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A Prefeitura de Cascavel fechou esta semana 7 pequenos estabelecimentos que não estavam respeitando as 
regras sanitárias de enfrentamento ao coronavírus. Por outro lado, disse que por enquanto não há razões para 

intervir nos frigorífi cos, onde foram registrados surtos, com mais de uma centena de casos da doença.

Rigor com os pequenos
Parcimônia com os grandes

FISCALIZAÇÃO DA COVID-19

Os vereadores Fernando Hallberg, Paulo Porto 
e Jorge Bocasanta (foto) reclamam da falta de 

transparência da Prefeitura em informações 
acerca dos contratos de publicidade que 
mantém. Recentemente o Tribunal de 
Contas aceitou uma representação dos 
parlamentares que indicava supostas 
irregularidades na condução de contratos 
de publicidade do município desde 2014. 
Agora, um requerimento foi encaminhado 
ao secretário de Comunicação, Jeferson 
Lobo, cobrando a transparência destas 
informações. Eles querem detalhes de 
como o dinheiro é gasto, aonde e o por quê.
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E a transparência?

Batalhão de Fronteira completa 8 anos de 
combate ao tráfi co de drogas e ao contrabando

SEGURANÇA
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em Cascavel
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“Uma cidade do porte de 
Cascavel precisa de um prefeito 

que seja empreendedor”
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CHARGE

FIQUE LIGADO

A pandemia do coronavírus provocou um apagão 
nas economias paranaense e brasileira. Porém, neste 
ambiente nebuloso, que difi culta a execução do pla-
nejamento e a tomada de decisão, os agronegócios 
estadual e nacional souberam tatear, com maestria, o 
melhor caminho para contornar os percalços impos-
tos pela crise e continuar produzindo para garantir 
alimentos à população e empregos e renda à socie-
dade.

Os dados estão aí para provar e comprovar que o 
agronegócio é uma espécie de farol no imenso apa-
gão econômico. Podemos usar como referência as 
exportações do primeiro quadrimestre, que apon-
tam o setor como responsável por 80,3% de tudo que 
o Paraná mandou para fora. E, pelas projeções, os 
resultados positivos não devem se restringir aos pri-
meiros quatro meses deste ano. O agronegócio deve 
registrar um bom 2020, apesar de inúmeros contra-
tempos e percalços.

Ainda, o PIB da agropecuária brasileira cresceu 
1,9% no primeiro trimestre deste ano em compara-
ção com o mesmo período no ano passado, enquanto 
que, no geral, a retração foi de 1,5% em comparação 
com o quarto trimestre de 2019. Esse desempenho 
positivo está pautado em três pilares: safra estadu-
al recorde, dólar no seu maior patamar dos últimos 
anos e comercialização histórica. Ou seja, com boa 
oferta de grãos, principalmente a soja, e o dólar em 
alta, os produtos rurais fi caram ainda mais valoriza-
dos no exterior.

Outro dado que ressalta o bom desempenho do se-
tor é o mercado de trabalho. O agronegócio parana-
ense gerou 482 vagas em abril, de acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged). Olhando apenas para esse número, quase 
500 vagas não parecem muito. Ledo engano! Basta 
comparar com os números dos demais setores. No 
mesmo mês, a área de serviços no Paraná perdeu 
24.407 postos de trabalho, o comércio fechou 14.387 
e a indústria marcou 13.921 vagas a menos. Ou seja, 
um saldo positivo diante deste cenário de retração 
econômica e aumento do desemprego é ainda mais 
importante.

Olhando para o consumo de energia no Paraná no 
mês de abril, também é possível ver uma expansão 
da atividade rural. Enquanto os segmentos comercial 
e industrial registraram queda, o residencial e o rural 
tiveram alta. Ou seja, o setor agropecuário arregaçou, 
ainda mais, as mangas para produzir. Muito desta 
alta no consumo de energia ocorreu nas regiões Oes-
te e Noroeste, que concentram boa parte da produ-
ção estadual de aves e suínos (entre outras atividades 
agropecuárias) e muitas agroindústrias, responsáveis 
pela transformação dos produtos que saem do meio 
rural até chegar à mesa da população.

Existe uma infi nidade de dados que mostram (e 
comprovam) o bom desempenho do agronegócio 
desde o início da pandemia. Independentemente 
de qual seja, o importante é o fato de que os produ-
tores rurais paranaenses e brasileiros não pararam, 
como bem ressalta a campanha “O Agro do Paraná 
não para”, realizada pelo Sistema FAEP/SENAR-PR. 
Ou seja, diante da discussão de atividade essencial e 
não essencial, o motor das economias estadual e na-
cional segue aquecido, iluminando o caminho para 
superar essa crise.

Agronegócio: a luz 
em meio ao apagão 
econômico

O Ministé-
rio da Saúde 
passou os 
últimos dias 
tapando o 
sol com a pe-
neira no que 
tange ao tra-
tamento dos 
números que 
mostram o avanço do coronavírus. A 
única coisa que conseguiu foi confun-
dir ainda mais os brasileiros no meio 
desta crise. 

Tapar o sol com a peneira ou tirar 
o sofá da sala não reduz o número de 
mortes. Em casos de pandemia, como 
esta que estamos vivendo, a melhor 
coisa é a verdade. 

É a verdade, por mais dura que ela 
seja, que vai orientar as autoridades 
de outros níveis a tomar decisões mais 
acertadas. É a verdade pura que vai 
conscientizar a população a se cuidar 
mais e melhor diante de um inimigo 
invisível. 

O governo quer fazer distinção entre 
mortes ocorridas e mortes registradas. 
É um falso rigor, pois, segundo por-
ta-voz do próprio ministério, “o total 
continua o total”. Então, por que não 
manter o mesmo critério que vem sen-
do adotado desde o princípio? 

Durante a 
gestão Luiz 
Henrique Man-
detta e pos-
t e r i o r m e n t e 
do substituto, 
Nelson Teich, o 
Ministério da 
Saúde sempre 
primou pela 

transparência nas informações sobre 
a evolução da doença. Todos os dias 
tornavam públicos os números que 
interessam aos brasileiros: o total de 
infectados, de curados, de óbitos e a 
situação em que se encontravam dife-
rentes unidades da Federação.

Agora resolveram querer mudar as 
regras do jogo quando, muito prova-
velmente, estamos num dos períodos 
mais críticos da pandemia no nosso 
país. Isso só coloca em xeque a credi-
bilidade de instituições brasileiras no 
mundo afora.  

O Brasil sempre se destacou por 
suas estatísticas. Os dados divulgados 
pelas instituições de pesquisa nacio-
nais, além do reconhecimento mun-
dial, servem para orientar decisões, 
avaliar iniciativas, subsidiar políticas 
públicas.  Zelar por isso é obrigação do 
governo, independentemente de incli-
nações, preferências ou cor partidária.

12 DE JUNHO
1928 - Nasce Antônio Dionízio Bos-
quirolli (foto). Líder ruralista, presi-
diu o Sindicato Rural de Cascavel.
1989 - Criados os municípios de Lindoeste, Ibema, 
Santa Tereza do Oeste e Ouro Verde do Oeste. 
1991 - Fundada a União Oeste Paranaense de 
Estudos e Combate ao Câncer (Uopeccan). 

13 DE JUNHO
1961 - Prefeitura cria apólices para fi nanciar as 
obras da usina hidrelétrica do Rio Melissa.
1969 - Líderes de Cascavel entregam ao governo 
do Paraná o primeiro documento requerendo a 
instalação do ensino superior no Oeste do Paraná.
1989 - Indústrias de esmagamento de soja 
paralisam a produção de óleo, em solidariedade às 
cooperativas e aos sojicultores.
2001 - Em gigantesca operação conduzida pela 
Polícia Federal e Exército com apoio do Ibama, 
cerca de 300 homens armados fecham a Estrada 
do Colono. 

14 DE JUNHO
2003 - Inaugurado o Anfi teatro Municipal Emir Sfair 
no Centro de Convenções de Cascavel.

15 DE JUNHO
1968 - Grupo Escolar e Escola Reunida passa a 
se chamar Eleodoro Ébano Pereira, com o decreto 
10.651. 

16 DE JUNHO
1912 - Ministério da Guerra extingue a Colônia Mi-
litar do Iguaçu. Controle da área passa ao Estado 
do Paraná.
1974 - Fundado o Museu Histórico de Cascavel, 
futuro Museu Histórico Celso Formighieri Speran-
ça, pelo professor Alexandre Câmpara.
1989 - Produtores de soja paralisam parcialmen-
te a BR-277 nos protestos conhecidos como “O 
Levante da Soja”.

