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Mais 214 casos confi rmados de coronavírus e duas mortes foram confi rmadas na tarde desta segunda-feira (29) 
em Cascavel. De acordo coma Secretaria de Saúde já são 2.785 casos confi rmados da doença e 47 mortes.

Cascavel tem novo pico de coronavírus
COVID-19 

COVID-19

11º | 23º

As obras da nova ponte do Lago Municipal de Cascavel entraram na fase fi nal e os trabalhos devem ser 
concluídos esta semana. A travessia fi cou mais segura e muito mais bonita. Os apreciadores do principal 
cartão-postal da cidade terão um mirante para contemplar a beleza do lago, que está localizado dentro 
do complexo do Parque Ecológico Paulo Gorski. A obra foi iniciada em março, com uma previsão de 
investimento de R$ 207 mil. A nova ponte foi construída com estrutura de metal e piso de madeira. 

Nova ponte
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CHARGE

FIQUE LIGADO

Muita gente vem se perguntando para que 
serve, afi nal de contas, a governança corpo-
rativa. Pois várias empresas reconhecidas 
como modelo por seus pares, se envolveram 
em escândalos recentes ou vem sofrendo 
abalos nesta crise atual.

Então vem a pergunta: a governança não 
resolve todos os meus problemas? Eu, com 
quase 20 anos de experiência na área e an-
teriormente em fi nanças, afi rmo, meu caro 
e ingênuo leitor: não! Ela nem foi desenhada 
para isso; como costumo dizer: não existe 
uma governança Tabajara (lembram-se? Seus 
problemas acabaram; comprem produtos 
Tabajara...). O que aprendemos no mundo 
empresarial e de consultoria é que se você 
automatiza um processo problemático, a 
única certeza é que os erros ocorrerão mais 
rapidamente, pois agora o processo é mais 
curto. Você não conserta um problema auto-
matizando-o; logo, não pode “melhorar” uma 
empresa simplesmente porque instalou um 
conselho consultivo ou de administração.

Costumo dizer que o conselho de admi-
nistração dá o tom (para o bem e para o mal) 
de uma organização; se for composto por 
profi ssionais de alto calibre e experiência, 
mas também com liberdade para trabalhar 
e sem interferências políticas ou familiares, 
pode, sim, ser a solução para os seus proble-
mas; mas não estou afi rmando que todas as 
empresas devem instalar um conselho de 
administração ou consultivo, para funcionar 
melhor.

Tampouco estou dizendo que todas preci-
sam das mesmas respostas, afi nal, as pergun-
tas são diferentes para cada uma; é possível 
que a solução para uma empresa seja a retira-
da da família da gestão; para outra, pode ser 
simplesmente a profi ssionalização da famí-
lia; outra ainda pode se benefi ciar da simples 
instalação de um conselho consultivo; ou 
seja: aquela velha máxima ainda é válida: não 
existe um sapato que sirva a todos os tipos e 
formatos de pé.

É possível, portanto, que uma organização 
precise de mais gestão, outra de mais gover-
nança, outra de otimização de processos; 
outra pode se benefi ciar da troca de pesso-
as; outra ainda pode ver sua performance 
melhorar com a adoção de algumas poucas 
práticas de governança; enfi m, e sem querer 
recorrer a um chavão conhecido, mas neste 
caso ele é aplicado: cada caso é um caso, ou 
como dissemos no título: não existe uma go-
vernança ideal, que sirva a todos, mas uma 
governança que você precisa em sua organi-
zação, neste momento. Até porque em outro 
estágio as respostas serão outras e as pergun-
tas ou demandas, certamente também serão 
diferentes

Em resumo, procure instalar as práticas 
necessárias que sua organização demanda 
neste momento de crise e não a que ela vai 
precisar no futuro, pois como se sabe: o cur-
to prazo (sobrevivência) vem antes do longo 
prazo (crescimento e estabilidade).

CFO: Da governança 
ideal para a governança 
que precisamos

Aos poucos o 
tema vem sendo 
abordado aqui e 
acolá. A volta às 
aulas presenciais 
e como isso deverá 
acontecer. 

Apesar de no Es-
tado do Paraná 
ainda não haver 
uma data defi nida, em São Paulo já se fala 
em retorno a partir de 8 de setembro. Há 
alguns critérios para que isso ocorra, como 
medidas de higiene, por exemplo, mas a no-
tícia causou muitas reações.

Há famílias que consideram a retomada 
este ano uma atitude precipitada e os ar-
gumentos para contestar a decisão são rea-
listas. Primeiramente, o fato de não termos 
vacina contra a Covid-19 deixa a popula-
ção sempre em risco, por maiores que sejam 
os cuidados tomados. Apesar de sabermos 
que as crianças se infectam menos e, talvez, 
transmitam menos o vírus, a ida delas à es-
cola e a estada delas lá envolvem um con-
siderável número de pessoas. Há pais que 
não querem correr tal risco.

Há também os que afi rmam que pou-
cas escolas possuem condições físicas para 
atender alunos presencialmente: em geral, 
as salas de aula são fechadas por paredes, 
com porta e janelas pequenas, que não pos-
sibilitam boa ventilação. Ainda levantam 
o reduzido número de trabalhadores para 
a higienização frequente dos espaços e au-
sência de pias sufi cientes para todos: alu-
nos, educadores e trabalhadores.

