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Era pra ser só mais um número. Mas a família do 15º óbito de paciente 
de Cascavel com Covid-19 fi cou inconformada com a notícia e 
questionou a informação nas redes sociais. Com a repercussão, a 
Secretaria de Saúde emitiu nota de esclarecimento afi rmando que o que 
circula nas redes sociais é boato politiqueiro e detalhou o procedimento 
que atestou o resultado positivo para a doença, deixando claro uma 
série de pontos em que havia dúvidas. Mas, uma questão ainda não foi 
respondida. Se havia suspeita da paciente ter coronavírus, por que foi 
permitido o velório com caixão aberto?
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CHARGE

FIQUE LIGADO

Após importante reunião realizada nesta terça-feira, dia 
16/06, entre os presidentes do TSE, Câmara dos Deputados 
e Senado Federal, devidamente acompanhados por todos os 
líderes partidários, bem como, de técnicos sanitários, enfi m 
chegou-se ao entendimento acerca do adiamento das Elei-
ções do ano de 2020.

O primeiro turno está defi nido para o dia 15/11/2020, uma 
data histórica para o país, pois é o dia da Proclamação da Re-
pública, bem como, o dia que marcou a volta das eleições di-
retas no ano de 1989.

Já o segundo turno ainda está sendo debatido, com duas 
opções, entre os dias 29/11 ou 06/12.

Com este entendimento, por ora verbal, fi cou acordado 
que o Congresso Nacional iniciará as discussões para colocar 
a matéria em apreciação em duas semanas.

Para que as eleições sejam adiadas, uma complexa altera-
ção legislativa deve ser implementada pelo Congresso Na-
cional, em razão de que a data das eleições está prevista pelo 
artigo 77 da Constituição Federal. Desta forma, para se mo-
difi car esta data, será necessário fazê-la através de uma PEC 
(Proposta de Emenda a Constituição).

A votação de uma PEC é a tramitação mais complexa no 
Congresso Nacional, desde o seu início, pois a PEC só tramita 
se for apresentada pelo Presidente da República ou apresenta-
da por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara ou do Senado. 

Posteriormente deve ser aprovada em duas votações em 
cada Casa, por 3/5 (três quintos) de cada Casa Legislativa (Câ-
mara e Senado). Ainda devem ser considerados neste interim, 
os prazos regimentais para análise da CCJ da Casa de origem, 
possibilidade de emendas, prazo para colocar em votação, etc.

Todavia, com vontade política, leia-se mais de 3/5 do Con-
gresso Nacional, as peculiaridades podem ser superadas e os 
prazos cumpridos na íntegra para que a PEC seja aprovada, 
e a data das eleições legalmente seja alterada. Porém, com a 
alteração do dia da eleição através da PEC, uma série de outras 
datas sofrem com seu refl exo. Tais datas estão previstas na Lei 
nº 9.504/97 (Lei das Eleições), e possuem estrita ligação com o 
dia específi co da eleição.

Exemplo disto é a data de desincompatibilização de ser-
vidores públicos efetivos que queiram concorrer ao cargo de 
vereador, que é de 3 meses antes da eleição. Para regular estas 
datas e outros temas adjacentes ao dia da eleição, a ABRADEP 
(Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público), apresen-
tou uma proposta de Lei Ordinária, através de um grupo de 
estudos, na qual se adaptaria a legislação eleitoral às novas 
datas de realização das eleições municipais de 2020, em face 
ao excepcional adiamento decorrente da pandemia do Co-
viD-19.

Assim sendo, a ideia defendida pela ABRADEP é de que os 
prazos que já transcorreram sejam assim mantidos, como 
exemplo dos prazos da janela partidária. E que se adeque ape-
nas os prazos futuros que estão por advir, como o prazo das 
convenções partidárias, registro de candidaturas, propaganda 
eleitoral, etc. Nesta toada, teríamos os seguintes prazos:

Convenções partidárias: entre os dias 05 e 20 de Setembro. 
Registro das candidaturas: até o dia 30 de Setembro. Início da 
propaganda eleitoral: à partir do dia 01 de Outubro.

De qualquer forma, enquanto não houver a sanção da PEC 
e da Lei Ordinária, todo cuidado é pouco para os pré-candida-
tos, partidos políticos e operadores do direito.

Por enquanto, a orientação é de que pré-candidatos, parti-
dos políticos e operadores do direito devem continuar seguin-
do o Calendário Eleitoral atual, levando em consideração os 
prazos de acordo com o dia da eleição em 04 de Outubro. 

Esta medida serve para evitar problemas futuros no caso da 
PEC ou da Lei Ordinária não corresponder com as expectati-
vas dos Congressistas e da comunidade jurídica.

Entretanto, como amplamente abordado pelos Congres-
sistas, pela comunidade jurídica e pela imprensa, a probabi-
lidade é grande que de fato o 1º Turno das Eleições 2020 seja 
realizado no dia 15/11/20, e que assim como o dia da Procla-
mação da República, seja um dia histórico para a democracia 
brasileira, que soube vencer a pandemia.

Enfi m uma luz para a data 
das eleições

A Secretaria 
de Saúde de 
Cascavel teve 
que emitir 
uma nota 
de esclareci-
mento nesta 
semana para 
d e s m e n t i r 
um boato 
que ganhou força nas redes sociais, 
questionando a inclusão de uma mu-
lher de 77 anos na lista de vítimas do 
coronavírus na cidade. Num vídeo, 
que viralizou nas redes sociais, o pró-
prio fi lho da mulher questiona o exa-
me e a veracidade do diagnóstico.

Depois de quase uma semana, a 
Secretaria de Saúde apareceu para 
esclarecer os fatos, cujos argumentos 
muito provavelmente são proceden-
tes, até pela riqueza de detalhes (veja 
matéria na página 5). Mas, isso pode-
ria ter sido evitado, caso tivessem tido 
zelo maior com a própria família da 
idosa que faleceu. 

A desinformação começou a ser 
construída no contato com os fami-
liares da vítima, quando ela ainda 
estava internada. E continuou após 
a morte, tanto é que o velório foi com 
caixão aberto, contra todos os proto-
colos da saúde pública para casos sus-
peitos de Covid-19. 

A família disse que também não foi 
informada sobre o resultado positivo 
do exame para coronavírus, relatando 
que descobriu pela imprensa.

Esse episódio, junto com vários 
outros que presenciamos cada vez 
mais corriqueiramente, demonstram 
o perigo da falta de informação, ou 
da informação errada. Em tempos 

de pandemia 
e quarentena, 
i n f o r m a ç ã o 
também é arma 
de combate, 
também salva 
vidas. Por isso, 
estar atento à 
boa informação 
se faz tão neces-

sário. 
Mas, não é tão somente a informa-

ção produzida pela imprensa. A in-
formação começa por quem atua na 
frente de trabalho, passa pelas auto-
ridades de Saúde e políticos, que aca-
bam sendo as fontes ofi ciais ouvidas 
pela imprensa. 

Seguidamente recebemos boletins 
de atualização do coronavírus com 
informações desencontradas, núme-
ros que não fecham, números que re-
troagem e dados confl itantes. Corrigir 
ou retratar posteriormente é claro que 
vai gerar dúvidas e desconfi ança na 
sociedade. 

Necessitamos, também, e talvez 
com mais urgência, educar a popu-
lação para não disseminar qualquer 
conteúdo, nem acreditar em tudo. Ter 
um pouco mais de cautela antes de 
sair compartilhando e atirando para 
todos os lados.  

