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CHARGE

FIQUE LIGADO

A Câmara de Vereadores de Cascavel 
elevou na semana passada o sarrafo 
da excrescência política. Foi aprovado 
com 14 votos favoráveis e 3 contrários 
o Projeto de Lei nº 26 de 2020, que 
institui o Dia do Condutor da Tocha 
Olímpica de Cascavel.

Nossa Câmara já teve outros mo-
mentos polêmicos que geraram gran-
de discussão na comunidade, mas este 
momento é singular. Uma lei que, a 
propósito de homenagear pessoas que 
carregaram a tocha, servirá para o que 
neste momento e doravante? 

Veja o eleitor, a passagem do bran-
dão por estas plagas, no já distante 
2016, não foi exclusividade nossa, mas 
de uma centena de cidades brasileiras.

Me pergunto: em quantas cidades 
algum nobre edil teve a brilhante ideia 
de homenagear os condutores...

Não tive a honra de conduzir o círio 
o que deve ter sido um momento lindo 
na vida de quem o fez, no entanto será 
que tal “homenagem” é necessária 
para assegurar a eternização do ato?

Estamos em meio à pior crise mun-
dial em décadas. De um lado um enor-
me problema de saúde em que todos 
os recursos deveriam ser carreados 
para a saúde da população, já mal 
atendida na rede pública municipal. 
De outro, pessoas desempregadas aos 
milhares em nossa Cascavel, empresas 
quebrando por falta de movimento 
comercial. Indústrias paralisam suas 
atividades e sabe-se lá quando as reto-
marão.

Neste preciso momento em que to-
das as cidades no país precisam de 
sintonia e ação dos representantes pú-
blicos para mitigar os efeitos atuais e 
vindouros da crise, um vereador cria e 
outros aprovam, em Cascavel, uma Lei 
para homenagear quem segurou a to-
cha! Pasmem!!

É o tipo de iniciativa que mina o res-
peito e a importância que o eleitor tem 
dos vereadores. É a ação que reforça 
o conceito de que vereadores não são 
necessários.

Ora, senhores vereadores: é preciso 
dizer que esta lei é inoportuna, desco-
nexa e carente de utilidade.

Não é momento. Não tem valor real. 
Não tem utilidade hoje e não terá no 
futuro.

Vamos nos preocupar com coisas 
úteis e que atendam o cidadão.

Outubro está batendo à nossa por-
ta e teremos mais uma oportunidade 
de mostrar que tipo de representante 
queremos na Câmara de Vereadores de 
Cascavel. 

Vereadores independentes, que fi s-
calizem o executivo e que criem leis 
úteis para a população, justifi cando 
o dinheiro dos pagadores de impos-
tos que todos os meses gastamos com 
eles.

O Dia do Condutor 
da Tocha Olímpica

Em meio à pande-
mia da Covid-19, 
em que todos os es-
forços do governo e 
sociedade deveriam 
estar centrados nas 
ações para minimi-
zar os impactos do 
vírus, o Brasil vive 
um momento sinis-
tro de sua história. 
Há algo estranho no 
ar. E não é o vírus. 

A sucessão dos fatos que vem acontecendo 
nas últimas semanas não cheira bem. Até a 
queda do ministro Sergio Moro, as discussões 
basicamente concentravam-se na pande-
mia, sobre as divergências entre as ações de 
isolamento social ou não. Divergências estas 
que resultaram na demissão do próprio mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 

Depois que Moro saiu o clima político no 
país mudou acentuadamente e voltou a im-
perar a hostilidade à democracia e às insti-
tuições a partir de manifestações populares 
de grupos bolsonaristas e através de atitudes 
e palavras do próprio presidente. 

Em meio a essa crise política provocada 
pelo ex-juiz Sérgio Moro fi ca no ar aquela 
desconfi ança das razões que levam o pre-
sidente a ter essa obseção tão grande pela 
ingerência na Polícia Federal. Tem algo tão 
valioso por trás disso que mereça tamanho 
desgaste? Se olharmos o depoimento de 
Moro à Polícia Federal não pareceu algo tão 
grave assim. 

Não bastasse a 
crise em si, nos de-
paramos também 
com a intolerância 
e a falta de respei-
to e civilidade que 
vem se perdendo 
em meio as mani-
festações realizadas 
de forma inconse-
quente, num tempo 
em que a recomen-

dação é evitar a todo custo a aglomeração de 
pessoas.  

As cenas de intolerância dos últimos dias 
assustam. Primeiro foram as enfermeiras, 
que faziam um protesto silencioso, serem 
agredidas por marginais que vestiam verde 
amarelo, empunhavam a bandeira do Brasil 
e se autoproclamavam patriotas. Depois fo-
ram jornalistas colocados para correr quan-
do estavam apenas exercendo o seu ofício, 
trabalhando numa cobertura jornalística.

Talvez os agressores, que maculam a ban-
deira nacional, não pensaram que futura-
mente, pode ser que precisem do amparo de 
enfermeiras e talvez até necessitem de ajuda 
para trocar as fraldas ou para se alimentar. 
Talvez não reconheçam o valor real do jorna-
lismo como alicerce da democracia e como 
instrumento de freio e contrapeso do Estado 
de direito.

O Brasil ultrapassa os 120 mil contami-
nados e 8 mil mortos pela Covid-19, mas há 
algo no ar que assusta mais do que o vírus. 

8 de maio 
Dia do Artista Plástico
1986 - Começa a estadualização da Unioeste, 
integrada por Fecivel (Cascavel), Facisa (Foz do 
Iguaçu), Facitol (Toledo) e Facimar (Marechal 
Cândido Rondon).
1997 - Mais de mil pessoas reabrem a Estrada do 

Colono (imagem) a golpes de 
foice, no Parque Nacional do 
Iguaçu, na divisa de Serranópo-
lis do Iguaçu e Capanema.

9 de maio
1930 - Nasce em Curitiba Odilon Damaso Corrêa 
Reinhardt. Será o quarto prefeito de Cascavel, em 
1964.
1991 - Criação do bairro Jardim Maria Luíza.

10 de maio
1901 - Nasce Jacob Munhak em Itaiópolis (SC). 
Líder da comunidade eslava, vereador em Cascavel 
e Foz do Iguaçu.
1963 - Lei 234 expande signifi cativamente o 
perímetro urbano de Cascavel. Resultado do boom 
madeireiro.
2005 - Instala-se a Academia Cascavelense de 
Letras.

11 de maio
1991 - Prefeitura de Cascavel, Ocepar, Secretaria do 
Estado da Ciência e Tecnologia, Acic e Sociedade 
Rural do Oeste promovem o 1° Encontro de Integra-
ção Brasil-Paraguai.
1976 - Curso de Ciências de 1º Grau da Fecivel é 
reconhecido por decreto federal.
1964 - Criação ofi cial do bairro Pq. São Paulo.

12 de maio
1970 - Câmara aprova proposta do prefeito Octací-
lio Mion para constituir o primeiro Distrito Industrial 
de Cascavel. 
1978 - Criado ofi cialmente o Colégio Polivalente de 
Cascavel, hoje CEEP Pedro Boaretto Neto.

13 de maio
1980 - Criado o Município de Jesuítas, emancipan-
do-se de Formosa d’Oeste.

14 de maio
1941 - Getúlio Vargas cria a Comissão de Estradas 
de Rodagem para os Estados do Paraná e Santa 
Catarina, encarregada de construir a atual BR-277.
1959 - Nasce o engenheiro agrônomo e ambienta-
lista Alexandre Reyrink.
1980 - Criado o Município de Três Barras do Paraná.

Paulo Porsch
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Prefeito paga caro 
para aparecer na TV    
A afi rmação em tom de denúncia 
foi feita terça-feira passada pelo 
vereador Jorge Bocasanta (foto), 
na Câmara. Ele disse ter reunido 
documentos comprovando que 
o prefeito Leonaldo Paranhos 
repassou R$ 1,5 milhão para 
televisões de Cascavel veicularem 
propaganda enganosa do governo 
municipal. Ele chegou a citar os 
veículos Tarobá e RPC, fazendo 
referência a outros como CATVE e 
RIC.  O político não concorda com 
o que considera gasto elevado, 
principalmente porque Paranhos 
mal faz o dever de casa nos cui-
dados à saúde municipal, critica. 
Responsáveis pelas empresas 
mencionadas dizem que a fala de 
Bocasanta é inconsistente. 

Fusão do Esporte 
e Cultura foi fracasso    
Um dos poucos consensos nos meios 
cultural e esportivo locais é a avaliação 
negativa da junção entre as pastas. Na 
Câmara, pelo menos 20 dos 21 verea-
dores também defendem a revogação 
da matéria. A mistura prejudicou todos 
os lados e só persistiu porque o prefeito 
Leonaldo Paranhos teimou em manter. 
O ex-secretário de Esporte, Wanderley 
Faust (PROS), é um dos que não viu 
vantagens na unifi cação, mesma opinião 
do ex-diretor da pasta, o técnico Daniel 
Chimia Scalco (DEM). 

Queiroz candidato    
Da mesma maneira que Faust e Chi-
mia, o empresário Edson Queiroz 
(foto), jornalista esportivo desde 2005, 
é pré-candidato pretendendo vaga de 
vereador em nome do PSB. Diretor 
nos clubes Comercial e Tuiuti, com 
atuações nas rádios Colméia, Cidade, 
Studio 99 e Independência, tem folha 
de serviços no esporte amador. Ele 
acha que o setor é “órfão” no Legisla-
tivo, com prejuízos aos desportistas 
em geral. Faltou construir campo de 
futebol ou ginásio e assessoria às 
associações na captação de recursos 
durante o Chamamento Público, critica. 
São falhas que precisam de correção 
imediata, pondera Queiroz. 

Tudo correto    
Segundo eles, a publicidade ins-
titucional da prefeitura é feita 
através de campanhas pagas aos 
veículos selecionados. O processo 
conduzido pela agência licitada 
passa por comprovação de exibi-
ção e só depois sai a liberação do 
pagamento.

Adelino fritado    
O ex-deputado Adelino Ribeiro da 
Silva não esconde a frustração com 
o comportamento político do prefeito 
Paranhos. Ele aceitou permanecer na 
Sesop e fi cou inelegível para apoiar a 
reeleição. Que pode não sair. Fritado 
com óleo fi no.

Bruna Scheidt/Revista Aldeia

Flávio Ulsenheimer/CMC

Conforme antecipado em março pas-
sado pelo Preto no Branco, o vice-pre-
feito Jorge Lange (foto), do PSD, deixa-
rá a presidência da Cohapar Paraná no 
início do mês que vem, reassumindo 
o posto ao lado do prefeito Paranhos. 
Ele confi rmou o retorno na quarta-feira 
passada ao radialista Valdomiro Canti-
ni/Massa FM. O nome tem densidade 
e pode virar cabeça de chapa no caso 
de Paranhos confi rmar desistência da 
disputa.