Há famílias favoráveis ao retorno tão 
logo seja possível, é claro. Os argumentos 

também são valio-
sos: a falta que tem 
feito aos mais novos 
o relacionamento 
com colegas e pro-
fessores, o processo 
de socialização pú-
blica interrompido, 
a organização do 
cotidiano um tanto 

quanto atrapalhada, a tranquilidade dos 
pais para ir ao trabalho sabendo que os fi -
lhos estão em um local confi ável para eles e 
a aprendizagem que, para crianças, depen-
de bastante do vínculo presencial estabele-
cido com os professores e com a escola.

A psicóloga Rosely Sayão em um artigo 
publicado no Estadão, faz uma provocação 
bastante interessante sobre essa questão. E 
provoca a comunidade escolar a refl etir so-
bre o assunto. 

Segundo ela, a pandemia nos oferece 
uma boa oportunidade para inaugurar 
uma nova relação entre a escola e a comu-
nidade que a frequenta. Que tal construir 
uma parceria escola/família de verdade? 
Nunca tivemos essa chance antes. 

É algo que precisa ser amplamente dis-
cutido, levando em consideração vários 
aspectos, pois certamente, este ano letivo 
não poderá ser considerado como os outros 
anos.

É um caminho novo para a maioria das 
escolas e das famílias que só conhecem a 
chamada parceria de modo nada parcei-
ro. Para a psicóloga é também uma grande 
chance social para começar um trabalho 
respeitoso e justo dentro das escolas envol-
vendo todos os seus segmentos. 

29 DE JUNHO
1914 - Nasce Pedro Hanchuk, em Canoinhas 
(SC). Fundador da Associação Rural de 
Cascavel.
1978 - Danilo Galafassi, secretário-geral da 
Prefeitura, 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: com-
bater o contrabando, instalar uma estação 
radiotelegráfi 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 
Frigobrás/Sadia se instala em Toledo, substi-
tuindo o Frigorífi co Pioneiro. 
1989 - Realiza-se a 1ª Mostra Internacional de 
Teatro de Cascavel.   

2 DE JULHO
1918 - Nasce Helberto Edwino Schwarz em 
Taquara (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.

4 DE JULHO
Dia da Independência dos Estados Unidos.
1776 — Representantes das Treze Colônias 
britânicas ratifi cam a Declaração da Indepen-
dência dos Estados Unidos.
1790 — Nasceu George Everest, geógrafo e 
engenheiro geógrafo britânico.
1948 — Morreu Monteiro Lobato, escritor e 
crítico de arte brasileiro.

5 DE JULHO
1996 — Nasceu a Ovelha Dolly, o primeiro ma-
mífero clonado a partir de uma célula adulta.
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ENTREVISTA

D esde a gripe espanhola (1918-
1920), há 100 anos, o planeta não 
enfrenta uma pandemia tão de-
vastadora e mortal quanto a do 

coronavírus. Desde que a Organização Mun-
dial de Saúde reconheceu, em 11 de março, 
que a covid-19 é uma pandemia mundial, o 
mundo tem 9,5 milhões de infectados e quase 
500 mil mortos.

Nesta entrevista exclusiva a ADI, o deputa-
do Ademar Traiano (PSDB), presidente da As-
sembleia Legislativa, avalia o trabalho dos 100 
dias de trabalho de pandemia. “A Assembleia 
se reinventou completamente para enfrentar 
essa ameaça. Desde 18 de março realizamos 
um remanejamento drástico de pessoal, afas-
tamos os funcionários que integram os gru-
pos de risco, que passaram a atuar em home 
offi  ce”.

Traiano destacou ainda as leis aprovadas 
pela Assembleia Legislativa. “Algumas delas, 
como uso obrigatório de máscaras de prote-
ção em todos os ambientes públicos, da qual 
sou um dos signatários, foi aprovada pionei-
ramente na Assembleia. A medida foi copiada 
no Brasil inteiro e já foi aprovada na Câmara 
Federal”.  

Entre os projetos aprovados, o deputado 
destaca ainda a criação do cartão comida boa, 
o repasse de R$ 37,7 milhões para contrata-
ção de leitos para tratamento da covid-19 e a 
aprovação de um crédito especial de R$ 320 
milhões para saúde.

Os prejuízos econômicos são impossíveis 
de calcular com a doença em curso, mas 
todos sabemos que eles serão catastrófi cos. 
Como a Assembleia Legislativa, comanda-
da pelo senhor, se posicionou para enfren-
tar esse gigantesco desafi o? Qual seu ba-
lanço da ação da Assembleia durante esses 
100 dias de pandemia?
Ademar Traiano - O vírus da gripe espanhola 
se deslocava de navio e trem a carvão. O co-
ronavírus viaja em jatos comerciais capazes 
de dar a volta ao mundo em horas. Sob alguns 
aspectos o desafi o que enfrentamos é maior 
do que aquele do início do Século passado. 
Contamos, é verdade, com um grande avan-
ço científi co em relação a 1918, mas a ciência 
ainda está nos devendo uma resposta objetiva 
a esse desafi o na forma de uma vacina ou um 
medicamento inquestionavelmente efi caz 
contra essa doença.

