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Depois de 95 dias, aeroporto de 
Cascavel volta ter voos para São Paulo 

RETOMADA
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No mês de junho o novo coronavírus acelerou em Cascavel. 
Saímos de 460 casos para 2.962 casos confi rmados até o fi nal do 
mês. Só em junho, 42 cascavelenses com Covid-19 morreram. 
No último boletim, divulgado nesta quinta-feira (2) o total de 
óbitos pelo coronavírus na cidade era de 54 e o de casos 3.142. 
Os curados já somavam 2.697. Com o decreto do Estado que 

novamente impôs restrições rígidas, fi ca pergunta: 
fi nalmente chegamos ao pico?
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JUNHO FOI 
O PICO?

 “Queremos ter uma Cascavel 
diferenciada e aos olhos 

de uma mulher”

INÊS DE PAULA
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 “Queremos ter uma Cascavel 
diferenciada e aos olhos 

Gugu Bueno toma posse 
como deputado estadual na 

próxima segunda

ASSEMBLEIA

Política | Página 3

Atendimento a pacientes na Ala Covid-19 no Hospital Universitário. Taxa de ocupação sempre próxima do limite Victor Hugo Junior/Unioeste

Foto: Vanderlei Faria 
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CHARGE

FIQUE LIGADO

O universo dos investimentos ainda é predo-
minantemente masculino. Esta constatação 
é irrefutável diante do estudo da Bolsa de 
Valores brasileira, a B3, o qual demonstrou 
que as mulheres representam 25% dos inves-
tidores. Signifi ca que em torno de 75% são 
homens.

Em linhas gerais, o relatório apresentou da-
dos positivos. A base de investidores no mer-
cado de capitais (ações, BDRs, ETFs, FIIs e 
índices) registrou alto crescimento: enquanto 
em julho do ano passado a bolsa alcançou a 
marca de 1 milhão de investidores, em abril 
de 2020 já superou os 2 milhões. Portanto, 
dobrou o número de investidores em menos 
de um ano.

Por outro lado, chamou a atenção a repre-
sentatividade feminina na bolsa, que é de 
1/4. Não podemos negar que tivemos um 
avanço signifi cativo no número de mulheres, 
pois em 7 anos passamos de 100 mil para 500 
mil investidoras. 

No entanto, apesar do aumento, não houve 
evolução em termos percentuais, na com-
paração de gêneros. Em 2013, as mulheres 
somavam 24% do total de investidores, quan-
tidade que oscilou sempre orbitando esse 
número. Hoje ainda somos 25%.

Na minha visão, a condição feminina de 
minoria no mercado acionário é herança do 
modelo familiar patriarcal, que ainda possui 
refl exos em nossa cultura e no mercado de 
trabalho. 

Além disso, não apenas fatores sociais in-
terferem na presença das mulheres na bolsa, 
mas também fatores biológicos. Por natureza, 
a mulher tende a adotar um comportamento 
mais protecionista. Ao preferir a segurança, 
ela evita expor-se ao risco, inclusive àquele 
inerente ao mercado de renda variável.

Embora haja desafi os para o avanço da re-
presentatividade feminina, existem fatores 
positivos. A saída das mulheres para o merca-
do de trabalho foi um grande avanço. 

Ao mesmo tempo em que as mulheres têm 
cada vez mais oportunidades de obter renda 
(seja com emprego, seja empreendendo), o 
mercado de capitais também está amadure-
cendo para facilitar acesso a pessoas comuns.

O advento do Home Broker (programa para 
compra e venda ações) favorece em muito 
esse acesso, pois é possível realizar operações 
no conforto do lar. Sendo assim, até mesmo 
a mulher que trabalha em casa pode fazê-lo, 
não sendo mais necessário um agente de in-
vestimentos.

Com acesso à internet, cursos gratuitos 
no Youtube, força de vontade e disciplina, as 
mulheres podem, sim, ampliar sua presença 
na bolsa de valores. E mais do que isso: po-
dem fazer dessa atividade mais uma fonte de 
renda familiar.

Como fazer isso? Com iniciativa, muita 
pesquisa, estudo e organização. Nós temos 
potencial! Eu estou dentro. Se você também 
tem interesse, comece ainda hoje.

Sucesso a todos!

Mulheres representam 
25% dos investidores 
da bolsa

Quando o mês de 
março começou 
ainda não tínha-
mos dimensão do 
que estava por vir 
pela frente. A vida 
seguia o seu ritmo 
normal de muita 
expectativa pelo no 
que fi nalmente co-
meçava após o carnaval. Naquele dia 1º de 
março, o Brasil só tinha dois casos confi r-
mados de coronavírus e aquelas cenas de 
pessoas com máscaras e de cidades isola-
das era coisa da China tão distante. 

Vinte dias depois o mundo daria uma 
volta de 360 graus e Cascavel decretava 
o fechamento de escolas e atividades não 
essenciais. O terrível coronavírus estava 
entre nós, ameaçando nossa saúde e nossa 
economia. 

Aos poucos as medidas foram sendo 
afrouxadas e a vida recomeçou dentro 
de um novo normal. Nos acostumamos 
a adotar hábitos de higiene nunca antes 
adotados, passamos a circular com másca-
ras, manter a distância de outras pessoas, 
tudo para poder sobreviver. 

Março chegou ao fi nal já com uma mor-
te por coronavírus em Cascavel. Em abril 
outras aconteceram, em maio também. 
Mas, foi em junho que a tragédia acelerou. 
A morte chegou com aviso, mas sem des-
pedidas.