O assédio de pré-candidatos ao paço 
em cima do Podemos é intenso. Desde 
que anunciou o afastamento da sigla 
de provável projeto visando reeleger o 
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), o 
presidente Plínio Destro não para de 
receber visitas. Já conversou sobre 
eleição com Edgar Bueno (PROS) e 
Renato Silva (Republicanos). O prefei-
turável Evandro Roman (Patriota), está 
agendado e Márcio Pacheco (PDT) 
também quer dois dedos de prosa. 

O empresário Edson Vasconcelos é o 
mais cotado entre os nomes do Po-
demos citados como credenciados à 
disputar o governo municipal. Edson 
presidiu a Associação Comercial e 
Industrial (ACIC) e dirigiu o Instituto de 
Planejamento de Cascavel (IPC). Ele se 
declara disposto a encarar o desafi o. 
A direção partidária admite a possibi-
lidade de, caso interesse ao prefeito, 
discutir reaproximação e indicar o vice 
de Paranhos.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
(foto) continua dizendo que não 
está motivado e prossegue indeci-
so quanto a tentar reeleição. Além 
de animar adversários, a since-
ridade coloca correligionários 
em polvorosa. Nem assessores 
próximos acreditam que o chefe 
será candidato e estão de olho em 
outras possibilidades. O indicativo 
de desistência fez o Podemos se 
afastar do grupo que quer reeleger 
o alcaide e chegou ao conheci-
mento do governador Ratinho 
Junior. O PSD é vice e, segundo 
consta, tem nome para o lugar do 
potencial desistente. Entre os pos-
síveis substitutos, o vice-prefeito 
Jorge Lange tem a maior densida-
de eleitoral e experiência de candi-
datura. Só precisará conquistar a 
simpatia de vários integrantes do 
primeiro e segundo escalões. 

O prefeito Leonaldo Paranhos acha 
que está indo bem no primeiro e 
tem receio de ir mal no segundo 
mandato,  comprometendo seu fu-
turo nas urnas. O principal ponto de 
interrogação passou a ser até quan-
do vai durar a pandemia e quantas 
mortes ainda serão registradas em 
Cascavel.  Um quadro pesado vai 
interferir no desempenho da can-
didatura agora e queimar o nome 
para 2022, numa especulada vice 
de Ratinho.

Paranhos 
desistindo 
da reeleição? 

Jorge Lange vem aí e 
quer a reeleição 

Podemos vê nome e 
fl erta com siglas 

Edson 
Vasconcelos  

Medo da Covid 

Flávio Ulsenheimer/CMC

Enfi m, Baratter 
está nomeado

O ex-deputado Antônio Carlos Baratter (foto), 
ex-militante do PSDB, vai gerenciar a 

equipe que faz projetos técnicos na 
Fundetec. O advogado, professor, 

palestrante e cientista político vinha 
sendo cogitado para cargo na 

equipe do prefeito Paranhos, 
com quem estreitou laços 

políticos a ponto de defen-
der a reeleição, acreditando 

em vitória tranquila já no 
primeiro turno. O salário é 

superior aos R$ 6 mil.

POLÍTICA
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GERAL

PARANÁ 
PRODUTIVO 

Mais prejudicadas
A disseminação da Covid-19 deverá trazer “impactos severos” à eco-
nomia brasileira, e os prejuízos devem ser sentidos de forma mais 
intensa nas regiões Sul e Sudeste, informou o Banco Central por meio 
do boletim regional na semana passada. O documento traz uma aná-
lise sobre o nível de atividade em cada região do país. De acordo com 
o documento, quando se considera a estrutura produtiva e a concen-
tração relativa do chamado Valor Adicionado Bruto, que especifica o 
peso de cada setor da economia no que foi produzido em uma deter-
minada região, as regiões Centro-Oeste e Norte devem ser as menos 
afetadas pela pandemia. Essa avaliação do BC se deve ao fato de 
que, entre todas as atividades econômicas, as produções agrícola 
e pecuária, que são mais relevantes nas economias das regiões do 
Norte (10,5%) e Centro-Oeste (9,9%), devem ser as menos afetadas 
pela pandemia.

Comércio vê queda
O faturamento do comércio brasileiro encolheu 39% em relação ao 
período anterior à pandemia da Covid-19 e setor acumulou em 5 se-
manas uma perda de R$ 86,4 bilhões, segundo cálculos da Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
Somente nas duas primeiras semanas de abril, as perdas foram esti-
madas em R$ 35,19 bilhões, de acordo com estudo divulgado no dia 
30 de abril. Com o forte tombo das vendas e do nível de atividade do 
setor, a CNC avalia que a crise tem potencial para eliminar 28% dos 
postos de trabalho formais em até 3 meses, o que pode resultar em 
um corte de até 2,2 milhões de vagas de emprego. “A concretização 
desse cenário, no entanto, dependerá de como as empresas do setor 
reagirão às medidas anunciadas pelo governo e, em última instância, 
à própria evolução da pandemia nas próximas semanas”, destacou 
a CNC.

Moagem de cana
A moagem de cana-de-açúcar totalizou 22,38 milhões de tonela-
das nos quinze primeiros dias de abril, segundo maior índice histó-
rico para o período, menor apenas quando comparada às 32,94 mi-
lhões de toneladas apuradas nessa mesma quinzena da temporada 
2016/2017. No comparativo quinzenal com o resultado observado 
em 2019 (13,90 milhões de toneladas), houve um crescimento de 
quase 8,5 milhões de toneladas, ou 61%.“Esse resultado mostra o es-
forço do setor sucroenergético em iniciar a safra, a despeito de todas 
as dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19 e da disputa 
entre os produtores de petróleo”, explicou Antonio Padua Rodrigues, 
diretor-técnico da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica).

Usinas de cana
Por outro lado, um quarto, ou 25%, das usinas de açúcar e álcool em 
operação no país corre o risco de fechar as portas até o fim do ano 
por causa da crise da Covid-19, segundo especialistas. Sem capital de 
giro para pagar as contas de curto prazo, parte dessas empresas tem 
sido abatida pela forte queda de demanda pelo combustível. O caso 
foi ainda mais agravado pelo derretimento do preço do petróleo – a 
cotação do etanol tem como referência a gasolina. Com cerca de 350 
usinas sucroalcooleiras em operação no país, o setor viu as cotações 
do álcool recuarem de R$ 2 para R$ 1,30 o litro (valor líquido) e a de-
manda cair mais do que 50%, diz União da Indústria da Cana-de-açú-
car (Única). Grupos mais capitalizados têm fôlego para armazenar 
sua produção de etanol e até mudar a indústria - produzir mais açúcar 
para passar o momento mais agudo da crise.

Taxa de informalidade
A taxa de informalidade atingiu 39,9% da população ocupada, repre-
sentando um contingente de 36,8 milhões de trabalhadores informais. 
No trimestre móvel anterior, essa taxa havia sido 41% e no mesmo 
trimestre do ano anterior, 40,8%. O dado é da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), divulgada na últi-
ma quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O contingente de empregados sem carteira assinada no setor 
privado (11,0 milhões de pessoas) caiu 7% (menos 832 mil pessoas) 
em relação ao trimestre móvel anterior e permaneceu estável compa-
rado ao primeiro trimestre de 2019. O número de trabalhadores por 
conta própria chegou a 24,2 milhões de pessoas, com queda de 1,6% 
em relação ao último trimestre de 2019 e alta de 1,7% na comparação 
com o primeiro trimestre de 2019.

O Banco Regional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul (BRDE) já 
registrou, desde o dia 23 de março, 
mais de 1.500 pedidos de crédito 
e financiamento por parte de em-
presas paranaenses, que buscam 
recursos para manter o fluxo de 
caixa das empresas e amenizar 
os efeitos da crise provocada pela 
pandemia do coronavírus.

As solicitações somam R$ 2,9 
bilhões, recorde de pedidos che-
gando a três vezes o número to-
tal de pedidos durante o ano de 
2019. Neste mesmo período fo-
ram liberados mais de R$193,7 
milhões - quase a metade para 
micro, pequenas e médias empre-
sas. Estima-se que estes créditos 
garantem a manutenção de mais 
de 11 mil empregos, entre micro e 
pequenas empresas, cooperativas 
e indústrias do Estado

O desempenho do BRDE no Pa-
raná se dá por meio do Programa 
Recupera Sul, que busca apoiar a 
recuperação da economia nos es-
tados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, após a crise do 
novo coronavírus.

No Paraná, com apoio do Go-
verno do Estado, o Programa Re-
cupera Sul tem como principais 
objetivos a proteção dos empre-
gos e o socorro às empresas dos 
principais setores afetados pela 
crise, oferecendo redução na taxa 
de juros, simplificação de proces-
sos, flexibilização de garantias e 
pulverização do crédito por meio 
de entidades parceiras.

“Nossa maior preocupação é 

trabalhar para viabilizar a manu-
tenção dos empregos e garantir a 
renda da população paranaense. 
Por isso, o principal critério para 
as empresas buscarem financia-
mentos junto ao BRDE foi a garan-
tia de que tentariam, ao máximo, 
manter as vagas de trabalho ocu-
padas”, explicou o governador do 
Paraná, Ratinho Junior.

Para o diretor de operações da 
agência paranaense do BRDE, 
Wilson Bley Lipski, os números 
reforçam a importância do banco 
para o Estado. “Somos um elo da 
corrente que forma o sistema pa-
ranaense de fomento e estamos 
focados na recuperação econô-
mica do Estado, apoiando o setor 
produtivo”, enfatiza Bley.

Recorde
Ele destaca que os 1.500 pedidos, 
somando R$ 2,9 bilhões, repre-
sentam um recorde de demandas 
espontâneas e, também, um salto 
significativo, já que o registrado 
num intervalo de pouco mais de 
um mês corresponde a três vezes 
do volume total de demandas do 
ano passado.

“O BRDE tem somado esfor-
ços para conseguir atender as 
demandas da forma mais ágil 
possível. Até o momento, cerca 
de 97,2% das solicitações já rece-
beram retorno, seja para solicitar 
a documentação inicial, que dará 
seguimento ao pedido, ou para in-
formar que não houve enquadra-
mento”, explica Wilson Bley.

“Compreendemos que este mo-

mento de incertezas e crise gene-
ralizada exige dedicação extra da 
nossa parte e buscando, inclusive, 
atrair novos fundings para que 
consigamos atender o maior nú-
mero possível de pedidos”, diz ele. 

Mais efeitos
Com os recordes e aumentos ex-
pressivos de pedidos e solicita-
ções, o BRDE também tem senti-
do outro efeito colateral da crise 
provocada pela Covid-19: mais 
de R$1,05 bilhão em contratos fo-
ram prorrogados. Outro dado de 
destaque diz respeito à aprovação 
de crédito em 2020: entre o dia 1º 
de janeiro e 27 de abril, mais de 
R$536 milhões em crédito foram 
aprovados. 

Até o momento, a Agência Pa-
raná do BRDE já liberou mais de 
R$193,7 milhões (sendo que des-
te montante, quase a metade foi 
destinada para micro, pequenas e 
médias empresas).

Além dos novos aportes, BRDE 
também prorrogou por 6 meses os 
pagamentos de contratos ativos 
com empresas de todos os portes, 
com prioridade aos contratos com 
micro e pequenas empresas.

