
CASO DE 
POLÍCIA

A Polícia Civil de Cascavel foi acionada esta semana para 
investigar uma denúncia de que máquinas da Prefeitura 
estariam executando obras em propriedade particular. 

A administração sustenta o serviço é regular e está 
respaldado em leis municipais.

Copel doa R$ 5 milhões 
para combate à covid-19 

no Paraná
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sobre vídeo impulsionado no 
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Nem bem recuperados da travada econômica de março e abril, os cascavelenses foram surpreendidos esta semana 
com a ameaça do prefeito Leonaldo Paranhos de um novo fechamento, ainda mais drástico que o primeiro. 

Cascavel tem 113 casos confi rmados de coronavírus.

Paranhos ameaça fechamento total
COVID-19 
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CHARGE

FIQUE LIGADO

A pandemia do novo coronavírus, sem dúvidas, será 
um divisor de águas na história de todos os países. 
Além da inestimável perda de vidas, ela também mar-
cará uma mudança social e econômica severa, com 
impactos na cadeia de produção, consumo, geração 
de empregos e riquezas.

Embora ainda não tenhamos um tratamento ofi -
cial ou vacinas para o enfrentamento do novo co-
ronavírus, o que torna impossível saber até quando 
teremos uma situação de pandemia para avaliar efe-
tivamente suas consequências, é unânime entre os 
especialistas que o Produto Interno Bruto (PIB) de 
todos os países irão cair. A recuperação dessa crise 
mundial será lenta e dependerá muito dos governos 
promoverem um trabalho focado para diminuir o 
número de empresas que irão sucumbir perante a 
recessão que se aproxima a passos largos.

Para se ter uma ideia das difi culdades econômicas 
que nos aguardam, em 2015 e 2016 tivemos uma das 
maiores recessões da história do país, com uma que-
da de 3,8% e 3,6% de nosso Produto Interno Bruto 
(PIB), o que resultou no crescimento do desemprego 
e do endividamento familiar. Conforme análises do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), um cenário 
ainda pior acontecerá em 2020, com possibilidade do 
Brasil apresentar uma queda de 5,3% no PIB e o resto 
do mundo uma retração de 3%.

Por possuirmos menor poder fi nanceiro, provavel-
mente levaremos mais tempo para nos reerguemos 
do que as grandes potências como Estados Unidos, 
China e Alemanha. Nossa recuperação passará por 
um tripé econômico que incluirá o agronegócio, que 
se mantém forte mesmo nesse período de pandemia; 
programas de transferência de renda, buscando ofe-
recer um suporte para as famílias mais atingidas pela 
recessão e, especialmente, ampliação e acesso a li-
nhas de crédito e benefícios fi scais para os pequenos 
e médios empresários.

De acordo com dados do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), as 
pequenas empresas são responsáveis por mais de 
54% dos empregos formais do país e correspondem a 
30% do PIB. O dano econômico nesse segmento tem 
sido mais pesado, uma vez que encontram difi culda-
des para manter crédito e capital de giro com a queda 
do consumo, o que causará um grande impacto nos 
índices de desemprego se não forem colocadas em 
prática políticas de apoio efetivas e acessíveis.

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas promoveu um estudo que aponta, no 
cenário mais pessimista, que a pandemia do corona-
vírus poderá ampliar a taxa de desemprego no país 
de 11,6% para 23,8%. Mesmo que os números não 
sejam tão extremos até o fi nal do ano, é inegável que 
haverá um aumento substancial e que exige do po-
der público planejamento para lidar com essa nova 
realidade, tanto com as políticas de transferência de 
renda quanto com o suporte ao pequeno e medio 
empresário.

Nos últimos dez anos o Brasil apresentou o pior 
crescimento de sua história, com um aumento pífi o 
de 0,9% no PIB, número que deverá piorar com os 
resultados de 2020. A tão esperada recuperação da 
economia foi substituída por uma nova e singular cri-
se que só poderá ser superada com seriedade e união 
entre o poder público, iniciativa privada e sociedade 
civil em prol de ações estratégicas que minimizem os 
danos econômicos e criem, gradualmente, alternati-
vas para que possamos voltar ao caminho do desen-
volvimento.

Economia 
pós-coronavírus 

Há quase dois 
meses o prefeito 
Leonaldo Para-
nhos não tira o 
colete da Defesa 
Civil. Transfor-
mou a vesti-
menta numa 
espécie de uni-
forme ofi cial da 
sua propaganda pessoal e do seu gover-
no. 

Vez ou outra também usa o capacete 
de engenheiro para alardear e impul-
sionar via Facebook e programas de TV 
comprados que, mesmo em meio à pan-
demia, as obras continuam acontecen-
do. Tenta passar a falsa imagem de que 
tudo está bem.

Sabemos que a cidade não está bem. 
A economia não está bem. O próprio se-
tor de Finanças da Prefeitura já admitiu 
que a arrecadação do Município já caiu 
em 27% durante o mês de abril. E a ten-
dência é cair mais se a pandemia perdu-
rar por muito tempo. 

Apesar de anunciar estudos, gráfi cos, 
consultorias, e ter adiado por alguns 
dias o vencimento do IPTU, até agora 
muito pouco se viu de concreto para 
socorrer as empresas que estão sendo 
atingidas pela crise. Muito pouco se viu 
para ajudar a preservar os empregos dos 
cascavelenses. Quase nada, a não ser o 
marketing político. 

Claro, é ano de eleições e o marketing 

faz parte da es-
tratégia para 
conquistar men-
tes e corações, 
especialmente 
das faixas mais 
vulneráveis da 
população. 

Mas, é lamen-
tável e desres-

peitoso o que se faz em Cascavel. Usar 
deste problema humanitário que é a 
pandemia para fazer propaganda de 
governo a qualquer custo e meio. Total 
e absoluto oportunismo político para 
vangloriar-se dos feitos, infl ando os egos 
de uma plateia cada vez menor que 
aplaude e no fi m acaba pagando o pato.

Gasta tempo e energia para maquiar 
uma imagem ilusória de político aus-
tero que se apresenta ao público como 
atuante. Talvez fosse mais efi caz e bara-
to ser um pouco mais autêntico. 

Muitos políticos pelo Brasil afora já se 
deixaram levar pelo marketing e destru-
íram o melhor do seu personagem para 
apresentá-lo artifi cialmente, sem uma 
identidade própria. 

Paranhos ganharia em economia e em 
efi cácia se, ao invés de se deixar plasmar 
artifi cialmente pelo marketing, apren-
desse a se apresentar com suas virtudes 
e seus defeitos e sem querer parecer ser 
melhor e nem pior do que realmente é. 
O povo agradeceria, e os cofres públicos 
também.

15 DE MAIO
1972 - Decreto federal 70.521 autoriza o 
funcionamento da Fecivel, primeira base da 
Unioeste, proposta dois anos antes.

16 DE MAIO
1926 - Nasce, na Itália, o engenheiro Ciro 
Bucaneve. Integrou o setor de Planejamen-
to da Prefeitura, presidiu o Rotary Clube 
e elaborou os projetos do Autódromo e 
Estádio Ciro Nardi.
1976 - Cotriguaçu e Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina decidem 
construir um Terminal Portuário para a soja 
das regiões Oeste e Sudoeste.

17 DE MAIO
1974 - Generais-presidentes do Brasil e Pa-
raguai, Ernesto Geisel e Alfredo Stroessner, 
criam a diretoria executiva de Itaipu. 
1999 - Ação violenta de despejo sem 
mandado judicial na ocupação do Jardim 
Gramado. Várias pessoas resistem e se 
ferem. 

18 DE MAIO
1901 - Nasce Francisco 
Stocker (foto), em Canoi-
nhas (SC). Agropecuaris-
ta, não residia na cidade 
de Cascavel, mas foi 
vereador e delegado de 
Polícia antes da criação 

do Município.
1967 - Criado o Sindicato Rural Patronal 
de Cascavel, sob a presidência de Antônio 
Simões de Araújo. 

19 DE MAIO
1970 - Comissão de Ensino Superior de 
Cascavel envia ao governo do Paraná docu-
mento propondo a criação da Universidade 
do Oeste.
1993 - Criada a Sociedade Cultural Germâ-
nica de Cascavel.

20 DE MAIO
1973 - Palotina promove a 1ª Bienal da 
Soja. 
1998 - Recriado ofi cialmente o distrito 
administrativo de São Salvador. 
1957 - Jagunços matam o vereador Pedro 
José da Silva, o Pedrinho Barbeiro, de Verê, 
iniciando a Revolta de 1957, que afetou as 
regiões Oeste e Sudoeste.

Paulo Litro
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Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O presidente Walter Parcianello 
avisa que não fornecerá informações 
sobre aplicações fi nanceiras do Institu-
to de Previdência. O resguardo é previs-
to na legislação. O vereador Fernando 
Hallberg quer saber números.

POLÍTICA

Perguntar será que ofende? 

Progressista assediado    
A semana política fecha com novidade 
quanto ao comportamento do prefei-
to Leonaldo Paranhos. Ele parou de 
dizer que não sabe se concorrerá à 
reeleição. Até conversou com o em-
presário Hélio Laurindo (foto) e pediu 
apoio dele numa aproximação junto ao 
Progressista do vereador Mauro Sei-
bert e da pré-candidata Inês de Paula. 
Ela é a presidente da sigla, não cogita 
recuar da disputa e tem o prestígio 
do deputado Ricardo Barros, dirigente 
estadual do partido. O alcaide começa 
a se mexer.

A coluna foi alcançada por questionamentos relacionados ao documento acima. 
Preto no Branco vai encaminhar ao setor e aguardar respostas. 

Qual o conteúdo dos disparos? A licitação teve outros concorrentes? Quais? O 
valor de R$ 20 mil é para os disparos e os números de celulares de Cascavel, ou 
apenas disparos? Se os números de celular pertencem ao município, onde podem 
ser coletados? Após os disparos é possível verifi car os números de celulares? Qual o 
critério de disparos dos 75 mil? O conteúdo disparado era institucional e informativo 
ou continha promoção pessoal?

O valor fi nal líquido é de 24.850,00. Ou seja, R$ 0,33 por disparo.

Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Câmara esculacha a Sanepar 

Primeiro foi Celso Dalmolin (PL) que abriu fogo contra as tarifas salgadas 
da água. Outros vereadores fi zeram coro e o sarrafo pegou parelho em cima 
da Sanepar. O vereador Misael Junior (PSC) endureceu na tribuna dizendo 
que a empresa está metendo a mão no bolso do cascavelense. Segundo ele, 
existem 100.000 relógios na cidade e, numa hipotética cobrança a mais de R$ 
50,00 em cada tarifa, o montante arrecadado de forma abusiva chegaria aos 
R$ 5 milhões. O gerente regional da Sanepar, Renato Bueno, afi rma que não 
existe malandragem e, além dos vazamentos, houve aumento no consumo. O 
tiroteio vai longe.

Vereador Misael e Renato Bueno Divulgação

Não há bem que sempre dure, nem 
mal que nunca acabe. O adágio pode 
ser aplicado à medição da aprovação 
dos gestores públicos em tempos de 
medidas impopulares no combate ao 
coronavírus. Pesquisa da Voxdata que 
a Massa FM deve divulgar nesta sex-
ta-feira (15), indica queda na aprova-
ção do prefeito Leonaldo Paranhos. A 
aferição anterior apontou mais de 80% 
de aceitação.  O quadro mudou depois 
da desastrada live do domingo passa-
do (10), quando Paranhos ameaçou 
fechar a cidade novamente a qualquer 
momento. A transmissão não conven-
ceu e deixou muita gente irritada.