Estamos passando por um momen-
to muito delicado, em que muitas 
pessoas estão abaladas e procuram se 
agarrar a qualquer fi o de esperança, 
ou mesmo se desesperam com qual-
quer informação que recebem. Nessa 
realidade, é preciso combater a de-
sinformação com especial empenho, 
pois ela é tão nociva quanto o próprio 
vírus.

19 DE JUNHO
2002 - Inaugurado o Complexo Metrológico do 
Instituto de Pesos e Medidas em Cascavel.
1906 - Nasce Willy Barth em Santa Cruz do Sul 
(RS). Colonizador do médio-Oeste do Paraná, foi 
prefeito de Toledo.

20 DE JUNHO
1947 - Criada a Fundação Paranaense de Colo-
nização e Imigração, apoio estadual à povoação 
do Oeste, Norte e Noroeste paranaense.
1959 - Decreto do papa João XXIII extingue a 
Prelazia de Foz do Iguaçu e cria a Diocese de 
Toledo. 
1967 - Juiz Sydney Dittri-
ch Zappa (foto) é nomea-
do para dirigir a Comarca 
de Cascavel.
1973 - Criado o Município 
de Nova Santa Rosa. 
Desmembra-se de Toledo, 
Palotina e Terra Roxa.
1974 - Criada a Faculdade 
de Educação, Ciências e 
Letras de Cascavel (Feci-
vel), futura Unioeste.

21 DE JUNHO
1908 - Nasce José Bartnik em Canoinhas (SC). 
Vereador e empreendedor de muitas iniciativas.
1985 - Sindicatos rurais, cooperativas e agri-
cultores fecham a BR-277 em protesto contra 
a ditadura por benefi ciar as transnacionais do 
agronegócio. 

22 DE JUNHO
1966 - Assinada a Ata do Iguaçu, prevendo o 
aproveitamento hidrelétrico das Sete Quedas.

23 DE JUNHO
1876 - Descobertas as ruínas da Ciudad Real del 
Guayrá.
1976 - Criado o Parque Municipal (futuramente 
denominado Danilo Galafassi), para preservar as 
nascentes do Rio Cascavel.
2006 - Inaugurada a Delegacia da Polícia Federal 
em Cascavel e em Catanduvas a primeira Peni-
tenciária de Segurança Máxima do Brasil.

25 DE JUNHO
1977 - Inaugurado o Centro Integrado FIEP/Sesi/
Senai.
2004 - 1º Fórum do Plano Diretor, sob o tema 
“Cascavel planejada por todos para uma melhor 
qualidade de vida”.
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Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O vereador Mauro Seibert continua assediado pelo Paço. O prefeito 
Leonaldo Paranhos quer o Progressista, sigla do parlamentar, ao seu 
lado no projeto da reeleição. Só que a prefeiturável da sigla, advogada 
Inês de Paula, não cogita desistir.

☆ O pedetista Fernando Hallberg garante não ter feito nada errado no 
caso do guarda municipal Elias Silva, que acaba de representar contra 
o político. O vereador se declara pronto para prestar esclarecimentos à 
Comissão de Ética, caso interpelado.

☆ O presidente do Sismuvel, Ricieri D’Estefani, diz na imprensa estar 
decepcionado com o descaso do prefeito Leonaldo Paranhos em rela-
ção ao funcionalismo. Em três anos e cinco meses o sindicalista nunca 
conseguiu negociação pessoal com o alcaide.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

O presidente da Cohavel, Adani 
Triches (Cidadania), negou que es-
teja ocorrendo assédio de parte da 
direção da Companhia Habitacional 
contra qualquer trabalhador do órgão. 
A coluna soube nos corredores da 
Câmara Municipal que um vereador foi 
procurado por servidores dispostos a 
registrar Boletim de Ocorrência, na 15ª 
SDP. Conforme o dirigente, há cerca de 
quatro meses aconteceram mudanças 
administrativas em setores internos e 
houve reclamações pontuais normais. 
Não existe conduta irregular, garante 
Adani (foto).

Além de exigir que sua base no Le-
gislativo o autorize a não repassar 
dinheiro por tempo determinado ao 
IPMC, o prefeito Leonaldo Paranhos 
avisou seus vereadores estar propen-
so a tentar pegar grana emprestada 
do Instituto de Previdência Municipal 
de Cascavel. A operação é possível e 
já foi realizada na gestão de Salazar 
Barreiros. O empréstimo precisa de 
autorização da Câmara, mais a con-
cordância dos conselheiros do IPMC. 
O presidente do Conselho, professor 
Claudionor Pereira de Souza, disse à 
coluna ser quase impossível concre-
tizar a transação. Caso pleiteada, não 
vai passar, assegura. O Instituto tem 
mais de R$ 335 milhões aplicados no 
sistema fi nanceiro.

O caso do ex-servidor João Merlo, exonerado pelo prefeito Leonaldo Paranhos 
por estar sendo investigado no Departamento de Combate à Corrupção, na Po-
lícia Civil, poderá ter desdobramentos surpreendentes. O telefone dele está em 
poder dos agentes e contém informações interessantes. São áudios de conver-
sas entre terceiros acerca de vários assuntos. A investigação corre em sigilo.

O gerente de RH da Câmara de Vereadores, Volnei Mecabo 
(Podemos), ganhou destaque durante a semana. E já tem gen-
te achando que ele poderá ser candidato a vereador, tamanha 
exposição midiática. O servidor deu alta hospitalar depois de 
tratar Covid-19 e se dirigiu direto ao supermercado. 
Foi fl agrado e mesmo explicando estar liberado 
do isolamento, usando máscara e luvas, levou 
xingamentos de todo lado. Está quietinho, em 
casa, secando. Saúde.

Vereadora há pouco mais de 400 dias, Nadir Lovera (PROS), transformou em lei 
os projetos Aluno Nota 10, Leitor do Ano, Professor de Práticas Inovadoras, Pos-
to de Saúde Destaque e o que determina instalação de câmera em obra pública. 
Com aprovação unânime, o último é sugestão do cidadão Luiz Eduardo D’Avila 
visando permitir à população fi scalizar em tempo real. Catarinense de Concórdia, 
Nadir assumiu a vaga de Damasceno Júnior, cassado pelos colegas. Mantendo 
postura independente, a bacharel em Direito e Letras conquistou espaço e o 
respeito dos vereadores. Apoiada pelo marido, o médico e ex-vice-prefeito Jadir 
de Mattos, disputará a reeleição no partido do prefeiturável Edgar Bueno. Com 
passagem pela extinta Secretaria Anti-drogas e Procon, mora em Cascavel há 68 
anos. Boa sorte.

O respeitado advogado Luciano Braga Cortes 
(foto) ainda não parou de receber cumpri-
mentos. O procurador chefe da prefeitura e 
seus colegas de setor convenceram a juíza 
Nícia Kirchkein Cardoso e ela não deu gua-
rida ao pedido de integrantes do Ministério 
Público local. O MP teve negada liminar plei-
teando fechamento do comércio e prestação 
de serviços, em Cascavel. Braga já chegou 
a botar um pé fora do governo, 
porém decidiu permanecer 
até o fi nal da gestão. Tem 
sido mão fi rme na susten-
tação jurídica das ações 
tomadas pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos.