17 DE JUNHO
1810 - Real Expedição de Conquista alcança 
o terceiro planalto e inicia formação do Oeste 
paranaense.  

18 DE JUNHO
1908 - Começa a imigração japonesa ao Brasil, 
com a chegada do navio Kasato Maru. 
1975 - A mais lesiva das geadas do século XX 
liquida o cultivo do café no Paraná, mudando os 
rumos econômicos do Estado.
1990 - Criação do Município de Pato Bragado, 
desmembrado de Marechal Cândido Rondon.

A SEMANA NA HISTÓRIA
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Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O agrônomo e pré-candidato a ve-
reador Mário de Sá (DEM), encaminha 
mensagem afi rmando que o prefeiturá-
vel Juarez Berté, do Democratas, tem 
plenas condições de aglutinar e repre-
sentar os partidos de direita na eleição 
de prefeito. Feito o registro.

☆ E o presidente do PL, o quase depu-
tado estadual Gugu Bueno, esclarece 
que todos os futuros candidatos a vere-
adores apoiarão o postulante à prefei-
tura que será indicado na convenção do 
partido, em julho. Sem choro, nem vela. 

☆ O vereador Roberto Parra (MDB), 
faz apelo endereçado à secretária de 
Educação, Márcia Baldini. Quer a libera-
ção de zeladoras das escolas e CMEIs, 
no momento com prédios fechados, 
para atuação nas UBS e USF, onde 
faltam profi ssionais da limpeza. Consta 
que mesmo em tempos de pandemia a 
professora está dura na queda.

☆ Misael Júnior (PSC) continua sendo 
o único vereador de Cascavel confi rma-
do com a Covid-19. Prossegue isolado 
em casa e passa bem. Seu colega de 
bancada Carlinhos Oliveira, do grupo 
de risco, testou negativo e continua 
afastado das atividades legislativas. 
Já o advogado Rafael Brugnerotto (PL), 
voltou à rotina parlamentar porque seu 
exame acusou a não contaminação.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Discreto desde que terminou o se-
gundo mandato em 2018, o ex-depu-
tado estadual André Bueno (PSDB), 
acaba de ganhar espaço na imprensa 
e mídias sociais. Tudo por conta do 
início de obra asfáltica na rua Flam-
boyant, no Tropical, melhoria espera-
da pela população local desde que o 
então parlamentar conseguiu aprovar 
emenda de R$ 500 mil, no governo 
Beto Richa. Em 2019 ele entregou 
documentação ao prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), porém a licitação empacou na prefeitura, sendo concluída só 
agora. Os radialistas Valdomiro Cantini (Massa FM) e Sérgio Ricardo (Studio 
92.3), não acham que o retardo tenha sido mera retaliação politiqueira de Para-
nhos. André foi convidado por Edgar Bueno e não quis ser pré-candidato a pre-
feito, agora. Optou em apoiar o pai, que planeja retomar a cadeira de Paranhos. 

Parabéns a todos.

O promotor do Patrimônio Público, Sérgio Ricardo Cezaro Machado, continua tra-
balhando no Procedimento Preparatório 0030.20.000081-5, instaurado dia 5 de 

maio passado. O objetivo é apurar suposta divergência na prestação de serviços 
de limpeza e manutenção de bocas de lobo no perímetro urbano de Cascavel. 
A averiguação envolve contrato assinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos e a 

empresa vencedora de licitação. É mais um assunto levado ao Ministério Público 
através do vereador Fernando Hallberg (PDT). Consta que entre os itens investi-

gados estaria a duplicidade de notas.

E na Polícia Cívil de Cascavel, no Departamento de Combate à Corrupção, conti-
nua sendo aguardado resultado de perícia em documento fi rmado entre prefei-

tura e proprietária rural. A autoridade investiga obra realizada em área particular 
com utilização de servidores e equipamentos da prefeitura. O secretário de Agri-
cultura, Renato Segalla, garante que o serviço realizado em açude foi permutado 

por cascalho e tem previsão legal.

Um dos assuntos nas rodas políticas questiona o afastamento do apre-
sentador Oziel Batatinha, fora do ar na TV Tarobá desde a semana passa-
da. O sumiço coincidiu com matéria publicada no Pitoco, reiterando inte-
resse de Oziel em participar da próxima eleição municipal. Ele está fi liado 
no Patriota, cotado para vice do prefeiturável Evandro Roman.

Alguns fofoqueiros perguntam se o patrão Ederson Muffato cortou o 
âncora antes do prazo legal de afastamento, dia 29 de junho. Nada disso. 
Batatinha entrou em isolamento depois que um fi lho, integrante da sua 
assessoria, testou positivo para Covid-19. O retorno à tela acontecerá na 
próxima semana. E a defi nição política?

Dirigentes de partidos e pré-candidatos ao Paço intensifi cam encontros. A ideia 
é costurar apoios, trocando sugestões sobre como buscar o segundo turno da 
eleição. A imagem produzida quarta (10), registra nova rodada entre Juarez Berté 
(DEM), Marcos Vinicius Pires de Souza (PSB), Inês de Paula e Mauro Seibert 
(Progressista), Renato Silva (Republicano) e Léo Mion (Solidariedade). Segundo 
eles, o momento é de distanciamento social, não político. Em relação a quem 
terá apoio de quem, por enquanto tudo é tudo é nada é nada.

O polêmico empresário Claudeir San-
tos (PTB), o “Santos da autoescola”, 
tem marcado presença em veículos 
de comunicação e mídias sociais. 

Além de bater forte no desempenho 
do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), 

defi nindo o gestor como incompetente 
e irresponsável, também enquadra o 

deputado e prefeiturável Márcio Pache-
co (PDT). Ele acha que o parlamentar 
deve cumprir o segundo mandato e 

não trair a confi ança de quem o reele-
geu na Assembleia, de onde pode aju-
dar Cascavel.  Pacheco garante estar 

preparado para críticas e não desistirá 
de tentar o Paço. O pré-candidato diz 
que caberá ao cascavelense decidir a 

permanência dele na Assembléia.

O encontro pós-exoneração de João Merlo foi no fi nal da semana passada. A 
conversa aconteceu no gabinete do prefeito. Amigo pessoal e antigo apoiador 
político de Paranhos, o ex-assessor é investigado pelo Departamento de Comba-
te à Corrupção, da Polícia Civil. Estava nomeado desde o início da administração 
como coordenador de obras da Secretaria de Saúde. No lugar dele foi designado 
o servidor de carreira Caio Beltron, instrutor de informática e genro do vice-prefei-
to Jorge Lange. O advogado Wilson Iscuissati assessora Merlo.

Sai asfalto do “Bueno”, no Tropical 

Depois do cascalho, MP 
vê boca de lobo

Hora máquina

Paranhos conversou com Merlo

Paranhos e André: respeito

Claudeir Santos apoia Edgar Bueno

Um dos assuntos nas rodas políticas questiona o afastamento do apre-
sentador Oziel Batatinha, fora do ar na TV Tarobá desde a semana passa-
da. O sumiço coincidiu com matéria publicada no Pitoco, reiterando inte-
resse de Oziel em participar da próxima eleição municipal. Ele está fi liado 
no Patriota, cotado para vice do prefeiturável Evandro Roman.

Alguns fofoqueiros perguntam se o patrão Ederson Muffato cortou o 
âncora antes do prazo legal de afastamento, dia 29 de junho. Nada disso. 
Batatinha entrou em isolamento depois que um fi lho, integrante da sua 
assessoria, testou positivo para Covid-19. O retorno à tela acontecerá na 
próxima semana. E a defi nição política?

Prefeituráveis: tudo é nada  

Cadê o 
Batatinha? 

Santos 
espinafra 
Pacheco
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ENTREVISTA

Pré-candidato a prefeito, Nelsinho 
quer emplacar a bandeira de trans-
formar Cascavel num polo da in-
dústria metalmecânica.

Formado em Administração de Empresas, ex-
-vereador e de família tradicional tanto na po-
lítica como no meio empresarial, o empresário 
Nelson Fernando Padovani, o Nelsinho Pado-
vani, vem trabalhando no sentido de consoli-
dar uma pré-candidatura a prefeito de Casca-
vel. Ele assumiu a presidência do PTB no ano 
passado, com o desafi o de estruturar o partido 
para as próximas três eleições. Nelsinho garan-
te que tem 60 pré-candidatos a vereador que 
acreditam nas suas propostas de desenvolvi-
mento para Cascavel e que querem uma can-
didatura própria a prefeito do PTB. Uma das 
bandeiras de Nelsinho é a transformação da 
cidade num polo da indústria metalmecânica, 
que na sua opinião pode gerar mais riqueza do 
que a própria agroindústria. 