Três meses depois do início do drama 
julho chegou de uma forma ainda mais 

dura. Um novo fe-
chamento passou 
a vigorar, desta 
vez decretado pelo 
Estado, com medo 
de que nossos hos-
pitais já perto do 
limite, não supor-
tem a demanda e 
entrem em colapso, 

não apenas por falta de leitos, mas por fal-
ta de medicamentos e profi ssionais habi-
litados para trabalhar nas tensas alas de 
UTI exclusivas para Covid-19. 

Julho chegou gelado. Gelado nos cor-
redores dos hospitais que veem cada vez 
mais doentes entrando pelos corredores. 
Gelado nas grades cerradas das empresas 
que à duras penas tentam se reinventar 
para sobreviver nessa crise sem preceden-
tes na nossa geração. 

Se as autoridades estão tomando as me-
didas corretas, ninguém sabe. Todos su-
põem. Não há cartilha pronta para o mo-
mento e, com absoluta certeza, ninguém 
age para errar. 

Fica a torcida para que o sacrifício que 
está sendo feito dê resultados e que possa-
mos percorrer este mês de julho com frio 
apenas no clima. Mas, não há como igno-
rar o tamanho do problema que estamos 
enfrentamos. O que não podemos é desani-
mar. É preciso coragem e entusiasmo para 
atravessar mais esse mês de incertezas e 
quiçá chegar ao seu fi nal, poder olhar para 
trás e ver que o pior já passou. 

3 DE JULHO
1947 - Governador 
Moysés Lupion decreta 
a construção de um 
grupo escolar e escola 
reunida em Cascavel (foto). Ficava na rua que 
recebeu o nome do governador Bento Munhoz 
da Rocha, depois renomeada como “Pio XII”.

4 DE JULHO
1987 - Inaugurado o Terminal Rodoviário Heleni-
se Pereira Tolentino.

5 DE JULHO
1906 - Nasce Carlos Neppel, em São Bento do 
Sul (SC). 
1923 - Nasce em Santa Maria (RS) o historiador 
Ondy Hélio Niederauer.
1924 - Começa a Revolução Paulista, que envol-
veu o Oeste do Paraná nos confl itos.

6 DE JULHO
1976 - Decreto federal autoriza os cursos de 
Ciências Contábeis e Administração de Empre-
sas a Fecivel, base da Unioeste. 

7 DE JULHO
1934 - Em Garibaldi (RS), nasce Tamôio Avelino 
Fedumenti. Comerciante, vencedor da primeira 
prova automobilística de Cascavel.
1964 - Surge a Associação de Advogados de 
Cascavel, que abriu caminho para criação da 
subseção local da OAB. 
1968 - População de Toledo faz a “passeata 
das velas”, protestando contra os problemas de 
energia elétrica na cidade.
1969 - Colônia japonesa de Cascavel organiza a 
sociedade Acec.
1984 - Carta dos Produtores Rurais do Oeste, 
agropecuaristas de 30 municípios, exige a refor-
ma agrária para pôr fi m às tensões sociais.

9 DE JULHO
1924 - Em Teixeira Soares (PR), nasce Paulo 
Gorski, homenageado com o nome do Parque 
Ecológico.  
1967 - Assembleia no Tuiuti Esporte Clube 
debate com militares a transferência do Insti-
tuto Brasileiro do Café (IBC) para a Companhia 
Paranaense de Silos e Armazéns (Copasa). Mais 
tarde municipalizada, a área deu lugar ao Centro 
de Eventos. 
2008 - Sindicato Rural de Cascavel promove em 
parceria com a Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná) o 1º Encontro de Aviculto-
res do Paraná.

Carina Walker
Carina Walker é jornalista e investidora
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Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O advogado Moacir Vosniak assumiu o comando político do PSC. É 
o novo presidente no lugar de Alcineu Grubber, de curto mandato. O vice 
continua sendo Leonaldo Paranhos. 

☆ Os vereadores Carlinhos Oliveira e Romulo Quintino, ambos do PSC, 
foram desfalques nas sessões do Legislativo. Os dois são do grupo de 
risco e se cuidam da Covid-19.

☆ O jornalista Rafael Guareski, assessor nos dois mandatos do ex-depu-
tado André Bueno (PSDB), continua atuando no setor. Mudou para Curitiba 
e integra a equipe de Comunicação na Assembléia Legislativa. 

☆ O deputado e pré-candidato a prefeito Evandro Roman, do Patriota, se 
mantém em isolamento domiciliar. Ele, a esposa e os três fi lhos testaram 
positivo a Covid19. Todos passam bem.

POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Não existe milagre capaz de estabelecer 
que a próxima legislatura terá mais de 21 
vereadores. A garantia é do presidente 
Alécio Espínola (foto), candidato à reelei-
ção. Ele disse anteontem, na rádio Studio 
FM, que serão mantidas as atuais 21 va-
gas, embora exista amparo legal à aber-
tura de outras duas. “Sem chance”, sen-
tenciou a autoridade, justifi cando que o 
momento é de contenção nos gastos e 
a representatividade é boa. A pauta se-

quer irá para debate na ordem do dia.

Saído de uma safra nova da política cascavelense, o estreiante deputado Aldino 
Gugu Bueno (PL), assumirá segunda-feira (6) na Assembleia Legislativa, sabendo 
dos compromissos locais e regionais sobre os ombros. Tendo ao lado o advogado 
Marcos Espínola, seu chefe de gabinete e com quem vem trabalhando há tempos, 
Gugu sobe degrau na trajetória política e precisará mostrar serviço. Articulador 
respeitado, consolidou parceria forte junto ao federal Fernando Giacobo, presiden-
te estadual da sigla e que não esconde intenção de ainda eleger Aldino prefeito 
em Cascavel. Por ora, o atual mandatário Leonaldo Paranhos não terá o Partido 
Liberal na concorrência. Pelo contrário, ganhará amparo na AL e no Projeto da 
reeleição. Boa sorte a todos.