Adani nega 
assédio na 
Cohavel

Paranhos de olho na grana do IPMC 

Telefone de Merlo 
na polícia com surpresas

Mecabo na mídia Covid-19 
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Braga convenceu melhor que o MP
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ENTREVISTA

O deputado federal Evandro Roman 
(Patriota) participou esta sema-
na do quadro de entrevistas “Ao 
vivo de casa”, nos canais digitais 

do Preto no Branco. Aqui reproduziremos os 
principais trechos da entrevista que pode ser 
assistida na íntegra acessando o site pretono-
branco.com.br ou escaneando o QR Code no 
rodapé da página. 

Evandro Roman é professor universitá-
rio com doutorado em Educação Física pela 
Unicamp, ex-árbitro dos quadros da FIFA, 
ex-secretário de Estado do Esporte e Turis-
mo. Foi eleito deputado federal pelo PSD em 
2014. Agora está no segundo mandato, tendo 
recentemente assumido a presidência do Pa-
triota no Paraná. 

Agora, Evandro Roman é pré-candidato a 
prefeito de Cascavel. 

PRETO NO BRANCO - Como está a questão 
política em Brasília hoje. A gente percebe 
que há muita tensão no ar envolvendo os 
três poderes. Que análise você faz, que vive 
o dia a dia na capital federal? 
EVANDRO ROMAN - O que nós temos é um 
confl ito muito grande na invasão de funções 
que não competem aos poderes. Já esteve 
muito tensionado. Agora está indo por um ca-
minho de solução. Tenho entendido isso. Dá 
pra perceber que está indo para um caminho 
de entendimento. Até por que o foco agora é 
superar o momento da pandemia e criar um 
espírito de fortalecimento a partir do mo-
mento que a pandemia passar.  Toda essa bri-
ga entre os poderes só faz o dólar aumentar, 
retarda investimentos, prejudica o País no ex-
terior. Mas, já estivemos num tensionamento 
maior. Hoje temos a sensação que os poderes 
estão se respeitando mais e trabalhando mais 
dentro das suas perspectivas e limitações.

O Sr entrou na vida pública através do PSD, 
mas recentemente resolveu trocar de par-
tido e assumiu o Patriota. O que motivou 
essa mudança? Descontentamento com o 
PSD?
É uma soma de variáveis. Eu já estava insatis-
feito com o PSD e vinha manifestando isso. Já 
tinha uma difi culdade com o próprio Kassab. 
Eu busquei um voo para um partido onde eu 
me identifi casse mais. Eu me identifi co mais 
com a direita e encontrei isso no Patriota, sem 
radicalismo. O PSD tem uma linha mais so-
cialista. Foram pequenos detalhes que numa 
soma que culminaram nessa troca. Mas, só 
deixei amigos no PSD nacional, só tenho ami-
gos no PSD estadual e em Cascavel não houve 
sequer um momento de rota de colisão. In-
clusive, minha saída foi muito bem discutida 
com o governador Ratinho Jr, que acreditou 
que era uma questão de justa causa. Eu hoje 
me sinto muito mais seguro dentro do partido 
Patriota.

Essa troca de partido lhe rendeu três ações 
de infi delidade partidária. Inclusive, no 
STE, já começou esse julgamento e o rela-

Para Evandro Roman 
é necessário resgatar 
o protagonismo que 
Cascavel perdeu

tor, ministro Edson Fachin, deu seu parecer 
favorável a perda do mandato. Qual a sua 
perspectiva quanto a isso?
Como é um processo em andamento, eu 
como árbitro que fui a vida inteira, não vou 
questionar decisões que estão sendo toma-
das. Eu fui muito consciente da minha deci-
são. Não é nem perda de mandato porque eu 
sou suplente. Estão discutindo a questão da 
suplência. Os deputados que entraram com 
a ação, não estão contra o Roman. Eles estão 
favoráveis a eles. Eu encaro isso com natu-
ralidade. Em alguns momentos na vida você 
deve triunfar ou morrer e na política isso não 
é diferente. Desde 2008 tivemos mais de 60 ju-
risprudências que seguiram a mesma tese, ou 
seja, tendo a carta de anuência estão libera-
dos. Eu busquei a carta de anuência junto ao 
Kassab. Mas, se o ministro Fachin entendeu 
que a carta de anuência agora não vale mais, 
tenho que aguardar e ver o que os demais mi-
nistros pensam sobre isso. São 7 votos e até 
agora só ele votou. Mas, vamos supor que o 
pior ocorra, é vida que segue, até porque eu 
sabia os riscos que estava correndo. Na vida 
política, líder tem que ter posição, correr ris-
cos, escolhas. E a escolha que eu fi z era de que 
eu não queria mais fi car no PSD. Eu queria ir 
para um partido onde eu me encontrasse e o 
Patriota é esse partido. Tenho o sentimento de 
que fi z o que deveria ter feito.

Como que o Patriotas está estruturado 
hoje em Cascavel? Terá também candida-
tos a vereador?
Nós estamos com 46 nomes onde iremos 
selecionar e fechar nos 32 candidatos para a 
Câmara. Vamos de chapa cheia, capitanea-
dos pelos vereadores Bocasanta e o Valdecir 
Alcântara, que já têm mandato e hoje são os 
nossos principais puxadores de votos. Além 
deles temos outros nomes muito fortes. É 
uma equipe muito boa e o Patriota em Casca-
vel veio para fi car.

O que lhe motiva a ser pré-candidato a pre-
feitura de Cascavel? 
Eu acredito muito que estou preparado. Fui 
secretário de Estado e sei muito bem como 
funciona o Estado, tanto no Legislativo como 
no Executivo. Aqui em Brasília tenho tido a 
oportunidade de conhecer o caminho para 
buscar os recursos. Estou com muita vonta-
de de transformar Cascavel num grande polo 

é o que nós conseguimos ver. Quantos ou-
tros casos destes teremos? Por isso é preciso 
cautela e sabedoria para dizer o que vai fazer 
e estar preparado. Por isso eu digo que estou 
preparado, pois eu sei como funciona Brasí-
lia. Eu não terei receito de bater de Ministério 
em Ministério, comissão de orçamento, eu sei 
como funciona cada um desses setores. De-
safi os são dados a pessoas que realmente têm 

condições de enfrentá-los. Eu tenho 
condições sim de buscar seja qual 

for a condição que tiver pela 
frente. Inclusive, quanto mais 

difícil estiver, maior o com-
promisso e responsabilida-
de de saber como buscar.

Se o Evandro Roman es-
tivesse hoje na cadeira 
do prefeito Paranhos, 
teria feito algo dife-
rente nas ações de 
enfrentamento ao 
novo coronavírus na 
cidade?
Temos que ter um 
entendimento que 
o problema da Co-
vid-19 não é só de 
saúde. É também 
problema social, re-

ligioso e econômico. Eu acredito que o prefei-
to de precipitou a fechar naquele momento. 
Claro que temos que primeiramente preser-
var a vida. Mas, se fechou muito no começo 
e de forma desordenada. Fez a tentativa de 
fechar a cidade, depois da pulserinha, depois 
a pirotecnia, o exibicionismo. Faltou mais 
serenidade. Eu trataria abrindo uma postura 
de diálogo direta com a sociedade, sem fi car 
usando coletinho e fazendo exibicionismo. 
Isso não mostra nenhum entrosamento com 
a cidade. Eu teria agido com mais serenida-
de, menos alarde, mais postura, trazendo os 
poderes para a tomada de decisões. Foi algo 
vergonhoso para a cidade de Cascavel o exi-
bicionismo que nós tivemos do Executivo em 
relação ao tratamento da Covid-19.