PRETO NO BRANCO: O que você destaca do 
seu mandato de vereador entre 2009 a 2012?
NELSINHO PADOVANI: O maior legado foi a 
transparência. Foi uma legislatura complica-
da, em que aumentou o número de vereadores 
de 14 para 21. Eu fui contra isso, pois acredito 
que não é a quantidade que aumenta a repre-
sentatividade, mas sim a qualidade. Um des-
taque foi a colaboração para implantação do 
Restaurante Popular, cujo projeto estava en-
gavetado. Corremos atrás de muita coisa e no 
fi nal de 2012 conseguimos implantar. Isso foi 
uma verdadeira contribuição como vereador, 
além de dezenas de outras proposições e pro-
jetos de lei apresentamos na época.

Por que você trocou o PV pelo PTB?
Eu entrei no partido com o Álvaro Dias e saí 
com o Álvaro, mas deixei muitos amigos no 
PV, mas eu não tinha espaço no PV. Depois 
conversamos com o presidente Alex Canzia-
ni para formular o PTB em Cascavel para as 
eleições de 2020, 2022 e 2024 e não parar mais 
o PTB foi um desafi o muito grande e isso me 
motivou. Hoje eu tenho 60 pré-candidatos a 
vereador em Cascavel. Sabemos que Cascavel 
é a quinta cidade do Estado, que tem um papel 
preponderante no Sul do País. Ser presidente 
de um partido da grandeza do PTB me deixa 
muito honrado. Eu tenho um grupo de pessoas 
que acreditou no Nelsinho Padovani. Eles po-
deriam ter ido para outros grupos, mas acredi-
taram na nossa proposta de desenvolvimento 
para Cascavel.

Nelsinho se coloca como pré-candidato a pre-
feito. Mas, a viabilidade de uma candidatura é 
difícil de ser construída sozinho. Como estão 
as conversas com outros partidos, com outras 
lideranças? 
Vejo isso com muita tranquilidade. Eu sou 
novo, tenho 40 anos de idade. Fui vereador 
com 25 anos. Daqui a 20 anos vai ter passado 
5 prefeitos e eu ainda posso ser candidato a 
prefeito de Cascavel. O que eu acho mais in-
teressante é que a comunidade entenda as 

 “Hoje temos 60 
pré-candidatos a vereador 

que acreditam na nossa 
proposta para Cascavel”

Nelsinho Padovani:

nossas propostas. Se o Paranhos quiser ganhar 
no primeiro turno ele precisa fazer 85 mil vo-
tos. Se o Edgar quiser ir pro segundo turno, ele 
precisa fazer 45 mil votos. Se o Pacheco quiser 
passar o Edgar, ele precisa fazer mais de 45 mil 
votos. Essa é a conta. Não precisamos fazer 
acordo com ninguém, por que temos nossos 
votos. Se encontrarmos um grupo para ganhar 
a eleição que apoie o que a gente sonha, nós 
vamos apoiar, senão vamos lançar candidatu-
ra própria. É o que quer o meu grupo de pré-
-candidatos a vereador. Eu não louco de achar 
que hoje faço mais voto que qualquer um dos 
outros três. Uma eleição você sabe como co-
meça, mas não sabe como termina.

Seu pai, Nelson Padovani, além de ex-depu-
tado federal, é uma liderança empresarial 
muito infl uente em Cascavel. Qual será a 
participação dele no seu projeto, em se con-
fi rmando sua candidatura?
É o papel de pai. De apoio, de conselheiro. Te-
nho certeza de que ele não gostaria que eu es-
tivesse na política. Tenho certeza de que gosta-
ria que estivéssemos cuidando das empresas, 
pois temos mais de 1000 funcionários. Mas, 
eu tenho certeza também que vai me apoiar 
em qualquer ação que eu resolver tomar. Se 
nós chegarmos ao terceiro piso da prefeitura, 
meu pai vai atrás para ajudar encaminhar os 
projetos em cada Ministério em Brasília, pois 
ele conhece os caminhos. Assim, também no 
Governo do Estado.

Você sempre fala em transformar a cidade 
num polo da metalmecânica. Como pensa 
em fazer isso se tornar realidade?
51% do PIB do Brasil vêm do metal e dos mi-
nérios, mas isso está na mão de 5 ou 6 empre-

deputado do Edgar Bueno, em 94, ele dobrou 
com meu pai. Quando eu era vereador, o Edgar 
Bueno prefeito e o meu pai era deputado fede-
ral, o Edgar entregou para o deputado Nelson 
Padovani a demanda do aeroporto de Casca-
vel. A primeira emenda de R$ 5,7 milhões para 
a construção do novo terminal do aeroporto 
foi feita pelo deputado Nelson Padovani. Eu 
tenho o maior respeito pelos dois gestores. O 
que eu vou querer saber é quem vai assumir os 
meus compromissos para o desenvolvimen-
to de Cascavel. Prefeito conservador que só 
vai administrar folha de pagamento pra mim 
não serve. Se for uma proposta de prefeito que 
pensa em avançar e ouvir a gente, esse serve. 
Mas, é muito cedo para falar de apoio. Até por 
que eu tenho um grupo que sonha em ter um 
candidato próprio e estamos trabalhando para 
isso.

E com relação a essa pandemia do coronaví-
rus. Nelsinho, se fosse o prefeito hoje, o que 
faria de diferente?
Não existia uma cartilha para que o prefeito 
seguisse. Eu não comungo da ideia de criticar 
apenas por criticar. Hoje sabemos que são 
necessários cuidados. Exatamente tudo o que 
foi feito eu não faria. Eu não fecharia o Restau-
rante Popular, eu não fecharia as unidades de 
saúde. Foram canceladas as cirurgias e já havia 
uma fi la de atraso. Quando voltar, essa fi la vai 
aumentar ainda mais. Mas, não existia uma 
cartilha de como agir, então não dá pra falar 
bem ou mal do que decidiu o prefeito Para-
nhos . Agora, errar agora não dá. Nós estamos 
no pico do desemprego. Não estamos no pico 
do coronavírus. Ainda dá pra reverter, mas 
não podemos agravar. Já deu tempo pra fazer 
hospital de campanha, arrumar mais leitos de 
UTI, melhorar a estrutura, falar com o gover-
nador, ir atrás do governo federal. Então agora 
não dá pra mais fechar as coisas, porque a eco-
nomia precisa andar, pois senão o desemprego 
vai matar mais gente do que a pandemia. Só 
o tempo dirá se as medidas adotadas foram 
acertadas ou não. 

Na sua opinião, o que será o tema central da 
campanha política em Cascavel?
O emprego. A capacidade do pai de família 
acordar e ter onde trabalhar e prover o susten-
to da sua família. Esta será a discussão que va-
mos ter. Temos que ter sensibilidade para sair 
desta pandemia melhor do que entramos. A 
próxima eleição será para quem tiver liderança 
de propor e efetivar uma mudança econômica 
na nossa sociedade. Trazer as indústrias para 
produzir em Cascavel, para gerar emprego e 
renda para a nossa gente.

Você se considera preparado para adminis-
trar a cidade dentro de uma realidade nova 
pós-pandemia?
O governo federal vai estar sem recursos e eu 
tenho muito medo da infl ação voltar. O gover-
no do Estado também vai estar sem recursos. 
E as prefeituras vão ser as que mais vão sofrer. 
Mas, se não fosse o desafi o que moldasse o ho-
mem, não precisaria ser candidato. Eu tenho 
muita fé que a cidade estará de pé para enfren-
tar essa difi culdade. Não tenho medo de hon-
rar esse desafi o, pois já sei como funcionam os 
trâmites. Estou preparado sim. A política se faz 
com duas mãos. Uma preparar a cidade para o 
futuro, para o empresário. E a outra, preparar a 
cidade para as pessoas mais carentes. As duas 
mãos que se convergem num futuro melhor 
para a nossa sociedade.

Esta entrevista também pode ser 
conferida em vídeo. Acesse o portal 
www.pretonobranco.com.br 
ou escaneie o código QR. 

sas. A agricultura é importantíssima pra nossa 
região e o Brasil. Mas, precisamos pensar em 
dar oportunidade também ao fi lho do agricul-
tor. Como isso? Transformando nossa cidade 
num polo metalmecânico. Qual é o norte da 
metalmecânica? Nós temos em Cascavel uma 
fábrica de carrocerias de ônibus, a Mascarello. 
Qual é a cidade que não gostaria de ter uma 
Mascarello? Todo mundo gostaria. Mas, o elo 
dos produtos que a Mascarello usa na linha de 
produção nós não fabricamos. Nós não fabri-
camos o chicote elétrico, nós não fazemos os 
faróis, o volante, os bancos, o para-choques, 
as rodas, os eixos. Nós estamos simplesmente 
montando ônibus. A cadeia produtiva que nós 
podemos trazer para Cascavel nós não esta-
mos explorando. Nós temos duas indústrias de 
silos em Cascavel, mas nós não dobramos as 
chapas. Eu sei o que é metalmecânica. A trans-
formação da matéria prima da metalmecânica 
gera muito mais riqueza do que a agroindús-
tria. Já temos dezenas de empresas que traba-
lham com isso e que podem melhorar com in-
centivos. Num Show Rural Coopavel vem mais 
de 250 indústrias expor seus produtos e eu 
nunca vi a Secretaria de Indústria e Comércio 
fazer uma campanha de atração destas indús-
trias para Cascavel. Eu nunca vi ninguém con-

vidar uma indústria dessas pra vir pra cá. 
Nós temos uma grande oportunidade, 

até mesmo pelo Show Rural, pra trazer 
essa gente pra cá. Hoje eles só vêm, 
tiram pedido, vendem milhões e vão 
embora, gerar emprego lá na região 
deles. Mas, o consumo foi aqui. 