Cai aprovação 
de Paranhos 

Folha congelada    
O Sindicato dos Servidores já sabe 
que a folha de pagamento não terá 
majoração alguma até agosto. Sequer 
a infl ação será repassada. O governo 
municipal reiterou à direção do Sismu-
vel decisão de priorizar os salários em 
dia e discutir itens não fi nanceiros do 
dissídio. Outra prioridade são os gas-
tos da Saúde. Abril fechou com redu-
ção de R$ 28 milhões na arrecadação.

Pauta magra    
A sessão da Câmara na terça-feira (12) 
teve só um requerimento na Ordem 
do Dia e nenhum projeto. A matéria, 
assinada pelo vereador Policial Madril 
(PSC), foi aprovada e pediu mais apoio 
do governo estadual no combate ao 
coronavírus em Cascavel. Desde o 
início da pandemia o governador Ra-
tinho Junior destinou cerca de R$ 18 
milhões ao município, valor que Madril 
quer ver aumentado.

Faust vira saco de pancada   
A vida política do ex-secretário de Esportes, Wanderley Faust 
(foto), anda agitada. Foi o pré-candidato a vereador do PSL que 
primeiro conferiu denúncia de uso do maquinário e mão de obra 
da prefeitura em área particular, na Linha Peroba. Esteve 
no local, postou vídeo nas redes sociais e compartilhou 
o assunto com o vereador Fernando Hallberg (PDT). 
De quarta-feira pra cá, Faust tem levado pancadas 
desferidas por aliados do prefeito Leonaldo Para-
nhos, inconformados com a ousadia. O pau pe-
gou geral.

O nome dela é Adriana 
Salles, servidora no Legis-
lativo fi liada ao Podemos e 
disposta a virar candidata. 
Alinhada à direita 
conservadora, 
Adriana (foto) é 
defensora da 
família, vida 
e livre inicia-
tiva. É contra 
o comunismo, 
aborto, desarma-
mento e ideologia 
de gênero. 
Ativista dos 
movimen-
tos de rua 
e líder do 
grupo 
Nação 
Direita. 
Boa 
sorte.

A vida política do ex-secretário de Esportes, Wanderley Faust 
(foto), anda agitada. Foi o pré-candidato a vereador do PSL que 
primeiro conferiu denúncia de uso do maquinário e mão de obra 
da prefeitura em área particular, na Linha Peroba. Esteve 
no local, postou vídeo nas redes sociais e compartilhou 
o assunto com o vereador Fernando Hallberg (PDT). 
De quarta-feira pra cá, Faust tem levado pancadas 

Alinhada à direita 
conservadora, 
Adriana (foto) é 
defensora da 
família, vida 
e livre inicia-
tiva. É contra 
o comunismo, 
aborto, desarma-
mento e ideologia 
de gênero. 
Ativista dos 
movimen-
tos de rua 
e líder do 

Advogada bolsonarista 
quer a Câmara 
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GERAL

Empregos
Apesar do cenário de incertezas provocado pela pandemia do novo 
coronavírus, a C.Vale reafirmou que manterá o plano de investimen-
tos e abrirá 2.200 novos postos de trabalho até o final deste ano 
em Umuarama e Assis Chateaubriand. Em Umuarama, a coopera-
tiva pretende contratar cerca de duas mil pessoas a partir de julho, 
com a reativação de um frigorífico da extinta Averama, arrendado 
por uma joint-venture da C.Vale com a Pluma Alimentos. A maior 
parte dos cargos será operacional, para atuação em linha de pro-
dução, estocagem, expedição, processamento de frango e outras 
áreas. Em Assis Chateaubriand, a C.Vale pretende inaugurar ainda 
em 2020 um hipermercado. Entre os 200 profissionais que serão 
contratados estão operadores de caixa, repositores, açougueiros e 
padeiros, entre outros.

Lucro da Sanepar
A Sanepar registrou crescimento de 17,7% no lucro líquido no pri-
meiro trimestre, para R$ 256 milhões, na comparação anual. A re-
ceita da companhia cresceu 13,4% de janeiro a março, para R$ 1,25 
bilhão, ante mesmo período de 2019. O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização (Ebtida, na sigla em inglês) somou 
R$ 520,9 milhões no período, crescimento de 15,1%. A companhia 
atribuiu o resultado ao reajuste anual de 8,37%, em vigor desde 
maio de 2019, e do restabelecimento do reajuste tarifário anual de 
3,76%, válido desde novembro. Além disso, a companhia registrou 
crescimento de 2% no número de economias (unidades consumi-
doras) de fornecimento de água, para 4,02 milhões de unidades, e 
de 4,1% nas economias com coleta de esgoto, para 3,04 milhões de 
unidades.

Venda de cimento
A comercialização de cimento no Brasil no mês passado caiu 6,9% 
sobre o mesmo período do ano passado, para 4,08 milhões de to-
neladas, mas avançou na comparação com março quando medida 
por dia útil, afirmou na última semana o Sindicato Nacional da In-
dústria do Cimento (Snic). Segundo a entidade, as vendas por dia 
útil de cimento no Brasil em abril somaram 185,5 mil toneladas, um 
crescimento de 9,8% sobre março e queda de 2,5% na comparação 
com abril de 2019. O Snic considera o índice de vendas por dia útil 
mais significativo para medir a performance do setor. No acumula-
do do ano até abril, as vendas de cimento no país registram queda 
de 1,9% sobre o mesmo período de 2019, para 16,8 milhões de to-
neladas.

Concessionárias de veículos
Com o tombo histórico nos emplacamentos durante a pandemia 
da covid-19, o futuro das concessionárias de veículos no Brasil é 
incerto. Das 7.300 lojas existente no país, cerca de 2,2 mil podem 
fechar definitivamente ainda em maio, de acordo com a associação 
das concessionárias, a Fenabrave. De acordo com entidade, além 
da paralisação das lojas por conta das regras de isolamento, os 
bancos não estão repassando o dinheiro para crédito, apesar da li-
beração do Banco Central. As concessionárias de veículos do Brasil 
empregam atualmente 315 mil pessoas. Além de pedir a reabertura 
dos negócios, a Fenabrave trabalha junto com as montadoras de 
veículos para a liberação de R$ 40 bilhões em empréstimos para 
que o setor automotivo passe pela crise.

R$ 5 bilhões para turismo
O governo federal publicou em edição do “Diário Oficial da União” 
da última sexta-feira (8), uma medida provisória que libera R$ 5 bi-
lhões para o financiamento de empresas do turismo afetadas pela 
pandemia da covid-19. O texto, que já havia sido anunciado anterior-
mente, foi publicado na data em que é comemorado o Dia Nacio-
nal do Turismo e segue para análise do Congresso. O montante vai 
abastecer o Fundo Geral do Turismo (Fungetur), criado na década 
de 1970 para financiar a infraestrutura do setor no país. Segundo o 
Ministério do Turismo, a linha de crédito atenderá desde agências 
e locais de hospedagem até parques temáticos e centros de con-
venções. Em coletiva, o ministro Marcelo Álvaro Antônio afirmou 
que 80% dos recursos irão para empréstimos a micro, pequenas e 
médias empresas. Os demais 20% serão disponibilizados para as 
grandes empresas.

O Paraná tem 1.723 leitos hospita-
lares já em funcionamento, entre 
UTIs e enfermarias, para o aten-
dimento exclusivo de pacientes 
com Covid-19. São 549 leitos de 
UTI adulto, 37 UTIs pediátricas e 
1.137 de enfermaria, dos quais 67 
pediátricos.

A estrutura atende todas as 
macrorregiões do Estado e foi im-
plantada ou aprimorada na rede 
hospitalar estadual já existente, 
além de contar com leitos contra-
tados em hospitais particulares e 
filantrópicos.

A Secretaria de Estado da Saúde 
também trabalha com a perspec-
tiva de aumentar a disponibilida-
de para pacientes com o novo co-
ronavírus, dependendo do avanço 
da pandemia no Estado. Além da-
queles já em funcionamento, tam-
bém se somam mais 2.115 leitos 
contratados, 631 de UTI e 1.484 
de enfermaria, que serão ativados, 
caso necessário.

De acordo com o último bole-
tim epidemiológico da Saúde, di-
vulgado no domingo (10), a taxa 
de ocupação dos leitos de UTI da 
Covid-19 é de 35% no Estado, com 
191 pacientes internados. Na en-
fermaria, o índice é de 19%, com 
207 pessoas internadas.

Estratégia
A estratégia do Governo, ressalta o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior, é usar a estrutura hospita-
lar já existente no Paraná, sem que 
haja a necessidade de construir 
hospitais de campanha, como 
acontece em outros estados. Em 
março, ele anunciou a criação de 
1.048 novos leitos – 317 de UTI – 
para o suporte médico-hospitalar 
dos pacientes com Covid-19, nú-
mero que já foi superado.

“O Paraná conta com um siste-
ma de saúde forte e regionalizado, 
com hospitais de qualidade em 
diversas cidades. Isso evita que o 
paciente receba o tratamento lon-
ge de sua residência”, diz o gover-
nador. “Era um planejamento que 
já tínhamos para a área da saúde 
e que foi agilizado por causa da 
pandemia da Covid-19”, afirma.

A conclusão das obras dos hos-
pitais regionais de Telêmaco Bor-
ba (Campos Gerais), Guarapuava 
(Centro) e Ivaiporã (Vale do Ivaí) 
foram aceleradas por conta da 
pandemia. “Trabalhamos com di-
ferentes cenários para garantir o 
atendimento sem sobrecarregar o 
sistema de saúde”, destaca o secre-
tário estadual da Saúde Beto Preto.

Entre os cinco
Um levantamento divulgado na 
semana passada pelo IBGE mos-
tra a preparação dos estados para 
o enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.

O Paraná está entre os cinco 
estados brasileiros com a melhor 
distribuição de leitos de UTI, com 
18 leitos para cada 100 mil habi-
tantes. O Estado também divide 
com o Mato Grosso do Sul a sexta 
posição na quantidade de respira-
dores, com 31 equipamentos por 
100 mil habitantes. Nas duas situ-
ações é a melhor posição no Sul do 
País.

Com relação aos profissionais 
de saúde, o Paraná também se 
destaca. Está em nono no núme-
ro de médicos (209/100 mil) e em 
oitavo no de enfermeiros (128/100 
mil).

Leitos por região
Na macrorregião Oeste, 19 hos-
pitais de Cascavel, Francisco Bel-

trão, Foz do Iguaçu, Pato Branco, 
Toledo, Assis Chateaubriand, Ma-
telândia, Chopinzinho, Manguei-
rinha, Coronel Vivida, Palmas, Pa-
lotina, Santa Isabel do Oeste, Dois 
Vizinhos e Pranchita somam 206 
leitos para pacientes com o novo 
coronavírus, 73 de UTI e 134 en-
fermarias. Outros 307 leitos estão 
disponíveis para serem ativados 
na região, 114 UTIs e 193 enferma-
rias.