O saldo dos contratos prorroga-
dos soma mais de R$ 800 milhões 
e os clientes só voltarão a fazer os 
pagamentos em outubro deste 
ano.

“Em momentos como esse, é 
essencial estarmos ao lado do 
empresário paranaense, não dei-
xando o setor produtivo do estado 
esmorecer”, conclui Bley.

Critério para as empresas buscarem financiamentos é a garantia de que tentem manter as vagas de trabalho AEN AEN

Desde o dia 23 de março, mais de R$ 193 milhões foram 
liberados para micro e pequenas empresas, cooperativas 
e indústrias do Estado

Crédito do BRDE garante 
manutenção de 11 mil 
empregos no Paraná 
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GERAL

A estimativa da safra 19/20 di-
vulgada pelo Departamento de 
Economia Rural (Deral) da Se-
cretaria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento indica que a 
produção total de grãos no Paraná 
poderá chegar a 41,6 milhões de 
toneladas em uma área de quase 
10 milhões de hectares.

Esse volume é 16% superior ao 
da safra 18/19, quando foram pro-
duzidas 36 milhões de toneladas.

O relatório comprova uma safra 
de soja recorde no Estado, próxi-
ma a 20,7 milhões de toneladas. 
Também houve melhora na ava-
liação do milho de primeira sa-
fra. “Além disso, confirma-se uma 
área próxima de 2,3 milhões de 
hectares para o milho da segunda 
safra, com cerca de 14 mil hectares 
a mais do que indicava o relatório 
do mês passado”, avalia o chefe 
do Deral, Salatiel Turra. A safra de 
grãos de verão mantém-se acima 
de 24,6 milhões de toneladas.

A estiagem histórica no Paraná, 
- a baixa precipitação já dura dez 
meses, segundo o Simepar - dei-
xa os produtores em alerta, ainda 
que a produção estimada tenha 
melhorado. “A colheita da segun-
da safra de feijão, que começa a 
acelerar, traz uma perspectiva de 
produção em torno de 334 mil to-
neladas, menor do que o avaliado 
anteriormente, como reflexo da 
seca, já que o feijão é uma cultu-
ra muito sensível às variações de 
temperatura”, diz o secretário es-
tadual da Agricultura e do Abaste-
cimento, Norberto Ortigara.

Com o início da semeadura dos 
cereais de inverno, consolidou-se 
uma estimativa de área 6% maior 
que no ano anterior para essas 
culturas, com 1,4 milhão de hecta-
res. Se o clima colaborar, o Paraná 
pode ter uma recuperação da pro-
dução, estimada em 4,3 milhões 
de toneladas, volume 58% supe-
rior ao da safra 18/19.

“De maneira geral, o Estado terá 
uma safra de grãos importante 
mesmo neste momento de crise 
profunda, em que outras cadeias 
enfrentam dificuldades. Os dados 
mostram que, em que pese a pan-
demia e a seca, a safra será signifi-
cativa”, acrescenta Ortigara.

Soja
O relatório mostra que a colheita 
da soja está concluída, e a pro-
dução atingiu 20,7 milhões de 
toneladas, volume recorde para o 
Estado, mesmo com os problemas 
climáticos no início do plantio. As 
chuvas, embora reduzidas, foram 
suficientes para uma boa produ-
ção na maioria das regiões. A área 
de 5,47 milhões de hectares é se-
melhante à da safra 18/19. Estima-
-se uma produtividade de aproxi-
madamente 3.800 kg/hectare.
Até agora, 74% da produção está 
comercializada, um índice expres-
sivo se comparado ao do ano pas-
sado, que era de 44%. “A valoriza-
ção do dólar contribuiu para isso, 
pois tornou a soja brasileira mais 
atraente no mercado externo. E a 
China, nosso maior consumidor, 
aproveitou esse momento”, expli-
ca o economista do Deral, Marcelo 

se comparado ao do ano passado, 
quando a cultura também sofreu 
os impactos da seca. O plantio 
concentra-se, neste período, espe-
cialmente no Norte do Estado. “Se 
o Paraná tiver chuvas, isso pode 
ajudar a acelerar o plantio nas re-
giões Norte e Oeste”, avalia o enge-
nheiro agrônomo do Deral, Carlos 
Hugo Winkcler Godinho. A área 
estimada mantém-se em aproxi-
madamente 1 milhão de hectares, 
e a expectativa de produção é de 
3,5 milhões de toneladas.

Os preços do trigo estão num 
patamar elevado, próximo a R$ 
60,00 a saca de 60 kg. “No entan-
to, esse valor não é tão atrativo 
quanto o do milho. Assim, o milho 
não perde área para o trigo. Além 
disso, a cultura do milho é mais 
segura para os produtores, com 
uma qualidade menos sensível 
aos fatores climáticos”, explica 
Godinho.

O abastecimento não deve en-
frentar maiores problemas. Po-
rém, neste período de entressafra, 
o Paraná pode ter dificuldade de 
importar o cereal de seu principal 
parceiro comercial, a Argentina, 
onde a baixa oferta e a seca preju-
dicam a comercialização. Se o Pa-
raguai não tiver oferta relevante, o 
Estado tende a buscar o produto 
nos EUA, e o fator cambial pode 
encarecer o trigo.

Mandioca
O clima seco prejudica a colheita 
da mandioca no Paraná, princi-
palmente nos núcleos regionais 
com produção mais expressiva, 
como Paranavaí, Toledo, Umuara-
ma e Campo Mourão.

Até o momento, a qualidade e 
produtividade nos 23% da área 
colhida estão satisfatórias. No 
mesmo período do ano passado, 
o índice era de 21%. Nas últimas 
semanas, no entanto, os produto-
res observaram um aumento nos 
custos de produção, em decorrên-
cia da mão de obra.

A área da safra 19/20 está esti-
mada em 141,6 hectares, aumento 
de 4% na comparação com a safra 
anterior, e a produção esperada é 
de 3,4 milhões de toneladas, 9% 
a mais do que na safra 18/19. Se-
gundo o economista Methodio 
Groxko, a mandioca registrou pre-
ços muito bons nos últimos anos, 
mas a pandemia do novo corona-
vírus afetou todos os seguimentos 
econômicos. “No Paraná, com a 
redução da demanda, algumas 
indústrias de fécula e farinha já 
estão registrando queda de apro-
ximadamente 40% na moagem do 
produto, o que afeta a comerciali-
zação”, diz.

A falta de escoamento da fécu-
la refletiu nos preços. O mercado 
nordestino, que registra uma boa 
produção neste período, não está 
demandando o produto para-
naense, responsável por 65% da 
produção nacional. Atualmente, 
a tonelada de mandioca é comer-
cializada a R$ 342,00. Embora o 
preço tenha subido 7% na com-
paração com o ano passado, não 
compensa o aumento nos custos 
de produção.

Esse volume é 16% superior ao da safra 18/19, quando 
foram produzidas 36 milhões de toneladas

Safra de grãos do 
Estado deve atingir 

41 milhões de toneladas

Relatório da Secretaria da Agricultura comprova uma safra de soja recorde no Estado, próxima a 20,7 milhões de toneladas AEN

Garrido.
Assim como a produção, o pre-

ço da soja tem bons indicativos 
no relatório deste mês. Na sema-
na passada, a saca de 60 kg es-
tava sendo comercializada a R$ 
88,00, preço 33% maior do que no 
mesmo período do ano passado, 
quando o preço pago ao produ-
tor era de aproximadamente R$ 
66,00.

A segunda safra de soja, estimu-
lada pela ampliação do calendário 
de plantio, de acordo com a Porta-
ria 342/2019, está próxima a 100 
mil toneladas numa área de 39 mil 
hectares.

Milho primeira safra
A colheita da primeira safra está 
praticamente encerrada e desta-
ca-se por um ganho de 100 mil to-
neladas sobre a estimativa inicial, 
impulsionado pela produção aci-
ma do esperado em núcleos regio-

nais como Ponta Grossa, Curitiba 
e Guarapuava. 

A produção está estimada em 
3,5 milhões de toneladas em uma 
área de aproximadamente 353 mil 
hectares. Apesar de pequena, esta 
é considerada uma boa safra.

Milho safrinha
A segunda safra de milho, a safri-
nha, por outro lado, sofreu com 
os fatores climáticos. A produção 
está estimada em 12,2 milhões de 
toneladas em 2,3 milhões de hec-
tares. Apesar do incremento de 
área, Paraná registrou perda de 5% 
na estimativa de produção - em 
torno de 600 mil toneladas, prin-
cipalmente nos núcleos regionais 
de Cascavel e Toledo.

De acordo com o técnico do 
Deral, Edmar Gervásio, a seca é a 
principal responsável pelas per-
das. “Ainda assim, trata-se de um 
volume expressivo que, consi-

derando as duas safras, soma 15 
milhões de toneladas. Além disso, 
preços compensam a queda da 
produção”, diz. Nessa semana, a 
saca de 60 kg foi comercializada 
em média por R$ 37,00, valor se-
melhante ao da semana anterior, 
mas que ainda assim representa 
um valor rentável para o produtor.

A produção brasileira, estima-
da em 100 milhões de toneladas 
anteriormente, teve uma redução 
de 5 milhões, resultado das perdas 
em estados como Rio Grande do 
Sul, Goiás e Mato Grosso. “Embora 
isso reflita no abastecimento nos 
próximos meses, a provável queda 
no consumo durante a pandemia 
pode neutralizar o impacto da 
produção reduzida”, explica Ger-
vásio.

Trigo
O trigo tem 7% dá área plantada, 
um índice considerado razoável, 
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Arrecadação em abril tem 
queda de R$ 27,7 milhões
Redução global de 23% leva o Município de Cascavel a fazer um 
contingenciamento nas novas compras que passam por um 
pente-fi no antes de serem liberadas

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o Restau-
rante Popular de Cascavel teve 
que fechar suas portas tempora-
riamente. No entanto, o espaço 
retomará os atendimentos na pró-
xima segunda-feira (11), confor-
me autoriza o decreto nº 15.424. 
Para que isso seja possível, o Res-
taurante seguirá todas as medidas 
sanitárias exigidas pela adminis-
tração pública e autoridades de 
saúde. 

O Restaurante Popular seguirá 
as mesmas orientações destinadas 
aos restaurantes privados, como 
capacidade de atendimento si-
multânea reduzida; serão no má-
ximo 60 pessoas ao mesmo tempo 
dentro do estabelecimento, forne-
cimento de álcool em gel, orien-
tação de higiene das mãos, linhas 
para demarcar o distanciamento 
nas fi las, intensifi car os procedi-
mentos de higiene na cozinha, 
atenção especial no recolhimento 
de pratos, talheres e bandeja, hi-
gienização redobrada do espaço e 
entre outros. Conforme a Secreta-
ria de Assistência Social, a expec-
tativa de atendimentos é de 500 
refeições na retomada.

As refeições ofertadas no espaço 
são sempre variadas, resultando 

Novos refeitórios
Estão em construção dois no-
vos refeitórios em Cascavel: um 
no Bairro Cascavel Velho e ou-
tro no Bairro Santa Cruz, essas 
unidades, contudo, não serão 
responsáveis pela produção dos 
alimentos, apenas a distribuição 
à comunidade.

