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Com mais de 95% dos serviços concluídos, Cascavel está prestes a receber uma 
das obras mais esperadas pela população do Oeste do Paraná e que deverá ser um 

marco na região: a modernização do Aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva. 
A obra envolve mais de dez contratos e cerca de R$ 38 milhões em investimentos, 

viabilizada através da soma de esforços de várias entidades, entre elas o Governo do 
Estado e a Itaipu. A inauguração deve acontecer no próximo semestre.
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Depois de expulsar espanhóis 
bandeirantes voltaram com 
geólogos em busca de ouro
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CHARGE

FIQUE LIGADO

Se até mesmo na crise da pandemia de Covid-19, 
fornecedores de instrumentos essenciais ao trata-
mento de contaminados, como respiradores, não 
hesitam em fornecer ao Ministério da Saúde e go-
vernos estaduais, equipamentos fraudados e su-
perfaturados, dá para afi rmar que os problemas da 
saúde pública brasileira vão muito além de graves 
enfermidades conhecidas e do novo coronavírus. 

Conforme o Instituto Ética Saúde (IES), pelo me-
nos 14,5 bilhões de reais investidos na saúde públi-
ca vêm sendo desperdiçados anualmente no Brasil 
e o Covid-19 pode ainda piorar a situação, porque 
o combate e a prevenção da pandemia exigem in-
vestimentos e compras rápidas, muitas vezes sem 
realização de licitações tradicionais.

Conforme a instituição da sociedade civil, a 
ocorrência de fraudes, corrupção, má gestão e ou-
tras distorções custam 2,3% de todo o orçamento 
destinado ao setor de saúde do País, incluindo di-
nheiro público e privado. 

Como o novo coronavírus está apavorando go-
vernantes, profi ssionais da saúde e população, a 
pandemia pode agravar ainda mais o problema do 
desperdício de recursos, até porque os investimen-
tos federais, estaduais, municipais e privados no 
combate e presença da enfermidade estão estima-
dos em 630 bilhões de reais.

Desse montante, cerca de 14,5 bilhões de reais 
ser deram, estão se perdendo ou serão perdidos no 
curto e médio prazos , pela falta de ética, corrupção 
e outras ingerências de agentes públicos, fabrican-
tes e fornecedores de equipamentos e medicamen-
tos, tendo como consequências a perda de vidas 
humanas e o sofrimentos de pacientes e familiares. 

Além disso, muitos estabelecimentos hospita-
lares lesados por pessoas desonestas perderam 
nessas fraudes recursos obtidos através de doações 
para o combate e prevenção do Covid-19, além 
de subnotifi cações de contaminação que podem 
esconder mais de um milhão de casos no País, o 
que aumenta o temor de ser possível a ocorrência 
de mil mortes causadas pela pandemia por dia no 
Brasil.

Como esse histórico e volume de irregularida-
des, são cada vez maiores as preocupações com as 
compras feitas durante a pandemia, pela rapidez 
com que as operações precisam ser realizadas, 
com suspensão de licitações e abolição de garan-
tias convencionais dos recursos públicos, neste 
momento difícil para o País e o mundo.

Para viabilizar e apressar os processos de com-
pras de equipamentos e medicamentos, reclama-
dos por autoridades, hospitais, profi ssionais de 
saúde, pacientes e familiares, em fevereiro último 
o Congresso Nacional aprovou lei dispensando li-
citações na aquisição de “bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da situação de emer-
gência da saúde pública.

Com esse modelo mais fl exível, o governo federal 
acenou com a realização de compras em apenas 10 
dias, enquanto, segundo o Ministério da Economia 
a aquisição desses mesmos materiais por licitação, 
levaria em média 60 dias para ser concretizada, um 
prazo considerado muito longo diante das urgên-
cias da pandemia de Covid-19.

Com essas facilidades, o governo federal já teria 
gasto em pouco tempo, em compras sem licitação, 
mais de um bilhão de reais em máscaras, álcool em 
gel, sabonete líquido e outros produtos e equipa-
mentos. Os maiores gastos nesses moldes teriam 
sido da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com 
aquisições de 436,09 milhões de reais ou 39,76% do 
total, seguida pelo Ministério da Saúde, com des-
pesas de 231,38 milhões de reais. 

Os muitos males do sistema 
de saúde pública brasileira 

Desde que começou 
a crise provocada 
pela pandemia do 
novo coronavírus 
as promessas tem 
sido muitas. Mas, 
até hoje, as micro e 
pequenas empresas 
brasileiras não viram a cor do dinheiro que 
deveria estar à sua disposição para socor-
rê-las. O governo tomou iniciativas para 
destravar as linhas de crédito, porém, elas 
têm se mostrado inócuas. As instituições 
fi nanceiras, tanto públicas quanto priva-
das, não vêm atendendo às necessidades 
de fi nanciamento dos negócios menores. 
Os micro e pequenos empreendedores são 
os mais atingidos pela paralisação da eco-
nomia, desde meados de março, quando 
as autoridades começaram a tomar as pri-
meiras providências de isolamento social 
para conter a expansão da covid-19.

A liberação de fi nanciamentos está pra-
ticamente estancada. O dinheiro continua 
represado nos bancos e os empresários não 
conseguem ter acesso aos empréstimos de-
vido, sobretudo, às altas taxas de juros e à 
exigência de garantias para quem está pa-
rado há mais de dois meses. E eles precisam 
dos recursos, com urgência, para garantir 
o fl uxo de caixa e não serem obrigados a 
fechar as portas. 

O problema é que, no Brasil, o crédito 
para as micro e pequenas empresas esbar-
ra em questões estruturais. Isso já foi reco-
nhecido pelo próprio presidente do Ban-

co Central (BC), 
Roberto Campos 
Neto, em audiên-
cia no Senado Fe-
deral, quando ele 
disse que “há um 
descompasso entre 
oferta e demanda 

de crédito”.
Um das principais difi culdades é a qua-

se informalidade de número expressivo de 
microempresas e microempreendedores 
individuais (MEIs), que têm uma contabi-
lidade nem sempre efi ciente, histórico de 
dívidas e pouco contato com as linhas de 
fi nanciamento do sistema fi nanceiro. En-
trave irremovível é o estudo de concessão 
de um empréstimo. Ele é feito de maneira 
individual e, na conjuntura atual, há um 
aumento expressivo da percepção de risco 
com a elevação da inadimplência e a pos-
sibilidade de insolvência das empresas.

Em momentos como o atual, com forte 
recessão, os bancos querem garantias con-
cretas e os empresários têm difi culdade em 
demonstrar fl uxo de caixa futuro, o que 
garantiria o pagamento do empréstimo. 
As instituições fi nanceiras, por seu lado, 
alegam que não podem conceder crédito 
a quem se mostra um potencial inadim-
plente. Diante desse cenário, o governo 
deveria tomar a iniciativa de socorrer, di-
retamente, as micro e pequenas empresas 
mais fragilizadas, assim como fez com os 
trabalhadores informais por meio do au-
xílio emergencial de R$ 600.

