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Estado depois da pandemia
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Duas novas denúncias envolvendo a Prefeitura de Cascavel foram levadas 
esta semana ao Ministério Público. Uma diz respeito a uma consultoria 
de R$ 175 mil contratada sem licitação. A outra é sobre um site ofi cial do 
município registrado em nome de pessoa física e com conta comercial.
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Cascavel encerrou o primeiro quadrimestre 
de 2020 sem morte de ciclista no perímetro urbano. 
O número de acidentes envolvendo bicicletas caiu 

24,14% nos primeiros quatros meses deste ano 
em relação a igual período de 2019. 
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contra o novo coronavírus Estado depois da pandemia
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CHARGE

FIQUE LIGADO

Mesmo antes da pandemia de Covid-19, com refl exos 
negativos nos segmentos econômicos, culturais e so-
ciais do País e do mundo, como aumento do desem-
prego e da miséria, recessão e redução da arrecadação 
pública, além da morte de centenas de milhares e a 
contaminação e sofrimento de milhões de seres hu-
manos, os setores produtivos já enfrentavam desafi os 
inesperados.     

Já no início deste ano o setor industrial brasileiro en-
frentava verdadeiro paradoxo, pois no País, então com 
11,6 milhões de desempregados, metade das fábricas 
alegava difi culdades para encontrar e contratar mão-
-de-obra mais qualifi cada e indispensável à expansão 
de suas atividades. 

Estudo da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), divulgado em fevereiro último, apontou que 
empresas tinham difi culdades para atrair trabalhado-
res qualifi cados, de todos os níveis de formação profi s-
sional, mas na área da transformação essa carência era 
ainda maior. Levantamentos semelhantes, realizados 
em 2011 e 2013, já haviam constatado que 66% das 
empresas do setor industrial brasileiro reclamavam de 
falta de disponibilidade de trabalhadores qualifi cados 
e essa difi culdade chamava a atenção diante do eleva-
do número de desempregados existentes em todo os 
País, com todos eles procurando nova oportunidade 
para sobreviver e sustentar a família com dignidade. 

Conforme especialistas, outro aspecto negativo dos 
estudos foi que a redução do percentual de fábricas 
que não encontravam mão-de-obra qualifi cada, regis-
trada desde 2011, não podia ser explicada pelo aumen-
to da oferta de profi ssionais com boa formação, pois 
era fruto da crise econômica, com recessão registrada 
em 2015 e 2016, quando a  recuperação da economia 
sendo muito lenta nos anos seguintes, fazia com que 
muitas indústrias reduzissem o quadro de funcioná-
rios e/ou deixassem de contratar novos empregados.

A reversão do atual quadro dependerá do fi nal da 
pandemia e recuperação de seus estragos na econo-
mia nacional e mundial, permitindo que que os se-
tores produtivos voltem a crescer, superando muitos 
desafi os, como a falta de mão-de-obra mais qualifi -
cada, indispensável à inovação dentro das empresas e 
ganhos competitividade do setor industrial.

Tanto que o último levantamento revelou que 96% 
das empresas consultadas alegavam difi culdade em 
contratar operadores qualifi cados, com 90% delas afi r-
mando que que o maior desafi o estava em encontrar 
técnicos capacitados.

Na avaliação da CNI, eram vários os fatores que co-
laboravam para esse quadro negativo. Entre eles, o fato 
do Brasil ter nível educacional muito defi ciente, tanto 
que em dezembro do ano passado, o último resultado 
do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
mostrou que o País havia caído no ranking mundial de 
educação em matemática e ciências e fi cou estagnado 
em leitura, pois a formação do Ensino Médio brasileiro 
era considerada bastante generalista.

Para tentar superar a falta de mão-de-obra qualifi -
cada, 85% das empresas vinham investindo na capaci-
tação de funcionários dentro da própria fábrica e 42% 
ofereciam algum tipo de treinamento em instituições 
especializadas.

A última pesquisa da CNI, realizada entre os dias 1º 
e 11 de outubro de 2019, consultou dirigentes de 1.946 
empresas, sendo 794 pequenas, 687 médias e 465 de 
grande porte, comprovando a importância da forma-
ção de profi ssionais realmente qualifi cados para a re-
tomada do desenvolvimento.

O desemprego e as demandas 
do setor industrial brasileiro

Nos dias que 
Cascavel parece 
caminhar para 
o pico de casos 
do novo corona-
vírus a Prefeitu-
ra resolve liberar 
o transporte co-
letivo na cidade. 

Não fi cou cla-
ro se a decisão foi baseada em análises 
técnicas e científi cas ou se aconteceu 
pura e simplesmente pela pressão das 
empresas que exploram o transporte co-
letivo na cidade.

Independente disso parece evidente 
que a liberação do transporte acontece 
no pior momento. Mesmo com regras rí-
gidas e várias restrições impostas, é notó-
rio que liberar o transporte coletivo não é 
a mesma coisa como autorizar uma loja 
voltar a atender. 

O retorno do transporte é obvio que 
refl ete também num aumento abrupto 
da circulação de pessoas na cidade. E a 
conta é simples: quanto mais gente cir-
culando, maior será também a provável 
circulação do vírus. Além disso, existem 
evidências de que o ar viciado dentro dos 
ônibus aumenta muito o risco de conta-
minação.

Tudo isso acontece num momento em 
que os índices apontam um crescimento 

acentuado no 
número de ca-
sos confi rmados 
de covid-19 na 
cidade, aliada 
a uma época de 
queda das tem-
peraturas, o que 
também facilita 
a disseminação 

de doenças respiratórias. 
E há também os efeitos indiretos. Com 

o transporte coletivo disponível logo virá 
a pressão para o retorno das aulas, por-
que os pais, especialmente das famílias 
mais carentes, não estarão mais em casa 
e não onde deixar os fi lhos. 

A liberação deverá originar pelo menos 
duas consequências. Uma é a epidemio-
lógica, que será um aumento no número 
de casos e na velocidade de transmissão 
do vírus. Mas, haverá também uma con-
sequência social, que é a quantidade de 
crianças e adolescentes sozinhos em casa.

No entanto, os ônibus voltaram a ro-
dar e muitas pessoas estão buscando o 
serviço. Então vai a recomendação para 
que se protejam ao usar o transporte. 
Os cuidados já amplamente noticiados, 
como o uso de máscaras, a higiene das 
mãos e a distância de outras pessoas não 
previnem somente o coronavírus, mas 
também outras doenças.

22 DE MAIO
1982 - Entra em operação a fábrica de rações 
da Coopavel no Distrito Industrial.

23 DE MAIO
1848 - Capitão Henrique de Beaurepaire Rohan 
e tenente Camilo Lélis da Silva abrem uma pica-
da de Guarapuava às margens do Rio Iguaçu e 
daí ao Rio Paraná.
1912 - Criado o Corpo de Bombeiros do Paraná.

24 DE MAIO
1900 - Criado o Instituto Histórico e Geográfi co 
do Paraná.

25 DE MAIO
1921 - Nasce em Ilhéus (BA) o primeiro juiz 
da Comarca de Cascavel, Epiphânio Alves de 
Figueiredo (1921–1997).

26 DE MAIO
1940 - Nasce em Taubaté (SP) a professora 

Silvia Gomes Vieira Fabro (foto). 
Fundadora da Fecivel/Unioeste, 
foi escritora e artista plástica.
1963 - Padre Luiz Luíse assu-
me a Paróquia de Cafelândia 
d’Oeste.

27 DE MAIO
1938 - Morre Bento dos Santos Barreto, agente 
dos Correios. Pelo telégrafo ele consagrou em 
defi nitivo o nome de Cascavel contra a corrente 
que pretendia para a cidade o nome de “Apareci-
da dos Portos”. 
1953 - Empresa Cruzeiro do Sul faz seu primei-
ro voo comercial a Cascavel.
1974 - Morre em acidente automobilístico o 
radialista Luiz Vianez (Vianey) Pereira.
1977 - Presidente Ernesto Geisel inaugura os 
trechos Cascavel–Toledo da BR-467 e Cascavel-
-Campo Mourão da BR-369.
1997 - Juiz Paim Falcão, da 4ª Região do Tribu-
nal Regional Federal, concede liminar favorável 
à reabertura da Estrada do Colono.  

28 DE MAIO
1962 - Criada a Paróquia Santo Antônio, no Pa-
trimônio Velho. Havia sido Paróquia de Nossa 
Senhora Aparecida até 1952.

28 DE MAIO
1989 - Plebiscito decide a emancipação do 
distrito cascavelense de Lindoeste.
1990 - Lei estadual 9.276 cria o Município de 
Iguatu.

A SEMANA NA HISTÓRIA
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Eleitorais & 
Eleitoreiras  

☆ O prefeiturável 
Edgar Bueno (Pros) 
e o amigo vereador 
Aldonir Cabral (PL) 
estavam afastados 
e tiraram um tempo 
durante a semana para 
atualizar a conversa. 
Mesmo em lados 
opostos, a afi nidade 
não está abalada.

☆ Os vereadores não 
quiseram votar terça-
-feira uma moção de 
repúdio contra a Sane-
par. Amaciaram para 
conseguir que o presi-
dente Cláudio Stabile 
aceite participar da 
audiência pública que 
tratará de tarifas com 
valores suspeitos.

☆ Mantendo distan-
ciamento e carregando 
álcool em gel, pré-can-
didatos são vistos 
circulando nos bairros. 
De olho no coronaví-
rus, os mais organiza-
dos largam na frente 
e começam a medir o 
escasso interesse do 
eleitorado.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Lista dos 
devedores 

vem aí   

Alcineu vira homem 
forte de Paranhos

Podemos já foi, e o PL?

Se por um lado o prefeiturável e ex-chegado político Carlos 
Moraes (Avante), anda sem moral junto a Leonaldo Paranhos (à 

direita), do outro o advogado Alcineu Grubber (à esquerda) 
nada de braçada. O chefe de Gabinete do prefeito e até há 
pouco tempo titular da presidência do IPMC, acaba de 
ser guindado pelo chefe ao comando do PSC, parti-
do que já trabalha a reeleição do alcaide. Grubber 
assumiu as conversas políticas em torno do proje-
to eleitoral e também conduz o grupo de pré-can-
didatos ao Legislativo. Se tornou o homem forte 
da administração. Quem quiser tratar de eleição com 
Paranhos, precisa antes se abençoar na sala de Alcineu. 

O Partido Liberal ainda não se afastou do projeto de reeleição do prefeito 
Leonaldo Paranhos, nas nem tudo são fl ores no relacionamento entre as 
partes. Os vereadores da sigla Rafael Brugnerotto (foto), Celso Dalmolin e 
Aldonir Cabral esperam vaga na disputada agenda do alcaide, dispostos 
a esclarecer questões importantes ao futuro político de todos. Embora 
concentrado no trabalho de superintendente da Casa Civil, em Curitiba, o 
presidente Gugu Bueno sabe das turbulências e tenta fazer o meio de 
campo. Sexta-feira passada o grupo do PL tinha reunião tipo olho 
no olho com Paranhos. O encontro não saiu porque o prefeito 
passou mal enquanto vistoriava obras e nem apareceu no gabi-
nete. Por bem menos o Podemos deixou o time da reeleição e 
trabalha candidatura própria.

Prefeito admite 
saída de Stefanello 

A exoneração do secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello (foto), poderá mes-
mo acontecer, porém não enquanto 
o pico da Covid-19 se mantiver em 
alta. O afastamento foi admitido nesta 
quarta-feira (20) pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos durante entrevista ao radia-
lista Sérgio Ricardo, na Studio FM, da 
família Siliprandi. O desligamento seria 
motivado pela aceitação de convite 
que levaria Thiago a ocupar cargo no 
governo estadual, provavelmente na 
Sesa. Paranhos omitiu detalhes e ga-
rantiu que mantém bom entendimento 
com o assessor, confi ando não ser 
abandonado por ele em meio à crise 
do coronavírus.

O vereador Olavo Santos (Pode), chegou 
a se desculpar por ter feito a secretária de 
Educação chorar semana passada, mas 
ainda quer a exoneração de Márcia Baldini. 
O político está convencido que a professo-
ra cometeu improbidade ao não responder 
no prazo um questionamento dele. Apesar 
de a servidora admitir o atraso por conta 
das medidas restritivas da Covid-19, o par-
lamentar quer aprovar em plenário pedido 
para o prefeito Leonaldo Paranhos demitir 
a colaboradora. O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola, ainda não colocou a ma-
téria na Ordem do Dia, desagradando o 
autor e esfriando o assunto. Se chegar a 
ser votada, a solicitação de degola não terá 
aprovação dos parlamentares e Márcia 
continuará prestigiada no cargo.

