navírus, o governo implementou o 
auxílio emergencial de R$ 600 a tra-
balhadores informais. O pagamen-
to é feito por meio de uma conta di-
gital da Caixa se a pessoa não tiver 
conta bancária ou optar pelo rece-
bimento nessa modalidade.

Para os empregados com car-
teira assinada, o governo liberou a 
suspensão temporária de contratos 
e a redução de jornadas e salários. 
Como contrapartida, o trabalhador 
ganha um valor proporcional ao se-
guro-desemprego.

Nesse programa, a pessoa rece-
berá por meio da conta digital se o 
governo não obter informação ou 
não localizar outra conta do bene-
ficiário.

“Os recursos das contas digitais 
não movimentadas no prazo de no-
venta dias retornarão para a União”, 
diz o dispositivo presente nas duas 

O governo federal prepara um novo 
programa de crédito voltado a mi-
cro, pequenas e médias empresas 
a ser operado pelo BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social).

Os empréstimos vão usar um 
fundo garantidor de risco com 
participação da União. A iniciativa 
poderá destinar até R$ 20 bilhões 
de recursos do Orçamento ao pro-
grama.

O governo deverá criar o plano 
por meio de uma MP (medida pro-
visória).

O texto também retiraria amarras 
existentes hoje na legislação para a 
atuação de fundos voltados a em-
presas de menor porte que recebam 
recursos da União. A iniciativa pos-
sibilitaria no total até R$ 125 bilhões 
em crédito movimentado, dizem os 
técnicos.

O programa foi visto como neces-
sário porque o acesso ao crédito se 
deteriorou durante a crise do coro-

navírus e permaneceu dificultado 
mesmo com iniciativas já lançadas 
por Ministério da Economia e Ban-
co Central.

Entre elas, estão a redução dos 
compulsórios dos bancos (percen-
tual de recursos que as instituições 
financeiras precisam manter nos 
cofres sem emprestar).

A equipe econômica avalia que a 
crise congelou a liquidez nos mer-
cados de crédito e fez bancos fica-
rem receosos de uma inadimplên-
cia generalizada.

O entendimento é que as insti-
tuições financeiras estão limitando 
o acesso aos recursos e deixando as 
empresas menores sem dinheiro. 
Isso pode gerar grande número de 
falências. A medida foi uma suges-
tão da CNI (Confederação Nacio-
nal da Indústria), que afirmou ao 
governo que era preciso ampliar as 
opções de garantias às empresas e 
com isso mitigar nos bancos a aver-
são ao risco.

A internet passou de um alcance de 74,9% dos domicílios do País em 2017 
para 79,1%, em 2018 Divulgação

Crédito para pagar de 
salário foi contratado por 
apenas 9 mil empresas

Auxílio emergencial não 
sacado de conta digital em 90 
dias voltará para o governo

BNDES prepara novo 
crédito emergencial com 
participação da União

A linha de crédito é válida para 
empresas com faturamento anu-
al entre R$ 360 mil e R$ 10 mi-
lhões e financiará dois meses da 
folha de pagamento. A empresa 
que adotar o programa não po-
derá demitir por esse período.

A linha de crédito é de R$ 40 
bilhões durante dois meses. 
Desse total, 85% (ou R$ 34 bi-
lhões) serão subsidiados pelo 
Tesouro Nacional. O subsídio 
era uma demanda dos bancos 
privados para criarem essa linha 
de crédito. Até agora R$ 156,4 
milhões foram disponibilizados.

Segundo Souza, alguns bancos 
só conseguiram implementar a 
linha plenamente no dia 20, o 
que contribuiu para o resultado.

regulamentações editadas neste 
mês.

Pessoas que receberem os bene-
fícios diretamente em suas contas 
bancárias não estão sujeitas a essa 
regra.

De acordo com o Ministério da 
Economia, o objetivo é não deixar 
que recursos fiquem parados no 
banco. A pasta afirma que regra 
semelhante já existe em benefícios 
previdenciários.

Embora essa previsão não esteja 
descrita em um instrumento ofi-
cial, o ministério afirma que não é 
necessário regulamentar esse pon-
to específico porque o direito de 
receber os recursos está previsto 
em lei.
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Nos últimos dias o Brasil ingressou 
no olho do furacão do coronaví-
rus com o número de ifectados e 
de mortos começando a subir por 
aqui. Lideranças de Norte a Sul do 
país tem opiniões contraditórias so-
bre as estratégias de enfrentamento 
do problema, a começar pelo pró-
prio presidente da República, Jair 
Bolsonaro, que contradiz as reco-
mendações da Organização Mun-
dial da Saúde.

Em Cascavel não é diferente. 
Com 84 casos confirmados até o 
fechamento desta edição, a cidade 
é a terceira do Paraná em número 
absoluto de casos, figurando atrás 
apenas de Curitiba e Londrina. Mas, 
se considerado o coeficiente de in-
cidência por habitantes, Cascavel 
lidera o triste ranking com índice 
de 255,7 casos para cada milhão 
de habitantes, a frente até mesmo 
de cidades maiores como Curitiba, 
Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

Quando a pandemia chegou, o 
prefeito Leonaldo Paranhos, se-
guindo orientação do COE – Cen-
tro de Operações em Emergência, 
determinou a suspensão das aulas, 
a suspensão do transporte públi-
co, o fechamento do comércio não 

essencial, entre várias outras medi-
das, objetivando conter a prolifera-
ção do vírus para achatar a curva de 
casos e evitar o colapso do sistema 
de saúde.

Depois,gradativamente, foi per-
mitindo a reabertura das ativida-
des, mesmo sendo questionado 
por muitos, inclusive pelo próprio 
Ministério Público, que moveu ação 
para tentar manter as medidas res-
tritivas mais rígidas, sem êxito. 

Isso tudo deverá ser o foco central 
dos debates políticos que se avizi-
nham com a chegada de um novo 
pleito eleitoral nos municípios. Por 
isso mesmo, e sem qualquer inten-
ção de politizar um assunto tão gra-
ve, Preto no Branco ouviu a opinião 
de vários pré-candidatos a prefeito 
de Cascavel para saber o que pen-
sam da pandemia e da metodologia 
adotado para o seu enfrentamento 
na cidade, bem como buscou saber 
o que cada um faria de diferente, 
caso estivesse na cadeira de prefei-
to.  O próprio prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC) foi questionado sobre 
o tema, mas não se manifestou. O 
pré-candidato Edgar Bueno (PROS) 
também preferiu não se manifestar.

 Confira as respostas dos demais.

As medidas foram todas protoco-
lares. O fechamento na horizontal 
também ficou confirmado que 
foi uma medida exagerada. O co-
mércio e o transporte precisam 
ser liberados totalmente, com as 
devidas restrições de higiene, e 
informações básicas das medidas 
de saneamento por parte do poder 
público. Também por parte da po-
pulação é preciso haver zelo e cui-
dado, como a utilização do álcool 
gel, máscara, distanciamento.

Em relação ao que faria diferen-
te. Faria um plano emergencial de 
redução na questão do IPTU, ISS-
QN e alvarás!

Naquele momento quando co-
meçou a pandemia do coronaví-
rus, as medidas tomadas foram 
de forma correta. Mas, entendo 
que as restrições poderiam ter 
sido afrouxadas mais rapida-
mente. Não precisaria o comér-
cio ter parado tanto tempo. Mui-
tas empresas, especialmente as 
pequenas, ficaram desarticula-
das, sem capital de giro.

Eu não teria fechado o Restau-
rante Popular de Cascavel. Acho 
que funciona como uma UPA, 
uma farmácia, um hospital. É 
um serviço essencial. As pessoas 
não pararam de circular, mesmo 
com o comércio fechado. Ha-
via funcionários de vários seto-
res essenciais que continuaram 
funcionando e que precisavam 
desta estrutura. O restaurante 
tem uma função social, porque 
está oferecendo nutrição espe-
cialmente às pessoas mais ne-
cessitadas. Fechar o Restaurante 
Popular é uma ação que eu não 
teria feito. 