26 DE JUNHO
1933 - Nasce Euclydes 
Formighieri (foto), fundador 
da Sociedade Rural do Oeste 
do Paraná.
1989 - Pressões do governo 
paraguaio levam o Ministério 

da Justiça a ameaçar com represálias os sojicul-
tores que mantinham a BR-277 sob bloqueio. 
2004 - Instalado o distrito cascavelense de 
Espigão Azul.

28 DE JUNHO
1974 - Realiza-se a I Festa do Porco Assado no 
Rolete, em Toledo.

29 DE JUNHO
1914 - Nasce Pedro Hanchuk, em Canoinhas 
(SC). Fundador da Associação Rural de Cascavel.
1978 - Danilo Galafassi, secretário-geral da Pre-
feitura, é assassinado.
1992 - Assinado convênio entre o Estado do 
Paraná e o Exército Nacional para construir a 
Ferrovia Paraná–Oeste.

30 DE JUNHO
1932 - Sai de Curitiba Companhia Isolada do 
Exército, rumo a Foz do Iguaçu. Missão: comba-
ter o contrabando, instalar uma estação radiote-
legráfi ca e construir o aeroporto.
1963 - O maior incêndio de todos os tempos em 
Cascavel. Quase a metade do centro da cidade 
foi destruída.

1º DE JULHO
1904 - Nasce Domiciano Theobaldo Bresolin, em 
Encantado (RS).
1964 - Inicialmente pretendendo Cascavel, a Fri-
gobrás/Sadia se instala em Toledo, substituindo 
o Frigorífi co Pioneiro. 
1989 - Realiza-se a 1ª Mostra Internacional de 
Teatro de Cascavel.   

2 DE JULHO
1918 - Nasce Helberto Edwino Schwarz em Ta-
quara (RS). Madeireiro, foi vereador e prefeito.
1961 - Repressão aos posseiros no hoje Muni-
cípio de Serranópolis do Iguaçu, resultando na 
morte de três policiais e um colono.
1970 - Instalada a Comarca de Marechal Cândido 
Rondon;
1983 - Agricultores unidos contra a ditadura 
promovem tratoraço no centro de Cascavel.
1988 - Sindicato dos Trabalhadores no Comércio 
(Sindec) promove o I Seminário de Estudos dos 
Problemas Prioritários de Cascavel.

A SEMANA NA HISTÓRIA
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O presidente estadual do PSL, Fernan-
do Francischini, está decidido a man-
ter o apoio do partido em Cascavel ao 
pré-candidato do PROS, Edgar Bueno. 
O deputado Coronel Lee (foto), que 
pleiteia a indicação, poderá enfren-
tar processo de expulsão se insistir 
em não acatar o encaminhamento. 
Enquanto isso, a executiva casca-
velense, presidida pelo empresário 
Paulo Porsch, continua organizando a 
nominata de interessados na Câmara 
de Vereadores.

Por conta da pandemia, Paranhos projetou furo de caixa na casa dos R$ 80 
milhões até o fi nal do ano. Mesmo com um improvável reaquecimento na eco-
nomia, os repasses de receitas minguam e a garantia de pagamento dos salá-
rios dos mais de 8.500 servidores não passa de setembro. Cada folha de R$ 35 
milhões em outubro, novembro e dezembro, são incógnitas. Neste cenário, o 
depósito do 13º salário no começo de dezembro, junto com os vencimentos de 
novembro, já foi comprometido.

Está enganado quem pensa que o de-
legado Pedro Fernandes de Oliveira 
(foto), do PROS, mineiro de 56 anos, en-
trará na segunda campanha a vereador 
de Cascavel apostando exclusivamen-
te em segurança pública. Tampouco 
incorporando o recém surgido padrão 
policialesco de fazer política, fuçando 
longe do estereótipo de durão arbitrá-
rio. Mantendo trânsito nos segmentos 

O prefeito Leonaldo Paranhos fracassou em convencer vereadores da sua banca-
da a aprovarem no afogadilho o polêmico PL 51. Como resultado do impasse o 
espinhoso Projeto de Lei está sendo retirado da Câmara. Com a eleição defi nida 
em 15 de novembro, a indigesta autorização de suspensão dos próximos seis 
repasses mensais ao IPMC assustou os legisladores governistas, todos de olho 
na reeleição. Os mais de 2.000 aposentados e 400 pensionistas poderiam discor-
dar da operação e retaliar nas urnas. Mesmo contrariado, Paranhos preferiu se 
preservar de uma derrota. A matéria volta ao tabuleiro de negociações e poderá 
ser reapresentada outra vez. O alcaide anda no sufoco.

Desde que se aposentou em 2017, o delegado Pedro manuseia arsenal diferente, 
afi nando a pontaria na construção do seu projeto de combate à politicagem. “É pre-
ciso enterrar, de uma vez por todas, essa cultura maldita de eleições contaminadas 

por conchavos, interesses escusos e falta de projetos, entre tantos outros problemas 
crônicos. Quero ser vereador de verdade, cumprindo as atribuições do cargo com 

pró-atividade, visão de futuro, empatia e conhecimento técnico”, pontua. Educação, 
meio ambiente e a atribuição básica de fi scalização são as principais bandeiras.

A declaração dura do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), na rádio Massa FM, 
segunda-feira passada (22), denegrindo o adversário Edgar Bueno (PROS), con-
tinua repercutindo nos meios políticos. Ele disse ao radialista Valdomiro Cantini 
ter pesquisa confi rmando que 30% dos mais de 8.500 servidores estão insatis-
feitos diante do tratamento dispensado à classe pela atual administração. No 
grupo dos descontentes, disparou Paranhos, existem ladrões de baterias e diesel, 
outros agentes respondendo no TCE improbidades cometidas no governo passa-
do, além de vadios avessos ao trabalho, porém simpáticos ao retorno de Edgar. 
“Esses, que votem nele”, autorizou o irritado alcaide.

Edgar Bueno reagiu e disse nas redes sociais que seu sucessor está indo de mal 
a pior, cometendo desatinos provocados por desequilíbrio e precisando trata-
mento urgente. “Paranhos foi canalha agredindo o funcionalismo para me atingir. 
Desrespeitou a categoria. Responderá nas urnas e fora delas”, rebateu. O agres-
sor tem feito comentários mantendo a posição, sem sinalizar possível retratação.

Sem desperdiçar oportunidade os pré-candidatos a prefeito criticaram Leonaldo 
Paranhos, pedindo desculpas aos municipários agredidos. Juarez Berté (DEM), 
Paulo Porto (PT), Marcos Vinicius (PSB) e Inês de Paula (PROGRESSISTA), já 
prestaram serviços na prefeitura e disseram conhecer o valor dos servidores 
de carreira. Segundo eles, existem regras para responsabilizar eventuais falhas, 
porém nada justifi ca apelações como a de Leonaldo Paranhos. O prefeiturável 
do Patriotas, deputado federal Evandro Roman, em isolamento desde terça (22), 
para tratar a Covid-19, lamentou o episódio e a falta de maturidade do gestor. O 
deputado Márcio Pacheco (PDT), também se declarou solidário ao quadro funcio-
nal do Município.