Na macrorregião Leste são 916 
leitos para pessoas com o novo 
coronavírus, sendo 329 UTIs e 
587 enfermarias. Isso inclui 36 
hospitais de Curitiba, Araucária, 
Campina Grande do Sul, Campo 
Largo, São José dos Pinhais, União 
da Vitória, Paranaguá, Ponta Gros-
sa, Castro, Irati, Telêmaco Borba, 
Guarapuava, Laranjeiras do Sul 
e Lapa. A capacidade de atendi-
mento da região pode ser amplia-
da para mais 1.176 leitos, 287 UTIs 
e 889 enfermarias.

A população da macrorregião 
Noroeste conta com 331 leitos, 
102 de UTI e 228 de enfermaria. 
A estrutura está dividida entre 17 
hospitais Maringá, Umuarama, 
Paranavaí, Sarandi, Colorado, 
Mandaguari, Campo Mourão, 
Goioerê, Cianorte e Loanda. Além 
destes, mais 354 leitos podem ati-
vados, 114 de UTI e 240 de enfer-
maria.

As unidades disponibilizadas 
para a macrorregião Norte somam 
269 leitos, 82 UTIs e 187 enferma-
rias. Eles estão distribuídos em 15 
hospitais de Londrina, Arapongas, 
Apucarana, Ivaiporã, Cornélio 
Procópio, Jacarezinho, Bandeiran-
tes e Santo Antônio da Platina. Há, 
ainda, a disponibilidade de mais 
116 UTIs e 162 enfermarias, tota-
lizando 278 novos leitos.

No Oeste, 19 hospitais somam 206 leitos para pacientes 
com o novo coronavírus, sendo 73 de UTI e 134 enfermarias

Paraná tem mais de 1.700 
leitos exclusivos para 
pacientes de Covid-19 

São 586 leitos de UTI e 1.137 de enfermaria já em funcionamento, além 2.115 que podem ser acionados AEN

PARANÁ 
PRODUTIVO 
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GERAL

Valor será utilizado para compra de 
200 mil kits para testes PCR e pelo menos 1,2 milhão 

de máscaras triplas, como as usadas nos hospitais

Copel doa R$ 5 milhões 
para combate ao 

coronavírus no Paraná

Sede da Copel no Paraná Divulgação

A Copel doará ao Estado R$ 5 mi-
lhões para a compra de testes e 
máscaras destinados ao combate 
do novo coronavírus. O investi-
mento, aprovado pelo Conselho 
de Administração da empresa, foi 
confirmado na terça-feira (12), 
pelo presidente da companhia, 
Daniel Slaviero.

O anúncio foi feito em reunião 
promovida por empresários para-
naenses e realizada por vídeo com 
o governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Junior, que desta-
cou a importância da contribui-
ção, assim como das doações que 
o Estado está recebendo de diver-
sas organizações.

“Em valor individual, essa é a 
maior contribuição financeira que 
o Estado está recebendo de uma 
empresa, mas todas as doações 
são igualmente importantes para 
que possamos enfrentar a pande-
mia”, disse Ratinho Junior, ressal-
tando também a colaboração dos 
demais poderes do Estado no en-
frentamento ao novo coronavírus.

Slaviero destacou que o valor 
doado pode ser ainda maior. Para 
isso, a Copel lançará, a partir de 
21 de maio, a campanha Fatura 
Solidária, que estimula o engaja-
mento dos clientes dos serviços de 
energia elétrica e internet forneci-

dos pela empresa.
A cada nova adoção da fatura 

digital, a Copel destinará R$ 2 ao 
projeto social. E cada nova adesão 
ao débito automático irá gerar a 
doação de R$ 3, sem nenhum cus-
to para os consumidores. Isso vale 
também para os clientes da Copel 
Telecom.

TESTES E MÁSCARAS
Com os R$ 5 milhões de doa-

ção, a Copel vai repassar à saúde 
do Estado 200 mil kits para testes 
PCR e pelo menos 1,2 milhão de 
máscaras triplas, como as usadas 
nos hospitais. Estes materiais se-
rão entregues a partir de junho. Os 
resultados da campanha Fatura 
Digital se somarão mês a mês à 
doação inicial.

Toda a destinação dos materiais 
doados será orientada pelo Gover-
no do Estado, através da Secreta-
ria de Saúde. A distribuição dos 
testes será operacionalizada pelo 
Instituto de Biologia Molecular do 
Paraná (IBMP), enquanto a entre-
ga das máscaras ficará a cargo da 
Fundação da Universidade Fede-
ral do Paraná (Funpar).

De acordo com o presidente da 
Copel, as ações estão alinhadas 
ao compromisso de responsabi-
lidade social da empresa. “É uma 

parcela de contribuição que a 
Copel oferece à população e aos 
profissionais de saúde que estão 
na linha de frente no combate ao 
coronavírus”, explicou Slaviero.

A companhia está trabalhando 
em um regime de contingência 
para garantir a manutenção das 
operações de seus serviços, essen-
ciais para a economia e a qualida-
de de vida dos paranaenses. Mais 
de 4 mil funcionários estão atuan-
do em trabalho remoto.

COMO PARTICIPAR 
Quem ainda recebe a conta de 

luz ou de internet da Copel em pa-
pel pode mudar para a fatura digi-
tal através do aplicativo gratuito e 
da agência virtual em www.copel.
com.

A programação do débito auto-
mático pode ser feita diretamente 
no aplicativo da Copel, para cor-
rentistas dos principais bancos. 
No Banco do Brasil, é preciso in-
formar o número do convênio: 
13896.  É importante confirmar 
com o banco se a adesão foi con-
cretizada.

As operações realizadas a partir 
de 21 de maio contribuirão para 
a campanha de arrecadação de 
fundos para auxiliar no combate à 
pandemia da Covid-19.

De acordo com o boletim sema-
nal da dengue divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
na terça-feira (12), há 167.707 
casos confirmados da doen-
ça no Estado. São 10.289 novos 
casos em relação ao informe 
anterior, que registrava 157.418 
confirmações. Mais dez mortes 
ocorreram por causa da den-
gue. Os óbitos aconteceram em 
fevereiro e abril e estavam em 
investigação. O Paraná acumula 
132 óbitos desde julho do ano 
passado.

No Paraná, 228 municípios 
estão em situação de epidemia. 
Entraram para esta relação Apu-
carana, Congonhinhas, Planalto, 
Jundiaí do Sul e Foz do Jordão. 
Todos apresentam taxa de inci-
dência proporcional acima de 
300 casos por 100 mil habitan-
tes.

São 303.548 notificações para 
a dengue em todas as regiões do 
Estado. O boletim totaliza dados 
de julho de 2019 até a última se-
gunda-feira (11).

O secretário estadual da Saú-
de, Beto Preto, alerta que a den-
gue mata e que os números con-
firmam a gravidade da situação, 
inclusive com crianças entre os 
óbitos confirmados nesta sema-
na.

Curva de redução
Apesar do número expressivo de 
casos, a curva epidemiológica da 
dengue começa a mostrar ten-
dência de queda.

De acordo com análise das 
quatro últimas semanas (sema-
nas epidemiológicas 16 a 19), 
essa tendência de redução pode 

ser avaliada em pelo menos 167 
municípios. “Na maioria dessas 
cidades atuamos em parceria 
com as secretarias municipais 
de Saúde, realizando mutirões 
técnicos para eliminação dos 
criadouros, nos meses que acon-
teceram a pandemia do novo 
coronavírus”, explica a coordena-
dora de Vigilância Ambiental da 
Sesa, Ivana Belmonte.

A atual tendência de queda 
independe do índice acumula-
do no período epidemiológico. 
O cálculo é feito semanalmente, 
avaliando a taxa de incidência 
em cada cidade.

Óbitos
Entre os dez óbitos confirmados 
nesta semana, dois são de crian-
ças. Outro dado que chama a 
atenção e que cinco pessoas que 
morreram não apresentavam co-
morbidades associadas.

Dois óbitos foram município 
de Paranavaí, de duas mulheres, 
uma de 67, com cardiopatia as-
sociada, e outra de 58 anos, sem 
comorbidade.

As demais mortes aconteceram 
em: Foz do Iguaçu, homem, 53 
anos, sem comorbidade); Casca-
vel, homem, 21 anos, sem comor-
bidade; Douradina, homem, 91 
anos, sem comorbidade; Sarandi, 
mulher, 54 anos, com epilepsia 
associada; Toledo, mulher de 43 
anos, que havia passado por ci-
rurgia bariátrica há quatro anos; 
Tupassi, homem de 63 anos, com 
hipertensão; Assis Chateubriand, 
um menino de 8 anos, sem co-
morbidade; e Maringá, menino 
de 4 anos que apresentava seque-
la neurológica.

A Fifa divulgou as novas da-
tas para a realização da Copa do 
Mundo de Futsal da Lituânia, por 
meio de comunicado oficial. A 
competição vai ocorrer no segun-
do semestre do ano que vem, en-
tre os dias 12 de setembro e 3 de 
outubro. A disputa inicialmente 
estava prevista no calendário de 
2020, teve de ser adiada devido à 
pandemia do novo coronarívus 
(covid-19).

A crise na saúde também pro-
vocou o reagendamento dos cam-
peonatos de base organizados 
pela Fifa. A Copa do Mundo Femi-
nina sub-20, com sede na Costa 
Rica e no Panamá, foi transferida 
para o início de 2021: será de 20 de 
janeiro a 6 de fevereiro. Apesar da 
mudança, está mantido o regula-
mento de participação: poderão 

competir  atletas que nasceram 
em 2000, ou seja, que completam 
21 anos no ano da disputa.

O mesmo vale para os atletas 
que disputarão a Copa do Mundo 
masculina sub-17: os jogadores 
que nasceram em 2003, que con-
sequentemente completarão 18 
anos em 2021, não terão impe-
dimento de representar suas res-
pectivas seleções. O Mundial des-
ta categoria foi confirmado para o 
período que vai de 17 de fevereiro 
a 7 de março, na Índia.

Já o 70º Congresso da FIFA, com 
sede em Adis Abeba (Etiópia), 
adiado para o dia 18 de setembro 
- o evento estava marcado para 5 
de julho mas foi adiado devido à 
pandemia - está mantido no ca-
lendário da entidade, até o mo-
mento.

Boletim semanal da dengue 
confirma mais dez mortes

FIFA divulga novas datas 
de competições adiadas 

devido à pandemia
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Prefeitura patrocina publicação no Facebook 
com promoção da imagem de Paranhos 
O impulsionamento de conteúdo no Facebook é permitido, mas a divulgação de material publicitário 
para autopromoção de prefeito que pode confi gurar ato de improbidade administrativa

Postagem impulsionada na página da Prefeitura no Facebook faz promoção pessoal do prefeito Paranhos

Desde o início da sua gestão o pre-
feito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, tem usado com maestria as 
redes sociais para promover a sua 
imagem e o seu governo. As pos-
tagens acontecem tanto nas suas 
contas pessoais como também 
nas páginas ofi ciais do Município. 
Até aí, nada de errado.

Ocorre que organicamente as 
publicações nas redes sociais têm 
um alcance limitado. E, por con-
ta disso, os próprios provedores 
oferecem a possibilidade dos usu-
ários impulsionarem ou patroci-
narem determinadas postagens, 
pagando por isso. O resultado é 
um alcance muito maior do que 
uma publicação normal. 

Foi essa a estratégia usada no 
dia 1º de maio pela Prefeitura de 
Cascavel na sua página ofi cial no 
Facebook. Foi impulsionada uma 
publicação com vídeo da marato-
na de eventos públicos promovida 
pelo prefeito Paranhos naquele 
dia e no anterior, com a chamada 
“Dia do Trabalho é dia de ENTRE-
GAR OBRAS!”.