A expectativa é que até o se-
gundo semestre deste ano os 
espaços já estejam de portas 
abertas para a população. O cro-
nograma das obras não sofreu 
prejuízo por conta da pandemia. 
Os locais terão capacidade de 
servir mais de 300 refeições ao 
dia em cada novo refeitório.

num cardápio de importante va-
lor nutricional. O preço cobrado 
é de apenas R$ 3,00 para todos 
os cascavelenses. O Restaurante 
Popular, vale ressaltar, atende de 
segunda a sexta-feira, das 10h30 
às 14h, na Rua São Paulo, nº 94, no 
Centro.

De acordo com os dados da 
Secretaria de Assistência Social, 
somente no ano passado, foram 
servidas 188.594 refeições no Res-
taurante Popular, quase 15 mil a 
mais que em 2018, quando houve 
174.193 pratos servidos. Diaria-
mente, antes da pandemia, o Res-
taurante Popular servia cerca de 
800 refeições.

O espaço seguirá todas as medidas sanitárias exigidas aos restaurantes 
privados Secom

Registro da inauguração do novo supermercado do grupo Irani Divulgação

Restaurante Popular retoma atendimentos 
na próxima segunda-feira

O Município de Cascavel teve uma 
redução global de 23% em abril, o 
que representa R$ 27,7 milhões a 
menos no caixa em função da crise 
provocada pela pandemia do novo 
coronavírus. O assunto foi o tema 
central de reunião do secretariado 
municipal na prefeitura na manhã 
de quarta-feira (6). 

A previsão inicial para abril era 
arrecadar R$ 120,6 milhões, mas o 
mês foi encerrado com uma arre-
cadação de R$ 92,9 milhões. As re-
ceitas próprias do Município, como 
IPTU, Taxa de Lixo, ISSQN, entre 
outros, apresentaram uma redução 
signifi cativa, na ordem de R$ 24,4 
milhões. Já a arrecadação oriunda 
do Estado, como o ICMS, IPVA e re-
cursos da saúde representaram cer-
ca de R$ 8 milhões a menos.

Cascavel teve redução também 
no Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (-R$ 448 mil) e Fundeb (-R$ 
701 mil), que são recursos federais. 
Por outro lado, houve uma pequena 
evolução nos recursos da saúde, por 
parte da União. A expectativa era ar-

recadar R$ 3,4 milhões, mas o valor 
chegou a R$ 5,4 milhões, uma dife-
rença de quase R$ 2 milhões. “ Isso 
era natural porque uma série de 
ações do governo federal foi criada 
justamente para atender a questão 
da saúde na crise do corona”, expli-
ca o secretário de Fianças, Renato 
Segalla.  Além disso, Cascavel obte-
ve uma verba específi ca para aten-
der questões relacionadas à pande-
mia, no valor de R$ 3,7 milhões.

Segalla explica que logo no início 
da crise não havia como dimensio-
nar o tamanho da redução e a ex-
pectativa era de que a queda na ar-
recadação fi casse entre 40% e 50%. 
“A redução foi bem menor do que 
a leitura que fazíamos naquele pri-
meiro momento”, observa. Mesmo 
assim, ele lembra que a queda de R$ 
27,7 milhões representa quase uma 
folha de pagamento do Município, 
que é de R$ 35 milhões.

 Apoio da população
Segalla destaca o apoio da popula-
ção que pagou o IPTU no mês de 

abril. “Apesar da redução, tivemos 
uma resposta positiva da popula-
ção com relação ao pagamento do 
IPTU. Houve uma redução em rela-
ção a expectativa que a gente tinha 
em arrecadar, mas foi bem menor 
do que nós imaginávamos”, obser-
va.

Contingência
A queda na arrecadação exige que 
a Secretaria de Finanças refaça seu 
fl uxo de caixa diariamente para 
honrar os compromissos. “Esta-
mos reprogramando o fl uxo de 
caixa diário no sentido de honrar 
os compromissos assumidos com 
fornecedores e demais obrigações 
do município”, diz o secretário.

Para isso, explica Segalla, o que 
está sendo feito é administrar novas 
compras que dependem de recur-
sos livres - do próprio Município. 
Há um contingenciamento em 
todas as secretarias, um verdadei-
ro pente-fi no e as compras só são 
autorizadas quando são materiais 
indispensáveis.

CASCAVEL

O Supermercado Irani inau-
gurou nesta quinta-feira (7) 
a sua quarta e mais moderna 
loja em Cascavel, localizada 
na Avenida Tancredo Neves.
A unidade conta com 24 mil 
metros quadrados de área 
construída, 4 mil metros de 
área de venda, 400 vagas de 
estacionamento, caixas de au-
toatendimento, esteiras ro-

lantes e restaurante com ca-
pacidade para atender 250 
pessoas, além de cafeteria. 
O novo supermercado deve ge-
rar cerca de 300 empregos dire-
tos e para o presidente do con-
selho do Irani, Daniel Pegoraro, 
“os cascavelenses nos prestigia-
ram ao longo desses 47 anos e 
agora estamos retribuindo, en-
tregando mais essa obra”.

Irani inaugura supermercado 
na Tancredo Neves
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Com mais de 3.600 casos, município 
investiga mais três mortes por dengue 
Município solicita fumacê ao Estado e pede mobilização da comunidade no combate 
aos focos do mosquito transmissor da doença
Os números da dengue não pa-
ram de aumentar em Cascavel e 
chegam a recordes negativos. De 
acordo com o novo Boletim Epi-
demiológico da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde), referente ao 
período de julho de 2019 até a úl-
tima terça-feira (5), Cascavel acu-
mulava um total de 3.610 casos 
confirmados da doença. Já foram 
confirmadas três mortes pela do-

ença e outros três casos estão em 
investigação. 

“É um número alcançado pela 
primeira vez em Cascavel. Não é 
um número para ser comemora-
do. E, sim, para repensar nossas 
atitudes como cidadãos”, pontua 
a diretora da Vigilância em Saú-
de, Beatriz Tambosi. Além disso, 
os casos podem aumentar ainda 
mais, uma vez que 1.898 pesso-

as estão aguardando o exame. 
Outros 1.889 casos foram descar-
tados. Ao todo, são mais de 7 mil 
notificações no Município.

Mortes
Os três óbitos confirmados pela 
doença na cidade foram um jo-
vem de 21 anos, uma senhora de 
60 anos e um homem de 81 anos. 
Neste novo boletim, a dengue se 

revelou mais uma vez fatal, a Vigi-
lância Epidemiológica está inves-
tigando outras três mortes suspei-
tas por dengue, em todos os casos 
os pacientes tinham sinais alarme 
e também comorbidades.

No dia 2 de maio, uma senhora 
de 66 anos morreu num hospital 
privado credenciado ao SUS, ela 
era moradora do Cancelli. Já no 
dia 28 de abril, outra senhora de 

Além de todo o trabalho dos agentes de Endemias, de orientação e inspeção, a Secretaria de Saúde pede que cada morador faça sua parte, ajudando a 
combater os focos do mosquito Secom

O boletim da dengue divulgado na 
última terça-feira (5) pela Secreta-
ria de Estado da Saúde contabiliza 
157.418 casos confirmados no Pa-
raná e 122 óbitos provocados pela 
doença. A epidemia atinge 223 
cidades, ou seja, está presente em 
55,8% dos municípios paranaen-
ses. São cidades que apresentam, 
proporcionalmente, incidência 
maior que 300 casos autóctones 
por 100 mil habitantes.

Da semana anterior para esta, 
o número de casos confirmados 
aumentou 10,78%, com 15.320 
novos registros. 

A atualização semanal também 

confirma 11 mortes por dengue 
que estavam em investigação, sen-
do que quatro deles são na região 
Oeste: dois óbitos de moradores 
de Medianeira (uma mulher de 
91 anos, sem comorbidade, e um 
homem de 89 anos, portador de 
diabetes e hipertensão arterial); 
um óbito em Foz do Iguaçu (mu-
lher de 57 anos, com sequelas de 
acidente vascular cerebral); e um 
óbito em Quatro Pontes (mulher 
de 85 anos, com diabetes).

Além disso, houve três óbitos 
de moradores de Londrina: uma 
mulher de 93 anos, portadora de 
diabetes; uma mulher de 55 anos, 

sem comorbidade associada, e 
uma jovem de 24 anos, também 
sem comorbidade; um óbito em 
Cianorte (homem de 74 anos, 
com várias doenças associadas); 
um óbito em Maringá (homem de 
29 anos, sem quadro de doenças 
associadas); um óbito em Alvo-
rada do Sul (homem de 72 anos, 
com hipertensão); e um óbito em 
Florestópolis (homem de 76 anos, 
portador de hipertensão).

O secretário de Estado da Saúde 
Beto Preto enfatiza à população a 
necessidade de manter um efetivo 
combate à dengue, mesmo neste 
período de enfrentamento da Co-

vid-19.
“Os dados são preocupantes e 

o Governo do Estado mantém o 
alerta e a vigilância, apoiando as 
ações de combate e controle da 
dengue em todas as regiões e mu-
nicípios. Mas temos que contar 
com o apoio da população, não 
esquecer do cuidado, mesmo nes-
te período em que enfrentamos o 
coronavírus”, afirma.

O monitoramento deste perío-
do epidemiológico da dengue co-
meçou em julho de 2019 e segue 
até julho deste ano.

Esta semana mais sete municí-
pios atingiram o patamar de epi-

demia: Paranaguá, Santa Lúcia, 
Santa Tereza do Oeste, Campina 
da Lagoa, Kaloré, Sertanópolis e 
Leópolis.

Em situação de alerta são 24 
municípios: Foz do Jordão, Ibai-
ti, Ibema e Entre Rios do Oeste 
passaram para o estágio nesta se-
mana epidemiológica. A situação 
de alerta indica que as cidades 
apresentam, proporcionalmente, 
a incidência de mais de 100 casos 
autóctones confirmados por 100 
mil habitantes.

Segundo o boletim, 70 muni-
cípios registram casos de dengue 
grave.

Região Oeste registra mais quatro óbitos por dengue

66 anos faleceu, num hospital da 
rede privada, ela era moradora do 
Colmeia. E no dia 29 de abril, ocor-
reu o falecimento de um senhor 
de 65 anos, na UPA Tancredo, ele 
era morador do bairro Universitá-
rio.  Para todos os casos foram en-
caminhados exames para o Lacen 
(Laboratório Central do Estado do 
Paraná), em Curitiba. 

Diante do cenário epidêmico, 
a diretora de Vigilância em Saú-
de, Beatriz Tambosi, reforça que a 
dengue só será superada se hou-
ver uma mobilização de todos os 
cascavelenses. “A preocupação é 
grande tanto pelos números de 
casos positivos, como de óbitos. 
São números nunca registrados 
no Município, desde que a den-
gue começou a ser monitorada 
em Cascavel na década de 90, 
então, mais uma vez, nós nos pre-
ocupamos e pedimos o apoio à 
população. Além de todo o traba-
lho dos agentes de Endemias, de 
orientação e inspeção, pedimos 
que cada morador faça sua par-
te. Infelizmente, são três pessoas 
que morreram, três famílias que 
perderam uma pessoa querida 
por um mosquito. E eliminar esse 
mosquito depende de cada um de 
nós”, pontua.

