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em maio do ano passado.
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CHARGE

FIQUE LIGADO

Aristóteles afi rmava que cada coisa tinha 
uma fi nalidade no mundo. O fi m era a re-
alização plena da natureza de cada coi-
sa. O nosso fi m, como animais que pen-
sam, era alcançar a excelência da razão, 
por meio de uma vida voltada para esse 
fi m. E para chegarmos lá, precisávamos 
praticar, desenvolver o hábito, condicio-
nar nossas atividades para que elas não 
se perdessem em outras atividades que 
não eram propriamente ruins, como as 
paixões, mas que estavam longe de ser 
tudo o que poderíamos alcançar e que 
Aristóteles chamou de “estado de graça” 
(eudaimonia).

No entanto, esse estado de graça que 
uma vida voltada para o desenvolvimen-
to do espírito poderia atingir não era 
uma tarefa que se realizaria solitaria-
mente. Somos seres sociais e a polis é a 
nossa natureza a priori, isto é, anterior 
à nossa percepção de que somos indiví-
duos. Assim, o bem comum, a felicidade 
geral, eram o verdadeiro fi m da jornada 
humana. Alcançar esse estágio era a re-
alização. Depois disso, bastava contem-
plar essa beleza toda. Nada mais seria 
tão perfeito.

Aristóteles disse tudo isso ao seu fi lho, 
Nicômaco, em um esforço de pai que 
busca orientar, guiar, indicar o caminho 
para uma vida plena. O preço disso era o 
que o fi lósofo chamou de “virtude”, que 
consistia em manter o equilíbrio das ati-
tudes, evitar tanto os excessos quanto às 
faltas, e também, como já dito, o hábito, 
a prática, o exercício diário dessa virtu-
de, que não é rígida, nem única. Cada 
um sabe os limites e a capacidade que 
tem e, por isso, o excesso e a falta depen-
derão desses parâmetros. O conceito vir-
tuoso de coragem, por exemplo, era um 
só, traduzido por um meio termo entre 
não fazer o que um cidadão poderia ter 
feito e fazer algo que não estava ao seu 
alcance. A régua da coragem ia, assim, 
variando de acordo com o amadureci-
mento de cada um, até atingir aquele 
momento que, com nosso esforço diário, 
podemos chamar de sabedoria.

Tudo isso foi pensado e dito há mais de 
dois mil anos. Hoje, diante do descalabro 
das paixões que se avolumam por todos 
os lados, sem peias, martelando nossos 
ouvidos com palavrões e ameaças, gritos 
e gestos cheios de fúria, sentimos a fal-
ta de as escolas não terem incluído, para 
os jovens, a leitura, a refl exão e a prática 
desses conselhos de Aristóteles ao seu 
fi lho e aos jovens de sua época. Afi nal, 
como ele asseverou, lembrando que fa-
zer a coisa certa é muito mais simples e 
fácil e, principalmente, ainda possível: 
“Os homens são bons de um modo ape-
nas, porém são maus de muitos modos”.

Por uma 
Educação 
contra o ódio

Mesmo que o número 
de mortes provocadas 
pelo novo coronvírus 
já tenha superado, 
em muito, as causa-
das pela dengue no 
Brasil, a luz amarela 
acendeu para as au-
toridades sanitárias 
devido ao iminen-
te colapso do sistema de saúde, que será 
incapaz de acolher os infectados pela 
pandemia. Muito menos os portadores 
das doenças transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti, que já mataram milhares 
de brasileiros nos últimos anos, inclusive 
aqui na região de Cascavel. 

É natural que as pessoas, no meio de 
uma pandemia, releguem a segundo pla-
no a ameaça representada pelo mosquito, 
mas a população não pode baixar a guar-
da. Ainda mais por aqui, onde os índices 
de infestação do mosquito alcançaram 
números nunca antes vistos. Segundo o 
boletim epidemiológico divulgado esta 
semana, 6.172 cascavelenses tiveram exa-
me positivo para dengue entre o mês de 
julho de 2019 até a última terça-feira (2). 

Em tempos de isolamento social, não se 
pode esquecer dos cuidados para impe-
dir a proliferação do vetor Aedes aegypti, 
como a eliminação de locais com água 
parada. É sabido que a taxa de morta-

lidade da co-
vid-19 é muito 
mais alta do 
que a da den-
gue, mas isso 
não signifi ca 
que o perigo te-
nha diminuído. 
Os sanitaristas 
ressaltam que 

a prioridade atual é o enfrentamento ao 
novo coronavírus, mas todo cuidado é 
pouco para impedir a multiplicação do 
mosquito da dengue.

Os especialistas não sabem, ainda, a 
dimensão do impacto da covid-19 num 
país que é endêmico para a dengue, como 
o Brasil. De concreto, apenas que o co-
ronavírus se espalha com muito mais 
velocidade do que a dengue, porque não 
precisa de um mosquito para sua trans-
missão. 

Na avaliação do Ministério da Saú-
de, o crescimento do número de casos da 
dengue em 2020 pode ser explicado pelo 
fato de que, em 2018, o tipo 2 do vírus da 
dengue (existem quatro sorotipos) voltou 
a circular, depois de uma década, e por-
que ele tem maior potencial de manifes-
tações graves. Assim, a vigilância tem de 
ser mantida, mesmo com o fi m do verão, 
época em que proliferação do mosquito se 
dá de maneira mais intensa.

5 DE JUNHO 
Dia do Ipê – árvore-símbolo de Cascavel
1932 - Nasce em Antonina (PR) Aracy Tanaka 
Biazetto, pioneira da colônia japonesa em Cas-
cavel.
1958 - Exército promove intervenção em Palotina, 

contra ação ilegal da polícia.
1987 - Morre o coronel 
João da Silva Lapa, pacifi ca-
dor dos confl itos de terras 
no Oeste (foto).

6 DE JUNHO
1941 - Organizada a Comis-
são Construtora de Estradas 

de Rodagem para os Estados do Paraná e Santa 
Catarina com a missão de construir a rodovia 
Ponta Grossa – Foz do Iguaçu.
2001 - Criada a Associação dos Artistas Plásti-
cos de Cascavel.

7 DE JUNHO
1990 - Assassinado por empregados o vereador 
Álvaro Palma.
1965 - Criados os distritos cascavelenses de 
Cafelândia do Oeste, Palmitópolis, Rio do Salto e 
São Salvador.

8 DE JUNHO
1994 - Arquiteto Jaime Lerner promete transfor-
mar o Oeste no “maior polo industrial das Améri-
cas”. Governou por oito anos sem cumprir.

9 DE JUNHO
1954 - Governador Bento Munhoz da Rocha 
convoca lideranças para decidir o nome defi nitivo 
da cidade. “Cascavel” venceu por aclamação. 
Instaladas as comarcas de Cascavel e de Toledo.
1969 - Criada a Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná (Amop).

10 DE JUNHO
1914 - Instalado o Município de Foz do Iguaçu.
1961 - Surgem os municípios de Formosa do 
Oeste e Corbélia, desmembrados de Cascavel.

11 DE JUNHO
1957 - Escândalo da Gasolina: vereador Adelar 
Bertolucci denuncia compra de combustíveis 
feitas pela Prefeitura no valor de Cr$ 1 milhão 
sem notas comprovantes.
1974 - Criada a Subseção de Cascavel da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), sob a presi-
dência do advogado Octacílio Ribeiro da Silva 
(1931–2001).
1990 - Emancipa-se o município de Anahy.
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Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) perdeu de novo para o vereador 
Fernando Hallberg (PDT). O Tribunal de Justiça não deu pelota ao recur-
so no processo em que o alcaide se considera caluniado em críticas do 

adversário. Se trata ainda da polêmica compra de lixeiras ao preço de R$ 
85 mil. Cabe recurso ao Supremo?

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br
Pacheco, Roman e 

Moraes batem forte

Roman determinado

Pacheco metralha
“Podemos” 
volta ao Paço 

A eleição se aproxima, a Justiça acaba de liberar convenções virtuais e a data do 
voto continua sendo 4 de outubro. Enquanto o país respira ares de pandemônio por 
conta das pandemias, os partidos e seus candidatos tratam de apertar o passo e 
aproximar do eleitorado. Uma forma efi ciente e segura é a comunicação através da 
imprensa e mídias sociais. O prefeiturável Carlos Moraes (Avante), foi bem na entre-
vista online do Preto no Branco, com os jornalistas Jadir Zimmermann e Tissiane 
Merlak. Demostrou que tem estudado as questões administrativas e não está focado 
apenas em esculachar o ex-parceiro Leonaldo Paranhos a quem, garante, baterá 
também nas urnas.

