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CHARGE

FIQUE LIGADO

Agostinho dizia que o mal não é um ente em si, 
porque não é possível que um D’us bom tenha 
criado o mal. Logo, o mal é uma possibilidade 
exclusiva dos homens e D’us não tem nada a 
ver com isso. Pelo contrário, Ele está sempre 
disposto a acolher e perdoar aos que se dis-
põem a recebê-Lo em seus corações. Cabe a 
cada um de nós a escolha, porque somos livres. 
E se escolhemos nos afastar, muito que bem, 
fazer o quê? Quanto mais longe da luz de D’us, 
mais vamos nos afundando nas sombras que 
indissociam todas as atitudes até que não sabe-
mos mais discernir nada. E essa incapacidade 
de saber o que fazemos, a intensidade do que 
fazemos, os destinatários de nossas ações, tudo 
isso é o mal.

Hannah Arendt, cuja tese de doutoramento 
foi sobre o conceito de amor em Santo Agos-
tinho, formulou um conceito de mal que se 
traduz pela irrefl exão, pela ausência de pensa-
mento. No lugar de D’us, um Espírito que é a 
minha capacidade de pensar, querer e julgar. 
Não um Espírito transcendente, mas Eu pró-
prio, um Eu alargado, pois inclui o Eu que age 
no dia a dia e o Eu que pensa e que avalia os 
próprios atos. Quando pensamos – e avaliamos 
nossas ações –, nossos desejos, nossas práticas, 
suas motivações e, principalmente, as possibi-
lidades de suas consequências , que nunca sa-
bemos exatamente quais serão, somos capazes 
de evitar o mal – o mal que está ao alcance de 
qualquer um de nós, o mal banal como musgo 
que cresce em qualquer superfície, sem garan-
tias e sem exceções. Basta não pensar.

Fico matutando essas coisas, sem nenhum 
rigor, sem nenhum propósito acadêmico, em 
um domingo de Dia das Mães, que é uma data 
que remete tanto à ideia de natalidade, de coisa 
nova, de oportunidade, e lembra ainda a ideia 
de cuidado, de zelo, de proteção. Um domingo 
que também amanheceu aziago com a notícia 
que rompemos a casa dos dez mil mortos e com 
a tristeza que a notícia acompanha, e a dúvida 
que não se esvanece: quantos poderiam ser 
poupados?

Outra implicação curiosa nesse mover sem 
rumo do pensamento: o sopro foi, na lingua-
gem mágica do mito, o melhor signifi cado da 
vida, da criação: “e D’us soprou o boneco de 
barro e fez-se homem”. O sopro é, agora, o que 
mortifi ca. Não só o medo da doença que vem 
pelo sopro, mas das coisas que são ditas, mal 
ditas. “O mal é o que sai da boca do homem”, 
diz, em algum momento, as Escrituras. E o so-
frimento que causam as palavras que ferem 
como adagas.

Ligo para minha mãe. Pela primeira vez na 
minha vida fi quei longe dela em um Dia das 
Mães. Mandei entregar almoço pra que ela não 
precise cozinhar e possa fi car sentada no jar-
dim da casa dela pegando o belo sol outonal, ao 
lado de meu pai. Ela reclama da minha ausên-
cia, pede que eu ligue mais, que eu leve minha 
voz a ela, que já quase não enxerga. Engulo em 
seco. O mal não é só a ausência da luz, como di-
ria Agostinho. Ou de pensamento, como afi rma 
Hannah Arendt. Também é a ausência de cui-
dado, de carinho, de abraços e beijinhos, tantos 
quanto os peixinhos do mar.

O Mal

Ninguém ima-
ginava no iní-
cio deste ano 
que o mundo 
mudaria tanto 
em tão pouco 
tempo. Hoje vi-
vemos a era dos 
m a s c a r a d o s . 
Máscaras que 
encobrem nossas expressões e dese-
nham um novo comportamento social. 

Tudo parece tão igual, muitos se 
cumprimentam e depois se pergun-
tam: “Quem era, afi nal?” Com esses 
rostos encobertos, palavras que saem 
abafadas, difícil saber quem realmente 
está por trás de cada um dos mascara-
dos que circulam por aí. 

Para os mais tímidos, a máscara veio 
a calhar. Funciona como uma prote-
ção à sua privacidade interior. Mas, há 
também os que se sentem intimidados, 
desconcertados e até discriminados. 
Têm a sensação de estarem se escon-
dendo de algo ou alguém sem saber 
exatamente o quê. E existem aqueles 
que, eventualmente, esquecem sua 
máscara em casa ou no carro, sentem-
-se inibidos e até envergonhados ao 
cruzar com um mascarado aqui ou ali.

E não são só as máscaras. Por onde 
andamos dá impressão de que as cal-
çadas tornam-se apertadas. Os ca-

minhos são 
longos, as fi las 
insuportáveis e 
num vai e vem 
de gente, a úni-
ca opção é des-
viar-se do ca-
minho. Assim, 
as pessoas vão 
ziguezaguean-

do para executar seus afazeres diários.
Para alguns, isso tudo é uma tortu-

ra, pois rir abertamente, falar pelos 
cotovelos, abraçar a todos e beijar efu-
sivamente são ações que os motivam a 
acreditar na felicidade. O riso fi ca aba-
fado, o coração fi ca apertado, a sauda-
de torna-se insuportável. 

Depois que tudo isso passar, o que 
será que vai sobrar? Os rostos, cer-
tamente, ganharão novos brilhos, o 
sorriso será mais largo e os abraços, 
mais eloquentes. Assim almejamos. 
Até porque a possibilidade de que as 
paranoias, os medos, os excessos e o 
uso da máscara virem constância, não 
descarta que os distanciamentos se 
tornem mais frequentes na nossa so-
ciedade.  No entanto, a única coisa que 
esperamos de tudo isso é que possamos 
andar de cara limpa, sem desculpas, 
sem intimidações, sem hipocrisias, 
sem mentiras e subterfúgios, mascara-
dos ou não.

29 DE MAIO
1927 - Nasce Agenor Miotto (foto) 
em Viadutos (RS). Iniciador do trans-
porte coletivo urbano e benemérito 
da Unioeste.
1956 - Brasil e Paraguai assinam 

acordo para construir a Ponte da Amizade.
1990 - Ministério da Aeronáutica libera 50 alqueires 
para a construção da Reitoria da Unioeste.

30 DE MAIO
1961 - Criado o Parque Nacional das Sete Quedas, 
em Guaíra.
2003 - Inaugurado o Núcleo Industrial Albino Nicolau 
Schmidt.

31 DE MAIO
1944 - Escolhida para capital do Território Federal 
do Iguaçu, Laranjeiras do Sul muda de nome para 
“Iguaçu”. Até 1946.
1989 - Inaugurado o Hospital Regional Anita Canet, 
hoje Hospital Universitário.

1° DE JUNHO
1917 - Inaugurada a ferrovia da Companhia Mate La-
ranjeira, com 60 quilômetros (Porto Mendes–Guaíra).

2 DE JUNHO – Dia da Comunidade Italiana
1954 - Juiz Aurélio Feijó é nomeado para dirigir a 
Comarca de Cascavel.
1979 - Criada a Paróquia Nossa Senhora Rainha dos 
Apóstolos (Faculdade).
1981 - Presidente do Sindicato Rural, Antônio Dioní-
zio Bosquirolli, ataca a ditadura. Reclama democra-
cia na tomada de decisões para a agropecuária.
1983 - Concentração de agricultores na Associação 
Atlética Comercial protesta contra a política econô-
mica do governo.

3 DE JUNHO
1952 - Criada a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
no local da futura Catedral.
1989 - Fundação do Sindicato dos Trabalhadores da 
Unioeste (Sinteoeste).