Ao longo da semana a pergunta foi feita 
muitas vezes nos bastidores políticos, 
em Cascavel. Na verdade, os números 
do levantamento são responsabilidade 
da Vox Data, empresa pesquisadora 
comandada por um fi lho do radialista. 
Os percentuais apurados nada têm a 
ver com a contratante Massa FM, ou 
seu diretor Valdomiro Cantini (foto). 
Paranhos em queda e na frente, segui-
do pelos embolados Márcio Pacheco e 
Edgar Bueno, retrata tendência do mo-
mento, mostrando resultados longe de 
consenso. O debate ainda é frio e, por 
alguma razão, os prefeituráveis Inês de 
Paula, Major Arsênio e Leo Mion fi ca-
ram fora do disco pesquisado.

O governador Rati-
nho Júnior (foto) 
arrumou con-
fusão com os 
prefeitos nas 
regiões onde o 
Decreto da qua-
rentena atinge. Ele disse que ligou e 
avisou a respeito da indigesta medida, 
garantindo apoio. A versão é rebatida e 
os gestores se declaram surpreendidos. 
Entre eles está o alcaide cascavelense 
Leonaldo Paranhos. O constrangimento 
é cristalino, tanto que Massa fl exibilizou 
algumas vedações e admite promover 
revisões. O secretário de Saúde, Beto 
Preto, já avisou o chefe que faltam me-
dicamentos na rede pública e a mão de 
obra especializada nos centros intensi-
vistas está difícil de contratar.

O apresentador da Tarobá, Oziel Batati-
nha, do Patriota,  confi rmou que conti-
nua avaliando sair candidato em 15 de 
novembro. Ante o novo prazo de desli-
gamento, prorrogado para 11 de agosto, 
o comunicador ganha fôlego e continua 
na telinha. Terá tempo extra no apro-
fundamento das conversas com o de-
putado Evandro Roman, pré-candidato 
a prefeito, em recuperação da Covid-19 
ao lado da esposa e fi lhos, todos posi-
tivados e passando bem. O empresário 
Ederson Muffato, diretor da Tarobá, com 
quem Oziel trata a questão, também se 
encontra em isolamento.

O polêmico jornalista Sérgio Ricardo 
retornará segunda-feira ao programa 
Cidade Aberta, às 7h30, na rádio Stu-
dio FM. Ele é pré-candidato a vereador 
em Cascavel, na nominata do PROS, 
apoiando o prefeiturável Edgar Bueno. 
SR faz oposição cerrada à administra-
ção Leonaldo Paranhos.

Ao mesmo tempo em que mantém isolamento domiciliar, o vereador oposicionis-
ta Fernando Hallberg (PDT) se diz preparado para atender a Comissão de Ética e 
Decoro. Dia 30 de junho o presidente Olavo Santos reuniu os demais integrantes 
e abriu o processo, designando Rafael Brugnerotto na relatoria. Depois de notifi -
cado, o representado apresentará defesa no prazo de 15 dias. Hallberg é acusado 
pelo servidor Elias Silva, da Guarda Municipal, que se queixa de ter sido prejudi-
cado em atuação do parlamentar. Elias sofreu investigação quando acusado de 
assédio contra mulheres assistidas pela patrulha Maria da Penha. A Comissão 
poderá sugerir arquivamento, advertência, suspensão ou o rito de cassação. Qual-
quer das situações passará por discussão e votação dos 20 vereadores.

O médico Miroslau Bailak, ex-diretor da 
10ª Regional de Saúde, não descarta 
voltar ao cenário político como candi-
dato em chapa majoritária. No pleito 
de 2016 foi vice do empresário Marcos 
Vinicius. Depois de 45 anos trocou o 
PSDB pelo PTB. O presidente da nova 
sigla, prefeiturável Nelsinho Padovani, 
sabe que poderá contar com o refor-
ço. Bailak também é considerado boa 
opção ao pré-candidato Leonaldo Para-
nhos, com quem tem boa relação. Caso 
os petebistas desistam da cabeça de 
chapa.

O empresário continua bem citado nos 
bastidores. Ele preside o Podemos mu-
nicipal, sigla que se reaproximou do 
Paço, sinalizando apoio ao projeto de 
reeleição do prefeito Leonaldo Para-
nhos. O nome é considerado preparado, 
já exerceu o cargo na gestão Fidelcino 
Tolentino, está suplente de senador, 
transita bem no meio empresarial e 
tem densidade eleitoral comprovada. 
Edson Vasconcelos, ex-presidente do 
IPC, do mesmo partido, era cogitado, 
mas está inelegível.

E a pesquisa 
do Cantini? 

Decreto da 
balbúrdia 

Batatinha 
no páreo

SR no microfone 
Alécio descarta 23 

Gugu vai pro paredão 

Hallberg x Ética e Decoro

Bailak avalia 
disputar 

Plínio Destro 
vice de 

Paranhos 

O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano entrega a carta de convocação a Gugu Bueno Divulgação

O governador Rati-
nho Júnior (foto) 
arrumou con-
fusão com os 

Decreto da 
balbúrdia 
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CASCAVEL

Aeroporto volta a 
receber voos após 95 

dias sem movimentação 
Gol voltou a operar nesta quinta-feira (2) com três 

voos semanais Cascavel-Guarulhos

O avião da Gol no retorno a Cascavel nesta quinta-feira (2) Vanderlei Faria 

CAC GRU 
Terça  
10h15 10h55
Quinta  
10h15 10h55
Sábado  
10h15 -
GRU CAC
Terça  
8h40 10h15
Quinta  
8h40 10h15
Sábado  
8h40 10h15
Domingo  
12h30 10h55      

Voos da Gol

Após 95 dias sem operar em Cas-
cavel devido às restrições impostas 
pela pandemia do coronavírus, o 
Boeing 737-700 da Gol Linhas Aére-
as voltou a pousar nesta quinta-feira 
(2) no Aeroporto Municipal Coronel 
Adalberto Mendes da Silva, em Cas-
cavel, trazendo 73 passageiros dire-
tamente do Aeroporto Internacional 
de São Paulo (GRU) e, fazendo o des-
tino inverso, com mais 73 passagei-
ros a bordo, conforme o relatório de 
embarque e desembarque da Com-
panhia Aérea.