Na rádio Massa FM, o âncora Valdomiro 
Cantini foi surpreendido pela fi rmeza e con-
vicção do pré-candidato Evandro Roman (Pa-
triota). O suplente de deputado federal pode 

perder a cadeira a qualquer momento 
porque saiu do PSD. Ele garante que 
eventual decisão negativa da Justiça 

não prejudicará seu projeto municipal. 

O prefeito Leonaldo Paranhos está tomando decisões erradas, 
prejudicando Cascavel. Uma delas é gastar R$ 450 mil com 
projeto arquitetônico para obras de embelezamento no 
Lago. A crítica foi feita pelo deputado e prefeiturável Márcio 
Pacheco (PDT), na Tarobá FM. Ele também execrou a dis-
pensa de licitação que fez Paranhos contratar o arquiteto 
Jaime Lerner desprestigiando profi ssionais locais do setor. 
Sobre o postulante do PROS, disse que Edgar 
Bueno é mentiroso, tem ganância de poder 
e deveria ir pra casa cuidar dos netos. Edgar 
comentou que o deputado é despreparado 
para administrar. E segue o baile.

        O técnico em edifi cação João Merlo (foto), no-
meado desde o início de 2017 na assessoria de 

Gabinete com salário líquido inferior a R$ 6 mil, 
não teve chance de argumentar e foi sacado 

fora pelo prefeito. A pedido do Ministério Público ele está sendo investigado na 
Polícia Civil, suspeito de praticar corrupção. O ex-servidor nega haver cometido 
irregularidades.

Em busca e apreensão feita no início da semana na casa do pai, onde mora 
com a esposa e fi lhos, o investigado entregou documentos aos policiais, entre os 
quais notas de compras particulares que teriam sido pagas por empresa forne-
cedora da prefeitura. Merlo garante que justifi cará tudo e chegou a ser preso por 
posse ilegal de um revólver, segundo ele de valor sentimental por ser herança do 
avô. A arma teria 50 anos, é bem preservada e estava municiada. Amigos fi zeram 
vaquinha e os R$ 3 mil da fi ança foram pagos.

A coluna levantou que o delegado responsável pela investigação envolvendo o 
ex-servidor João Merlo pretende ir fundo no caso. Ele disse ao investigado estar 
disponível a qualquer tempo para encaminhar delação premiada a respeito de 
eventuais cabeludagens no âmbito da prefeitura. Consta que JM escutou quieto 
e calado fi cou

Ou a advogada Inês de Paula (Progressista) compondo ao lado do empresário 
Renato Silva (Republicano)? Os dois explicam que qualquer um deles poderá ser 
candidato à prefeitura, ou até apoiar um terceiro nome. A novidade é que duran-
te a semana eles se reuniram na Rádio Colméia e defi niram aproximação entre 
as siglas. Existe afi nidade entre as lideranças e elas passam a caminhar juntas.

No céu da política nuvens não fi cam 
muito tempo na mesma posição. Tanto 
é verdade que o Podemos removeu 
pedrinhas no meio do caminho e voltou 

ao grupo de partidos defensores da 
reeleição do prefeito Leonaldo Para-
nhos (PSC). O alcaide que, segundo 
consta, não tinha tempo e nem 
vontade de atender os parceiros, viu 
aliados se afastando e correu atrás 
do prejuízo. Ele procurou o empre-
sário Plínio Destro e esclareceu não 
ter compromisso de dar a vice prá 

ninguém. Os vereadores Olavo Santos 
e Jaime Vasatta também estão pacifi -
cados. O ex-presidente do IPC, Edson 
Vasconcelos, além do próprio Plínio, 

são cotados para vice de Paranhos.

A reedição da dobrada Paranhos/Jorge Lange acaba de ser sepultada. 
O vice licenciado decidiu continuar priorizando a parceria com o governador 

Ratinho Massa e fi cará baseado em Curitiba, presidindo a Cohapar. O PSD pros-
segue de olho na vice e apresenta como alternativas os fi liados Marco Guilherme, 

empresário da construção civil; e o presidente do forte Sindicato Rural. 
Os dois não tem histórico eleitoral.

Paranhos se livra de 
assessor investigado

Merlo sondado sobre delação

Jorge Lange desiste  

Roman determinado
Na rádio Massa FM, o âncora Valdomiro 
Cantini foi surpreendido pela fi rmeza e con-
vicção do pré-candidato Evandro Roman (Pa-
triota). O suplente de deputado federal pode 

perder a cadeira a qualquer momento 
porque saiu do PSD. Ele garante que 
eventual decisão negativa da Justiça 

não prejudicará seu projeto municipal. 

O prefeito Leonaldo Paranhos está tomando decisões erradas, 
prejudicando Cascavel. Uma delas é gastar R$ 450 mil com 
projeto arquitetônico para obras de embelezamento no 
Lago. A crítica foi feita pelo deputado e prefeiturável Márcio 
Pacheco (PDT), na Tarobá FM. Ele também execrou a dis-
pensa de licitação que fez Paranhos contratar o arquiteto 
Jaime Lerner desprestigiando profi ssionais locais do setor. 
Sobre o postulante do PROS, disse que Edgar 
Bueno é mentiroso, tem ganância de poder 
e deveria ir pra casa cuidar dos netos. Edgar 
comentou que o deputado é despreparado 

        O técnico em edifi cação João Merlo (foto), no-
meado desde o início de 2017 na assessoria de 

Da esquerda para a direita: Mauro Seibert, Renato, Inês, Melo e o doutor André

Plínio, já foi vice prefeito

volta ao Paço 
No céu da política nuvens não fi cam 
muito tempo na mesma posição. Tanto 
é verdade que o Podemos removeu 
pedrinhas no meio do caminho e voltou 

ao grupo de partidos defensores da 

ninguém. Os vereadores Olavo Santos 
e Jaime Vasatta também estão pacifi -
cados. O ex-presidente do IPC, Edson 
Vasconcelos, além do próprio Plínio, 

Renato dobrando com Inês?  
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ENTREVISTA

O jornalista Carlos Moraes, pré-
-candidato a prefeito de Casca-
vel pelo Avante, foi o convidado 
de estreia do quadro “Ao Vivo de 

Casa”, uma série de lives (transmissões ao 
vivo) do Preto no Branco. 

Carlos Roberto de Moraes é nascido em 
Maringá, é jornalista, formado em Marken-
tig, pós-graduado em Gestão Pública, com 
especialidade em Gerenciamento de Cida-
des. Na vida pública, foi primeiro suplen-
te de deputado estadual por Cascavel em 
2002, e foi o quarto candidato a deputado 
federal mais votado em Cascavel na eleição 
de 2018. Trabalhou durante um ano e meio 
em Brasília, na organização e transição do 
governo Bolsonaro, onde foi depois  chefe 
de gabinete no Ministério do Direitos Hu-
manos.

Agora, Carlos Moraes pretende colocar 
seu nome novamente à apreciação do elei-
tor de Cascavel no pleito municipal de 2020, 
apresentando-se como pré-candidato a pre-
feito. Nesta entrevista, ele fala da sua relação 
de amizade com o prefeito Leonaldo Para-
nhos e dos motivos que o levaram a colocar 
seu nome à disposição como pré-candidato 
a prefeito. Garante que a pré-candidatura é 
pra valer e que, caso não consiga chegar ao 
segundo turno, uma coisa é certa: com Pa-
ranhos não estará em hipótese alguma. 

A entrevista ocorreu na quarta-feira (3) e 
foi transmitida em vídeo pelo site Preto no 
Branco e também nas páginas do portal 
no Facebook e no YouTube.  Nesta página 
resumimos os pontos centrais da entrevis-
ta, conforme segue.  A entrevista na íntegra 
pode ser acessada escaneando o QR Code 
no rodapé da página. 

PRETO NO BRANCO: Quais razões que te 
levam a colocar seu nome à disposição da 
comunidade como pré-candidato a prefei-
to de Cascavel?
CARLOS MORAES: Na qualidade de co-
municador sempre tive uma ligação muito 
estreita com a área política. Eu passei a ob-
servar, as vezes se complica muito a questão 
política, com políticos sem experiência que 
acabam demorando para tomar decisões. 
Eu fi z pós-graduação em gestão pública 
com ênfase em cidades. Em 2002 fui candi-
dato a deputado estadual, fi quei na primei-
ra suplente, como um dos mais votados do 
Oeste do Paraná. Em 2018 fui candidato à 
Câmara Federal. Embora sem apoio acabei 
sendo o quarto mais votado em Cascavel. A 
experiência que tenho na área administra-
tiva, na área política, e também como apre-
sentador de televisão, isso tudo acabou me 
trazendo para essa pré-candidatura. 