Que tema deverá centralizar os debates 
políticos na campanha para prefeito que se 
avizinha?
Se fosse antes da pandemia eu iria por um 
caminho. Mas acho que hoje tudo será como 
iremos sair dessa pandemia. Ataques não são 
bons para ninguém. A sociedade não quer 
briga. A sociedade quer propostas exequíveis. 
Eu gostaria que fosse muito debatido o que 
queremos para Cascavel pra próxima déca-
da. Se queremos ter uma Cascavel com pulso 
fi rme, nós temos que debater questões para 
os próximos 10, 20, 30 anos, mas agindo hoje. 
Não adianta trabalhar se não for pela linha 
tecnológica e inovadora. Nós temos que pen-
sar numa Cascavel futura. Isso é pensamento 
de um estadista. Temos que pensar como tal, 
e não como um político ou governante.

Supondo uma possibilidade de segundo 
turno para a qual Roman não avançaria e 
Paranhos sim. Roman poderá estar com 
Paranhos no segundo turno?
Não. Com Paranhos não. Sem chance. Pode-
mos discutir com outro. Mas, com Paranhos 
a chance é -1, não é nem zero. O Evandro 
Roman nem cogita isso. A palavra é decep-
ção. Você erra a primeira vez até porque tem 
intenção de acertar. Mas, quando você erra a 
segunda vez é ausência de sabedoria.

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

tecnológico e de inovação. 

Qual o projeto de Evandro Roman para a 
cidade de Cascavel?
Nós perdemos muito o protagonismo nosso 
enquanto cidade centro do Oeste do Paraná. 
Temos que resgatar esse protagonismo. A nos-
sa vocação é o agronegócio é a agroindústria e 
temos que promover isso como uma política 
de município. Temos que transformar Casca-
vel para assumir esse protagonismo. Parece 
que Cascavel se encolheu. O nosso projeto é 
transformar Cascavel num polo tecnológico e 
inovador que venha a ser comparado às gran-
des cidades do Brasil e do mundo, trazendo 
investimentos para isso, usando o agronegó-
cio e a agroindústria, que puxa toda uma ou-
tra cadeia de desenvolvimento produtivo.

Que avaliação faz da gestão do atual prefei-
to Leonaldo Paranhos?
Pra mim foi uma decepção enorme. Se resu-
me a isso. As pessoas me perguntam por que 
eu rompi com o Paranhos. Eu respondo por-
que eu conheci bem ele. Mas, o que você quer 
dizer com isso? Eu conheci bem a ele. Ponto. 
Eu conheci bem ele. Temos o Paranhos das 
lives, das redes sociais. Mas nós temos o Pa-
ranhos no contato diário. Mas, eu me limito a 
isso. Ele está legitimado pelos votos até 31 de 
dezembro, inclusive com o meu voto por que 
acreditava que era a melhor estratégia. Mas a 
palavra que resume a avaliação dele é decep-
ção, principalmente pela sua postura autori-
tária, de uma pessoa que não ouve ninguém e 
pensa que sabe tudo.

O período pós-coronavírus vai exigir ainda 
mais dos futuros prefeitos das cidades. É 
certo que a arrecadação dos municípios vai 
cair. O Evandro está preparado pra encarar 
essa realidade totalmente diferente da ges-
tão pública pós-pandemia?
O pré-candidato que se posicionar hoje que 
vai fazer isso ou aquilo vai ser pior do que a 
gestão anterior. Dos grandes projetos coloca-
dos pelo atual prefeito ele não conseguiu rea-
lizar, porque ele não tinha a noção do que iria 
encontrar. Então, a primeira coisa temos que 
saber que Cascavel vamos encontrar. E o ce-
nário já está colocado. Se olharmos a ausência 
desse repasse que o prefeito não quer fazer ao 
IPMC é um golpe contra o servidor público 
que vai cair no colo do próximo prefeito. Isto 
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Uma grande polêmica se formou a 
partir da publicação em redes so-
ciais sobre o óbito de uma mulher 
de 77 anos que ocorreu no último 
dia 11 e cuja morte entrou na esta-
tística como o 15º óbito de pacien-
te de Cascavel com coronavírus. 
O óbito ocorreu na UPA Brasília e 
foi comunicado pela Secretaria de 
Saúde no último domingo (14). 

Durante a semana, familiares 
da paciente questionaram a infor-
mação. Inclusive num vídeo que 
circula nas redes sociais, o filho 
da mulher relata que ela já tinha 
vários problemas de saúde e que 
em fevereiro foi submetida a uma 
cirurgia. Relata ainda que o médi-
co informou à família que ela teve 
um infarto fulminante no dia 11, 
quando faleceu. Disse ainda que 
a mãe não apresentava nenhum 
sintoma de coronavírus e que o 
velório, inclusive, aconteceu com 
caixão aberto, normalmente. 

No vídeo, o filho disse que des-
confiou que o 15º óbito de pa-
ciente com coronavírus na cida-
de pudesse ser a sua mãe pelas 
características divulgadas pela 
imprensa no último domingo. Até 
então ninguém teria falado nada à 
família. 

Ao entrar em contato com a Se-
cretaria de Saúde na segunda-feira 
(15), o homem disse que obteve o 
resultado de dois exames, sendo 
um não reagente para Covid-19 e 
o outro positivo. O que levou ele a 
questionar a idoneidade da infor-
mação seria o horário do exame 
positivo, que teria ocorrido quan-
do a sua mãe já estava sendo vela-
da, no dia 12. 

Esclarecimento
Devido à repercussão do caso, 
nesta quinta-feira (18), a Secre-
taria Municipal de Saúde emitiu 
uma nota de esclarecimento so-
bre a questão, esmiuçando cada 

Até o último boletim divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Cascavel, divulgado na tarde desta 
quinta-feira (18), a cidade registrava 
um total acumulado de 1.617 casos 
de coronavírus. Neste dia, inclusive, 
registrou novo recorde de casos, sen-
do 178 a mais do que no dia anterior. 
Esse grande número de casos novos 
também fez subir o número de pa-
cientes ativos na cidade, que chega 
a 516.  Entre estes, havia 18 pessoas 

em UTI, 21 em enfermaria e 477 em 
isolamento domiciliar. Havia ainda 
41 casos suspeitos, dos quais 9 estão 
em UTI e 32 internados em enfer-
marias. 

Até esta quinta-feira eram 1.074 
pessoas já recuperadas da doença 
na cidade. O total de óbitos é de 27, 
sendo que 15 foram registrados na 
última semana, de sexta-feira (12) 
até quinta (18). Os mais recentes ti-
nham 40 e 47 anos. 

Os leitos de UTI do Hospital de Re-
taguarda Allan Brame Pinho  - anti-
go Hospital Santa Catarina - passa-
rão a ser exclusivos para pacientes 
suspeitos ou diagnosticados com o 
novo coronavírus (Covid-19). Com 
isso, Cascavel ganha mais 14 leitos 
de UTI e 28 de enfermaria para o 
atendimento desses pacientes.

O anúncio foi feito esta semana 
pelo secretário de Saúde, Thiago 
Daross Stefanello. Os atendimentos 
de outras patologias estão suspen-
sos neste local. 