Stabile irritado e tarifas nas nuvens 
A queda de braço entre a Câmara Municipal e o presidente 
da Sanepar, Cláudio Stabile, está longe de acabar. Os verea-
dores continuam denunciando cobranças estratosféricas de 
tarifas indevidas e querem uma solução. O Legislativo fará 

audiência pública sem aglomeração e quer a presença de 
Stabile. O dirigente já disse que não aceita acusações 

infundadas e ameaçou retaliar contra quem injuriar ou 
difamar a empresa.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
e seu secretário de Finanças, 
Renato Segalla, repetiram du-
rante a semana, na imprensa, 
que a listagem dos maiores 
devedores de tributos em Cas-
cavel poderá ser divulgada a 
qualquer momento. São mais de 
100 contribuintes com débitos 
ajuizados somando perto de R$ 
900 milhões. Segalla explica que 
a divulgação não é proibida e a 
listagem está sendo atualizada. 
O vereador Paulo Porto (PT), 
protocolou na prefeitura pedido 
de publicidade imediata, iden-
tifi cando os inadimplentes. O 
petista também quer saber o 
que a administração faz para 
cobrar a conta.

Se por um lado o prefeiturável e ex-chegado político Carlos 
Moraes (Avante), anda sem moral junto a Leonaldo Paranhos (à 

direita), do outro o advogado Alcineu Grubber (à esquerda) 
nada de braçada. O chefe de Gabinete do prefeito e até há 
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O Partido Liberal ainda não se afastou do projeto de reeleição do prefeito 
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presidente Gugu Bueno sabe das turbulências e tenta fazer o meio de 
campo. Sexta-feira passada o grupo do PL tinha reunião tipo olho 

Exoneração de Márcia na geladeira

Secretária Márcia e o vereador Olavo Divulgação continuará prestigiada no cargo.
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qualquer momento. São mais de 
100 contribuintes com débitos 
ajuizados somando perto de R$ 
900 milhões. Segalla explica que 
a divulgação não é proibida e a 
listagem está sendo atualizada. 

protocolou na prefeitura pedido 

Secretária Márcia e o vereador Olavo Divulgação
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GERAL

Crescimento de 9,5%
A Associação Leite Brasil divulgou, nesta semana, o ranking com as 
maiores empresas de laticínios do país. O resultado é referente ao ano 
de 2019 e manteve entre as principais produtoras as 13 empresas que 
já fi guravam na lista em 2018. Ao todo, o valor agregado de captação 
de leite registrou um aumento de 4,1% de crescimento. A Unium, Inter-
cooperação de Lácteos das Cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, 
fi cou entre as produtoras que registraram maior aumento de capta-
ção, com 9,5% de crescimento comparado a 2018 - valor que equivale 
a 1,252 bilhão de litros de leite. O resultado se deve ao modelo de ne-
gócios da instituição. Ao trazer para o Brasil o modelo de intercoope-
ração e com os resultados recentes, em diversos setores, mostra-se 
que foi uma decisão acertada e que tende a crescer no mercado.

Perspectivas para o trigo
O trigo, principal cultivo de inverno do sul do Brasil, apresenta boas 
perspectivas para o ano de 2020, segundo afi rmou Marcelo André 
Klein, analista da cultura do trigo da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). De acordo com ele, o cenário se mostra bas-
tante favorável para o cereal.  “No contexto interno, há oferta reduzida 
de produto, dada a produção menor nas últimas safras e a previsão 
climática de inverno com tendência de uma estação de crescimento 
com menor umidade, que favorece o cultivo pela menor incidência de 
doenças e aumento de qualidade do produto colhido. Por sua vez, no 
cenário internacional, a desvalorização do real, em virtude da crise do 
Covid-19, tornou extremamente cara a aquisição de trigo argentino, 
cuja tonelada chegou ao mercado nacional por até R$ 1.300,00, no 
mês de março de 2020, com possibilidade de elevação em conformi-
dade com o câmbio”, disse.

Motoristas de aplicativo
Os aluguéis de veículos despencaram no Brasil com o avanço da 
pandemia do coronavírus. Só entre os 200 mil carros alugados para 
motoristas de aplicativos, aproximadamente 160 mil já foram devol-
vidos desde o início da quarentena, há 2 meses. A justifi cativa é que 
a redução da procura pelo transporte gera uma difi culdade para que 
profi ssionais arquem com os custos dos aluguéis. A Associação Bra-
sileira das Locadoras de Automóveis (Abla) afi rma que “há um movi-
mento das locadoras para auxiliar a retomada desses profi ssionais 
do volante entre seus principais clientes de aluguel de automóveis”, 
como descontos para trabalhadores de apps. Com a pandemia, todos 
os segmentos de aluguéis tiveram baixa, segundo a associação. Entre 
as locações diárias, que podem ser feitas por qualquer pessoa, a que-
da é de 90%. As locadoras têm 480 mil veículos destinados para esta 
modalidade, mas 430 mil estão parados.

Carne suína do Brasil
As exportações de carne suína do Brasil em 2020 deverão superar as 
expectativas iniciais, enquanto os embarques da proteína de frango 
também crescerão pela forte demanda da China, segundo o diretor-
-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricar-
do Santin. Em videoconferência na última sexta-feira, 15, ele estimou 
os embarques brasileiros de carne suína entre 900 mil e 1 milhão de 
toneladas em 2020, o que representaria um crescimento de 33% ante 
2019. Em dezembro, a associação previra alta de ao menos 15% nas 
exportações de suíno. Já os embarques de carne de frango devem 
seguir fi rmes, fi cando entre 4,3 milhões e 4,5 milhões de toneladas em 
2020, previsão estável ante a divulgada no fi nal do ano passado, que 
já apontava aumento de até 7% em relação a 2019.

Mercado fi nanceiro
O mercado fi nanceiro continua a revisar a estimativa de queda da eco-
nomia neste ano. Pela 14ª semana seguida, piorou a expectativa do 
mercado fi nanceiro para o recuo do Produto Interno Bruto – a soma 
de todos os bens e serviços produzidos no país. Desta vez, a previsão 
de queda passou de 4,11% para 5,12%. A estimativa consta do bole-
tim Focus, publicação divulgada semanalmente pelo Banco Central, 
com a projeção para os principais indicadores econômicos. A previ-
são para o crescimento do PIB em 2021 segue em 3,20% e para 2022 
e 2023 continua em 2,50%. A cotação do dólar deve fechar o ano em 
R$ 5,28. Na semana passada, a previsão era R$ 5. Para 2021, a ex-
pectativa é que a moeda americana fi que em R$ 5, contra R$ 4,83 da 
semana passada.

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
sinalizou nesta semana que a data 
das eleições municipais deste 
ano deve ser adiada em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 
Maia afi rmou que o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), irá montar um grupo de de-
putados e senadores na próxima 
semana para debater o assunto. 

A tendência, de acordo 
com o presidente da 
Câmara, é poster-
gar a data do pleito, 
marcada para o dia 
4 de outubro. En-
tretanto, segundo 
ele, há o entendi-
mento de que a 
medida não deve-
rá compreender 
a postergação de 
mandato de pre-
feitos e vereado-
res.

As prefeituras 
seriam ocupa-
das, portanto, 
por um político 
eleito ainda este 
ano. Para que haja 
a mudança, os parlamentares 
precisam alterar a Constituição. 
A Carta determina, em ano elei-
toral, a votação de primeiro turno 
no primeiro domingo do mês de 
outubro e o segundo turno no úl-
timo domingo de outubro.  

“Vamos começar a discussão 
nos próximos dias sobre a data 
da eleição. O presidente Davi vai 
construir um grupo junto com a 
Câmara para que nós possamos 
discutir a questão da data da elei-
ção, se vamos mantê-la no mes-
mo dia ou se a decisão do parla-
mento vai ser modifi cá-la dentro 
do próprio mandato, uma outra 

Presidente do Senado montará grupo de deputados 
e senadores para discutir o assunto

Maia indica que eleição 
municipal pode ser adiada, 
mas sem prorrogar mandatos 

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
sinalizou nesta semana que a data 
das eleições municipais deste 
ano deve ser adiada em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 
Maia afi rmou que o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), irá montar um grupo de de-
putados e senadores na próxima 
semana para debater o assunto. 

A tendência, de acordo 
com o presidente da 
Câmara, é poster-
gar a data do pleito, 
marcada para o dia 
4 de outubro. En-
tretanto, segundo 
ele, há o entendi-
mento de que a 
medida não deve-
rá compreender 
a postergação de 
mandato de pre-
feitos e vereado-
res.

As prefeituras 
seriam ocupa-
das, portanto, 
por um político 
eleito ainda este 

e senadores para discutir o assunto

Presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 

Maia Divulgação

PARANÁ 
PRODUTIVO 

A análise de taxa de incidência da 
dengue no Paraná sinaliza para a 
tendência de queda nos índices 
da doença no Estado. Nas últimas 
semanas, 20 municípios que esta-
vam em situação de alerta ou em 
epidemia não apresentaram no-
vos casos autóctones confi rmados 
e estão com a taxa de incidência 
zerada.

“Os dados são preliminares, 
mas podem ser comprovados gra-

fi camente pelos números que os 
próprios municípios enviam para 
a Secretaria”, disse o secretário de 
Estado Saúde, Beto Preto. Ele afi r-
ma, porém, que a dengue segue 
como uma das maiores preocupa-
ções do Governo do Estado. 

No acumulado do período de 
agosto do ano passado até 18 de 
maio são 180.340 casos confi rma-
dos de dengue, 12.633 a mais que 
a publicação anterior, conforme 

boletim semanal divulgado na úl-
tima terça-feira (19).

O boletim apresenta mais de 
313 mil notifi cações para a doen-
ça no Estado e confi rma mais sete 
óbitos, elevando para 139 o total 
de mortes provocadas pela do-
ença. Os sete óbitos confi rmados 
eram casos que estavam em inves-
tigação entre os meses de feverei-
ro, março e meados de abril. Todos 
são de pessoas idosas. 

Paraná sinaliza tendência de queda 
nos casos de dengue 

data. Então seria o adiamento da 
eleição sem prorrogação de man-
dato. Na discussão com os líderes 
essa é uma posição de quase una-
nimidade. A maioria dos parla-
mentares entende que podemos 
ter o adiamento, mas não deve-
mos ter a prorrogação de nenhum 
mandato”, disse Maia.

A visão dos parlamentares é a 
mesma já defendida pelo minis-
tro Luís Roberto Barroso, que as-
sumirá a presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) na próxi-
ma segunda-feira (25). O ministro 
diz que, se for o caso de mudar 
a data, o adiamento possa ser o 

mais breve possível, sem alterar 
o tempo de mandato dos atuais e 
futuros prefeitos. 

Maia disse que, após a discus-
são entre parlamentares, haverá 
um diálogo também com Barroso. 
Em abril, o TSE criou um grupo 
de trabalho para projetar os im-
pactos da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus. A ideia é 
monitorar a pandemia e os pos-
síveis impactos no pleito. Alguns 
dos motivos de preocupação do 
tribunal são as possíveis aglome-
rações em convenções partidárias 
e o atraso de testes das urnas ele-
trônicas.
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GERAL

Mais de 40% de tudo o que o Paraná exportou, da produção agropecuária, teve como destino a China AEN

Da receita gerada pelas exporta-
ções do Paraná no primeiro qua-
drimestre deste ano, 80,3% têm 
origem no agronegócio do Estado. 
Somando cerca de US$ 4,12 bi-
lhões, os produtos que mais par-
ticiparam deste montante foram 
do Complexo Soja, as carnes e os 
produtos florestais. Os dados são 
do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento.

De março a abril, as exporta-
ções brasileiras do agronegócio 
somaram US$ 31,40 bilhões, alta 
de 5,9% em relação ao mesmo pe-
ríodo no ano anterior. O Paraná é 
terceiro estado mais expressivo 
neste valor, sendo responsável por 
13,14% deste total, atrás apenas 
do Mato Grosso (18,33%) e São 
Paulo (15,38%).

A receita gerada pela agricultura 
e pecuária paranaense no perío-
do supera em US$ 160 milhões a 
das exportações dos produtos de 
janeiro a abril de 2019. Somente 
a soja representa quase metade 
(46,7%) das exportações do Agro 
paranaense. O setor alcançou re-
ceita de quase US$ 1,93 bilhão. As 
carnes participam com 23,57%, 
tendo gerado US$ 972,7 milhões. 
Os produtos florestais, que repre-
sentam 16,53% do total exporta-
do pelos produtos agropecuários, 
resultaram em receita de cerca de 
US$ 682,2 milhões. Na sequência 
das exportações, ainda somam-se 
o complexo sucroalcooleiro, café, 
cereais (farinhas e preparações), 
entre outros que, juntos, contabi-
lizam US$ 543 milhões em receita.

O secretário estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, avalia que o 
comportamento das exportações 
paranaenses está alinhado com o 

agronegócio no restante do Bra-
sil. No cenário nacional, também 
houve crescimento expressivo nos 
embarques do Complexo Soja, 
que gerou aproximadamente US$ 
11 bilhões em receita apenas com 
o grão de soja e, por outro lado, 
uma redução nos embarques de 
milho.