O presidente do Sismuvel,  Ricieri D’Estefani, confi rmou que o advogado do sindi-
cato, Marcelo Reinhardt, analisa as declarações do prefeito Leonaldo Paranhos. 
O objetivo é confi rmar se existe fundamentação para ajuizar ação contra o detra-
tor. O sindicalista acredita que Paranhos cometeu injúria, calúnia e difamação. O 
dirigente da entidade sindical tem se queixado da falta de interesse do prefeito 
em relação às pautas da categoria. Em três anos e meio o prefeito nunca teve 
tempo nem vontade de negociar pessoalmente, lamenta Ricieri.

Ricieri diz estar clara a gravidade das afi rmações do prefeito, que ofendem a ima-
gem e a honra do funcionalismo público, bem como o direito ao voto e opinião 
política, princípios fundamentais do mesmo sistema democrático que o elegeu. 
“Repudiamos tais afi rmações precipitadas e descabidas, indignas da função de 
um gestor público democraticamente eleito. O mecanismo judicial à reparação é 
ação penal de iniciativa privada, já que se trata de crime contra a honra daqueles 
que se sentem incluídos no grupo de 30% mencionado pelo prefeito. A busca por 
reparação deve ser exercida através de queixa-crime”, insiste. O Sismuvel dispo-
nibiliza seu departamento jurídico aos servidores que desejam ingressar com 
ações, livre de custo. Os interessados devem contatar o os telefones 3038-3828 
e 99149-6788.

Coronel Lee em risco 
de expulsão 

Salários ameaçados?

Delegado prega 
tiro de canhão 
na politicagem 

IPMC: Base não se submete

Fogo na politicagem

Edgar diz que 
Paranhos foi 

“canalha” com 
servidores

Desequilíbrio preocupante 

Prefeituráveis criticam Paranhos 

Sismuvel avalia processar

Gravidade clara

Paranhos disparou contra os servidores na entrevista Reprodução

organizados, ocupou cargos estraté-
gicos na segurança pública estadual, 
incluindo a chefi a da cobiçada 15ª Sub-
divisão Policial. 
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Trânsito de Cascavel matou 
24 pessoas de janeiro a junho 
46% dos óbitos têm como causa acidentes provocados por excesso de velocidade

A imprudência continua fazen-
do vítimas no trânsito em todo o 
mundo e, em Cascavel, não é dife-
rente. A principal causa provável 
de mortes nas vias e rodovias que 
fazem parte da circunscrição do 
Município, neste primeiro semes-
tre de 2020, foi o excesso de velo-
cidade, seguido de associação de 
álcool e direção e avanço de pre-
ferencial/sinal. Essa constatação 
é dos membros do Cotrans (Co-
mitê Intersetorial de Trânsito)/
PVT (Programa Vida no Trânsito), 
que em reunião por videoconfe-
rência analisaram as 27 mortes 
registradas no perímetro urbano 
e rodoviário que faz parte do Mu-
nicípio de Cascavel no período de 
1 de janeiro a 19 de junho deste 
ano.

Três óbitos dos 27 foram des-
cartados como acidentes de 
trânsito: dois foram classificados 
como causa natural (em duas si-
tuações foi constado que os con-
dutores sofreram AVC no trânsito) 

e um foi considerado homicídio. 
Desta forma, até o momento são 
contabilizados 24 óbitos (geral), 
sendo 11 no perímetro urbano e 
13 em rodovias. Desses, 11 tive-
ram como causa provável o ex-
cesso de velocidade (46%), segui-
do de quatro por uso associado 
de álcool x direção (17%) e três 

por avanço de preferencial (13%), 
totalizando 18. Os demais tiveram 
causas como ultrapassagem em 
local proibido, queda de moto, fa-
diga e avanço de semáforo.

11% menos mortes
Este número, embora junho ain-
da não tenha sido finalizado, é 

11% menor do que igual período 
de 2019, quando foram registra-
das de janeiro a junho 27 mortes 
no trânsito, conforme o compara-
tivo abaixo:

Todos os números estão posi-
tivos, com exceção do condutor 
de automóvel, que aumentou em 
60% o número de óbitos, passan-

do de 5 em 2019 para oito este 
ano. Participaram da reunião do 
Cotrans a coordenadora da Edu-
cação de Trânsito da Cettrans/
Transitar, Luciane de Moura; o 
coordenador do Cotrans, major 
Amarildo, do 4º Grupamento de 
Bombeiros, e representantes da 
Polícia Rodoviária Federal, da Po-
lícia Rodoviária Estadual, da Polí-
cia Militar, da Secretaria de Saúde 
e da 10ª Regional de Saúde.

Falta de cinto de segurança
De acordo com Luciane de Mou-
ra, além da causa principal, que 
é o excesso de velocidade, os es-
pecialistas observaram ausência 
do cinto de segurança associada 
aos demais fatores de risco em 
várias ocorrências. Em pelo me-
nos três óbitos, a falta do cinto 
pode ter sido fator determinante 
para agravar o trauma. “O cinto 
de segurança tem o uso obriga-
tório como proteção do condutor 
há décadas e, sempre enfocamos 
nas ações de educação de trânsito 
a importância, contudo, ainda há 
cidadãos que, infelizmente, não 
dão importância ao equipamento 
de segurança”, enfoca Luciane de 
Moura, enfatizando que “mesmo 
durante a pandemia, os trabalhos 
com Educação, Engenharia e Fis-
calização de Trânsito continuam 
ocorrendo em nossa cidade, sem-
pre visando à segurança e à vida 
de cada cidadão”.

O primeiro semestre do ano, até aqui, registrou 11% menos mortes em relação ao mesmo período em 2019 Imagem ilustrativa

CASCAVEL
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CASCAVEL

SENAR-PR ajuda a 
cidade a plantar

Aproximar o meio urbano do rural resgatando a 
antiga prática da horticultura. Além de contribuir para 
uma alimentação mais saudável e rica para a população, 
leva conhecimento a um público, que, via de regra, não 
tem muita intimidade com a prática rural.

Trata-se da Fazenda Urbana, iniciativa da prefeitura 
de Curitiba lançada recentemente com objetivo de 
estimular a produção sustentável. Trata-se de um espaço 
comunitário voltado à educação, onde os cidadãos 
poderão participar ativamente da produção de alimentos.

Em uma área de 4.435 m² na capital paranaense 
serão produzidos mais de 150 tipos de hortaliças, frutas 
e verduras de inverno e verão, reunindo diversas técnicas 
de plantio sustentável, como plantio elevado, aquaponia, 
hidroponia e cultivo protegido. Em meio aos prédios 
e avenidas repletas de carros, um espaço reserva um 
pouco do meio rural no coração da metrópole.