Com o patrocínio da postagem, 
ela teve um alcance muito supe-
rior a qualquer outra publicação 
dos últimos dias na página. Rece-
beu mais de 890 curtidas, mais de 
180 comentários e foi comparti-
lhada mais de 140 vezes, multipli-
cando de forma extraordinária o 
seu alcance. 

O uso da ferramenta não é ilegal 

fora do período eleitoral. Mas, é 
ilegal associar a imagem do prefei-
to ou qualquer outro agente públi-
co a qualquer tipo de publicidade 
governamental. E o vídeo patro-
cinado na página da prefeitura, 
além de associar a imagem do pre-
feito Paranhos às obras públicas, é 
narrado pelo próprio Paranhos. 

Promoção pessoal
Segundo a legislação, a divulga-
ção de material publicitário para 
autopromoção do prefeito pode 
confi gurar ato de improbidade 
administrativa. Ao patrocinar o 
conteúdo na página ofi cial da 
prefeitura, subentende-se que é o 
município que está pagando pela 
publicidade, ferindo os princípios 
da impessoalidade, legalidade e 
moralidade administrativa ao pu-
blicar material publicitário enal-
tecendo a atuação do prefeito. É 
considerado ato ímprobo veicular 
a imagem pessoal em propaganda 
institucional do município, inde-
pendente de qual for o meio, jor-
nal, rádio, TV, outdoor ou mesmo 
rede social.

A propaganda governamental 
deve obrigatoriamente harmoni-
zar-se com o princípio da impes-
soalidade, ou seja, jamais poderá 
ser utilizada para a promoção 
pessoal do administrador. E não 
apenas isso: as ações deverão ter 
caráter educativo, informativo ou 
de orientação social. 

É possível observar que o con-
teúdo do informativo divulgado 
pela Prefeitura nesta ocasião não 
se presta a simples publicidade 
governamental. Na verdade, no-
ticia sobre as atuações de Para-
nhos como prefeito, trazendo sua 
imagem e voz narrando os fatos, 
e ressaltando a sua identifi cação 
em vários tópicos noticiados. Ou 
seja, a publicação busca exaltar 
a sua gestão para sua promoção 
pessoal.

Apesar da administração muni-
cipal obviamente não reconhecer, 
a adoção da ferramenta pode ter 
relação direta com a proximidade 
das eleições. Paranhos ainda não 
confi rmou se será candidato à ree-
leição, mesmo assim, o patrocínio 
daquele material, se foi feito com 
recurso público, pode ser consi-
derado irregular e poderá resultar 
em penas ao prefeito, inclusive a 
perda dos direitos políticos, se a 
irregularidade for confi rmada. 

Sem resposta
Não é a primeira vez que é feito o 
questionamento sobre os valores 
investidos por Paranhos nas redes 
sociais. 

Já no primeiro ano de governo, 
em 2017, uma matéria do jornal 
Paraná Oeste questionava o paga-
mento dos impulsionamentos fei-
tos por Paranhos nas redes sociais. 
À época, a assessoria do prefeito 
explicou que custo para o mu-

CASCAVEL

O vereador Fernando Hallberg (PDT) protocolou na segunda-
-feira (11), na Prefeitura de Cascavel, um ofício endereçado 
ao secretário de Comunicação do município, Jefferson Lobo, 
solicitando informações com relação ao impulsionamento 
da postagem feita na página ofi cial da Prefeitura no Face-
book.
No pedido de informações, Hallberg pede o seguinte: 

“1 - Informe quais foram os critérios adotados para defi nir o 
impulsionamento deste material em questão?

2 - Informe quais os valores investidos no referido impulsio-
namento?

3 - Informe a origem dos recursos e como foi realizado o 
pagamento.”

nicípio era zero, mas que isso só 
acontecia nas páginas pessoais do 
próprio prefeito, acrescentando 
que na página da prefeitura não se 
pode impulsionar. 

Na segunda-feira da semana 
passada, dia 4, a nossa reporta-
gem questionou a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura sobre 
o assunto. Perguntamos sobre os 
critérios para a defi nição do ma-
terial que é impulsionado, quais 
os valores investidos neste serviço, 
origem dos recursos e como é feito 
o pagamento. 

Mas até o fechamento desta edi-
ção, mais de uma semana depois, 
não houve nenhuma resposta.

nhos como prefeito, trazendo sua 

Vereador 
formaliza 
pedido de 

informações 

Hallberg protocolou pedido de informações sobre o assunto na Prefeitura

Segundo a legislação, a 
divulgação de material 
publicitário para 
autopromoção do 
prefeito pode confi gurar 
ato de improbidade 
administrativa. 
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Engenheiros detalham obras do Trevo 
Cataratas e duplicação da BR 277 
Uma das obras mais esperadas, o Trevo Cataratas, deve ser concluído em até 2 anos. 
Projeto será entregue em julho e inicio é previsto para 90 dias

O ano de 2020 que, para muitas 
regiões do país é de incerteza por 
conta da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), será marcado 
em Cascavel pela realização de 
obras aguardadas há décadas pela 
população. Na última terça-feira 
(12), detalhes do projeto das obras 
do novo Trevo Cataratas, das alças 
de acesso do viaduto Olindo Perio-
lo e da duplicação da BR-277 foram 
apresentados na escola de governo 
especial, pautada em ações de in-
fraestrutura e mobilidade.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
disse que essas obras consolidam 
demandas que são aguardadas há 
mais de 25 anos. “Essas obras não 
contemplam somente Cascavel, 
mas são obras regionais. Nós temos 
45 mil veículos que passam,  princi-

palmente no Trevo Cataratas, nosso 
maior corredor. É uma obra emble-
mática para toda a região”, avalia.

O presidente da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de Cas-
cavel), Michel Lopes, falando em 
nome das entidades que compõem 
o G-8, disse que Cascavel vive um 
momento ímpar na história. “Tudo 
o que a gente sonhou, como gran-
des bandeiras para a cidade de Cas-
cavel, hoje a gente vê que está se 
concretizando”, afi rmou.

Trevo Cataratas
As obras do Trevo Cataratas fazem 
parte do acordo de leniência fi rma-
do pelo Ministério Público Federal, 
Governo do Paraná e Concessioná-
ria Ecocataratas. De acordo com 
Sílvio Caldas, diretor-superinten-

O presidente da Acic, Michel Lopes, disse que as grandes bandeiras para a cidade de Cascavel estão se concretizando Secom

São mais 10 leitos de UTI na cidade Secom

A Prefeitura de Cascavel, por 
meio da Secretaria Municipal da 
Saúde e o Consamu, com apoio 
do Governo do Estado, colocará 
em funcionamento na próxima 
semana 10 leitos de UTI. A inau-
guração, inicialmente prevista 
para a última quarta-feira (13), 
foi reagendada para a próxima 
segunda-feira (18) em virtude 
do atraso de alguns fornecedo-

res.
De acordo com o secretário de 

Saúde, Thiago Daross Stefanello, 
os principais equipamentos 
como respiradores, monitores, 
camas, carrinhos de emergên-
cia, aparelho de ultra-som e 
hemodiálise já estão instalados. 
Profi ssionais de Saúde já foram 
contratados e treinados.

“Estamos fi nalizando peque-

nos detalhes como instalação 
de pias, identidade visual, al-
guns medicamentos que preci-
sam chegar, mas poucos itens 
que estarão todos sanados até o 
fi m dessa semana”, explica Thia-
go. 

Os leitos de UTI foram monta-
dos no Hospital de Retaguarda 
Allan Brame Pinho, antigo Hos-
pital Santa Catarina.

Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho 
entra em funcionamento na próxima semana 

dente da concessionária, o projeto 
executivo deve ser concluído até o 
dia 2 de julho e, a partir daí, a obra 
deve ter início no máximo em 90 
dias. A expectativa é concluir a obra 
em até dois anos.

O projeto foi elaborado buscan-
do reduzir os impactos aos usuá-
rios das rodovias que passam pelo 
trevo, já que pelo local chegam a 
transitar diariamente 45 mil veícu-
los. A movimentação, durante as 
obras, vai acontecer como um anel 
viário.”Todo o projeto foi pensado 
e elaborado, de maneira que pos-
samos executar essa obra com to-
das essas difi culdades, mas com o 
devido convívio com o fl uxo atual. 
Não tem como tirar o fl uxo daquele 
ponto, nós vamos precisar convi-
ver com isso, então nós estamos 
elaborando um projeto de desvio, 
de forma com que não tenhamos 
mais os semáforos, isso já permite 
que todo o fl uxo aconteça de forma 
contínua, com uma certa lentidão, 
mas vai acontecer de uma forma 
contínua”, explica Caldas.

 Olindo Periolo
No evento, também foi apresen-
tado o projeto de conclusão do 
viaduto Olindo Periolo, ligando os 
bairros Pacaembu e Cascavel Velho. 
O viaduto foi inaugurado em 2017, 
mas o projeto original não previu 
alças de acesso para a BR-277. Ago-
ra, as alças serão construídas, um 
investimento de aproximadamente 
R$ 20 milhões. A obra também en-
trou no acordo de leniência.

Duplicação
A duplicação de 5,8 quilômetros 
da BR-277, entre o posto da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e o trevo 
de acesso ao distrito de São João 
do Oeste, foi detalhada na escola 
de governo por Marcelo Zamarian, 
da empresa Zocco Engenharia, res-
ponsável pela elaboração do pro-
jeto que foi custeado pela Acic. O 
projeto inicial prevê investimentos 
de R$ 86 milhões, mas foram inseri-
dos sete quilômetros de marginais 
e ramos de acesso, totalizando 13,5 
km de obras.

O prefeito Paranhos lembrou 
que são aproximadamente R$ 20 
milhões de investimentos no con-
junto de obras e que irão gerar mais 
de 500 empregos. “Essas obras são 
resultados de esforços de todos os 
segmentos da sociedade”, desta-
cou. O investimento será do gover-
no do Estado.

CASCAVEL

Projeto do novo Trevo Cataratas.
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CASCAVEL

Pesquisa nacional aponta Cascavel como a 
2ª melhor cidade em saneamento do Brasil
No Paraná o município aparece em primeiro lugar, mostrando como a cidade é uma das que mais avança no Brasil

O município de Cascavel mais uma 
vez é destaque em um ranking na-
cional, mostrando como a cidade é 
uma das que mais avança em todo 
o país. Além de ser considerada 
a 14ª melhor cidade do Brasil, de 
acordo com dados do IDGM (Índi-
ce de Desafios da Gestão Munici-
pal), agora Cascavel chega ao posto 
de 2ª melhor cidade em saneamen-
to de todo Brasil.

A pesquisa é do Instituto Trata 
Brasil, que reuniu os 100 maiores 
municípios do país (em população) 
e criou um ranking com aqueles 
que melhor tratam a questão do sa-
neamento básico, e Cascavel chega 
ao pódio.

A pesquisa considera os dados 
mais recentes do SNIS (Sistema Na-
cional de Informações sobre Sane-
amento), de 2018, tido como a base 
de dados “mais completa sobre o 
setor”.

De todo o Paraná, Cascavel é a 
melhor cidade do estado na ques-
tão do saneamento, uma vez que a 
próxima cidade paranaense a figu-

rar no ranking é Maringá na quinta 
posição. A cidade de Franca, em 
São Paulo, é a primeira em todo o 
Brasil.