“Só devem buscar o atendimento 
pacientes com sintomas respirató-
rios. Pessoas que apresentem dor 
de garganta, coriza, tosse, todos os 
pacientes que apresentem sinto-
mas relacionados à Covid devem 
procurar  atendimento nesse local 

(Hospital de Retaguarda)”, explica o 
secretário.

A ampliação da estrutura de 
atendimento também contempla 
outras ações de enfrentamento ao 
novo coronavírus, como a efetiva-
ção de Hospital de Campanha Nei 
Senter Martins, montado dentro do 
Centro de Convenções e Eventos de 
Cascavel. O local será um centro de 
triagem e dará suporte ao enfren-
tamento à Covid-19 diariamente, 
inclusive nos fins de semana e fe-
riados, das 7 às 19h. “Conforme o 
volume e necessidade, poderemos 
estender também para o período 
noturno”, afirma Stefanello. No lo-
cal haverá seis consultórios médi-
cos e enfermarias para observação 
de pacientes. O atendimento come-
çará na próxima segunda-feira (22).

Cascavel já acumula 
1.617 casos e 27 óbitos 
de pacientes com Covid-19

Mais leitos de UTI 
e abertura do Hospital 
de Campanha

CASCAVEL

l No dia 10/06 às 00h foi solicitado pelo médico da UPA Brasília o 
exame para confirmação da Covid-19;
l No dia 10/06 às 18h39 o exame já se encontrava no Laboratório 
Municipal para testagem, ou seja, a coleta foi realizada em 10/06.
l No dia 11/06 o Laboratório Municipal indicou que o exame iria ao 
Lacen;
l No dia 12/06 diante da urgência do caso e da impossibilidade de 
aguardar o resultado pelo Lacen, a ocorrência foi encerrada e às 
9h47 do dia 12/06 foi aberta nova ocorrência no Laboratório Munici-
pal para realizar o exame ali mesmo, sendo o resultado liberado às 
13h55 do dia 12/06;
l O procedimento que resultou na data de coleta como 12/06, que 
consta impressa no exame, e alegam que seria impossível,  pois a 
pessoa estaria sendo velada nesta mesma manhã, é pelo motivo 
que o sistema não retorna a data inicial da primeira ocorrência, e por 
isso consta a data e o horário da 2ª ocorrência feita pelo Laboratório 
Municipal.
l Para que não reste dúvida, a requisição da GAL (Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial), documento oficial emitido pelo DATASUS, 
consta o primeiro lançamento, sendo o dia 10/06 como a data da 
coleta do exame da referida pessoa, com todos os dados necessá-
rios da paciente e do exame. 
l O Laboratório Municipal de Cascavel, reconhecido e chancelado 
pelo Lacen/PR para a realização de exames para Covid-19, é coorde-
nado pela Farmacêutica/Bioquímica Nely Norder Tschurtschentha-
ler com 18 anos de serviços prestados ao Município de Cascavel, 
o exame foi assinado e testado pela Farmacêutica/Bioquímica Drª 
Joyce Thais Bogger com 15 anos de serviços prestados ao municí-
pio de Cascavel, servidoras exemplares e com experiência e conhe-
cimento altamente especializado. 

Esclarecimento
Sobre o óbito da paciente, a Secretaria esclarece: 

detalhe do que ocorreu, inclusive 
explicando a questão do horário 
de coleta do material para exame 
questionado. 

Segundo a nota da Secretaria, as 
informações divulgadas nas redes 
sociais são inverídicas, desencon-
tradas e, que “ofendem a todos os 
servidores da saúde de Cascavel 
que neste momento de pandemia 
estão se superando a cada dia em 
busca de atender a todos da me-
lhor forma possível”. 

A Secretaria de Saúde também 
lamentou o que chama de “uso 
politiqueiro de tais fatos para levar 
insegurança criar dúvidas junto à 
população de Cascavel”.

A Secretaria também diz que 
pessoas estão usando da dor e da 
fragilidade de uma família que 
perdeu seu ente querido para 
espalhar boatos, mentiras e “co-
locar em cheque o trabalho série 
e responsável dos servidores da 
SESAU”. 

Óbito de paciente com Covid-19 é questionado. 
Secretaria de Saúde diz que é boato politiqueiro 
Publicações em rede sociais questionam a causa da morte e o horário da coleta do exame. Secretaria de Saúde 
emite nota com detalhes do processo
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Os dias pedem mais recolhimento, in-
trospecção, meditação e refl exão. É 
hora de ouvir mais a sua intuição e seu 
coração. Olhar para dentro e resolver 
pendências pessoais e internas. Assun-
tos antigos e temas de família podem 
voltar à tona. Olhe para isso.

Touro  (21/4 a 20/5)
Você pode ganhar tempo para fazer 
suas mudanças com mais calma e se-
gurança. As conversas podem ser es-
pecialmente inspiradoras e vale a pena 
abrir seu coração com amigos mais pró-
ximos e trocar ideias.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
A semana pode te trazer boas notícias 
e novidades, insights e respostas impor-
tantes. Você precisa aproveitar essa boa 
maré, uma onda maior de criatividade e 
a possibilidade de criar novos caminhos 
e oportunidades. Um céu mais leve e in-
teressante pra você.

Câncer  (21/6 a 21/7)
O próximo ciclo será intenso para você 
e pode trazer surpresas e novidades. É 
hora de se cuidar mais, de se preparar 
melhor para o futuro, de fazer tudo de 
um jeito que seja de fato bom e seguro 
para você. Cuidado com a ansiedade e 
o risco aumentado de ilusão.

Leão  (22/7 a 22/8)
Cuidado para não se deixar levar pe-
los outros. É hora de saber o que quer, 
retomar os assuntos e conversas que 
são importantes pra você e não deixar 
pendências na vida, especialmente nas 
questões afetivas e emocionais. Cuide 
do seu coração.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Você está sob um céu especial, favorá-
vel, com criatividade e insights que vão 
te ajudar. O céu do momento é positivo e 
pode trazer novidades e oportunidades. 
Você precisa focar no que é mais impor-
tante e fazer acontecer. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Aproveite que esses dias estão leve-
mente mais calmos, libriano, e foco 
no que você quer e considera mais 
importante em sua vida. Assuntos de 
trabalho podem ganhar movimento e 
mudanças. Não tenha medo de mudar 
de ideia.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Com mais intensidade, mas também 
com mais força, energia, coragem e 
capacidade de superação e de lutar 
pelo que deseja. Mais romantismo e 
sentimentos à fl or da pele, favorecendo 
as relações. Não tenha medo de abrir 
seu coração.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Tentar deixar na sua vida só o que 
vale de fato a pena e fazer todos 
ajustes necessários. As coisas po-
dem parecer mais lentas nesse mo-
mento, mas é bom aproveitar para 
resolver pendências e ajustar deta-
lhes antes que as coisas se movi-
mentem mais.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Momento de estar com as pessoas 
queridas, retomar contatos e con-
versas. As conversas, aliás, são es-
pecialmente bem-vindas e trazem 
inspiração. Não se sobrecarregue 
demais, mas tente ajustar sua rotina. 
E deixe sua rotina mais confortável.