O balanço que faço da ação da Assembleia 
do Paraná, no entanto, é muito positivo. A As-
sembleia se reinventou completamente para 
enfrentar essa ameaça. Desde 18 de março 
realizamos um remanejamento drástico de 
pessoal, afastamos os funcionários que inte-
gram os grupos de risco, que passaram a atuar 
em home offi  ce. O nosso departamento de TI 
conseguiu viabilizar rapidamente um sistema 
que tornou possível retornarmos às sessões 
de forma remota, preservando os deputa-
dos de riscos de contágio, que seriam muito 
grandes em sessões presenciais. Dessa forma 
o nosso Parlamento foi um dos primeiros a 
voltar a funcionar de forma segura, o que nos 
permitiu que fossem votadas e aprovadas 

Paraná vai vencer 
a pandemia, diz Traiano 

37,7 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. 
Esse dinheiro foi usado para a contratação de 
1500 leitos, sendo 600 de UTI, além de 900 de 
enfermaria, além da compra de Equipamen-
tos de Proteção Individual para profi ssionais 
de saúde.

Nos últimos cem dias a ação da Assembleia 
tem se voltado prioritariamente a medidas 
de combate ao coronavírus?
Ademar Traiano - É a nossa grande priorida-
de. Matérias sobre o tema tramitam com ra-
pidez e decidimos cancelar o recesso de julho 
para que pudéssemos manter a prontidão e a 
capacidade de apreciar matérias urgentes que 
venham a ser propostas pelo governo para 
enfrentar o coronavírus.

Desde o início da pandemia a Assembleia 
Legislativa do Paraná já aprovou 31 projetos 
relacionados diretamente ao enfrentamento 
do coronavírus no estado. Além do uso obri-
gatório de máscaras, da proibição do corte de 
luz, água e gás, também proibimos os planos 
de saúde de cobrarem taxas adicionais por 
exames e consultas e determina que carri-
nhos e cestas de compras, comandas e as má-
quinas de pagamento sejam esterilizadas. Já a 
Lei nº 20.239/2020 obriga a disponibilização 
de antisséptico para higienização de assentos 
em banheiros de uso coletivo.

“A Assembleia se reinventou completamente para enfrentar o coronavírus”, afi rma o presidente Ademar Traiano

Deputado Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná Luciomar Castilho/Alep

matérias importantíssimas para o combate 
ao coronavírus.

O senhor pode falar um pouco sobre as leis 
aprovadas pela Assembleia para combater 
a pandemia?
Ademar Traiano - Sem dúvida. Algumas 
delas, como uso obrigatório de máscaras de 
proteção em todos os ambientes públicos, 
da qual sou um dos signatários, foi aprova-
da pioneiramente na Assembleia. A medida 
foi copiada no Brasil inteiro e já foi aprovada 
na Câmara Federal. Uma das poucas certezas 
que temos sobre essa doença é a de que o uso 
da máscara é comprovadamente efi caz para 
reduzir o contágio. Quando a Assembleia do 
Paraná aprovou essa lei, em abril, a própria 
OMS ainda era um tanto reticente com re-
lação a essa efi cácia. Alguns falavam que a 
máscara só deveria ser usada por doentes e 
profi ssionais de saúde.

Também foram aprovados, com tramita-
ção rápida projetos de grande importância 
social, como aquele que proíbe o corte de 
luz, água e gás durante a pandemia. Cientes 
que a crise sanitária provocaria dispêndios 
fi nanceiros gigantescos por parte do Estado, 
o Parlamento decidiu dar sua contribuição. A 
Assembleia, com o voto favorável de todos os 
deputados, repassou uma verba própria de R$ 

O senhor considera que muitas dessas me-
didas deverão perdurar mesmo vencida a 
pandemia?
Ademar Traiano - Sem qualquer sombra de 
dúvida. A Força Estadual da Saúde do Paraná, 
por exemplo, criada pela Lei nº 20.240/2020, 
dará suporte às ações emergenciais em epide-
mias, pandemias e catástrofes com a implan-
tação de um cadastro permanente de profi s-
sionais da saúde que poderão ser convocados 
para atuar em situações excepcionais.

A notifi cação imediata de casos suspeitos e 
confi rmados de doenças de notifi cação com-
pulsória por parte de laboratórios e farmácias 
fi cou estabelecida na Lei nº 20.213/2020. São 
exemplos de legislação que vão se manter 
úteis e necessárias mesmo após superada a 
doença.

Que medidas econômicas o senhor desta-
caria no apoio às pessoas e setores da eco-
nomia afetados pela pandemia?
Ademar Traiano - Na área econômica, foi 
criado o auxílio emergencial Cartão Comida 
Boa com a aprovação da Lei nº 20.172/2020. 
Micro, pequenos e médio empreendedores do 
Paraná e também os municípios foram bene-
fi ciados com a Lei nº 20.164/2020, que autori-
za apoio fi nanceiro com a abertura de linhas 
de crédito especiais. Já a Lei nº 20.165/2020 
garante o aporte de R$ 35 milhões para apoio 
a cooperativas produtores rurais e agroindús-
trias. A utilização dos recursos do Fundo Esta-
dual de Combate à Pobreza foi ampliada com 
a Lei nº 20.171. Funcionários terceirizados 
do estado têm emprego garantido durante a 
pandemia pela lei nº 20.170.