4 DE JUNHO
1888 - Ministro João Alfredo cria a Comissão Estra-
tégica do Paraná, origem da futura BR-277.
1953 - Fundação de Maripá, sede do futuro distrito 
e município.
1958 - Governador Moysés Lupion manda a polícia 
assustar a população de Palotina, cujas terras eram 
disputadas entre colonos e o Estado.
1972 - General Ayrton Pereira Tourinho, comandante 
da 5ª região Militar, anuncia uma futura unidade do 
Exército em Cascavel.
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Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ Paulo Porto (PT), Jorge Bocasanta 
(Patriotas) e Fernando Hallberg (PDT), 
são os três vereadores de oposição 
ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). 
O trio se prepara para fazer barulho 
no confronto político com a bancada 
da situação. Haverá choro e ranger de 
dentes.

☆ E na base do governo três parla-
mentares capricham quando defendem 
o prefeito. São eles o líder Rômulo 
Quintino (PSC), vice-líder Josué Souza 
(MDB) e Misael Júnior (PSC). O presi-
dente Alécio Espínola (PSC), aliado de 
primeira hora do político Paranhos, se 
mantém isento tanto quanto consegue.

☆ Vanderlei Silva vai mesmo tentar 
voltar ao Legislativo? A pergunta é feita 
com frequência nos grupos políticos e 
ainda não ganhou resposta clara por 
parte do professor. No MDB é dito que 
ele fi cará fora.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br
Berté quer improbidade 

Gaeco moroso

Nervosismo 
no PSC

Em conversa quarta-feira (27) com o âncora Ivan Luiz, na rádio Tarobá FM, o prefei-
turável Juarez Berté (DEM), reafi rmou disposição de disputar o Paço como cabeça 
de chapa. Ele não confi rma acordo para ser vice de Márcio Pacheco (PDT), embora 
confi rme encontros entre ambos. O ex-secretário de Meio Ambiente, demitido em 

2018 pelo prefeito Leonaldo Paranhos, não cogita voltar a frequentar o 
terceiro piso da prefeitura.

Nos últimos dias Juarez Berté também passou a ser citado nos bastidores como 
potencial vice na virtual chapa de reeleição do prefeito Paranhos. Segundo consta, 

o alcaide reataria sem difi culdades e Berté já teria sido procurado por emissários da 
administração, um deles o ex-chefe de Gabinete, Diego Gomes. O ex-titular da SEMA 

tem manifestado desinteresse no reatamento. Tanto que pretende visitar o Gaeco 
e pedir pressa na conclusão do inquérito sobre troca de tubos na ponte do parque am-

biental, no Morumbi. Berté tem certeza que o prefeito responderá por improbidade.

“Ventos do Rio de Janeiro sopram em direção a Cascavel”, escreveu terça-feira 
(26), nas redes sociais, o prefeiturável Carlos Moraes (Avante), deixando muita 
gente intrigada. Aquisição de reagentes no Laboratório Municipal, consultas, mu-
tirão de cirurgias, compra de hospital e o Comboio da Saúde precisam passar por 
auditoria urgente, defende o jornalista se referindo a investimentos da prefeitura 
que considera suspeitos. Embora caminhando juntos há 38 anos, ele e o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC), a quem rotula de traidor e mentiroso, nunca estiveram 
tão separados. No Rio, a Polícia Federal investiga o governador Wilson Witzel por 
fraude milionária em licitações da Saúde. Dado o recado.

Agnaldinho manda recado 
Agnaldo Carvalho é experiente em 
adequações de estradas, bueiros, 
pavimentações e serviços correlatos. 
Atua no setor privado faz tempo e, 
nos últimos anos, ajudou bastante 
os prefeitos Edgar Bueno e Leonaldo 
Paranhos. Polêmico nas questões polí-
ticas e defensor do segundo mandato 
para Paranhos, anuncia que protocolou 
pedido de exoneração da Secretaria 
de Obras, onde é diretor. Corta o vín-
culo funcional e intensifi ca o político. 
Crítica de adversário não fi cará sem 
resposta, garante.

Desmonte político no Paço 
Podemos e o Republicanos já deram 
sinais de insatisfação com o descaso 
do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), 
no assunto reeleição. Agora o reca-
do parte de Vilson Oliveira, dirigente 
do Cidadania (ex-PPS). Ele confi rma 
difi culdades em arrumar espaço na 
agenda do alcaide e trata de agilizar 
nome da agremiação capacitado à 
disputa da prefeitura. O político enten-
de que Paranhos tem muito serviço 
com a pandemia, mas o tempo passa 
rápido e o pleito vem aí. “A reeleição 
é viável, porém não quero surpresa de 
última hora como uma desistência do 
Paranhos”, justifi ca.

Giacobo está de olho 
Quem também acompanha os mo-
vimentos políticos (ou falta deles) 
do prefeito Leonaldo Paranhos, é o 
discreto deputado federal Fernando 
Giacobo (foto), presidente estadual do 
PL e potencial candidato a governador 
em 2022. Ele soube de ruídos no rela-
cionamento do alcaide com os verea-
dores Aldonir Cabral, Celso Dalmolin e 
Rafael Brugnerotto, do Partido Liberal. 
O parlamentar prega a conciliação 
para facilitar resultados nos mandatos 
Executivo e Legislativo.

Depois da notícia dando conta 
que Alcineu Grubber assumiu 
a presidência do PSC, agora 
circula informação sobre nova 
troca e a chegada do advogado 
Moacir Vozniak no comando lo-
cal do Partido Social Cristão. O 
prefeito Leonaldo Paranhos já 
convidou e aguarda resposta. 
Vozniak anda afastado da agi-
tação partidária e está fi liado 
ao MDB. O retorno é questão 
de tempo e depende de ajustes 
profi ssionais.

O ex-vice 
presidente da 
OAB, Lauri Sil-

va (PROS), confi rma 
ser pré-candidato a 
vereador. O projeto 
é antigo e vai sair 

do papel, garante o res-
peitado criminalista e 
empresário da constru-
ção civil. Lauri também 
tem formação como 

técnico agrícola e boas 
relações com lideranças 

comunitárias. Comenta-
rista de rádio e televisão, 
foi responsável pelo plano 
de governo do prefeito 
Leonaldo Paranhos, com 
quem se desencantou. Se-

gundo ele, a melhor opção 
do próximo pleito é o retorno 
da capacidade e preparo do 
prefeiturável Edgar Bueno.

Ivan Luis e Berté Divulgação

Lauri Silva: 
Agora vai  
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Lauri e a fi lha Alícia Theresa
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GERAL

Queda na economia
A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasi-
leira este ano chegou a 5,89%. Essa foi a décima quinta revisão se-
guida para a estimativa de recuo do Produto Interno Bruto (PIB) – a 
soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Na semana 
passada, a previsão de queda estava em 5,12%. A estimativa cons-
ta do boletim Focus, publicação divulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a projeção para os principais indicadores 
econômicos. A previsão para o crescimento do PIB em 2021 pas-
sou de 3,20% para 3,50% e para 2022 e 2023 continua em 2,50%. O 
Banco Mundial prevê uma queda de 5% no PIB brasileiro e o Fundo 
Monetário Internacional estima um tombo de 5,3%.

Receita de ICMS
A arrecadação do Governo do Paraná segue em queda em razão 
da pandemia da Covid-19. Nos primeiros 15 dias de maio, a receita 
com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
foi de R$ 1,26 bilhão. O montante é R$ 631,4 milhões menor em 
relação ao mesmo período do ano passado, já corrigido pela infla-
ção e sem contabilizar entradas relativas a combustíveis, energia 
e parcelamentos. As perdas aos cofres públicos alcançaram 33,4% 
nas duas primeiras semanas do mês, período que corresponde, em 
média, a 73% do total de receitas esperadas para maio. O déficit no 
conjunto das primeiras quinzenas de janeiro a maio alcança 7,2%. 
Os dados compõem o novo boletim conjuntural, divulgado na úl-
tima quinta-feira, 21. Somando a perda de R$ 405 milhões no pri-
meiro quadrimestre (-3,8% em relação ao mesmo período de 2019) 
com os R$ 631,4 milhões registrados em maio, a queda de arreca-
dação do Estado atingiu R$ 1,036 bilhão em termos reais.