Segundo o secretário, a varia-
ção é natural. “No ano passado, a 
exportação de milho foi recorde, 
e nós já sabíamos que o resultado 
não se repetiria nesse ano, até por 
restrição de oferta”.

No Complexo Carne, tanto o de-
sempenho brasileiro como o pa-
ranaense foram bastante satisfa-
tórios no primeiro quadrimestre. 
“O Brasil está embarcando espe-
cialmente para a China, país que 
passou por dificuldades sanitárias 
com a peste suína africana e está 
importando carne para garantir o 
consumo”, diz o secretário. No ce-
nário estadual, ele também desta-
ca o desempenho do açúcar, que 
cresceu 103% em volume e 96% 
em valor nos primeiros meses do 
ano. “Provavelmente, o agronegó-
cio será o único setor a registrar 
crescimento neste ano no Brasil. 
Temos uma perspectiva de um 
bom ano para o mercado exter-
no, particularmente impulsiona-
do pelas carnes, Complexo Soja 
e açúcar liderando esse esforço”, 
completa Ortigara.

Soja em grão
Segundo o levantamento do mi-
nistério, o Paraná exportou, de 
janeiro a abril de 2020, aproxima-
damente 4,4 milhões de tonela-
das de soja em grão. Esse volume 
é 39% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado, 

quando haviam sido exportados 
aproximadamente 3,1 milhões de 
toneladas. Em volume financeiro, 
o crescimento foi de 33%.

Em 2019 o valor obtido com as 
exportações de soja em grão, de 
janeiro a abril, contabilizaram cer-
ca de US$ 1,13 bilhão. Nos primei-
ros quatro meses de 2020 o valor 
obtido foi de US$ 1,50 bilhão. “As 
justificativas para esse aumento 
são a alta do dólar frente ao real 
e a maior demanda por parte dos 
importadores da soja brasileira”, 
analisa o economista do Departa-
mento de Economia Rural (Deral) 
da Secretaria da Agricultura, Mar-
celo Garrido.

Destinos
Mais de 40% de tudo o que o Para-
ná exportou, da produção agrope-
cuária, teve como destino a China. 
As vendas para o país asiático, 
totalizaram em torno de US$ 1,67 
bilhão.

Países do bloco da União Eu-
ropeia são o segundo principal 
destino das exportações do Agro-
negócio do Estado. Esses repre-
sentam quase 13,6%, comprando 
US$ 560,7 milhões.

Total
De acordo com os dados do Mi-
nistério da Economia, de janei-
ro a abril o Brasil exportou 203,9 
milhões de toneladas de cargas. 
A receita gerada pelo País com as 
exportações foi de US$ 67,3 bi-
lhões. Considerando a origem dos 
produtos exportados, o Paraná é o 
sexto, entre os estados brasileiros.

A balança comercial do Paraná 
fecha o quadrimestre com saldo 
positivo de quase US$ 1,5 bilhão. 
A corrente de comércio do Estado, 

Das 8,8 milhões de toneladas 
exportadas pelo Paraná no pri-
meiro quadrimestre do ano, 
6,6 milhões, ou seja, 75% sa-
íram pelos Portos do Paraná. 
A soja, em grão e farelo, teve 
a maior participação nesse 
montante.

“A logística do Paraná vem se 
mostrando extremamente efi-
ciente e integrada, do campo 
ao porto. Isso porque o Gover-
no do Estado vem dando con-
dição para que se tenha um 
movimento ordenado. Isso faz 
com que os nossos produto-
res escolham, principalmente, 
exportar pelos portos parana-
enses”, afirma o diretor-pre-
sidente da empresa Portos do 
Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Ele destaca que a Ferroes-
te bateu recorde, puxando a 
produção do Oeste do Estado. 
As rodovias, com as revisões 
e manutenções, vêm dando 
suporte ao movimento de ca-
minhões, que também bateu 
recorde, além dos portos, que 

fizeram em abril a melhor mo-
vimentação mensal da histó-
ria.

“Estamos atendendo um vo-
lume muito grande de cargas, 
principalmente a soja. O que 
estamos vendo é uma logís-
tica muito coordenada desde 
a chegada dos caminhões e 
vagões do Interior até a pro-
dutividade que vimos alcan-
çando nos carregamentos dos 
navios”, completa.

Segundo os dados do Mi-
nistério da Economia (Co-
mexStat), foram cerca de 4,2 
milhões de toneladas de soja 
paranaense exportadas pelo 
Porto de Paranaguá. A receita 
gerada por essas exportações 
chegou a de pouco mais de 
US$1,1 bilhão.

Na sequência, respectiva-
mente, o açúcar, o frango, a 
celulose e o milho também en-
grossam o volume das expor-
tações do Estado, realizadas 
pelos terminais paranaenses.

75% dos produtos 
exportados pelo Paraná 
saem do Porto de Paranaguá

Somando cerca de US$ 4,12 bilhões, os produtos que mais 
participaram deste montante foram os do complexo soja, 
as carnes e os produtos florestais

Agronegócio representa 
80,3% das exportações 
do Paraná 

nos primeiros quatro meses do 
ano, passa dos US$ 8,7 bilhões. De 
janeiro a abril deste ano, o Estado 
exportou quase 8,8 milhões de to-
neladas de produtos, alcançando 

receita de US$ 5,14 bilhões. Já as 
importações do Estado totaliza-
ram um volume de pouco mais de 
4,9 milhões de toneladas, contabi-
lizando cerca de US$ 3,6 bilhões.
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O secretário estadual de Saúde, 
Beto Preto, reforça que o com-
bate e enfrentamento ao co-
ronavírus no Paraná está na 

ampliação de leitos de UTI e na regionali-
zação do atendimento, uma estratégia que 
sempre esteve no planejamento do Estado 
no setor.  “Nossa linha de ação no governo 
é justamente a regionalização. Por um lado, 
a vinda do coronavírus também antecipou 
esta lógica, que já vínhamos colocando em 
prática. Com isso, optamos por ampliar o 
número de leitos nas estruturas existentes, 
colocando para rodar hospitais que estavam 
parados, que nunca atenderam um pacien-
te”, disse Beto Preto nesta entrevista exclusi-
va à ADI/Paraná.  
“Neste momento, enquanto não tivermos a 
redução da curva, ainda não podemos fl exi-
bilizar o retorno. Diariamente monitoramos 
este cenário e, sem sombra de dúvida, quan-
do a curva sinalizar para uma queda, o go-
verno vai viabilizar o retorno gradativo das 
atividades”, adianta Beto Preto. Veja a seguir 
os principais trechos da entrevista.

Qual a avaliação que o senhor faz dos 60 
dias do início da pandemia no Paraná?
Beto Preto - O Paraná, antes mesmo de ter-
mos o primeiro caso confi rmado, já havia 
instituído o Centro de Operações Especiais 
(COE) para traçar estratégias no enfrenta-
mento da Covid-19. Somos um dos primei-
ros estados a lançar mão deste instrumento. 
A partir daí, também preparamos um cro-
nograma de ações, que nos colocam hoje 
numa situação um pouco mais equilibrada 
do que outras localidades.

E quais seriam estas ações?
Beto Preto - A estrutura hospitalar do Para-
ná é robusta. Nossa estratégia, sob orienta-
ção do governador Ratinho Júnior, era colo-
car as unidades para funcionar. Nossa linha 
de ação no governo é justamente a regiona-
lização. Por um lado, a vinda do coronavírus 
também antecipou esta lógica, que já 
vínhamos colocando em prática. Com 
isso, optamos por ampliar o número de 
leitos nas estruturas existentes, colocando 
para rodar hospitais que estavam para-
dos, que nunca atenderam um paciente, 
como é o caso do Regional de Telêmaco 
Borba, e antecipamos as obras como os 
de Ivaiporã e Guarapuava, previstas 
para fi nalizar o ano que vem. Todo 
este incremento também acontece 
nos quatro hospitais universitários 
(Londrina, Maringá, Cascavel e 
Ponta Grossa), ofertando mais 
leitos de UTI. Esta estratégia 
deixa um legado para a rede de 
saúde do Paraná.

“Neste momento, enquanto não tivermos a 
redução da curva, ainda não podemos fl exi-
bilizar o retorno. Diariamente monitoramos 
este cenário e, sem sombra de dúvida, quan-
do a curva sinalizar para uma queda, o go-
verno vai viabilizar o retorno gradativo das 
atividades”, adianta Beto Preto. Veja a seguir 
os principais trechos da entrevista.

Qual a avaliação que o senhor faz dos 60 
dias do início da pandemia no Paraná?

O Paraná, antes mesmo de ter-
mos o primeiro caso confi rmado, já havia 
instituído o Centro de Operações Especiais 
(COE) para traçar estratégias no enfrenta-
mento da Covid-19. Somos um dos primei-
ros estados a lançar mão deste instrumento. 
A partir daí, também preparamos um cro-
nograma de ações, que nos colocam hoje 
numa situação um pouco mais equilibrada 

A estrutura hospitalar do Para-
ná é robusta. Nossa estratégia, sob orienta-
ção do governador Ratinho Júnior, era colo-
car as unidades para funcionar. Nossa linha 
de ação no governo é justamente a regiona-
lização. Por um lado, a vinda do coronavírus 
também antecipou esta lógica, que já 
vínhamos colocando em prática. Com 
isso, optamos por ampliar o número de 
leitos nas estruturas existentes, colocando 
para rodar hospitais que estavam para-
dos, que nunca atenderam um paciente, 
como é o caso do Regional de Telêmaco 
Borba, e antecipamos as obras como os 
de Ivaiporã e Guarapuava, previstas 
para fi nalizar o ano que vem. Todo 
este incremento também acontece 
nos quatro hospitais universitários 
(Londrina, Maringá, Cascavel e 
Ponta Grossa), ofertando mais 
leitos de UTI. Esta estratégia 
deixa um legado para a rede de 

Paraná continua em 
alerta, diz Beto Preto

Enfrentamento ao coronavírus

 “A estrutura hospitalar do Paraná é robusta. Nossa 
estratégia, sob orientação do governador Ratinho Júnior, 
era colocar as unidades para funcionar. Nossa linha de 

ação no Governo é justamente a regionalização” 

ENTREVISTA

Hospitais de campanha não estão na pauta 
do governo?
Beto Preto - Não. Pelo menos neste momen-
to não estamos trabalhando com esse pla-
nejamento. Como disse, nossa lógica é ou-
tra, aprimorar aquilo que temos, ampliando 
leitos na rede, com um custo muito menor 
e uma efetividade muito maior. Todas as 
decisões são feitas na estrita legalidade. E 
isso passa pela ação coordenada, já com o 
mapeamento das necessidades e da própria 
oportunidade de reforçarmos as estruturas. 
Quando lançamos o projeto de leitos espe-
cífi cos para o enfrentamento da covid-19, 
desenhamos de imediato 317 leitos. Hoje já 
temos mais de 560 leitos instalados, prontos, 
em todas as regiões do Paraná e podemos 
chegar a 1.200. 

dramático que outras localidades.

E a população entendeu a mensagem?
Beto Preto - Sim, os paranaenses estão sen-
do muito colaborativos neste sentido. O iso-
lamento domiciliar, o distanciamento social 
ainda são os nossos únicos aliados, porque 
não temos vacina, não temos medicamento 
para o combate ao coronavírus. Claro que o 
governador Ratinho está sensível ao que esta-
mos vivendo. Sabemos que a atividade econô-
mica está sofrendo, que educação também foi 
paralisada, enfi m, muitos setores estão dando 
sua contribuição e fazendo sacrifícios. Mas 
neste momento, enquanto não tivermos a re-
dução da curva, ainda não podemos fl exibili-
zar o retorno. Diariamente monitoramos este 
cenário e, sem sombra de dúvida, quando a 
curva sinalizar para uma queda, o governo vai 
viabilizar o retorno gradativo das atividades.

Como bloquear então a evolução do vírus, 
além destas medidas que o senhor mencio-
nou?
Beto Preto - Fazendo testes na população 
para traçarmos o perfi l epidemiológico. Testar 
em quantidade. Nisso temos que citar o ex-
celente trabalho feito pelo nosso Laboratório 
Central do Estado (Lacen). Passamos de 200 
testes processados ao dia para mais de 600, do 
padrão RT-PCR, que é considerado o padrão 
ouro. Além disso, em parceria com o Instituto 
de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), jun-
tamente com o Tecpar, estamos ampliando 
para mais de 5 mil testes ao dia. Ou seja, tudo 
isso nos coloca numa posição de enfrenta-
mento da epidemia com muita assertividade.