Por que a opção pelo Avante?
Eu estava no PV na última eleição. O PV que 
faz parte da base de apoio do prefeito Para-
nhos e o PV foi perguntar ao prefeito quem 
ele apoiaria para ser candidato a deputado 
federal. Eu fui indicado pelo prefeito. Fui 
candidato e não obtive o apoio do prefeito 
e ele não indicou ninguém para me apoiar. 
Ele apoiou o Alfredo Kaefer, Evandro Ro-
man,Fernando Giacobo. Ele apoiou todos 
os candidatos ligados à sua base de apoio, 
menos o Carlos Moraes. Por isso eu deixei 
o PV e passei a fazer parte do Avante, que é 
dissidente do PTB.

Você e o prefeito Paranhos, sabidamente, 
são amigos de longa data. Por que essa rup-
tura momentânea?
Sempre fui amigo do prefeito e defendi as 
suas ações. Mas, temos que separar a ami-
zade. Em relação à política, em 2002 eu ar-
ticulei a candidatura do atual prefeito à vice 
do Edgar Bueno. Aliás, a comemoração da 

“Em hipótese 
alguma eu estarei 
com o Paranhos 

no segundo turno”

Carlos Moraes:

vitória da chapa foi na minha casa, assim 
como a comemoração da eleição para o 
primeiro mandato de deputado estadual do 
Paranhos também foi comemorado na mi-
nha casa. Em 2002 quando fui candidato a 
deputado estadual ele já era vice-prefeito e 
não me apoiou. Me faltaram mil votos. Eu 
fui candidato a deputado federal em 2018 
indicado por ele, mas ele não me apoiou. 
Eu sempre apoiei ele, mas ele nunca me 
apoiou. Então não dá pra misturar as coisas. 
Não obtive o retorno e a democracia permi-
te que eu agora possa me posicionar como 
pré-candidato a prefeito.

A sua candidatura não é um jogo pra divi-
dir mais os votos da oposição? Moraes não 
estará ao lado de Paranhos num eventual 
segundo turno?
Se fosse pra ter alguma ligação política com 
o Paranhos eu teria sido secretário dele, as-
sessor dele. Aliás, eu fui secretário dele, mas 
voluntariamente, passando grandes ideias e 
projetos, para o benefício da sua adminis-
tração e da cidade de Cascavel. Mas, o Avan-
te exige que em cidades com mais de 200 
mil habitantes que tenha candidato próprio 
a prefeito. E eu assumi esse compromisso 
com o partido. Não existe esse risco de re-
troagir ou fazer algo para apoiar o Paranhos. 
Eu quero chegar no segundo turno, com as 
melhores propostas, as melhores ideias. Es-
tou preparado para isso. Mas, o meu voto já 
está aberto, caso aconteça alguma acidente 
e eu não chegue ao segundo turno. Se fi car 
Paranhos e Pacheco, eu vou com Pacheco. 
Se fi car Paranhos e Edgar, eu vou com Ed-
gar. Se fi car Paranhos e Roman, eu vou com 
Roman. Em hipótese alguma eu estarei com 
o Paranhos no segundo turno.

Você se sentiu traído pelo prefeito Para-
nhos?
Na política é traição. Se você está com uma 
pessoa durante toda a vida política. Eu o co-
nheço desde os tempos em que era vereador. 
Eu sempre trazendo as boas ações do Para-
nhos nesse tempo todo. E quando você dá 
todo o apoio a uma pessoa na política e ela 
não lhe retribui em nada, você pode conside-
rar isso uma traição.

O que o prefeito Paranhos deixou a desejar?
Eu tenho impressão até que ele não será can-
didato à reeleição. Ele está raspando o cofre. 
Olha o que fez de errado. Em plena pande-
mia ele comprou um projeto do escritório 
Jaime Lerner por 450 mil reais sem licitação. 
Isso me deu descontentamento. Começou a 
fazer coisa errada. Um estudo de mobilidade 
por 2 milhões e 700 mil. A Cettrans já tem es-
sas informações. O IPC tem as informações e 
tem técnicos. Os pontos de ônibus será que 
custam 17 mil e 100 reais. Dá pra construir 
uma casa popular. Os pontos sendo cons-
truídos em plena pandemia? Não dava pra 
esperar com esses gastos?

O próximo prefeito de Cascavel terá que 
mudar a forma de governar, pois vamos 
viver momentos diferentes após esta pan-
demia de coronavírus. Você acha que está 
preparado pra isso? E como pensa em go-
vernar a cidade, com menos arrecadação, 
com mais restrições?
Fazendo cortes profundos. É preciso enten-
der, saber e ter coragem. É preciso ser um 
pré-candidato descomprometido, que não 
tenha 15 partidos pra depois ter que lotear 
cargos. Podemos promover o home offi  ce. 
Serviços presenciais manter somente aque-

les que são extremamente indispensáveis. 
Fazer cortes de insumos. Diminuir o número 
de cargos comissionados. Dá pra trabalhar 
com 25 a 30% menos cargos desses que exis-
tem hoje, que consomem horrores. E ainda 
ter muita criatividade para gerar emprego e 
renda, para estender a mão para as pessoas 
mais pobres.

Na sua opinião, qual será o tema central dos 
debates na campanha eleitoral que se avizi-
nha?
O debate vai ser em cima da crise. Eu estou 
sedento pra debater para saber o que os de-
mais pré-candidatos pensam fazer para go-
vernar a cidade. Porque não adianta vir com 
promessas mirabolantes, não adianta mais 
o marketing. Agora é preciso colocar o pé 
no chão e administrar com mão de ferro. E 
quem é que pode administrar dessa forma? 
Eu não sou político do tapinha nas costas. 
Nós estamos num bom momento para cor-
tar esses hábitos da política. O prefeito tem 
que administrar e trazer condições para o 
cidadão trabalhar e sustentar a sua família. 
O mote da campanha vai ser esse. A crise já 
está sendo sentido e será muito pior após o 
controle do vírus.

Se você fosse o prefeito hoje, o que faria de 
diferente no enfrentamento da crise do co-
ronavírus?
O prefeito Paranhos reeditou decretos aplica-
dos no mundo todo. Errou no lockdown. Fez 
na hora errada, o que eu não faria. Penso que 
temos que responsabilizar a China pela ori-
gem do vírus. Os administradores também 
precisam ter responsabilidade. O prefeito de 
Cascavel precisa ser responsabilizado pelos 
erros, pela omissão. O prefeito parece que 
está mais preocupado em não ter desgaste 
político, em não perder votos, em não perder 
a eleição. Precisamos de testagem em massa 
para identifi car quem está infectado. Com 30 
milhões de reais poderia ter feito isso. Preci-
samos de mais leitos de UTI, álcool em gel 
para a população mais pobre, distribuição 
de máscaras. Envolver o Exército, a Guarda 
Municipal, Bombeiros, entidades de classe 
para fi scalizar e orientar o distanciamento. 
Eu estou falando desde o primeiro caso em 
Cascavel que era necessário investir em mais 
respiradores, convocar médicos e enfermei-
ros. Ter hospital de campanha e retaguarda e 
mandar as pessoas para outras cidades? Foi 
uma falha. A administração não fez o que ti-
nha que ser feito. Se tiver o registro de mais 
mortes, a administração precisa ser respon-
sabilizada pela morosidade.

E na economia? As empresas estão passan-
do por difi culdades porque as pessoas têm 
medo de sair de casa e não estão comprando 
praticamente nada do que não é essencial. 
O que você faria de diferente na economia?
Aterrorizaram os cascavelenses. A economia 
levou esse baque todo porque amedronta-
ram a população. Poderiam ter promovido 
o distanciamento desde o início. O mundo 
todo viveu essa pandemia antes de nós. Tí-
nhamos tempo para nos preparar. É preciso 
se antecipar às coisas. A economia não preci-
saria viver isso. Bastaria ter mudado o estilo 
de vida. As pessoas deveriam ter sido orien-
tadas a se cercar de cuidados com relação a 
proteção e distanciamento que nós não te-
ríamos esse baque na economia. É um erro 
cometido no Brasil e em Cascavel poderia ter 
sido evitado. 

Esta entrevista também pode ser 
conferida em vídeo. Acesse o portal 
www.pretonobranco.com.br 
ou escaneie o código QR. 
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A carga congelada é carregada no terminal intermodal de Cascavel, no Oeste do Estado, e segue ao Porto de Paranaguá para exportação AEN

A Ferroeste (Estrada de Ferro Pa-
raná Oeste S.A.) transportou, em 
maio, 1.001 contêineres refrige-
rados até o Porto de Paranaguá, 
a maior carga de sua história e a 
primeira vez que a empresa ultra-
passou a marca de mil unidades. 
Foram carregadas aproximada-
mente 30 mil toneladas de prote-
ína animal congelada no terminal 
intermodal de Cascavel, no Oeste 
do Estado, volume 23% maior do 
transportado em maio do ano 
passado.