Avalio que as medidas devem ser 
adotadas na forma de isolamento 
vertical, respeitando todos os requi-
sitos de distanciamento e uso dos 

O que se precisa buscar é com re-
lação a uma curva do comporta-
mento da infecção e número de 
pessoas infectadas. Se deixarmos 
tudo em condições normais, esta 
curva atingiria um pico que su-
peraria em muito a capacidade 
de atendimento do nosso siste-
ma hospitalar. Isso faria com que 
a mortalidade em decorrência do 
vírus aumentasse muito. 

Hoje a preocupação do ges-
tor público é de salvar o maior 
número possível de vidas, mas 
ao mesmo tempo tendo que ter 
preocupação com os negócios e 
as atividades humanas. Mas, as 
duas coisas são incompatíveis. Se 
nós provocarmos um isolamento 
da população, seguramos o vírus. 
Mas se segurarmos uma famí-
lia isolada por 3 ou 4 meses, ela 
pode até sobreviver ao vírus, mas 
não sobreviverá à fome, à falta de 
emprego. Esse é o desequilíbrio.

Cabe ao gestor público buscar 
esse equilíbrio, ouvindo a área de 
saúde e do outro lado tentando 
manter as atividades normais da 
população dentro do possível, de 
uma forma que o pico da curva 
não ultrapasse a capacidade de 
atendimento hospitalar às pes-
soas  infectadas. Esse é o trabalho 
diuturno que o gestor precisa se 
concentrar, para que a popula-
ção sinta o mínimo possível eco-
nomicamente, mas que o vírus 

É necessário ter claro que são três eta-
pas claras. A primeira é o isolamento 
social para conter a propagação do 
vírus. A segunda etapa é garantir a 
estrutura hospitalar adequada para 
receber eventual excesso de pacientes 
contaminados de Covid-19. E a tercei-
ra é criar uma rede de proteção social 
e econômica para atender tanto as fa-
mílias mais vulneráveis do município 
e os pequenos e médios empresários 
para que consigam sobreviver à crise 
econômica, que vai se agravar com a 
crise sanitária. O Paranhos vem pe-
cando em dois quesitos, no primeiro 
e no terceiro. No primeiro ele vinha 
bem no sentido de garantir o isola-
mento social. Mas, não suportando a 
pressão, ele flexibilizou de tal manei-
ra a abertura do comércio que hoje 
voltamos a ter uma vida normal em 
plena pandemia. Esse pode ter sido o 
grande erro do prefeito. Foi prematura 
essa reabertura. Espero que eu esteja 
errado, mas é melhor pecar por caute-
la do que colocar a cidade numa role-
ta russa da forma como foi colocado.

Eu não cederia às pressões em detri-
mento à saúde do cascavelense. Não 
flexibilizaria a este nível a reabertura 
neste momento. E também não seria 
tão lento em dar uma resposta à rede 
de proteção econômica. Precisamos 
de políticas públicas que auxiliem as 
famílias mais carentes e de socorro 
aos pequenos e médios empresários. 
A demora para uma resposta foi o que 
acabou gerando essa pressão maior 
que o Paranhos sucumbiu e devolveu 
Cascavel a uma vida normal em plena 
pandemia.

Num primeiro momento as medidas 
foram corretas porque todos estáva-
mos no escuro e assustados com as 
notícias da pandemia. Depois, faltou 
uma avaliação mais criteriosa e em 
consenso com a comunidade, afinal 
o problema não era só da saúde, mas 
social e econômico, no sentido de se 
permitir a retomada dos negócios 
com medidas de precaução, mas 
sem o isolamento radical. 

Eu teria chamado toda a socieda-
de organizada para debater estraté-
gias de ação junto com os profissio-
nais de saúde. É possível que desse 
encontro tivéssemos outras alterna-
tivas. Vou dar um exemplo: os super-
mercados e farmácias continuaram 
abertos e recebendo consumidores 
todos os dias. Se as pessoas estavam 
indo aos supermercados, tomando 
todos os cuidados de higiene e pre-
venção, não poderiam ir a outros 
comércios? Uma loja de calçados, 
roupas ou de móveis nunca vai reu-
nir tantas pessoas ao mesmo tempo 
como um mercado. Em segundo lu-
gar, penso que poderíamos ter usa-
do parte do orçamento para com-
prar esses testes rápidos, como fez 
Niterói, por exemplo, porque testar a 
população é fundamental.

Até agora não houve nenhuma 
ação que fosse de iniciativa pró-
pria da administração local. As 
medidas colocadas em prática 
foram apenas reeditadas e repeti-
das em Cascavel.  Precisaria haver 
comprometimento efetivo dos 
gestores públicos, por exemplo, 
com corte nos salários do prefeito, 
secretários, vereadores e comissio-
nados em geral. Além do valor ma-
terial, mostraria o valor solidário, 
de compaixão e preocupação com 
o próximo. Não houve nenhuma 
corte na própria carne da admi-
nistração. Deveria ter isentado a 
população do IPTU 2020, ISSQN e 
outras taxas nesses três meses de 
maior gravidade. Seria uma deci-
são elogiável, porém não aconte-
ceu. Bastaria pedir ao STF ou Tri-
bunal De Contas para abrir mão da 
receita. 

O comércio foi restringido sem 
organização. Ficou num abre e 
fecha sem coordenação. A fisca-
lização deveria ter sido reforçada 
e com bom senso, cercando a po-
pulação de todos os cuidados, a 
economia estaria girando numa 
maior velocidade, preservando as 
pessoas do grupo de risco. Tudo foi 
muito demorado. Numa guerra, 
numa crise, numa pandemia não 
pode haver lentidão e indecisão 
como estamos assistindo.  

Decisão, ação, agilidade e cora-
gem são ingredientes fundamen-
tais que devem fazer parte da vida 
daquele que se propõem a admi-
nistrar uma cidade como Cascavel. 
Ficar com colete da defesa civil, 
fazendo lives para dizer que está 
preocupado e trabalhando não é o 
caminho que devemos seguir. 

Tenho um entendimento que não 
dá pra politizar uma situação tão 
dramática que o mundo inteiro 
está vivendo. Não existe uma fór-
mula. É fácil fazer um julgamento 
ou apresentar uma posição dife-
rente. Ninguém tem uma solução. 
Todos, de maneira diferente estão 
sofrendo.  Além dos problemas de 
saúde, os problemas econômicos 
que virão também serão graves.

É o momento de estarmos uni-
dos para tentar encontrar soluções. 
Não vou deixar de fazer as críticas 
quando são necessárias. Mas, ago-
ra, não dá pra saber o que real-
mente está certo. Eu quero ajudar, 
como cidadão, como deputado, 
como representante de Cascavel.

Evidentemente que faria ações 
diferentes do que o Paranhos fez, 
mas não tenho como garantir que 
elas estariam certas e não as que 
ele adotou. Minha posição pessoal 
é que precisamos fortalecer mui-
to as ações de conscientização da 
população para o distanciamen-
to social. Flexibilizar a questão do 
isolamento horizontal. Se forem 
muito extremas, as consequências 
podem ser muito graves. É preciso 
muito zelo com o isolamento verti-
cal, que envolve as pessoas do gru-
po de risco. 

Educação para quem precisa 
sair, que precisa trabalhar, que 
tome todos os cuidados para evitar 
a contaminação.

Pré-candidatos a prefeito se 
dividem sobre o enfrentamento 

do coronavírus

Juarez
BERTÉ

Nelsinho
PADOVANI

Inês
DE PAULA

Marcos
VINÍCIUS

Paulo
PORTO

Evandro
ROMAN

Carlos
MORAES

Márcio
PACHECO

Pré-candidato do Democratas (DEM) Pré-candidato do PTB

Pré-candidata do Progressistas

Pré-candidato do PSB

Pré-candidato do PT

Pré-candidato do PatriotasPré-candidato do Avante

Pré-candidato do PDT

equipamentos de proteção. Princi-
palmente, tendo o cuidado com os 
idosos e pessoas com comorbida-
des, pessoas com doenças pré-exis-
tentes e com baixa imunidade, para 
que fiquem em casa. As pessoas com 
boa saúde devem dar continuidade 
com suas atividades, para que não 
se agrave a crise sócio-econômica da 
nossa cidade, bem como, tenhamos 
a saúde mental de todos os muníci-
pes. Vivemos um cenário do antes e 
teremos o depois do coronavírus. O 
desconhecido talvez faça os gestores 
tomar atitudes sem as coordenadas 
técnicas e de forma impulsiva, e as 
vezes intencionados num suposto 
crédito político, o que seria terrível 
para a população.