Arrecadação federal
A arrecadação do governo federal teve queda real de 28,95% em 
abril, a R$ 101,154 bilhões, pior dado para o mês da série histórica 
da Receita Federal, com início em 2007. Em função da crise com 
o coronavírus, o governo possibilitou o atraso no pagamento de 
uma série de tributos para dar alívio de caixa às empresas e famí-
lias. Segundo a Receita, esse diferimento teve um impacto de R$ 
35,111 bilhões nas contas de abril. A redução do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) sobre as operações de crédito, outra 
medida tomada no âmbito do enfrentamento à crise, respondeu 
por uma diminuição de R$ 1,567 bilhão na arrecadação. Também 
houve um crescimento de 25,2% no volume de compensações tri-
butárias em relação mesmo mês do ano passado, o que diminuiu a 
arrecadação em 10,901 bilhões de reais em abril.

Bares e restaurantes
Com as portas fechadas e trabalhando apenas com entregas em 
boa parte do país, bares e restaurantes lutam para não fechar de-
finitivamente. E assim como diversos setores, têm encontrado 
dificuldades para conseguir crédito e manter as contas em dia - 
apesar dos programas de financiamento já lançados pelo governo. 
Segundo um levantamento feito pela Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes (Abrasel), 80% dos empresários do setor já bus-
caram algum tipo de crédito junto aos bancos. Desses, no entanto, 
81% tiveram o pedido negado. Os bares e restaurantes estão preci-
sando com urgência de dinheiro barato e em adequadas condições 
com carência e prazo de pagamentos ajustados para os desafios 
atuais”, disse o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci.

Consumo de eletricidade
O consumo de eletricidade, importante indicador da atividade eco-
nômica, pode ter queda de 5% a 12% no Brasil em 2020, em meio a 
impactos da pandemia de coronavírus sobre a demanda, apontou 
a consultoria especializada RegE, de um ex-diretor da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel). A projeção, se confirmada, repre-
sentaria um cenário bem pior que as últimas estimativas da estatal 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e de outros órgãos técnicos 
do setor, que no início de maio revisaram suas perspectivas e sina-
lizaram retração de 2,9% no uso de energia neste ano. Até o final de 
março, as previsões de EPE, Operador Nacional do Sistema Elétri-
co (ONS) e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
eram de recuo de apenas 0,9% no consumo.

O governador Ratinho Junior 
sancionou a lei que autoriza a 
construção e regularização de 15 
empreendimentos hidrelétricos e 
de geração de energia no Paraná. 
São duas Pequenas Centrais Hi-
drelétricas (PCHs) e 13 Centrais 
Geradoras Hidrelétricas (CGHs), 
que somam 41,45 MW de potên-
cia instalada e serão construídas 
em 18 municípios (confira a re-
lação abaixo). Desde o ano pas-
sado, o Governo do Estado já au-
torizou a instalação de 31 usinas 
desse porte no Estado.

Como a construção de em-
preendimentos para geração de 
energia depende do aval da As-
sembleia Legislativa, o governa-
dor chancelou o projeto de lei de 
autoria do próprio Executivo, que 
tinha sido aprovado pelos depu-
tados no início de maio. Das 15 
usinas, três já estão instaladas e 
precisavam passar pelo processo 
de regularização.

O Paraná é um dos estados com 
o maior potencial energético do 
País, e as obras de novas PCHs e 
CGHs podem ser uma boa estra-
tégia para a retomada econômica 
após a pandemia, afirma Ratinho 
Junior. “Além do grande poten-
cial, o Paraná detém toda a ca-
deia produtiva para a construção 
desses empreendimentos, que 
geram energia limpa e susten-
tável”, disse. “São investimentos 
que não dependem diretamente 
dos recursos públicos, mas geram 
muito emprego e renda e serão 
estratégicos para o aquecimento 
da economia”, ressalta.

Os empreendimentos aprova-
dos, que já contam com a Licença 
Prévia ou a Licença de Operação 
de Regularização expedidas pelo 
Instituto Água e Terra (IAT), ainda 
estão sujeitos ao cumprimento 

Desde o ano passado, o Governo do Estado já autorizou 
a instalação de 31 usinas desse porte no Estado

Governo autoriza obras de 15 
pequenas usinas hidrelétricas. 
Três são na região oeste

PARANÁ 
PRODUTIVO 

1. CGH Arfimac (1 MW)  Rio São Francisco  Clevelândia
2. CGH do Garcia (0,88 MW)  Rio Alívio Assis Chateaubriand
3. CGH Libera Maria (1 MW) Rio Jacutinga Bituruna
4. CGH Ouro Verde (5 MW) Rio Sapucaia Corbélia, Braganey e Iguatu
5. PCH Cavernoso IV (6 MW)  Rio Cavernoso  Candói e Cantagalo
6. CGH Beltrame (1,8 MW)  Rio Pinhão  Pinhão
7. CGH Bitur (0,75 MW)  Arroio Lajeado Bonito  Pinhão
8. PCH Cavernoso III (6,5 MW) Rio Cavernoso Virmond
9. CGH Amanaytu (3 MW)  Rio Iguaçu   Lapa e Porto Amazonas
10. CGH Kuaraytu (4,1 MW)  Rio Iguaçu Lapa e Porto Amazonas
11. CGH Rio Verde II (1,4 MW) Rio Piquiri Assis Chateaubriand e Jesuítas
12. CGH São Bento (1,3 MW)  Rio Iratim Palmas e General Carneiro
13. CGH Vila Nova (1,2 MW) Rio Vila Nova Mangueirinha
14. CGH Salto Claudelino (2,8 MW) Rio Chopim Clevelândia e Mangueirinha
15. CGH Telles de Proença (2,5 MW) Rio das Antas Faxinal e Marilândia do Sul

Confira a relação de PCHs e CGHs e onde estão 
localizados os empreendimentos:

das normas ambientais observa-
das nas legislações municipais, 
estadual e federal. O projeto tam-
bém condiciona, para antes da 
concessão da Licença de Opera-
ção, a comprovação do pagamen-
to de indenização das terras e das 
benfeitorias dos proprietários 
diretamente atingidos pelos em-
preendimentos.

As PCHs e CGHs serão cons-
truídas nos municípios de Cle-
velândia, Assis Chateaubriand 
(2), Bituruna, Corbélia, Braganey, 
Iguatu, Candói, Cantagalo, Pi-
nhão, Virmond, Lapa, Porto Ama-
zonas, Jesuítas, Palmas, General 
Carneiro, Mangueirinha, Faxinal 
e Marilândia do Sul. Alguns em-
preendimentos estão localizados 
no limite entre dois ou mais mu-
nicípios.

Projetos
De acordo com a Associação Bra-
sileira de PCHs e CGHs (AbraP-
CH), com estes 15 novos empre-

endimentos, existem 40 projetos 
no Paraná de PCHs e CGHs já 
aprovados e prontos para serem 
construídos entre 2020 e 2021. 
Eles somam 180 MW de potência 
instalada, R$ 1,2 bilhão em inves-
timentos e podem gerar mais de 
10 mil empregos diretos e indire-
tos.

“Observamos que há um gran-
de esforço por parte do Governo 
do Estado para permitir que esses 
projetos saiam do papel. Mesmo 
com a pandemia, os empresários 
aguardam apenas a Licença de 
Instalação para poderem dar iní-
cio às obras”, explica o presidente 
do Conselho de Administração da 
AbraPCH, Pedro Dias.

Além disso, há outros 244 em-
preendimentos já cadastrados na 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), que representam in-
vestimentos na ordem de R$ 14,5 
bilhões e a geração de mais de 
100 mil postos de trabalho diretos 
e indiretos.