O governo municipal tem rea-
lizado ações com agentes de En-
demias e também mobilizações 
com as participações de outras 
secretarias, como Meio Ambiente, 
Finanças e também o Território 
Cidadão.

Os bairros mais afetados, con-
forme o boletim, são Interlagos, 
Brasmadeira, Cascavel Velho e 
Brasília, respectivamente, com 
499 casos, 345, 199 e 189 registros 
da doença.

Fumacê
Por conta da situação, o Município 
fez uma nova solicitação de Fuma-
cê para a 10ª Regional de Saúde. O 
pedido será encaminhado para a 
Secretaria Estadual de Saúde. O 
equipamento, que dissemina o 
inseticida por meio de um veículo, 
foi solicitado para 28 localidades 
de Cascavel. O Objetivo é usá-lo 
nas regiões Norte, Sul e Oeste da 
cidade, as mais infestadas pela 
dengue.

CASCAVEL
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CASCAVEL

Município adquire conjunto de 
britagem para agilizar trabalhos 
O conjunto é composto por britador, esteira, gerador e carreta que irão explorar 
uma pedreira na comunidade de Alto Bom Retiro, no distrito de São Salvador

O município de Cascavel adquiriu 
recentemente uma área de mate-
rial pétreo (pedreira/cascalheira) 
com 1,5 alqueire na comunidade 
de Alto Bom Retiro, distrito de São 
Salvador. O material retirado do lo-
cal para beneficiamento será usado 
em obras de infraestrutura, nos 3,5 
mil quilômetros de estradas rurais, 
pela Secretaria de Agricultura (Se-
agri).  Aliado a esse investimento 
foi adquirido ainda um conjunto 
de britagem móvel primário, com-
posto por britador, esteira, gera-
dor e carreta com classificação via 
peneiramento de material, de até 
cinco tipos de pedras: rachão, brita, 
pedrisco, granilha e pó de pedra.

 Ao todo, serão investidos R$ 
2.478.236,00 sendo R$ 1.550,00 no 
conjunto de britagem. “Com o in-
vestimento, será possível realizar a 
manutenção da malha viária com 
maior eficiência, uma vez que o ma-
terial a ser utilizado será de maior 
qualidade, aumentando a durabi-

lidade da estrada, facilitando aten-
dimentos de urgência, com menor 
custo de manutenção, garantindo a 
eficácia do trabalho realizado, pro-
porcionando aos usuários melho-
res condições de trafegabilidade, e 
garantindo ao homem do campo, 
melhores condições de transporte 
escoamento da produção agrope-
cuária e qualidade de vida”, disse a 
diretora da Seagri, Leila Viana.

Com o material produzido na 
usina de britagem será possível fa-
zer o aproveitamento total da car-
ga de um caminhão caçamba, que 
tem capacidade de transporte de 
até 12 metros cúbicos de material 
e com isso fazer até 30 metros line-
ares de pavimentação nas estradas 
rurais, por carga. Antes, apenas 12 
metros de obra eram feitos devido 
à qualidade do produto utilizado. 
A perda de material chegava a 20% 
do total da carga do caminhão. “O 
material que o Município usava, 
que era o cascalho, apresentava 
uma perda grande. Agora com o 
material britado conseguiremos 
usar 100% sem desperdício. Além 
da economia com material, tere-
mos um rendimento maior nos tra-
balhos que serão executados. Entre 
todos os investimentos já realiza-
dos pela administração do prefeito 
Paranhos, na área rural, este está 
sendo um dos maiores, o que pro-
porcionará qualidade de vida e es-
coamento da produção e todos ga-
nham com isso”,  frisou Leila Viana.Com o conjunto de britagem o município poderá realizar a manutenção da malha viária com maior eficiência Secom
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Ser 
mãe 
é...

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Amor! Essa é a palavra que pode 
defi nir perfeitamente o que uma 
mãe é. Ela é aquela que te carrega 
por nove meses na barriga e ou-
tros bons anos no colo. Ela é aque-
la que acorda na madrugada, que 
se preocupa se você está saudável, 
bem e acima de tudo feliz.

Ser mãe é, além de todo esse 
desdobramento que cada uma faz 
para, na maioria das vezes, traba-
lhar fora, cuidar da casa, do espo-
so, e dar muito, muito amor aos 
seus fi lhos. No próximo domingo, 

dia 10 de maio, é comemorado o 
Dia das Mães. E para homenage-
ar a cada uma que está lendo essa 
reportagem, o Preto no Branco, 
em meio a essa pandemia e toda 
essa loucura que as mães estão 
passando (sim, elas além de tudo 
o que já fazem no dia a dia estão 
precisando se desdobrar para ain-
da cuidar e ensinar os pequenos o 
conteúdo escolar) ouviu três mães 
que mostram, só um pouco, o que 
a maternidade representa: um 
amor incondicional que, só enten-
de, quem é mãe.

Um dos maiores sonhos da Marile-
ne André de Paula Lujan era ser mãe 
e ela começou a realizá-lo em 2005, 
quando conheceu seu esposo. “Nós 
trabalhávamos em um supermer-
cado, eu era caixa e ele repositor. 
Começamos a namorar e menos de 
dois anos depois nos casamos e co-
meçamos a planejar nossa fi lha. A 
ideia era de que, quando ela tivesse 
três anos teríamos outro fi lho. Foi 
uma fi lha sonhada, planejada, nos-
sa preciosidade”.

Segundo Mari, em todos os exa-
mes de ultrassom não conseguiram 
ver o sexo do bebê e o esposo dizia 
que seria uma menina. “E então em 
setembro de 2009 nasceu o que ele 
tanto queria, a Luma Tainá”.

Os planos, conforme Mari, eram 
de que quando ela tivesse três anos 
teriam o segundo fi lho. “Como 
meu esposo era adotivo, não tinha 

irmãos, ele queria que a Luma ti-
vesse irmãos, uma família maior 
do que ele teve. Porém o sonho foi 
interrompido de forma muito do-
lorosa”.

Quatro meses antes da fi lha com-
pletar 3 anos, o esposo ao voltar de 
uma viagem a trabalho, sofreu um 
grave acidente e morreu na hora. 
“Foi um baque para nós. Eu tinha 
minha fi lha pequena, havia sofrido 
um acidente de trabalho e estava 
encostada, não podia andar direi-
to, foi bem complicado. Perdi meu 
chão, mas tive o apoio da minha fa-
mília, da minha mãe e dos meus ir-
mãos e logo voltei a trabalhar onde 
estava anteriormente”.

Marilene conta que seguiu por 
três anos sozinha com a fi lha, até 
que conheceu uma pessoa que ti-
nha um fi lho de 11 meses e foram 
morar juntos. “Assumi o Pablo Le-

“Tenho uma fi lha de sangue, mas três no coração” 

Marilene e sua fi lha Luma Tainá Divulgação

“Tenho uma fi lha de sangue, mas três no coração” 
andro como meu fi lho, vivemos 
por quase dois anos juntos, mas 
o relacionamento era destrutivo 
e não deu certo. A única coisa boa 
que tive foi meu fi lho, que não 
deixou de ser meu fi lho. Ele mora 
com a avó, passa as férias comigo 
e no que eu posso sempre o ajudo. 
Existe ex-marido, mas não existe 
ex-fi lho”.

Pouco tempo depois da sepa-
ração, Mari perdeu a mãe, que era 
seu apoio. “Segui minha vida, bata-
lhando para cuidar da minha casa e 
da minha fi lha. Além da Luma e do 
Pablo, logo que me casei com meu 
esposo que faleceu, o fi lho de uma 
vizinha veio morar conosco. Ele fi -
cou na nossa casa por mais de dois 
anos. Hoje é casado e tem um fi lho, 
que é como um neto pra mim. Pos-
so dizer que de sangue tenho uma 
fi lha, mas de coração tenho três”.

DIA DAS MÃES
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O amor entre mãe e filhas foi o que 
fortaleceu Janaína Macioszek, que 
passou por dois tipos de câncer e 
uma separação extremamente do-
lorosa. Janaina foi mãe aos 20 anos, 
três meses depois de começar na-
morar. No começo, ela conta, que 
ambos decidiram por não casar, 
apenas namorar e cuidar da peque-
na Jaqueline. “Quando minha filha 
estava com quase três anos resol-
vemos casar. Passamos por muitos 
problemas financeiros. Nas nossas 
profissões não ganhávamos muito 
e comprávamos o que dava, mas tí-
nhamos o apoio dos nossos pais”.

Ela lembra que moravam longe 
de todos e do trabalho e o ex-ma-
rido, por conta da profissão, ficava 
a semana toda fora e voltava para 
casa no fim de semana. “Eu acorda-
va 5h30, pegava três ônibus, deixava 
minha filha na minha mãe e ia tra-
balhar em período integral em uma 
escola. Lá, meu pai deixava a Jaque 
pequenina no período da tarde e, 
ao fim do dia, nos buscava e leva-
va para a casa da minha mãe, onde 
arrumava ela, dava jantar, e quando 
ela dormia pegava os ônibus e che-
gava em casa por volta das 23 horas 
para dormir e começar tudo no dia 
seguinte. Assim foi por dois anos até 
que nos mudamos de Curitiba para 
Cascavel”.

Aqui, um ano depois ela começou 
a trabalhar na escola que atua até 
hoje e, aos 28 anos, teve sua segun-
da filha Sarah. “Quando ela estava 
com três anos descobri meu primei-
ro câncer, um melanoma grau 4 na 
região do tórax. Foi um baque para 
todos e fui para Curitiba para pro-
curar especialistas. Lá descobri que 
tinha uma síndrome que, todas as 
minhas manchas de pele cresciam 
e poderiam virar câncer. Não fiz qui-
mio ou rádio porque o melanoma é 
um câncer muito severo, atinge nos-
so maior órgão que é a pele e então 
optamos por tirar as lesões. Cerca de 
80 na época e até hoje ainda faço tra-
tamento”.

Um ano depois, ela descobriu 
que, por conta do melanoma, o 
fluxo menstrual havia aumentado 

“Minhas filhas me deram muita força 
e tenho muito orgulho de ser mãe” 

Janaína e suas filhas Sarah e Jaqueline Divulgação

Quando uma mulher se descobre 
grávida ela logo se imagina como 
serão os nove meses de gestação e 
como é delicioso levar aquele pa-
cotinho de amor para casa após 
nascer. Mas, não foi bem assim 
que aconteceu com a Danielly de 
Sales, a mamãe do Vicente. 

Dani conta que, repentinamen-
te, ouviu do médico a frase que a 
amedrontou na gestação. “Tinha 
uma gravidez tranquila, meu filho 
Vicente crescia saudável e, em um 
dia o médico me disse que meu 
filho precisava nascer naquele dia, 
naquele momento, que não podia 
esperar porque senão eu e ele po-
deríamos morrer”.