É preciso bom senso para cuidar 
da saúde do povo, não só no que 
tange à pandemia e outras epide-
mias como a dengue, mas também 
a saúde mental da população. O 
fechamento horizontal traz conse-
quências gravíssimas, pois se não há 
comida na mesa consequentemen-
te vamos trazer problemas sociais 
que o próprio governo municipal e 
outras esferas terão que dar conta.

De acordo com as estatísticas, 
aumentou a violência doméstica; 
mais pessoas com a saúde mental 
prejudicada, e tende a agravar ain-
da mais, caso não sejamos cautelo-
sos com a atual realidade.  Vivemos 
num país tropical, e podemos muito 
bem conciliar o combate à pande-
mia com o trabalho. 

seja combatido com a menor le-
talidade possível.

O gestor tem que ter não ape-
nas coragem, mas também a 
capacidade para enxergar isso e 
buscar o melhor para a popula-
ção.
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Educação antecipa recesso escolar 
de julho para maio em Cascavel 
Medida objetiva preservar o ano letivo. Mais de 30 mil alunos de 62 escolas 
e 53 Cmeis estão sem aulas desde o dia 23 de março

Desde o dia 23 de março, os mais 
de 30 mil alunos da rede pública 
municipal de ensino estão com 
as aulas suspensas por uma me-
dida de prevenção ao novo coro-
navírus (Covid-19). Ao todo, 62 
escolas e 53 Cmeis estão com o 
calendário escolar interrompido.

Em todo o Brasil, o cenário na 
educação pública é o mesmo: 
sem aulas. No entanto, a Secre-
taria de Educação de Cascavel 
se antecipa e inicia um planeja-
mento para que o ano letivo dos 
alunos não seja comprometido. 
As estratégias foram apresenta-
das nesta segunda-feira (27) aos 
diretores de instituições de ensi-
no do Município, no auditório da 
Prefeitura.

Conforme a secretária Marcia 
Baldini, o recesso escolar pre-
visto tradicionalmente para ju-
lho será antecipado. “Já estamos 
apresentando aos diretores nos-
so planejamento de antecipação 

do recesso de julho para o mês 
de maio. Então, a partir do dia 4 
de maio os professores estarão 
de recesso. No retorno, dia 19 de 
maio, já estamos organizando, 
por meio de atividades remotas, 
a escala de trabalho para a ques-
tão do planejamento e formação 
continuada dos docentes. Já no 
dia 25 de maio será dado o início 
de atividades remotas aos alunos. 
Serão entregues atividades aos 
pais, para que eles levem às crian-
ças para que os alunos as façam 
em casa e depois devolvam. As 
atividades servirão como acom-
panhamento e avaliação para 
computar já como reposição de 
calendário escolar e conteúdos”, 
detalha o cronograma.

 Sobre a retomada das aulas 
de forma presencial, a secretária 
assegura que há vários cenários 
já cogitados. “Estamos traba-
lhando agora com vários tipos 
de planejamento, mas não temos 
previsão de quando as aulas pre-
sencialmente voltarão. Temos 
um calendário com volta prevista 
em junho, outro em julho e mais 
um em agosto. São vários plane-
jamentos, mas dependemos da 
evolução da pandemia. Agora, 
no momento, nossa perspectiva é 
salvar vidas e de cuidar realmen-
te da saúde de nossos alunos e 
professores. Após isso, nós vamos 
decidir com segurança a volta das 
aulas”, pontua.A secretária Marcia Baldini fez a reunião com os diretores em grupos, evitando aglomerações Vanderlei Faria 

CASCAVEL
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CASCAVEL

573 NOVOS LEITOS DE UTI, 1.142 LEITOS
DE ENFERMARIA E OBRAS ADIANTADAS 
PARA COMBATER O CORONAVÍRUS. 

São novas estruturas de atendimento regionalizadas, investimentos em novos 
equipamentos, insumos e custeio das estruturas hospitalares. Para levar atendimento 
médico especializado para todo o Estado.

Saiba tudo sobre o coronavírus: coronavirus.pr.gov.br

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
• R$ 15,3 milhões
• 108 novos leitos de UTI e de enfermaria

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (HU-UEL) 
• R$ 24 milhões
• 214 novos leitos de UTI e de enfermaria

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITÁRIO DOS CAMPOS GERAIS, EM PONTA GROSSA
• R$ 28 milhões
• 80 novos leitos de UTI e de enfermaria

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ, EM CASCAVEL
• R$ 10,4 milhões
• 62 novos leitos de UTI e de enfermaria

Cascavel já arrecadou 
R$ 29 mi com IPTU 
Previsão era de que R$ 60 mi entrassem nos cofres do município

Encerrou nesta quinta-feira (30) 
o prazo para que os contribuin-
tes de Cascavel quitassem seus 
débitos, com desconto de 10%, 
do IPTU (Imposto Predial Territo-
rial Urbano) e da Taxa do Lixo. A 
previsão, de acordo com a Secre-
taria de Finanças era de arrecadar 
R$ 60 milhões em 2020. Porém, a 
pandemia do coronavírus trouxe 
refl exos não só para os cidadãos, 
mas também para a Prefeitura.

Com mais despesas na área de 
saúde, por exemplo, o prefeito 
Leonaldo Paranhos determinou, 
ainda em março quando do início 
da quarentena na cidade, a pror-
rogação do prazo inicial (antes 
dia 15 de abril) para 30 de abril. 
A ideia era fazer com que as pes-
soas tivessem um pouco mais de 
tempo para conseguir dinheiro e 
quitar seus impostos.

E, apesar da crise fi nanceira 
que abala muitos cascavelenses, 
quase metade do valor previsto já 
havia entrado nos cofres de Cas-
cavel. 

Segundo a Secretaria de Finan-
ças, até a última segunda-feira 
(27) foram pagos cerca de R$ 29 
milhões entre IPTU e Taxa de 
Lixo. Conforme a Secretaria, o 
balanço preliminar aponta queda 
na arrecadação em comparação 
ao ano passado. Questionados 
em relação a inadimplência, so-
mente na próxima semana que o 
Município poderá calculá-la.

De acordo com a Secretaria, 
o prejuízo que o município es-
pera não está relacionado com 
a inadimplência, e sim quanto a 
frustração geral da economia em 
função da pandemia.

A reportagem do Preto no 
Branco questionou o municí-
pio em relação às sanções para 
quem não efetuou o pagamento. 
Segundo a Secretaria, as medi-
das que podem ser adotadas são 
as previstas no Código Tributário 
Municipal, como a inscrição em 
dívida ativa e posterior execução 
do crédito tributário não pago.

O movimento de cursilhistas 
Cristandade da Arquidiocese de 
Cascavel está organizando uma 
ação benefi cente para as entida-
des da Caritas, Fraternidade o Ca-
minho Feminino.

Com o objetivo de arrecadar 
alimentos não perecíveis, rou-
pas, fraldas, leite e cobertores, 
os cursilhistas irão promover um 
drive-thru de doações. O evento 
acontecerá neste sábado (2), na 
Catedral Nossa Senhora Apareci-
da.

As pessoas que puderem con-
tribuir com alguma coisa, podem 
deslocar até o calçadão central 
das 8h até às 11h.

Segundo os organizadores, 
qualquer doação é bem-vinda e 
poderá auxiliar muitas pessoas 
necessitadas.

IPTU com desconto venceu nesta quinta-feira (30), depois de ser prorroga-
do por 15 dias Secom

Movimento de 
cursilhistas promove 
drive-thru de doações 
em Cascavel

A previsão, de acordo com a 
Secretaria de Finanças era de ar-
recadar R$ 60 milhões em 2020

60
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O novo terminal de passageiros do 
aeroporto de Cascavel deve estar 
pronto até o mês de junho. Pelo 
menos esta é a previsão do prefeito 
Leonaldo Paranhos, que esteve há 
poucos dias vistoriando as obras, 
acompanhado do secretário de 
Obras, Adelino Ribeiro, do presi-
dente da câmara de Vereadores, 
Alécio Espínola e do engenheiro, 
Sandro Rancy.