Outra situação que o Estado vem enfrentan-
do é a dengue. Qual é o panorama?
Beto Preto - Estamos vivendo talvez a maior 
epidemia de dengue que o Paraná já teve. Mas 

temos que dizer que estamos diante de um 
novo sorotipo do vírus, que é o sorotipo 
2. E os paranaenses não têm imunidade 
ainda. E isso fez com que o número de 
casos se elevasse. Essa falta de imunida-
de adquirida também nos coloca neste 
cenário mais crítico. Apenas a remoção 
do criadouro do mosquito é a forma de 
evitar a sua proliferação. Quero relatar 
experiências exitosas nesse enfrenta-
mento. Nos municípios de Quinta do 
Sol, Nova Cantu, Florestópolis fi ze-
mos um grande trabalho e que baixa-
ram drasticamente os índices, numa 
ação integrada da Sesa com as equi-
pes locais de saúde, num grande tra-
balho de remoção mecânica dos fo-
cos e dos criadouros. Neste período 
da pandemia, também fi ca a nossa 

orientação para que não descuidem 
da dengue e que verifi quem se há acú-

mulo de água em casa.

“Temos no Paraná hoje 
uma situação equilibrada. 
Não temos como dizer 
que estamos confortáveis, 
porque já tivemos mortes, 
e cada um delas é um ente 
querido que se foi, uma 
família que chora a sua 
ausência, uma comunidade 
enlutada”  

“Os paranaenses estão 
sendo muito colaborativos. 
O isolamento domiciliar, 
o distanciamento social 
ainda são os nossos únicos 
aliados, porque não 
temos vacina, não temos 
medicamento para o 
combate ao coronavírus”.

Em relação ao número de casos? Como o 
senhor avalia a nossa realidade?
Beto Preto - Temos no Paraná hoje uma si-
tuação equilibrada e continuamos em alerta. 
Não temos como dizer que estamos confortá-
veis, porque já tivemos mortes, e cada um de-
las é um ente querido que se foi, uma família 
que chora a sua ausência, uma comunidade 
enlutada. Mas conseguimos, ao mesmo tem-
po, com planejamento e estratégia bem clara, 
segurar o avanço da doença. Veja, o Paraná 
tem uma ampla divisa com São Paulo, que é o 
epicentro da pandemia. Temos também divi-
sa com Santa Catarina, que temos um grande 
número de caso. Fizemos bloqueios epide-
miológicos nas estradas, verifi cando e moni-
torando o trânsito das pessoas. Isso tudo nos 
ajudou a chegar aqui com um cenário menos 
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CASCAVEL

De acordo com o Boletim Epide-
miológico da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde), referente ao 
período de julho de 2019 até a últi-
ma terça-feira (19), Cascavel tinha 
o total de 8.996 notificações.

Desse total, 4.831 casos foram 
confirmados de dengue. Além 
disso, os números podem aumen-
tar ainda mais, uma vez que 1.851 
pessoas estão aguardando exame. 
Outros 2.314 casos foram descar-
tados.

Os bairros mais afetados, con-
forme o boletim, são Interlagos, 
Brasmadeira, Brasília, Cascavel 
Velho e Centro, respectivamente, 
com 561 casos, 370, 318, 257 e 204 
registros da doença.

Quadrimestre
O município não tem poupado es-
forços no combate à dengue. Neste 
primeiro quadrimestre de 2020, já 
foram realizadas aproximadamen-
te 10 mil inspeções em terrenos 
baldios e mais de 137 mil visitas 
domiciliares pelos agentes de En-
demias.

Para denúncias, os cascavelen-

ses podem acionar a Ouvidoria do 
Município pelo 156 ou pela 3902-
1343 na Divisão de Vigilância de 
Saúde Ambiental.

Mortes
Em Cascavel, já são três óbitos con-
firmados pela doença. As vítimas 
foram um jovem de 21 anos, uma 
senhora de 60 anos e um homem 
de 81 anos. Além disso, a Vigilância 
Epidemiológica está investigando 
três mortes suspeitas por dengue, 
em todos os casos os pacientes ti-
nham sinais alarme e também co-
morbidades. Os casos são duas se-
nhoras de 66 anos e um senhor de 
65 anos de idade. Para todos os ca-
sos foram encaminhados exames 
para o Lacen (Laboratório Central 
do Estado do Paraná), em Curitiba.

Call center – sintomas de dengue
Tem sintomas de dengue? Acione o 
Call Center 3096-9090 e digite a op-
ção número 3. O ramal é destinado 
para orientações em relação aos 
sintomas da dengue. As queixas 
para a doença são: dor de cabeça, 
dor atrás dos olhos, dor nas articu-

Cascavel chega a mais de 4,8 mil casos de dengue

Jucepar deve encerrar suas atividades na sede da Acic a partir do próximo dia 1º de junho

Contadores e entidades se unem para buscar 
solução ao fechamento da Junta Comercial 

Somente uma mobilização da comunidade é o que fará a diferença nessa 
guerra contra o mosquito Secom 

Lideranças que participaram da reunião na Câmara Divulgação

Preocupado com o iminente fe-
chamento do escritório local da 
Junta Comercial do Paraná (Ju-
cepar), o vereador Mazutti (PSC) 
reuniu nesta quinta-feira (21), en-
tidades representativas dos con-
tabilistas e dos empresários de 
Cascavel. O encontro foi no Ple-
nário, aberto ao público dentro 
das limitações de distanciamento, 
e debaterá saídas para tentar evi-
tar a desativação da Jucepar.

Estiveram presentes o presi-
dente da Câmara, Alécio Espí-
nola, o vereador Josué de Souza, 
representantes da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
membros do Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
no Estado do Paraná (Sescap), 
Sindicato dos Contabilistas de 
Cascavel e Região (Sincovel), Con-
selho Regional de Contabilidade 
(CRC), e Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel (Acic), con-
tadores e empresários.

Entenda o caso
Segundo comunicado da Acic, 
em cuja sede hoje funciona a Ju-
cepar, a desativação do escritório 
se deve a uma decisão do Tribunal 
de Contas do Estado de que “não 

lações, febre, manchas e coceira na 
pele, náuseas e dor abdominal. Os 
casos são notificados e, se neces-
sário, encaminhados a uma uni-
dade de saúde. Em situações mais 
graves, os cascavelenses podem 
ir direto a uma UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento).

Como posso ajudar?
Somente uma mobilização da co-
munidade é o que fará a diferença 
nessa guerra contra o mosquito. 
Não deixe acumular água parada, 
até mesmo água suja.

Dentre os locais que precisam 
ser vistoriados pela população es-
tão: edícula, tonéis com captação 
de água da chuva, aquários sem 
bomba de oxigenação, pratos de 
vasos de plantas, bandejas das ge-
ladeiras, bebedouro de animais, 
tanque de roupas que ficam com 
água empossada no fundo, coletor 
de água da saída do ar-condicio-
nado, lixeiro sem tampa e sem furo 
embaixo, piscinas de plástico, cis-
ternas, caixas de gorduras e plan-
tas aquáticas, pequenos objetos 
nos quintais; como tampas de gar-

será mais possível às entidades 
empresariais privadas receber 
repasses que permitam manter o 
funcionamento do escritório em 
suas estruturas físicas”.

A Acic acrescenta no seu infor-
me que outro fator envolvido é o 
uso de sistemas tecnológicos que 
incluem o atendimento online, 
pois no entendimento da Casa 

Civil do Paraná e do Tribunal de 
Contas os processos já poderiam 
ser todos digitais. “O problema 
é que o atendimento online não 
dá conta de situações mais com-
plicadas, como cisões, fusões e 
transformações de empresas”, 
alerta o vereador Mazutti. “Nes-
ses casos, precisamos de um 
atendimento mais técnico, mais 

qualificado, e com o fechamento 
da unidade da Jucepar, essas situ-
ações terão que ser resolvidas em 
Curitiba, gerando mais custos e 
dificuldades”, afirma ele.

Na reunião, foram apresentadas 
algumas propostas para resolver, 
pelo menos temporariamente, o 
problema. A prefeitura pode ceder 
espaço físico, água e luz e manter 

um funcionário que faça a relato-
ria dos processos, no entanto, não 
pode criar novas despesas com 
funcionários em razão da decisão 
do Tribunal de Contas. Outra so-
lução apresentada por contadores 
é que o serviço de assessoramen-
to seja pago por todos os conta-
dores, através de pequenas taxas 
cobradas pelos processos.

rafas, copos plásticos e brinquedos 
infantis. A destinação de pneus 
também é outro problema. A re-
comendação é deixá-los em uma 
área coberta ou então encaminhar 

para uma borracharia que se res-
ponsabilize. Até mesmo gotículas 
de água numa tampinha de plásti-
co já são suficientes para se trans-
formar no criadouro do mosquito.



PRETO NO BRANCO .9SEXTA-FEIRA 22 DE MAIO DE 2020

CASCAVEL

Sanepar faz dragagem e armazenamento 
de resíduos do Rio Cascavel
A operação durou 130 horas e bombeou 11.700 m³ de lodo e outros materiais do leito do rio

A Sanepar concluiu esta semana os 
serviços de dragagem e armazena-
mento de resíduos do Rio Cascavel 
para melhorar a capacidade da esta-
ção de tratamento de água. As obras 
retiraram um grande volume de ma-
teriais sólidos que devem reduzir a 
necessidade de paradas no sistema 
de captação do Rio Cascavel devido 
à elevação da turbidez, causada pe-
las chuvas torrenciais, que carreiam 
terra e resíduos diretamente ao rio. 

Os trabalhos tiveram início no úl-
timo dia 27. A operação durou 130 
horas e bombeou 11.700 m³ de lodo 
e outros materiais do leito do rio. O 
material retirado é composto em 
sua maioria (68%) de sólidos como 
cascalho, areia, terra e entulhos. Esse 
material está armazenado em bags 
(bolsas) de tecido filtrante geotêxtil, 
que permitem o deságue de líquido.

 Com cerca de 40 metros de com-
primento e 3 metros, em média, de 
largura, esses “bags” são estendidos 
na área entre os rios Cascavel e Qua-
ti, evitando o remanso do rio Quati.  

Sobre esse material, que também 
contém matéria orgânica, a Sane-
par fez o plantio de 150 mudas de 
árvores nativas e, no entorno, foram 
plantadas mudas da mata ciliar.

“Os serviços tiveram como obje-
tivo de evitar as paradas da capta-
ção do Rio Cascavel causadas pelo 
acúmulo de resíduos no leito do 
rio, principalmente quando ocorre 
chuvas torrenciais, e também evi-
tar a formação de remanso na sua 
confluência do Rio Quati. Tomamos 
essa decisão levando em conta estu-
dos do Plano de Segurança da Água 
e do Plano de Controle Ambiental”, 
afirma a gerente regional de Casca-
vel, Rita Camana.

Material foi acondicionado em bolsas (bags) onde foram plantadas mudas de árvores Divulgação

A operação durou 130 horas e 
bombeou 11.700 m³ de lodo e 
outros materiais do leito do rio

130
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Número de acidentes envolvendo bicicletas caiu 24,14% nos primeiros 
quatros meses deste ano em relação a igual período de 2019

Cascavel encerra o primeiro quadrimestre 
sem morte de ciclista no perímetro urbano

Rafael Soares Perdigão, ciclista mirim de apenas 8 anos: “Por favor, ande 
sempre no sentido dos carros. Perceba o risco e proteja a vida” Divulgação

Um dado positivo nas estatísticas 
do trânsito de Cascavel marca esta 
terceira semana do Movimento 
Maio Amarelo Digital, durante a 
qual estão em enfoque o pedestre 
e o ciclista. Nenhuma vida foi per-
dida nas ruas da nossa cidade este 
ano em acidente envolvendo a bi-
cicleta como meio de transporte, 
o que representa redução de 200% 
no comparativo com o primeiro 
quadrimestre do ano passado, 
quando dois óbitos foram regis-
trados.

Durante todo o ano de 2019, 
73 acidentes ocorreram, com três 
mortes envolvendo bicicleta. De 
janeiro a abril do ano passado, 
comparando-se o mesmo período 
deste ano, houve queda de 24,14% 
nas ocorrências, baixando de 29 
para 22, outro dado positivo para 
este mês cuja campanha enfoca 
um trânsito mais seguro e huma-
nizado.

“Por favor, ande sempre no sen-
tido dos carros. Perceba o risco 
e proteja a vida”, alerta o ciclista 
mirim de oito anos, Rafael Soares 
Perdigão, que é incentivado pelo 
pai Cezar Augusto, a utilizar os 
equipamentos de segurança na 
atividade. Apesar da pouca ida-
de, nosso personagem do Maio 
Amarelo, dá lição de sabedoria e 
lembra a importância do uso do 
capacete “para quando você cair 
não machucar a cabeça; usar lu-
vas para não machucar as mãos; 
lanternas para facilitar a visão e 
ser visto (ela tem que ser usada na 
frente e atrás) e nunca esquecer a 
água para se hidratar; ah, e você 

deve andar sempre na ciclovia ou 
na ciclofaixa”, ensina o pequeno. 
O vídeo pode ser conferido na pá-
gina ofi cial da Prefeitura de Cas-
cavel, escaneando o QR Code no 
rodapé da página.