A quantidade também superou 
o último recorde de movimenta-
ção de contêineres pela Ferroeste, 
que tinha sido atingido em janeiro 
deste ano, com 946 unidades car-
regadas. A empresa, que opera a 
malha ferroviária entre Cascavel e 
Guarapuava, tem alcançado bons 
resultados logísticos e fechou o 
primeiro quadrimestre de 2020 
com lucro de R$ 1,66 milhão, o 
maior de sua história para o perí-
odo.

Assim como a ampliação da ca-
pacidade de escoamento da safra 
de grãos, o aumento no carrega-
mento de contêineres que saem 

de Cascavel com destino ao Porto 
de Paranaguá é resultado de um 
acordo firmado pela Ferroeste 
com a Rumo Logística, que redu-
ziu o tempo de trânsito dos trens 
pelo modal. O transporte de con-
têineres também inclui a empresa 
Brado Logística, responsável pela 
gestão dos contratos com as coo-
perativas produtoras.

Para o presidente da Ferroeste, 
André Gonçalves, a maior agili-
dade nas operações da empresa 
diminui os custos da produção 
paranaense. “A nossa missão é 
atender de forma mais eficiente o 
setor produtivo, aumentando gra-
dativamente o escoamento pelo 
modal ferroviário, com ganho de 
tempo e de economicidade no va-
lor do frete”, afirma.

O secretário estadual de Infra-
estrutura e Logística, Sandro Alex, 
também destacou o ganho de efi-
ciência da Ferroeste desde o ano 
passado. “A nova gestão da Ferro-
este focou na eficiência e acumula 
números positivos e recordes his-
tóricos”, disse. Segundo ele, depois 
de praticamente três décadas, a 
empresa passou a ter números 

no azul e fez grandes movimen-
tações nos primeiros meses do 
ano. “O transporte de mais de mil 
contêineres é mais uma prova da 
eficiência de uma gestão compro-
metida com o setor produtivo pa-
ranaense”, afirma.

Eficiência
Em fevereiro deste ano, a Ferroes-
te e a Rumo formalizaram o Con-
trato de Operações Específicas 
(COE), um acordo que permite 
que as duas empresas comparti-
lhem cargas que saem da Região 
Oeste em direção a Paranaguá. A 
negociação possibilita à Rumo, 
que opera a malha de Guarapuava 
até Paranaguá, a entrar no trecho 
da Ferroeste (Cascavel-Guarapua-
va), inclusive com reforço de ma-
quinário.

O acordo trouxe mais eficiência 
na logística, já que não é mais ne-
cessário transferir a carga de uma 
empresa para outra, explica o di-
retor de Operações da Ferroeste, 
Gerson Almeida. “Houve um ga-
nho de capacidade que melhora 
o escoamento da produção. Com 
esta operação mais robusta, ga-

CASCAVEL

nhamos cada vez mais confiança 
das cooperativas agroindustriais 
da região Oeste”, afirmou.

O diferencial é ainda maior 
com as cargas perecíveis, como 
as proteínas animais. Os contê-
ineres precisam ficar refrigerados 
a uma temperatura aproximada 
de -20ºC. Para manter as baixas 
temperaturas, eles passam por 
um processo chamado de toma-
da de frio: são 24 horas ligados na 
tomada no terminal da Cotrigua-
çu, em Cascavel, antes de serem 
despachados a Guarapuava, onde 
ficam por mais 12h refrigerando, 
para então seguir para Paranaguá. 
“O tempo de toda essa opera-
ção reduziu em 30%. O que antes 
poderia levar até 12 dias, hoje é 
transportado em sete ou oito dias”, 
explicou Almeida.

Cooperativas
A maior parte das cargas transpor-
tadas nos contêineres é de frango, 
produzidos pelas principais coo-
perativas agroindustriais do Oeste 
do Paraná e que seguem para o 
Porto de Paranaguá para exporta-
ção. A Cotriguaçu, que é cliente da 

Ferroeste, gerencia o escoamento 
ferroviário da produção das coo-
perativas C.Vale, Coopavel, Copa-
col e Lar.

Cerca de 2,5 mil contêineres 
com proteína animal são enviados 
por mês para Paranaguá, seja por 
trens ou caminhões. “Em maio, 
chegamos a 40% da carga trans-
portada pelo modal ferroviário, 
que tem um custo menor e garan-
te mais economia no escoamento 
da produção”, disse o superinten-
dente da Cotriguaçu, Gilson Luiz 
Anizelli. “A média, até o ano passa-
do, era de cerca de 830 contêine-
res por mês, e agora ultrapassou as 
mil unidades”, destaca.

De acordo com Graciele Santos, 
gerente Comercial da Brado Logís-
tica, que faz a gestão dos contratos 
de contêineres com as cooperati-
vas, a ideia é ampliar o transpor-
te de contêineres pela ferrovia. 
“Crescer nesse modal está se tor-
nando um projeto alcançável para 
as cooperativas. Esse novo recorde 
alcançado pela Ferroeste é um 
exemplo de que podemos concre-
tizar nossa parceria para atingir 
esse objetivo”, diz.

É o maior volume de movimentação de contêineres da história da empresa. Foram transportadas, em 
maio, aproximadamente 30 mil toneladas de proteína animal pela ferrovia

Ferroeste ultrapassa marca de mil 
contêineres transportados num mês 
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CASCAVEL

Com pontes de embarque, 
aeroporto eleva o nível de 
modernização 
Cascavel é a terceira cidade do Paraná a ter o equipamento que 
assegura mais acessibilidade aos passageiros

Cascavel se encaminha para fazer 
parte do seleto grupo de aero-
portos do estado que possuem as 
pontes de embarque e desembar-
que, os chamados fi ngers. No Pa-
raná, somente Curitiba e Foz do 
Iguaçu têm o equipamento.

Os conectores começaram a ser 
instalados na última semana no 
Aeroporto Municipal de Casca-
vel. As peças foram estruturadas 
ainda no chão. Uma delas já foi 
içada por um guindaste e conec-
tada. “Esse trabalho dá continui-
dade à modernização do nosso 
Aeroporto. Além disso, esses 
equipamentos são fundamentais 
para a mobilidade, acessibilidade 
e também para a velocidade de 
conexão dos passageiros”, pon-
tua o engenheiro da obra, Sandro 
Camilo Rancy. Ele também res-
salta que a entrega provisória do 
espaço está prevista para junho, 
mas há ainda um caminho a ser 
percorrido em relação à certifi -
cação e à documentação técnica 
frente à Anac (Agência Nacional 

de Aviação Civil).
Os serviços têm sido intensos 

para que os cascavelenses te-
nham, fi nalmente, um aeroporto 
que represente a importância do 
Município, uma reivindicação de 
mais de duas décadas da comu-
nidade não só de Cascavel, mas 
também de toda a região Oeste.

Os investimentos na ordem de 
R$ 35 milhões compreendem a 
duplicação da Avenida Itelo We-
ber, estacionamento para 400 
veículos, terminal de embarque, 
pátio e cerca, com investimentos 
do Município, Estado e União.

O aeroporto quando fi nalizado 
terá sala de embarque e de espe-
ra, sala VIP, lanchonete, quiosque, 
elevador e rampa, área coberta 
para as lojas comerciais externas 
e entradas com acessibilidade, 
praça de alimentação no piso 
superior com restaurante pano-
râmico, lanchonete, entre outros. 

Concretagem
Em relação à concretagem do 

pátio de aeronaves, os trabalhos 
também estão bem avançados, 
com mais de 70% das obras con-
cluídas. Mais de 200 caminhões 
de concreto já foram utilizados. 
Ao todo, aproximadamente 2,5 
mil metros cúbicos de concreto 
serão usados até a conclusão do 
serviço.

O piso terá uma espessura de 
34,5 centímetros de concreto, o 
que é necessário para aguentar 
o peso das aeronaves que farão 
o embarque e desembarque em 
Cascavel. Isso porque o aeroporto 
foi projetado para operar até um 
Boeing 737-800, que tem o peso 
de cerca de 80 toneladas.

Nos próximos dias será iniciada 
a demolição do antigo Terminal 
de Passageiros. O prédio já está 
sendo preparado para essa etapa. 
Vale destacar que desde março o 
local não está recebendo voos co-
merciais por conta da pandemia. 

Para a conclusão de toda a 
obra, ainda faltam o acabamento 
fi nal e a mobília. 

Os fi ngers começaram a ser instalados na semana passada Secom

A cada semana que passa a den-
gue faz novas vítimas em Casca-
vel. São inúmeras pessoas que 
acabam adoecendo por conta da 
doença. O cenário é grave, o Mu-
nicípio, bem como todo o Paraná, 
está em uma crítica epidemia de 
dengue. O governo municipal 
tem feito inúmeras ações para eli-
minar os focos do mosquito, mas 
somente a colaboração de todos é 
que poderá mudar esse cenário.