Usina do Rio Cavernoso Divulgação



PRETO NO BRANCO .5SEXTA-FEIRA 29 DE MAIO DE 2020



6. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 29 DE MAIO DE 2020

Obra será entre a Rua Corbélia e o Trevo Cataratas. 
O investimento por parte do governo é de R$ 5,28 milhões, 
com contrapartida municipal de R$ 277 mil

Estado garante recursos 
para obra de reurbanização 
de trecho da Avenida Brasil 

Anúncio da obra foi feito na terça-feira (26) pelo governador Ratinho Junior durante reunião, no Palácio Iguaçu, com a presença 
do prefeito Paranhos e do suplente de deputado Gugu Bueno AEN

O Governo do Estado formalizou 
convênio com a prefeitura de 
Cascavel para reurbanização de 
um trecho de 1,8 quilômetro da 
Avenida Brasil, principal via de 
acesso à cidade, entre a Rua Cor-
bélia e o Trevo Cataratas. O anún-
cio foi feito na terça-feira (26) 
pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior durante reunião, 
no Palácio Iguaçu. Quem acom-
panhou de perto foi o suplente 
de deputado Gugu Bueno (PL), os 
secretários estaduais João Orte-
ga, de Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas; e Sandro Alex, 
de Infraestrutura e Logística, além 
do prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos.

O investimento por parte da 
Secretaria de Estado da Infraes-
trutura e Logística na obra é de 
R$ 5,28 milhões. A contrapartida 
municipal será de R$ 277 mil, com 
prazo de conclusão estimado em 
10 meses.

“É mais uma ação do Estado 
que vai beneficiar a população 
de uma importante cidade para-
naense. Cascavel vai ganhar uma 
nova porta de estrada, revitalizada 
e segura”, afirmou o governador.

Ratinho Junior destacou que 

o convênio integra uma série de 
intervenções para melhorar a tra-
fegabilidade da região. Ele citou 
que está previsto para o segundo 
semestre deste ano o início da 
remodelação completa do Trevo 
Cataratas (BR-277), um dos maio-
res gargalos rodoviários do Para-
ná.

A construção de um viaduto no 
local, explicou o governador, vai 
facilitar o fluxo de cerca de 30 mil 
veículos que circulam pelo local 
por dia. A obra integra um paco-
te de oito projetos que serão exe-
cutados com recursos do acordo 
de leniência de R$ 400 milhões 
firmado pela Ecorodovias com o 
Ministério Público Federal (MPF).

Complementar
Já o convênio para a reurbaniza-
ção do trecho da Avenida Brasil, 
lembrou Ratinho Junior, vai com-
plementar a ação no Trevo Cata-
ratas. “Melhorando a mobilidade 
e a logística, conseguimos trazer 
mais empresas e empregos para a 
Região Oeste”, comentou ele.

Para o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, a liberação dos recursos 
reforça a opção por uma gestão 
municipalista por parte do Gover-

no do Estado. “É uma obra estra-
tégica, que consolida a revitaliza-
ção da Avenida Brasil e demonstra 
toda a sensibilidade por parte do 
Estado”, disse.

Ginásio
Além da intervenção viária, o go-
vernador Ratinho Junior autori-
zou o início do processo de lici-
tação da construção de um novo 
ginásio de esporte em Cascavel, 
no distrito de Juvinópolis.

O espaço esportivo começou a 
ser erguido em 2015, mas por fa-
lhas no projeto e pela deteriora-
ção dos mais de quatro anos em 
que a obra ficou parada, terá de 
ser demolido. Um novo complexo 
será erguido no local pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas. O investimento é 
de pouco mais de R$ 1 milhão.

“É uma obra antiga e que esta-
va abandonada, com risco até de 
cair. Vamos recuperar e entregar 
para a população daquele impor-
tante distrito. Uma quadra com-
pleta, com arquibancada coberta, 
estacionamento e acessibilidade”, 
ressaltou o secretário do Desen-
volvimento Urbano e Obras Pú-
blicas, João Carlos Ortega.

A área externa do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil Júlio 
Inácio Uncer, localizada no Jardim 
Universitário, está toda reformu-
lada. A obra da nova estrutura da 
instituição de ensino chegou a sua 
fase final e será entregue em ju-
nho aos moradores da região Sul 
de Cascavel.

O novo projeto, com investi-
mento de R$ 1.380.009,16, deixou 
para trás a estrutura antiga estru-
tura do Cmei, dando ao local um 
espaço mais amplo e moderno. 
Toda a cobertura da instituição foi 
reconstruída, as esquadrias das 
portas e janelas foram trocadas, os 
pisos e as paredes ganharam um 
novo revestimento, pastilhas de 

cerâmicas deram nas circulações 
e áreas externas além da repintura 
geral, deram um colorido a mais 
no centro de educação.

Os banheiros foram totalmen-
te reformados, incluindo banca-
das em granito, vasos sanitários, 
cubas, torneiras, e outros aces-
sórios para banheiros, além das 
instalações hidrossanitárias que 
também foram refeitas.

Trazer acessibilidade a institui-
ção era algo indispensável. Desse 
modo, com a reforma, houve a 
construção de rampas de acesso, 
providas de guarda-corpos, corri-
mãos e pisos podotáteis, além de 
corrigir pequenos desníveis e sali-
ências que havia no local.

O Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná (Huop) recebeu esta se-
mana 600 aventais impermeáveis 
da Penitenciária Industrial de Cas-
cavel (PIC), para ajudar no com-
bate à Covid-19. A confecção do 
material é realizada por 28 deten-
tos, que recebem como benefício a 
redução da pena, conforme o tem-
po de trabalho. O trabalho do pro-
jeto de costura da PIC oportunizou 
também em outros momentos a 
doação de mais de 5 mil máscaras 
de tecido, que foram entregues aos 
servidores. “Recentemente con-
quistamos mais um benefício de 
R$ 150 mensal aos detentos para 
que esse projeto tenha continuida-
de”, afirma o diretor da PIC, Henri-
que Dondoni.

A doação de aventais representa 
uma economia de aproximada-
mente R$ 12 mil para o hospital. 
“Importante reforçar que a PIC 
tem sido parceira há um bom tem-
po desde a prestação de serviço e 
neste momento com os EPI’s, ex-
tremamente importante para os 
profissionais que estão na linha de 

Cmei Julio Inácio será 
entregue à população 
em junho 

Aventais e máscaras 
desenvolvidos por 
detentos beneficiam o 
Hospital Universitário 

CASCAVEL

Novo projeto deixou para trás a estrutura antiga e deu espaço a um local mais 
amplo Secom

Registro da entrega dos materiais ao 
Hospital Universitário Divulgação

frente. Além disso, é um serviço so-
cial importante para os apenados, 
pois traz um retorno para a socie-
dade ao mesmo tempo que integra 
os detentos a um quadro profissio-
nal”, comenta o diretor adminis-
trativo do Huop, Rodrigo Barcella.

Estiveram presentes na entrega 
o Diretor Geral do Huop, Rafael 
Muniz de Oliveira, Diretor Admi-
nistrativo, Rodrigo Barcella, o di-
retor da PIC, Henrique Dondoni, 
Coordenador Regional do Depen, 
Thiago Correia, responsável pelo 
projeto de costura e servidora do 
Depen, Adriana Pereira e a Assis-
tente Social do Conselho da Co-
munidade, Bruna Reis.
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CASCAVEL

Cascavel terá mais dois 
restaurantes populares em julho
Unidades no Cascavel Velho e no Santa Cruz estão com cerca de 40% das obras concluídas

Antes da pandemia do novo co-
ronavírus  o Restaurante Popu-
lar de Cascavel chegava a servir 
até 800 refeições por dia. A pro-
cura era tanta que o projeto foi 
ampliado. Desde fevereiro, dois 
novos refeitórios começaram a 
ser construídos no Município: 
um no Cascavel Velho e outro 
no Santa Cruz, respectivamente 
nas regiões Sul e Oeste da cida-
de.

Apesar da pandemia, o crono-
grama da obra não foi compro-
metido. Já é possível ver a estru-
tura dos espaços nos terrenos 
que antes estavam baldios. Con-
forme a Secretaria de Assistên-
cia Social,  aproximadamente 
40% das obras já estão concluí-
das e a previsão de entrega para 
julho está mantida.