O terminal está com 86% das 
obras concluídas, restando apenas 
o acabamento final e a mobília, 
cuja licitação, através de pregão 
eletrônico deve ser realizada no 
próximo dia 29. Já o pátio das aero-
naves, que teve as obras iniciadas 
dia 03 de abril, está 25% concluído. 

A cerca no entorno do sítio aero-
portuário, com pouco mais de seis 
mil metros de extensão, já foi ter-
minada, bem como a duplicação 
da Avenida Itelo Weber, em uma 
extensão de 2,2 quilômetros.  Os 
fingers já estão no Aeroporto de 
Cascavel e devem ser montados 
assim que a concretagem de parte 
do pátio for finalizada.

“Essa obra tem um valor regio-
nal, valor de independência para 
gente colocar Cascavel em cone-
xão com o mundo todo. Nunca foi 
tão necessário um investimento 
como esse depois de um problema 
como esse que estamos passando. 
O aeroporto não foi projetado para 
isso, mas acaba sendo uma ferra-
menta de retomada da economia. 
O Oeste do Paraná será a primeira 
região do Brasil a sair da crise cria-
da pela pandemia do coronavirus. 
Era um sonho, uma necessidade e 
hoje uma realidade muito próxima 
de acontecer”, disse o prefeito Leo-
naldo Paranhos.

Sobre os investimentos na obra, 
o prefeito Paranhos destacou que 
o Município está investindo cer-
ca de R$ 35 milhões em toda a 
infraestrutura que compreende a 
duplicação da avenida Itelo We-
ber, estacionamento, terminal de 
embarque, pátio e cerca, com in-
vestimentos do Município, Estado 
e União. “Nós queremos já na pró-
xima segunda feira (27) notificar as 
empresas para começar a montar 
as lojas e escritórios para que a 
gente possa se preparar para que 
no dia 15 de junho estarmos em 

assim entregar a obra dentro do 
prazo previsto”.

Cronograma da obra
O contrato com a empresa para 
construção do novo terminal de 
passageiros foi assinado em 11 de 
março 2019. A ordem de serviço 
dada em 18 de março de 2019, o 
término estava previsto para 12 
de março de 2020, mas foi pror-
rogado para 15 de junho, devido 
aos aditivos de prazo feitos em 
função da instalação dos fingers.

De acordo com o engenheiro 
Sandro Rancy quando foi inicia-
do o contrato, não havia previsão 
financeira de instalação do finger. 
“No meio do contrato de execu-
ção do terminal de passageiros, 
paramos os projetos, fizemos al-
teração técnicas, administrativas, 
consultamos a SAC para autori-
zar a instalação do equipamen-
to, fizemos o projeto, licitamos 
com pregão eletrônico e fizemos 
adaptação necessária na edifica-
ção para receber os fingers e isso 
acabou prolongando um pou-
co mais o prazo de execução da 
obra”. O secretário de obras, Ade-
lino Ribeiro, destacou a impor-
tância da obra que representa um 
grande salto no desenvolvimento 
econômico de Cascavel. “Casca-
vel é a quinta maior cidade do 
Paraná e não poderia ficar de fora 
de um investimento de tamanha 
envergadura. Esta administração 
mostra o caminho que devemos 
tomar no futuro. As grandes em-
presas voltarão seus olhos para 
Cascavel, porque a administração 
pública precisa ter esta visão, esta 
magnitude para fazer com que os 
investimentos colocados aqui se 
transformem em investimentos 
futuros de grandes empresas”.

Contrução
A Construtora OTT de Curitiba 
ficou responsável pela constru-
ção do terminal de passageiros, 
a Dalba Construtora está fazendo 
o pátio das aeronaves, a Petrocon 
fez o estacionamento e Avenida 
Itelo Weber, a Construtora Evolu-
ção fez a cerca no entorno do sítio 
aeroportuário e a EBSA-Empresa 
Brasileira de Soluções Aeroportu-
árias, fará a instalação dos fingers.

O terminal está com 86% das obras concluídas, 
restando apenas o acabamento final e a mobília. 

O pátio das aeronaves está 25% concluído

Novo terminal de 
passageiros do aeroporto 

deve ser entregue em junho

O município está investindo cerca de R$ 35 milhões em toda a infraestrutura do aeroporto Divulgação

CASCAVEL

condições de operação”.

Pátio
De acordo com o engenheiro 
da obra, Sandro Rancy, no pátio 
das aeronaves serão usados 2,5 
mil metros cúbicos de concreto, 
o que representa 320 caminhões 
do produto . “O Boeing- 737-800, 
tem 80 toneladas. Nós fizemos 
uma análise da nossa pista e fize-

mos análise do nosso pátio e ta-
xiway e percebemos que a nossa 
pista atende a esta aeronave, mas 
o pátio e a taxiway não. Então, ti-
vemos que projetar um  novo es-
paço que atendesse essa grande 
aeronave, com capacidade para 
160 passageiros. Nosso finger vai 
poder atender até quatro mode-
los de aeronave. Nossas equipes 
de engenharia e as empresas 

vencedoras da licitação para exe-
cução das obras, trabalham dia 
e noite para chegar em junho e 
estarmos com os serviços pron-
tos, apesar da pandemia. Traba-
lhamos sempre seguindo as nor-
mas das autoridades sanitárias e 
agora é torcer para que não haja 
contratempos na execução dos 
serviços, que possam dificultar  a 
execução do projeto e possamos 
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OESTE

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Considerado o segundo Natal 
dos comerciantes, o Dia das 
Mães celebrado no próximo do-
mingo (10), deverá ser mais ‘frio’ 
em relação aos anos anteriores. 
A expectativa é de que as vendas 
no varejo caiam 60% em todo 
Brasil. 

Em Cascavel a situação não é 
diferente e, conforme o presi-
dente do Sindilojas, Leopoldo 
Furlan, o setor que mais fatura 
nessa época geralmente é o de 
roupas, calçados e artigos rela-
cionados. “Mas este ano acre-
ditamos que, em função das 
regras para provas, a falta de 
eventos, teremos uma restri-
ção nas compras deste tipo de 
consumidor. Por outro lado  
podemos sentir que o consu-
midor, que por força das res-
trições fi ca mais tempo em 
casa, deve consumir mais 
produtos relacionados ao 
dia a dia”.

Questionado em relação a 
queda no movimento em Casca-
vel, Furlan cita que dependendo 
do ramo a queda será de até 50% 

no movimento. “Já podemos 
sentir que na venda com cartão, 
que no caso dos cartões de dé-
bito correspondiam a 60%, mu-
dou. A venda no crédito passou 
a ser maior”.

O presidente do Sindilojas cita 
que o maior impacto será com 
as vendas de fi nal de ano. “Mui-
tos consumidores ainda não 
sentiram o impacto causado, 
mesmo porque a maioria tra-
balha por comissão e só sentirá 
a diferença em mais ou menos 
dois meses”.

Ele cita que lá na frente, a ina-
dimplência irá prejudicar o co-
mércio como um todo.  “Hoje, 
por conta da crise, as pessoas 
estão comprando no crédito e 
muitos não conseguirão pagar o 
cartão por causa dos juros altos. 
Além disso, tem os demais bo-
letos, o desemprego. São clien-
tes que não terão crédito para 
comprar no Natal nem o 13º sa-
lário para liquidar suas contas”.

Dólar alto e falta de planejamento
Para Leopoldo Furlan, outro 
problema enfrentado pelos bra-

O setor que mais fatura nessa época geralmente é o de roupas, calçados e artigos relacionados Divulgação

Leopoldo Furlan, presidente do 
Sindilojas Divulgação

Comércio tem 
que se reinventar

Proprietária de uma loja de 
acessórios no centro de Casca-
vel desde 2016, Vanessa Romero 
disse que esse ano, mais do que 
nunca, é preciso se reinventar. “O 
comércio já está se movimentan-
do, estamos fazendo vendas on-
line, entregas nas casas. Vendas 
por Facebook e Instagram devem 
dar o tom esse ano”.