Cascavel (CAC) compõe as 14 
bases regionais da companhia que 
estão sendo gradativamente reto-
madas neste mês de julho e que têm 
comunicação direta com Guarulhos. 
Até o dia 31 de julho, pelo menos, 
estão previstos três voos semanais, 
com decolagens às terças, quintas e 
domingos e retorno às terças, quin-
tas e sábados. Veja horários na tabe-
la.

De acordo com a gestora da Ad-
ministração Aeroportuária da Cet-
trans/Transitar, Jocemara Lopes de 
Amarante, o aeroporto está em fase 
de mudanças para o novo terminal 
de passageiros, o que deve ocorrer 
nas próximas semanas. Enquanto 
isso, o atual terminal está seguindo 
todos os procedimentos de segu-
rança, inclusive mantidos os proce-
dimentos sanitários de prevenção 
ao coronavírus tanto em relação aos 
servidores como em relação aos pas-
sageiros, em atendimento às reco-

mendações da Vigilância Sanitária.

90 dias sem voos regulares
O último voo da Gol havia sido re-
alizado em Cascavel no dia 28 de 
março. A Companhia Aérea Azul in-
terrompeu as atividades no dia 26 de 
março. Nesses mais de 90 dias sem 
voos regulares, o Aeroporto Munici-
pal permaneceu com o espaço aéreo 
aberto para aviação geral e voos par-
ticulares e continuou dando supor-
te nas operações do Estado, para o 
transporte de exames, transporte de 
órgãos e recebimento de vacinas. 

A Companhia Azul informou que 
tem previsão de retomar as ativida-
des no mês de agosto.
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CASCAVEL

Pico da Covid 
Casos crescem mais de 
seis vezes em Cascavel 
no mês de junho 
Somente no mês que passou foram registradas 42 mortes 
por coronavírus na cidade

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Lutando na justiça para tentar 
minimizar o impacto econômico 
que o novo decreto do Governo do 
Estado – publicado na terça-feira 
(30) determinando novas medidas 
para o enfrentamento do corona-
vírus, Cascavel é, sem sombra de 
dúvidas, a cidade do Oeste com a 
situação mais preocupante.

Ao que tudo indica, o temido 
‘pico da doença’ chegou com tudo 
no mês de junho e trouxe consigo 
números extremamente preocu-
pantes à saúde pública.

De acordo com um levanta-
mento feito pela reportagem do 
Preto no Branco a quantidade 
de pessoas diagnosticadas com 
o novo coronavírus saltou de 460 
no dia 1º de junho para gigantes 
2.962 no dia 30, um crescimento 
de mais de seis vezes.

Outro ponto que tem causado 
dor de cabeça às autoridades são 
os óbitos. Enquanto nos primeiros 
meses em que a doença apareceu 
em Cascavel foram sete mortes, 

Para minimizar os impactos da 
doença e evitar as mortes por co-
ronavírus, o Município, em par-
ceria com o Governo do Estado e 
Governo Federal implantou mais 
24 leitos de UTI (Unidade de Te-

rapia Intensiva); 10 no Hospital 
Universitário do Oeste do Paraná 
e 14 no Hospital de Retaguarda, 
quatro destes semi-intensivo.
Mas, diferentemente do que se 
esperava, a taxa de ocupação 

Uma das regiões com o maior 
número de casos do Paraná, o 
Oeste chegou no mês de junho 
a mais de 6 mil casos da doença 
e 84 óbitos. Além de Cascavel, as 
maiores cidades como Toledo 
e Foz do Iguaçu concentram o 
maior número de pessoas con-
taminadas – 779 em Toledo e 437 
em Foz. Vale ressaltar que o gran-
de número de casos em Toledo 
leva em conta os 142 presos da 
Cadeia Pública que foram diag-
nosticados com Covid.

Porém, a preocupação se es-
tende às cidades pequenas, 
como por exemplo, Santa Tereza 
do Oeste, que com pouco mais 
de 10 mil habitantes já registrou 
53 casos e duas mortes. Da região 
foram registradas mortes em As-
sis Chateaubriand (02), Guaíra 
(03), Palotina (01), Santa Helena 
(02), Toledo (14), Tupãssi (01), Je-
suítas (03), Três Barras do Paraná 
(01), Vera Cruz do Oeste (01), Foz 
do Iguaçu (08), Braganey (01), 
Cafelândia (01) e Ibema (03.

As medidas de restrições im-
postas pelo Decreto Estadual 
nº 4.942/2020, publicado na 
terça-feira (30) e que proíbem 
o funcionamento dos serviços 
não essenciais em Cascavel, 
serão respeitados pelo Muni-
cípio, mas o prefeito Leonaldo 
Paranhos está recorrendo junto 
à Secretaria de Estado da Saúde 
para que a cidade saia da qua-
rentena.

Tanto o procurador-geral 
do Município, Luciana Braga 
Côrtes, quando o secretário de 
Saúde, Thiago Stefanello, dizem 
que os dados apontam que Cas-
cavel tem feito o dever de casa 
com responsabilidade no en-
frentamento ao novo coronaví-
rus (Covid-19).