Quando em pleno funciona-
mento, os refeitórios terão capa-
cidade para distribuir até 300 re-
feições por dia cada. Ou seja, até 

o fim de 2020 Cascavel terá três 
locais com refeições nutritivas 
e a preços populares, especial-
mente voltado ao atendimento 
das pessoas em situação de vul-
nerabilidade social.

O refeitório do Santa Cruz 
está localizado na Rua Caiça-
ras, ao lado do Estádio Olímpico 
Regional Arnaldo Busatto. Já a 
unidade do Cascavel Velho fica 
próxima à UPA Veneza. Esses lo-
cais foram definidos justamente 
para atender a uma população 
em situação de vulnerabilidade 
social. É por essa razão que os 
preços das refeições ainda es-
tão sendo estudados. O objetivo 
é que o serviço seja ainda mais 
acessível, conforme o perfil so-
cioeconômico do cidadão. Atu-
almente, o Restaurante Popular 
do Centro cobra o valor de R$ 3.

Os refeitórios serão respon-
sáveis apenas pela distribuição 
das refeições, uma vez que os 
alimentos continuarão a ser pre-
parados no Restaurante Popular, 
que já conta com uma estrutura 
adequada para esse trabalho. 
A unidade do Cascavel Velho 
teve o custo de R$ 1.127.911,83 
aos cofres públicos e a do Santa 
Cruz de R$ 1.050.970,83. A ex-
pectativa é que o Restaurante e 
os refeitórios atinjam a marca 
de 1,5 mil refeições servidas dia-
riamente em Cascavel.Obra da unidade no Cascavel Velho Secom
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Novos ares sopram por aí e podem 
trazer inspiração extra e novidades. A 
comunicação está em alta, mas pede 
mais emoção. É preciso se organizar 
melhor e ter foco para ter a produtivi-
dade esperada. Fique atento aos de-
talhes, pois cada um deles pode fazer 
a maior diferença.

Touro  (21/4 a 20/5)
É hora de rever seus valores e dese-
jos e isso é importante antes de se-
guir em frente. O céu da semana tem 
algum risco de ilusão ou desilusão, 
mas também permite que você possa 
contar com pessoas queridas. Você 
pode, inclusive, se surpreender positi-
vamente com as atitudes de alguém.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Tem uma chance de se empolgar e 
criar expectativa além da conta com 
alguma situação, mas no geral é um 
momento que tem tudo para fl uir e ter 
realização. Você pode ter boas novas 
no trabalho e resolver assuntos pes-
soais antigos.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Olhe para frente com mais confi ança 
e permita-se seguir o fl uxo, sem medo 
do novo ou de ter que mudar. Conver-
sar com alguns amigos mais íntimos 
pode ajudar nas suas refl exões. Mas 
é bom fi car sozinho e meditar tam-
bém. Assuntos espirituais podem ga-
nhar mais importância.

Leão  (22/7 a 22/8)
Evite deixar pendências em sua vida e 
aproveite as oportunidades que a vida 
te mostra. O céu da semana pode pe-
dir algumas mudanças extras, mas 
coloca gente bacana – nova ou an-
tiga, em seu caminho. O céu oferece 
mais otimismo e estabilidade para 
fazer tudo que precisa ser feito.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Mais para o fi m da semana, assuntos 
bem pessoais podem ter boas novida-
des também. Você pode ter respostas 
importantes – pessoais ou profi ssio-
nais, conversas decisivas e mil outras 
oportunidades. Mas mantenha os pés 
no chão, sem criar expectativas além 
da conta.

Libra  (23/9 a 22/10)
É hora de ser realista, de repensar 
hábitos e atitudes e de curtir mais o 
momento presente. Assuntos intelec-
tuais estão em pauta, assim como os 
espirituais e tudo que possa te levar 
ao autoconhecimento.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Talvez seja hora de retomar contatos, 
relações ou conversas importantes. É 
um bom momento para repensar as 
formas de prazer e diversão em sua 
vida. O céu está pedindo alguma no-
vidade, que pode ser trazida pra você. 
O céu da semana pode oferecer uma 
boa dose extra de energia pra você.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
É hora de retomar conversas e con-
tatos e talvez dar novos rumos ou in-
cluir novidades em uma relação atual. 
Assuntos de trabalho também pede 
mais foco e atenção aos detalhes ao 
longo da semana. Assuntos da casa 
e da família pedem alguma novidade.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Retome contatos e parcerias impor-
tantes, tome algumas decisões que 
façam com que você realize seus 
sonhos e metas. A semana tem tudo 
para ser produtiva e inclui conversas 
e contatos bastante animadores e 
inspiradores. Um bom momento para 
planejar o futuro e fazer acontecer.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Esteja mais perto das pessoas que 
você gosta e não deixe de falar o que 
está sentindo por cada uma delas. 
Você pode ter oportunidades e bons 
acontecimentos nas coisas materiais, 
especialmente questões fi nanceiras. 
Mas é importante seguir dando um 
passo de cada vez.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Tem mais energia à sua disposição 
e é pra fazer acontecer. Assuntos do 
passado, incluindo a possibilidade de 
colocar antigos projetos em prática, 
podem vir com tudo. Movimentação 
intensa nos assuntos da casa e da 
família, e também das relações e par-
cerias.

Humor

Cruzada

Saúde
No supermercado
Dois rapazes estavam no super-
mercado, de repente batem com 
seus respectivos carrinhos, um 
no outro. 
- Pô, não olha por onde anda, 
meu camarada? 
- E você, também não enxerga? 
- É que eu estou procurando a mi-
nha namorada! 
- Coincidência, eu também estou 
procurando a minha! 
- Como é a sua namorada? 
- Ela é loira, olhos azuis, cabelos 
compridos, corpo de academia, 
lábios carnudos e está com um 
vestido preto transparente com 
uma micro calcinha! E a sua? 
- A minha que se dane, vamos 
procurar a tua!!!!!!!

Desculpado
Certo dia, o funcionário entra na 
sala do chefe e, respeitosamen-
te, diz:
- Senhor Estêvão, o senhor me 
desculpe, mas há três meses que 
eu não recebo o meu salário aqui 

da empresa.
O chefe olha fi xamente para o 
empregado, sorri e responde:
- Está desculpado!

Ganhando um cachorro
Um jornal fez um concurso no 
qual as crianças deveriam escre-
ver em 25 palavras ou menos a 
razão por que gostariam de ga-
nhar um cachorro. Quando o meu 
fi lho perguntou se poderia parti-
cipar, eu respondi:
– Era só o que faltava!
Ele escreveu: “Porque mamãe 
disse: ‘Era só o que faltava!’”. E 
ganhou. 

No bar
Evaldo pede um uísque duplo. 
- Que é isso? - o garçom pergun-
ta.  -Brigou de novo com a mu-
lher? 
- É. Foi terrível. E desta vez ela 
terminou no chão, de quatro! 
- Ué! Quer dizer que as coisas 
mudaram, hein? E o que foi que 
ela falou? 
- Ela falou: Saia já de baixo dessa 
cama, seu safado!

Isolamento não é 
sinônimo de solidão 
Idosos são mais vulneráveis ao 
distanciamento social. Como ampará-los 
neste momento?

Confi ra as medidas que podem 
ajudar a atravessar estes tempos 
turbulentos.

Tom de voz
Não trate o idoso como uma crian-
ça rebelde ou desobediente. Fale 
com calma e explique por que é 
importante isolar-se agora.

Escutar
Reserve um tempo para bater papo 
e ouvir as histórias que seu familiar 
ou amigo mais velho têm para con-
tar. Use Skype, WhatsApp, telefone 
ou qualquer outra ferramenta de 
comunicação.

Passatempos
Sugira atividades diferentes e inu-
sitadas. Que tal aprender uma lín-
gua nova ou tocar um instrumento 
musical? E por que não jogar um 
videogame? 