Em relação as expectativas, 
ela disse que a insegurança ain-
da predomina. “Temos receio de 
que o comércio volte a fechar. 
Claro que não será como no ano 
passado, com muitas pessoas 
circulando nas ruas. Acredito que 
as pessoas estão optando pelas 
compras de maior necessidade 
como roupas, calçados, chinelos. 
Como as mães estão mais em 
casa, o foco deve ser isso”.

Agabel Viera Krefta, proprie-
tária de uma loja de calçados e 
artigos em couro, disse que o Dia 
das Mães sempre foi uma época 
boa, mas este ano é difícil saber. 
“As pessoas estão dando priori-
dade ao essencial e quem pode 
gastar não está saindo. Quem 
trabalha com coisas ‘supérfl uas’, 
por assim dizer, está fácil”.

Questionada a respeito de uma 
possível mudança na data, cogi-
tada por alguns estados, Bel diz 
que não sabe se ajudaria. “Final 
do ano a coisa vai ser complica-
da, até porque muita gente vai 
atrasar contas. Será um caos. 
Aquela injeção na economia 
no fi m de ano acho que não vai 
acontecer”.

Em Cascavel a situação não é 
diferente e, conforme o presi-
dente do Sindilojas, Leopoldo 
Furlan, o setor que mais fatura 
nessa época geralmente é o de 
roupas, calçados e artigos rela-
cionados. “Mas este ano acre-
ditamos que, em função das 
regras para provas, a falta de 
eventos, teremos uma restri-
ção nas compras deste tipo de 
consumidor. Por outro lado  
podemos sentir que o consu-
midor, que por força das res-

Questionado em relação a 
queda no movimento em Casca-

acontecer”.

“Vendas por 
Facebook e 
Instagram devem 
dar o tom esse ano”
Vanessa Romero 
Empresária

“As pessoas estão 
dando prioridade ao 
essencial”
Agabel Viera Krefta  
Empresária

“Já podemos sentir 
que na venda com 
cartão, que no caso 
dos cartões de débito 
correspondiam a 
60%, mudou. A venda 

no crédito 
passou a 
ser maior”

“Hoje, por conta 
da crise, as pessoas 
estão comprando no 
crédito e muitos não 
conseguirão pagar o 
cartão por causa dos 
juros altos

sileiros como um todo é a alta do 
dólar, que está batendo recordes 
históricos há algumas semanas. 
“Boa parte dos produtos são ou 
possuem algum dispositivo im-
portado, como os eletrônicos 
por exemplo. Eles estão com o 
preço bastante elevado”.

A orientação, segundo ele, é 
tentar planejar os gastos e com-
prar com cautela. “Normalmen-
te parte dos consumidores não 
tem planejamento nas compras 
e só consegue voltar a ter crédi-
to com abonos de fi m de ano. 
Esse pessoal acaba saindo do 
mercado”.

Comércio prevê queda de 
até 50% no Dia das Mães 
Vendas online via redes sociais e entregas em casa darão o tom das compras deste ano
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VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
O céu da semana favorece relações 
e parcerias. É hora de focar mais no 
que está dando certo, no que já está 
funcionando. Reveja seus valores e 
apegue-se ao que é mais importante 
para você. A semana promete bons 
resultados.

Touro  (21/4 a 20/5)
Você pode ter boas surpresas em suas 
relações. Mas precisa tomar cuidado 
com o excesso de expectativas que 
pode atrapalhar as coisas.  A semana 
favorece o estar em casa e ter contato 
com a família.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É importante que você tenha foco, que 
diminua o ritmo, e que foque de fato 
no que é mesmo mais importante em 
sua vida. As coisas podem parecer 
mais lentas e desafiadoras, e pode ser 
necessário fazer alguma pausa ou mu-
dança.

Câncer  (21/6 a 21/7)
É hora de olhar pra frente com mais 
coragem e sem medo de mudar. 
Você pode contar mais com a pre-
sença e conversas com amigos. As 
trocas são todas super bem-vindas. 
Não perca muito tempo remoendo 
as coisas.

Leão  (22/7 a 22/8)
Você pode se sentir mais agitado, irri-
tado e sem paciência e é preciso en-
contrar alguma válvula de escape para 
não surtar. Suas emoções estão mais 
afloradas e os nervos mais à flor da 
pele. Mantenha-se firme e repensando 
a sua vida.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
As coisas podem parecer mais demo-
radas ou difíceis e isso pode ser sinal 
de que é hora de diminuir o ritmo, e 
fazer menos coisa ao mesmo tempo. 
Os assuntos intelectuais estão favo-
recidos. Os assuntos espirituais estão 
igualmente favorecidos.

Libra  (23/9 a 22/10)
Isso significa que é hora de viver um dia 
de cada vez e não fazer grandes pla-
nos altos demais para o futuro. Conte 
mais com seus amigos, converse mais 
sobre as suas ideias. A semana é boa 
para os assuntos de relacionamento.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Pode ter boas conversas e encontros. 
As conversas são produtivas, inspira-
doras. Você tem bons aspectos tam-
bém para os assuntos de trabalho e 
pode ter mais sucesso, receber elogios 
e se sentir mais reconhecido. Mostre o 
seu melhor.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
É importante saber direitinho tudo que 
precisa fazer para poder se organizar 
melhor. Cuide bem da sua agenda e ro-
tina. Olhe para o futuro de forma mais 
consciente e responsável e organize 
melhor suas finanças pensando no 
que deve fazer.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
É importante rever certas posturas e 
atitudes e tornar as coisas um pouco 
mais leves. Você precisa tomar cuida-
do com a pressão externa também. 
Lembre-se: você é a pessoa que me-
lhor sabe o que é bom pra você.

Aquário  (21/1 a 19/2)
É hora de rever algumas coisas, mas 
não ficar remoendo demais as coisas. 
Os relacionamentos estão em pauta e 
também podem pedir revisão. Impor-
tante manter-se fisicamente ativo e 
saudável, cuide disso. E pense nos ru-
mos que quer dar para sua vida.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Foco no que quer muito fazer e se or-
ganize para ter tempo suficiente para 
cuidar das coisas que você tem mais 
vontade. O céu da semana pede aten-
ção especial aos cuidados com a sua 
qualidade de vida. Não se esqueça do 
lado espiritual.

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

Boa e má notícias
Um oficial iraquiano chama os oito 
sósias do Saddam e diz: 
- Tenho boas e más notícias. A boa 
notícia é que Saddam está vivo. 
Todos os sósias comemoram. 
- A má notícia é que ele perdeu um 
braço.

Enterro da sogra
O sujeito encontra o amigo: 
- O Zé! Você tá muito triste. O que 
aconteceu? 
- Acabei de enterrar a minha sogra 
! 
- E por que; você está todo sujo de 
terra? 
- A velha não queria de jeito ne-
nhum!!!

A bebida
O médico terminou o exame do pa-
ciente e disse: 
– Não consigo descobrir a causa 
do mal de que o senhor se queixa. 
Sinceramente, acho que só pode 
ser da bebida.
– Nesse caso – replicou o pacien-

te , virei em outra ocasião, quando 
o doutor estiver sóbrio. 

Raça de cachorro
Que raça de cachorro salta mais 
alto que um prédio?
Qualquer uma, porque prédio não 
pula.

Certa resposta
Certa tarde, perguntei a Alishba, 
minha filha de 4 anos:
– Você tem amiguinhos na esco-
la?
– Hum… não – respondeu ela.
Perguntei por quê, e ela explicou:
– Porque agora está muito tarde. 
Todos já estão em casa.