Mas, o que está faltando para 
transformar Cascavel?
Existem duas formas de ser ges-
tor: conservador ou empreende-
dor. Depende muito do perfi l do 

gestor. Numa cidade pequena, o 
gestor vai cuidar da saúde, da educa-

ção, da segurança... Mas, numa cidade 
do porte de Cascavel, o gestor precisa 

fazer tudo isso e também ser empreendedor. 
Não faço crítica a nenhum ex-prefeito. Todos 
eles contribuíram na sua época, mas agora é 
hora de dar um passo a mais. O que afi nal o 
povo quer de Cascavel? Uma cidade conserva-
dora ou uma cidade metalmecânica e agroin-
dustrial? É uma ideia que é plantada como 
uma semente, que deve ser cultivada pelos 
próximos prefeitos, para termos um norte de 
desenvolvimento na cidade.

Como você avalia hoje a gestão do prefeito 
Leonaldo Paranhos?
O prefeito Paranhos está no último ano do seu 
mandato. Ele pegou o plano plurianual que 
o Edgar deixou pronto. Ele executou e muito 
bem. Agora que nós vamos ver qual a propos-
ta e quem é Paranhos administrativamente. O 
Paranhos pegou essa pandemia de atravessa-
do, que arrebentou com a economia de Casca-
vel, do Paraná, do Brasil, do mundo. Agora va-
mos ver como será a gestão. Veio a depressão 
e agora vamos ver como vamos sair. Até por 
que eu imagino que nenhum prefeito acorda 
pensando em não fazer o melhor pelo povo. É 
claro que cada um tem o seu perfi l e isso que 
precisa ser avaliado na eleição.

Em você não tendo sucesso no primeiro tur-
no das eleições, está pré-disposto a estar com 
o Paranhos num eventual segundo turno? 
Isso já está claro?
Não está claro. Eu tenho conversado com o 
Pacheco, com o Edgar Bueno e com o Para-
nhos. Com os três eu tenho laços de amizade 
e respeito. O Paranhos foi candidato a depu-
tado estadual pelo PSC e meu pai a deputa-
do federal pelo PSC. Nós temos uma história. 
Fizemos uma dobrada vitoriosa e foram dois 
bons deputados. Na primeira campanha de 
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Com o aumento da velocidade de 
disseminação do novo coronaví-
rus, a Prefeitura de Cascavel resol-
veu intensifi car a fi scalização para 
cobrar o cumprimento das regras 
sanitárias estabelecidas por decreto 
municipal. Mas, parece que o rigor 
só se aplica às pequenas empresas, 
enquanto que nos grandes frigorífi -
cos, onde comprovadamente, houve 
maior disseminação da doença, ne-
nhuma providência mais enérgica 
foi tomada. 

Operação integrada
Na noite da última quarta-feira (10), 
uma Operação Integrada de Fisca-
lização Urbana (Aifu) foi realizada 
em diferentes pontos de Cascavel. A 
fi scalização vistoriou oito estabeleci-
mentos comerciais. Dos oito estabe-
lecimentos fi scalizados em apenas 
um não foram encontradas irregula-
ridades. Todos os demais acabaram 

fechados por descumprirem ao de-
creto e/ou por não possuírem alvará.

No total, a fi scalização abordou 
mais de cem pessoas que foram 
orientadas sobre as medidas em vi-
gor e que precisam ser respeitadas 
nesse momento de pandemia. As 
principais orientações foram sobre o 
uso de máscara e aglomerações. 

Frigorífi cos
Por outro lado, mesmo com a in-
formação de que havia um surto de 
coronavírus nos frigorífi cos da Lar 
e da Coopavel na cidade, a Prefei-
tura de Cascavel informou que por 
enquanto não há necessidade de 
medidas sanitárias de fechamen-
to parcial ou total de frigorífi cos no 
município. Segundo nota da Secre-
taria Municipal de Saúde, a decisão 
foi tomada tendo por base a análise 
dos cenários, dados e informações 
de inspeções in loco nos frigorífi cos 

com mais de 500 trabalhadores.
O surto nos frigorífi cos foi de-

nunciado na semana passada pela 
AP-LER (Associação dos Portadores 
de Lesões por Esforços Repetitivos), 
que protocolou pedido de providên-
cias junto ao COE - Centro de Opera-
ções de Emergências.

A situação também preocupa o 
Ministério Público do Trabalho, que 
moveu uma Ação Civil Pública para 
pedir a suspensão de atividades no 
frigorífi co da Coopavel. O MPT diz 
que, de acordo com relatórios téc-
nicos produzidos pelos órgãos de 
fi scalização, os inúmeros casos de 
Covid-19 registrados estão relacio-
nados a falhas na adoção de proce-
dimentos de prevenção à dissemina-
ção da doença. Até esta quinta-feira 
(11), Cascavel registrava 1.030 casos 
de coronavírus, além de 12 óbitos. 
Foram 346 só na última semana, ou 
seja 33,6% do total. 

Prefeitura fecha pequenas 
empresas por descumprir 
regras sanitárias 
Por outro lado, disse que não há razão para intervir nos 
frigorífi cos que registraram surtos da doença e continuam 
operando normalmente

Os vereadores Fernando Hallberg, 
Paulo Porto e Jorge Bocasanta con-
tinuam buscando informações so-
bre os contratos de publicidade da 
prefeitura de Cascavel e dados deta-
lhados de como o dinheiro é gasto, 
aonde e o porquê. Recentemente o 
Tribunal de Contas do Paraná acei-
tou a representação dos parlamen-
tares que indicava supostas irregu-
laridades na condução de contratos 
de publicidade celebrados pelo mu-
nicípio desde 2014. Agora, um re-
querimento foi encaminhado ao 
secretário de Comunicação, Jeferson 
Lobo, cobrando a transparência des-
tas informações. Fernando Hallberg 
explica que “ainda que o TCE tenha 
aceito nossa representação, existem 
pontos omissos que a Prefeitura não 
explicou quando apresentou sua de-
fesa preliminar e também questões 
que o Conselheiro do Tribunal não 
analisou, por isso vamos pedir em-
bargos de declaração”.

De acordo com a Lei Federal 
12.232/2010, a prefeitura não deve 
apenas divulgar os dados, como fa-
zê-lo em um site específi co para esta 
função. No Art.  16, está previsto que 
“as informações sobre a execução do 
contrato, com os nomes dos forne-
cedores de serviços especializados 
e veículos, serão divulgadas em sítio 

próprio aberto para o contrato na 
rede mundial de computadores” e 
ainda “as informações sobre valores 
pagos serão divulgadas pelos totais 
de cada tipo de serviço de fornece-
dores e de cada meio de divulgação”.

O Tribunal de Contas do Paraná 
não aceitou suspensão dos contra-
tos através de liminar, mas acatou 
os demais pedidos dos vereadores 
justifi cando que diante da possível 
ocorrência de ilegalidade, a “decisão 
deveria ser pelo interesse público”.

Para entender
Os contratos envolvem três agências 
de publicidade, todas contratadas 
pelo valor de R$ 1.666.666,67 para 
prestar serviços de comunicação 
com caráter educativo, informativo 
ou de orientação social ao público.

Os vereadores buscaram a lici-
tação na íntegra, bem como vários 
arquivos e aditivos dos contratos, 
porém não encontraram os docu-
mentos no Portal da Transparência e 
não conseguiram obtê-los por ofício 
à prefeitura. Na representação, os 
parlamentares indicam ainda que 
“os prazos de prorrogação contratu-
al são divergentes: o contrato inicial 
por 24 meses, a primeira prorroga-
ção por 12 meses e depois mais qua-
tro prorrogações sucessivas por seis 

meses e por fi m a prorrogação de 12 
meses”, explica Hallberg. Na repre-
sentação, os parlamentares desta-
cam que a “prorrogação contratual 
por até mais doze meses aplicado a 
serviços contínuos somente é perti-
nente em situações excepcionais ou 
imprevistas, não sendo cabível sua 
adoção justifi cável apenas porque 
os preços se mostram vantajosos 
para a Administração”.