A Lei nº 20.188/2020 permitiu um reforço 
de R$ 319 milhões no caixa da Saúde. A As-
sembleia Legislativa do Paraná repassou R$ 
37,7 milhões para o Fundo Estadual da Saúde 
com a Lei Complementar nº 221/2020 e a De-
fensoria Pública destinou mais R$ 8 milhões 
pela Lei Complementar nº 220/2020. Outros 
R$ 5 milhões saíram do Fundo Especial do 
Ministério Público com a aprovação da Lei 
nº 20.162/2020. O estado de calamidade pú-
blica no Paraná foi reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 1/2020. Outros 12 decretos le-
gislativos já aprovados também reconhecem 
a calamidade pública em 303 municípios do 
Estado.

A Assembleia Legislativa do Paraná tem 
procurado interagir com a sociedade como 
com o aplicativo premiado “Agora é Lei”, 
programas como o “Assembleia no Enem”, 
“Geração Atitude” e “Parlamento Univer-
sitário”. Durante a pandemia essa relação 
tem sido possível?
Ademar Traiano - Sim. Temos ampliado as 
formas de comunicação com a população por 
meio da TV Assembleia, que agora é transmi-
tida no canal aberto 20.2 e ainda com a reali-
zação de campanhas educativas sobre a im-
portância das medidas de prevenção, como 
o uso da máscara e o distanciamento social. 
Toda a estrutura da Assembleia está focada 
em ajudar o Paraná a superar esse momento 
tão difícil que estamos vivendo.
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RESPEITE O ISOLAMENTO SOCIAL.

A PANDEMIA 
NÃO ACABOU
E A COVID-19 MATA!

! NÃO VAMOS DEIXAR O CORONAVÍRUS VENCER ESSA BATALHA.

MANTENHA AS 
CRIANÇAS LONGE DAS 

PESSOAS IDOSAS.

SE PRECISAR SAIR, 
USE MÁSCARA. FIQUE EM CASA. 

EVITE AGLOMERAÇÕES. 
NÃO ORGANIZE FESTAS  

E ENCONTROS.

O GOVERNO DO PARANÁ NÃO TEM MEDIDO ESFORÇOS PARA COMBATER  
ESSA DOENÇA, MAS VOCÊ PRECISA FAZER A SUA PARTE.

Com um novo pico de casos, Cas-
cavel confirmou mais 214 infec-
tados pelo novo coronavírus. No 
boletim divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde na tarde desta 
segunda-feira (29), foram confir-
madas também mais duas mortes 
pela doença no município. 

De acordo com a Secretaria de 
Saúde agora já são 2.785 casos 
confirmados e 47 óbitos.
Os dois últimos óbitos acontece-
ram nas últimas 24 horas. Con-
forme o boletim, são dois homens 
que faleceram em hospitais públi-
cos.

A primeira morte aconteceu no 
domingo (28) de um homem de 60 
anos que possuía hipertensão ar-
terial sistêmica. A segunda morte 
ocorreu na segunda-feira (29) no 
Hospital Universitário e vitimou 
um homem de 33 anos, sem co-
morbidades associadas.

FOTO: Jocemar Nascimento / PMC

Capa do livro de 1980, que agora será 
reeditado Reprodução

CASCAVEL

No mês de julho de 2020 se com-
pletarão os 40 anos do livro “Pe-
quena História de Cascavel e do 
Oeste”. Iniciada por Celso Formi-
ghieri Sperança, que morreu em 
1977 sem poder concluí-lo, a obra 
foi terminada pelos filhos Alceu 
e Carlos e lançado pelo Diretório 
Acadêmico Dezesseis de Agosto 
da Fecivel, predecessor do atual 
DCE da Unioeste em 1980.
Para marcar a data, o “Projeto 
Livrai-Nos!”, conduzido pelos ir-
mãos Alceu e Regina Sperança, 
prepara uma nova obra, denomi-
nada “Livro das Famílias”. Trata-se 
de uma pesquisa sobre as famílias 
históricas de Cascavel, que vai re-
sultar em dois livros. 
Segundo o jornalista Alceu Spe-
rança, o primeiro livro será uma 
reedição atualizada da obra de 
1980. O segundo, vai contar a tra-
jetória das famílias que mais in-
fluenciaram os 90 anos de história 
de Cascavel.
Para o projeto ser iniciado, Alceu 
e Regina aguardam apenas ame-
nizar a pandemia do novo coro-
navírus para ser possível reunir 

as famílias que têm muita história 
para contar. Se tudo correr bem e 
houver patrocinadores, o primeiro 
livro deve ser lançado até novem-
bro, data oficial do aniversário do 
Município. O segundo pretende 
ser lançado até março de 2021, 91° 
aniversário da cidade.