Aquário  (21/1 a 19/2)
É um bom momento para investimen-
tos e questões fi nanceiras. Ótima 
oportunidade, ainda, para que você or-
ganize melhor as coisas de trabalho, 
a rotina e encontre formas de cuidar 
melhor da sua saúde.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Você está com força extra, energia, 
capacidade de agir e fazer acontecer. 
Um bom momento para cuidar de 
você, impor mais limites e retomar 
contatos e conversas que são impor-
tantes para sua vida.

Humor

Cruzada

Saúde
Livro
- Querido, onde 
está aquele livro 
‘Como viver 100 
anos?’ 
- Joguei fora! 
- Jogou fora? Por 
quê? 
- É que sua mãe 
vem nos visitar 
amanhã e eu 
não quero que ela leia essas coi-
sas!

Contando vantagem
Um uruguaio, cansado de ouvir o 
seu amigo argentino contar van-
tagens, em dado momento da 
conversa lhe pergunta: 
- Entonces? Qué se pasó en la 
Guerra de las Malvinas?
E o argentino: 
- Bien, fuemos vice-campéon!

No Dia dos Namorados
À  noite, enquanto o marido lê  o 
jornal, a mulher comenta:
– Você  já  percebeu como vive 
o casal que mora aí  em frente? 

Parecem dois namorados! Todos 
os dias, quando chega em casa, 
o marido traz fl ores para a mu-
lher, abraç a-a e os dois fi cam se 
beijando apaixonadamente. Por 
que você  nã o faz o mesmo?
– Mas, querida, eu mal conheç o 
essa mulher!

Pinga forte
O dono do bar já estava de saco 
cheio com o bêbado, que todo 
dia vinha ali encher a cara. Numa 
daquelas, quando o bêbado pe-
diu “bota mais uma”, ele despe-
jou ácido no copo. O bêbado to-
mou, fez uma careta e disse:
- Esta é forte, hein!? 
Depois saiu, cambaleando. 
Passaram-se vários dias e o bê-
bado não apareceu mais. O dono 
do bar até fi cou preocupado, 
pensando que tinha matado o 
infeliz. Uma noite, o bêbado rea-
parece, já trançando as pernas, e 
pede uma pinga. 
O dono do bar serve a cachaça, 
o bêbado toma, faz careta, e diz: 
- Esta não, eu quero é aquela ou-
tra, que quando a gente faz xixi, 
enche a calçada de buraquinho...

Quando procurar o dentista 
durante a pandemia de Covid-19?
Veja as situações que pedem uma visita ao profi ssional 
mesmo em tempos de coronavírus e quarentena

O isolamento social imposto pela 
Covid-19 leva à restrição de acesso 
a alguns serviços, sem contar o es-
tresse relacionado ao fato de sair 
de casa. Ir ao consultório odonto-
lógico neste momento pode ge-
rar muito receio ao paciente, mas 
pode ser necessário ou obrigatório 
em alguns casos. Isso vale para 
situações que exigem avaliação 
do cirurgião-dentista e a realização 
de um tratamento para controlar 
quadros de dor ou infecção, por 
exemplo.

Pensando no fato de o corona-
vírus ser transmitido por via res-
piratória e de certos procedimen-
tos odontológicos propiciarem a 
formação de aerossóis (aquele 
spray que fi ca em suspensão no 
ar), quais seriam as situações que 
realmente requerem a procura do 

profi ssional durante a pandemia?
O ideal é o paciente entrar em 

contato com o cirurgião-dentista 
ou o atendimento odontológico 
para checar a necessidade de uma 
avaliação e tratamento presenciais 
se apresentar:
l Dor de dente aguda, de forma 
espontânea ou durante a alimenta-
ção, decorrente de infl amações da 
polpa dentária;
l Sangramento gengival frequen-
te;
l Gengiva ou o rosto inchado;
l Cárie extensa ou restaurações 
com problemas que estejam cau-
sando dor;
l Dor relacionada a processos in-
fecciosos envolvendo os terceiros 
molares (siso ou dente do juízo);
l Infecção após extração dentá-
ria;

l Abscessos de origem dentária 
ou periodontal, resultando em dor 
localizada e inchaço do rosto ou da 
gengiva;
l Fratura de dente, que provoca 
dor ou causa machucado na boca;
l Ajuste ou reparo de próteses 
dentárias fi xas ou removíveis que 
estejam causando dor ou difi cul-
dade de alimentação;
l Dor de dente onde foi realizado 
tratamento de canal;
l Ajuste, troca ou remoção do fi o 
ou do braquete do aparelho fi xo se 
estiver machucando a boca;
l Trauma dentário com movi-
mentação ou perda do dente;
l  E quando estiver para iniciar ou 
já estiver em tratamento médico e 
necessitar da fi nalização do trata-
mento odontológico para continui-
dade desse mesmo tratamento.

- Querido, onde 
está aquele livro 
‘Como viver 100 

- Jogou fora? Por 

- É que sua mãe 
vem nos visitar 
amanhã e eu 
não quero que ela leia essas coi-

Parecem dois namorados! Todos 
os dias, quando chega em casa, 
o marido traz fl ores para a mu-
lher, abraç a-a e os dois fi cam se 
beijando apaixonadamente. Por 
que você  nã o faz o mesmo?
– Mas, querida, eu mal conheç o 
essa mulher!

Pinga forte
O dono do bar já estava de saco 
cheio com o bêbado, que todo 
dia vinha ali encher a cara. Numa 
daquelas, quando o bêbado pe-
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O ouro que Eleodoro Ébano Pereira arrecadou em dois anos 
foi levado para custear a recuperação de Portugal

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

C om a fuga dos jesuítas e seus 
índios reduzidos, ou seja, 
aldeados em redutos e dou-
trinados para a produção co-
munitária exportável, o futu-

ro Paraná começou a se caracterizar como 
“território de passagem”, tese sustentada 
por muitos historiadores.

As expedições de Aleixo Garcia, Cabeza 
de Vaca e tantas outras só passaram. Os 
jesuítas vieram, tentaram construir mas 
foram obrigados a passar. Os bandeirantes 
só passaram, sem deixar nada construído. 
Em seu rastro fi caram apenas as ruínas das 
cidades de índios criadas pelos jesuítas nas 
três primeiras décadas do século XVII.

Com o despovoamento de índios, o in-
terior só continuou na mira dos bandei-
rantes à procura de ouro, necessário para 
salvar o reino português. Eles, porém, não 
só levaram ouro e índios para escravizar: 
também deixaram rastros históricos.

Em 1637, em bandeira pela região sob o 
comando de Fernão Dias Paes Leme, che-
ga o jovem Mateus Martins Leme (1619–
1697), que será no futuro nomeado “capi-
tão povoador de Curitiba”. Fernão Dias, por 
sua vez, ainda faria muita história pelos 
sertões do Paraná.

Revolução longa e cara
O ano de 1640 foi pródigo em tensões em 
Portugal que afetariam o futuro do Paraná. 
Uma delas foi A Botada dos Padres Fora, 
que culminou na expulsão dos jesuítas. 

Foi uma vingança contra os religiosos 
que inspiraram um Breve (determinação 
pessoal) do papa Urbano VIII “ameaçando 
de castigos e cóleras divinas os ímpios que 
atentassem contra a liberdade dos indíge-
nas, quer dos convertidos, quer dos infi éis” 
(Auguste de Saint-Hilaire, Viagem à Provín-
cia de São Paulo). 

A revolução de Portugal contra o domí-
nio espanhol eclode em 1º de dezembro de 
1640. É a Guerra da Restauração, que vai 
durar 28 anos. Sob o nome de d. João IV, o 
Duque de Bragança (1604–1656), é aclama-
do rei de Portugal.