Em pronunciamento na tarde 
de terça-feira, o prefeito Para-
nhos lembrou que Cascavel é a 
cidade que mais realiza testes 
de Covid-19 no Estado e, por 
conta disso, possui números 
elevados de casos confirmados.

Cascavel e tem priorizado 
os exames PCR, considerado 
o mais confiável de todos para 
detectar se uma pessoa está in-
fectada. Mesmo com mais pes-
soas sendo testadas, os núme-
ros apontam para uma redução 
dos casos. Na semana epide-
miológica nº 20 (10/05) foram 
165 exames; na semana epide-
miológica nº 24 (07/06) foram 
1.110 exames. Já na semana 
epidemiológica nº 26 (21/06) 
foram 2.030 exames realizados.

“Cascavel possui uma das 
melhores taxas de recupera-
ção do Estado do Paraná e do 
Brasil. É preciso reconhecer o 
grande trabalho feito pelos pro-
fissionais de saúde”, destaca o 
prefeito.

Além disso, Cascavel tem feito 
a busca ativa de pacientes para 
isolar pessoas infectadas e seus 
familiares e, consequentemen-

te, evitar uma disseminação 
rápida do vírus. Esse trabalho, 
realizado em parceria com o 
segmento, trouxe uma redução 
drástica de casos, por exemplo, 
em frigoríficos da cidade.

O prefeito lembrou que desde 
o início da pandemia Casca-
vel tem desenvolvido ações de 
enfrentamento ao novo coro-
navírus como a efetivação do 
Hospital de Retaguarda Allan 
Brame Pinho, com 14 leitos de 
UTI e 28 de enfermaria que es-
tão atendendo exclusivamente 
pacientes de Covid-19. Além 
disso, Cascavel estruturou o 
Hospital de Campanha Nei 
Senter Martins, onde está fun-
cionando um centro de triagem 
que atende todos os dias da se-
mana.

Paranhos pediu apoio da po-
pulação para que cumpra o de-
creto até que haja uma resposta 
ao recurso que será apresen-
tado. “Respeito a decisão, mas 
nós estamos caminhando, esta-
mos trabalhando sempre com 
o diálogo aberto para que pos-
samos ter equilíbrio”, afirmou o 
prefeito.

Mais leitos, pouca mudança 
na taxa de ocupação

Região Oeste 
concentra mais de 
6 mil casos e 84 mortes

Cascavel respeita 
decreto estadual, mas 
recorre das restrições

Mas não só as más notícias (aumento de casos e morte) que apare-
cem nos relatórios. Paralelo ao número de casos, houve um cresci-
mento também em relação aos casos de pessoas que conseguiram 
vencer a doença. Dia 1º de junho eram 147 e no dia 30 já somavam 
2.515, ou seja, quase 80% das pessoas contaminadas pelo Covid-19 
já se recuperaram em Cascavel.

Nota
Recuperados

somente em junho foram registra-
das 42.

Conforme o secretário de saúde 
de Cascavel, Thiago Stefanello, o 
aumento de casos é considerável, 
mas está também diretamente 
relacionado ao aumento da tes-
tagem. “O município realizava em 
média 150 exames por semana no 
início de maio e passou para mais 
de mil exames por semana no 
inicio de junho, chegando a 2 mil 
exames por semana no fim de ju-
nho. A capacidade de testagem de 
Cascavel é a maior do estado e isso 
reflete diretamente nos números”, 

explica.
Quanto aos óbitos, o secretá-

rio diz que o mês de junho já era 
esperado com o mais difícil, por 
isso houve a ampliação de leitos 
de UTI para Covid em Cascavel, 
que passou de 10 para 36, e na 
macrorregião passou de 71 para 
104. “Nenhum paciente ficou sem 
assistência, infelizmente o vírus 
quando acomete principalmen-
te os grupos de risco a chance do 
óbito cresce consideravelmente, 
e é o perfil dos casos que vieram a 
falecer com o exame positivo para 
a doença”, observou.

dos leitos não diminuiu. Ela se 
manteve em uma média de 75%. 
Além disso, muitos pacientes de 
Cascavel, por causa da regulação 
via Central de Leitos do Con-
samu (Consórcio Intermunicipal 
Samu Oeste) diversos pacientes 
estão sendo encaminhados para 
outras cidades que englobam a 
macrorregião Oeste (a qual fa-
zem parte as cidades do Oeste e 
Sudoeste do Paraná).

“Cascavel possui uma 
das melhores taxas 
de recuperação do 
Estado do Paraná e 
do Brasil. É preciso 
reconhecer o grande 
trabalho feito pelos 
profissionais de 
saúde”
Leonaldo Paranhos 
Prefeito de Cascavel

A UTI exclusiva para Covid-19 do Huop mantém-se com taxa de ocupação alta há várias semanas Divulgação/Huop
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ENTREVISTA

N ascida em Ubiratã, a advogada 
Inês de Paula chegou jovem a Cas-
cavel junto com a família em 1981. 
Cursou direito e o seu primeiro 

trabalho foi na Prefeitura de Cascavel, aten-
dendo na Assistência Judiciária Gratuita. Em 
2006 experimentou sua primeira experiência 
na política, quando foi candidata a deputada 
estadual pelo Partido Verde (PV), fi cando na 
suplência. Depois, trabalhou por quatro anos 
como coordenadora da microrregião durante 
o governo de Roberto Requião. A experiência 
na área pública a credenciou para ser secretá-
ria municipal de Assistência Social, cargo que 
exerceu por sete anos e meio durante a gestão 
do ex-prefeito Edgar Bueno. Foi nesse período 
que fundou o Conselho Municipal dos Direi-
tos das Mulheres, que ainda preside, como 
representante da OAB.