Vicente nasceu prematuro, de 
28 semanas, considerado prema-
turo extremo, por conta de com-
plicações durante a gravidez. “Eu 
tive síndrome de HELLP, meu fí-
gado e rim praticamente entraram 
em falência e o parto era necessá-
rio. Meu filho nasceu e não veio 
para os meus braços. Eu fui para 
uma UTI e ele para outra, onde fi-
cou por 68 dias”.

Ela lembra que o pequeno, hoje 
com dois anos e dois meses, teve 
vários problemas, várias intercor-
rências para sobreviver por ser 
uma criança muito fraca por ser 
prematura, com pulmão e cora-

ção muito fracos. “Ele ficou vários 
dias internado, nasceu com 960 
gramas. Eu fiquei dois dias na UTI 
quando ele nasceu porque tam-
bém tive complicações. Foi um 
susto muito grande porque eu não 
estava preparada para isso”.

Na UTI, o pequeno Vicente lu-
tou pela vida. “Nos primeiros dias 
ele teve muita hemorragia e em 
um deles os médicos chamaram 
minha família para ir na UTI ver 
ele porque podia ser que ele não 
sobrevivesse. Rezamos muito, ti-
vemos muita fé, muita esperança 
que ia dar certo. Pedimos a Deus 
para que tivéssemos a oportuni-
dade de ser mãe e pai dele, porque 
ele era tudo o que queríamos. E 
assim foi. Meu filho é uma dádiva 
de Deus em nossas vidas”.

Hoje, contrariando todas as pre-
visões dos médicos, Vicente é uma 
criança forte e feliz. “Por mais que 
ele tenha sido um bebê prematu-
ro extremo ele não teve nenhuma 
sequela. Os médicos disseram que 
ele poderia ter paralisia infantil, 
ou mesmo cerebral, não andar, 
não falar, ter algum problema do 
coração. Graças a Deus nada disso 
ele teve. Vive uma vida normal, é 
uma criança muito ativa, tranqui-
la e feliz”. Danielly de Sales mãe do 
Vicente

“Meu filho é uma dádiva de 
Deus em nossas vidas” 

Danielly e seu filho Vicente Divulgação

que um dia, minha filha mais velha 
me disse ‘Mãe, até quando você vai 
se permitir sofrer? Você passou por 
dois câncer e isso vai te afetar? Um 
casamento que não deu certo?’ eu 
parei para pensar e disse: não, isso 
não vai mais ser assim. Quando fa-
zia quatro meses que eu havia me 
separado eu conheci outra pessoa, 
uma pessoa maravilhosa que tinha 
passado a mesma situação que eu, 
na mesma época que eu, e juntos 
começamos a amparar um ao outro. 

Janaina conta que, a partir daí 
resolveu dar uma nova chance a si 
mesma “Eu descobri de novo o amor 
pela vida, e descobri que sou uma 
pessoa superforte porque passar por 
câncer não é fácil. A gente acha que 
vai morrer todos os dias. A gente fica 
neurótica por tudo e depois passar 
por uma situação de uma separação 
dolorosa, muito doída, muito muito. 
Parece que você está sempre no bu-
raco. Quando você consegue pegar 
uma pedra para sair do buraco vem 
alguém e despeja mais um pouco de 
terra, aquela pedra se desloca e você 
cai de novo. Minhas filhas me deram 
muita força, elas são muito especiais 
e eu tenho muito orgulho de dizer 
que sou mãe. Pessoas maravilhosas 
de alma, que têm empatia pelo ou-
tro, que têm sentimento. Elas são 
tudo para mim”.

e, consequentemente não poderia 
mais engravidar por conta do risco. 
“Como já tinha duas filhas opta-
mos por retirar o útero. Fiz todos os 
exames, a cirurgia e quando peguei 
a biopsia descobri que estava com 
câncer de colo de útero. Quando 
eu descobri o primeiro câncer já foi 
bastante doído, me permiti chorar 
durante uma semana, depois disse 
que não ia mais chorar porque se eu 
mostrasse fraqueza, a primeira coisa 
que ia afetar eram as minhas filhas 
e eu não queria ver elas fracas, não 
queria que as pessoas tivessem dó. 
E daí você descobrir que você está 
com câncer no colo do útero, você 
perder aquilo que é mais impor-
tante para mim que é ser mãe, que 
isso me foi retirado, por conta de um 
HPV, que na época eu não sabia que 
tinha”.

Superado mais esse trauma, a vida 
pregou mais uma peça a Janaina. O 
casamento de 19 anos acabou. “Até 
hoje não entendo direito o que acon-
teceu, mas infelizmente acabou e eu 
tive que aprender a me virar de novo. 
Foi muito duro porque eu dependia 
emocionalmente do meu parceiro, 
eu respirava tudo que ele fazia. Foi 
muito duro pra mim e eu achei que 
ia morrer. Na época que eu me sepa-
rei, isso faz três anos, eu emagreci 22 
quilos de tanta tristeza, acredito. Até 

DIA DAS MÃES
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VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Conte mais com a ajuda dos outros 
e não tente convencer as pessoas de 
que suas ideias são as melhores. É 
hora de construir junto. O céu da se-
mana pode trazer ansiedade, mas tam-
bém decisões importantes. Aproveite 
também os bons momentos.

Touro  (21/4 a 20/5)
E o céu da semana pede que você 
foque no que está dando certo, nas 
boas relações e nos bons momentos. 
Cuidado para não criar expectativas à 
toa e para não sofrer além da conta. As 
mudanças são bem-vindas, por mais 
difícil que seja mudar nesse momento.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Movimentações importantes podem 
acontecer nos assuntos de trabalho, 
inclusive, com alguma boa notícia que 
você vinha esperando e oportunidades 
que surgem de onde você menos espe-
ra. Aproveite os bons ventos.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Mas é hora de mergulhar profunda-
mente também nos bons desejos e 
sensações. Cuidado para não ficar 
tentando explicar tudo, não é hora de 
colocar razão e emoção uma conta 
a outra. Tente curtir alguns bons mo-
mentos.

Leão  (22/7 a 22/8)
É importante olhar para sua vida e ten-
tar organizar melhor as coisas. E tentar 
encontrar aí dentro de você o que quer 
de fato para sua vida daqui para frente. 
Assuntos de trabalho também ganham 
importância e destaque. Tente dar 
atenção para tudo, mas vá com calma.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Foco no que é mais importante, cui-
de da organização do tempo e faça 
acontecer. São dias de oportunidade, 
sucesso e muita produtividade. Você 
também pode fazer bons contatos e 
ter ótimas conversas. Aproveite a se-
mana.

Libra  (23/9 a 22/10)
Você vai perceber que tem muita gente 
legal à sua volta, mas pode se decep-
cionar com algumas delas. Cuidado 
para não sonhar muito alto ou criar ex-
pectativas em excesso. O momento é 
de viver um dia de cada vez, com calma 
e cuidado. Desacelere.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
A lua fica cheia no seu signo e suas 
emoções se potencializam, o que tam-
bém deixa mais claro tudo que está 
sentindo e quer pra você. É um ótimo 
momento para avaliar também suas 
relações e parcerias.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Tente diminuir o ritmo, olhar pra den-
tro, cuidar bem do seu corpo, da sua 
mente, das suas emoções, da sua 
alma. Preste atenção aos sonhos. 
Converse sobre suas questões com 
as pessoas mais próximas. Você pode 
ter bons insights sobre sua vida e seu 
futuro.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Vida amorosa pode ganhar novidades 
também. Mas é bom ir com calma 
em tudo que faz e lembrando de não 
se preocupar ou se sobrecarregar de-
mais. Conte mais com seus amigos, a 
semana é ótima para as trocas.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Você pode ter boas oportunidades. 
Tente mostrar seu melhor, fazer os 
bons contatos, criar chances. Mas 
lembre-se de cuidar de você, do corpo 
e da saúde. Tente se exercitar, será im-
portante para equilibrar tanta energia 
mental.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Permita-se sonhar, imaginar, anotar 
ideias, fazer contatos e ter conversas 
sobre as coisas mais importantes. o 
céu também favorece contato com 
a natureza e a espiritualidade. Preste 
atenção aos sinais e sincronicidades.

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

Pesadelo
O rapaz passava a primeira noite 
com sua noiva. Após várias sessões 
de amor, adormeceram. De madru-
gada, ele começou a gritar. Ela o 
acordou e ele, com voz trêmula, ex-
plicou que tinha tido um pesadelo. 
Sonhou que estava dependurado à 
beira de um precipício, e que só não 
caiu porque se agarrou desespera-
damente a um arbusto. 
- Agora já passou - disse ela, confor-
tando-o. - Fique tranquilo e volte a 
dormir. 
- Já estou mais calmo. Durma tam-
bém, querida. 
- Tá, meu amor. Só estou esperando 
você tirar a mão do arbusto.

Último sorriso
Num velório, o amigo do falecido re-
solve pronunciar algumas palavras 
de despedida. Ao se aproximar do 
caixão, porém, sua dentadura cai 
sobre o defunto. Tentando disfarçar, 
ele diz:
– Leve com você, meu amigo, o meu 
último sorriso…

Matador de aluguel
Pelo segundo ano consecutivo, um 
homem preencheu “matador de alu-
guel” como profissão, ao declarar 
seu imposto de renda. Como esta in-
formação não causou nenhuma rea-
ção da Receita Federal ano passado, 
diz ele, decidiu fazer o mesmo este 
ano. Obs: ele é dedetizador.

Felizes no casamento
Meus pais se divorciaram quando eu 
tinha dois anos, mas continuaram 
amigos. A amizade é tanta que, no 
dia do meu casamento, meu pai fez 
um brinde ao meu marido e a mim 
dizendo:
– Desejo que vocês sejam tão felizes 
juntos quanto sua mãe e eu somos 
separados.

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 cemitério?
– Não. Sou vendedor de couve.

de como é tratada pelos profissio-
nais de saúde, deixando inclusive de 
procurar tratamento adequado.

Médicos em geral oferecem pouco 
mais que orientações do tipo “Coma 
menos e se exercite mais”. Um ca-
minho para reverter essa situação e 
conscientizar os brasileiros vem de 
campanhas como a Saúde Não Se 
Pesa, promovida desde 2016.

Para vencer a obesidade, o primei-
ro passo é reconhecê-la como doen-
ça crônica, com fortes componentes 
genético e ambiental, e não conse-
quência exclusiva de maus hábitos 
ou questão estética. As pessoas res-
pondem de formas muito distintas 

às intervenções de perda de peso — 
o que é excelente para um pode ser 
péssimo para outro.

Daí a importância de buscar pro-
fissionais especializados e capazes 
de traçar um plano individualizado. 
Além disso, a ideia nem sempre é ne-
cessariamente levar o paciente a um 
IMC “normal”. Perdas de 5 a 15% do 
peso já melhoram a saúde.