O domínio espanhol arruinou os cofres 
lusos e levou Portugal a perder importan-
tes áreas coloniais, mergulhando o reino 
em séria crise econômico-fi nanceira. 

Libertava-se da Espanha e se tornava 
escravo dos cofres vazios, já sem as pers-
pectivas econômicas com que ingressara 
vitoriosamente na segunda metade do 
milênio. Com isso, o ouro do Paraná será 
necessário para pagar parte dos custos da 
revolução portuguesa. 

Só o ouro interessava
Desdobramento da situação revolucioná-

caciques indígenas ao bandeirante foi uma 
aventura pacífi ca: “Pôs-se em marcha o 
grande corpo daqueles reinos e todos se-
guiam gostosos esta transmigração debai-
xo do comando inteiramente do seu con-
quistador e amigo Fernão Dias”. 

Índios, agora armados 
Durante a resistência portuguesa ao domí-
nio espanhol, os bandeirantes saíram em 
perseguição aos índios que fugiram pelo 
Rio Paraná. Mas após o desastre do Guayrá, 
em 1629, o rei Filipe IV os autorizou fi nal-
mente a usar armas “para que possam se 
defender dos irreparáveis danos que a ex-
periência mostrou terem recebido aque-
las reduções por parte dos portugueses da 
vila de São Paulo, fi cando a maior parte 
delas destruídas, seus índios escravizados 
e como tais vendidos no Brasil ou mortos 
nos caminhos”.

A resistência aos ataques bandeirantes 
virou o jogo em 11 de março de 1641, quan-
do três mil homens da vanguarda paulista 
foram derrotados na confl uência dos rios 
Uruguai e Mbororé pelo exército de índios 
Guaranis, em maior número. Cerca de dois 
mil homens dos dois exércitos tombaram 
na batalha.

Em Portugal, já estavam em curso os pro-
testos populares motivados pelos excessos 
tributários. Ao se agravar, essa agitação le-
varia à completa independência portugue-
sa, rompendo o controle espanhol.

O clima revolucionário crescente em 
Portugal, também verifi cado na Inglaterra, 
afetou os moradores do Brasil, sinalizando 
para uma série de revoltas inicialmente ba-
seadas na contrariedade com os impostos 
e em seguida ampliadas para o sonho de 
independência. Mas por ora, e durante 200 
anos, o Oeste fi caria ignorado.

ria na península ibérica, em 1641 os ho-
landeses ocuparam o Maranhão, aprovei-
tando-se da fragilidade de Portugal, com 
os cofres vazios depois de décadas de sub-
missão à Espanha.

Eleodoro Ébano Pereira foi enviado em 
1649 à Vila de Nossa Senhora do Rosário 
de Paranaguá, primeiro núcleo urbano do 
Paraná, para comandar uma expedição. 
Ela teria que subir os rios, passar a Serra do 
Mar e alcançar o Planalto com o objetivo 
de encontrar ouro e índios para capturar. 

Concentrando-se no ouro, o grupo reu-
nido por Ébano Pereira era formado por 
sertanistas do litoral. Eles conheciam bem 
a região e os bons resultados logo aparece-
ram, com a identifi cação dos sítios aurífe-
ros.

Em fi ns de 1651, o rei João IV ordenou a 
Luís Salema de Carvalho, desembargador 
da Relação da Bahia, ir ao Sul “para fazer 
examinar as minas do descobrimento do 
capitão Eleodoro Ébano Pereira”. As notí-
cias foram ótimas: diversos veios de ouro 
foram achados.

Atraso e abandono
O reino tinha pressa em levar o máximo de 
ouro para custear a força militar de com-
bate ao domínio holandês. Ofi cializado 
como administrador das minas de ouro da 
Capitania de Paranaguá, Eleodoro Ébano 
recebeu um ofício encaminhado em maio 
de 1652 pelo governador do Rio de Janeiro, 
Salvador Correia de Sá. A ordem era limpar 
os cofres e entregar a quantia apurada ao 
emissário do governador, João Rodrigues 
Morales. 

Uma das causas do atraso no desenvol-
vimento do interior paranaense, a perda 
desse primeiro ouro ofi cial fará com que 
por longo tempo o Oeste fi que fora das 
atenções dos governos sediados no Rio de 
Janeiro e São Paulo. 

Além de incursões esporádicas dos ban-
deirantes em busca de ouro, não encentra-
do no Oeste, a ação governamental se li-
mitará ao eixo Curitiba-Litoral, depois nos 
Campos Gerais e só no fi m do século XIX 
chegará a Guarapuava.

“Gostosos” com o conquistador
Em São Paulo, o mito do heroísmo ban-
deirante criava corpo com Afonso Taunay, 
fi lho do governante paranaense e gran-
de escritor Alfredo Taunay. Ele foi um dos 
principais responsáveis pela glorifi cação 
dos bandeirantes, mesmo reconhecendo 
que foram extremamente cruéis. 

A ação dos bandeirantes, para Taunay, 
teria “as mais notáveis consequências para 
o futuro do Brasil”. Sem a ação de Antônio 
Raposo Tavares, escreveu, “a fronteira do 

Brasil seria hoje o Paranapanema. E Mato 
Grosso também não nos pertencera, espa-
nizado pelas reduções dos Itatins”.

“A lenda [do bandeirante] se incumbiu 
de ampliar-lhe o feito (,,,) fazendo-o entrar 
no Pacífi co com a espada desembainhada 
e dele tomar posse em nome da coroa de 
Portugal” (Carlos Alberto Nunes, Os Brasi-
leidas: Epopeia Nacional). 

Na versão de Taunay, a submissão dos 

João IV: 
o ouro paranaense 

pagando a revolução 
portuguesa

Papa Urbano VIII: “castigos e cóleras divinas” 
para quem oprimir índios

Ordem: limpar os 
cofres do Paraná 
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Produtoras de Jesuítas, Iracema do Oeste e Formosa do Oeste aprendem práticas de cultivo e colheita, 
torra ideal, técnicas de comercialização e criação de marca própria

Mulheres do Oeste do Paraná se 
unem para produzir café especial

Há cerca de três anos, um grupo 
de mulheres dos municípios de 
Jesuítas, Iracema do Oeste e For-
mosa do Oeste foram estimula-
das e abraçaram o compromisso 
de reavivar a produção de café na 
região. Não qualquer café, mas 
um especial que fizesse a diferen-
ça nas mesas das pessoas.

Para isso, contam com o apoio 
de técnicos do Instituto de De-
senvolvimento Rural do Paraná 
– Iapar-Emater (IDR-Paraná) e 
da Copacol. Em reuniões apren-
dem práticas para todas as fases 
da cultura, desde o cuidado com 
o solo e produção de muda até a 
comercialização, o que possibi-
lita aumento da rentabilidade e 
aprimoramento da qualidade.

O estímulo foi dado pelo téc-
nico do IDR-Paraná em Jesuítas,  
Roberto Natal Dal Molin. Segun-
do ele, os altos custos e as difi-
culdades com mão de obra são 
entraves para que a cafeicultura 
volte com a mesma força de ou-
trora nas terras tomadas hoje por 
soja e milho. “Mas sempre acre-
ditamos no potencial da região 
para produzir cafés diferencia-
dos, com valor agregado”, disse.