Para chegar a esse resultado, o 
Instituto Trata Brasil, considerou os 
dados informados pelas operado-
ras do serviço de água e esgoto de 
cada município sobre 10 indicado-
res de saneamento, que incluíram 
percentual de água tratada distri-
buída para a população e a taxa 
coleta e tratamento de esgoto, além 
do índice de perda de água.

1º – Franca (SP)
2º – Cascavel (PR)
3º – Uberlândia (MG)
4º – Vitória da Conquista (BA)
5º – Maringá (PR)
6º – Limeira (SP)
7º – São José dos Campos (SP)
8º – Taubaté (SP)
9º – São José do Rio Preto (SP)
10º – Uberaba (MG)

Confira o ranking:

A pesquisa considera os dados mais recentes do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), de 2018
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Registro da reunião realizada na 
quarta-feira Secom Divulgação

A Acic (Associação Comercial e In-
dustrial de Cascavel) informa aos 
seus associados, aos empresários 
em geral e a toda a comunidade 
que o escritório da Junta Comercial 
do Paraná deixará de atender na 
sede da entidade – rua Pernambu-
co, 1800 - a partir do próximo dia 1º 
de junho de 2020.

A decisão não é isolada e segue 
um ajuste que ocorre em prati-
camente todo o Paraná. Devido a 
uma decisão do Tribunal de Contas 
do Estado não será mais possível 
às entidades empresariais priva-
das receber repasses que permitam 
manter o funcionamento do escri-
tório em suas estruturas físicas.

O encerramento das atividades 
dos escritórios da Junta Comercial 
em quase a totalidade das associa-
ções comerciais do Paraná se deve 
também a outros fatores. Um de-
les está ligado à modernização dos 
serviços que já vem acontecendo 
há pelo menos dois anos e também 
os novos sistemas disponibilizados. 
Por meio de recursos tecnológicos 
já é possível obter informações 
detalhadas e praticamente acessar 
todos os serviços da Jucepar direta-
mente pelo computador ou por al-
gum dispositivo móvel. E tudo isso 
evitando deslocamentos demora-
dos, congestionamentos e sem en-
frentar esperas.

A tecnologia facilitou a oferta de 

inúmeros dos procedimentos exe-
cutados pela Junta Comercial do 
Paraná e isso reforça, entre outras 
coisas, apelo para o enxugamento 
da máquina e a transformação di-
gital dos serviços públicos. Assim, 
resta à Acic e ao movimento em-
presarial apoiar essa iniciativa do 
governo estadual.

Durante todos esses anos, a qua-
lidade dos serviços foi garantida 
pela unidade da Jucepar na Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Cascavel a todos os empresários da 
cidade. Esse serviço está entre os 
primeiros a serem ofertados pelo 
portfólio da Acic. Mas como tudo 
muda e evolui, a Jucepar também 
passa por um intenso processo 
de reestruturação do seu método 
de trabalho e de atendimentos e a 
Acic só tem a agradecer por ter sido 
a porta de entrada para a abertura 
de empresas na cidade e região. As 
sucessivas diretorias da associação 
comercial sempre valorizaram e 
foram muito gratas à Jucepar pela 
parceria.

A atual diretoria da Acic, sob 
presidência de Michel Vitor Alves 
Lopes, reforça o agradecimento à 
Junta, aos seus diretores e princi-
palmente aos colaboradores que 
durante esses anos todos dedicada-
mente emprestaram o seu talento e 
trabalho para bem cumprir com as 
atividades da Jucepar em Cascavel.

Na última quarta-feira (13), a secre-
tária de Educação, Marcia Baldini, 
realizou uma reunião com dire-
tores das escolas da Rede Pública 
Municipal de Ensino, no anfitea-
tro Emir Sfair, com o objetivo de 
discutir sobre os documentos que 
nortearão o período de atividade 
remota.

No encontro, foram repassadas 
aos diretores orientações sobre a 
retomada do calendário escolar 
por meio das atividades remotas, 
que deverão ser entregues aos pais 
ou responsáveis pela criança a par-
tir do dia 25 deste mês e terão um 
acompanhamento por parte da 
equipe de profissionais da educa-
ção da Semed, bem como dos dire-
tores e coordenadores das escolas.

Outro tópico abordado na reu-
nião foi quanto a orientações sobre 
medidas sanitárias a serem obser-
vadas para a prevenção a covid- 
19, no âmbito das instituições de 
ensino, além da possibilidade de 
teletrabalho aos servidores que a 
função exercida permita essa mo-
dalidade de trabalho remoto.  “Foi 
uma reunião muito importante, 

Escritório da Jucepar vai 
deixar de funcionar na 
Acic a partir do dia 1º 

Secretaria de Educação reúne 
diretores para discutir 
atividades escolares remotas 

CASCAVEL

pois nela apresentamos uma mi-
nuta, ouvimos sugestão dos di-
retores em relação a portaria de 
questões sanitárias, em relação ao 
ambiente de trabalho, a portaria de 
trabalho remoto e a instrução nor-
mativa que diz respeito a parte pe-
dagógica do envio de atividades”, 
explicou a secretaria de Educação, 
Marcia Baldini.

Ao fim da reunião, que ocorreu 
seguindo todas as medidas sani-
tárias de prevenção ao covid-19, a 
secretaria avaliou de maneira posi-
tiva o encontro. “Foi uma reunião 
bastante produtiva, temos um gru-
po muito bom de diretores, coor-
denadores e professores”, concluiu.

Desde o início da pandemia, o ex-vereador pleiteava pela 
continuidade do atendimento do refeitório

Nelsinho Padovani 
destaca reabertura 
do Restaurante Popular 

Nelsino Padovani em visita ao Restaurante Popular de Cascavel nesta semana Divulgação

O ex-vereador Nelsinho Padova-
ni (PTB) destacou esta semana o 
atendimento a um pleito seu em 
favor da reabertura do Restauran-
te Popular de Cascavel. Desde o 
início da pandemia do novo coro-
navírus o restaurante foi fechado 
e o ex-vereador vinha cobrando 
a retomada das suas atividades, 
sendo que inclusive protocolou 
na prefeitura um ofício cobrando 
isso.

Esta semana, desde a última 
segunda-feira (11) o Restaurante 
Popular voltou a atender, seguin-
do as mesmas orientações desti-
nadas aos restaurantes privados, 
como capacidade de atendimen-
to simultânea reduzida. São no 
máximo cerca de 60 pessoas ao 
mesmo tempo dentro do estabe-
lecimento, fornecimento de álco-
ol em gel, orientação de higiene 
das mãos, linhas para demarcar 
o distanciamento nas filas, in-
tensificar os procedimentos de 
higiene na cozinha, atenção es-
pecial no recolhimento de pratos, 
talheres e bandeja, higienização 
redobrada do espaço, entre ou-
tros cuidados.

Padovani reconhece que hou-
ve a necessidade do fechamento 
no início do enfrentamento ao 
coronavírus, mas observa que já 
era hora do restaurante voltar a 
funcionar, “para atender quem já 
voltou ao trabalho, além daquela 
camada da população que pre-
cisa ter acesso a alimentação de 
qualidade com preço mais aces-
sível, especialmente agora, neste 
momento de dificuldade que to-
dos enfrentamos”.

Luta antiga
Nelsinho Padovani, que foi verea-
dor de 2009 a 2012, lembra da luta 
para a implantação do Restau-
rante Popular, desde a sua con-
cepção em 2009, atuando junto 
ao Ministério da Defesa Social e 
Combate a Fome, até a sua inau-
guração em 4 de outubro de 2012.

O ex-vereador, que durante seu 
mandato foi membro do Con-
selho Municipal de Assistência 
Social, lembra que o Restaurante 
Popular “sempre teve o objetivo 
de criar uma rede de proteção 
alimentar para as pessoas que 
trabalham longe de casa, aten-

dendo todos os segmentos com 
refeições nutricionalmente ba-
lanceadas com preços acessíveis”.

Além das refeições a preços 
acessíveis, a volta do funciona-
mento do Restaurante Popular 
“movimenta toda uma cadeia 
produtiva, já que compra alimen-
tos diretamente dos pequenos 
produtores e agricultores fami-
liares e isso é de vital importância 
para este segmento”.

As refeições ofertadas no espa-
ço são sempre variadas, resultan-
do num cardápio de importante 
valor nutricional. O preço cobra-
do é de apenas R$ 3,00 para todos 
os cascavelenses. O Restaurante 
Popular atende de segunda a sex-
ta-feira, das 10h30 às 14h, na Rua 
São Paulo, nº 94, no Centro.

O Restaurante Popular, com-
plementa, “é como o posto de 
saúde, a Upa ou uma farmácia 
básica que faz parte de uma rede 
pública que não pode ficar fe-
chado e tenho certeza que a ad-
ministração municipal teve essa 
sensibilidade e por isso viabilizou 
a reabertura com as devidas res-
trições e cuidados”. 
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Polícia investiga serviços da 
prefeitura em propriedade particular

O ex-secretário Wanderley Faust levantou a suspeita e o vereador Fernando Hallberg formalizou 
a denúncia. Prefeitura diz que procedimento é regular e previsto em lei

A Polícia Civil de Cascavel foi acio-
nada esta semana para investigar 
uma denúncia de que máquinas 
da Prefeitura estivessem execu-
tando obras em propriedade par-
ticular. A suspeita foi levantada 
pelo ex-secretário de Esportes 
Wanderley Faust e levada adiante 
pelo vereador Fernando Hallberg. 

O delegado Rogerson Salgado, 
da Delegacia de Combate à Cor-
rupção (DCCO) confi rmou que 
recebeu denúncia de possível ir-
regularidade e que abriu inquérito 
ainda na segunda-feira (11), ou-
vindo oito servidores da Secretaria 
de Agricultura que operavam na 
propriedade citada. 

No fi nal da semana que passou, 
Faust fi cou sabendo da movimen-
tação de equipamentos públicos 
na chácara localizada em Linha 
Peroba e fez um vídeo que emba-
sou a denúncia (veja o QR Code). 
A equipe da prefeitura aparece 
construindo um açude de porte 
razoável, com uma ilha paisagís-
tica. Estimativas calculam a obra 
em cerca de R$ 200 mil. 

A proprietária do imóvel é de 
Céu Azul e estaria fora do país. Na 
versão da Prefeitura, a dona assi-
nou contrato de fornecimento de 
cascalho em quantidade compatí-
vel e ganhou o direito de usufruir 
do serviço previsto em lei.

Serviço regular
A realização de obras em pro-
priedades rurais particulares em 
Cascavel, segundo a Prefeitura, é 
respaldada por legislações mu-
nicipais, pelas leis 5574/2010 e 
5819/2011. A primeira autoriza “o 
Município de Cascavel a realizar 
termo de parceria com proprietá-
rios de áreas que possuem casca-
lheiras, para fi ns de exploração”, e 
a segunda legislação “dispõe sobre 
a criação do  Programa Municipal 
de Incentivo à Atividades Agro-
pecuárias Rurais, denominada de 
‘Programa Porteira Para Dentro’. 