“O contrato vem sendo renovado 
desde 2014 sob a mesma justifi cati-
va. Ou seja, não há concorrência pú-
blica para o serviço há mais de seis 
anos”, critica Paulo Porto. O vereador 
lembra ainda do dever da Adminis-
tração em dar transparência aos atos 
ofi ciais, sob o risco de o prefeito ter 
cometido crime funcional.

Aditivos do contrato
Outro questionamento dos verea-
dores diz respeito ao acréscimo de 
25% ao contrato inicial e posteriores 
aditivos sem a devida justifi cativa 
de interesse público. Foram feitas 
quatro prorrogações por seis meses 
cada, pelo valor de R$ 520.833,32, 
que no entendimento dos denun-
ciantes deveria ter sido fi rmado por 
R$ 416.666,67, gerando ao longo do 
processo um prejuízo de no mínimo 
R$ 4.374.999,72.

TCE aceita representação que questiona 
gastos da Prefeitura com publicidade 

O boletim desta quinta-feira 
(11) da Secretaria Municipal de 
Saúde aponta um novo pico de 
casos confi rmados de coronaví-
rus na cidade. Foram 117 novos 
diagnósticos em 24 horas, ele-
vando para 1.030 o total acumu-
lado de pessoas infectadas des-
de que começou a pandemia.
O número de pacientes ativos tam-
bém aumentou signifi cativamen-
te, uma vez que o número de no-
vos diagnósticos foi bem superior 
ao de pacientes curados. Eram 346 
casos ativos, sendo a Secretaria de 
Saúde, sendo que havia 11 inter-
nados em UTI e 9 em enfermaria.
Pelo boletim, a Secretaria de Saú-
de ainda aguardava o resultado 
de exames de outros 40 pacientes 
com suspeita da doença. Entre es-

tes, 10 estão em UTI e 30 em en-
fermaria. O Município ainda mo-
nitorava outros 1.191 pacientes 
que apresentam sintomas da do-
ença mas não realizaram exames. 
Eram 676 os pacientes curados 
e 12 óbitos. O último destes foi 
confi rmado também nesta quin-
ta-feira e trata-se de uma mulher 
de 71 anos que estava internada 
em Foz do Iguaçu. Mesmo as-
sim, Cascavel segue com a me-
nor taxa de letalidade do Estado. 
O que preocupa é o aumento gra-
dativo da taxa de ocupação dos 
leitos de UTI exclusivos para Co-
vid-19. Mesmo com os 10 leitos 
adicionais liberados esta semana 
no Hospital Universitário, a taxa 
de ocupação para a região macro 
oeste era de 67%.

Com 12 óbitos, Cascavel 
já tem mais de 1000 
casos de coronavírus

CASCAVEL



6. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2020

CASCAVEL

Com inspiração nas grandes ci-
dades não só do Brasil, mas do 
mundo, o serviço de comparti-
lhamento de bicicletas iniciou no 
final de semana passado as ope-
rações em Cascavel. O Município 
é o único do Paraná a ter o serviço 
nessa modalidade em atividade. 
Da região Sul, é o segundo, atrás 
apenas de Passo Fundo, cidade 
do Rio Grande do Sul.

De imediato, são 21 bicicle-
tas disponíveis em três estações: 
uma na Praça da Bíblia, outra no 
Calçadão em frente à Catedral e a 
terceira na Estação da Cidadania, 
antigo Terminal Leste. Cada um 
dos pontos, conta com sete veí-
culos. Até o fim da implantação, 

Cascavel terá o total de 8 estações 
e 56 bicicletas.

Como usar?
O serviço é muito simples de ser 
aderido na prática pelos cascave-
lenses. O primeiro passo é fazer o 
cadastro no site ou aplicativo Vai 
de Bici: https://www.cascavelvai-
debici.mobhis.com.br/.

Na plataforma, você preenche 
todos os dados e escolhe o pla-
no. São três disponíveis: diário no 
valor de R$ 5, mensal por R$ 15 e 
anual de R$ 90. O pagamento é 
feito automaticamente pelo car-
tão de crédito.

Com o cadastro aprovado, o ci-
dadão só precisa ir até uma esta-

ção, colocar os dados como CPF e 
senha no Totem e pronto. É só es-
colher a bicicleta e sair pedalan-
do pela cidade. “O passe que você 
compra te dá direito a usar por 
uma hora. Então, você entrega a 
bicicleta em qualquer estação e 
espera por 30 minutos, isso para 
que realmente tenha o comparti-
lhamento. Porém, após esse perí-
odo, você pode usar novamente. 
Não há limite”, explica Hamilton 
Sena, o diretor de engenharia da 
Mobhis, empresa responsável 
pelo serviço.

O serviço fica disponível das 6h 
às 22h. Caso não seja cumprido o 
estabelecido, o usuário fica sujei-
to à multa no cartão de crédito.

São três estações em funcionamento, com 21 bicicletas Secom

Idosos residentes em Cascavel 
podem participar do processo se-
letivo de 40 novas moradias que 
serão construídas pela Cohapar 
na cidade. O condomínio faz parte 
do programa Viver Mais Paraná, 
do Governo do Estado, desenvol-
vido em parceria com a Prefeitura 
de Cascavel.  

Podem participar da seleção 
das futuras casas pessoas soltei-
ras ou casadas, com 60 anos ou 
mais, com renda de um a seis sa-
lários mínimos e que não sejam 
proprietários de imóveis. As ins-
crições devem ser realizadas pelo 
site cohapar.pr.gov.br/cadastro e 
possuem validade de dois anos.

Quem tiver dúvidas, dificulda-
des ou necessidade de assistência 
com o sistema de cadastro pode 
procurar o atendimento telefô-
nico da Cohapar ligando gra-
tuitamente para o número 0800 
645 0055. Devido à pandemia da 
Covid-19, os atendimentos estão 
sendo prestados em horário re-
duzido apenas por telefone, de 
segunda à sexta-feira, das 14h às 
17h.

A prioridade de atendimento 
será para pessoas residentes em 
áreas de risco, com deficiência, 
beneficiários de programas so-
ciais como o Bolsa Família e Be-
nefício de Prestação Continuada 
(BPC), entre outros critérios esta-
belecidos pelo Governo do Estado.

O empreendimento
Os imóveis serão construídos em 
formato de condomínio horizon-
tal fechado, com completa infra-
estrutura de saúde e lazer. As uni-
dades habitacionais contarão com 
um dormitório, sala, banheiro, co-
zinha, e varanda, com arquitetura 
adaptada e itens de acessibilidade 
para atender plenamente as ne-
cessidades dos futuros residentes.

As áreas comuns do empreen-
dimento incluem uma praça de 

convivência, biblioteca, sala de 
informática, academia ao ar livre, 
piscina para hidroginástica, horta 
comunitária, salão de festas e ati-
vidades equipados com cozinha e 
churrasqueira, pista de caminha-
da e quiosques multiuso e mobili-
ários para a prática de jogos.

Atenção social
Os futuros moradores terão o 
acompanhamento periódico de 
profissionais das áreas de saúde 
e assistência social do município. 
Para isso, o condomínio contará 
com um ambulatório para atendi-
mentos básicos.

Os idosos selecionados pela 
equipe da Cohapar poderão usu-
fruir dos imóveis por tempo inde-
finido, a partir do pagamento de 
um aluguel social limitado ao va-
lor de 15% de um salário mínimo 
nacional, que equivale atualmen-
te a R$ 156,75. Os recursos serão 
revertidos para a companhia para 
a realização de novos investimen-
tos em habitação popular.

Os interessados que possuem 
cadastro ativo no sistema da com-
panhia realizado nos últimos dois 
anos estão automaticamente ha-
bilitados para participarem do 
processo. É necessário, porém, 
atualizar dados como renda, e 
estado civil, caso tenham havido 
mudanças desde a realização da 
inscrição.

O processo licitatório de leilão de 
móveis inservíveis que aconteceria 
no auditório da Prefeitura de Casca-
vel, na próxima segunda-feira, dia 
15 de junho, será realizado no anfi-
teatro Emir Sfair, no Centro de Con-
venções e Eventos, na mesma data.

A mudança de local se deve ao 
fato de o auditório do Paço Munici-
pal estar em reformas. 

No total, são cerca de 10 mil itens 
divididos em 58 lotes. O leilão será 
no auditório da Prefeitura, às 9h, e 
os lances poderão ser feitos online 
e presencial, conforme as regras do 

edital.
De acordo com a Divisão de Patri-

mônio Mobiliário e Imobiliário, os 
bens estão alocados em diferentes 
locais da cidade e os interessados 
poderão visitar esses espaços para 
avaliar os lotes.