Rafael tem toda a razão
O nosso garotinho tem toda a ra-
zão. Segundo o CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), é item obri-
gatório de segurança para as bici-
cletas, “a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral 
e nos pedais, e espelho retrovisor 
do lado esquerdo”.

Normalmente as pessoas que 
usam bicicleta para prática de es-
porte investem em equipamen-
tos de segurança como capacete, 
joelheira, cotoveleira, proteção 
de punho e mãos, que embora 
não sejam obrigatórios, são reco-
mendados, para proteção, pois, 
sem eles, a chance de lesão gra-
ve aumenta num eventual aci-
dente, contudo, de acordo com o 
supervisor operacional Ricardo 
Polom, atual presidente da ACC 
(Associação dos Ciclistas de Cas-
cavel), um dos principais equí-
vocos cometidos por usuários de 
bicicleta - quando essa é utilizada 
principalmente como meio de lo-
comoção - é justamente a falta de 
equipamentos de segurança e de 
sinalização.

Ele explica que um dos motivos 
é pelo valor desses equipamentos, 
pois um capacete, por mais sim-
ples que seja, e uma luz de alerta 
e iluminação, pesam no bolso do 
trabalhador. “Este é um dos fato-

res, no meu ver, que leva à falta 
desses equipamentos de seguran-
ça”, alerta.

Sinalize!
Outro erro, segundo Ricardo, mas 
tem custos, é a falta de sinalização 
quando o ciclista está na via e faz 
uma conversão. “A orientação é 
sempre, no caso de virar à direita 
ou à esquerda, sinalizar com o bra-
ço. É melhor garantir com a sinali-
zação do que não ser visto ou mal 
interpretado. Além disso, deve-se 
sempre utilizar as ciclovias e ciclo-
faixas e, na falta desses recursos, o 

ciclista deve permanecer na mes-
ma via dos veículos”, orienta, lem-
brando que, na calçada, a orienta-
ção é para que o ciclista desça da 
bicicleta, pois este é um espaço 
destinado ao pedestre.

Alto rendimento
No caso de ciclistas de alto rendi-
mento, em treino, nunca se deve 
utilizar as canaletas exclusiva para 
ônibus, situação que tem sido cor-
riqueira em Cascavel. “Deve-se 
transitar com segurança nas ciclo-
vias, utilizando as mesmas para 
um pré-aquecimento e, na volta, 

para uma desaceleração”, alerta.

Condutor de veículo x bike
O ciclista no trânsito enfrenta as 
mesmas difi culdades que um mo-
tociclista, pois num acidente fi ca 
exposto à gravidade do trauma.

Condutores de automóveis, mui-
tas vezes, não percebem o risco 
na proximidade de uma bicicleta. 
“Eles devem respeitar a distância 
de 1,50 cm ao passar por um ciclis-
ta e ter cuidado ao abrir a porta do 
carro e desembarcar, sempre ob-
servando o retrovisor, pois pode ter 
um ciclista passando no momen-
to e causar um acidente”, alerta a 
educadora de trânsito da Cettrans/
Transitar, Luciane de Moura.

De acordo com ela, no caso de 
crianças, o uso da bicicleta só é 
recomendado para a prática de ati-
vidade de lazer acompanhada da 
supervisão de um adulto. “Deve-se 
procurar parques, praças, o pátio 
da casa ou ciclovias e ciclofaixas 
para incentivar a prática, lembran-
do que a segurança do pequeno 
é de responsabilidade do adulto. 
Mais um conselho é de que a crian-
ça transite sozinha de bicicleta so-
mente depois dos 12 anos; a partir 
dessa idade é que ela já tem conhe-
cimento de placas de sinalização, 
presta mais atenção no trânsito e 
prevê perigos”, esclarece Luciane.

Escaneie o QR Code 
com o seu celular e 
veja o vídeo. 

O ciclista deve sempre utilizar as ciclovias e ciclofaixas e, na falta desses recursos, o ciclista deve permanecer na mesma via dos veículos. Divulgação
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Boas práticas para 
manter o vírus longe da 
porteira

Além de garantir a qualidade e a segurança dos 
alimentos, as Boas Práticas Agropecuárias (BPAs) 
também são uma aliada importante no combate ao novo 
coronavírus dentro das porteiras.

Exigências como a obrigatoriedade de uma pia com 
sabonete líquido, toalhas de papel, lixeira com pedal e 
presença de álcool em gel no espaço em que os alimentos 
são manipulados, que garantiam anteriormente apenas a 
segurança dos produtos, agora também ajudam a manter 
a doença longe das propriedades.

Fora da porteira, a adoção das BPAs ajuda a 
conquistar (e manter) compradores e também a 
melhorar a renda, visto que muitas vezes o pagamento 
acompanha a qualidade e a segurança do produto. Isso 
acontece tanto nas cadeias agrícolas quanto pecuárias, 
demonstrando que todos têm a ganhar com a adoção 
destas práticas.

O SENAR-PR sempre reconheceu a importância 
destes procedimentos, tanto que já realizou uma série de 
turmas neste campo. Os dois cursos voltados às BPA’s da 
instituição: “Boas Práticas Agrícolas - Hortifruticultura” e 
“Boas Práticas Agropecuárias na Propriedade Leiteira” 
foram alçados à categoria de Programa Especial do 
SENAR-PR, devido a sua importância no desenvolvimento 
agropecuário do Estado. 

sistemafaep.org.br

prestação de serviços como hemote-
rapia e hemodiálise à beira leito. 

O hospital está funcionando em 
paralelo à UPA Brasília, que está ins-
talada temporariamente no prédio 
do antigo Santa Catarina até a con-
clusão da reforma da Unidade de 
Pronto Atendimento, algo previsto 
para junho. 

Para o secretário de saúde de Cas-
cavel, Thiago Stefanello, o Hospital 
de Retaguarda “é um compromisso 
que vem num momento muito im-
portante para a cidade de Cascavel. 
Para seu funcionamento integral, o 
hospital depende da saída da UPA 
Brasília, mas neste momento esta-
mos entregando à população o que é 
mais importante. Esperamos assim 
contribuir para salvar ainda mais vi-

das”, frisa o secretário. 
Após a reforma e abertura do 

Centro Cirúrgico, além de pacien-
tes clínicos, a unidade também terá 
capacidade para realizar cirurgias 
de baixa e média complexidade, de 
casos agudos e crônicos, diminuin-
do desta forma também, as filas de 
espera de cirurgias de urgência e 
eletivas.

Para o início da operação destes 
15 leitos iniciais, o Consamu con-
tratou 65 profissionais que já en-
contram-se aptos para o início das 
atividades, sendo eles, 15 médicos, 
12 enfermeiros, 24 técnicos em en-
fermagem, 3 técnicos em farmácia, 
1 farmacêutico, 1 assistente social, 2 
fisioterapeutas e 7 agentes adminis-
trativos.

Unidade leva o nome de Allan Brame Pinho, gestor de saúde 
que faleceu em acidente no ano de 2008

Hospital de Retaguarda 
ativa 10 leitos de UTI 
e 5 de enfermaria

O Hospital de Retaguarda leva o 
nome de Allan Brame Pinho, gestor 
de saúde que faleceu em feverei-
ro de 2008, vítima de um acidente 
de motocicleta. A homenagem é 
oriunda de um projeto de lei de 
autoria do ex-vereador Nelsinho 
Padovani, aprovado ainda no ano 
de 2009. 

Na ocasião, Nelsinho defendeu 
na Câmara Municipal, que algum 
próprio público do município re-
cebesse o nome do jovem Allan 
Brame Pinho, por conta de todo o 
trabalho em prol da saúde realiza-
do pelo profissional no Município 
de Cascavel.

Na solenidade de inauguração 
do Hospital de Retaguarda, Nel-
sinho foi convidado a se pronun-
ciar. Ele lembrou que não foi com 
alegria que propôs o projeto de lei, 
mas que entendia que era o míni-
mo que poderia fazer para imor-
talizar a breve trajetória de Allan e 

A reunião do COE da última quar-
ta-feira (20) teve como principal 
deliberação a retomada do atendi-
mento nas unidades de saúde do 
município, que estão fechadas por 
conta da pandemia do novo coro-
navírus.

A partir da próxima segunda-
-feira (25), as USFs e UBSs de 
atendimento geral passam de oito 
para 14 e no dia 1º de junho a reto-
mada será em todas as unidades. 
O atendimento exclusivo para pa-
cientes com sintomas de Covid-19 
continuará em nove unidades e 
deverá ser agendado pelo telefone 
3096-9090. Para os demais atendi-
mentos, o agendamento será pelo 
telefone 3096-9191.

No dia 1º de junho serão cinco 
unidades para atendimento de 
Covid e todas as demais estarão 
abertas para o atendimento geral, 
porém, nenhum paciente deve 
acessar diretamente a unidade 

sem que tenha realizado o agen-
damento prévio. A partir dessa 
data, o agendamento para atendi-
mentos gerais devem ser feito pelo 
telefone de cada unidade.

Covid-19
O boletim informativo da Co-
vid-19, divulgado diariamente 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de, apresentou 30 novos casos na 
quarta-feira, o maior número para 
um único dia. De acordo com o 
secretário Thiago Stefanello, são 
exames represados ao longo dos 
últimos dias e feitos por um labo-
ratório privado que aguardava o 
credenciamento junto ao Lacen.

“Além disso, nós temos um ni-
cho específico de um determina-
do setor da cadeia produtiva de 
Cascavel, e nós estamos acom-
panhando também esses casos e, 
claro, pelo aumento da testagem”, 
explicou. 

Homenagem é projeto do 
ex-vereador Nelsinho Padovani 

Atendimentos nas unidades 
de saúde serão retomados

O Hospital de Retaguarda começa a operar com 10 leitos de UTI e 5 de enfermaria Secom

Nelsinho Padovani destacou a 
trajetória de Allan Pinho na inaugu-
ração do Hospital de Retaguarda

agradeceu à atual administração 
pela sensibilidade em adotar o seu 
projeto e batizar o novo Hospital de 
Retaguarda com o nome de Allan 
Brame Pinho. “Nós vamos passar, 
mas ele ficará imortalizado nesta 
obra, onde o foco é salvar vidas

Para a mãe de Allan, Jane Micza 
Pinho, a homenagem toca bem 
fundo no coração. “Estou emocio-
nada. É uma grande honra. Espero 
que isso não seja passageiro, que 
seja eterno, porque a população 
precisa. Acredito que meu filho 
estaria muito orgulhoso”, conta.  O 
prefeito Leonaldo Paranhos tam-
bém enalteceu a trajetória de Allan. 
“Esse jovem tinha uma expectativa 
enorme de ser um grande gestor 
de saúde pensando na comunida-
de. Por isso, é exatamente símbolo 
do nosso Hospital, que tem aqui a 
expectativa de ter a saúde cada vez 
mais humanizada e consolidada 
para nossa população”. 

sua valiosa contribuição na pres-
tação de serviços na saúde de Cas-
cavel. “Ele nos deu contribuições e 
exemplos a serem seguidos, mes-
mo com sua passagem tão rápida”, 
destacou.

Nelsinho Padovani também 

Foram ativados na última segunda-
-feira (18) 10 leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e 5 de enferma-
ria no novo Hospital de Retaguarda 
Allan Brame Pinho, que funciona 
no antigo Hospital Santa Catarina. A 
unidade passou a funcionar esta se-
mana e já recebendo pacientes.    

O Hospital de Retaguarda é uma 
iniciativa do Município de Cascavel 
e sua gestão será realizada junta-
mente com o Consamu (Consórcio 
de Saúde dos Municípios do Oeste 
do Paraná). 

A unidade terá capacidade para 
68 leitos de atendimento, que serão 
abertos gradativamente. Inicialmen-
te, o hospital atenderá a comarca de 
Cascavel e, após o aporte financeiro 
do Governo do Estado do Paraná, 
atenderá a 10ª e 20ª Regional de 
Saúde, conforme fluxo a ser estabe-
lecido pela Regulação de Leitos. “É 
uma grande parceria do Município 
com o Consórcio. O objetivo é aten-
der a população e melhorar os aten-
dimentos das UPAs e dos hospitais 
da região, uma vez que ampliará o 
número de leitos de UTI, principal-
mente para atendimentos de baixa e 
média complexidade”, explica o di-
retor-geral do Cosamu, José Peixoto. 

A estrutura foi montada com equi-
pamentos de tecnologia avançada, 
equipe de atendimento qualificada, 
exames laboratoriais e de imagem e 
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VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
O céu favorece as boas conversas, aria-
no. Apesar disso, não basta ficar no 
mundo das ideias, é preciso colocar em 
prática. Mas com inspiração e sensibili-
dade, com coragem para mudar certas 
coisas e resolver suas pendencias de 
vida. O céu do momento traz a chance 
de recomeçar, retomando projetos, con-
versas, contatos e ideias. Unir forças aju-
da a seguir em frente.