“Nós fomos surpreendidos por 
esta denúncia do vereador Fer-

nando Hallberg  e  fi camos preo-
cupados. Por isso convidei o Ney 
Haveroth, que foi secretário de 
Agricultura, para levantarmos a 
situação. Mas todos os procedi-
mentos que foram denunciados 
estão amparados pela legislação.  
A Lei 5574, estabelece esta par-
ceria que o município pode fazer 
com algumas propriedades que 
têm o cascalho dentro delas para 
que possamos fazer a manuten-
ção e o reparo de estradas rurais 
municipais em contrapartida. De 
acordo com os critérios da lei, nós 
fazemos a compensação, com ho-
ras de serviços prestados na pro-
priedade daquele determinado 

produtor”, disse Renato Segalla, 
secretário de Agricultura.

O ex- secretário de agricultura, 
Ney Haveroth, explicou que na 
propriedade em questão está sen-
do retirado o cascalho usado  na 
melhoria das estradas municipais 
do Distrito de Diamante, na  co-
munidade Peroba.

Máquinas foram fl agradas executando serviços em propriedade particular Divulgação

Estamos em plena campanha digi-
tal do Maio Amarelo e, discutir os 
riscos de associar o uso do celular 
enquanto se dirige, é a meta desta 
semana do movimento que nasceu 
com foco de conscientizar para 
preservar a vida no trânsito. O apa-
relho que une, muitas vezes, pode 
afastar para sempre, causando aci-
dentes fatais.

Em Cascavel, no primeiro qua-
drimestre de 2020, 1.849 condu-
tores foram autuados usando o 
celular ao volante, colocando a in-
fração na liderança no período de 
janeiro a abril. O ponto positivo é 
que este número fi cou 17% menor 
do que em igual período do ano 
passado, quando 2.231 condutores 
foram multados por uso de celu-

lar no trânsito. Essa infração, em 
2019, ocupou o segundo lugar no 
ranking das multas mais cometi-
das em Cascavel.

No primeiro quadrimestre de 
2019, a “conversão proibida” esteve 
no topo das mais cometidas. Em-
patada, nos dois anos, está a falta 
do uso de cinto de segurança, ter-
ceira infração mais registrada nas 
vias do Município.

O que se nota é que neste ano, 
devido às restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19, há um 
número menor de veículos circu-
lando e, consequentemente, de 
multas de trânsito. Ainda assim, 
segundo o encarregado do setor de 
operações de trânsito da Cettrans/
Transitar, Giovani Elias Rogitski, os 

abusos continuam.
“As pessoas estão preocupadas 

em evitar o contágio pelo vírus, 
contudo, insistem nos mesmos 
erros que matam no trânsito. O 
celular é uma arma perigosa de 
distração. Mesmo com ferramen-
tas modernas para viva voz, a con-
centração é reduzida; ainda assim, 
muitos não se contentam com isso. 
É comum fl agrar motoristas di-
rigindo e teclando mensagem de 
texto, o que é extremamente peri-
goso, pois o envio de mensagens é 
capaz de retardar o período de rea-
ção do condutor em até 35%, o que 
está acima da demora provocada 
pelo álcool, que é 12%”, explica 
Giovani.

Segundo ele, o tempo que leva 

Mais de 1800 motoristas foram autuados este 
ano por usar celular ao volante em Cascavel

para digitar dois algarismos no 
celular equivale a dois segundos. 
Isso signifi ca que, num imprevisto, 
não haverá possibilidade de frear e 
evitar o risco. “Nada deve ser mais 
urgente e importante do que pre-
servar a vida enquanto se está diri-
gindo”, enfatiza Giovani, reforçan-
do a mensagem deste ano do Maio 
Amarelo: “Perceba o Risco. Proteja 
a Vida!”, cujas ações presenciais se-
rão realizadas em setembro.

De acordo com o inciso VI do 
CTB (Código de Trânsito Brasilei-

ro), dirigir o veículo “utilizando-se 
de fones nos ouvidos conectados 
a aparelhagem sonora ou de tele-
fone celular” caracteriza infração 
média. Já o parágrafo único prevê 
como infração gravíssima no caso 
do condutor estar segurando ou 
manuseando o aparelho celular. 
O valor da multa é de R$ 293,47, 
além de somar sete pontos na CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação). 
O CTB permite a multa sem abor-
dagem do motorista, apenas com 
anotação da placa do veículo.

 2019:
Conversão proibida:  2.270
Uso de celular:  2.231
Sem cinto de segurança:  2.047
Licenciamento atrasado:  546
Dirigindo sem CNH:  342
Falta de cadeirinha:  227

 2020:      
Uso de celular:  1.849
Conversão proibida:  1.263
Sem cinto de segurança:  1.214
Licenciamento atrasado:  343
Dirigindo sem CNH:  244
Falta de cadeirinha:  158

 Principais infrações em Cascavel (janeiro a abril)

Escaneie o QR Code e 
veja vídeo feito no local 
onde as máquinas 
estavam trabalhando.
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VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É importante olhar para dentro e refle-
tir muito bem antes de tomar qualquer 
decisão importante. Você não precisa 
parar de sonhar, ou de planejar, mas pa-
ciência e calma são fundamentais. O 
céu da semana favorece contato com 
amigos, apesar de poder trazer alguma 
decepção nas relações.

Touro  (21/4 a 20/5)
Não lamente pelo que não está dando 
certo. Aproveite para repensar o as-
sunto. Você pode ter ajuda inesperada 
e oportunidades durante a semana. O 
céu do momento é favorável para os 
assuntos de trabalho, com mais visibi-
lidade e novidades. Mas pede que você 
avalie tudo com calma.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Tente aproveitar da melhor maneira 
possível fazendo tudo com foco e cal-
ma. Você pode ter boas notícias e al-
gumas portas podem se abrir. Só que a 
ansiedade pode atrapalhar. A semana 
favorece os cuidados com você mes-
mo e pode trazer bons momentos e 
sensações.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Confie mais na vida e na sorte e nas 
oportunidades. Autoconfiança também 
é essencial neste momento. O céu da 
semana favorece todo tipo de mudan-
ça e organização. Você também pode 

ter inspiração e intuição extra.

Leão  (22/7 a 22/8)
Essa tende a ser uma semana mais 
tranquila e harmoniosa e isso vai te aju-
dar a se sentir melhor e mais confiante. 
Mas é hora de repensar certas coisas e 
retomar alguns Contatos. Fale mais so-
bre o que sente e tente alinhar expecta-
tivas e ideias com as outras pessoas.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Das coisas às emoções, o clima é de 
faxina, organização e solução. Colocar 
mesmo a vida em dia. Repensar seus 
compromissos, agenda, qualidade de 
vida, ritmo, tudo. Um ótimo momento 
para estar com amigos, ainda que vir-
tualmente. 

Libra  (23/9 a 22/10)
É hora de manter os pés no chão e viver 
um dia de cada vez. Assuntos afetivos 
podem se movimentar e é importante 
buscar prazer em seu dia a dia. É im-
portante saber impor seus limites e 
contar mais com a ajuda das outras 
pessoas. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
E agir de forma mais sensível, sem tan-
to medo de expor fragilidades e emo-
ções. O céu da semana traz mudanças 
em alguns assuntos e novas possibi-
lidades. É importante cuidar também 
dos assuntos domésticos e pessoais, 

coisas da casa e da família.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Mudar de hábitos, comportamento, 
visão de mundo... talvez seja necessá-
rio. O céu da semana é bom para con-
versas, Contatos, estudos, atividades 
intelectuais. Aproveite para ter conver-
sas importantes que visem esclarecer 
algo.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Será que você já mudou tudo que tinha 
pra mudar? Já viveu tudo que precisa-
va? É hora de fazer um balanço mais 
profundo sobre tudo. A semana pode 
favorecer investimentos financeiros, 
compras e outros assuntos materiais. 
Faça tudo com foco e objetividade.

Aquário  (21/1 a 19/2)
A Lua fica minguante em seu signo, 
aumentando suas sensações e per-
cepções. Um bom momento para con-
versas na vida afetiva, desde que você 
saiba exatamente o que precisa dizer e 
escolha bem as palavras.

Peixes  (20/2 a 20/3)
O céu pede mais sensibilidade e uma 
boa revisão sobre seus projetos e sua 
vida. Selecione melhor o que quer da 
sua vida e coloque a mão na massa 
para fazer acontecer. Você pode reto-
mar sonhos, projetos e parcerias nos 
próximos dias.

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

Bêbado no ônibus
O bêbado no ônibus grita: 
- Desse banco pra frente todo mundo 
é corno! E daqui pra trás todo mundo 
é viado! 
Ao ouvir isto, levantam-se alguns dos 
passageiros, xingando o bêbado e 
ameaçando cobri-lo de porrada. O mo-
torista, para evitar confusão, freia brus-
camente e todos caem. Um deles se 
levanta, pega o bêbado pelo colarinho 
e pergunta: 
- Fala de novo, safado. Quem é corno e 
quem é viado? 
- Agora eu não sei mais. Misturou tudo!

Vaga para estacionar
O homem estava atrasado para uma 
entrevista de emprego importante e 
não conseguia encontrar lugar para 
estacionar. Em desespero, rezou:
– Senhor – disse ele –, se me arrumar 
um lugar para estacionar, irei à igreja 
todo domingo pelo resto da vida e lar-
garei a cerveja.
No mesmo instante, ele avistou uma 
vaga. Bill então exclamou:
– Não se preocupe, Senhor. Já achei!

Inclusão
O sujeito foi pra guerra e tomou um 
tiro entre as pernas. Voltou, tentou ar-
ranjar emprego e foi uma dificuldade, 
todo mundo preconceituoso e tal, uma 
coisa triste. Um dia, porém, um amigo 
influente, arrumou um emprego numa 
repartição pública e o chefe falou pra 
ele: 
- Aqui a gente trabalha das nove as 
seis, mas você pode sair as 4. 
E o cara: 
- De jeito nenhum, faço questão de 
trabalhar até as seis. Não quero privi-
légios. Quero ser tratado como uma 
pessoa normal. 
- Você não precisa rapaz - disse o che-
fe - das 4 as 6 fica todo mundo coçan-
do o saco.

Cabelos brancos
Certa noite, eu conversava com mi-
nhas três filhas, e a mais nova estava 
brincando com meus cabelos, quando 
eu disse:
– Filha, conta quantos cabelos bran-
cos o papai tem.
Segundos depois ela respondeu:
– Tem um preto. Assim é mais fácil!

lapso no sistema de saúde, mesmo 
em países mais ricos e estruturados.

Imagine o Brasil, que já era um país 
doente (em todos os sentidos) antes 
da pandemia de Covid-19. Como fi-
cam as doenças crônicas, que já nos 
traziam sérios problemas para a so-
ciedade? Em paralelo aos casos de 
infecção por coronavírus, temos por 
aqui doenças que há bastante tem-

po nos assolam com seu alto índice 
de sofrimento e mortalidade. Segun-
do o 16º Boletim Epidemiológico pu-
blicado pelo Ministério da Saúde em 
2019, o diabetes é a quarta causa de 
morte em homens e a terceira causa 
em mulheres — a doença promoveu 
mais de 48 mil óbitos só em 2017.

Vale lembrar, ainda, que o diabetes 
é fator de risco para mortes por infar-
to, AVC e alguns tipos de câncer. A 
Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC) e a Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo (Socesp) 
nos alertam para uma queda de até 
70% nos procedimentos cardíacos 
ao longo da pandemia. Estariam os 
pacientes deixando de procurar seus 
médicos? Ou negligenciando sinto-
mas com medo de ir às unidades de 
saúde?

Um agravante nessa história é que 
pessoas com diabetes usualmente 
também têm pressão alta e coleste-
rol elevado. Todos são quadros silen-
ciosos, porém potencialmente letais 
— sobretudo quando combinados.