Coveiro
Minha avó atendeu um homem à 
porta querendo falar com meu avô.
– Pode dizer que o “coveiro” esteve 
aqui?
– Ah, o senhor trabalha no cemité-
rio?
– Não – ele esclareceu. – Sou ven-
dedor de couve.

creme hidratante que, além de repor 
a água perdida e amaciar a pele, 
forma uma película protetora que 
previne a desidratação. Se quiser 
potencializar a absorção do produto, 
aplique o creme nos pés antes de 
dormir e enrole-os em plástico PVC.
Esfoliação semanal: para prevenir 
o ressecamento e as rachaduras 
não basta hidratar, é preciso, tam-
bém, esfoliar. Essa etapa deve ser 
realizada uma vez por semana para 
remover as células mortas e, assim, 
aumentar a penetração dos agentes 
hidratantes. Evite o uso de lixas, que 
agridem a região e podem provocar 
o efeito rebote, ou seja, engrossar 
ainda mais a pele. O ideal é recorrer 
aos cremes esfoliantes específicos 
para os pés, que afinam e promo-
vem a renovação do tecido com de-
licadeza.
Atenção ao cheirinho: os segredos 
para prevenir o chulé são caprichar 
na higiene, ficar descalço sempre 
que possível e substituir a meia 
sintética pela de algodão, que ab-
sorve melhor a umidade e protege 
de micoses e maus odores. Se hou-
ver suor excessivo na região, siga 

diariamente este ritual: após lavar e 
enxugar bem os pés, aplique um de-
sodorante antitranspirante próprio 
para essa área, que previne a trans-
piração excessiva e mantém o local 
seco e protegido. 
Unhas bem tratadas:  deixá-las bem 
cortadas faz parte da higienização, 
pois o acúmulo de sujeira pode pro-
vocar infecções ou inflamações. 
Mas, para evitar que encravem, o 
ideal é não cortar a unha até a pele 
– mantenha sempre uma pequena 
porção da borda livre e os cantos 
em formato quadrado. E atenção: 
sempre esterilize seus utensílios de 
pedicure e nunca compartilhe essas 
ferramentas com outras pessoas. 
Calçados adequados: opte por mo-
delos que facilitem a entrada de ar 
e permitam que os pés respirem. 
Os abertos são os mais indicados, 
enquanto os sapatos de plástico e 
borracha, assim como as sapatilhas, 
devem ser evitados por provoca-
rem aumento da transpiração. Vale, 
ainda, aplicar os desodorantes anti-
transpirantes para os pés também 
dentro dos sapatos para prevenir a 
umidade e o chulé.

Responda rapidamente: você tem 
tratado seus pés com carinho? Se 
a sua resposta foi “nem sempre”, 
fique esperto! Motivos não faltam 
para dedicar atenção redobrada a 
essa região. Afinal, são eles que 
sustentam o peso do nosso corpo e, 
muitas vezes, passam horas e horas 
apertados dentro de calçados des-
confortáveis. 

Depois de tanto sufoco, é justo 
que recebam alguns cuidados es-
peciais. Veja como alguns hábitos 
simples podem deixá-los mais sau-
dáveis, macios e bonitos. 
Higiene em dia: manter os pés hi-
gienizados é fundamental para evi-
tar chulé, frieiras e micoses. Assim, 
lave-os diariamente com água e 
sabão ou sabonete e, na sequência, 
enxugue-os muito bem – inclusive 
entre os dedos – já que o ambiente 
úmido é propício para proliferação 
de fungos e bactérias causadores 
de problemas. 
Hidratação no capricho: pés res-
secados correm risco de rachar – 
principalmente nos calcanhares. A 
saída é aplicar um hidratante especí-
fico para a região, de preferência um 

6 cuidados 
com os pés 
que todos 
deveriam ter
Você só se lembra deles quando doem? 
Confira os passos para mantê-los saudáveis e 
bem tratados todos os dias
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

Europeus queriam 
ouro e gente para 

trabalhar     
Militares espanhóis e bandeirantes portugueses 

caçam índios, mas esbarram na piedade religiosa

G arcía Rodrigues de Vergara 
quis iniciar na primeira ci-
dade do Oeste paranaense, 
Ontiveros, uma colonização 
planejada para ser um mo-

delo de cooperação entre europeus e nati-
vos, mas havia dois obstáculos: os soldados 
espanhóis que escravizavam os índios e as 
incursões dos exploradores portugueses – 
que viriam a ser conhecidos como bandei-
rantes – igualmente em busca de mão de 
obra escrava.

Com a missão de repelir ou desestimu-
lar os portugueses, Nufl o de Chaves e sua 
tropa deixaram Assunção em setembro de 
1555. Segundo Alfredo Demersay (História 
Geral do Paraguai), ele voltou contando que 
venceu “muitos combates” e a região estava 
controlada.

Os fatos demonstraram o contrário. Sob 
pressão, Ontiveros foi abandonada pela po-
pulação espanhola e pelos índios Guaranis 
aldeados. Chaves, grande nome da história 
sul-americana, foi morto em combate com 
os índios em 1568.

Cidade Real
O governo espanhol decidiu transferir On-
tiveros para três léguas ao Norte, com a de-
nominação de Ciudad Real del Guayrá. A 
missão de fundar a cidade junto à foz do Rio 
Piquiri coube ao capitão Ruy Dias Melgare-
jo, que partiu de Assunção com cem solda-
dos para reduzir e distribuir em encomien-
das os índios subjugados.

Reduzir era aldear, reunir em um reduto 
ou fortifi cação. A encomienda era um méto-
do de exploração do trabalho indígena. Um 
soldado espanhol exercia o controle da pro-
dução e cobrava impostos. As encomiendas 
foram na prática doações de territórios aos 
espanhóis com interesse em se fi xar na re-
gião, aprisionar índios e explorar seu traba-
lho. 

A Cidade Real do Guairá foi dividida em 
60 partes, distribuídas entre igual número 
de soldados encomendeiros. Os índios que 
eles escravizavam no local (os encomienda-
dos) chegavam a 40 mil (Gregorio Furnes, 
Ensayo de la Historia Civil del Paraguay).

Homenagem a Guairacá
As primeiras 320 encomiendas foram ofi cia-
lizadas por Domingos Martinez de Irala em 
1556. Usar o trabalho forçado dos nativos 
para enriquecer os colonizadores estava na 
contramão de declarações reais e papais de 
piedade com os nativos, mas os interesses 
econômicos prevaleceram.

Aos índios capturados cabia lavrar a ter-

ra, caçar e pescar para os novos donos da 
região, além de prestar serviços na constru-
ção de habitações e, sobretudo, na coleta da 
erva-mate, que se tornaria a grande riqueza 
exportável da região.

O nome Guayrá para a Ciudad Real veio 
do lendário cacique Guairacá, dos Guaranis. 
Mais tarde a designação se estendeu a toda 
a região conquistada pelos espanhóis, entre 
os rios Paranapanema e Uruguai: Província 
del Guayrá.

“Estes estabelecimentos (Ontiveros e 
Ciudad Real) que ao princípio prospera-
ram, não tardaram a decair pelo excessivo 
trabalho, exigido por senhores ávidos de ri-
quezas, para quanto antes deixarem o país e 
regressarem à Europa a gozar dos frutos de 
suas violentas exações e de sua avareza” (Al-
fredo Demersay).

Chegam os bandeirantes
No litoral do futuro Paraná, aumentava a 
população de portugueses atraídos pelas 
minas de ouro. No escambo com os índios 
são tecidas relações entre esses primeiros 
paranaenses com os nativos e assim come-
ça a formação do Paraná: os nativos adqui-
rem ferramentas diversas e anzóis dos por-
tugueses em troca de algodão e alimentos.

Já a experiência espanhola se perdeu na 
falta de realidade dos informes a Madri e 

Nufl o de Chaves: castigado por se vangloriar de suas vitórias sobre os índios

Província do Guairá: de Ontiveiros, a cidade de índios se transferiu para a Ciudad Real

se soma à busca do ouro como as primeiras 
atividades econômicas mais fortes do início 
da formação do Paraná.

A primeira bandeira conhecida a escra-
vizar índios pelo vasto sertão do Paraná de 
hoje foi chefi ada em 1558 pelo capitão Je-
rônimo Leitão, comandante de São Vicente.

Bandeiras eram as explorações territoriais 
de iniciativa particular. Entradas, as pene-
trações determinadas pelo governo luso. 
Leitão, portanto, foi o pioneiro das grandes 
apreensões de índios na região do Guayrá.