Sentimentos
Demonstre o quanto aquela pes-
soa é importante na sua vida por 
meio de palavras e atitudes. Um re-
cado amoroso faz toda a diferença.

É impossível ser feliz sozinhoNão tem jeito: enquanto não existir 
vacina ou remédio, fi car trancado 
em casa é uma das melhores estra-
tégias para conter o avanço do novo 
coronavírus. Claro que o isolamento 
social, que deve persistir mesmo 
diante de algumas fl exibilizações, 
produz efeitos adversos, especial-
mente na população que já passou 
dos 60 anos.

Num editorial escrito para o pe-
riódico científi co The Lancet, epi-
demiologistas da Universidade de 
Nottingham, no Reino Unido, des-
tacam que a falta de contato com 
outros nessa faixa etária  é um 
problema de saúde pública, com 
repercussões nos sistemas imune, 
cardiovascular e neurológico. Esses 
indivíduos também sofrem maior 
risco de desenvolver depressão e 
ansiedade quando não interagem 
com familiares e amigos.

“Trabalho há anos com pessoas 
de 80, 90, 100 anos, e o que eles 
mais valorizam é a independência, 
o movimento e a autonomia”, diz a 
antropóloga Mirian Goldenberg, au-
tora do livro A Bela Velhice (Editora 
Record). Para minimizar os danos, 
o jeito é apostar em conversas tele-
fônicas ou por aplicativos de video-
conferência.
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

O rei espanhol Filipe III se 
tornou também Filipe II de 
Portugal e rei do Brasil ao 
ser entronizado em Lisboa, 
em 1619. Nesse mesmo ano, 

o bandeirante Raposo Tavares, com “dois 
mil mamelucos” (mestiços de índio e bran-
co), tomava posse do quadrilátero formado 
pelos rios Paranapanema, Iguaçu, Tibagi e 
Paraná, incluindo todo o vale do Rio Ivaí.  

Havia duas dezenas de instalações jesuí-
ticas nas regiões Oeste e Noroeste do futuro 
Paraná. As reduções agrupavam os índios 
da região próxima. Uma vez que os padres 
não permitiam aos catequizados a resistên-
cia armada, os bandeirantes facilmente os 
capturavam.

O rei Filipe III morre em 31 de março 
de 1621, subindo ao trono o fi lho Filipe 
IV (1605–1665), então com 16 anos. Foi o 
período em que os holandeses atacaram 
os centros açucareiros no Brasil e os por-
tugueses se rebelavam contra os altos tri-
butos.

Filipe IV herdou do pai a colônia portu-
guesa na América do Sul dividida em dois 
estados: Brasil e Maranhão. O Estado do 
Brasil era formado pelas capitanias ao sul 
do Rio Grande do Norte atual. O Estado do 
Maranhão seguia do cabo São Roque (RN) 
à Amazônia. 

Tavares, o grande bandeirante 
Enquanto os holandeses criavam a Com-
panhia das Índias Ocidentais e aproveitan-
do as trapalhadas do jovem rei Filipe IV se 
apossavam da riqueza açucareira do Brasil, 
os bandeirantes seguiam acossando as po-
sições dos jesuítas no Oeste do Paraná.

Uma das primeiras instaladas na época 
da ascensão de Filipe IV foi a redução de 
San Francisco Javier, no vale do Rio Tibagi, 
onde hoje se encontra o Município de Ibi-

deias Guarani e Jê.
Desarmadas, tiveram como resposta in-

tensos ataques bandeirantes. Sob constan-
te assédio português e forçados a trabalhar 
para os espanhóis, muitos índios fugiam 
das aldeias, que em 1623 já haviam enco-
lhido pela metade.

Santa Maria e as Cataratas
Em 1626, ano da criação de Santa Maria La 
Mayor, intensifi cava-se a ação dos bandei-
rantes luso-paulistas na região. Logo em fe-
vereiro desse ano, o bandeirante Francisco 
Pedroso Xavier prendeu os líderes religio-
sos da redução de Vila Rica e desarmou a 
população indígena. Aliás, o pai de Xavier, 
João Pedroso de Morais, um dos lugares-
-tenentes de Raposo Tavares na destruição 
do Guayrá, tinha o apelido de Terror dos 
Índios.

Há uma polêmica sobre a verdadeira lo-
calização da cidade indígena de Santa Ma-
ria, supostamente formada pelos jesuítas 
nos arredores ou dentro do atual Parque 
Nacional do Iguaçu, nas cercanias de Foz 
do Iguaçu.

Com poucos registros documentais, a 
crença na existência da redução fi cou re-
forçada pelo sucesso entre historiadores 
do fi lme A Missão (Roland Joff é, 1986). 
Com astros importantes do cinema, como 
Robert de Niro, Jeremy Irons e Liam Nee-
son, o fi lme atraiu atenções para as cidades 
indígenas esmagadas pelos bandeirantes e 
pôs a nu seus métodos cruéis.

Se faltam dados concretos sobre sítios, 
não faltam relatos sobre a vida e a cultu-
ra dos índios sob os jesuítas. Com base 
neles, o roteirista Robert Bolt, duas vezes 
vencedor do Oscar (Doutor Jivago e O Ho-
mem que Não vendeu sua Alma) idealizou 
A Missão, também vencedor da Palma de 
Ouro, de Cannes.

Trabalhadores e artistas, 
não guerreiros
A redução Santa Maria La Mayor, estabele-
cida pelos padres Diogo de Boroa e Cláu-
dio Royer em algum lugar entre o Rio Aca-
ray (margem esquerda do Rio Paraná) e a 
margem direita do Rio Iguaçu, permanece 
um registro documental sem confi rmação 
precisa. 

“O local provavelmente deve ter existido 
dentro do Parque Nacional do Iguaçu, po-
rém não foram encontrados vestígios ar-
queológicos de sua existência até o presen-
te momento. Esta redução fi cava longe das 
demais reduções jesuíticas que existiam 
ao longo do território paranaense desde o 
século XVII” (Fabio Krawulski Nunes, pes-
quisador catarinense).

No cenário paradisíaco das matas oesti-
nas, a música dos índios foi um elemento 
marcante: até os rudes caçadores de índios 
“maravilhavam-se em ver a disciplina dos 
índios quando cantavam e tocavam seus 
violinos e até compunham canções que 
os jesuítas escreviam e imprimiam” (IBGE, 
Cidades@).

“Em cada uma das reduções, existia uma 
escola de música – um verdadeiro conser-
vatório – cercado por um fl orido artesana-
to que produzia todos os tipos de instru-
mentos, de violinos a órgãos, de harpas a 
trombetas” (Gianpaolo Romanato, Música 
sacra nas Reduções jesuíticas).

Na mesma região é citada a redução de 
São Carlos, que com esse nome jamais 
existiu. De qualquer forma, a preocupação 
de evitar os territórios mais batidos pelos 
bandeirantes explica porque Santa Maria 
não está no roteiro das ruínas de reduções 
criadas pelos jesuítas no atual Paraná.

porã. Surgiu em 1622, ano em que o pa-
dre Antonio Montoya recebeu a desig-
nação para dirigir a Missão do Guayrá.

O religioso espanhol agilizou a expan-
são missioneira, mas fracassou ao tentar 
conter a pressão dos bandeirantes que 
escravizavam os índios. Concentradas 
na ofensiva holandesa sobre o litoral, as 
autoridades espanholas prevaricaram 
(descuidaram) e a região fi cou exposta aos 
ataques dos caçadores de índios.

A primeira grande bandeira portuguesa 
veio com Antônio Raposo Tavares (1598–
1658). Chegando ao Brasil em 1622 com 
o pai, Fernão Vieira Tavares, capitão-mor 
de São Vicente, Raposo aldeou milhares 
de índios, apanhados no futuro Paraná e 
escravizados em sua fazenda de Quitaúna 
(periferia de Osasco, SP). 