Em 2018, em contato com o 
Grupo Feminino da Copacol, 
o assunto ganhou força, moti-
vado também pelo exemplo de 
grupos que se formavam no Pa-
raná, como o Mulheres do Café 
do Norte Pioneiro. Um minilote 
de duas sacas foi trabalhado no 
mesmo ano na propriedade de 
uma das participantes e repre-
sentou a região no concurso Café 
Qualidade Paraná ficando entre 

Há um ano, parte do mesmo 
terreno recebeu duas mil mudas, 
com previsão de aumento. “Tem 
sido um aprendizado muito gos-
toso ver o café de outra maneira, 
dar valor para a cultura”, afirmou 
a produtora. “Antes a gente ia na 
cooperativa, entregava e ficava 
por isso mesmo, agora a gente 
está conhecendo a bebida, os ti-
pos de bebidas especiais.”

Adriana tem três filhos, um de-
les não está mais na propriedade. 
“A gente está querendo que os ou-
tros dois fiquem”, disse. Para isso, 

acredita que o café será grande 
atrativo. “A gente está querendo 
que eles também tenham esse 
amor pelo café porque a gente foi 
criado no café, a gente sabe como 
é o café.”

Valor 
De acordo com Dal Molin, o café 
especial, colhido seletivamente, 
possibilita importante adicional 
de ganho. Enquanto o produto 
beneficiado é vendido por cerca 
de R$ 7,00 o quilo, o selecionado 
encontra compradores dispostos 

GERAL

As mulheres contam com o apoio de técnicos do IDR-Paraná e da Copacol Divulgação

O governador Ratinho Junior au-
torizou a contratação de 435 agen-
tes universitários para compor os 
quadros técnicos dos hospitais 
universitários de Londrina, Ma-
ringá e Cascavel. Os profissionais 
vão reforçar o atendimento nas 
alas destinadas exclusivamente 
ao tratamento de pacientes infec-
tados pelo novo coronavírus.

Entre os profissionais que serão 
chamados estão médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, 
fisioterapeutas, técnico em radio-
logia, farmacêutico, psicólogo, 
nutricionista, assistente social e 

técnico administrativo.
O processo seletivo para a con-

tratação será divulgado nos sites 
das universidades e os seleciona-
dos atuarão nos hospitais por um 
período de seis meses. No total, 
o Governo do Estado vai investir 
cerca de R$ 31 milhões com os 
novos profissionais.

“Os hospitais universitários 
são referências nas suas regiões 
e em todo o Paraná. Anunciamos 
novos equipamentos, leitos e os 
profissionais vão completar essas 
estruturas modernas que vão ficar 
para as universidades”, afirmou 

Governo vai contratar 
435 profissionais para 

hospitais universitários

os 10 melhores.

Aprendizado
O grupo, de sete mulheres, foi 
incentivado a fazer plantios em 
suas propriedades e acompanhar 
o desenvolvimento. A produto-
ra Adriana Maria de Oliveira, de 
Iracema do Oeste, é uma das que 
aderiram no projeto. Sua família 
tem experiência com o café, mas 
abandonou o cultivo em favor da 
soja. Segundo ela, o produto não 
era valorizado e a mão de obra, 
muito cara.

xandre Almeida Webber.
O Paraná tem 660 leitos de UTI 

e 1.126 leitos de enfermaria ex-
clusivos para atendimento da Co-
vid-19 em todas as macrorregiões 
do Estado. A Secretaria de Estado 
da Saúde tem o planejamento de 
aumentar essa estrutura nas pró-
ximas semanas diante do cresci-
mento da circulação do vírus no 
Paraná.

“A estratégia do Estado em dis-
ponibilizar leitos exclusivos e re-
gionalizados para atendimento a 
casos de coronavírus tem por ob-
jetivo diminuir a contaminação 
nos serviços de saúde, separando 
estes pacientes dos demais e ga-
rantindo atendimento aos casos 
que demandem internação. A 
ampliação dos leitos é contínua 
e gradativa de acordo com a de-
manda”, ressaltou o secretário es-
tadual da Saúde, Beto Preto.

a pagar até R$ 30,00.
Além da melhoria na produção 

e na qualidade, o grupo de cafei-
cultoras do Oeste já coloca em 
prática a verticalização da ativi-
dade, isto é, investe no beneficia-
mento. Elas aprendem a torra ide-
al e discutem a melhor forma de 
vender o produto. Até uma marca 
começou a ser construída: “Café 
na Lata, Mulheres do Café de Je-
suítas.”

Por meio de parceria, são elas 
as fornecedoras do café na Sicre-
di Nossa Terra. Mas outros pontos 
passarão a ser explorados, exigin-
do aumento na escala de produ-
ção que, este ano, está em cerca 
de 60 quilos por mês. O técnico do 
IDR-Paraná espera que seja mais 
um incentivo para o engajamento 
de novas cafeicultoras.

Concurso 
Com o espírito do cooperativismo 
sempre presente, o grupo tem se 
reunido para a colheita seletiva 
do café que vai representar a re-
gião no Concurso Estadual Café 
Qualidade Paraná, com inscrições 
abertas até 2 de outubro. Depois, 
o lote será industrializado e ofe-
recido aos apreciadores como um 
café exclusivo e limitado.

A propriedade que serve como 
unidade de referência para a es-
cola pertence ao casal de produ-
tores Celina e Gilberto de Oliveira. 
“Fomos para a roça, estamos co-
lhendo o café cereja, bem verme-
lhinho, estamos secando de uma 
forma toda especial para ter uma 
bebida especial”, disse Adriana. 
“Tem sido muito gratificante.”

Ratinho Junior. “É um esforço 
conjunto do Governo do Estado 
para atender as demandas da po-
pulação”.

Serão contratados 190 profis-
sionais para o Hospital Univer-
sitário da UEL, 128 para o HU da 
UEM e 117 para o HU da Unioes-
te. A contratação possibilita a am-
pliação imediata de 234 leitos de 
internação hospitalar, 144 leitos 
de UTIs, além da implantação de 
alas exclusivas de Pronto Atendi-
mento para pacientes com sín-
dromes gripais e respiratórias.

A Secretaria de Estado da Saúde 
contratou 108 novos leitos para 
o Hospital Universitário de Ma-
ringá. Dez UTIs e 15 enfermarias 
já estão ativadas. O investimento 
realizado foi de R$ 15,3 milhões, 
sendo R$ 7,8 milhões para custeio 
para os próximos seis meses e R$ 
7,5 milhões em equipamentos. O 

espaço utilizado para tratamen-
to exclusivo de pacientes da Co-
vid-19 será a ala da clínica para 
adultos do HU.

No Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná, em Cascavel, o 
número de leitos de UTI passou 
de 10 para 20. O governador assi-
nou o repasse de R$ 8,4 milhões 
para a ampliação dos leitos de 
UTI e de enfermaria, e mais R$ 2 
milhões para a compra de equi-
pamentos que darão suporte ao 
atendimento nestes leitos. Há 
possibilidade de ampliação de 
mais 10 leitos de UTI.

“Esses profissionais são es-
senciais nesse momento de 
crescimento da pandemia. 
Agradecemos ao Governo do 
Estado por fortalecer o HUOP 
que é referência no tratamento 
na região Oeste do Paraná”, des-
tacou o reitor da Unioeste, Ale-
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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



12. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 19 DE JUNHO DE 2020