Os dados revelam que os ca-
sos não param de aumentar. De 
acordo com o novo Boletim Epi-
demiológico da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde), referente ao 
período de julho de 2019 até esta 
terça-feira (02), 6.172 cascavelen-
ses tiveram o exame positivo para 
dengue. Para se ter uma idade da 
gravidade, nunca na história de 
Cascavel a dengue chegou a nú-
meros tão expressivos. Além dis-
so, já são cinco óbitos por conta 
do mosquito.

O boletim epidemiológico 
aponta ainda que Cascavel teve 
quase 10 mil notifi cações, sen-
do que 3.017 foram descartadas. 
Os dados podem ter um novo 

aumento, visto que 787 pessoas 
ainda aguardam o resultado dos 
exames.

Os bairros mais infestados são 
Interlagos com 706 casos, Bras-
madeira com 434 Cascavel Velho 
com 371, Brasília com 318 e Cen-
tro com 276 casos positivos.

Conforme a diretora de Vigilân-
cia em Saúde, Beatriz Tambosi, o 
momento exige que todos se mo-
bilizem nessa luta contra o mos-
quito e incorporem em sua rotina 
o combate à dengue. “O agente 
de Endemias passa a cada 60 dias 
nas residências, nos dias em que 
ele não passar, você pode fazer 
o check lista da sua casa e ser o 
seu próprio agente, limpando o 
quintal e eliminando criadouros”, 
pontua.

O município de Cascavel inau-
gurou esta semana a Clínica Es-
cola do Transtorno do Espectro 
Autista – Cetea Juditha Paludo 
Zanuzzo, a primeira instituição 
do Paraná a atender no mesmo 
espaço às especifi cidades clíni-
cas e pedagógicas dos autistas. A 
clínica já nasce como referência 
na área e servirá de modelo para 
outras cidades, especialmente as 
da região Oeste do estado.

A Clínica Escola tem o objetivo 
de promover a escolarização das 
pessoas com TEA para inclusão 
ou permanência na rede regular 
de ensino e atender integralmen-
te às necessidades de saúde.

Já na próxima semana serão 
iniciados os trabalhos para trilhar 
as crianças que serão transferidas 
para a unidade para começarem 
os atendimentos remotos para 
pelo menos 50 pessoas. “A Clínica 
Escola vai funcionar conjunta-
mente saúde e educação, tanto 
no desenvolvimento pedagógico, 
terapêutico e clínico das pessoas 
já avaliadas com espectro autis-
ta”, detalha a secretária de Educa-
ção, Marcia Baldini.

A Clínica Escola terá atuação 
multiprofi ssional nas áreas: mé-

dica, pedagógica, psicológica, fo-
noaudiológica, fi sioterapêutica, 
terapia ocupacional, nutricional, 
assistencial e musicoterapia.

A unidade já está se tornando 
referência para outras institui-
ções que já estão procurando o 
Município para entender como 
será o funcionamento da unida-
de, uma vez que para atender a 
esse público precisa ter algumas 
especifi cações. “A Clínica Escola 
nasce como destaque. Os autistas 
precisam de um local especial, 
não é só ter um prédio, precisa de 
detalhes, cores, iluminação, aten-
ção à questão do barulho, tudo 
isso são pontos no desempenho, 
senão seria só mais um espaço e 
não é o que nós queremos. Essa 
escola não é para tirá-los da rede 
pública, mas para inserirmos, só 
que no momento certo e com to-
das as condições. Quem precisa 
se adaptar somos nós ao mundo 
deles, não eles a nosso mundo”, 
observa Paranhos.  

Atualmente, 186 crianças au-
tistas estão inseridas na rede 
pública municipal de ensino de 
Cascavel. Vale destacar ainda que 
o atendimento na Clínica Escola 
também se estenderá aos adultos.

Com mais de 6,1 mil 
casos, combate à dengue 
deve ser incorporado na 
rotina dos cascavelenses

Cascavel inaugura 
primeira Clínica Escola 
para autistas do Paraná

O boletim epidemiológico aponta 
ainda que Cascavel teve quase 
10 mil notifi cações, sendo que 
3.017 foram descartadas

10 mil
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Precisa repensar seus planos para o fu-
turo de acordo com os valores e ideias 
que têm hoje. Será importante conter 
tanta ansiedade que o céu do momento 
coloca. Você precisa respirar fundo e de-
cidir as coisas com cuidado, agindo só 
com certeza do que está fazendo. Faça 
tudo dentro de suas possibilidades.

Touro  (21/4 a 20/5)
As coisas vão ficando menos nebulo-
sas, apesar da vida ainda estar exigin-
do reflexões e mudanças. Você pode 
desapegar, mudar de ideia e fazer algu-
mas transformações necessárias. Pode 
resolver antigos assuntos, o que inclui 
suas relações e também questões liga-
das à sua vida financeira.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Cuidado especial com as relações e par-
cerias, que são boas neste momento, 
mas tudo precisa ser muito bem com-
binado, para que seja de fato vantajoso 
para você. Antigos contatos e parcerias 
podem ser retomados e você pode ter 
boas notícias.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Você pode ter a oportunidade de orga-
nizar sua rotina e sua vida. Foco nas 
coisas mais importantes e estabeleça 
uma rotina produtiva e eficiente. Cuidar 
de sua saúde também é importante para 
ter a energia que precisa para fazer tudo 
que deseja.

Leão  (22/7 a 22/8)
Pense bem se não tem nada que precise 
ser resolvido antes de seguir em frente. 
O céu da semana pode trazer boas con-
versas e contatos, incluindo pessoas 
que voltam para sua vida, e momentos 
de intenso prazer, sozinho ou na compa-
nhia de alguém especial.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Cuidar bem da gestão do tempo nunca 
foi tão importante. Assuntos de traba-
lho ganham intensidade e você pode 
realizar e produzir muito esses dias, 
com mais sucesso e visibilidade. Um 
bom momento para dar atenção extra 
também aos assuntos da casa e da 
família.

Libra  (23/9 a 22/10)
Um bom momento para repensar o que 
quer para sua vida e futuro, mas mais 
consciente de quais são seus próprios 
valores e necessidades. Um bom mo-
mento para sentar e conversar e re-
solver antigas pendências com outras 
pessoas.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Foco em resolver as coisas, em não 
deixar pendências, nem individuais nem 
com outras pessoas. Você pode viver 
momentos intensos e importantes em 
suas relações. Pode resolver assuntos 
financeiros e burocráticos também. O 
céu da semana pede que você se orga-
nize mais com as coisas materiais.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Cuide da saúde, atenção especial aos 
seus sentimentos e emoções, ao seu 
corpo físico e à forma como tem lidado 
com seus pensamentos. Alguma coisa 
importante precisa mudar em você ou 
em sua vida. Descubra o que é faça os 
movimentos. É uma oportunidade de 
crescimento e suas relações e parcerias 
podem ajudar neste momento.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Repensar hábitos, se sobrecarregar me-
nos, cuidar mais da saúde, ficar mais 
produtivo no trabalho sem se desgastar 
tanto. É importante contar mais com a 
ajuda de outras pessoas, saber delegar 
e não carregar o peso do mundo nas 
costas. A semana pede reflexão.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Você pode precisar mudar coisas impor-
tantes para colocar as novas ideias em 
prática. Isso pode incluir relações, rotina 
e padrões. Semana boa para encontros 
e vida social (ainda que virtual) e com 
mudanças e novidades nos assuntos 
afetivos e amizades.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Aproveite para criar oportunidades e 
colocar seus projetos em prática. É im-
portante ter jogo de cintura e organiza-
ção da rotina para dar conta de todos os 
assuntos ao mesmo tempo. Você pode 
rever alguém ou retomar uma conversa 
importante. 

Humor

Cruzada

Saúde
Loira
A loira passeava pelo shopping 
quando, de repente, encontra uma 
velha conhecida: 
- Nossa, maravilhosa! Como você 
emagreceu! 
- Pois é... Perdi quinze quilos! Eu 
tive de extrair um rim! 
- Credo! Eu não sabia que um rim 
pesava tanto

O culpado
Recebi um telefonema na farmácia 
onde trabalho, de uma freguesa 
que dizia que não tinha receita para 
comprar anticoncepcionais e não 
conseguia falar com o médico. Po-
rém, eu disse que não podia fazer 
nada. Então, ela se irritou e disse:
– Tudo bem! Mas se eu engravidar, 
a culpa é sua!

Chegando no céu
Três mulheres recém-mortas che-
gam juntas ao céu e vão para a 
sala de triagem. 
- O que é que a senhora fazia lá na 
terra? - pergunta São Pedro, à pri-
meira da fila. 