Para piorar, já sabemos que o 
descontrole dessas doenças, bem 
como do açúcar no sangue, podem 
favorecer as formas mais graves de 
Covid-19.

É por isso tudo que pessoas com 
problemas de saúde crônicos devem 
se isolar do coronavírus, mas não 
podem nem devem se isolar do tra-
tamento médico regular. Isso signi-
fica tomar os medicamentos como 
o profissional prescreve e fazer os 
ajustes necessários no estilo de vida.

Já temos uma pandemia baru-
lhenta. Não precisamos de outras 
pandemias silenciosas como a do 
diabetes.

O mundo virou do avesso com a pan-
demia do coronavírus. Estamos to-
dos focados no aumento no número 
de casos e de mortes, no sofrimento 
das pessoas, nos efeitos do isola-
mento social e da quarentena.

Como não temos anticorpos con-
tra o vírus, estamos vendo milhares 
de pessoas necessitando de hospital 
ao mesmo tempo, o que gera um co-

A pandemia silenciosa 
do diabetes
A epidemia do coronavírus é o centro das 
atenções hoje, mas outras doenças bem 
comuns também preocupam sem causar 
tanto alarde
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

O jovem rei espanhol Filipe 
III, infl uenciado pela Igreja, 
era ofi cialmente contra a 
exploração desumana dos 
índios e em 1601 aboliu o 

trabalho forçado na América do Sul. No en-
tanto, nesse mesmo ano a rainha Elizabeth 
I (1533–1603), decretou a nova “lei dos po-
bres”, considerando crimes o desemprego e 
a mendicância.

Sendo uma exigência da classe ascenden-
te, a burguesia, fora das vistas dos religiosos 
o monarca espanhol expediu instruções 
secretas ordenando retomar a escravidão 
caso a libertação “fi zer fraquejar a produ-
ção”. Nesta região, os soldados espanhóis 
encomendeiros a mantiveram, mas os ín-
dios resistiram.

“Em todos os momentos, e por várias et-
nias, a resistência foi renhida e sangrenta. O 
território do Guairá foi palco de guerras va-
riadas e constantes. A conquista dos territó-
rios indígenas foi feita palmo a palmo com o 
uso da espada, do arcabuz e da cruz” (Lúcio 
Tadeu Mota, A Guerra de Conquista nos Ter-
ritórios dos Índios Kaingang do Tibagi).

O primeiro “Estado” do Paraná 
O governador do Rio da Prata, Hernando 
Arias de Saavedra, o Hernandarias, denun-
ciou a miséria dos índios capturados pelos 
bandeirantes e sugeriu à Espanha o envio 
de padres para catequizar uma população 
de 150 mil índios agregados à Ciudad Real 
del Guayrá, agora com apenas 30 colonos, e 
Vila Rica, onde operavam outros 100. 

Nova ordem real concedeu em 1605 a li-
berdade aos nativos que trabalhassem sob 
orientação religiosa. O padre Diego de Tor-
res Bollo (1551–1638) é enviado para insti-
tuir em Assunção a Província Jesuítica do 
Paraguai, em 1607. 

Ela “abarcava os territórios de Argentina, 
Uruguai, Chile, Bolívia, parte do Brasil e Pa-
raguai, cujo provincial tinha sua sede em 
Córdoba” (Irma Zanellato y Noemi Viñuela, 
Instituciones Políticas y Sociales de América 
hasta 1810). 

Surge assim a Oeste dos limites do Tratado 
de Tordesilhas, via carta régia espanhola de 
1608, a Província del Guayrá, tendo por ca-
pital a Ciudad Real. Considerada o primeiro 
“Estado” paranaense, “os limites de tal Pro-
víncia estavam assim defi nidos: a leste, até 
o rio Tibagi; ao norte, ao rio Paranapanema; 
ao sul, ao rio Iguaçu; e a Oeste, ao rio Para-
ná” (Jayme Antonio Cardoso e Cecília Maria 
Westphalen, Atlas histórico do Paraná). 

Fazenda com dois mil escravos
A ação dos jesuítas coincidiu com novas 
expedições lusas em busca de índios para 
abastecer as minas, fazendas e produção de 
açúcar na vila de São Vicente e Nordeste.

Para o jovem padre Antônio Ruiz de Mon-
toya, que virá comandar a teocracia impos-
ta pelos jesuítas aos Guaranis, os religiosos 
eram justos e respeitavam as orientações do 
papa, mas os bandeirantes eram bandidos 
que prendiam índios para “vendê-los como 
pombas”.

Eles deram o troco ao jesuíta recorrendo 
a distorções bíblicas: “É Deus que nos dá a 
ordem, no Livro de Moisés: combatei as na-
ções pagãs”, retrucou o bandeirante Raposo 
Tavares. 

A partir de 1607, várias entradas atuam 
no interior do futuro Paraná e o bandeirante 
Manuel Preto promove o primeiro grande 

as vilas portuguesas e as espanholas do 
Guayrá: “Ferro, armas, roupas e outros gê-
neros eram fornecidos pelas primeiras em 
troca dos índios das segundas” (Domingos 
van Erven, O Paraná Espanhol).

Um ano de trabalho pela liberdade
Na primeira década do século XVII, Vila Rica 
é o grande centro de comercialização de er-
va-mate na região e já tem uma população 
maior que a da capital, Ciudad Real Del 
Guayrá. A Ciudad Real tinha 300 habitantes 
e Vila Rica cerca de 500, mais dezenas de mi-
lhares de índios aldeados.

Os espanhóis pretendiam que as cidades 
indígenas, com a catequese, abastecessem 
seus ervais com farta mão-de-obra: “O mais 
justo dos encomienderos fazia todos os 
seus índios trabalharem seis meses de cada 
ano, sem pagamento algum; sendo que os 
colonos mais rudes chegavam a obrigar os 
índios a trabalhar de dez a doze meses por 
ano” (padre Antonio Montoya).

Advertido pelos religiosos de que o traba-
lho excessivo na extração da erva dizimava 
os índios, em 30 de julho de 1609 o rei Filipe 
II expede alvará determinando a libertação 
total dos nativos. 

Foi como abrir as comportas para caça-
das gerais de índios nas matas do futuro 
Paraná: sem conseguir aldear os índios em 
suas encomiendas, os soldados espanhóis 
se afastaram. 

Ao mesmo tempo, aumentaram as in-
cursões de portugueses à região em busca 
de índios para aprisionar e levar para servir 
como escravos nas lavouras e lavras de mi-
nérios. Não podendo mais trabalhar para os 
espanhóis, os nativos eram arrastados para 
São Paulo. 

Uma síntese do século XVII seria que nes-
se período os bandeirantes despovoaram o 
futuro Oeste do Paraná.

ataque ao Guayrá, começando o progressi-
vo despovoamento da região.

Ao cabo de sua “farta caçada de índios 
nas proximidades de Vila Rica do Espírito 
Santo (Rio Ivaí)”, segundo Romário Martins, 
o bandeirante povoou sua fazenda – Nossa 
Senhora da Expectação, onde tinha cerca de 
mil índios a seu serviço.

O sistema dos jesuítas 
Além de perder índios para os portugueses, 
os soldados espanhóis logo teriam que 
compartilhar com os religiosos o con-
trole da força de trabalho nativa. Os 
padres se dispunham a converter “cida-
dãos talhados para o Reino dos Céus”.

“Os padres jesuítas fundaram as 
Reduções do Guayrá e criaram cerca 
de trinta missões, onde estabelece-
ram um sistema social cooperativo, 
com economia baseada em diferentes 
formas de trabalho comunitário e na socia-
lização da produção e do consumo” (Mo-
nika Gryczynska, Os cinco continentes 
de gondwana).

O sistema de redução (aldeamento e 
doutrinação) dos índios, instituído pe-
los jesuítas após o Sínodo de 1603, em 
Assunção, teve a concordância de reli-
giosos e autoridades. 

Os jesuítas consideravam sua insta-
lação um reduto defensivo, mas para os 
bandeirantes, segundo Romário Mar-
tins, reduzir o índio era prepará-lo para a 
escravidão. Além disso, sem mais poder 
escravizar os índios, os espanhóis os ven-
diam aos bandeirantes de São Vicente e São 
Paulo de Piratininga. 

Havia um intercâmbio comercial entre 

Desemprego 
virou crime 
no século 17

Quando o rei espanhol pôs fi m à escravidão na região, 
os índios foram levados para trabalhar em São Paulo  

Bandeirantes disfarçados de 
padres prendem índios e os 
levam a São Paulo

Rainha Elizabeth I: 
infl uência determinante 

na criminalização da 
pobreza no mundo
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OESTE

DNIT libera mais 8,5km da duplicação 
da BR 163 entre Toledo e Rondon 
No total, 27,5km da rodovia duplicada já estão sendo usados neste trecho rodoviário

Depois de se consolidar como o 
maior programa de reprodução de 
harpias (Harpia harpyja) em cati-
veiro do mundo, o Refúgio Bioló-
gico Bela Vista, da Itaipu Binacio-
nal, alçou novos voos em relação 
à espécie. Na manhã da última se-
gunda-feira (11), um casal de har-
pias, ave que está em extinção e é 
símbolo do Paraná, começou uma 
viagem inédita rumo ao seu novo 
lar: o ZooParc Beauval, maior zo-
ológico da França. Até a nova casa 
foram mais de 10 mil quilômetros, 
entre avião e viagem terrestre. 

O envio a uma instituição in-
ternacional se deve à reprodução 
continuada da espécie, mantida e 
iniciada pela usina de Itaipu há 20 
anos. A empresa é reconhecida in-
ternacionalmente pelo sucesso na 
reprodução de harpias. Recente-
mente, registrou o nascimento do 
filhote de número 50 em cativeiro.

O resultado desse trabalho per-
mitiu a reprodução de duas gera-
ções de harpias. Segundo normas 
internacionais, somente a segun-
da geração pode ser exportada 
– o que posiciona a Itaipu como 

O envio a uma instituição internacional se deve à reprodução continuada da 
espécie, mantida e iniciada pela usina de Itaipu há 20 anos Divulgação/Itaipu

Harpias de Itaipu vão para zoológico na França

Mais um trecho da duplicação 
da BR 163 entre Toledo e Mare-
chal Cândido Rondon foi libera-
do para o trânsito esta semana. 
Ele compreende a uma extensão 
de 8,5 km de pista duplicada, 
entre o distrito de Vila Ipiranga, 
no interior de Toledo, e o muni-
cípio de Quatro Pontes. 

A Superintendência Regional 
do DNIT/PR (Departamento 
Nacional de Transportes no Pa-
raná), através da unidade local 
de Foz do Iguaçu, destacou que, 
com isto, somados aos 19 km já 
liberados anteriormente, com-
pleta 27,5 km de pista duplica-
da. Nos trechos liberados ainda 
haverá obras complementares, 
mas com o tráfego já rodando 
em duas faixas por sentido.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) alerta os motoristas que 
costumam circular pela região 
para que ampliem os cuidados e 
a atenção, para evitar acidentes.

A rodovia BR-163 é um dos 
principais eixos logísticos para o 
escoamento de produtos dos es-
tados do Paraná e Mato Grosso 
do Sul, permitindo o acesso aos 
portos de Paranaguá (PR) e Itajaí 
(SC). O valor total investido pelo 
governo federal na obra ultra-
passa R$ 306 milhões.