O carrasco Céspedes
O governador do Paraguai, Luís Céspedes, 
sabia das intenções que animavam a for-
mação da “grã bandeira” de Tavares, mas 
fez um pacto com os bandeirantes: não 
alertou os jesuítas e impediu qualquer 

Entre a 
história e a 
lenda, um 

grande 
filme  

A Missão, de Roland Joff é, com astros 
importantes do cinema, retomou o 

interesse pela cidade jesuítico-indígena 
de Santa Maria La Mayor

chance de defesa nas aldeias indígenas do 
Paraná, sem proteção militar.

“Desde logo no governo paraguaio dom 
Luís mostrou-se contrário ao Estado Inde-
pendente do Guairá, em mãos dos jesuítas, 
ocupante de importantes e ricas regiões hi-
drográfi cas no Paraná espanhol. Havia por 
parte de dom Luís, também, o temor de 
uma nação Guarani organizada e podero-
sa” (Celso e Junko Sato Prado, Razias).

A redução de Los Angeles, criada jun-
to ao Rio Piquiri, e outras duas no Vale do 
Tibagi – Nossa Senhora da Encarnação 
(atual Ortigueira) e San José, entre Ibiporã 
e Sertanópolis –, segundo o padre Antonio 
Montoya, foram formadas sobre antigas al-

porã. Surgiu em 1622, ano em que o pa-
dre Antonio Montoya recebeu a desig-
nação para dirigir a Missão do Guayrá.

O religioso espanhol agilizou a expan-
são missioneira, mas fracassou ao tentar 
conter a pressão dos bandeirantes que 
escravizavam os índios. Concentradas 
na ofensiva holandesa sobre o litoral, as 
autoridades espanholas prevaricaram 

O Brasil repartido em dois, em 1621:
 só o litoral paranaense fazia parte do Brasil

Pelo menos no 
fi lme A Missão, 
Santa Maria La 

Mayor fi cava 
junto às 

Cataratas do 
Iguaçu
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Estão sendo entregues cerca de 1800 cestas básicas a famílias indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 
ilhéus e pescadores artesanais da região Oeste do Paraná

Comunidades tradicionais do Oeste são 
beneficiadas com cestas básicas pelo governo 

O Governo do Estado está refor-
çando o atendimento a comuni-
dades tradicionais neste período 
de pandemia do coronavírus. 
Neste mês estão sendo entregues 
cerca de 1800 cestas básicas a fa-
mílias indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, ilhéus e pescadores 
artesanais da região Oeste do Pa-
raná.

A ação tem período mínimo de 
três meses e é realizada pelo Insti-
tuto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná-Iapar-Emater (IDR-Para-
ná) e a Superintendência Geral de 
Diálogo e Interação Social (Sudis), 
órgão da Governadoria do Estado, 
em parceria com as prefeituras de 
Guaíra e Terra Roxa e com a Fun-
dação Nacional do Índio (Funai).

“Essa é uma ação de solidarie-
dade e de parceria muito impor-
tante neste momento da pande-
mia do novo coronavírus, quando 
as pessoas precisam de alimento 

para garantir mais imunidade, 
além dos cuidados com a higiene”, 
salientou o presidente do IDR-Pa-
raná, Natalino Avance de Souza.

Coronavírus 
De acordo com a assistente social 
do instituto em Toledo, Scheila Ju-
liana da Silva, além da execução 
de políticas públicas com a popu-
lação rural, o IDR-Paraná trabalha 
de forma bastante ativa em ações 
de inclusão social e produtiva das 
comunidades tradicionais.

Na última visita, foram passadas 
orientações sobre os cuidados sa-
nitários para se prevenir da conta-
minação pelo novo coronavírus. 
“Também foi reforçada a necessi-
dade da permanência nas aldeias 
e quilombos, evitando exposição 
em aglomerações e tomando os 
devidos cuidados com uso de 
máscara e higienização das mãos”, 
disse Scheila.

Diálogo
A Sudis tem, entre as atribuições, a 
tarefa de promover o diálogo com 
todos os órgãos da administração 
estadual e, a partir daí, com a so-
ciedade. Segundo o coordenador 
de Assuntos Indígenas e de Mino-
rias da Sudis, Denilton Laurindo, a 
entrega de cestas garante o aces-
so à alimentação de qualidade e 
ajuda no isolamento, visto que as 
pessoas não precisam se deslocar 
do ambiente doméstico.

Inclusão
Entre 2018 e 2019, o IDR-Paraná 
executou o programa federal Fo-
mento às Atividades Produtivas 
Rurais em Guaíra, abrangendo 58 
famílias. Cada uma delas recebeu 
R$ 2,4 mil, visando à inclusão pro-
dutiva, promoção de segurança 
alimentar e nutricional e ações de 
saneamento básico.

O programa contemplou famí-

Também foram passadas orientações sobre os cuidados sanitários para se 
prevenir da contaminação pelo novo coronavírus

OESTE

Três dos principais atrativos tu-
rísticos de Foz do Iguaçu já tem 
data para reabertura. A Itaipu Bi-
nacional, as Cataratas do Iguaçu e 
o Parque das Aves devem reativar 

o atendimento ao público a partir 
do dia 10 de junho. A data coin-
cide com o aniversário de Foz do 
Iguaçu, que neste ano comemora 
106 anos. Os três atrativos estão 

fechados desde o dia 18 de março 
como medida de segurança para 
conter o avanço do novo corona-
vírus. A data foi estabelecida no 
plano para retomada do turismo 

Itaipu, Cataratas do Iguaçu 
e Parque das Aves reabrirão 
dia 10 de junho

em Foz do Iguaçu, que iniciou no 
dia 11 de maio com a reabertura 
de alguns estabelecimentos de 
hospedagem. O plano prevê que 
no dia 10 de junho, estarão autori-
zados a reabrir os atrativos, hotéis 
e meios de hospedagem destina-
dos ao atendimento de turistas. 
Os estabelecimentos deverão se-
guir as regras gerais de retomada 
da atividade turística em Foz e os 
protocolos de segurança sanitária 
específicos a cada segmento.

Outros atrativos de Foz também 
reabrirão no dia 10 de junho. Para 

comemorar a reabertura do turis-
mo em Foz, o cantor iguaçuen-
se Gabriel Smaniotto fará uma 
live solidária, que acontecerá no 
Mirante Central da usina de Itai-
pu. Durante a live, será feita uma 
campanha de doações, destina-
da aos profissionais de turismo 
prejudicados pela paralisação do 
setor, como guias, garçons, mo-
toristas de transporte turístico, 
camareiras e outros trabalhadores 
que perderam o emprego e, por 
consequência, o ganha-pão de 
cada dia.

lias em situação de vulnerabilida-
de, com renda mensal per capita 
de até R$ 85,00, inscritas no Ca-
dastro Único do governo federal. 
São agricultores familiares, silvi-
cultores, aquicultores, extrativis-
tas, pescadores, povos indígenas 

ou pertencentes a comunidades 
tradicionais.

Para este ano e no próximo, os 
municípios de Guaíra e Terra Roxa 
serão abrangidos pelo programa, 
com benefício estendido a 190 fa-
mílias.