Bordado de araucárias
Os espanhóis já não conseguiriam mais 
conter as incursões das bandeiras lusitanas 
em busca de índios para aprisionar, mas o 
principal interesse dos portugueses ainda 
era achar ouro, missão a cargo das entradas. 
O litoral paranaense foi o palco das primei-
ras, no período 1550–1560.

As entradas e bandeiras portuguesas, se-
gundo o historiador Afrânio Peixoto, ao “de-
vassar o sertão em busca de minas, dão en-
dereços ao Brasil colonial predador, agrário, 
criador e mineiro” e “trouxeram a consequ-
ência da integração do país, além do litoral 
possuído”.

No interior do atual Paraná, ao chegar à 
década de 1560, ainda prevalecia a iniciati-
va espanhola. Em 1561, o capitão Alonso Ri-
quelme de Guzmán (1523–1577), com cem 
soldados, penetrou em direção Leste nas 
matas entre os rios Ivaí e Piquiri. “Ali ele iria 
encontrar e assinalar o Campo Aberto Bor-
dado de Araucárias” (Pedro Altoé, Campina 
da Lagoa, Estrela do Vale do Piquiri).

É a região da atual Campo Mourão, que 
Riquelme qualifi cou de “formosos campos”.

nas disputas por poder. Em 1557, a Coroa 
espanhola recebeu notícias mais exatas 
sobre as rebeliões indígenas na região do 
Guairá, resolvendo reagir às prepotências 
escravistas de Ruy Dias Melgarejo.

São enviados os padres jesuítas Manoel 
de Ortega e Tomás Filds, que percorrem a 
região e informam a existência de cerca de 
200 mil índios na área. Esse “estoque” de 
braços atraía as atenções dos portugueses. 
Com isso, a captura e escravidão de índios 
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GERAL

Baixa vazão do Rio Paraná 
ameaça transporte de cargas
Aguardam para serem transportadas, 200 mil toneladas de pro-
dutos carregados em 10 comboios de barcaças no valor de 60 mi-
lhões de dólares no Rio Paraná
A vazão do Rio Paraná passa por 
um déficit hídrico histórico em 
sua bacia nos últimos meses e 
está ameaçando o transporte de 
cargas feito por Embarcações. 
Esse tipo de transporte é muito 
utilizado pelo Paraguai, que já 
está sendo afetado pelo baixo ní-
vel do Rio. Para discutir soluções, 
representantes de Brasil e do Pa-
raguai se reuniram na última se-
mana.

Na reunião, foram avaliadas 
medidas para obter 12.000 metros 
cúbicos por segundo, durante 6 
dias de afluxo, que permitiriam 
ao rio Paraná atingir uma altura 
de 1,20 a 1,40 metros. A medida 
seria tomada na jusante da bar-
ragem de Yacyretá (hidrômetro 
de Ituzaingó) que oferece uma 
janela de saída para produtos, in-
formou a Chancelaria paraguaia.

Também foram avaliadas as 
projeções meteorológicas para 
a bacia do Paraná nos meses se-
guintes, bem como os níveis de 
precipitação, variabilidade hidro-
lógica, capacidade de resposta do 
sistema regulador e outras ques-
tões.

A ênfase foi colocada em afe-
tar o comércio exterior, particu-
larmente a cadeia produtiva e 
logística, bem como a cadeia de 
pagamentos, com base na impor-

Dentro do contexto da operação 
Covid-19, ativada pelo Ministé-
rio da Defesa, por meio da Dire-
triz Ministerial de Execução nº 
07/2020, o 34º Batalhão de Infan-
taria Mecanizado vem atuando na 
fronteira com a Argentina e Para-
guai, desde o início da pandemia, 
em parceria com órgãos governa-
mentais nas áreas de saúde e se-
gurança pública na fiscalização do 
fluxo de pessoas que transitam de 
um país para o outro.

Também reforçou a vigilância 
na fronteira com o Paraguai e tem 
executado patrulhamento a pé na 
barranca do rio Paraná, em coor-
denação com a Polícia Federal e a 
Polícia Rodoviária Federal.

O reforço na vigilância tem 
como finalidade impedir o tráfi-
co, o descaminho, a entrada de 
estrangeiros de forma ilegal no 
país e também o transporte ilegal 
de alimentos para o Paraguai que 
aumentou após o início da pande-
mia da Covid-19.

O Corpo de Bombeiros capturou 
uma cobra sucuri que era frequen-
temente visualizada por moradores 
na cidade de Guaíra. Esta semana, 
a cobra foi encontrada no mesmo 
local onde sempre era vista, em um 
bueiro, no Bairro Sete Quedas, cru-
zamento entre as Ruas Olavo Bilac 
e com a Monteiro Lobato.

Segundo os moradores, a sucuri 
já tinha sido visualizada pelo me-
nos quatro vezes. Duas vezes ape-
nas na semana passada.

A sucuri com aproximadamente 
quatro metros foi capturada pelos 
bombeiros. Agora ela foi devolvi-
da à natureza em Ilha Grande, ilha 
que fica no Rio Paraná, na região de 
Guaíra.

Os trabalhos de duplicação da 
Avenida Irio Welp, trecho entre as 
ruas Minas Gerais e Mato Grosso, 
em Marechal Cândido Rondon 
entraram na reta final nesta sema-
na. A empresa Caravagio, vence-
dora da licitação, iniciou a coloca-
ção de camada asfáltica, que será 
realizada nas duas vias.

A obra terá pavimentação as-
fáltica de 3.446,14 m², outros 
2.924,33 m² de recape, 658,75 m² 

de calçadas em paver, além da im-
plantação de rampas e meio-fio.

O investimento é de R$ 
762.460,01, com a utilização de re-
cursos próprios do município.

Conforme o responsável pela 
obra, a previsão é de que os traba-
lhos de asfaltamento sejam con-
cluídos até este final de semana. 
Na sequência será realizada a si-
nalização vertical e horizontal do 
trecho.

O Rio Paraná está num dos níveis mais baixos da história Divulgação

Bombeiros capturaram a sucuri Div.

Duplicação da Avenida Irio Welp está sendo finalizada esta semana Divulgação

O reforço na vigilância tem como finalidade impedir o crime neste período 
da pandemia Exército Brasileiro

Operação Covid-19 integra Exército, PRF 
e Polícia Federal na segurança de fronteira 

Sucuri é capturada pelo Corpo 
de Bombeiros em Guaíra

Prefeitura de Rondon 
conclui duplicação de avenida

tância dos departamentos do Alto 
Paraná, Itapúa e Misiones como 
polos agrícolas.

Aguardam para serem trans-
portadas, 200 mil toneladas de 
produtos carregados em 10 com-
boios de barcaças no valor de 60 
milhões de dólares no Rio Paraná. 
Também está pendente uma ex-
portação de 75 mil toneladas de 
arroz (com alto impacto no setor 
produtivo), que representa cerca 
de 20 milhões, acrescentou o Mi-
nistério das Relações Exteriores. 

A delegação paraguaia foi lidera-
da por Didier Olmedo, vice-mi-
nistro de Relações Econômicas 
e Integração, acompanhado por 
representantes da Diretoria de 
Meteorologia e Hidrologia, Ad-
ministração Nacional de Navega-
ção e Portos, Ministério do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Entidade Binacional 
Yacyretá, Itaipú Binacional e o re-
presentante da delegação nacio-
nal à Comissão Mista Paraguai-
-Argentina do rio Paraná.
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À VENDA 
IMÓVEIS

APARTAMENTOS

Apartamento no Condomínio Alto 
do Lago, com 109 m², Rua Terra 
Roxa, 640, Pacaembu, Com 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/estar, bwc, 
cozinha, sacada, 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 quar-
tos, suíte, sala de jantar/estar, cozinha, 
sacada, área de serviço, 2 garagens, 
aquecimento, 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, Cen-
tro, com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/ estar, cozinha, sacada, área de 
serviço, 2 garagens, aquecimento, 
churrasqueira, 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 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, área de servi-
ço, 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, aquecimento, churras-
queira, salão de festas, semi mobi-
liado, valor R$ 495.000,00