Os lotes são compostos por mó-
veis, eletrônicos, itens de informá-
tica, reatores, automóveis e maqui-
nários.

O edital,comunicados oficiais e 
fotos estão disponíveis no portal ps-
nleiloes.com.br, bem como em cas-
cavel.atende.net, na aba licitações.

Cohapar abre inscrições 
para condomínio de 
idosos em Cascavel

Leilão de inservíveis será 
realizado na segunda no 

anfiteatro Emir Sfair

Serão 40 novas moradias que serão 
construídas pela Cohapar na cidade

Cascavel ativa 
compartilhamento 

de bicicletas 
Cidade é a única do Paraná e segundo da região 

Sul a oferecer este serviço
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Um momento de sensibilidade extra e 
que pede para você também se isolar, 
refl etir, pensar melhor sobre tudo que 
está acontecendo em sua vida. O céu 
do momento pede mais sensibilidade 
também para entender onde você preci-
sa colocar mais ou menos energia. Mais 
diálogo na família.

Touro  (21/4 a 20/5)
A semana tende a ser mais leve e tran-
quila com relação as anteriores. As con-
versas com amigos podem ser bastante 
inspiradoras e você pode até começar 
um novo projeto em grupo ou equipe. 
Uma semana ótima para começar no-
vos cursos.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Assuntos de trabalho podem ganhar 
movimento e você pode ter boas notí-
cias e ideias. Pode também encontrar 
novos caminhos e saídas criativas para 
seus maiores desafi os. Suas relações 
talvez precisem de algum ajuste ou con-
versa para aparar as arestas.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Uma semana cheia de sensibilidade, 
mas que você pode atravessar de um 
forma melhor se souber entender o que 
está sentindo e conseguir conversar so-
bre isso com alguém. A comunicação 
está super favorecida e você pode se 

sentir mais criativo e cheio de ideias. 

Leão  (22/7 a 22/8)
Dias de mais ansiedade, leonino e você 
precisa tomar cuidado para não agir por 
impulso ou fazer alguma coisa da qual 
possa se arrepender depois. Aproveite 
para falar e resolver tudo que tem pen-
dente com outras pessoas.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Mantenha sua atenção para aproveitar 
bem cada oportunidade. E aproveite 
para criar algumas delas também. O 
céu da semana pode trazer tensões fa-
miliares e uma demanda aumentada no 
trabalho e será preciso boa organização 
para dar conta de tudo que precisa fazer.

Libra  (23/9 a 22/10)
Esses dias podem ser um pouco mais 
leves, especialmente se você focar nas 
coisas que estão dando certo e abrindo 
mão de sofrer pelo que não está funcio-
nando como você gostaria. Não tenha 
medo de dar sua opinião.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Confi e mais nos outros e em você, não 
tenha medo de falar sobre seus senti-
mentos. Foco nos assuntos que te dão 
mais prazer e busque a felicidade. Só 
tome cuidado para não gastar mais do 
que deve. É preciso cuidar bem do di-
nheiro.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Com o passar dos dias a tendência é 
que você vá acalmando seu coração. Há 
um foco especial nos assuntos da casa 
e da família e em tudo que é pessoal. Es-
pecialmente seus relacionamentos, que 
talvez precisem de algumas conversas 
e ajustes.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Busque momentos de refl exão e cui-
dado para não exigir demais de você e 
também dos outros. Seu nível de stress 
e irritação pode aumentar e é preciso 
cuidado para não implicar ou brigar de-
mais. Tente conversar com quem te ins-
pira e evite as discussões.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Boa semana nos assuntos de trabalho, 
com novidades e oportunidades. Sua 
vida afetiva pode ganhar movimento e 
você também pode resgatar velhos hob-
bies e paixões. Amores do passado tam-
bém podem surgir, assim como amigos 
antigos e contatos.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Cuidado com a irritação extra que pode 
fazer com que brigue mais com os ou-
tros. O céu da semana pede mais orga-
nização emocional e prática para dar 
conta de todos os assuntos que podem 
se movimentar ao mesmo tempo. Boas 
notícias ligadas a gente querida. 

Humor

Cruzada

Saúde
A pior vida
O cigarro, o chiclete e a ambu-
lância estavam falando sobre 
suas vidas. E o cigarro começou: 
- Minha vida é a pior; eles me ti-
ram da caixinha com os amigos, 
tacam fogo na minha bunda chu-
pam ela e me pisam. 
O segundo foi o chiclete: 
- Eles rasgam a minha roupa, me 
mastigam e ainda me jogam no 
chão. 
E a ambulância falou: 
- A minha é a pior de todas, eu 
tenho que ser pontual aí quan-
do eu chego eles abrem a 
minha bunda enfi a um ne-
gão lá dentro a ainda me 
fazem sair correndo gri-
tando IO,IO,IO,IO,IO,IO.

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

80 anos
O casal de idosos estava comple-
tando 80 anos de casados. A ve-
lha acordou às 3h da madrugada, 
tomou uma dose de pinga e disse 
pro marido:
- Véio... hoje estamos completando 
80 anos de casados. Tu não quer 
que eu vá no terreiro matar um por-
co, um carneiro, um marreco... 
E o velho disse: 
- Não veia... os bicho não tem cul-
pa.

Bêbado no ônibus
Um bêbado entrou num 
ônibus, sentou ao lado 
de uma moça e disse: 

- Mas como tu é feia, 
tu é a coisa mais 
horrível que eu já 

vi!! 
A moça olha 
para ele e res-

ponde: 
- E tu??? Seu bêba-

do nojento!!! 
E o bêbado, imediata-
mente responde: 

- É, mas amanhã eu 
estou curado!!!

Bicarbonato de sódio: 
5 usos, benefícios e cuidados
O ingrediente coringa da despensa pode ser 
usado nos cuidados pessoais

Esse é um ingrediente daqueles 
que têm diversas utilidades. Suas 
funções vão do uso na culinária e 
limpeza aos cuidados com a saúde 
e higiene, que podem dar uma turbi-
nada quando usado com os produtos 
de que você já gosta. Suas múltiplas 
fi nalidades podem ser explicadas por 
sua fórmula molecular, já que o bicar-
bonato de sódio (NaHCO3), com-
posto químico natural classifi cado 
como um sal, é levemente alcalino. 
Por isso, ele ajuda tanto na redução 
da alcalinidade quanto da acidez, tor-
nando o pH o mais próximo possível 
de 7, ou seja, neutro. 

Esfoliação caseira:
Os grânulos do bicarbonato de sódio, 
quando misturados à água, formam 
uma pasta efi ciente que, aplicada em 
movimentos circulares e delicados, 
ajuda na remoção das células mor-
tas. O procedimento renova a pele e 
potencializa a absorção dos agentes 
hidratantes. Mas atenção: a esfolia-
ção deve ser feita, no máximo, uma 
vez por semana para não provocar 
irritações e coceiras. 

Limpeza capilar profunda:
O bicarbonato de sódio ajuda no 
controle do pH do couro cabeludo, 
diminuindo os riscos de proliferação 
de fungos e bactérias, além de cola-
borar com a prevenção de dermatites 
seborreicas e outras irritações do 

couro cabeludo. Mas atenção: é im-
portante enxaguar muito bem, já que 
esse sal, por ser adstringente, pode 
ressecar os fi os. 

Combate ao mau cheiro:
O bicarbonato de sódio, assim como 
o leite de magnésia, costuma ser usa-
do como desodorante caseiro (ou de-
sodorante vegano), já que neutraliza 
o pH da pele e diminui a proliferação 
das bactérias responsáveis pelo mau 
cheiro nas axilas. Mas é aí que está 
o problema: ao tornar o meio básico, 
esse desodorante natural elimina 
não só as bactérias ruins, mas tam-
bém as bactérias boas. Sim, porque 
nosso organismo tem bactérias boas 
também. Especifi camente nas axilas, 
elas formam uma camada protetora 
da derme, tornando-a mais resistente 
as agressões externas provocadas 
pelo uso de lâminas ou roupas justas 
de tecido sintético e evitando o risco 

de irritações e alergias. E tem mais! 
O bicarbonato de sódio não contribui 
para a redução da transpiração. As-
sim, para quem sofre com a sudore-
se excessiva (hiperidrose), a solução 
é aplicar um desodorante antitranspi-
rante, que tem a formulação adequa-
da para diminuir a produção de suor e 
do odor corporal. Isso porque os sais 
de alumínio – ingredientes ativos dos 
desodorantes antitranspirantes – se 
dissolvem na superfície da pele for-
mando uma película protetora em 
forma de gel. Essa camada perma-
nece sobre a pele temporariamente e 
reduz a quantidade de suor liberada 
pelo corpo, mantendo as axilas se-
cas e, consequentemente, livres de 
mau cheiro por mais tempo. 