Livros vão resgatar as 
histórias das famílias 
que começaram Cascavel 

Cascavel chega a 2.785 
casos confirmados de 
coronavírus
Número de mortes pela doença já é de 47, conforme boletim 
divulgado ontem pela Secretaria de Saúde
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Precisa tomar cuidado para não ser im-
pulsivo ou se colocar em situações de 
risco, mas pode aproveitar para resol-
ver muita coisa na vida. Foco em cuidar 
das suas relações e lembre-se de que 
não precisa resolver a vida sozinho.
 
Touro  (21/4 a 20/5)
As coisas fl uem como não fl uíam há 
semanas e você pode ter bons resul-
tados. Semana produtiva no trabalho, 
feliz na vida pessoal. Curta os bons 
momentos e seja feliz nas pequenas 
coisas, enquanto vai construindo coi-
sas mais consistentes para seu futuro.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Você precisa repensar certas coisas, 
mas é tanta criatividade e ajuda do 
universo, que você vai saber aprovei-
tar bem cada oportunidade. É só fi car 
atento. Uma semana pra buscar coisas 
mais divertidas, mas também focar no 
trabalho, que promete novidades e res-
postas que você já vinha esperando. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Olhe mais para si mesmo. E olhar para 
sua vida com mais cuidado para que 
você tenha a certeza de estar seguindo 
na direção certa. Razão e emoção 
podem brigar, mas sentir talvez seja o 
mais importante neste momento. 

Leão  (22/7 a 22/8)
É hora de resolver questões internas e 
assuntos do passado. O momento é de 
cuidar da mente e do corpo e fi car bem 
consigo mesmo, porque em breve você 
terá decisões importantes que trarão 
novidades.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
A semana tem tudo para ser muito boa 
e é importante que você aproveite ao 
máximo as oportunidades. Siga sua 
intuição. Assuntos fi nanceiros e pro-
fi ssionais podem se movimentar de 
forma bastante positiva. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Oportunidades, reconhecimento, cresci-
mento. Resultados. Boas sensações e 
encontros. Conversas que fl uem. A se-
mana é maravilhosa para construir coi-
sas novas e ter mais tempo só pra você. 
Lembre-se: você em primeiro lugar.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Você pode resolver assuntos internos 
e do passado. A semana é produtiva 
nos assuntos profi ssionais e cheia 
de criatividade e inspiração pra você 
criar coisas novas. No amor, tente não 
controlar tanto as coisas.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Você precisa colocar mais energia nas 

coisas que funcionam e aprender a de-
sapegar do que não tem mais sentido. 
Conversas com amigos, reuniões com 
equipes e tudo que fi zer trocando ideia 
e inspiração com os outros, tende a 
fl uir melhor. Cuide das fi nanças.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Se você baixou a guarda, se está me-
nos sobrecarregado, se aprendeu a 
delegar e está mesmo cuidando da 
sua saúde. A semana tem foco nos 
assuntos de trabalho, com produtivida-
de e bons resultados. Mais visibilidade 
também. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Aproveite para resolver melhor coisas 
que estão pendentes. Foco na diver-
são, nos estudos e na busca pelo que 
você quer de fato da sua vida. O céu 
está ótimo para sonhar mais e planejar 
o seu futuro. Tente se organizar inter-
namente para isso.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Você pode perceber que precisa de-
sapegar, abrir mão ou mudar alguma 
coisa. A semana é boa para conversas 
e para resolver pendências fi nanceiras. 
Um bom momento para repensar seus 
projetos, mas tentando retomar algu-
ma coisa que é muito importante para 
você. 

Humor

Cruzada

COVID-19
Muita gente na casa
Um compadre disse pro outro:
- Por que tanta gente na sua casa, 
alguém morreu?
- Sim, minha sogra. O burro deu 
um coice nela.
- Então todas as pessoas que es-
tão aqui conhecem a sua sogra?
- Não, querem comprar o burro.

Marido pobre
A esposa diz para o marido:
- Se eu soubesse que você era tão 
pobre, nem teria me casado com 
você...
O marido responde:
- Mas não foi por falta de aviso. 
Eu sempre te disse: VOCÊ É TUDO 
O QUE TENHO!

Na entrevista de emprego
- Qual sua habilidade?
- Responder cálculos rapidamen-
te.
- Quanto é 42 x 3 ÷ 2?
- 54
- Errou feio!
- Mas respondi rapidamente!

Antes do casamento
Pouco antes do casamento o pai 
se aproximou do noivo e pergun-
tou:
- Meu rapaz, o senhor tem condi-
ções de sustentar uma família?
- É claro - respondeu.
E o pai já mais tranquilo:
- Ótimo, somos 9!

Tocando piano
Minha mãe sempre quis tocar 
piano. Meu pai, então, comprou 
um de presente para ela. Dias de-
pois, liguei para saber o que ela 
estava achando da experiência.
– Devolvi o piano. Convenci sua 
mãe a tocar clarineta – disse pa-
pai.
– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não 
consegue cantar junto – explicou 
ele.

ANS torna obrigatória cobertura 
de teste por planos de saúde 

A Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) decidiu incluir, no 
rol de procedimentos obrigatórios 
a serem atendidos por planos de 
saúde, os testes para confi rmação 
de infecção pelo novo coronaví-
rus, que causa a covid-19. A Reso-
lução Normativa 458, de 2020, que 
inclui os exames laboratoriais, foi 
publicada na segunda-feira (29) 
no Diário Ofi cial da União.