- Eu era professora! 
São Pedro vira-se para o seu assis-
tente e ordena: 
- Dá para ela a chave da sabedoria! 
E voltando-se para a segunda: 
- E a senhora, o que fazia na terra? 
- Eu era advogada! 
- Dá pra ela a chave do direito! 
- E a senhora, o que fazia na terra? 
- Eu fazia strip-tease! 
- Dá pra ela a chave do meu quarto!

Tempos modernos
Entreouvido: Minha sobrinha de 15 
anos brigando com a amiga: 
– Acha que não consigo viver sem 
você? Quem você pensa que é? O 
carregador do meu celular? 

Pressão
Um dia, estava com minha filha 
de 11 anos em uma loja de depar-
tamentos, quando comecei a me 
sentir mal e me queixei:
– Ai… não estou me sentindo mui-
to bem… Estou com dor de cabeça, 
deve ser pressão baixa.
Ela então respondeu, muito solíci-
ta:
– Mãe, quer que eu te irrite para a 
sua pressão subir?

O desafio dos exercícios e da 
retomada dos esportes com a Covid-19
As repercussões da pandemia de coronavírus e do isolamento social 
nos treinos e o futuro das competições esportivas

Já sabemos de longa data que o 
exercício físico melhora a imunida-
de e a saúde em geral. Porém, com 
a pandemia do coronavírus, muitas 
pessoas que praticavam atividades 
de forma regular deixaram de fazer 
ou diminuíram (e muito!) sua frequ-
ência e intensidade.

Confinados, não imaginávamos a 
proporção que o isolamento pode-
ria tomar e as restrições impostas à 
prática esportiva. As sociedades mé-
dicas ligadas ao esporte reforçam 
a necessidade de fazer exercícios 
tomando todas as cautelas que a si-
tuação ainda pede.

Se para as pessoas que malhavam 
duas ou três vezes por semana o ce-
nário ficou complicado, imagine para 
os atletas profissionais. Pegos de 
surpresa com a paralisação dos trei-
nos, muitos foram compulsoriamen-
te colocados na geladeira, isolados e 
sem prazo para voltar à ativa.

A exemplo de quem faz atividade 
física para viver melhor, os profissio-
nais do esporte tiveram rotinas alte-
radas, com impactos na alimentação, 
no acompanhamento e na forma e 
no desempenho físicos. Isso sem 
falar nas repercussões no trabalho, 

com redução salarial devido à perda 
de patrocinadores e à ausência de 
competições.

Mas, com o controle da pandemia, 
como será a retomada? Teremos pú-
blico assistindo aos jogos nos giná-
sios e estádios? Como os jogadores 
poderão se comportar em campo ou 
quadra, já que o contato físico é qua-
se uma necessidade em boa parte 
dos esportes coletivos? Como fica-
rão as viagens? As equipes deverão 
fazer quarentena após as partidas? 
Clubes terão de fazer testagem para 
o coronavírus de tempos em tem-
pos?

São perguntas ainda sem resposta 
definida. O que está certo é que, em 
relação aos exercícios e esportes, o 
importante é não parar a atividade de 
forma abrupta. Não importa se você 
é atleta amador ou profissional, bus-
que continuar se exercitando, mes-

mo em casa. Esse comportamento é 
essencial porque, confinados e sem 
treino constante, tendemos a sofrer 
um desajuste no balanço energético. 
Gastamos menos calorias e estoca-
mos mais, principalmente na forma 
de um consumo exagerado de ali-
mentos inadequados. Equilibrar essa 
conta evita acúmulo de gordura e per-
da de massa muscular.

Pensando nos atletas em si, há 
uma preocupação ainda maior com 
o risco de lesões após tanto tempo 
sem treino e condicionamento. Daí 
por que devemos pensar não em 
pré-temporada, mas numa tempora-
da pós-Covid para que possa haver 
uma adaptação gradual e o retorno 
dos jogos.

Diante da pandemia e das medi-
das de isolamento social, quem pra-
tica atividade física ou esportes deve 
se esforçar para garantir uma rotina 
balanceada, visando em primeiro 
lugar à manutenção da saúde e, por 
consequência, uma forma física que 
permitirá um retorno mais tranqui-
lo aos exercícios fora de casa mais 
adiante.

Texto de autoria de Eduardo Rauen, 
médico do esporte e nutrólogo.
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

E m 1626, mesmo ano em que 
teria surgido próxima às Ca-
taratas a escondida redução 
jesuítica de Santa Maria la 
Mayor, o já muito rico serta-

nista Manuel Preto foi impedido de exercer 
o cargo de vereador para o qual foi eleito em 
São Paulo. 

Era uma punição pela crueldade come-
tida com os nativos nas entradas que em-
preendeu pelo sertão. Entradas foram ações 
governamentais portuguesas de desbra-
vamento dos territórios sob controle espa-
nhol. Bandeiras eram as iniciativas privadas 
de captura dos índios no sertão.

A resposta de Manuel Preto, criador do 
bairro paulista Freguesia do Ó, foi voltar às 
matas do Oeste e promover uma destruição 
ainda maior. A propaganda do heroísmo 
bandeirante tem nele e em Antônio Rapo-
so Tavares, a partir de 1627, seus grandes 
ícones. Eles dariam a pá de cal na república 
teocrática dos jesuítas em terras do futuro 
Paraná. 

Cidades de curta duração
Mesmo sofrendo agressões mais intensas, 
porém, os jesuítas ainda insistiam por essa 
época em plantar mais cidades de índios na 
região. A redução de Santo Antônio é forma-
da junto ao Rio Ivaí, no atual Município de 
Grandes Rios, no centro do Paraná. 

Sete Arcanjos de Taiaoba surge às mar-
gens do Rio Corumbataí, entre Jardim Ale-
gre e Ivaiporã. São Miguel fi cava no atual 
Município de Tibagi. Era a cidade indígena 
mais avançada na direção Leste.

Também em 1627 vieram as reduções de 
São Pedro, no Rio Piquiri, em área do Muni-
cípio de Guarapuava, e Conceição de Nossa 
Senhora do Guaianá, ainda junto ao Piquiri, 
em Pitanga. 

A redução de São Paulo, entre os atuais 
municípios de São João do Ivaí e Jardim 
Alegre, fi cava no Rio Ivaí, bem próximo do 
local em que 220 anos depois o médico Jean 
Maurice Faivre fundaria a Colônia Teresa 
Cristina. No ano seguinte, surge São Tomé, 
no Rio Corumbataí, em Jardim Alegre.

Jesuítas x Guairacá x portugueses
Por essa época também ocorrem as últimas 
escaramuças entre espanhóis e o já idoso 
cacique Guairacá, que os padres chamam 
de Guiraverá. Era vital para seu programa 
converter o grande cacique, que ameaçava 
devorar os espanhóis caso não se retirassem 
da região. 

Carta do padre Nicolau Durán datada 
dessa época revela que seus principais pro-
blemas ainda não eram causados pelos por-
tugueses, “mas com os próprios espanhóis, 
que escravizavam os índios para o seu ser-
viço, o que aumentava a desconfi ança e a 
ferocidade de índios de outras tribos da re-

a restituí-lo, alegando ser “injusto cativar-se 
um homem livre e cristão”. 

A recusa a entregar Tataurana deu pretex-
to ao assalto fi nal dos bandeirantes à redu-
ção jesuítica de Guayrá, em 29 de janeiro de 
1629, sob o comando de Antônio Raposo 
Tavares e Manuel Preto, encontrando gran-
de facilidade no ataque porque os índios 
Guaranis foram proibidos de portar armas 
– o rei espanhol Filipe IV mais tarde se arre-
pendeu de proibi-las.

Depois dessa enorme bandeira, Manoel 
Morato Coelho, que deixaria descendentes 
no Paraná, em 20 de março desse mesmo 
ano bate um recorde: com 3.100 homens, 
chega com a orientação de Tavares e Preto 
para atacar a redução de Jesus-Maria e levar 
da região cerca de 20 mil índios “de corda” 
(amarrados).

gião”. Explica-se assim o rancor de Guairacá 
para com os espanhóis, fossem eles milita-
res, encomenderos ou padres. 

Mas o lendário cacique não era o verda-
deiro problema. Em agosto de 1628, Manuel 
Preto “pôs-se à frente da grande bandeira 
que atacou e arrasou a maioria das reduções 
jesuíticas existentes na região do Guayrá e 
dos campos do Iguaçu, o que levou o dona-
tário da Capitania, d. Álvaro Pires de Castro 
e Sousa, conde de Monsanto, a premiar-lhe 
com a patente de governador das Ilhas de 
Sant’Ana e Santa Catarina” (Pedro Wilson 
Carrano Albuquerque, Árvore de costado de 
Lucília de Castro Barroso).