Recentemente, Inês de Paula ingressou no 
Progressistas e assumiu a presidência do par-
tido em Cascavel. É pré-candidata a prefeita 
da cidade e tem feito articulações no sentido 
de consolidar o seu nome na disputa majori-
tária que se aproxima. O principal foco da sua 
atuação é proporcionar e incentivar maior 
representatividade feminina na política e nas 
tomadas de decisões. 

Esta semana, Inês de Paula participou do 
quadro “Ao vivo de casa” transmitido ao vivo 
pelas redes sociais do jornal Preto no Branco. 
Apresentamos abaixo uma síntese dos princi-
pais temas abordados na entrevista. A entre-
vista completa em vídeo pode ser assistida no 
portal pretonobranco.com.br ou escaneando 
o QR Code no rodapé desta página. 

PRETO NO BRANCO - O que lhe motiva a 
colocar seu nome como pré-candidata à 
prefeita de Cascavel?
INÊS DE PAULA - Depois que deixei a Se-
cretaria de Assistência Social eu voltei para 
o escritório de advocacia que mantenho há 
muitos anos em Cascavel. O que me motivou 
a ser pré-candidata foi o convite do deputa-
do Schiavinato, do deputado Ricardo Barros 
e do vereador Mauro Seibert para assumir o 
Progressistas de Cascavel. Eles falaram que a 
intenção do Progressistas era fazer com que 
mais mulheres buscassem o Executivo e o Le-
gislativo. E isso me motivou.

Como está estruturado o Progressistas hoje 
em Cascavel? O partido terá chapa comple-
ta também para vereador?
Quando o deputado Ricardo Barros me convi-
dou para ser presidente do Progressistas, em 
conjunto com o vereador Mauro Seibert, ini-
ciamos um trabalho para que pudéssemos ter 
pré-candidatos para vereador. Foi uma corri-
da contra o tempo. Conseguimos pessoas que 
querem fazer algo para Cascavel. Eu queria 
50% de homens e 50% de mulheres, mas a 
gente sabe que as mulheres ainda têm menor 
representatividade ou interesse pela política. 
Mas, nós temos um número grande de nomes 
tanto de homens quanto de mulheres para 
compor uma chapa completa e competitiva.

Por que você diz que as mulheres ainda 
têm menor representatividade ou interes-
se pela política?

Inês de Paula diz que Progressistas 
vem com proposta de oferecer maior 

representatividade às mulheres
ferenciado diante da pandemia. É muito difí-
cil, diante do desconhecido, apresentar qual-
quer julgamento. Eu sei que é um homem 
que está aí lutando por Cascavel como todos 
os homens e mulheres que aqui buscam uma 
qualidade de vida melhor. No governo an-
terior executamos diversas obras que estão 
sendo aproveitadas pelos nossos cidadãos e 
cidadãs. Por isso não cabe aqui a simples crí-
tica, mas sim apresentar algo concreto para a 
população.

Se a Inês fosse prefeita de Cascavel hoje, o 
que faria de diferente na cidade no enfren-
tamento ao coronavírus?
É uma situação difícil. Ninguém na nossa his-
tória, na nossa geração, passou por situação 
semelhante. Foi feito aquele fechamento logo 
no início, mas não tínhamos como saber que 
teríamos esse pico como estamos tendo ago-
ra. Como cidadãos temos uma responsabili-
dade social nos cuidados conosco mesmo e 
com o próximo, mantendo o distanciamento 
social. 

Qual a sua posição sobre a medida de qua-
rentena adotada pelo governo do Estado 
esta semana?
O lockdown é algo muito drástico. Nós ti-
vemos exemplos de fechar no sábado e do-
mingo, o que acabou gerando um acúmulo 
muito grande de pessoas em outros horários. 
Na minha opinião, alguns serviços essenciais 
deveriam fi car abertos 24 horas para evitar a 
aglomeração, que é o grande problema. Se o 
comércio fecha no sábado e no domingo, va-
mos ter aglomerações na sexta e na segunda. 
Tem que ser feito um estudo técnico para que 
haja até mesmo um revezamento dos serviços 
essenciais, com horário mais estendido e res-
peitar o necessário distanciamento entre as 
pessoas.

Caso consiga se eleger prefeita, a Inês está 
preparada para os desafi os que virão na 
gestão pública após a pandemia?
Um prefeito ou prefeita não vai fazer a gestão 
sozinha de uma cidade do porte de Cascavel. 
Temos técnicos e técnicas de todas as áreas 
que diariamente estão apostos. Precisamos 
deste respaldo técnico para governar Casca-
vel. Não governarei sozinha, mas com o apoio 
de pessoas preparadas para enfrentar esses 
desafi os.

O que você acredita que será o centro dos 
debates políticos na campanha em Casca-
vel?
Independente do tema, os debates irão se 
concentrar no diálogo direto com o eleitor 
pelas redes sociais. Hoje será difícil chegar nas 
casas das pessoas e temos que respeitar isso, 
pois é um momento diferenciado. No Pro-
gressistas a gente já está fazendo uma capaci-
tação com todos os pré-candidatos para fazer 
a campanha dentro desta nova realidade.

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

Isso é uma questão cultural de nível nacio-
nal. Eu mesmo me formei aos 22 anos como 
advogada e na minha turma de 80 alunos, só 
havia 10 mulheres. Mas elas estão conquis-
tando seu espaço. Temos que incentivá-las 
para que participem mais. As mulheres têm 
um perfi l diferenciado dos homens diante 
de tanta corrupção, tantas situações ruins 
no mundo político. Temos que motivar as 
mulheres a buscar o seu espaço, não só nos 
partidos políticos, mas na sociedade em geral 
e não só nos cargos eletivos. A mulher precisa 
estar presente com maior representatividade, 
por exemplo, no secretariado do executivo, 
para que ela possa estar no poder de decisão 
para encontrar o equilíbrio social que falta no 
Brasil.