As pesquisas de anticorpos 
IgA, IgC ou IgM serão obrigató-
rias para os planos de saúde nas 
segmentações ambulatorial, hos-
pitalar (com ou sem obstetrícia) 
e referência, nos casos em que o 
paciente apresente ou tenha apre-
sentado alguns quadros clínicos.

Entre esses quadros clínicos es-

tão gripe com quadro respiratório 
agudo (com febre, tosse, dor de 
garanta, coriza ou difi culdade res-
piratória) e síndrome respiratória 
aguda grave (difi culdade para res-
pirar, pressão persistente no tórax, 
saturação de oxigênio menor que 
95% em ar ambiente ou coloração 
azulada nos lábios e rosto).

A inclusão dos exames no rol de 
procedimentos obrigatórios para 
planos de saúde foi tomada em 
reunião colegiada da ANS na se-
mana passada, em cumprimento 
a uma decisão judicial.

Posicionamento
Em nota no site, a Associação 
Brasileira de Medicina de Grupo 
(Abramge) afi rma que pela deci-

são, “as operadoras devem ga-
rantir o exame para a detecção de 
anticorpos IgA, igG ou igM para 
SARS-CoV-2 a pacientes com gri-
pe ou Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG), benefi ciários de 
plano ambulatorial e hospitalar, 
com ou sem obstetrícia, e no pla-
no referência”. 

A entidade esclarece que a no-
vidade atende a “liminar foi con-
cedida pela 6ª Vara Federal de 
Pernambuco”, em ação civil públi-
ca proposta pela Associação de 
Defesa dos Usuários de Seguro, 
Planos e Sistemas de Saúde (Adu-
seps).

Segundo a Abramge, “a procura-
doria federal junto à ANS informou 
que vai recorrer da decisão”.

consegue cantar junto – explicou 
ele.
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IMÓVEIS 
À VENDA

APARTAMENTOS

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

Apartamento Ed Delluci, com 214m², Rua 
Paraná, 4267, Centro, com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, cozinha, sacada, área 
de serviço, 2 garagens, aquecimento, pisci-
na, play ground e salão de festas, valor R$ 
540.000,00. (Sem acabamento interno)

Apartamento Ed Monte Alto, com 
158,25m², Rua Carlos de Carvalho, 4066, 
com 2 quartos, suíte, sala de jantar/ es-
tar, cozinha, área de serviço, bwc, 1 gara-
gem, piscina, sala de jogos, espaço gou-
met, play ground e salão de festa, valor  
R$ 550.000,00

Apartamento Ed Ana Candida, com 
135,76m², Rua da Bandeira, 836, com 2 
quartos, suíte, sala de jantar/ estar, co-
zinha, área de serviço, bwc, 1 garagem, 
aquecimento, churrasqueira, salão de fes-
tas, semi mobiliado, valor R$ 495.000,00

Apartamento Ed Hannover, com 140m², 2 
quartos, suíte, sala de jantar/ estar, cozi-
nha, área de serviço, 2 garagens, aqueci-
mento, play ground e salão de festas, valor 
R$ 299.000,00

Apartamento Rua Recife, 1729, com 
137m², 2 quartos, suíte, sala de jantar/
estar, cozinha, área de serviço, churras-
queira, 2 garagens, aquecimento, valor  
R$ 360.000,00

Apartamento Ed Residencial Pascoal, 
com 104m², Rua Presidente Kennedy, 
Centro, com 3 quartos, sala, bwc, cozi-
nha, área de serviço, 1 garagem, valor  
R$ 210.000,00

Apartamento Ed Zara, Rua Natal, 940, 
85,89m², com 2 quartos, sala, cozinha, 
bwc, área de serviço, churrasqueira, 1 gara-
gem, play ground, salão de festas e terraço, 
valor R$ 230.000,00

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

Apartamento Ed Armando Rezende, Rua 
Olavo Bilac, 1251, com 202,31m², 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ estar, cozinha, la-
vabo, sacada, área de serviço, 2 garagens, 
piscina, play ground, salão de festas, mobi-
liado, valor R$ 850.000,00

Apartamento Ed Flor de Lis, Rua da Ban-
deira, 757, 147,57m², com 2 quartos, suí-
te, sala de jantar/ estar, cozinha, sacada, 
área de serviço, 2 garagens, aquecimen-
to, churrasqueira, playground, piscina, 
salão de festa, semi mobiliado, valor  
R$ 550.000,00

Apartamento no Ed Belle Mayson, com 
270,60m², 2 quartos, 1 suíte, sala de estar/ 
jantar/ TV, cozinha, área de serviço, lavabo, 
sacada, 2 garagens, aquecimento, play 
ground, salão de festas, semi mobiliado. 
Valor R$ 720.000,00

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

Apartamento Residencial Vênus, consultar 
tabela.

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

Apartamento Edifício Solar das Araucárias, 
nº 301, valor R$ 399.000,00

Apartamento Edifício Oriun, com 73,7m², 
R$ 295.000,00 

Apartamento em Balneário Comburiu 
– SC, com área 227m², 2 quartos, 1 sui-
te, cozinha, 2garagens, sala TV/ estar/ 
jantar, lavabo, aquecimento a gás, valor  
R$ 1.000.000,00.