O SENAR-PR é parceiro da a Secretaria Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional nesse projeto. Cabe a 
ele capacitar e atualizar os técnicos da prefeitura para as 
práticas de produção. Em março deste ano, antes do início 
da pandemia do novo coronavírus, o SENAR-PR realizou 
o curso de “Agricultura Orgânica” junto aos técnicos da 
secretaria. Outras capacitações devem ocorrer tão logo a 
situação de saúde volte a se normalizar, deixando nossa 
capitam ainda mais verde.

sistemafaep.org.br

Modernização do 
aeroporto de Cascavel 
é estratégica para o Oeste 
Obras já ultrapassaram 95% no terminal de passageiros 
e 75% no pátio de aeronaves

Cascavel está prestes a receber 
uma das obras mais esperadas 
pela população do Oeste do Para-
ná e que deverá ser um marco na 
região: a modernização do Aero-
porto Coronel Adalberto Mendes 
da Silva. Os trabalhos já ultrapas-
saram 95% no terminal de passa-
geiros e 75% no pátio de aerona-
ves, inclusive com a instalação de 
dois fingers (ponte de acesso às 
aeronaves), um dos poucos ae-
roportos do Interior do País com 
essa tecnologia. A inauguração 
deve acontecer no próximo se-
mestre.

Cascavel é um dos principais 
polos regionais do Paraná. Desde 
2016 conta com região metropoli-
tana e abrange uma área com 24 
municípios e cerca de 1 milhão 
de habitantes. A modernização 
do aeroporto é uma vitória de 
um time de muitos jogadores - 
prefeitura municipal, Governo 
do Estado, governo federal, se-
tor empresarial, cooperativismo 
agroindustrial e a Itaipu Binacio-
nal.

Empreendimento
A obra envolve mais de dez con-
tratos e cerca de R$ 38 milhões. 
O Governo do Estado participou 
disponibilizando recursos do Sis-
tema de Financiamento aos Mu-
nicípios (SFM), administrado pelo 
Paranacidade e pela Fomento Pa-
raná. Há, ainda, recursos federais 
a fundo perdido (R$ 2,3 milhões), 
da Itaipu Binacional e verba mu-
nicipal. Cerca de 80 funcionários 
foram empregados diretamente 
ao longo do último ano.

A intervenção completa englo-
ba a revitalização e duplicação 
de 2,2 quilômetros da Avenida 
Italo Webber com novo sistema 
de iluminação; seis quilômetros 
de cerca; estacionamento para 
398 automóveis; sistema de dre-
nagem da água da chuva do sí-
tio aeroportuário; novo pátio de 
estacionamento das aeronaves 
com piso de concreto; ilumina-
ção em LED; um novo terminal 
de passageiros com cinco portões 
e dois pavimentos; dois fingers; 
mobiliário aeroportuário, equi-
pamentos de informática e novas 
esteiras; deslocamento dos nove 
hangares particulares para uma 
nova área dentro da faixa de segu-
rança; e demolição da estrutura 
atual, construída nos anos 70.

O aeroporto de Cascavel tem 
voos com destino a Curitiba, Gua-
rulhos (SP), Campinas (SP) e Por-

to Alegre, em operações das com-
panhias Gol e Azul. Atualmente 
os serviços estão suspensos em 
função da pandemia, mas devem 
ser retomados a partir de julho.

Acabamento
Atualmente a obra está na fase de 
recebimento técnico e de check 
list final de acabamento e libera-
ção de algumas estruturas para 
outras empresas começarem as 
suas instalações.

Concomitantemente aconte-
cem as demolições da estrutu-
ra antiga e a formalização das 
aquisições de mobiliário e da 
estrutura interna do terminal de 
passageiros. Ao mesmo tempo a 
administração municipal busca 
as novas certificações necessá-
rias junto da Agência Nacional de 
Aviação Civil e Aeronáutica.

Apenas o prédio principal do 
novo terminal de passageiros 
(Octacílio Mion) custou cerca de 
R$ 19 milhões. A estrutura está 
praticamente pronta. Os guichês 
para caixas eletrônicos, empresas 
de táxi ou de transporte por apli-
cativo, informações turísticas ou 
hotelaria ganharam espaços ex-
clusivos dentro do terminal, mas 
fora do prédio principal, na área 
coberta de chegada dos passagei-
ros. O saguão conta com espaço 
para check-in, com embarque 
pela esquerda e desembarque 
pelo lado direito.

O térreo tem salas de seguran-
ça, canal de inspeção corporal 
e de bagagens de mão, três má-
quinas de raio-x, área de revista 
íntima e sala reservada para os 
comandantes e funcionários de 
bordo. Há três portões inferiores 
para embarque e acesso ao pa-
vimento superior. Também foi 
projetado no primeiro andar um 
espaço para um café.

O layout da área interna do ter-
minal permite circulação de 600 
passageiro e contará com painéis 
de vídeo e totens de publicidade 
digital e monitores para consulta 
dos voos.

Os fingers facilitam a acessibi-
lidade e o embarque e desembar-
que dos passageiros em dias mui-
to frios, muito quentes ou com 
muita instabilidade. Têm capaci-
dade para atender todas as aero-
naves que fazem voos domésticos 
no País, modelos da Embraer, Bo-
eing e Airbus.

Do outro lado do primeiro an-
dar, no espaço público, haverá 
dois restaurantes e um mirante 

para observação dos pousos e de-
colagens, além de uma sala públi-
ca para reuniões, mais reservada, 
e a sala de controle das operações 
aeroportuárias, com acesso às 40 
câmeras espalhadas em todo o 
terminal. Haverá tecnologia de 
reconhecimento facial e das pla-
cas dos veículos.

Essa estrutura foi pensada para 
evitar o “drible” de contraban-
distas que optavam por Cascavel 
para evitar fiscalização suposta-
mente menos rigorosa do que em 
Foz do Iguaçu, e pela proximida-
de com a Penitenciária Federal de 
Catanduvas.

Todos os banheiros do novo 
terminal foram pensados para 
acessibilidade, inclusive com dois 
espaços exclusivos para ostomi-
zados, construídos com apoio da 
Assessoria de Políticas Públicas 
e da Inclusão Social da Pessoa 
com Deficiência de Cascavel, do 
Hospital Universitário do Oeste 
do Paraná e da União Oeste Para-
naense de Estudos e Combate ao 
Câncer (Uopeccan). O terminal 
contará com 155 longarinas (ca-
deiras conjuntas típicas de aero-
portos), sendo seis “duplas” para 
pessoas obesas. 