Essa teoria de que as mulheres são mais 
corretas pode favorecer a sua eventual can-
didatura?
Dentro do que já vimos a nível nacional as 
mulheres realmente têm um nível diferencia-
do. Os homens são mais objetivos e as mulhe-
res são mais coração. É isso que eu tenho a 
propor a partir da efetivação da candidatura, 
para que possamos ter uma Cascavel dife-
renciada e aos olhos de uma mulher. Hoje na 
própria Câmara Municipal nós só temos uma 
mulher. E como nós vamos discutir políticas 
públicas, na saúde, na assistência social, na 
educação, nos esportes, na cultura, enfi m em 
todas as áreas, se nós não temos a participa-
ção da mulher para dar a sua contribuição?

Como está a conversa do Progressistas com 

outros partidos?
Ninguém é candidato de si próprio. Estamos 
conversando com vários outros partidos. 
Mais fi rme estamos conversando com o Re-
publicanos do Renato Silva, que também é 
pré-candidato. Também estamos conversan-
do com o Marcos Vinícius, com o Berté. Já 
realizamos algumas reuniões para que deste 
grupo saia um nome para prefeito e vice de 
Cascavel.

Diante disso, a Inês poderia abrir mão da 
cabeça de chapa para ser vice?
Minha pretensão não é para ser vice. Coloquei 
meu nome à disposição do Progressistas para 
que esteja disponível como pré-candidata a 
prefeita de Cascavel.

Que projetos que a Inês de Paula vislumbra 
para Cascavel?
Estamos construindo um programa com to-
dos os pré-candidatos a vereador. Estamos 
iniciando esse trabalho. O nosso objetivo é 
ouvir o cidadão de Cascavel para levarmos 
uma proposta diferenciada. Não cabe a nós 
julgar ou criticar e sim ouvir a população para 
que tenhamos um programa de governo que 
faça de Cascavel num lugar cada vez melhor. 
Mas, sempre pensando no cidadão, na cidadã 
e no desenvolvimento econômico, pois preci-
samos preparar Cascavel para o Brasil.

Como você avalia a gestão do prefeito Leo-
naldo Paranhos?
O meu perfi l não é de fazer críticas. A gente 
sabe que estamos passando por momento di-
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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/estar, 
bwc, cozinha, sacada, área de serviço, 1 ga-
ragem, churrasqueira e salão de festas, valor  
R$ 250.000,00

Apartamento Ed Delluci, com 214m², Rua Pa-
raná, 4267, Centro, com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/estar, cozinha, sacada, área de ser-
viço, 2 garagens, aquecimento, piscina, 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 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ estar, cozinha, área 
de serviço, bwc, 1 garagem, piscina, sala de 
jogos, espaço goumet, 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, cozinha, área de servi-
ço, bwc, 1 garagem, aquecimento, churras-
queira, salão de festas, 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, churrasqueira, 2 garagens, 
aquecimento, valor R$ 360.000,00

Apartamento Ed Residencial Pascoal, com 
104m², Rua Presidente Kennedy, Centro, com 
3 quartos, sala, bwc, cozinha, 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 garagem, 
play ground, salão de festas e terraço, valor 
R$ 230.000,00

Apartamento Ed Ilario Effegen, Rua Presi-
dente Kennedy, 3042, 146m², com 2 quartos, 
suíte, sala de jantar e TV, cozinha, área de 
serviço, churrasqueira, 2 garagens, aqueci-
mento, salão de festas, semi mobiliado, valor  
R$ 420.000,00

Apartamento Ed Armando Rezende, Rua 
Olavo Bilac, 1251, com 202,31m², 2 quartos, 
suíte, sala de jantar/ estar, cozinha, lavabo, 
sacada, área de serviço, 2 garagens, piscina, 
play ground, salão de festas, mobiliado, valor 
R$ 850.000,00

Apartamento Ed Flor de Lis, Rua da Bandeira, 
757, 147,57m², com 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, sacada, área de serviço, 
2 garagens, aquecimento, churrasqueira, play-
ground, piscina, salão de festa, semi mobilia-
do, 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 grou-
nd, salão de festas, semi mobiliado. Valor  
R$ 720.000,00

Apartamento Residencial Canadá, Consultar 
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 suite, 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 mobi-
liado, 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 total 
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

Apartamento Ed Bela Vista de Minas, com 
área privativa 76,48m², valor de R$ 370.000,00

Apartamento Ed Villa Firenze, com área priva-
tiva 104,09m², valor R$370.000,00

CASAS

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

Casa Travessa Afonso Pena, Vila Simone, 
com 220,30m², 3 quartos, suíte, sala de jan-
tar/ estar, escritório, cozinha, área de servi-
ço, 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, depósito, 
churrasqueira, 2 garagem, piscina, edícula, es-
paço goumet, playgraund, valor R$ 850.000,00 

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 ga-
ragens, valor R$ 300.000,00

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

Casa térrea Condomínio Portal do vale, com 
2057m², 4 quartos, 3 suítes, 1 suíte máster, 3 
lavabos, sala de TV/ estar/ jantar, escritório, 
cozinha, área de serviço, depósito, dep. de 
empregada, lareira, churrasqueira, 2 garagens 
cobertas, 2 garagens descobertas, aqueci-
mento 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 construí-
da 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 privativa 
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 pri-
vativa 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 bairro 
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.