O início da destruição
O padre jesuíta italiano Simão Maceta criou 
a povoação de Jesus-Maria junto ao Rio 
Ivaí, no atual Município de Prudentópolis, 
e também as reduções Conceição de Nossa 
Senhora do Guaianá (Rio Piquiri, interior de 
Pitanga), São Tomé (Rio Corumbataí, Muni-
cípio de Jardim Alegre) e a Ermida de Nos-
sa Senhora de Copacabana (Rio Piquiri, no 
hoje Município de Ubiratã).

A formação rápida de novas reduções 
pretendia dar como fato consumado a ocu-
pação espanhola, mas só fez incitar ataques 
mais fortes, até obrigar os padres a iniciar a 
transferência dos índios ainda não escravi-
zados pelos paulistas para a região missio-
neira sulina. 

Em 18 de setembro de 1628, na mais ou-
sada ação contra os jesuítas, partia de São 
Paulo a bandeira que iria destruir a redu-
ção de Guayrá. Raposo Tavares desceu até 
Iguape, de onde subiu o Vale do Ribeira e 
chegou ao planalto paranaense. 

Quartel de inverno
A bandeira de Raposo Tavares e Manuel 
Preto é uma cidade em movimento. Cons-
titui-se de 900 mamelucos e dois mil índios 
auxiliares, dirigidos por 69 paulistas quali-
fi cados como lugares-tenentes de Raposo. 
Foi o estopim para a destruição do até então 
bem cuidado projeto de civilização no Oes-
te do Paraná. A virtual cidade ambulante 
formada pelos bandeirantes para assediar 
as reduções indígenas criadas pelos espa-
nhóis no Noroeste do Paraná se estabeleceu 
por quatro meses em posição estratégica, 
na forma de um campo entrincheirado à 
margem esquerda do Rio Tibagi, no atual 
distrito de Natingui, ao Norte de Ortigueira.

O bandeirante Raposo Tavares destruiu 
uma a uma todas as reduções a partir do 
Vale do Tibagi (Santo Antônio, Encarnación, 
Los Angeles etc). Parte da bandeira desceu 
ao Vale do Iguaçu, onde destruiu doze alde-
amentos. Dentre as mais importantes, su-
cumbem as reduções de São Miguel, Jesus 
Maria, São Xavier e São José.

Maceta qualifi cou o amplo acampamen-

Muitas cidades surgem 
e logo são destruídas
As comunidades de índios criadas pelos jesuítas no interior do 
futuro Paraná foram liquidadas pelos bandeirantes 

to entrincheirado à margem esquerda do 
Rio Tibagi, estabelecido por Raposo Tavares 
e Manuel Preto, como “quartel de inverno 
dos bandeirantes” (Davi Carneiro, Afonso 
Botelho de São Payo e Souza) – “uma pali-
çada forte de paus, perto de nossas aldeias”. 

Ataque ao sonho jesuíta 
No princípio, o forte passou a manter inter-
câmbio comercial com os jesuítas, até ser 
forjado o pretexto para a ofensiva fi nal. Um 
índio chamado Tataurana, instruído pelos 
paulistas, simulou escapar do acampamen-
to bandeirante e pediu asilo na redução de 
Santo Antônio.

Alegou aos padres ter sido ali sua origem 
de catequese. Os paulistas exigiram a devo-
lução do suposto fugitivo, mas o padre Pe-
dro Mola, caindo na armadilha, recusou-se 

Raposo Tavares e Manuel Preto: sobretudo a eles se deve o discutível heroísmo dos bandeirantes

 A Província 
espanhola do 
Guayrá ocupava 
a maior parte do 
atual Estado do 
Paraná
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Medida atende portaria da Adapar e é essencial para o manejo e 
controle da ferrugem asiática, principal praga que ataca a cultura

Vazio sanitário da soja 
começa em 10 de junho 
e vai até setembro

A Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar), órgão perten-
cente à Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento, 
alerta os produtores paranaenses 
sobre o período do vazio sanitá-
rio da soja, que começa em 10 de 
junho e vai até 10 de setembro. A 
medida é determinada pela Por-
taria número 342/2019 da Adapar. 
Nesse período, fica proibido culti-
var, manter ou permitir a presença 
de plantas vivas de soja em qual-
quer estágio vegetativo. 

Essa é uma medida essencial 
para o manejo e controle da ferru-
gem asiática, principal praga que 
ataca a cultura. “A estratégia ajuda 
a diminuir a presença contínua 
de esporos do fungo causador da 
ferrugem no campo, principal-
mente na entressafra, pois ele per-
manece ativo em plantas vivas de 
soja, em plantas guaxas”, explica a 
engenheira agrônoma e fiscal de 
Defesa Agropecuária da Adapar, 
Marlene Soranso.

A mesma Portaria fixa a data de 
15 de maio como prazo final para 
colheita ou interrupção do ciclo 
da soja. “O período que antecede 
o vazio sanitário da cultura é ne-
cessário para que os produtores, 
armazéns e responsáveis por es-
tradas e ferrovias, por exemplo, 
possam realizar a limpeza e a eli-
minação das plantas vivas de soja”, 
diz o gerente de Sanidade Vegetal 
da Adapar, Renato Rezende Young 
Blood.

Reduz químico
O manejo reduz a presença de 
esporos no ambiente e permite 
que as plantas de soja se desen-
volvam, inicialmente, com baixa 
população da praga no campo. 
“Isso contribui para a redução da 
quantidade de aplicação de pro-
dutos químicos para o controle da 
doença e, ainda, para evitar que 
o fungo desenvolva resistência às 
moléculas agroquímicas”, explica.

A Adapar está alinhada com o 

Programa Nacional de Controle 
de Ferrugem Asiática da Soja do 
Ministério da Agricultura. “Segui-
mos o fortalecimento do sistema 
de produção agrícola da soja com 
a defesa sanitária vegetal”, diz o 
diretor-presidente da Adapar, Ota-
mir Cesar Martins.

Produção
A expressividade da cultura da soja 
no Paraná, segundo maior produ-
tor nacional, comprova a necessi-
dade de preservação dessa cadeia 
produtiva. Na safra 2019/20 foram 
produzidas 20,7 milhões de tone-
ladas em 5,5 milhões de hectares, 
de acordo com o Departamento 
de Economia Rural (Deral) da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento.

Segundo estudos da Embrapa 
Soja, quando não são tomadas 
as medidas de manejo e controle 
adequadas, as perdas na produ-
ção causadas pela ferrugem asiá-
tica podem chegar a 75%.

GERAL

Período de vazio sanitário vai até 10 de setembro AEN

Mão de obra
Entre os meses de fevereiro, março e abril deste ano, cerca de 8,166 mi-
lhões de pessoas estavam ocupadas na agropecuária. O número represen-
ta uma queda de 1,2% (o equivalente a 100 mil pessoas) frente ao trimestre 
móvel anterior (janeiro/fevereiro e março) e de 2,8% (233 mil pessoas) em 
relação ao mesmo período de 2019. Os dados foram divulgados na última 
sexta-feira, 29, pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) em seu segundo relatório mensal da mão de obra na agropecuá-
ria. O Cepea afirma que para avaliar o potencial efeito do covid-19 sobre o 
nível de ocupações, é preciso saber qual seria o comportamento esperado 
para esse trimestre móvel avaliado (encerrado em abril). O relatório indica 
que a população ocupada na agropecuária no trimestre móvel encerrado 
em abril ficou 2,4% ou 201 mil pessoas abaixo do esperado.

China veta EUA
Autoridades do governo chinês disseram às principais empresas agrícolas 
estatais para interromper a compra de alguns produtos agrícolas ameri-
canos, incluindo soja, enquanto Pequim avalia a escalada em andamento 
das tensões com os EUA sobre Hong Kong. De acordo com a Safras & Mer-
cado, holdings estatais de processamento de alimentos Cofco e Sinograin 
foram ordenados a suspender as compras. Os compradores chineses 
também cancelaram um número não especificado de pedidos de carne 
suína dos EUA. As empresas privadas não foram instruídas a interromper 
as importações. A paralisação é o último sinal de que o difícil acordo co-
mercial da primeira fase entre as duas maiores economias do mundo está 
em risco. Enquanto o primeiro-ministro chinês Li Keqiang reiterou no mês 
passado a promessa de implementar o acordo assinado em janeiro, as 
tensões continuaram a aumentar desde então, em meio a um impasse 
sobre a decisão de Pequim de estreitar seu domínio sobre Hong Kong.