Pista e infraestrutura do pátio
O tamanho da pista do aeroporto 
de Cascavel não foi objeto de mo-
dificação porque é considerado 
bom dentro da média nacional 
(1,8 mil metros de comprimento 
por 45 metros de largura) e a tec-
nologia Rnav nas cabeceiras, ge-
orreferenciadas pela Força Aérea 
Brasileira, já existe. O novo pleito 
é o sistema ILS 2, que permite 
pousos por instrumentos com 
mais segurança.

Entre as benfeitorias, está sen-
do executada a infraestrutura do 
pátio de aeronaves – para aerona-
ves de até 80 toneladas - além de 
um sistema de drenagem de toda 
a água da chuva.

Dentro dessa modernização, 
uma nova instalação será edifica-
da para o espaço exclusivo da bri-
gada contra incêndio, instalada 
em um antigo hangar particular 
que foi desativado. Haverá, ainda, 
um reservatório de 45 mil litros 
de água e um farol para ajudar 
os pilotos em dias com neblina. 
A projeção futura da prefeitura é 
de viabilizar, também, um termi-
nal de cargas e um espaço mais 
moderno para eventual pernoite 
das aeronaves das companhias 
aéreas.

Todas as medidas de proteção e 
preventivas contra o coronavírus 
devem ser rigorosamente obser-
vadas, tanto pelas pessoas quanto 
por empresas e outras instituições. 
Esse é o novo apelo que a Acic faz 
somando forças com o poder pú-
blico e outros parceiros para conter 
e reduzir a disseminação do coro-
navírus em Cascavel e também nos 
municípios do entorno e região.  
Há meses, a Acic desenvolve ações 
de alerta, informações e orien-
tações sobre o que pode e deve 
ser feito para enfrentar a pan-
demia. E as medidas precisam 
ser redobradas agora e nas pró-
ximas semanas, principalmente 
diante do aumento de casos re-
gistrados nas últimas semanas.  

As medidas mais importantes são 
as que seguem: pessoas: usar a 
máscara em todos os ambientes 
externos, lavar as mãos com água 
e sabão regularmente, usar o ál-
cool em gel, evitar aglomerações 
e não tocar o rosto sem antes fa-
zer a limpeza das mãos. E às em-
presas: disponibilizar o álcool em 
gel, evitar aglomerações no inte-
rior das lojas, sinalizar pontos de 
distanciamento entre as pessoas 
e manter superfícies e objetos de 
uso comum sempre higienizados. 
Além disso, é indispensável que 
todos, sem exceção, sigam atenta-
mente às normas e regras contidas 
em decretos editados para prote-
ger a todos contra o contágio do 
coronavírus.

Acic apela pelo uso 
de máscaras e medidas 
de proteção contra o 
coronavírus
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ENTREVISTA

N ascido no interior de Toledo, desde 
a década de 70, Juarez Berté está 
em Cascavel, quando se mudou 
com os pais para a região do Es-

pigão Azul. Foi bancário e comerciante com 
vasta experiência.

Na vida pública foi vereador por dois man-
datos, tendo sido presidente do Legislativo 
por 4 anos, período em que foi construído a 
sede nova. Também foi presidente da Coha-
vel, secretário de Esportes e secretário de 
Meio Ambiente no início da atual gestão. 
Envolvido numa polêmica por causa da tro-
ca de materiais na construção de uma ponte, 
acabou exonerado pelo prefeito Leonaldo Pa-
ranhos. Justamente isso o motiva agora a ser 
pré-candidato a prefeito da cidade. 

Nesta entrevista ele fala sobre esse episódio 
e sobre a política de Cascavel, bem como os 
encaminhamentos do Democratas, partido 
que preside, para o pleito municipal de 2020. 

PRETO NO BRANCO - Você é o presidente 
do Democratas em Cascavel. Como está 
estruturado o partido em nível municipal? 
Terá também candidatos a vereador?
JUAREZ BERTÉ - Nós temos em torno de 40 
nomes entre os pré-candidatos para fechar 
em 32 nomes, com uma chapa muito con-
sistente, com pessoas preparadas e potencial 
grande de votos. Estamos preparados. Vamos 
eleger pelo menos dois vereadores.

Como estão as tratativas para buscar o 
apoio de outros partidos para sua pré-can-
didatura?
Sempre fui uma pessoa do diálogo. Não te-
nho inimigos na política. Faço uma política 
propositiva. Tenho conversado com muitos 
partidos. Estou convicto que serei candidato 
a prefeito e por isso precisamos de tratativas 
com outros partidos. Evidentemente que a 
gente não tem conversado com os partidos 
da esquerda, pois sou um defensor do Bolso-
naro, que tem feito as transformações, apesar 
de todas as cobranças e difi culdades. 

Você acredita que colar no Bolsonaro pode 
ser interessante?
Eu não tenho essa preocupação de colar no 
Bolsonaro. Mas, eu defendo essa linha do Bol-
sonaro, da direita, da família, da educação, da 
religião, da coisa certa. É isso que eu defendo 
e temos que pregar. É uma linha que sempre 
adotei na minha vida e é por isso que eu con-
cordo com ele e quero defender isso também 
se for prefeito de Cascavel.

Você que foi vereador por 8 anos, como 
avalia a atual Câmara?
A Câmara é refl exo do que a população votou. 
Nem sempre ela acerta. Mas, eu vejo que te-
mos bons vereadores. Mas, a Câmara ainda 
é muito dependente do Executivo. Eu, quan-
do presidente, busquei uma independência 
maior, para discurtir aquilo que é bom para 
a população. A Câmara hoje tem bons verea-
dores, mas falta mais fi scalização. Falta cobrar 
com mais veemência. Isso é salutar até para o 
prefeito. Tem que haver a cobrança. 

O que motiva o Berté a ser pré-candidato a 
prefeito?
É um projeto político para Cascavel, pela mi-
nha vivência que participei e sei como funcio-
na. Temos que zelar mais pelo dinheiro públi-
co. Vejo o prefeito muito preocupado em fazer 
obra, mostrar obra. Mas, tem coisas que pre-
cisa de mais determinação. Hoje tem pessoas 
que ligam para a prefeitura e não têm atendi-
mento. Precisa mais planejamento. A gente 
sabe que o caixa da prefeitura tem arrecadado 
mais do que o ano passado. A gente tem visto 
muito gasto desnecessário. Como é a próprio 
IPC criado há algum tempo atrás e o que nós 
vemos é uma terceirização para fazer um es-
tudo do trânsito de Cascavel, de 3 milhões de 
reais. É dinheiro jogado fora duas vezes. Pri-
meiro para criar uma secretaria e segundo 
por pagar uma terceirização de um serviço. 
É um dinheiro jogado pelo ralo. E sem contar 
aqueles 450 mil daquele projeto na região do 
Lago. Acho que primeiro deveria se preocupar 
em diminuir a fi la nos postos de saúde. 