Apartamento Edifício João Batista Cunha, 
com 167m£, valor R$ 450.000,00

Studio I Loft, com área total 92m², todo mo-
biliado, valor R$ 380.000,00

Apartamento Edifício Anita, com área total 
88,23m², valor R$ 252.000,00

Apartamento Edifício Anita, com área total 
88,61m², valor R$ 252.000,00

Apartamento Edifício Premier, com área to-
tal 254,12m², valor R$ 1.090.000,00

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

Apartamento Edifício Park da Vitória, com 
área útil 55,06m², valor R$ 115.000,00

Apartamento Edifício Toth, com área útil 
72m², valor R$ 350.000,00

Apartamento Edifício Hanover, com área 
total 118m², valor R$ 185.000,00

Apartamento Edifício Nuremberg, com 
área útil 118m², valor R$ 180.000,00

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

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

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

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

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

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

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

CASAS

Casa Rua México, Periolo, 110m², com 3 
quartos, sala, cozinha, bwc, área de ser-
viço, 3 garagens e churrasqueira, valor  
R$ 350.000,00

Casa Travessa Afonso Pena, Vila Simone, 
com 220,30m², 3 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, escritório, cozinha, área de 
serviço, 3 garagens, depósito, mobiliado, 
valor R$ 800.000,00

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

Casa Condomínio São Carlos, 180m², com 
3 quartos, suíte, sala, área de serviço, de-
pósito, churrasqueira, 2 garagem, piscina, 
edícula, espaço goumet, playgraund, valor 
R$ 850.000,00 

Casa Rua Ilario Zardo, 264, JD Vitória, 
202,59m²,  com suíte, 2 quartos, sala de 
jantar/ estar, copa, cozinha, lavabo, área de 
serviço, 4 garagens, aquecimento, sótão, 
churrasqueira, depósito, mobiliado, valor 
R$ 1.500.000,00
Casa Travessa Pio XII, 153, Residencial 

Parigot de Souza, 170m², com 2 quartos, 
suíte, sala de jantar/estar, copa, cozinha, 
área de serviço, 2 garagens, churrasqueira, 
400.000,00

Casa Rua Odontologia, 420, 220m², 4 
quartos, suíte, sala de jantar/estar, bwc, 
cozinha, área de serviço, 2 garagens, dep 
de empregada, aquecimento, canil, bwx 
empregada, valor R$ 590.000,00 

Casa Rua Capitão Leônidas Marques, 
1438, com 187,50m², 2 quartos, 1 suíte, 
sala da jantar/ estar, dep. Empregada, 
cozinha, área de serviço, 4 garagens, 
churrasqueira, semi mobiliado, valor  
R$ 690.000,00.

Casa Rua Álvaro Palma, Paulo Godoy, com 
área 85m², 2 quartos, 1 suíte, sala de TV, 2 
garagens, valor R$ 300.000,00

Casa na Rua Manaus, Tropical, com 
194,44mº, 2 quartos, 2 suítes, sala de jan-
tar/ estar/ TV, BWC, copa, cozinha, área de 
serviço, aquecimento a gás, piscina, valor 
R$ 1.100.000,00.

Casa térrea Condomínio Portal do vale, 
com 2057m², 4 quartos, 3 suítes, 1 suí-
te máster, 3 lavabos, sala de TV/ estar/ 
jantar, escritório, cozinha, área de servi-
ço, depósito, dep. de empregada, lareira, 
churrasqueira, 2 garagens cobertas, 2 
garagens descobertas, aquecimento a 
gás, piscina, canil, salão de festas, valor  
R$ 3.122.000,00.

Casa/ Terreno: Terreno com área de 
360,00m², com 02 casas no lote, uma tem 
área total de 36,75m², outra casa tem área 
total de 69,71m², valor R$ 170.000,00

Casa Rua Ingá no Tropical, com área cons-
truída 215m², valor R$ 1.400.000,00

Casa Condomínio Treviso, com área total 
de 271,91m², valor R$ 1.850.000,00

Casa na Rua David Mascarello no Jd 
Veneza, com área total de 360m², valor  
R$ 110.000,00

Casa Rua Claudia Galante Padovani, com 
área construída 70m², valor R$ 200.000,00

Casa Rua Claudia Galante Padovani, com 
área construída 80m², valor R$ 220.000,00

Casa Rua El Salvador, com área construída 
70m², valor R$ 200.000,00

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

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

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

Casa Rua Itajai, área privativa 54m², valor 
R$ 200.000,00

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

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

Casa Rua Cumbica, com área construída 
de 66m², valor R$ 238.000,00

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

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

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

LOTES E CHÁCARAS

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

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

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

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

Chácara em Boa Vista da Aparecida, com 
2 casas, 22,110m², valor R$ 650.000,00

Terreno Rua Palmeira, 3441, Coqueiral, 
715m², valor R$ 550.000,00

Terreno Rua São Borges, JD Canadá, 
420m², valor R$ 380.000,00

Terreno Residencial Treviso, 600m², valor 
R$ 425.000,00

Terreno Rua Guaraniaçu esq. com Capa-
nema, São Cristovão, 375m², com 1 casa, 
140m², valor R$ 450.000,00