Dentes mais brancos:
Por ser abrasivo, o bicarbonato de 
sódio é usado nos consultórios dos 
dentistas para remover as placas 
bacterianas. Em casa, você pode fa-
zer uma pastinha de bicarbonato de 
sódio e água para escovar os dentes 
e eliminar manchas. Mas é preciso 
cuidado, pois os sais vendidos em 
farmácias e supermercados nem 
sempre têm a abrasividade contro-
lada e, se as partículas forem duras 
demais, podem desgastar o dente. 
É possível, também, fazer gargarejo 
com água e bicarbonato de sódio 
para acabar com o mau hálito. 

Banho refrescante: 
O bicarbonato de sódio pode ser 
usado em substituição aos sais de 
banho, para aquela imersão revigo-
rante. Basta adicionar meia xícara 
do sal à água da banheira para sentir 
sua pele mais limpinha. Um banho 
com sais  pode trazer uma deliciosa 
sensação de relaxamento.

mastigam e ainda me jogam no 

- A minha é a pior de todas, eu 
tenho que ser pontual aí quan-
do eu chego eles abrem a 
minha bunda enfi a um ne-
gão lá dentro a ainda me 
fazem sair correndo gri-
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que é? O carregador do meu ce-
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Um bêbado entrou num 
ônibus, sentou ao lado 
de uma moça e disse: 

- Mas como tu é feia, 
tu é a coisa mais 
horrível que eu já 

vi!! 
A moça olha 
para ele e res-

ponde: 
- E tu??? Seu bêba-

do nojento!!! 
E o bêbado, imediata-
mente responde: 

- É, mas amanhã eu 
estou curado!!!
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Bandeirantes 
expulsam os jesuítas 
A fuga dos religiosos do Oeste do Paraná atrasou a civilização em dois séculos e meio

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

E nquanto puderam, os jesuítas 
fundaram diversas cidades de 
índios – as reduções. O padre 
Simão Maceta edifi cou Jesus-
-Maria e outras reduções por 

orientação de seu superior, Antonio Ruiz 
de Montoya, para criar o fato consumado 
de que o Oeste do futuro Paraná era espa-
nhol e sob controle jesuíta: uma república 
de índios para servir de exemplo ao mun-
do.

Além de se dispor a catequizar os primei-
ros dois mil índios que passaram a viver no 
aldeamento Jesus-Maria e organizar o tra-
balho para a exploração de “matas abun-
dantes em erva-mate”, Maceta estava ob-
cecado por um objetivo, que determinou 
como sua grande missão no fi m da déca-
da de 1620: converter o aguerrido cacique 
Guairacá ao cristianismo.

A defesa que os jesuítas faziam dos ín-
dios, tentando protegê-los de uma explo-
ração impiedosa por parte dos militares 
espanhóis e de ser levados como escravos 
para domínios portugueses, acabaria por 
lhes custar muito caro. 

“As bulas pontifi cais e os éditos reais 
contra a escravização dos índios produzi-
ram irritação e rebeldia entre os escrava-
gistas de São Paulo e até do Rio” (Afrânio 
Peixoto, História do Brasil).
Crianças em canoas, os mais 
fortes a pé
Eles em breve seriam expulsos do Brasil. 
“Infelizes os jesuítas reais, primeiro desmo-
ralizados, depois expulsos de suas obras, 
encarcerados, mortos de fome e frio em 
fortalezas europeias, onde, muitas vezes, 

ambos sabiam que eles “estavam treinados 
para escravizar e matar” (Eduardo Bueno, 
História do Brasil).

A maldição dos bandeirantes
Em 1632, as últimas reduções foram sa-
queadas e destruídas. A Ciudad Real del 
Guayrá foi abaixo e em seguida abandona-
da pelos destruidores. Seus habitantes se-
guiram para as missões do Rio Grande do 
Sul, após penosas marchas pelas selvas do 
Sul brasileiro. 

Mas se o sonho de progresso, cultura e 
fraternidade dos jesuítas se transformou 
em ruínas, o destino dos cruéis bandeiran-
tes Raposo Tavares e Manuel Preto não foi 
melhor.

Manuel Preto foi morto a fl echadas em 
algum ponto entre os futuros Paraná e San-
ta Catarina, em 22 de julho de 1630. Tavares 
durou mais. Sua expedição percorreu cerca 
de dez mil quilômetros em três anos, entre 
os rios Paraguai e Solimões-Amazonas, até 
o atual Pará. 

Ali a selva o esmagou: sua tropa se viu 
reduzida a 59 brancos e alguns índios. Ao 
retornar a São Paulo, Tavares estava tão do-
ente e desfi gurado que sequer os parentes 
o reconheceram. Morreu em 1658.

Mais fácil que criar a cultivar
A “monocultura” da escravização de índios 
no interior do atual Paraná para o trabalho 
nas minas, fazendas de criação e usinas de 
açúcar de São Vicente e Nordeste sofreu 
um forte impacto com o despovoamento 
da região, afetando seriamente os negócios 
dos bandeirantes.

“Tinham desistido de cultivar suas ter-
ras, de cuidar de seu gado, renunciando 
às doçuras do lar – a caça aos indígenas 
constituía sua única ocupação; era isso, 
para eles, uma verdadeira paixão, sendo-
-lhes também copiosa fonte de riquezas” 
(Auguste de Saint-Hilaire, Segunda viagem 
a São Paulo).

A campanha de destruição das povo-
ações dirigidas pelos padres jesuítas iria 
fazer de Antônio Raposo Tavares, o mais 
famoso bandeirante, o “responsável pela 
morte de quinze mil índios, e aprisiona-
mento de outros sessenta e cinco mil, le-
vados acorrentados para São Paulo, onde 
foram vendidos para servirem de mão-de-
-obra escrava aos senhores feudais” (João 
Carlos Vicente Ferreira, O Paraná e seus 
municípios).

Em cinco anos, além dos aprisionados, 
“aproximadamente 40 mil fugiram e entre 
100 e 150 mil foram mortos e feridos ou 
simplesmente dizimados” (Omar Feda-
to Aleksiejuk e Zido Raddatz, IBGE Cida-
des@).

A perseguição continuou
Com a fácil vitória dos bandeirantes lusi-
tanos sobre os jesuítas espanhóis no Oes-
te do Paraná e seus índios desarmados, a 
frente de luta dos luso-brasileiros se deslo-
ca para a resistência ao domínio holandês 
no Nordeste. 

Após a ocupação do Recife, em 1635, da 
Bahia até o litoral Norte o Brasil agora seria 
holandês, sob o comando de Maurício de 
Nassau (1604–1679), por mais de duas dé-
cadas.

A preocupação com os holandeses não 
impediu que os lusitanos, sob o comando 
de Fernão Dias Paes Leme (c.1608–1681), 
o célebre Caçador de Esmeraldas, atraves-
sassem os planaltos do Paraná para ultra-
passar o Rio Iguaçu e ir atrás dos índios que 
se deslocaram ao Sul, rumo ao Rio Taquari 
(Alfredo Ellis Júnior, O Bandeirismo Paulis-
ta e o Recuo do Meridiano). 

nem mesmo receberam um sepultamento 
decente” (Pedro Ignácio Schmitz, A mis-
são: peripécias das reduções jesuíticas).

Até o sítio completo imposto em 1631 
pelos bandeirantes, na batalha fi nal da 
região, a Ciudad del Guayrá chegou a abri-
gar cinco mil pessoas, em uma área de 120 
hectares, com mais doze mil ao redor. 

Todos fugiram quando os bandeirantes 
paulistas, armados de arcabuzes, espingar-
das de pederneiras, pistolas, adagas e es-
padas, cercaram seus redutos desarmados.  
“Está a vila muy apertada e atrincheirada 
por estar cercada pelos portugueses de São 
Paulo”, escreveu à Espanha o bispo Cristó-
vão de Aresti.

Com a aproximação dos bandeirantes a 
Guayrá, as canoas foram lançadas deses-
peradamente nas águas. Além do grupo 
embarcado, com idosos, mulheres e crian-
ças, seguiu outro, a pé. 

A marcha dos doze mil
O padre Montoya foge com cinco mil dos 
doze mil retirantes e a maior parte se des-
loca inicialmente para as reduções de Nati-
vidad e Santa Maria La Mayor, a misteriosa 
redução supostamente plantada nos arre-
dores da futura Foz do Iguaçu.

Os demais foram reconstruir as reduções 
de Loreto e San Ignácio Mini, em territó-
rio hoje argentino, junto ao Rio Jubaburu, 
ao cabo de quase dois mil quilômetros de 
marcha. Era o fi m do sonho de civilização 
no interior do Paraná, que seria qualifi cado 
pelo padre Clóvis Lugon como “República 
Comunista Cristã dos Guaranis”.