Cerca de 190 famílias dos municípios de Guaíra e Terra Roxa serão abrangidos pelo programa

As cestas básicas beneficiaram a famílias indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 
ilhéus e pescadores artesanais
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IMÓVEIS 
À VENDA

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

Apartamento Edifício Fermata VII, 
com área privativa 69,97m², valor  
R$ 233.000,00

Apartamento Edifício Espanha, com 
área útil 78m², valor R$ 280.000,00

Apartamento Edifício Prof Lemes, com 
área útil 60m², valor R$ 220.000,00

Apartamento Edifício Res. Amazônia, 
com área útil 61m², valor R$ 225.000,00

Apartamento Cond. João de Barro, com 
área útil 49m², valor R$ 128.000,00

Apartamento Ed Lancaster, com área 
útil 122m², valor R$ 412.000,00

Apartamento Ed Villa Real, com área útil 
171m², valor R$ 690.000,00

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 Padovani, 
com área construída 80m², valor R$ 
220.000,00

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

Casa Cond. Villa Palermo II, Rua Acqui-
lino Massachin, com área construída 
94m², valor a partir de R$ 320.000,00

Casa Rua Francisco Pinho, com área pri-
vativa 200m², valor R$ 380.000,00

Casa Av Comil, com área privativa 70m², 
valor R$ 230.000,00

Casa Rua Itajai, área privativa 54m², va-
lor R$ 200.000,00

Casa Rua Cap. Danilo Paladini, com área 
privativa de 55m², valor R$ 185.000,00

Casa Rua Jade, com área construída 
55m², valor R$ 200.000,00

Casa Rua Cumbica, com área construí-
da de 66m², valor R$ 238.000,00

Casa Rua Aurora, bairro Nova Cidade, 
com área construída de 154m², valor de 
R$ 300.000,00

Casa Rua Aparecido Brame Pinho, no 
bairro Nova Cidade, área construída de 
158m², valor R$ 400.000,00

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, va-
lor 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

Terreno Rua Itajai, área de 180m², valor 
R$ 80.000,00

02 Terrenos na Rua Alcides da Costa Ri-
beiro, com área de 250m² (cada), valor 
R$ 170.000,00 (cada).

Terreno na Rua Blumeau, bairro Univer-
sitário, com área de 380m², 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/es-
tar, cozinha, escritório, lavabo, área de 
serviço, 3 garagens, aquecimento, larei-
ra, churrasqueira, canil, espaço gourmet, 

semi mobiliado, valor R$ 980.000,00

Sobrado Rua Presidente Kennedy, 2474, 
147m², com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/ estar, bwc, lavabo, cozinha, área de 
serviço, garagem, churrasqueira, aqueci-
mento, 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 Mo-
reira, com área construída 180m², valor 
R$ 350.000,00

Sobrado Cond Villa Palermo, Rua Arlin-
do Oscar Carelli, com área construída 
118m², valor R$ 420.000,00

Sobrado Rua Graciliano Ramos, 
com área construída 151m², valor  
R$ 420.000,00

Sobrado Rua Gramado, com área cons-
truída de 208m², valor R$380.000,00

Sobrado Rua Angelin, área construída 
de 125m², valor R$ 470.000,00

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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Empresários tentam se adequar à nova realidade, com menos 
clientes e custos mais elevados para atender a demanda reduzida

Restaurantes apostam 
no delivery para 
‘pagar as contas’ 

As empresárias Samara e Jussara viram o faturamento cair e os custos aumentarem Divulgação

REPORTAGEM

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Com (xxxxx) casos confirmados de 
coronavírus em Cascavel até esta 
quinta-feira (29) e aumentando a 
cada dia, a previsão para a libera-
ção total do isolamento social no 
município parece cada dia mais 
distante. Pelas redes sociais, há 
alguns dias, o prefeito Leonaldo 
Paranhos citou inclusive a possibi-
lidade de fechar o comércio nova-
mente o que gerou muitos comen-
tários e medo nos comerciantes 
que há meses veem o prejuízo ba-
ter à porta.

Com restrições há mais de 60 
dias, principalmente nos locais 
onde há maior concentração de 
pessoas e ainda, os estabelecimen-
tos que trabalham também a noi-
te, estão precisando realmente ‘se 
virar nos 30’ para pagar as contas. 
Dentre eles um destaque especial 
aos restaurantes que, além de pre-
cisar reduzir a capacidade pela me-
tade, viu os custos aumentarem e o 
número de clientes diminuir.

A proprietária de um restauran-

te, Cláudia Olynik, disse que no 
dia em que o prefeito decretou o 
fechamento do comércio, em mar-
ço, o pânico foi total. “Pensamos: o 
que vamos fazer? Compromissos 
a honrar, despesas, funcionários. 
Passado um pouco, paramos para 
pensar e as ideias foram clarean-
do”.

Segundo ela, o restaurante faz 
acompanhamento de dieta pres-
critas por nutricionistas de alguns 
clientes, a maioria por prescrição 
médica, e isso com certeza não 
mudaria, mas não era suficiente.  
“Foi aí que começamos a nos rein-
ventar. Como temos uma relação 
de amizade com os clientes e a 
grande maioria deles estão conos-
co há 20 anos, fui para o WhatsApp 
começamos a oferecer o serviço 
delivery, abrindo mão da cobran-
ça de taxas de entrega. E não é que 
deu certo. Graças à Deus. Hoje te-
mos boa parte da clientela antiga e 
alguns novos”.

E é o delivery das marmitas que 
também tem salvado o restaurante 

da Maria Leoni Pereira. De acordo 
com ela, com a redução no atendi-
mento a 50% da capacidade, eles 
precisaram dispensar uma fun-
cionária.  “Como nosso ramo de 
trabalho é restaurante, decidimos 
focar mais nas marmitas. Nesse 
formato temos o delivery ou mes-
mo balcão, onde o cliente busca 
sua comida preparada com muito 
cuidado, como fizemos sempre”.

Maria cita também que o tradi-
cional buffet continua funcionan-
do. “Os clientes podem almoçar 
na praça de alimentação, como fa-
ziam antes. Porém adotamos todas 
as medidas necessárias para evi-
tar a proliferação do coronavírus, 
como o distanciamento, a redução 
na capacidade de atendimento, o 
uso de álcool em gel, máscaras”. 

Em outro estabelecimento, na 
área central de Cascavel, as sócias 
Samara Anzolin Cechin e  Maria 
Jussara Antunes de Morais e  viram 
o movimento despencar. “Ficamos 
20 dias de portas fechadas, sem 
arrecadação e honrando integral-

Se por um lado os restauran-
tes estão trabalhando com ca-
pacidade reduzida e enviando 
marmitas para minimizar os im-
pactos da crise, as lojas de con-
veniências, que tem seu maior 
movimento à noite e nos finais 
de semana, amargam um preju-
ízo sem precedentes.

Algumas lojas tradicionais em 
Cascavel já fecharam as portas 
e, a falta de horizonte em quan-
do poderão efetivamente voltar a 
trabalhar, aumentam a possibili-
dade disso se estender a outras.

O empresário Renato Agosti-
netto, proprietário de uma loja 
de conveniências em plena Ave-
nida Brasil, cita que essa falta 
de perspectiva tem gerado uma 
preocupação muito maior. “Com 
a restrição de horário e dias de 
funcionamento meu movimen-

to caiu 65%, já fizemos vários 
cortes de custo fixo, entre eles 
demissão de 90% do quadro de 
funcionários. O que mais nos 
traz preocupação é que as au-
toridades não sinalizam uma 
perspectiva de reabertura ou 
melhor flexibilização no horá-
rio de funcionamento, visto que 
para o comércio em geral o ho-
rário esta normalizado e para o 
pessoal que depende da noite 
ainda não tem prazo para nor-
malização, com isso você não 
consegue nem criar um plano de 
retomada”. Segundo ele, no seu 
setor, onde o público é circulan-
te, a reinvenção é algo um pouco 
mais complicado. “Estamos in-
vestindo mais no delivery, mas a 
baixa procura e o custo elevado 
das plataformas de entrega não 
é muito rentável”.

Conveniências 
sofrem ainda mais

mente fornecedores e colaborado-
res; e mesmo depois da retomada 
do comércio, o fluxo de clientes 
não chegou a 30%, o que não é 
suficiente para manter a empresa. 
Além disso, seguimos as normas 
para enfrentamento do covid-19, 
gerando novos investimentos, ou 
seja, mais gastos”, disse Samara.

De acordo com Jussara, para 
tentar sobreviver nesse período, 
as empresárias também aderiram 

ao delivery. “A princípio passamos 
por um processo de readequação, 
tendo que reduzir variedade e 
quantidade de produtos sem per-
der a qualidade em nosso buffet. 
Também contamos com a parceria 
da equipe de colaboradores, reor-
ganizando folgas e suspendendo 
contratos com parte da equipe. 
Isso tudo, nos levando a adotar no-
vas formas de atendimento, como 
o delivery e Ifood”.