As obras de duplicação faci-
litam as manobras de ultrapas-
sagem, reduzindo os riscos de 
colisões frontais. A PRF alerta 
ainda para que os motoristas 
respeitem os limites de veloci-
dade.

O bispo diocesano Dom João 
Carlos Seneme, da Diocese de 
Toledo, emitiu nesta semana um 
comunicado aos párocos, vigá-
rios e diáconos da região. Ele 
autoriza a retomada das celebra-
ções de missas com a participa-
ção popular a partir do dia deste 
sábado (16), nas paróquias onde 
isto está autorizado por decreto 

municipais.
O bispo observa que a abertu-

ra das igrejas deve observar ri-
gorosamente o que determina o 
decreto de cada localidade, pois 
não há como estabelecer diretri-
zes iguais para toda a Diocese.

Observa ainda que as celebra-
ções do sacramento da Crisma 
continuam suspensas. Idosos 

e as pessoas enquadradas nos 
grupos de riscos, bem como as 
crianças de até 12 anos também 
não poderão participar das cele-
brações e reuniões. Também fica 
proibida a distribuição da euca-
ristia sob as duas espécies, bem 
como, fica vedada a distribuição 
da comunhão na boca dos fiéis, 
sendo permitido apenas recebê-

-la na palma da mão. 
Festas, escolas de formação pa-

roquiais que excedem o número 
de 50 pessoas e encontros de ca-
tequese continuam suspensas. 

O bispo observa ainda que o 
momento exige muita compre-
ensão e paciência para lidar com 
as diversas situações que surgi-
rão, reafirmando a necessidade 

de colaborar, com responsabili-
dade, para a prevenção do novo 
coronavírus. 

A Diocese de Toledo está com 
as celebrações de missas com a 
presença popular nos templos 
suspensa desde o dia 20 de mar-
ço. Neste período muitas paró-
quias adotaram a transmissão 
das missas pelos meios digitais.

Diocese de Toledo libera missas a partir de amanhã 

explicou o biólogo da Divisão de 
Áreas Protegidas da Itaipu, Marcos 
de Oliveira, especialista no mane-
jo de aves de rapina.

Também foram confeccionadas 
caixas especiais para o transporte, 
de acordo com padrões interna-
cionais. As caixas de madeira, com 
medidas de 70cm x 60cm x 70cm, 
têm forro de grama sintética no 

Trecho liberado esta semana aumenta para 27,5km de pista duplicada entre Toledo e Rondon Divulgação/PRF

a única instituição do mundo, na 
atualidade, com disponibilidade 
de envio de harpias para outros 
países.

A exportação consolida o traba-
lho de conservação exercido pela 
empresa nas últimas décadas. 
Para o diretor de Coordenação, 
Luiz Felipe Carbonell, que acom-
panhou o acondicionamento das 
aves nas caixas de transporte, nes-
ta manhã, a exportação “mostra a 
materialização de todo o trabalho 
desenvolvido em nome da preser-
vação das espécies, desde a cria-
ção da usina”. E reforça: “Um tra-
balho desempenhado com muita 
dedicação e excelência pelos téc-
nicos e tratadores”.

O programa de cooperação in-
ternacional de harpias prevê a 
transferências de animais entre 
instituições como zoológicos e 
criadouros, para manutenção da 
viabilidade de genética dos plan-
teis, aprimorando a conservação 
em cativeiro e permitindo que no 
futuro existam espécies em quan-
tidade suficiente e saudáveis para 
possíveis projetos de reintrodução 

chão e um tapete higiênico, “jane-
las” para visualização e recipientes 
para água e comida. No caso das 
harpias, porém, não foi fornecida 
alimentação. “Esses animais têm 
uma boa reserva de energia e po-
dem passar vários dias sem se ali-
mentar”, explicou Marcos.

Depois de acondicionados nas 
caixas, os animais seguiram até o 
Porto Seco para realizar os trâmi-
tes aduaneiros junto ao Ministério 
da Agricultura e Pecuária e à Re-
ceita Federal. Na sequência, foram 
levados de carro até São Paulo, aos 
cuidados da HS Consultoria Am-
biental, empresa especializada no 
transporte de animais silvestres.

Na manhã de terça-feira (12), as 
aves foram levadas ao aeroporto 
de Guarulhos, de onde seguiram 
num voo da Air France para Paris. 
Dali, as aves foram para o novo lar, 
em uma viagem via terrestre.

Todos os custos relacionados ao 
transporte das aves foram pagos 
pelo ZooParc Beauval, com apoio 
do Projeto Harpia, do Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA).

em natureza.
As harpias chegaram ao novo lar 

na quarta-feira (13), mas a prepa-
ração para o embarque já come-
çou há um bom tempo. “São várias 
etapas que tivemos que percorrer. 
São necessários certificados inter-
nacionais, autorização de órgãos 
como o Ibama, documentos de 
vacinação e atestado sanitário”, 
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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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Prefeito alerta que Cascavel 
poderá ter fechamento total 
Número de casos do novo coronavírus voltou a crescer na última semana na cidade

Nem bem recuperados da tra-
vada econômica de março e 
abril, os cascavelenses foram 
surpreendidos esta semana com 
a ameaça do prefeito Leonaldo 
Paranhos de que um novo fecha-
mento total pode ocorrer ainda 
no decorrer deste mês, “mais do 
que foi feito nos primeiros dias”. 

O alerta ocorreu em live feita 
pelo prefeito na sua página no 
Facebook na tarde do último 
domingo (10). Cascavel tem atu-
almente 113 casos confi rmados 
da doença, conforme boletim 
divulgado pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde nesta quinta-feira 
(14). 

Paranhos disse que a medida 
pode ser ainda mais enérgica do 
que a adotada no mês de março, 
quando fi caram somente ativi-
dades essenciais funcionando. 
O prefeito observou que tem se 
elevado muito a movimentação 
de pessoas na cidade o que in-
dica que haverá problemas no 
decorrer do mês ou em junho, o 
que exigirá um fechamento to-
tal. 

A partir desta semana, mora-
dores de Cascavel passaram a ter 
que comunicar a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde antes de viajar 
a outros estados que enfrentam 
situação complicada em decor-

rência da covid-19. Os hotéis 
também precisam disponibilizar 
a relação de hóspedes e suas ori-
gens. 

O descumprimento da medi-
da acarretará em penalidades. 
“Voltou e trouxe a doença e não 
comunicou terá multa e outras 
consequências”, disse Paranhos.

O presidente da Câmara Municipal 
de Cascavel, Alécio Espínola (PSC), 
participou de uma reunião em Curi-
tiba na última quarta-feira (13), com 
o governador do Paraná, Ratinho 
Júnior, o prefeito Leonaldo Para-
nhos e o diretor técnico da Codapar 
e gerente estadual de Engenharia e 
Logística do Instituto de Desenvol-
vimento do Paraná, Francisco Car-
los Alves, para tratar da manuten-
ção das atividades do Porto Seco de 
Cascavel.

janeiro, nos reunimos com o G8 e 
buscamos a reversão do processo 
de fechamento”, explica Alécio. No 
entanto, em abril deste ano, o TRF 
(Tribunal Regional Federal) da 4ª 
Região deu parecer de fechamento, 
acatando as justifi cativas da União 
que quer absorver os serviços adu-
aneiros realizados aqui em Foz do 
Iguaçu e Paranaguá. 

O terminal alfandegado de uso 
público, instalado no município 
de Cascavel, é administrado pela 
CODAPAR - empresa vinculada à 
Secretaria de Estado da Agricultura 
e Abastecimento do Paraná - SEAB, 
como Permissionária da Receita 
Federal, desde novembro/1999. O 
contrato inicial era de 10 anos e foi 
legalmente prorrogado por mais 
10 anos, com permissão da Receita 
Federal. No local passam em média 
60 caminhões por dia e é feito todo 
o desembaraço aduaneiro de pro-
dutos importados e exportados do 
Brasil, Argentina, Paraguai e Chile.

Enquanto a disputa judicial não 
termina, a Codapar espera poder 
continuar com o trabalho no Porto 
Seco. Recentemente, as atividades 
desenvolvidas pela Codapar foram 
incorporadas ao IDR Paraná, que 
como Autarquia Pública estadual 
poderá fi rmar Termo de Coope-
ração com a Receita Federal para 
operar o Porto Seco com dispensa 
de licitação. Essa possibilidade está 
em fase de negociação com a Recei-
ta Federal.

Desde o ano passado, Alécio vem 
se reunindo com empresários, au-
toridades e representantes do G8 
(Acic, Amic, CDL, Sindilojas, Sin-
duscon/Paraná-Oeste Sindicato Ru-
ral, OAB Cascavel e Sociedade Rural 
do Oeste), para criar uma ampla 
frente de defesa do Porto Seco na 
cidade, que movimenta mais de R$ 
180 milhões ao ano, com operações 
de importação e exportação de mais 
de 500 empresas de toda região. 

“Quando assumi a prefeitura em 

Alécio Espínola esteve com o governador Ratinho Junior para tratar da manu-
tenção das atividades do Porto Seco de Cascavel Divulgação

A Feira do Pequeno Produtor de Cascavel deixará o antigo Terminal Oeste Catve

Presidente da Câmara pede apoio 
do Governador para manter 
atividades do Porto Seco A Feira do Pequeno Produtor de 

Cascavel deixará o antigo Terminal 
Oeste e passará a ser realizada com 
o atendimento ao público no esta-
cionamento do Teatro Municipal de 
Cascavel, já a partir deste sábado 
(16), das 7h às 12h.

O atendimento terá inclusive o 
funcionamento da praça de ali-
mentação e a parte de artesanato, 
que estavam interrompidos, além 
dos hortifrutiganjeiros, panifi cação 
e outros. Os feirantes atenderão no 
local às terças e às quintas das 12h 

às 20h e no sábado das 7h às 12h. 
Dessa forma, o sistema de drive-th-
ru não estará mais operando.  

Ao todo, poderão estar ao mes-
mo tempo na feira cerca de 70 pes-
soas. Para ter um controle e evitar 
aglomerações, serão distribuídas 
senhas. Os feirantes estarão aten-
tos às questões sanitárias. “As pes-
soas terão que usar a máscara, terá 
álcool em gel disponível e haverá 
demarcação no chão para o distan-
ciamento”, explica o presidente da 
Feira, Roque Garlet.

Feira do Pequeno Produtor 
passará para o estacionamento 
do Teatro Municipal

ÚLTIMA HORA

Escaneie o QR Code 
e confi ra a live do 
prefeito

O número de casos voltou a 
crescer esta semana no mu-
nicípio. De sexta-feira (9) até 
quinta-feira (14) foram confi r-
mados 23 novos casos.

O boletim da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Cascavel di-
vulgado na tarde desta quinta 
apontou mais cinco casos con-
fi rmados nas últimas 24 horas. Já 
são 113 pessoas que comprovada-
mente já foram infectadas pelo 
vírus em Cascavel.

Deste total, 97 pacientes já são 
considerados recuperados, 9 es-
tão em isolamento domiciliar, 5 
morreram e 2 estão internados 
em UTI. Outros 23 casos supeitos 
permanecem em investigação 
aguardando resultado de exam-
es.

O boletim informa ainda que 
312 pessoas que apresentaram 
sintomas, mas não realizaram 
exames estão sendo monitora-
das. 

Cascavel registra 23 novos casos 
de covid-19 na última semana