As cidades indígenas, bem organizadas e 
produtivas, foram arrasadas pelos bandei-

rantes, mas no contexto de uma narrativa 
hegemônica paulista eles foram transfor-
mados em heróis brasileiros. A destruição 
causada pelos bandeirantes na primeira 
experiência civilizadora no Oeste do Pa-
raná foi maquiada pela história ofi cial no 
mito do “bandeirante herói”.

Os historiadores Afonso Taunay e Alfredo 
Ellis Jr. preferiram forjar para os caçadores 
de homens uma imagem positiva, mas 

Em painel de Euro Brandão no Museu Paranaense, padre Antonio de Montoya ordena o êxodo de Guayrá para o Sul 

Antônio Raposo Tavares: estátua no Museu 
Paulista celebra sua visão de desbravador 
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A área de atuação do Batalhão de Fronteira compreende os 139 municípios que fazem divisa com o Paraguai 
e Argentina e com os estados do Mato Grosso do Sul e Santa Catarina

BPFron completa oito anos de combate 
ao tráfico de drogas e ao contrabando 

O Batalhão de Polícia de Frontei-
ra (BPFron) completa neste mês 
oito anos de atuação, engloban-
do 139 municípios paranaenses. 
Com sede em Marechal Cândido 
Rondon e três companhias su-
bordinadas, uma instalada na 
própria sede, em Marechal Cân-
dido Rondon, uma em Guaíra e 
outra em Santo Antônio do Su-
doeste, a unidade já apreendeu 
mais de 66 toneladas de drogas e 
abordou cerca de 618 mil pessoas 
neste período. O balanço das ati-
vidades foi divulgado nesta quar-
ta-feira (10).

Nos oito anos de atuação da 
unidade, em torno de 4 mil pes-
soas foram detidas e 672 manda-
dos de prisão foram cumpridos. 
O BPFron cumpriu, ainda, 187 
mandados de busca e apreensão. 

Desde a criação do BPFron, 
foram aproximadamente 54 mil 
veículos abordados, 3.153 apre-
endidos e 531 recuperados. Hou-
ve também as apreensões de 268 
embarcações e 147 motores de 
popa para barco, utilizados pelos 
criminosos ou roubados. Agindo 
constantemente no combate ao 
contrabando e tráfico de drogas, 
durante as atividades rotineiras e 
operações policiais foram apre-
endidas as 643 armas de fogo e 
29.847 munições.

Drogas
Desde 2012, foram apreendidas 
aproximadamente 66 toneladas 
de drogas na área de atuação da 
unidade especializada. Destas, 
65 toneladas são de maconha, 
454 quilos de cocaína, 418 quilos 

ta. São mais de duas toneladas 
de alimentos e de 4,2 mil litros de 
bebidas retirados de circulação. 
Também foram apreendidos R$ 
3,9 milhões e US$ 126 mil em es-
pécie, além de R$ 35 mil em moe-
da nacional falsificada.

Integração
O BPFron atua em parceria com 
outros órgãos na faixa de frontei-
ra, como guardas municipais, Po-
lícia Civil, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, Receita Fede-
ral, Agência Brasileira de Inteli-
gência  (Abin), Exército Brasileiro, 
forças de segurança do Paraguai e 
da Argentina, entre outros.

As unidades se reúnem cons-
tantemente no Gabinete de 
Gestão Integrada de Frontei-
ra (GGIFron), criado para troca 
de informações e boas práticas. 
Além disso, o BPFron integra o 
Centro Integrado de Operações 
de Fronteira (CIOF), unidade for-

GERAL

O BPFron atua em 139 municípios na fronteira com o Paraguai e a Argentina 

O porto paranaense receberá, nas próximas semanas, seis navios para 
exportar automóveis produzidos no Estado Divulgação

As exportações de veículos estão 
em alta nos Portos do Paraná. 
Com a retomada da produção 
da Renault e da Volkswagen, 
em São José dos Pinhais, Região 
Metropolitana de Curitiba, e o 
atendimento da demanda inter-
nacional, que estava represada 
pela pandemia da Covid-19, o 
Porto de Paranaguá receberá, 
nas próximas semanas, seis na-
vios para o embarque dos auto-
móveis produzidos no Estado. 
Na última segunda-feira (08), o 
navio no Dover HighWay embar-
cou 2.473 veículos com destino à 

Argentina, Colômbia e México. 
Na semana anterior, Paranaguá 
recebeu a embarcação General 
San Martin, que levou 1.339 au-
tomóveis para países da América 
Latina.  Também estão previstos 
a chegada dos navios Michigan 
HightWay, Grande Argentina, 
Gran San Paolo e o retorno do 
General San Martin.

De acordo com o diretor de 
Operações Portuárias, Luiz Tei-
xeira Júnior, a retomada das ex-
portações é um indicativo positi-
vo que o mercado internacional 
já se recupera. 

Porto de Paranaguá 
retoma exportação 
de automóveis 

de crack, 176 quilos de haxixe e 
26 quilos de skank. Além disso, 
a Polícia Militar interceptou 76 
plantas de maconha, dois quilos 
de pasta base (cocaína), 2.763 
comprimidos de ecstasy e 1.127 
frascos de lança perfume.

Contrabando
A área de atuação do Batalhão 
de Fronteira compreende os 139 
municípios que fazem divisa com 
o Paraguai e Argentina e com os 
estados do Mato Grosso do Sul e 
Santa Catarina. Na região, foram 
apreendidos 56.683 volumes de 
produtos contrabandeados, 8.268 
unidades de mercadorias diver-
sas identificadas e cerca de 60 mi-
lhões de maços de cigarros.

“Nesses oito anos de existência, 
o Batalhão de Fronteira já causou 
aos criminosos um prejuízo de 
aproximadamente R$ 82 milhões 
em apreensão de drogas e, em 
relação ao cigarro, que é um dos 
produtos de delito incidente, nós 
já ultrapassamos a casa dos R$ 
312 milhões de reais em apreen-
são”, informou o comandante do 
Batalhão de Polícia de Fronteira, 
major André Cristiano Dorecki.

No período contabilizado tam-
bém foram retirados de circu-
lação 1.743 eletrônicos, 12.544 
pneus, 512 rádio comunicadores, 
210 mil medicamentos e anaboli-
zantes e 14,6 mil quilos de agro-
tóxicos. Ainda foram apreendidas 
120 placas balísticas e 40 capace-
tes balísticos, geralmente produ-
tos de furto ou compras ilegais.

Alimentos e bebidas contra-
bandeados também estão na lis-

A qualificação da mão de obra 
dos chamados TPAs, dos portos 
de Paranaguá e Antonina, é re-
conhecida internacionalmente. 
Os índices de avaria registrados 
nos portos paranaenses são re-
ferência para os demais portos 
brasileiros.

Segundo Arnaud Nobre For-
miga, gerente de operações da 
empresa que opera este tipo de 
embarque, a Marcon Logística 
Portuária, a tendência é que o 
ritmo de exportações, aos pou-
cos, retorne ao que era antes da 
pandemia. “Foram quase dois 
meses sem movimentações de 
automóveis no Porto de Parana-
guá. 

O retorno das atividades acon-
tece com todo o cuidado e segu-
rança, para os trabalhadores das 
fábricas e também aos portuá-
rios”, afirma.

mada por forças nacionais e es-
taduais que trabalham de forma 
integrada em operações osten-
sivas, auxílio das investigações e 
combate às facções criminosas.

O comandante do BPFron res-
salta que a essência da unidade é 
esse  trabalho integrado com ou-
tras forças. Segundo ele, o bata-
lhão é exemplo no fornecimento 
de capacitações a policiais e na 
elaboração de grandes operações.

Atuando diariamente com di-
versas viaturas e armamento es-
pecífico para a região, o BPFron 
tem, desde 2015, um canil com 
seis cães da raça pastor Belga 
Malinois que contribuem para a 
identificação de entorpecentes. 
Segundo o major Dorecki, a in-
tenção do batalhão é ampliar o 
canil. A unidade conta ainda com 
o Corpo de Operações de Busca e 
Repressão Aquática (Cobra).

O major acrescentou que, além 
de toda a formação que o poli-
cial já recebe quando ingressa 
na Polícia Militar do Paraná, eles 
são especializados em algumas 
temáticas como a patrulha rural 
de fronteira, que é o trabalho nas 
áreas ribeirinhas e aquáticas.

Ampliação 
O prédio da 3ª Companhia do 
Batalhão de Polícia de Fronteira 
(BPFron), em Santo Antônio do 
Sudoeste, foi reformado e entre-
gue no início deste mês. Resul-
tado de uma parceria entre Go-
verno do Estado e a prefeitura, a 
unidade conta agora com 2,5 mil 
metros de área construída e mo-
dernas instalações.
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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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