Touro  (21/4 a 20/5)
O céu do momento pede muita caute-
la, taurino. Porque você pode enxergar 
muita coisa e precisa caminhar com 
calma para não dar passos em falso. As 
relações tendem a ajudar e surpreender 
positivamente. O céu do momento pede 
para repensar muita coisa, inclusive as 
mudanças que a vida tem te pedido. 
Concentre-se em seus valores e cuide 
mais da sua auto estima.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
O Sol chega no signo de Gêmeos e logo 
encontra-se com a Lua, geminiano, o 
que indica que um novo ciclo está co-
meçando e pode ser um período mais 
positivo. Existe ainda o risco de erro 
de avaliação, dispersão e falta de foco. 
Mas você pode ter boas notícias, espe-
cialmente no trabalho, e tem todos os 
recursos para cuidar mais de si mesmo 
e fazer coisas boas em sua vida. Um pe-
ríodo mais alegre, leve e divertido, com 
a possível retomada de projetos e con-
versas.

Câncer  (21/6 a 21/7)
A semana pode ser mais calma e tran-
quila, canceriano, mas para aproveitar 
melhor é importante olhar para dentro, 
meditar, buscar respostas internas. Di-
minua o ritmo e aproveite a fase para 
repensar a vida e as relações. O céu do 
momento é bastante favorável para es-
truturar velhos planos e projetos. Cuida-

do para a ansiedade não atrapalhar.

Leão  (22/7 a 22/8)
As coisas podem parecer mais leves 
neste momento, leonino. Sua vida co-
meça a se movimentar. Gente do passa-
do pode ressurgir e boas conversas e re-
lações podem ser retomadas. Dias bons 
para conversar com amigos, fazer reu-
niões de trabalho ou sentar para alinhar 
expectativas e objetivos. O momento é 
ótimo para resolver questões financei-
ras. Cuidado só com a ansiedade.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O céu da semana traz oportunidades 
profissionais bem interessantes, vir-
giniano. Concentre-se para aproveitar 
tudo da melhor maneira possível. Cui-
dado para não criar expectativas antes 
da hora. Já tem muita coisa boa dando 
certo, olhe para isso. O momento favo-
rece novas parcerias e a retomada de 
algumas relações e conversas. Um bom 
momento para começar coisas novas. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Vá com calma, libriano, porque existe 
o risco de ilusão e confusão. Olhe para 
o futuro, sonhe, mas mantenha os pés 
no chão. O céu favorece estudos e cur-
sos, atividades culturais e intelectuais. 
Favoreceria viagens, se pudéssemos 
fazê-las, mas você pode sentar e fazer 
roteiros para quando tiver essa oportuni-
dade. O céu da semana pode trazer algo 
novo em sua rotina.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Uma semana mais animada, escorpia-
no. Com possíveis novidades na vida 
amorosa, nos prazeres e lazer. Momen-
to para fazer coisas que gosta, conver-
sar com as pessoas queridas e se abrir 
para novas possibilidades. Use mais sua 
criatividade e não perca oportunidades 
que podem surgir de onde menos ima-
gina. Um ótimo momento para retomar 

alguns contatos.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Aproveite bem esse momento para re-
pensar seus valores, sagitariano, e criar 
novas oportunidades. O foco da sema-
na está nas relações e é importante que 
você cuide bem delas, sentando pra 
conversar com paciência e dialogo e 
aparando qualquer aresta. Pessoas do 
passado podem voltar, e você pode ter a 
chance de dizer o que não foi dito antes.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
As coisas podem ficar mais leves, ca-
pricorpiano e você pode se sentir mais 
produtivo esses dias. Pode começar ou 
retomar alguma coisa no trabalho e sua 
rotina pode ganhar novidades. As con-
versas com amigos inspiram, as reuni-
ões de trabalho fluem, os negócios são 
positivos para você. Aproveite os bons 
ventos e nada de se sobrecarregar com 
o que não é necessário.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Divirta-se, aquariano, que o céu da se-
mana pede alegria, lazer, prazer, criativi-
dade. Faça tudo com o coração, invista 
tempo e energia e, talvez, até dinheiro, 
naquilo que gosta e precisa fazer. Tudo 
que fizer com outras pessoas está mais 
favorecido e o céu está especialmente 
feliz para os assuntos do coração. Pode 
surgir uma oportunidade profissional ou 
financeira.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Aproveite o período de mais força e 
energia para fazer com que as coisas 
aconteçam, pisciano. Movimente-se, co-
mece alguma coisa nova, faça mais coi-
sas que você gosta. O céu da semana é 
positivo para as coisas da casa e da fa-
mília, incluindo mudanças e conversas 
que estavam pendentes. Retome seus 
projetos e sonhos. Foco no que quer que 
aconteça.

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

Almoçando
Dois advogados, sócios de uma 
consultoria, estão almoçando, 
quando de repente um deles salta 
da cadeira e diz: 
- Puxa vida, esquecemos de tran-
car o escritório! 
- Não faz mal - responde o outro. - 
Estamos os dois aqui!

Última moda
- Que é isso, cara? Calcinha de mu-
lher? 
O sujeito olha para um lado, para o 
outro, e responde: 
- É a ultima moda, você não sa-
bia? Todos os meus amigos estão 
usando calcinhas em vez de cue-
cas. 
- Larga do meu pé, cara! Quando 
foi que você começou com esta 
mania? 
- Desde que a minha mulher des-
cobriu uma no porta-luvas do meu 
carro.

Rezando
Sabendo que seu filho não era 

chegado a assuntos religiosos, a 
mãe estranha ao ver o Juquinha 
ajoelhado no quarto, ao lado da 
cama, de mãos postas.
– O que está fazendo, meu filho?
– Rezando para que o rio Soli-
mões vá para Bahia – responde o 
menino.
– Mas por quê?
– Porque foi isso que eu escrevi 
na prova de Geografia.

O soldado
O general pergunta a um soldado:
– Você tem troco para R$ 100?
– Claro, meu chapa! – responde o 
soldado.
– É assim que se fala com um 
oficial?! Vamos tentar de novo: 
Recruta, você tem troco para R$ 
100?
E o soldado, com voz firme:
– Não, senhor!

Amor
– Mãe, sabia que o vermelho re-
presenta o amor?
– Sim. Eu sei.
– Então toma aqui meu boletim! 
TE AMO, MÃE.

era 2,5 vezes maior no início do dia.
Segundo a nutricionista Indioma-

ra Baratto, da capital paulista, há 
indícios de que, à medida que a luz 
solar vai embora, o metabolismo se 
adapta, entrando em um modo de 
repouso. “Por isso, dar mais aten-
ção ao café do que ao jantar pode 
ajudar na prevenção da obesidade 
e no controle do açúcar no sangue”, 
explica.

A refeição noturna
Para Indiomara, o melhor é que 
o jantar ocorra cerca de três ho-
ras antes de irmos para a cama. 
“A nossa capacidade de digestão 
diminui depois que o sol se põe”, 
justifica. Se a fome ressurgir mais 
tarde, a ceia está liberada. Basta 
apostar em alimentos levinhos, 
como frutas, iogurte natural, bebi-
das vegetais e chás.

Caprichar no café da manhã 
é melhor do que abusar no jantar 
Estratégia eleva gasto energético no início do 
dia, o que evitaria ganho de peso

Um estudo da Univer-
sidade de Lübeck, na 
Alemanha, aponta que 
compensa mais fazer 
uma bela refeição de 
manhã do que bater 
uma pratada à noite.

Para chegar à con-
clusão, cientistas 

recrutaram 
16 homens, 
que reali-
zaram um 
desjejum 
pobre em 
calorias e, 

depois, um 
jantar mais pe-

sado. Após um tem-
po, o esquema se inverteu. Os 

resultados indicam que, inde-
pendentemente da quantidade 

calórica ingerida, o gasto energético 
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Redução jesuítica de Nossa Senhora de Loreto, capital da Missão do Guayrá

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

O s jesuítas espanhóis denun-
ciaram insistentemente as 
incursões dos bandeirantes 
de São Vicente, enviadas por 
Luís de Sousa Henriques, fi -

lho do governador geral da Repartição do 
Sul do Brasil, Francisco de Sousa, apelidado 
Francisco das Manhas por desviar dinheiro 
público para seu engenho. 

Obcecados por achar muito ouro, Fran-
cisco morreu em 1611 na miséria, mas certo 
de que fi nalmente havia achado fabulosas 
minas. Luís ganhou metade do Brasil como 
herança, mas perdeu o domínio em 1612, 
quando o Brasil passou a ser um só, tendo 
fi m a separação com o Norte determinada 
em 1577. Se Chico das Manhas tivesse en-
contrado ouro é possível que o Brasil conti-
nuasse um do Rio de Janeiro para o Sul e ou-
tro formado pelas regiões Nordeste e Norte.  

As duas primeiras reduções jesuíticas 
espanholas na região do Guayrá datam de 
1610. A de Nossa Senhora de Loreto, na foz 
do Rio Pirapó com o Paranapanema, era a 
capital da Missão do Guayrá, formada por 
aproximadamente dez mil índios Guaranis.

“Doze léguas à esquerda do Paranapane-
ma e à direita do Pirapó”, o padre Lourenço 
de Lorenzana fundou a redução de Santo 
Inácio Mini (ou do Ipaumbucu), “na foz do 
Rio Santo Inácio, com numerosos índios 
Tucutis, denominação regional da vasta 
nação dos Tupis do Sul” (Romário Martins, 
Paiquerê, Mitos e Lendas).

O começo do fi m
Nas cidades de índios dos jesuítas no futu-
ro Paraná, além da extração da erva-mate 
os nativos mantêm lavouras, criam gado e 

O primeiro livro
Além de dar início à pecuária paranaense, 
Montoya escreveu na região, em 1613, o pri-
meiro livro das Américas: Arte y Vocabulá-
rio de la Lengua Guarani, que depois seria 
impresso na redução de Santa Maria Maior.

Enquanto os espanhóis ainda domina-
vam o Oeste, os portugueses iniciavam sua 
colonização partindo do litoral. Em 1614, 
Diogo Unhate, morador da Vila de Santos, 
tabelião de São Vicente e escrivão da Câma-
ra de São Paulo, requeria para si a região de 
Paranaguá.

Em 1615, o capitão Lázaro da Costa lança-
-se “com grande acompanhamento de pau-
listas e índios mansos” (Romário Martins) 
contra os Carijós do sertão do Sul. Com ele, 
destacam-se na atividade os bandeirantes 
Pero Vaz de Barros, Sebastião Preto e Antô-
nio Pedroso.

Fazia parte da bandeira de Pedroso o me-
nino Gabriel de Lara (1612–1682), fi lho de 
espanhóis. Com a família espanhola pionei-
ra Peneda, Lara fundou a povoação na ilha 
de Cotinga, que depois se transferiu para 
a margem esquerda do Rio Taquaré (hoje 
Itiberê). É no Oeste e ao mesmo tempo no 
litoral, portanto, que começa a se desenhar 
a história do Paraná.

Mão de obra e minas
Em 1617, a Espanha dominava Portugal e, 
por extensão, também suas colônias, como 
o Brasil. Para governar melhor o imenso 
império, havia um governo para a América 
portuguesa e outro para a América espa-
nhola. O governador regional Hernando 
Arias Saavedra propôs ao rei Filipe III que 
dividisse a segunda também em duas ad-
ministrações. Assim, a administração do 
Rio da Prata passou abranger Buenos Aires, 
Santa Fé, Corrientes e Concepción del Ber-
mejo, um esboço da futura Argentina. 

Por sua vez, a governança do Guayrá (ou 
Paraguai), que se estendia desde Assunção 
até Santiago de Jerez, na região do Itatim, 
atual Mato Grosso do Sul, incluindo a Ciu-
dad Real del Guayrá e Vila Rica, no Oeste do 
atual Paraná sofreu grandes perdas territo-
riais pela ação dos bandeirantes. 

A atividade rendosa dos portugueses na 
região foi capturar índios, mas durante o 
percurso também tinham a missão de pro-
curar terrenos favoráveis à mineração. 

Depois de longas jornadas em busca de 
minas que não achou, Manuel Preto ga-
nhou o título de “mestre de campo” e com 
seu irmão Sebastião Preto capturou “gran-
des contingentes de índios das aldeias de Je-
sus Maria e de Santo Inácio” (Romário Mar-
tins, Bandeiras e bandeirantes em terras do 
Paraná). A civilização que se construía no 
Oeste começava a ruir.

produzem tecidos de algodão e lã. Apren-
dem ofícios e artes e pagam impostos ao rei 
espanhol.

Um severo atrito ocorrido entre espa-
nhóis e portugueses em 1611, porém, ante-
cipa uma contenda irreconciliável. O ban-
deirante Manuel Preto, que abriu a escalada 
de ataques a Guayrá em 1607, retornou em 
1611, agora acompanhado de Pero Vaz de 
Barros.