Carne suína
O Vietnã pretende aumentar suas importações de carne suína até 2020 
para atingir um volume total de 100 mil toneladas, de acordo com o Mi-
nistério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD). As autoridades 
esperam baixar os preços no mercado interno, já que os produtos importa-
dos são muito mais baratos que a carne suína local, informa Saigon online. 
Os principais fornecedores de carne de porco do país asiático são Brasil, 
Canadá, Polônia, EUA e Espanha. O vice-ministro Phung Duc Tien afirmou 
que criaria as condições mais favoráveis para as empresas sob a direção 
do primeiro-ministro importar 100 mil toneladas de carne suína este ano. 
O tempo de documentação e procedimentos de quarentena para o desem-
baraço aduaneiro é reduzido pelo ministério de acordo com o mecanismo 
alfandegário de “porta única” e a qualidade da carne importada deve aten-
der aos padrões europeus.

Fechamento temporário
O eventual fechamento temporário de frigoríficos de bovinos no Brasil em 
função dos casos de contaminação por coronavírus entre funcionários 
não teria efeito prejudicial à cadeia produtiva como um todo, avaliou o só-
cio-diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres. Em live promovida pela con-
sultoria Torres disse que a cadeia pecuária no Brasil “é muito pulverizada” 
e “convive há tempos” com eventuais aberturas e fechamentos de plantas, 
sem que isso afete sobremaneira todo o processo produtivo e desequili-
bre o fornecimento nacional de carne. “Logicamente, há efeitos regionais, 
onde a situação pode ser dramática, mas nacionalmente afeta pouco”, dis-
se ele, acrescentando, ainda, que há regiões nas quais se um frigorífico 
fechar, outro acaba atendendo à demanda. O consultor disse que situação 
diferente ocorre nos Estados Unidos, onde as plantas têm grande capaci-
dade diária de abates, “cerca de seis vezes as maiores plantas frigoríficas 
do Brasil”.

Concessões de crédito
As concessões de crédito no período de 1º de março a 22 de maio de 2020 
somaram R$ 914,2 bilhões, incluindo contratações, renovações e suspen-
são de parcelas, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 
Segundo a federação, nesse período os bancos negociaram 9,7 milhões 
de contratos com operações em dia, com saldo devedor de R$ 550,1 bi-
lhões. A soma das parcelas suspensas dessas operações repactuadas 
totaliza R$ 61,5 bilhões. Empresas e consumidores passaram a ter uma 
carência entre 60 a 180 dias para pagar suas prestações. De acordo com 
a Febraban, a maioria dos agentes beneficiados com prorrogação de par-
celas é representada por pequenas empresas e pessoas físicas (R$ 33,1 
bilhões). De acordo com a Febraban, a taxa de juros para o conjunto das 
operações de crédito recuou de 23,1% para 21,5% ao ano. E o spread mé-
dio das operações de crédito caiu de 18,6% para 17,2%.

PARANÁ 
PRODUTIVO 
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IMÓVEIS 
À VENDA

APARTAMENTOS

Apartamento no Condomínio Alto do Lago, 
com 109 m², Rua Terra Roxa, 640, Pacaem-
bu, Com 2 quartos, suíte, sala de jantar/es-
tar, bwc, cozinha, sacada, área de serviço, 1 
garagem, churrasqueira e salão de festas, 
valor R$ 250.000,00

Apartamento Ed Delluci, com 214m², Rua 
Paraná, 4267, Centro, com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, cozinha, sacada, área 
de serviço, 2 garagens, aquecimento, pisci-
na, play ground e salão 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 jantar/ es-
tar, cozinha, área de serviço, bwc, 1 gara-
gem, piscina, sala de jogos, espaço gou-
met, 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, co-
zinha, área de serviço, bwc, 1 garagem, 
aquecimento, churrasqueira, salão de fes-
tas, semi mobiliado, valor R$ 495.000,00

Apartamento Ed Hannover, com 140m², 2 
quartos, suíte, sala de jantar/ estar, cozi-
nha, área de serviço, 2 garagens, aqueci-
mento, 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 gara-
gem, play ground, salão de festas e terraço, 
valor R$ 230.000,00

Apartamento Ed Ilario Effegen, Rua Pre-
sidente Kennedy, 3042, 146m², com 2 
quartos, suíte, sala de jantar e TV, cozinha, 
área de serviço, churrasqueira, 2 garagens, 
aquecimento, salão de festas, semi mobi-
liado, valor R$ 420.000,00

Apartamento Ed Armando Rezende, Rua 
Olavo Bilac, 1251, com 202,31m², 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ estar, cozinha, la-
vabo, sacada, área de serviço, 2 garagens, 
piscina, play ground, salão de festas, mobi-
liado, 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 estar/ 
jantar/ TV, cozinha, área de serviço, lavabo, 
sacada, 2 garagens, aquecimento, play 
ground, salão de festas, semi mobiliado. 
Valor R$ 720.000,00

Apartamento Residencial Canadá, Consul-
tar tabela, valores a partir de R$ 226.000,00

Apartamento Residencial Vênus, consultar 
tabela.

Apartamento Edifício Solar das Araucárias, 
nº 302, valor R$ 560.000,00

Apartamento Edifício Solar das Araucárias, 
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 mo-
biliado, 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 to-
tal 254,12m², valor R$ 1.090.000,00

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

Apartamento Edifício Park da Vitória, 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 Simone, 
com 220,30m², 3 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, escritório, cozinha, área de 
serviço, 3 garagens, depósito, mobiliado, 
valor R$ 800.000,00

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

Casa Condomínio São Carlos, 180m², com 
3 quartos, suíte, sala, área de serviço, de-
pósito, churrasqueira, 2 garagem, piscina, 
edícula, espaço goumet, playgraund, 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, mobiliado, valor 
R$ 1.500.000,00
Casa Travessa Pio XII, 153, Residencial 

Parigot de Souza, 170m², com 2 quartos, 
suíte, sala de jantar/estar, copa, cozinha, 
área de serviço, 2 garagens, churrasqueira, 
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 jan-
tar/ estar/ TV, BWC, copa, cozinha, área de 
serviço, aquecimento a gás, piscina, 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 cons-
truída 215m², valor R$ 1.400.000,00

Casa Condomínio Treviso, com área total 
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 Padovani, 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 construída 
70m², valor R$ 200.000,00

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

Casa Rua Francisco Pinho, com área priva-
tiva 200m², valor R$ 380.000,00

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

Casa Rua Itajai, área privativa 54m², valor 
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 construída 
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 bair-
ro Nova Cidade, área construída de 158m², 
valor R$ 400.000,00

Casa Rua Porto União, Jd Universitário, 
com área total de 89m², com 3 quartos, 
suíte simples, bwc, garagem, cozinha, sala, 
valor R$ 350.000,00.

LOTES E CHÁCARAS

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

Terreno Rua Rio Grande do Norte, Country, 
com 875m², valor R$ 700.000,00

Terreno Av Brasil, FAG, com 565,54m², va-
lor R$ 680.000,00

Chácara Rua Alagoa Mirim, 1161, Lago 
Azul, com 1,380m², valor R$ 430.000,00

Chácara em Boa Vista da Aparecida, 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 Capa-
nema, 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 Vene-
za, 360m², valor R$ 175.000,00

Terreno Rua Padre Ricardo, 1619. 
416,86m², com sala comercial e 2 casas, 
valor R$ 590.000,00

Terreno Rua Carimãs, Santo Onofre, 
5.570,40m², valor R$ 7.450.000.00

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

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

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

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

Terreno Rua Visconde de Guarapuava, ter-
reno 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 total 
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 Uni-
versitário, com área de 380m², valor  
R$ 190.000,00

Terreno Rua José Carlos Muffatto, Jd Uni-
versitário, com área de 360m², valor R$ 
240.000,00 

Terreno Condomínio Treviso, FAG, com 
área 700m², valor R$ 560.000,00

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, pis-
cina, valor R$ 1.480.000,00

Sobrado Rua Rio Negro, 958, 330m², com 
2 quartos, suíte, sala de jantar/estar, cozi-
nha, escritório, lavabo, área de serviço, 3 
garagens, aquecimento, lareira, churras-
queira, canil, espaço gourmet, semi mobi-
liado, 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 suí-
te, 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 Tor-
res, com 218m², 2 suítes, 1 suíte máster, 
sala de estar/ TV/ jantar, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, área de serviço, 2 gara-
gens, 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, piscina, 
churrasqueira e semi mobiliado. Valor R$ 
1.100.000,00.

Sobrado Rua Aramis Atjaide no São Cris-
tovão, 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 cons-
truída 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 Arlindo 
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

Sobrado Rua Osvaldo Aranha, com área 
construída 220m², valor R$ 660.000,00

Sobrado Rua Natal, com área total 200m², 
sala de TV/ estar, cozinha, 3 suítes sim-
ples, edícula, valor R$ 730.000,00

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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