O Berté foi secretário do prefeito Paranhos 
no início da atual gestão. O Sr acabou de-
mitido pelo prefeito depois da polêmica 
troca de material de uma ponte. O que foi 
que realmente aconteceu neste episódio?
Talvez eu estivesse atrapalhando alguma coi-
sa. Quando eu descobri que tinha sido troca-
do o material da ponte eu fui até o prefeito 
Paranhos e falei pra ele e concordou comigo e 
disse que também não assinaria. Quando eu 
notifi quei a empresa e a secretaria que fazia 
a fi scalização, no dia seguinte me mandou 
embora. Por isso acho que eu estava atrapa-
lhando alguma coisa. Tem algumas coisas que 
aconteceram, que a sociedade fi cou perplexa. 
Eu não vi ninguém que desse razão ao prefei-
to Paranhos por me mandar embora. Estava 
fazendo um trabalho de muito valor e respon-
sabilidade.

A sua exoneração foi uma injustiça?
Pra falar a verdade fi quei feliz por ter sido 
mandado embora por não concordar com a 
coisa errada. Tem pessoas que encontro na 
rua que me dão os parabéns por ter sido fi r-
me. Evidentemente, fi ca desconfortável para 
quem prega a coisa certa, e daí faz a coisa er-
rada e manda embora quem estava tentando 
fazer o certo.

Esse episódio te motiva a ser candidato?
Me motiva muito. Eu sempre fui cotado para 
ser vice. Mas, se sirvo para ser vice, sirvo 
também como candidato a prefeito. Essa é a 
minha decisão. Estou convicto como estive 
quando fui candidato a vereador. Vou apre-
sentar minha proposta no momento certo 
e se for eleito vamos promover as grandes 
transformações que Cascavel merece.

E quais os projetos Juarez Berté vislumbra 
pra Cascavel?
Não quero ser prefeito jardineiro, marketeiro, 
de fazer lives. Nós queremos atender a popu-
lação. Ter um diálogo aberto. Na questão da 
saúde, por exemplo, não é possível que hoje 

Juarez Berté
“Fui mandado embora 

porque talvez eu estivesse 
atrapalhando alguma coisa”

as pessoas ainda tenham que enfrentar fi la 
pra pegar fi cha. Postos de saúde cada vez fa-
zem mais, mas não tem médicos para aten-
der. Nas creches tem uma difi culdade muito 
grande para conseguir vagas. Hoje há uma 
carência de mais de 5 mil vagas. Temos que 
evitar gastos supérfl uos, como na Avenida 
Tancredo Neves, onde gastaram mais de 15 
milhões numa avenida que tava perfeita e fi -
cou pior do que tava.

Como o Berté avalia hoje a administração 
do prefeito Paranhos?
Ele só pensa em fazer obras. Obra é importan-
te, sim. Mas, faltou ele fazer aquilo que fazia 
quando era deputado. Ele se trancou. Ficou 
egocêntrico. Quer mandar em tudo e não 
consegue. Tem muita secretaria sem secretá-
rio. Isso não pode. A prefeitura tem em torno 
de 9 mil funcionários e precisa ter secretário 
capacitado e com poder de atender a popu-
lação.

E essa questão do IPMC que vem sendo fa-
lado muito nos últimos dias?
É um absurdo. Já devemos milhões ao IPMC 
por irresponsabilidade dos prefeitos lá atrás 
que não fi zeram a sua parte e não repassavam 
o dinheiro ao IPMC. Hoje estamos devendo 
um monte ao IPMC. Como você vai criar mais 
pra frente. É uma coisa sem necessidade. A 
prefeitura tem dinheiro sobrando. Tão fazen-
do projetos de 3 milhões, de meio milhão pra 
fazer estudos. Então dinheiro tem. Está faltan-
do gestão.

E se o Berté fosse o prefeito hoje, o que faria 
de diferente de Paranhos nessa crise de en-
frentamento ao coronavírus?
Tem algumas coisas que não dá pra entender. 
Essa questão de fechar os supermercados no 
sábado e domingo é uma burrice. Deveria 
estender o prazo de atendimento em duas 
horas por dia. Diminuir vai dar mais aglome-
ração. Eu faria uma distribuição em massa 
de álcool gel, agir nos bairros onde tem mais 
problema. Dar atenção e ensinar a população 
sobre os cuidados de higiene para diminuir a 
disseminação do vírus. Precisa detectar onde 

está o problema e fazer um atendimento dire-
cionado. Logicamente sabemos que o mundo 
inteiro está perdido quanto a isso. Acho que 
ele fechou muito cedo, o que foi um absurdo. 
Não vamos nem criticar ele por aquilo. Mas, 
agora não pode mais fechar. Não feche super-
mercado, não feche panifi cadora. Isso não se 
faz. Não vai resolver coisa alguma.

Em Santa Helena está sendo debatida a 
criação de um voucher para dar suporte às 
famílias mais vulneráveis neste momento. 
Cascavel poderia adotar isso?
Com certeza. Poderia aproveitar melhor o 
dinheiro, cortar algumas despesas para aju-
dar as famílias. O município precisa oferecer 
algo mais contundente para que a população 
possa ter uma vida melhor. É só um pouco de 
vontade política e planejamento.

O período pós-coronavírus vai exigir ain-
da mais dos futuros prefeitos das cidades. 
É certo que a arrecadação dos municípios 
vai cair. O Berté está preparado pra encarar 
essa realidade totalmente diferente da ges-
tão pública pós-pandemia?
Com certeza. O administrador precisa ter essa 
característica. Vai ser diferente e onde não ti-
ver alguém com preparo haverá muitas difi -
culdades para a cidade.

Na sua opinião, que tema vai centralizar os 
debates?
Nós não podemos fazer promessas que não 
possam ser cumpridas. O politiqueiro costu-
ma fazer propostas milagrosas e depois es-
quece do que prometeu. O povo tá cansado 
de mentira. O que vai valer mesmo é a sin-
ceridade e aquilo que o povo precisa, saúde, 
educação, transporte e tudo que dê mais co-
modidade à população.

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

ENTREVISTA

“Fui mandado embora 
porque talvez eu estivesse 

atrapalhando alguma coisa”
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
O céu do momento é intenso e pode 
trazer pressa, ansiedade, sensação de 
urgência e é preciso cuidado com isso 
em um momento que pede para falar, 
decidir e agir com calma.
 
Touro  (21/4 a 20/5)
Você pode aproveitar os tempos mais 
calmos e anotar suas ideias e objetivos. 
Um ótimo momento para iniciar ou reto-
mar um curso ou estudo e para qualquer 
atividade intelectual.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Respostas que você estava esperando 
podem vir e você pode ter ótimas notí-
cias ao longo da semana. Também tem 
mais criatividade e inspiração extra. Sai-
ba aproveitar e criar oportunidades.

Câncer  (21/6 a 21/7)
É hora de cuidar mais de si mesmo e 
repensar postura, padrões e compor-
tamentos. Cuidado com a ansiedade, 
a pressão e a tensão que vem de fora. 
Faça tudo no seu ritmo e aproveite para 
se posicionar mais.