Raramente dizer às pessoas para 
comer menos e se mexer mais é o 
suficiente, porque o organismo é al-
tamente regulado: a cada quilo perdi-
do, o gasto metabólico se reduz em 
média 30 calorias e a fome aumenta 
em 100 calorias. É como um elásti-
co: quanto mais eu puxo, mais força 
tenho que fazer para continuar pu-
xando. Por isso o tratamento tem de 
ir além da perda de peso. Devemos 
focar também em manter o peso per-
dido, um processo que é como andar 
numa escada rolante ao contrário. 
Nesse sentido, o exercício físico é 
crucial (até mais do que para perder 
peso), e a vigilância sobre a balança, 
pesando-se com frequência e im-
pondo limites, é outra tática bem-vin-
da. Não existe ex-obeso. Existe obe-
sidade controlada. Para ter sucesso 
no tratamento, precisamos ampliar a 
conscientização sobre o tema e ca-
pacitar mais profissionais de saúde 
para que possam ajudar os pacien-
tes nessa jornada. Do contrário, a 
obesidade seguirá uma mão de via 
única e pouquíssimas pessoas que 
estão com a doença conseguirão 
perder peso e mantê-lo no nível ideal.

*Artigo de autoria do Dr. Bruno 
Halpern, endocrinologista e diretor 
da Associação Brasileira para o Es-
tudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica (Abeso)

Cerca de 41 milhões de brasileiros 
têm obesidade hoje, número que se 
torna alarmante quando percebe-
mos que a manifestação do proble-
ma aumentou quase 68% entre 2006 
e 2018, de acordo com o Ministério 
da Saúde. Quando olhamos para o 
sobrepeso em si, os dados assus-
tam: 116 milhões de pessoas, ao re-
dor de metade da população, vivem 
nessa condição.

Mas números significam pouco 
se não entendermos a complexida-
de da doença e seu impacto no dia 
a dia. A falta de conhecimento sobre 
a obesidade contribui para o precon-
ceito e leva muita gente a se queixar 

Obesidade: não podemos 
pensar só na perda de peso
Médico explica como a conscientização de 
que a obesidade é uma doença crônica pode 
ajudar numa abordagem mais saudável e 
efetiva contra o excesso de peso
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D epois da incursão de Alon-
so Riquelme na região da 
futura Campo Mourão, os 
espanhóis comunicaram 
novamente a Madri que 

subjugaram os índios revoltados no Guayrá. 
Por conta disso, em 1570 o delegado es-

panhol para o Prata, Juan de Garay (1528–
1583), informado de que havia nas margens 
do Rio Ivaí “certa paragem que tinha aspec-
to de farto em minerais”, ordena a Ruy Diaz 
Melgarejo que siga para a região, onde de-
verá fundar a terceira cidade espanhola do 
futuro Oeste paranaense.

Acompanhado de 40 homens, ele alcança 
o campo situado entre os rios Ivaí e Piquiri, 
na atual Nova Cantu, onde funda a Vila Rica 
do Espírito Santo.

Nomeado “governador e capitão gene-
ral de todas as províncias do Rio da Prata” 
em 1574, Garay, que depois também seria 
o fundador da segunda Buenos Aires, foi 
castigado por mentir que os índios estavam 
dominados.

A expedição empreendida pelo 
próprio Juan de Garay foi em 1576 
combatida tenazmente pelo caci-
que Guairacá, “lobo dos campos e das 
águas” e chefe dos “Povos das Doze Aldeias 
dos Cem Mil Arcos Vencedores”. 

Vila Rica do Espírito Santo: ao fracassar, foi transferida para a região da atual Fênix 

área direta “onde o sol jamais se punha”, su-
perando Ghengis Khan e precedendo o im-
pério britânico. 

Sobe ao trono o jovem rei Filipe III (1578–
1621), então com 20 anos. Com o trono, ele 
herda o Brasil com 4,2 milhões de habitan-
tes – apenas 50 mil brancos, 30 mil escravos, 
120 mil índios capturados e outros quatro 
milhões ainda isolados. É uma nação de ín-
dios dominada pela minoria ibérica. 

Na virada do século XVII, a resistência 
indígena à escravidão ainda se mantinha: 
em 1601, Hernandarias Saavedra combate 
os índios no Guayrá e é também derrotado 
pelos guerreiros de Guairacá. 

Até então grande vitorioso no combate 
aos índios rebeldes, Saavedra “não se saiu 
com tanta felicidade de suas expedições 
dirigidas à vasta província de Guaíra, cujos 
habitantes se tinham rebelado para se livra-
rem das exações e maus tratamentos dos 
comendadores” (Alfredo Demersay, Histó-
ria Geral do Paraguai).

A vitória fi nal de Guairacá
Perdendo muitos soldados nas lutas, Saave-
dra volta a Assunção, vencido pelas fl echas 
“do imenso exército regionalista de Guai-
racá” (Romário Martins). Propõe ao rei es-
panhol “renunciar à força das armas para 
submeter os índios, e tentar a sua conversão 
por meio de missionários que lhes levassem 
a palavra do Evangelho” (Alfredo Demer-
say).

Sem dobrar a resistência indígena pela 
força das armas, as autoridades espanho-
las decidiram tentar pela cruz: a proposta 

de criar a República dos Guaranis tinha 
como base a catequese, a ser desen-
volvida pelos padres jesuítas, muito in-
fl uentes sobre os reis católicos. 
No novo reinado, a Ciudad Real del 

Guayrá foi transformada em sede provin-
cial, tendo como limites o Rio Iguaçu ao Sul, 
o Rio Paraná a Oeste, a linha do Tratado de 
Tordesilhas a Leste e o Rio Tietê (Anhembi), 
ao Norte.

to de farto em minerais”, ordena a Ruy Diaz 
Melgarejo que siga para a região, onde de-
verá fundar a terceira cidade espanhola do 

Acompanhado de 40 homens, ele alcança 
o campo situado entre os rios Ivaí e Piquiri, 
na atual Nova Cantu, onde funda a Vila Rica 

Nomeado “governador e capitão gene-
ral de todas as províncias do Rio da Prata” 
em 1574, Garay, que depois também seria 
o fundador da segunda Buenos Aires, foi 
castigado por mentir que os índios estavam 

águas” e chefe dos “Povos das Doze Aldeias 

Até então grande vitorioso no combate 
aos índios rebeldes, Saavedra “não se saiu 
com tanta felicidade de suas expedições 
dirigidas à vasta província de Guaíra, cujos 
habitantes se tinham rebelado para se livra-
rem das exações e maus tratamentos dos 
comendadores” (Alfredo Demersay, Histó-
ria Geral do Paraguai).

A vitória fi nal de Guairacá
Perdendo muitos soldados nas lutas, Saave-
dra volta a Assunção, vencido pelas fl echas 
“do imenso exército regionalista de Guai-
racá” (Romário Martins). Propõe ao rei es-
panhol “renunciar à força das armas para 
submeter os índios, e tentar a sua conversão 
por meio de missionários que lhes levassem 
a palavra do Evangelho” (Alfredo Demer-
say).

Sem dobrar a resistência indígena pela 
força das armas, as autoridades espanho-
las decidiram tentar pela cruz: a proposta 

de criar a República dos Guaranis tinha 
como base a catequese, a ser desen-
volvida pelos padres jesuítas, muito in-
fl uentes sobre os reis católicos. 
No novo reinado, a Ciudad Real del 

Guayrá foi transformada em sede provin-
cial, tendo como limites o Rio Iguaçu ao Sul, 
o Rio Paraná a Oeste, a linha do Tratado de 
Tordesilhas a Leste e o Rio Tietê (Anhembi), 
ao Norte.

A primeira 
grande epidemia 

brasileira de gripe  
Terceira cidade oestina, depois de Ontiveros e Ciudad 

Real del Guayrá, Vila Rica se revelou bem pobre

índios para explorar sua mão-de-obra, mo-
tivou o aparecimento de focos de rebeldia 
indígena em toda a região do Guayrá, nome 
derivado da fama do líder indígena. Derro-
tar as forças europeias lhe valeu o respeito 
do reino espanhol.

Em 1595, o rei Filipe II proíbe enfatica-
mente a escravidão dos índios por meio de 
guerras e declarou ilegítimos os cativeiros 
resultantes das guerras promovidas pelos 
bandeirantes, mas isso não impediu que os 
portugueses de São Vicente organizassem 
bandeiras “de prea”, segundo Romário Mar-
tins.

Filipes, os reis globais
Com a morte do rei Filipe II, em setembro 
de 1598, desaparecia o primeiro monarca a 
estender seus domínios sobre uma extensa 

Reis espanhóis 
(e também do 
Brasil) Filipe II 

e Filipe III

Gripezinha para europeus, 
fatal para índios
Entre 1588 e 1589, uma epidemia de gripe 
na Vila Rica do Espírito Santo matou 4.160 
pessoas. Quase todos eram índios. O padre 
Manuel Ortega, que já se encontrava no 
Guayrá nessa época, seguiu para lá com o 
padre Filds para prestar atendimento aos 
doentes.

As doenças trazidas pelos europeus con-
tribuíram para reduzir o “estoque” de índios. 
Com isso, as bandeiras lusas, em virtude da 
extinção progressiva das tribos no território 
paulista, viam a grande população indígena 
do Guayrá como fonte de suprimentos para 
sua urgência de mão-de-obra escrava. 

Vila Rica foi uma decepção para os espa-
nhóis. Esperavam encontrar minas de ouro 
mas só acharam algum ferro. Assim, em 
1592 a cidade foi transferida por ordem do 
capitão Ruy Guzmán para a foz do Corum-
batai com o Ivaí.

Nesse mesmo ano, Hernando Arias de Sa-
avedra (1561–1634), o Hernandarias, genro 
de Juan de Garay, assumiu o governo de As-
sunção. Hernandarias tentou confi rmar o 
domínio espanhol na região, mas as investi-
das dos bandeirantes iriam crescer muito a 
partir de 1594, quando chegaram a prender 
até quatro mil índios de uma só vez.

Escravidão proibida em 1595
Acorrentados pelo pescoço, os índios se-
guiam para trabalhar como escravos nas 
fazendas paulistas e nordestinas. A história 
glamurizou os bandeirantes como heróis, 
mas eles matavam os velhos e as crianças 
indígenas, tidos como inservíveis. 

Chefe da nação Dorin, Guairacá “durante 
mais de 50 anos, entre 1550 e 1601, lideran-
do mais de 100 mil índios, enfrentou e der-
rotou os espanhóis, impedindo assim que 
eles conquistassem o atual território do Pa-
raná” (Hermógenes Lazier, Guairacá: herói 
paranaense e brasileiro).

As encomiendas, sistema escravizante 
pelo qual os espanhóis catequizavam os 

Em 1595, o rei Filipe II proíbe enfati-
camente a escravidão dos índios por 
meio de guerras e declarou ilegítimos 
os cativeiros resultantes das guerras 
promovidas pelos bandeirantes

1595
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Aeroporto de Foz do Iguaçu 
volta a receber voos 
Aeroporto não recebia voos desde o dia 13 de março. A Azul foi 
a primeira companhia a retomar as operações para Foz

A Granja Becker, localizada no 
município de Quatro Pontes, con-
quistou pela quarta vez o 1º lugar 
na premiação nacional dos Me-
lhores da Suinocultura Agriness. 
Neste ano a cerimônia foi online 
em função do novo coronavírus e 
foi realizada na última quinta-fei-
ra (30). A granja quatroponten-
se conquistou o troféu Leitão de 
Ouro a nível nacional, categoria 
Melhores Brasil - Mais de 3000 
matrizes, com 33,97% leitão por-
ca/ano. 