Apresentou-se em Guayrá “com uma 
bandeira preadora de índios não aldeados, 
sofrendo a humilhação de ser atacado por 
d. Antônio Añasco, governador do Paraguai, 
que o alcançou e tomou-lhe os índios” (Ro-
mário Martins, Bandeirantes no Paraná).

A intensifi cação das bandeiras deu início 
ao despovoamento da região das missões 
no território do atual Paraná. Dentre as in-
cursões, uma nova bandeira de Manuel 
Preto dava um duro troco aos espanhóis, es-
cravizando grande parte da população indí-
gena da região do Rio Piquiri. Ele retornaria 
em diversas ocasiões e só seria parado em 
1630, abatido por fl echas  indígenas.

O primeiro gado 
O bandeirante Vaz de Barros foi benefi cia-
do pela “Ley sobre a Liberdade do Gentio 
da Terra, e Guerra que Se Lhe Pode Fazer”, 
de 10 de setembro de 1611, que reconheceu 
legal o cativeiro de índios já aprisionados, 
embora estabelecesse a liberdade para os 
demais índios. Uma liberdade que a natu-
reza já garantia: bastava não ser capturado 
para o índio ser livre.

Enquanto os portugueses desafi avam os 
espanhóis, Hernandarias introduzia a cria-
ção de gado na margem oriental do Rio Uru-

Jesuítas enfrentam 
Chico das Manhas

Bandeirantes enviados pelo fi lho do governador começaram a destruir 
a obra de padres e índios na região 

Padre Antonio Montoya e o primeiro livro das Américas, escrito no Oeste  

guai. Essa iniciativa teria muito a ver com a 
futura história do Paraná – o tropeirismo 
será a busca do gado sulino para abastecer 
os mercados de São Paulo e Minas Gerais, 
tendo os Campos Gerais do Paraná como 
área de engorda. É a atividade que dará es-
trutura a Curitiba.

O padre Antonio Ruiz Montoya chega ao 
Guayrá em 1612, como auxiliar dos jesuítas 
italianos José Cataldino (1571–1653) e Si-
mão Masceta. Trazia 44 bovinos e algumas 
ovelhas e cabras – “os primeiros a pisar o 
solo paranaense” (Almanach dos Municí-
pios do Paraná). Sua vinda coincidiu com 
uma nova denúncia contra os bandeirantes, 
que acabavam de levar cerca de quatro mil 
índios para São Paulo.
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OESTE

Em dois anos procura por sistemas de 
energia fotovoltaica cresce 276% na região 

Só no primeiro quadrimestre deste ano, 389 empreendimentos solicitaram ARTs 
na Regional Cascavel para desenvolver a atividade 

placas, nos equipamentos e na 
montagem dos painéis,  porque 
alguns locais podem não permi-
tir o acesso dos trabalhadores, 
entretanto o interesse pela ins-
talação continua grande na re-
gião”, afirma Canci. 

Investir para economizar
A média de investimento para 
um sistema de energia fotovol-
taica gira em torno de R$ 20 mil, 
considerando uma residência 
de médio porte. O tempo do re-
torno do investimento, o cálculo 
do payback de um sistema de 
energia solar fotovoltaico deve 
levar em consideração o inves-
timento total realizado e a ge-
ração média mensal do sistema 
(produção de energia em kWh). 

No Brasil, o payback varia bas-
tante em função da radiação so-
lar e tarifas cobradas e, quanto 
maiores estes valores de tarifas, 
menor será o payback do siste-
ma. Se fizermos uma estimativa 
nacional, o tempo de retorno do 
investimento pode ser menor 
do que 5 anos ou mesmo maior 
do que 8 anos, mas como estes 
sistemas possuem mais de 25 
anos de vida útil, mesmo que o 
sistema se pague em 8 anos, se-
rão mais de 17 anos de energia 
gratuita.

A empresária e doula Gil Cos-
ta, de Marechal Cândido Ron-
don, decidiu instalar os painéis 
em sua casa. “Nós decidimos 
instalar as placas por conta do 
alto custo da energia elétrica e 
pelo fato de que a energia fo-
tovoltaica é limpa e ecologica-
mente correta. Em quatro anos 
nós teremos o retorno do inves-
timento. Vale a pena”, avalia. 

O consumidor pode ainda, 
segundo a ANEEL, fornecer o 
excedente para a rede de distri-
buição de sua localidade. Caso 
a energia injetada na rede seja 
superior à consumida, cria-se 
um “crédito de energia” que não 
pode ser revertido em dinhei-
ro, mas pode ser utilizado para 
abater o consumo da unidade 
consumidora nos meses subse-
quentes ou em outras unidades 
de mesma titularidade (desde 
que todas as unidades estejam 
na mesma área de concessão), 
com validade de 60 meses. 

Mas é importante ressaltar 
que, para a instalação e manu-
tenção do sistema, é necessária 
a contratação de profissionais 
habilitados nas áreas de Enge-
nharia.  Antes de contratar um 
sistema de geração de energia, 
é importante o proprietário 
verificar se a empresa está ha-

bilitada e registrada para pres-
tação deste tipo de serviços, se 
os profissionais são habilitados. 
Essas informações poderão ser 
consultadas no site do Crea-PR 
em consultas públicas, com os 
dados dos envolvidos. 

O Engenheiro Eletricista é o 
profissional indicado para fa-
zer o projeto, que consiste no 
estudo para implantação do 
sistema, de modo a garantir o 
retorno esperado. “A atuação do 
Engenheiro Eletricista especia-
lizado em energia fotovoltaica 
é imprescindível no processo 
de adesão e acompanhamento 
desse sistema, uma vez que  o 
profissional irá analisar e di-
mensionar a melhor forma para 
que o conjunto de equipamen-
tos atinja seu potencial máxi-
mo de geração em relação aos 
aspectos físicos e ambientais 
de cada local de forma segura”, 
alerta o Engenheiro Eletricista 
Luan Felipe Comin Thomazi.

Após a instalação, recomen-
da-se a manutenção anual do 
sistema. “A conservação de um 
sistema fotovoltaico é realizada 
periodicamente, onde os módu-
los fotovoltaicos são limpos para 
retirada de qualquer resíduo ou 
poeira que possa se acumular 
com o decorrer do tempo. Todas 

as conexões e cabeamentos do 
sistema são revisados para evi-
tar desgastes e possíveis ruptu-
ras decorrentes da exposição as 
intempéries climáticas. Além 
disto, a geração do sistema é 
acompanhada periodicamente 
via aplicativo remoto para an-
tecipação de qualquer queda na 
produção de energia”, observa o 
Engenheiro.

Fiscalização
Com o aumento dessa demanda 
o Crea-PR também aumentou o 
número das fiscalizações des-
ta atividade. Nas fiscalizações 
verifica-se se os profissionais e 
empresas atuantes estão devi-
damente registrados junto ao 
sistema Confea/Crea, se emi-
tiram a Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART), se os 
trabalhos estão sendo executa-
dos conforme suas atribuições 
profissionais e se há de fato a 
efetiva participação profissio-
nal.  “As ações acontecem em 
usinas, empresas, construções, 
em fábricas de equipamentos, 
empresas que prestam serviços 
e consultoria na área e instala-
ções que possuem geração para 
consumo próprio, condomí-
nios, shoppings, hotéis, hospi-
tais e outros”, conclui Canci.

O tempo de retorno do investimento pode ser menor do que 5 anos, mas a vida útil do equipamento é superior a 25 anos Divulgação

O consumidor brasileiro pode 
gerar sua própria energia elétri-
ca a partir de fontes renováveis 
ou cogeração qualificada e, in-
clusive, fornecer o excedente 
para a rede de distribuição de 
sua localidade desde abril de 
2012, quando entrou em vigor 
uma Resolução Normativa da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). 

Conforme o manual de fiscali-
zação da Câmara Especializada 
de Engenharia Elétrica do Crea-
-PR (CEEE), geração distribuída 
por fontes renováveis, é aquela 
originária de fontes energéticas 
naturais, que possuem capaci-
dade de regeneração. As fontes 
de energia renovável são alter-
nativas aos sistemas convencio-
nais de geração e, via de regra, 
causam menor impacto ao meio 
ambiente. A energia fotovoltaica 
é um desses exemplos que con-
siste na captação da energia so-
lar transformando-a em energia 
elétrica. 

No Brasil estima-se que até 
2024 mais 1,2 milhão de consu-
midores passem a produzir sua 
própria energia, o equivalente a 
4,5 gigawatts (GW) de potência 
instalada. 

No Paraná a adesão a esse 
tipo de energia tem aumentado 
significativamente nos últimos 
anos. Segundo levantamento 
feito pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Pa-
raná (Crea-PR), em 2019 foram 
2.506 pedidos de instalação, e 
de janeiro até maio deste ano já 
são 1.370 solicitações em todo o 
Estado. Em 2019 o aumento na 
procura foi de 481% no Estado, 
comparado com o ano anterior, 
já no primeiro quadrimestre de 
2020 esse índice chegou a 55%.

A região Oeste do Paraná é 
destaque no Estado na procura 
por esse tipo de energia limpa. 
Na Regional Cascavel, em 2018 
foram solicitadas 292 instala-
ções, em 2019 foram 782 - o 
que representa um aumento de 
276% nos dois últimos anos. No 
primeiro quadrimestre de 2020 
foram 389 pedidos. Em 2018 a 
região Oeste foi responsável por 
56% das instalações do Estado, 
em 2019 representou 31% e em 
2020 está com 28% das instala-
ções, de janeiro até este mês de 
maio.

E esses números tendem a 
crescer ou se manter, mesmo 
neste período de pandemia, 
como explica o Gerente Regio-
nal do Crea Cascavel , Geraldo 
Canci. “É possível que a maior 
dificuldade neste momento será 
na questão de importação das 



PRETO NO BRANCO .15SEXTA-FEIRA 22 DE MAIO DE 2020

À VENDA 
IMÓVEIS

APARTAMENTOS

Apartamento no Condomínio Alto do 
Lago, com 109 m², Rua Terra Roxa, 640, 
Pacaembu, Com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/estar, bwc, cozinha, sacada, 
área de serviço, 1 garagem, churrasquei-
ra 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 sa-
lão de festas, valor R$ 540.000,00. (Sem 
acabamento interno)

Apartamento Ed Monte Alto, com 
158,25m², Rua Carlos de Carvalho, 
4066, com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/ estar, cozinha, área de serviço, bwc, 
1 garagem, piscina, sala de jogos, espa-
ço 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 ga-
ragem, aquecimento, churrasqueira, 
salão de festas, semi mobiliado, valor  
R$ 495.000,00

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

Apartamento Rua Recife, 1729, com 
137m², 2 quartos, suíte, sala de jantar/
estar, cozinha, área de serviço, churras-
queira, 2 garagens, aquecimento, valor 
R$ 360.000,00

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

Apartamento Ed Zara, Rua Natal, 940, 
85,89m², com 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço, 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, co-
zinha, área de serviço, churrasqueira, 2 
garagens, aquecimento, salão de festas, 
semi mobiliado, valor R$ 420.000,00

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

Apartamento Ed Flor de Lis, Rua da Ban-
deira, 757, 147,57m², com 2 quartos, suí-
te, sala de jantar/ estar, cozinha, sacada, 
área de serviço, 2 garagens, aquecimen-

to, churrasqueira, playground, piscina, 
salão de festa, semi mobiliado, valor  
R$ 550.000,00

Apartamento no Ed Belle Mayson, com 
270,60m², 2 quartos, 1 suíte, sala de es-
tar/ jantar/ TV, cozinha, área de serviço, 
lavabo, sacada, 2 garagens, aquecimen-
to, play ground, 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 Araucá-
rias, nº 302, valor R$ 560.000,00

Apartamento Edifício Solar das Araucá-
rias, nº 301, valor R$ 399.000,00

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

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

Apartamento Edifício João Batista 
Cunha, com 167m£, valor R$ 450.000,00

Studio I Loft, com área total 92m², todo 
mobiliado, valor R$ 380.000,00

Apartamento Edifício Anita, com área 
total 88,23m², valor R$ 252.000,00

Apartamento Edifício Anita, com área 
total 88,61m², valor R$ 252.000,00

Apartamento Edifício Premier, com área 
total 254,12m², valor R$ 1.090.000,00

Apartamento Edifício Resid. Recan-
to, com área total 193,75m², valor  
R$ 600.000,00

Apartamento Edifício Park da Vi-
tória, com área útil 55,06m², valor  
R$ 115.000,00

Apartamento Edifício Toth, com área útil 
72m², valor R$ 350.000,00

Apartamento Edifício Hanover, com 
área total 118m², valor R$ 185.000,00

Apartamento Edifício Nuremberg, com 
área útil 118m², valor R$ 180.000,00

CASAS

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

Casa Travessa Afonso Pena, Vila Simo-
ne, com 220,30m², 3 quartos, suíte, sala 
de jantar/ estar, escritório, cozinha, área 
de serviço, 3 garagens, depósito, mobi-

liado, valor R$ 800.000,00

Casa Rua Cabo Luiz Augusto Perei-
ra, 557, 77m², com 4 quartos, sala, 
bwc, cozinha, garagem, churrasquei-
ra e com barracão de 87,50m², valor  
R$ 250.000,00

Casa Condomínio São Carlos, 180m², 
com 3 quartos, suíte, sala, área de servi-
ço, depósito, churrasqueira, 2 garagem, 
piscina, edícula, espaço goumet, play-
graund, valor R$ 850.000,00 

Casa Rua Ilario Zardo, 264, JD Vitória, 
202,59m²,  com suíte, 2 quartos, 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, Residencial 
Parigot de Souza, 170m², com 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/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/estar, bwc, 
cozinha, área de serviço, 2 garagens, 
dep de empregada, aquecimento, canil, 
bwx empregada, valor R$ 590.000,00 

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

Casa Rua Álvaro Palma, Paulo Godoy, 
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 suítes, sala de 
jantar/ estar/ TV, BWC, copa, cozinha, 
área de serviço, aquecimento a gás, pis-
cina, valor R$ 1.100.000,00.