Apartamento Ed Hannover, com 
140m², 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, área de ser-
viço, 2 garagens, aquecimento, 
play ground e salão de festas, va-
lor R$ 299.000,00

Apartamento Rua Recife, 1729, com 
137m², 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/estar, cozinha, área de serviço, 
churrasqueira, 2 garagens, aqueci-
mento, valor R$ 360.000,00

Apartamento Ed Residencial Pasco-
al, com 104m², Rua Presidente Ke-
nnedy, Centro, com 3 quartos, sala, 
bwc, cozinha, área de serviço, 1 ga-
ragem, valor R$ 210.000,00

Apartamento Ed Zara, Rua Na-
tal, 940, 85,89m², com 2 quartos, 

sala, cozinha, bwc, área de servi-
ço, 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, chur-
rasqueira, 2 garagens, aquecimen-
to, salão de festas, semi mobiliado, 
valor R$ 420.000,00

Apartamento Ed Armando Rezen-
de, Rua Olavo Bilac, 1251, com 
202,31m², 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, lavabo, sa-
cada, 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 jantar/ 
estar, cozinha, sacada, área de 
serviço, 2 garagens, aquecimento, 
churrasqueira, playground, pisci-
na, salão de festa, semi mobiliado, 
valor R$ 550.000,00

Apartamento no Ed Belle Mayson, 
com 270,60m², 2 quartos, 1 suíte, 
sala de estar/ jantar/ TV, cozinha, 
área de serviço, lavabo, sacada, 2 
garagens, aquecimento, play grou-
nd, salão de festas, semi mobiliado. 
Valor R$ 720.000,00

Apartamento Residencial Canadá, 
Consultar tabela, valores a partir de 
R$ 226.000,00

Apartamento Residencial Vênus, 
consultar tabela.

Apartamento Edifício Solar das Arau-
cárias, nº 302, valor R$ 560.000,00

Apartamento Edifício Solar das Arau-
cárias, nº 301, valor R$ 399.000,00

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

Apartamento em Balneário Combu-
riu – SC, com área 227m², 2 quartos, 
1 suite, cozinha, 2garagens, sala TV/ 
estar/ jantar, lavabo, aquecimento a 
gás, valor R$ 1.000.000,00.

CASAS

Casa Rua México, Periolo, 110m², 

com 3 quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviço, 3 garagens e chur-
rasqueira, valor R$350.000,00

Casa Travessa Afonso Pena, Vila 
Simone, com 220,30m², 3 quartos, 
suíte, sala de jantar/ estar, escritó-
rio, cozinha, área de serviço, 3 ga-
ragens, depósito, mobiliado, valor 
R$ 800.000,00

Casa Rua Cabo Luiz Augusto Perei-
ra, 557, 77m², com 4 quartos, sala, 
bwc, cozinha, garagem, churras-
queira 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, churras-
queira, 2 garagem, piscina, edícula, 
espaço goumet, playgraund, valor 
R$ 850.000,00

Casa Rua Ilario Zardo, 264, JD Vi-
tória, 202,59m²,  com suíte, 2 quar-
tos, sala de jantar/ estar, copa, 
cozinha, lavabo, área de serviço, 
4 garagens, aquecimento, sótão, 
churrasqueira, depósito, mobilia-
do, valor R$ 1.500.000,00

Casa Travessa Pio XII, 153, Resi-
dencial Parigot de Souza, 170m², 
com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/estar, copa, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, churrasqueira, 
valor R$ 400.000,00

Casa Rua Odontologia, 420, 220m², 
4 quartos, suíte, sala de jantar/es-
tar, bwc, cozinha, área de serviço, 
2 garagens, dep de empregada, 
aquecimento, canil, bwx emprega-
da, valor R$ 590.000,00 

Casa Rua Capitão Leônidas Mar-
ques, 1438, com 187,50m², 2 
quartos, 1 suíte, sala da jantar/ 
estar, dep. Empregada, cozinha, 
área de serviço, 4 garagens, chur-
rasqueira, semi mobiliado, valor 
R$ 690.000,00.

Casa Rua Álvaro Palma, Paulo Go-
doy, com área 85m², 2 quartos, 1 
suíte, sala de TV, 2 garagens, valor 
R$ 300.000,00

Casa na Rua Manaus, Tropical, 
com 194,44mº, 2 quartos, 2 suí-
tes, sala de jantar/ estar/ TV, BWC, 
copa, cozinha, área de serviço, 
aquecimento a gás, piscina, valor 
R$ 1.250.000,00.

Casa térrea Condomínio Portal do 
vale, com 2057m², 4 quartos, 3 
suítes, 1 suíte máster, 3 lavabos, 
sala de TV/ estar/ jantar, escritório, 
cozinha, área de serviço, depósito, 
dep. de empregada, lareira, chur-
rasqueira, 2 garagens cobertas, 
2 garagens descobertas, aqueci-
mento a gás, piscina, canil, salão 
de festas, valor R$ 3.122.000,00

LOTES E CHÁCARAS

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

Terreno Rua Rio Grande do Nor-
te, Country, com 875m², valor  
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 Apareci-
da, com 2 casas, 22,110m², valor  
R$ 650.000,00

Terreno Rua Palmeira, 3441, Co-
queiral, 715m², valor R$ 550.000,00

Terreno Rua São Borges, JD Cana-
dá, 420m², valor R$ 380.000,00

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

Terreno Rua Carlos Cavalcante, 360, 
Cataratas, valor R$ 450.000,00

Terreno Rua Guaraniaçu esq. 
com Capanema, São Cristovão, 
375m², com 1 casa, 140m², valor 
R$ 450.000,00

Terreno Condomínio Paisagem, Av 
FAG, 401,42m², /valor R$ 380.000,00

Terreno Rua Desembargador Ferrei-
ra 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, Santo Onofre, 
5.570,40m², valor R$ 7.450.000.00

Terreno Rua Cristovão colombo, 
área 813,36m². Valor R$ 950.000,00

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

Terreno no Paulo Godoy com 
330,93m², valor R$ 300.000,00

SOBRADOS

Sobrado Condomínio Jardins de 

Monet, Rua Eça de Queiroz, 230m², 
com 2 quartos, suíte, sala de jantar/ 
estar, copa, cozinha, lavabo, dep de 
empregada, área de serviço, chur-
rasqueira, sala de jogos, piscina, 
playgraund, salão de festas, semi 
mobiliado, valor R$ 1.200,000,00

Sobrado Condomínio Beluno, Rua 
Rodrigues Alves, 477, 312m², com 
2 suítes, suíte máster, sala de jan-
tar/ estar, bwc, cozinha, área de 
serviço, 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 serviço, 3 garagens, 
aquecimento, lareira, churrasquei-
ra, canil, espaço gourmet, semi 
mobiliado, valor R$ 980.000,00

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

Sobrado Residencial e comercial, Rua 
Terezina, 3201, Jd Cristal, 167,81m², 
2 quartos, suíte, sala de jantar/ estar, 
2 bwcs, cozinha, sacada, área de ser-
viço, 4 vagas de garagem, churrasca-
ria, valor R$ 750.000,00

02 Sobrados Rua Salgado Fi-
lho, 4137, Cancelli, com área de 
165,29m², com suíte, 2 quartos, 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, la-
vabo, área de serviço, 2 garagens, 
aquecimento solar, churrasqueira, 
depósito, sala de jogos, piscina, play 
ground, salão de festas, semi mobi-
liado. Valor R$ 1.100.000,00.

Sobrado Rua Mascarenhas de Mora-
es, com área construída 350m², Va-
lor de R$ 1.750.000,00. 

Sobrado Rua Fagundes Varela, no 
Tropical, área construída 299m², com 
3 quartos, 1 suíte máster, sala de jan-
tar/ estar/ TV, 2 bwc, copa, cozinha, 
lavabo, 2 sacadas, lareiras, área de 
serviço, 5 garagens, aquecimento a 
gás, piscina, churrasqueira e semi 
mobiliado. Valor R$ 1.250.000,00.

PONTO COMERCIAL E BARRACÃO

Prédio comercial Rua Nilo Peça-
nha, 90, Pq São Paulo, 291m², valor 
R$ 630.000,00

IMOBILIÁRIO
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