O suinocultor Milton Becker, 
proprietário da granja, conta que 
há seis anos participa da pre-
miação e pela 4ª vez conquista o 
1º lugar e duas vezes fi cou em 2º 
lugar em nível nacional. “Estou 
muito feliz e acredito que Quatro 
Pontes também. Esse prêmio é 
a comprovação que estamos no 
caminho certo. Estar entre os me-
lhores é a certeza que obtemos 
sucesso no que temos feito. Além 
disso, a premiação comprova que 
estamos evoluindo e temos espa-
ço para continuar progredindo. 

ciamento Agriness S2, estabeleci-
dos no Brasil, com granjas do tipo 
U.P.L. (Unidade Produtora de Lei-
tão) ou Ciclo Completo. Durante 
um ano (de janeiro a dezembro), 
os participantes enviam men-
salmente seus dados via internet 
para a atualização das informa-
ções no campeonato e têm acesso 
a uma ferramenta que permite a 
visualização da sua classifi cação 
geral, bem como a comparação da 
sua granja com as de outros pro-
dutores do país.

Ao fi nal do campeonato, após 
um ano de avaliações e compa-
rações, é realizada uma auditoria 
fi nal nos dados das granjas e a 
lista das dez melhores do Brasil é 
divulgada. 

Atualmente, o Melhores da Sui-
nocultura Agriness conta com 
a participação de mais de 1.500 
granjas, somando mais de um mi-
lhão de matrizes. São granjas de 
diferentes portes, diferentes sis-
temas de produção, distribuídas 
por todas as regiões do Brasil e da 
Argentina.

Hoje temos 4,3 mil matrizes e é 
satisfatório. O apoio do Poder Pú-
blico também é muito importante 
e motiva a gente a conseguir esse 
ótimo resultado”, diz. 

O Melhores da Suinocultura 
Agriness tem abrangência restrita 
a usuários do software de geren-

Azul voltou a operar voos para Foz do Iguaçu na última segunda-feira (4) Divulgação

Suinocultor Milton Becker, proprietário 
da Granja Becker Divulgação

Granja de Quatro Pontes conquista 1º lugar 
em prêmio nacional de suinocultura

A empresa Azul Linhas Aéreas re-
tomou nesta semana as operações 
para o Aeroporto Internacional de 
Foz do Iguaçu. O terminal não re-
cebia voos de passageiros desde o 
dia 13 de março, quando o último 
avião vindo de Guarulhos, da La-
tam, chegou à fronteira.

O voo da Azul de Campinas (SP) 
para Foz do Iguaçu está sendo fei-
to por aeronaves Airbus A320neo, 
para 174 passageiros. No Paraná a 
empresa também retomou a linha 
área para Londrina.

O voo de retomada, realizado na 
segunda-feira (4) marcou a reto-
mada ainda tímida dos voos para a 
cidade, por enquanto apenas com 
conexão para a cidade paulista 
de Campinas. A Gol Linhas Aére-
as também anunciou a retomada 
dos voos, previsto para o dia 24 de 
maio, com frequências semanais 
na segunda, quarta, quinta, sexta-
-feira e domingo.

Segurança sanitária
A Azul ressalta que mantém um 

rígido padrão de higiene esta-
belecido pela Associação Inter-
nacional de Transportes Aéreos, 
pela Anvisa e pelo Ministério de 
Saúde. Segundo informações 
divulgadas pela companhia, as 
aeronaves são higienizadas após 
cada voo. “A companhia tem usa-
do descontaminantes bacterici-
das que contam com um princí-
pio ativo que elimina o vírus da 
Covid-19 em 99,99% dos casos”, 
afi rma nota divulgada pela em-
presa.



PRETO NO BRANCO .15SEXTA-FEIRA 8 DE MAIO DE 2020

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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Morte de criança após receber 
atendimento em UPA vai parar 
no Ministério Público 
A menina de 5 anos foi mandada pra casa, onde acabou falecendo. O laudo do IML 
apontou apendicite aguda como causa

A morte de uma criança de ape-
nas 5 anos de idade na última 
quarta-feira (6), em Cascavel, 
foi parar no Ministério Público. 
O vereador Fernando Hallberg 
(PDT) protocolou na 9º Pro-
motoria de Justiça um ofício 
pedindo que sejam tomadas 
providências para investigar o 
suposto crime de negligência e 
pedindo ainda que o Ministério 
Público apure a informação de 
que na UPA Tancredo não há 
pediatras. A denúncia foi proto-
colada também na Delegacia da 
Polícia Civil e no CRM - Conse-
lho Regional de Medicina.

Segundo familiares, a menina 
Ana Paula de Lima Navarro pas-
sou mal na terça-feira (5) e foi 
encaminhada para a UPA Tan-
credo. No local, passou pela tria-
gem e teria sido medicada com 
remédio usado no tratamento de 
prisão de ventre, sendo liberada 
posteriormente.

Na quarta-feira ela voltou a 
passar mal, mas desta vez não 
houve nem tempo para o so-
corro. Quando os socorristas 
do Samu chegaram à residência 
ela já estava morta. Mais tarde, 
o laudo do IML apontou que 
ela morreu em função de uma 
apendicite aguda. 

Hallberg questiona de que 
forma os direitos garantidos 
pela Constituição Federal em 
seu artigo 196, que declara: “a 
saúde é direito de todos e dever 
do Estado”, estão sendo garanti-
dos à população, especialmente 
aquela, como da menina que 
faleceu, mais vulnerável econo-
micamente. “O que percebemos 
é uma total falta de respeito, 
consultas rápidas e falhas, aten-
dimentos precários que dia a dia 
vão ceifando vidas, como a desta 
menina, de apenas cinco anos 
de idade”, critica Fernando Hall-
berg.

Nota
A Secretaria da Saúde de Casca-
vel emitiu nota oficial sobre o 
caso ainda na noite de quarta-
-feira. Na nota, diz que irá oficiar 
o Consamu, gestor da UPA Tan-
credo, para que faça a investiga-
ção e sindicância do caso.

Acrescenta ainda que “o mu-
nicípio reitera que disponibiliza 
profissionais de saúde, exames 
diagnósticos e medicamentos, 
cabendo a cada profissional de 
saúde realizar a avaliação e es-
tabelecer a melhor conduta para 
atender aos pacientes”.UPA Tancredo, para onde a criança foi encaminhada e liberada posteriormente Divulgação

Duas das mais tradicionais festas 
da região Oeste do Paraná foram 
canceladas pela prefeitura de Ma-
rechal Cândido Rondon. Trata-se 
das edições de 2020 da Expo Ron-
don, tradicionalmente realizada 
em julho e da Oktoberfest, realiza-
da anualmente em outubro. 

Havia uma grande expectativa 
em torno do assunto, inclusive 
da possibilidade de transferir os 
eventos, mas o que acabou sendo 
descartado. “Neste ano de 2020 
não teremos a realização da Expo 
Rondon e da Oktoberfest, por 
conta da pandemia da Covid-19”, 
anunciou oficialmente o prefeito 
Marcio Rauber na tarde de segun-
da-feira (04).

De acordo com o prefeito, a 
decisão foi tomada em conjunto 
com a direção da Proem - Funda-
ção Promotora de Eventos, com 
base no bom senso, neste mo-
mento delicado da pandemia. Ele 
relatou que nas últimas semanas 
foram consultadas inúmeras li-
deranças ligadas à realização do 
evento, entre elas os dirigentes da 
Associação Comercial e Empresa-
rial - Acimacar. “Depois de ouvir 
várias e importantes opiniões e 
avaliar prós e contras, chegamos à 
conclusão de que é mais pruden-

Hospital de Campanha
No Centro de Eventos, onde 
acontece a exposição do comér-
cio e da indústria durante a Expo 
Rondon, o governo municipal 
instalou um Hospital de Campa-
nha, com 76 leitos. “É um inves-
timento importante, preventivo, 
que poderá ser usado no atendi-
mento a possíveis pacientes da 
Covid-19. Esperamos não pre-
cisar usá-lo, mas se for necessá-
rio, está tudo preparado. O mais 
importante é que a população 
continue se cuidando, seguindo 
os protocolos de prevenção para 
que consigamos superar esta cri-
se da melhor maneira possível”, 
concluiu.

te cancelar a Expo e a Oktoberfest 
deste ano”, anunciou.

“Os novos tempos exigem novas 
atitudes”, afirmou o prefeito, ao 
destacar que “vivemos um perío-
do de incertezas, na torcida para 
que isso tudo passe e termine com 
os menores efeitos possíveis, na 
economia e principalmente na 
saúde”. O chefe do poder execu-
tivo rondonense foi enfático ao 
ressaltar que “acima de tudo está 
a proteção à saúde da população, 
e isso exige medidas corajosas e 
nem sempre simpáticas para to-
dos. A responsabilidade sobre os 
nossos ombros é imensa e, por 
isso, procuramos agir sempre com 
bom senso”.

Centro de Eventos, que sempre abrir os grandes eventos do município, virou 
Hospital de Campanha Divulgação

Expo Rondon e Oktoberfest são canceladas 
em função da Covid-19 

Atendendo a um pedido dos empre-
sários Gustavo e Karla Coelho Mar-
tins, proprietários das autoescolas 
Ella e Bello de Curitiba, o deputado 
estadual e Líder do Governo, Hus-
sein Bakri, levou algumas demandas 
do setor ao Chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, e ao Diretor-Geral do Detran, 
Coronel Cesar Kogut.

A partir dessa articulação e do 
auxílio do Secretário Sandro Alex, o 
Paraná foi o primeiro Estado a for-
malizar junto ao Conselho Nacional 
de Trânsito o pedido de liberação 
durante a pandemia das teleaulas 
teóricas nos cursos de formação de 
condutores, o que foi autorizado 
pelo órgão federal na quarta-feira da 
semana passada (29).

Conforme portaria editada pelo 
Detran na última terça-feira (5), es-

tão autorizadas as aulas remotas nas 
autoescolas do Paraná assim que as 
plataformas online forem homolo-
gadas, o que deve ocorrer nos próxi-
mos dias. Por meio de outra portaria 
editada hoje (7), também fica esta-
belecido um cronograma para reto-
mada das aulas práticas de direção a 
partir da próxima segunda-feira (11), 
dos exames teóricos para 1ª habilita-
ção e das provas de reciclagem (dia 
18) e dos exames práticos (dia 25). 

Além de condicionar os serviços 
aos cuidados de saúde exigidos, as 
portarias levam em conta que mui-
tos paranaenses dependem da car-
teira de motorista como único meio 
de sustento ou atuam no transporte 
de cargas essenciais, como alimen-
tos, medicamentos e equipamentos 
de saúde.

Autoescolas retomarão as 
atividades gradativamente em 
maio, anuncia Hussein Bakri 

Deputado Hussein Bakri (Líder do Governo), Guto Silva (Chefe da Casa Civil) 
e Coronel Cesar Kogut (Diretor-Geral do Detran) Divulgação

ÚLTIMA HORA