Casa térrea Condomínio Portal do vale, 
com 2057m², 4 quartos, 3 suítes, 1 suí-
te máster, 3 lavabos, sala de TV/ estar/ 
jantar, escritório, cozinha, área de servi-
ço, depósito, dep. de empregada, lareira, 
churrasqueira, 2 garagens cobertas, 2 
garagens descobertas, aquecimento a 
gás, piscina, canil, salão de festas, valor 
R$ 3.122.000,00.

Casa/ Terreno: Terreno com área de 
360,00m², com 02 casas no lote, uma 
tem área total de 36,75m², outra casa 
tem área total de 69,71m², valor R$ 
170.000,00

Casa Rua Ingá no Tropical, com área 
construída 215m², valor R$ 1.400.000,00

Casa Condomínio Treviso, com área to-
tal de 271,91m², valor R$ 1.850.000,00

Casa na Rua David Mascarello no Jd 
Veneza, com área total de 360m², valor  
R$ 110.000,00

Casa Rua Claudia Galante Padova-
ni, com área construída 70m², valor  
R$ 200.000,00

Casa Rua Claudia Galante Padova-
ni, com área construída 80m², valor  
R$ 220.000,00

Casa Rua El Salvador, com área constru-
ída 70m², valor R$ 200.000,00

LOTES E CHÁCARAS

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

Terreno Rua Rio Grande do Norte, Coun-
try, 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, Coqueiral, 
715m², valor R$ 550.000,00

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

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

Terreno Rua Guaraniaçu esq. com Ca-
panema, 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 Ferreira 
da Costa, São Cristovão, 450m², valor  
R$ 350.000,00

Terreno Rua Alterio Sordi, JD Nova Ve-
neza, 360m², valor R$ 175.000,00

Terreno Rua Padre Ricardo, 1619. 
416,86m², com sala comercial e 2 ca-
sas, 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

Terreno Rua Antonio Jose Elias, com 
854,62m², valor R$ 550.000,00

Terreno Rua Visconde de Guarapuava, 
terreno com casa de madeira, área total 
do terreno 715m², valor R$ 440.000,00

Terreno Rua Céu Azul, com 480m², valor 
R$ 350.000,00

Terreno Rua Chopinzinho, com área to-
tal 200m², valor R$ 190.000,00

SOBRADOS

Sobrado Condomínio Jardins de Monet, 
Rua Eça de Queiroz, 230m², com 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ estar, copa, co-
zinha, lavabo, dep de empregada, área 
de serviço, churrasqueira, sala de jogos, 
piscina, playgraund, salão de festas, 
semi mobiliado, valor R$ 1.200,000,00

Sobrado Condomínio Beluno, Rua Rodri-
gues Alves, 477, 312m², com 2 suítes, 
suíte máster, sala de jantar/ 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, aquecimen-
to, lareira, churrasqueira, canil, espa-
ço 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 serviço, 
4 vagas de garagem, churrascaria, valor 
R$ 750.000,00

02 Sobrados Rua Salgado Filho, 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, es-
critório, copa, cozinha, lavabo, área de 
serviço, 2 garagens, aquecimento solar, 
churrasqueira, depósito, sala de jogos, 
piscina, play ground, salão de festas, 
semi mobiliado. Valor R$ 1.100.000,00.

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

Sobrado Rua Fagundes Varela, no Tro-
pical, área construída 299m², com 3 
quartos, 1 suíte máster, sala de jantar/ 
estar/ TV, 2 bwc, copa, cozinha, lavabo, 
2 sacadas, lareiras, área de serviço, 5 
garagens, aquecimento a gás, pisci-
na, churrasqueira e semi mobiliado.  
Valor R$ 1.100.000,00.

Sobrado Rua Aramis Atjaide no São 
Cristovão, com área total 140,98m²,  
valor R$ 590.000,00

Sobrado Rua Amazonas, com área cons-
truída 421m², valor R$ 3.600.000,00

Sobrado Rua Jaú, com área total 
206,55m², valor 780.000,00

Sobrado Rua Flamboyant, com 
área construída 325m², valor  
R$ 1.100.000,00

Sobrado Av das Torres, com área total 
de 180,44m², valor R$ 1.050.000,00

Sobrado Rua das Amoeiras no Tropi-
cal, área construída de 119m², valor  
R$ 470.000,00

Sobrado Rua Bétula no Tropical, 
com área construída 470m², valor  
R$ 1.630.000,00

Sobrado Rua Wenceslau Braz, com área 
construída 114m², valor R$ 380.000,00

Sobrado Rua Manacas, com área cons-
truída 228m², valor R$ 1.000.000,00

Sobrado Rua Manacas, com área 236m² 
(em construção) valor R$ 1.000.000,00

Sobrado Rua Sebastião de Alencar  
Moreira, com área construída 180m², 
valor R$ 350.000,00

PONTO COMERCIAL 
E BARRACÃO

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

Ponto comercial Rua Visconde de 
Guarapuava, com área 88,30m², valor  
R$ 150.000,00

IMOBILIÁRIO
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Denúncia pede 
que MP apure 
gasto de R$ 175 mil 
em contratação 
de consultoria 
sem licitação
Segundo a denúncia, Fundação Dom 
Cabral, de Curitiba, foi contratada em 
circunstâncias incomuns

Uma denúncia foi encaminhada 
ao Ministério Público de Casca-
vel solicitando que seja apurada a 
contratação de uma consultoria 
por inexibilidade de licitação ainda 
no primeiro ano do mandato do 
atual prefeito Leonaldo Paranhos. 
Na época o Município contratou a 
Fundação Dom Cabral, com sede 
em Curitiba, para prestar “serviço 
de consultoria para realizar a revi-
são da arquitetura organizacional, 
visando obter redução de custos 
mantendo a eficiência das secreta-
rias do Município”.

A despesa foi paga mediante a 
apresentação de duas notas fis-
cais, sendo a primeira no valor 
de 52.528,47 e a segunda no valor 
de R$ 122.566,44, totalizando R$ 
175.094,91, ambas no decorrer do 
ano de 2017. 

A denúncia foi apresentada ao 
Ministério Público pelo ex-secre-
tário de Esportes Wanderley Faust. 
Ele chama a atenção para duas 
situações distintas na documenta-
ção que apresentou à promotoria. 

Uma delas questiona a própria 
dispensa de licitação, apontando 
que haveria outras empresas no 
mercado capacitadas para realizar 
este tipo de serviço. Também le-
vanta dúvidas sobre o valor pago e 
também a própria necessidade de 
contratação do serviço, que segun-
do o denunciante, não produziu 
nenhum resultado prático ao Mu-
nicípio, pois “não reduziu secreta-
rias, nem cargos, nem despesas”.

A outra suspeita levantada na 
denúncia é acerca de fatos que 
ocorreram antes mesmo posse do 
prefeito Leonaldo Paranhos, ainda 
em 2016, que levantam a suspeita 
do denunciante de que “o contrato 
serviu também para o pagamento 
de serviços de consultoria presta-
dos antes da posse de Paranhos, 
possivelmente no período de tran-
sição de governo”.

Isso porque na época de transi-
ção de governo, logo após a eleição 
de 2016, foi noticiada a contratação 
desta mesma fundação para reali-
zar uma reestruturação das secre-
tarias e um novo planejamento da 

estrutura administrativa munici-
pal. Outro acontecimento estra-
nho apontado pelo denunciante, é 
que em novembro de 2016, alguns 
veículos de comunicação noticia-
ram que Paranhos fez sobrevoos 
de helicóptero sobre Cascavel. Sua 
assessoria de imprensa na época 
inicialmente afirmou que o prefei-
to eleito pagava do próprio bolso 
R$ 40 mil pelos voos. Mas, depois 
a assessoria retificou a informação 
sobre o pagamento dos sobrevoos. 
Informou então que os voos foram 
realizados sem custo algum e os 
R$ 40 mil mencionados, referiam-
-se na verdade ao “contrato com o 
Instituto Dom Cabral, que realiza 
trabalho técnico de levantamento 
da estrutura administrativa do Mu-
nicípio de Cascavel”. 

O denunciante ainda obser-
va que estranhamente saíram do 
ar duas notícias que levantaram 
o questionamento e apontavam 
para a coincidência dos fatos da 
empresa contratada sem licitação 
ser a mesma dos voos de helicóp-
tero e da assessoria antes da posse. 

No entendimento do denun-
ciante Wanderley Faust, Leonaldo 
Paranhos violou os princípios da 
legalidade, moralidade, impessoa-
lidade e eficiência, bem como ge-
rou dano ao erário, atos passíveis 
de enquadramento na Lei de Im-
probidade Administrativa.

A reportagem do Preto no Bran-
co solicitou por e-mail uma po-
sição do Município a respeito da 
denúncia para a Secretaria de Co-
municação de Cascavel. Até o fe-
chamento desta edição, não houve 
resposta. 

Quando iniciou a crise do novo 
coronavírus, a Prefeitura de Cas-
cavel iniciou uma ação ampla de 
divulgação de todas as ações do 
Município para o enfrentamento 
da covid-19. Uma destas ações 
foi a criação de um site específico 
para publicar as notícias, decre-
tos, entrevistas, lives, vídeos, ins-
titucionais, enfim, tudo o que se 
relacionava ao coronavírus. 

O endereço deste site é www.fa-
tooufakecascavel.com.br. No site 
principal da Prefeitura, inclusive, 
há um link que direciona para 
este domínio externo. 

Ocorre que o referido domínio 
que se autodenomina como um 
canal oficial do Município foi cria-
do numa conta comercial (.com.
br) e está registrado em nome 
de uma pessoa física, ou seja, do 
próprio secretário de Comunica-
ção Social do Município, Jefferson 
Lobo. Isso significa que, na práti-
ca, o secretário é o dono legítimo 
do site. 

A questão está sendo levantada 
por denúncia encaminhada esta 
semana ao Ministério Público de 
Cascavel pelo ex-secretário Wan-
derley Faust. Ele suspeita que no 
período eleitoral, o “Fato ou Fake” 
possa se tornar independente, 
abandonar a temática “corona-
virus” e transformar-se num ins-
trumento político, aproveitando a 
grande audiência construída com 
dinheiro público durante o perío-
do da pandemia.

Site oficial do município é registrado em 
nome de pessoa física e com conta comercial

ÚLTIMA HORA

Os nomes de domínios de sites 
não são separados por pontos à 
toa. Cada parte deles serve para 
identificar um aspecto do websi-
te. Os mais comuns são “.com” e 
“.net”, que representam um domí-
nio comercial. Os domínios “.gov” 
existem justamente para identifi-
car os websites do governo. 

De acordo com as exigências 
da LAI (Lei de Acesso à Informa-
ção), todo site de prefeitura deve 
ficar disponível em um domínio 
governamental, e obedecendo às 
exigências também Lei da Trans-
parência. 

Na denúncia ao Ministério 
Público, Faust disse estranhar 

que todos os entes públicos que 
criaram sites específicos sobre o 
coronavirus usam domínios go-
vernamentais (.gov.br), menos 
Cascavel. Segundo ele, mesmo 
havendo a necessidade de criação 
de uma página específica para o 
coronavírus, poderiam ter feito 
isso no próprio Portal do municí-
pio, como por exemplo: 

“www.cascavel.pr.gov.br/coro-
navirus”.

E-mail foi encaminhado à Se-
cretaria de Comunicação do Mu-
nicípio, pedindo um posiciona-
mento a respeito desta situação. 
Até o fechamento desta edição, 
não houve resposta. 

O site “Fato ou Fake” se autodenomina como canal oficial, mas foi criado em 
conta comercial em nome de pessoa física Divulgação

A despesa foi paga mediante 
a apresentação de duas 
notas fiscais, sendo a 
primeira no valor de 
52.528,47 e a segunda no 
valor de R$ 122.566,44, 
totalizando R$ 175.094,91, 
ambas no decorrer do ano 
de 2017.