Leão  (22/7 a 22/8)
É importante resolver assuntos do 

passado e retomar conversas e as-
suntos inacabados. Antes de seguir 
em frente, é preciso ter certeza que 
está com tudo em dia.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Você pode resgatar velhos projetos 
e dar continuidade a coisas que es-
tavam paradas. Mas também pode 
rever a rota e fazer ajustes e mudan-
ças em sua vida. Use sua intuição. 

Libra  (23/9 a 22/10)
O momento é positivo para anotar 
seus projetos e ideias, para retomar 
coisas de trabalho e cursos e estu-
dos. Um ótimo momento para divul-
gação e inícios profi ssionais.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Um momento de oportunidades, 
hora de pensar no futuro. Momen-
tos de prazer e mais vínculos nas 
relações podem ser oportunida-
des para estar mais próximo das 
pessoas.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Aproveite para rever hábitos e pa-
drões, para fazer mudanças em sua 
vida. O céu da semana é uma opor-

tunidade para ter as conversas difí-
ceis, resolver pendências que envol-
vem outras pessoas e cuidar melhor 
das coisas de dinheiro.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Pode tomar decisões importantes 
que vão tornar sua vida mais leve e 
cheia de coisas legais no dia a dia. 
Bons ventos sopram nas coisas pro-
fi ssionais. Faça contatos e divida 
com os amigos o que está fazendo 
de bom.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Cuide bem da saúde e dos seus 
horários, busque hábitos melhores, 
seja mais saudável. O momento 
também pode trazer oportunidades 
bem legais nos assuntos de traba-
lho. E mais diversão e leveza na vida 
e nas relações amorosas.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Pegue as rédeas da vida em suas 
mãos e siga em frente com mais 
controle sobre tudo que está acon-
tecendo. Você é quem precisa deci-
dir o que é melhor pra você. Conver-
sas importantes na casa, na família 
e nos assuntos do coração.

Humor

Cruzada

Saúde
Japonês
O japones telefona para
 o chefe: 
- Sefi , Japa no vai 
trabaia hoji, muito 
doenti. Dô cabeça, 
dô baliga, dô per-
na. No vai! 
Diz o patrão: 
- Mas, Japa, eu 
preciso muito de você aqui, hoje! 
Olhe, quando eu me sinto assim, 
eu procuro minha mulher e peço 
para ela fazer sexo comigo. Isto 
me faz sentir melhor e então eu 
posso trabalhar. Tente isto.
Algumas horas mais tarde, o ja-
ponês telefona e diz:
- Sefi , fazi o que sefi  mandô. Sinto 
booom! Za vai trabaiá. Bonita sua 
casa, sefi !

Sair um pouco
- Já que não tem nada que preste 
na televisão, que tal se a gente 
saísse e fosse se divertir um pou-
co? - sugere a mulher. 
- Ótima idéia - concorda o mari-

do. - O primeiro que voltar deixa a 
chave embaixo do capacho!

Na contramão
O bêbado entrou na contra-

mão e o guarda o deteve: 
- Aonde é que o senhor 

pensa que vai? 
- Bom. . . eu ia numa 
festa, mas parece que 
ela já acabou... Tá todo 
mundo voltando.

Gênio
Aos alunos da cadeira de inglês 
em Harvard foi pedido que es-
crevessem uma redação conci-
sa contendo quatro elementos: 
religião, realeza, sexo e mistério. 
A única nota 10 da turma lia-se: 
“– Meu Deus – disse a rainha. – 
Estou grávida! Quem será o pai?”

No psiquiatra
Um homem entra no psiquiatra 
com um papagaio na cabeça: 
- Po!!! - diz Doutor - Você está pre-
cisando de atenção urgente. 
- Claro - diz o papagaio – Tira logo 
esse homem de debaixo de mim!

Fibras para afastar 
o câncer de mama 
Alimentação rica nessas substâncias reduziria o risco de 
as mulheres enfrentarem a doença

Existem cada vez mais provas de que o estilo de 
vida infl uencia o surgimento de um tumor. Pois 
cientistas da Universidade Harvard, nos Esta-
dos Unidos, decidiram entender a relação entre 
o consumo de fi bras — presentes em vegetais e 
cereais integrais — e a incidência do câncer de 
mama. 

Revisando 20 estudos, eles compararam os 
níveis mais altos e baixos de ingestão e notaram 
que a primeira situação estava atrelada a uma 
queda de 8% no risco da doença.  “Há a hipótese 
de que as fi bras ajudam a reduzir o estrogênio 
em circulação”, informa a nutricionista Letícia 
Carniatto, do A.C.Camargo Cancer Center, em 
São Paulo. 

É que tal hormônio incita a proliferação de 
células mamárias — saudáveis ou não —, o que 
alimentaria o problema lá na frente. Mas Letícia 
pondera que o trabalho traz indícios de benefí-
cios, e não um atestado de causa e efeito. 

Incluir mais fi bras na rotina propicia outros 
efeitos reconhecidos pela ciência: 

Intestino regulado
Essas substâncias não só auxiliam na formação 
do bolo fecal como estimulam os movimentos 
do intestino. 

Colesterol na faixa
Elas também induzem a eliminação do colesterol 
ruim, o LDL, que é arrastado junto com as fezes. 

Saciedade em alta
Alimentos fi brosos exigem mais mastigação e 
têm digestão vagarosa. Logo, fi camos satisfei-
tos por tempo prolongado. 

O japones telefona para

do. - O primeiro que voltar deixa a 
chave embaixo do capacho!

Na contramão
O bêbado entrou na contra-

mão e o guarda o deteve: 



PRETO NO BRANCO .11SEXTA-FEIRA 26 DE JUNHO DE 2020

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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Depois de expulsar espanhóis e levar três tribos inteiras, 
bandeirantes voltaram com geólogos em busca de ouro

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

Oeste despovoado 
terá um futuro inglês 

verno português, ainda tentando se libertar 
totalmente do domínio espanhol, foi determi-
nante para a ascensão da infl uência inglesa. 

Índios com muito ouro
Enquanto esses fatos mudavam o mundo, 
no futuro Oeste do Paraná o despovoamento 
causado pelas bandeiras portuguesas nes-
ta região e a expulsão dos jesuítas espanhóis 
fortaleceu os bandeirantes, cuja nova ocupa-
ção principal na área passava a ser a busca de 
ouro, prata e diamantes. 

Retornando o Brasil Colônia inteiro ao do-
mínio luso, a necessidade de Portugal se for-
talecer para enfrentar a Espanha e salvar sua 
economia impunha fazer com que os terri-
tórios desbravados lhe proporcionassem um 
rendimento máximo.

Agora, em lugar dos cruéis caçadores de ho-
mens, as expedições luso-paulistas em terri-
tório do futuro Paraná se faziam acompanhar 
por técnicos em minas e geologia. 