Terreno Condomínio Paisagem, Av FAG, 
401,42m², /valor R$ 380.000,00

Terreno Rua Desembargador Ferreira 
da Costa, São Cristovão, 450m², valor  
R$ 350.000,00

Terreno Rua Alterio Sordi, JD Nova Vene-
za, 360m², valor R$ 175.000,00

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

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

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

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

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

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

Terreno Rua Visconde de Guarapuava, ter-
reno com casa de madeira, área total do 
terreno 715m², valor R$ 440.000,00

Terreno Rua Céu Azul, com 480m², valor 
R$ 350.000,00

Terreno Rua Chopinzinho, com área total 
200m², valor R$ 190.000,00

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

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

Terreno na Rua Blumeau, bairro Uni-
versitário, com área de 380m², valor  
R$ 190.000,00

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

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

SOBRADOS

Sobrado Condomínio Jardins de Monet, 
Rua Eça de Queiroz, 230m², com 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ estar, copa, co-
zinha, lavabo, dep de empregada, área 
de serviço, churrasqueira, sala de jogos, 
piscina, playgraund, salão de festas, semi 
mobiliado, valor R$ 1.200,000,00

Sobrado Condomínio Beluno, Rua Rodri-
gues Alves, 477, 312m², com 2 suítes, 
suíte máster, sala de jantar/ estar, bwc, 
cozinha, área de serviço, 2 garagens, pis-
cina, valor R$ 1.480.000,00

Sobrado Rua Rio Negro, 958, 330m², com 
2 quartos, suíte, sala de jantar/estar, cozi-
nha, escritório, lavabo, área de serviço, 3 
garagens, aquecimento, lareira, churras-
queira, canil, espaço gourmet, semi mobi-
liado, valor R$ 980.000,00

Sobrado Rua Presidente Kennedy,  2474, 
147m², com 2 quartos, suíte, sala de jan-

tar/ estar, bwc, lavabo, cozinha, área de 
serviço, garagem, churrasqueira, aqueci-
mento, valor R$ 390.000,00

Sobrado Residencial e comercial, Rua 
Terezina, 3201, Jd Cristal, 167,81m², 2 
quartos, suíte, sala de jantar/ estar, 2 
bwcs, cozinha, sacada, área de serviço, 
4 vagas de garagem, churrascaria, valor  
R$ 750.000,00

02 Sobrados Rua Salgado Filho, 4137, 
Cancelli, com área de 165,29m², com suí-
te, 2 quartos, sala de jantar/ estar, bwc, 
cozinha, lavabo, sacada, área de serviço 
e garagem, valor R$ 453.750,00.

Sobrado Condomínio Felicitá, Av das Tor-
res, com 218m², 2 suítes, 1 suíte máster, 
sala de estar/ TV/ jantar, escritório, copa, 
cozinha, lavabo, área de serviço, 2 gara-
gens, aquecimento solar, churrasqueira, 
depósito, sala de jogos, piscina, play 
ground, salão de festas, semi mobiliado.  
Valor R$ 1.100.000,00.

Sobrado Rua Mascarenhas de Moraes, 
com área construída 350m², Valor de  
R$ 1.750.000,00. 

Sobrado Rua Fagundes Varela, no Tro-
pical, área construída 299m², com 3 
quartos, 1 suíte máster, sala de jantar/ 
estar/ TV, 2 bwc, copa, cozinha, lavabo, 
2 sacadas, lareiras, área de serviço, 5 
garagens, aquecimento a gás, piscina, 
churrasqueira e semi mobiliado. Valor R$ 
1.100.000,00.

Sobrado Rua Aramis Atjaide no São Cris-
tovão, com área total 140,98m², valor  
R$ 590.000,00

Sobrado Rua Amazonas, com área cons-
truída 421m², valor R$ 3.600.000,00

Sobrado Rua Jaú, com área total 
206,55m², valor 780.000,00

Sobrado Rua Flamboyant, com área cons-
truída 325m², valor R$ 1.100.000,00

Sobrado Av das Torres, com área total de 
180,44m², valor R$ 1.050.000,00

Sobrado Rua das Amoeiras no Tropi-
cal, área construída de 119m², valor  
R$ 470.000,00

Sobrado Rua Bétula no Tropical, com área 
construída 470m², valor R$ 1.630.000,00

Sobrado Rua Wenceslau Braz, com área 
construída 114m², valor R$ 380.000,00

Sobrado Rua Manacas, com área cons-
truída 228m², valor R$ 1.000.000,00

Sobrado Rua Manacas, com área 236m² 
(em construção) valor R$ 1.000.000,00

Sobrado Rua Sebastião de Alencar Mo-
reira, com área construída 180m², valor  
R$ 350.000,00

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

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

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

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

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

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

PONTO COMERCIAL 
E BARRACÃO

Prédio comercial Rua Nilo Peça-
nha, 90, Pq São Paulo, 291m², valor  
R$ 630.000,00

Ponto comercial Rua Visconde de 
Guarapuava, com área 88,30m², valor  
R$ 150.000,00

IMOBILIÁRIO
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