Um deles, Luís de Góis Sanches, “andando 
pelos lados do morro de Capivaruçu, próxi-
mo às nascentes do Ivaí, em 1641, encontrou 
índios com muitas folhetas de ouro” (Afonso 
Botelho, Notícia da conquista e descobrimen-
to dos sertões do Tibagi). 

O Paraná, assim, foi alvo de uma corrida do 
ouro e a parte da produção aurífera entregue 
ao reino português como tributo tinha o ape-
lido de “quinto dos infernos”. 

Expulsão custou caro
Todo o ouro dos quintos existente nos cofres 
do Paraná, aos cuidados de Eleodoro Ébano 
Pereira, segundo determinação baixada em 
1652 pelo governador do Rio de Janeiro, Sal-
vador Correia de Sá, deveria ser repassado “à 
Rainha Nossa Senhora” de Portugal – d. Luísa 
de Gusmão (1638–1705). Depois disso, Ébano 
Pereira fi cou sem funções.

O ouro paranaense que Salvador de Sá 
mandou Eleodoro Ébano rapar em 1652 para 
entregar à rainha foi destinado ao esforço da 
Coroa lusitana para derrotar os holandeses, 
que capitularam em 1654. 

Expulsar os holandeses foi um bom uso 
para o ouro paranaense? Nem tanto, já que 
ida dos holandeses causou uma forte crise na 
economia colonial. Sem o Brasil, passaram a 
produzir açúcar em suas colônias nas Anti-
lhas, mais próximas da Europa e com terras 
virgens. 

O Brasil, sem planejamento e com terras 
cansadas, perdia a posição de vanguarda na 
produção açucareira. A concorrência holan-
desa derrubou os preços e o volume exporta-
do caiu pela metade. 

Governantes retardados
A regência da Rainha Viúva, Luísa de Gus-

mão, termina em junho de 1662 com a as-
censão ao trono do menino-rei Afonso VI, 
convencido por áulicos da Corte a contrariar 
a mãe, por fi m afastada a contragosto.

Afonso e o rei espanhol Carlos II (1661–
1700) eram tidos pelas próprias famílias 
como fracos, retardados e imbecis. Afonso 
em breve seria deposto pelo irmão, Pedro II. 
Carlos, que morreu aos 39 anos sem deixar 
herdeiros, era conhecido como “o amaldiço-
ado”.

No futuro Paraná, Fernão Dias Paes Leme 
ocupava a Serra da Apucarana, onde o ban-
deirante estabeleceu um “arraial com o tro-
ço* das suas armas, para vencer a redução 
daquele reino, que se dividia em três diferen-
tes reis” (Aff onso Taunay, A grande vida de 
Fernão Dias Paes). 

Não sem trabalho, a tropa de Paes Leme 
capturou os caciques da nação Guainá, an-
cestrais dos Caingangues, levando-os prisio-
neiros para São Paulo com todo o seu povo. A 
tarefa demorou três anos, entre 1661 e 1663.

Sobre a conquista de Paes Leme, padre An-
tônio Vieira escreveria a sua versão sobre o 
massacre sofrido pelos índios: “Toda aquela 
gente se acabou ou nós a acabamos; em pou-
co mais de trinta anos (...) eram mortos dos 
ditos índios mais de dois milhões” (Darcy Ri-
beiro, O Povo Brasileiro).

*Troço – Base para assentar um canhão.

Portugal perde o interesse
O rei Afonso VI teve um curto reinado de 
muitas batalhas externas, culminando com 
um desmoralizante complô chefi ado pelo 
irmão Pedro II (1648–1706), então com 19 
anos, em 1667.

Assumindo na condição de regente sob a 
alegação de instabilidade mental do irmão 
rei, aprisionado em Sintra, Pedro II lhe to-
mou até a esposa, a francesa Maria Francisca 
de Saboia, de 22 anos, em 1668. O governo de 
Pedro II iria se caracterizar por mais submis-
são à Inglaterra e uma febril exploração das 
minas brasileiras.

Os primeiros sinais de descontentamento 
do interior do futuro Paraná com a adminis-
tração geral do Brasil Colônia se verifi cam 
logo depois de se constatar que o ouro para-
naense já não atendia mais às ávidas preten-
sões de Portugal. 

Em breve a ilusão da fartura de veios de 
prata também acabaria por se desvanecer e 
o litoral paranaense deixaria de ser interes-
sante aos governantes do Rio de Janeiro, tan-
to quanto seu interior, a Oeste, já não atraía 
mais os bandeirantes luso-paulistas.

Entre famílias complicadas e governos in-
seguros, ao Oeste do Paraná só restava es-
perar por dias melhores. Eles tardaram mas 
vieram, e o comando, a partir daí, será inglês.N o plano mundial, o fi m 

da primeira metade do 
século XVII, em 1649, 
registrou fatos decisivos 
para a história. Na Ingla-

terra, a decapitação do rei inglês Carlos 
I, acusado de pensar em interesses pes-
soais e não no povo. Na Holanda, a revo-
lução agrícola dos nabos, que reorientou 
o processo produtivo mundial. 

Em seguida, a Inglaterra republicana 
atacou os navios da Holanda, que go-
vernava o Nordeste do Brasil, iniciando 
uma guerra pelo controle do comércio 
marítimo. Havendo uma prolongada 
instabilidade em Portugal, a situação 
determinou abalos em suas colônias e 
apresentou refl exos também no futuro 
Paraná. 

Com milhares de índios já escravi-
zados e outros tantos fugindo para as 
missões no Sul, minguou o “estoque” de 
nativos na região. A atenção dos portu-
gueses se dirigia agora prioritariamente 
para se libertar da invasão holandesa. 

Desajustes familiares
O Brasil lusitano, espelhando a matriz, 
também estava mergulhado em proble-
mas. A ocorrência crucial foi a colônia 
sofrer uma crescente infl uência inglesa, 
favorecida pela criação da Companhia 
Geral do Comércio.

O confl ito com a Inglaterra enfraque-
ceu a Holanda, o que ajudou Portugal a 
retomar o Nordeste, mas seu governo 
estava nas mãos de uma família muito 
complicada. Espanhola, a rainha de Por-
tugal, Luísa de Gusmão, exercia grande 
infl uência sobre o marido, o rei João IV.

Caindo enfermo em 1648, o rei nomeou 
Luísa como regente de Portugal durante a 
menoridade do herdeiro do trono, Afonso 
VI. João IV morreu em novembro de 1656 
e contra a vontade da mãe, que pretendia 
continuar governando, o fi lho Afonso VI 
foi coroado muito jovem, aos 14 anos. 

A Corte lusa considerava que Afonso 
VI tinha “cabeça perturbada”, subindo 
ao trono em má hora para os interesses 
lusos ultramarinos. A fragilidade do go-

Família complicada 
no governo: o rei 

Afonso VI e a mãe, 
Luísa de Gusmão 

O jovem rei Pedro II 
acreditava que havia 
uma fabulosa “serra 
de prata” no Paraná