Casa Rua Tupinambás, Angra dos Reis, área 
72,37m², valor R$ 290.000,00

LOTES E CHÁCARAS

Terreno Rua Barawanas, com 366m²,  
Jd. Santo Antonio, valor R$ 270.000,00

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

Terreno Av Brasil, FAG, com 565,54m², valor 
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 Condomínio Paisagem, Av FAG, 
401,42m², /valor R$ 380.000,00

Terreno Rua Desembargador Ferreira da Cos-
ta, São Cristovão, 450m², valor R$ 350.000,00

Terreno Rua Alterio Sordi, JD Nova Veneza, 
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, terreno 
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 Universitário, 
com área de 380m², valor R$ 190.000,00

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

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

Terreno Rua São Gabriel, com área de 660m², 
valor R$ 480.000,00

Terreno Rua Londrina, com área de 600m², 
valor R$ 450.000,00

Terreno Florais do Paraná na Rua Antô-
nio Padovani, com área de 250m², valor  
R$ 140.000,00

SOBRADOS

Sobrado Condomínio Jardins de Monet, 
Rua Eça de Queiroz, 230m², com 2 quartos, 
suíte, sala de jantar/ estar, copa, cozinha, 
lavabo, dep de empregada, área de serviço, 
churrasqueira, sala de jogos, piscina, play-
graund, 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, piscina, valor  
R$ 1.480.000,00

Sobrado Rua Rio Negro, 958, 330m², com 2 
quartos, suíte, sala de jantar/estar, cozinha, 
escritório, lavabo, área de serviço, 3 gara-
gens, aquecimento, lareira, churrasqueira, 
canil, espaço gourmet, semi mobiliado, valor  
R$ 980.000,00

Sobrado Rua Presidente Kennedy, 2474, 
147m², com 2 quartos, suíte, sala de jantar/ 
estar, bwc, lavabo, cozinha, área de serviço, 
garagem, churrasqueira, aquecimento, valor 

R$ 390.000,00

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

02 Sobrados Rua Salgado Filho, 4137, Can-
celli, com área de 165,29m², com suíte, 2 quar-
tos, sala de jantar/ estar, bwc, cozinha, lavabo, 
sacada, área de serviço e garagem, valor  
R$ 453.750,00.

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

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

Sobrado Rua Fagundes Varela, no Tropical, 
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, pis-
cina, churrasqueira e semi mobiliado. Valor  
R$ 1.100.000,00.

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

Sobrado Rua Amazonas, com área construída 
421m², valor R$ 3.600.000,00

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

Sobrado Rua Flamboyant, com área construí-
da 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 Tropical, 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 cons-
truída 114m², valor R$ 380.000,00

Sobrado Rua Manacas, com área construída 
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 Os-
car 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 construída 
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 cons-
truída 220m², valor R$ 660.000,00

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

Sobrado Rua Lageado, com área construída 
de 132m², valor R$ 490.000,00

Sobrado Rua Otelo Celestino de Castilho. Com 
área construída de 159m², valor 590.000,00

Sobrado Rua Vital Brasil, Maria Luiza, com 
área 131,72m², valor R$ 450.000,00

PONTO COMERCIAL 
E BARRACÃO

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

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

IMOBILIÁRIO
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Bajulador mentiu ao rei Pedro II sobre 
fabulosas riquezas que não existiam. 

Frustrado, o monarca desistiu do Paraná

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

Mentira 
causou o 

abandono 
do Oeste

Q uando as cidades jesuíticas 
do Oeste do Paraná foram 
varridas pelos ataques dos 
bandeirantes, só Vila Rica do 
Espírito Santo, junto ao Rio 
Ivaí, manteve-se, apoiada no 
comércio de erva-mate.

Sem os espanhóis, as autoridades portu-
guesas instaladas em Paranaguá teriam que 
iniciar a povoação do interior do futuro Pa-
raná, mas isso requeria recursos para expedi-
ções de conquista (as entradas). 

Agostinho de Figueiredo, administrador 
das minas de ouro e prata do Sul, estava no 
cargo desde 1670 sem apresentar os resulta-
dos que o rei Pedro II ansiava. Para se pres-
tigiar junto ao trono português, o provedor 
das minas de Paranaguá, Manuel de Lemos 
Conde, mentiu ao rei que no interior havia 
uma fabulosa serra de prata. 

Ávido pela fartura prateada, o monarca 
luso enviou ao Brasil um especialista em 
prospecção de minerais para avaliar a des-
coberta. Rodrigo de Castelo Branco vinha 
substituir Agostinho de Figueiredo e chegou 
de Portugal no fi m de 1673.

Sem prata, suicídio e assassinato
Em pesquisas, Castelo Branco percorreu des-
de o Nordeste um vasto território, avaliando 
as possibilidades das regiões passíveis de boa 
extração mineral. Só em 1677 ele chegou a 
Paranaguá, de onde partiu para o interior do 
atual Paraná em busca da prometida serra de 
prata. 

“Foi-lhe, pois, confi ada uma bandeira para 
ir ao sertão buscar a prata que afi rmara ter 
sido descoberta e descobrir outras se possível 
fosse. A bem aprestada expedição transpôs a 
Serra do Mar, penetrou nos Campos Gerais, 
derivou para o sul até o Iguaçu e o Uruguai e 
nada descobriu” (Romário Martins, Bandei-
ras e bandeirantes em terras do Paraná).

Quando o logro de Lemos Conde foi des-
coberto, ele caiu em desgraça e teve os bens 
sequestrados. Humilhado e preso, suicidou-
-se em 1681. A disputa por cargos na colô-

nia motivada pela prata lendária chegou ao 
fi m um ano depois, quando Rodrigo Castelo 
Branco se envolveu em briga com Manuel de 
Borba Gato (1649–1718) e foi assassinado.

A desilusão com o futuro Paraná foi grande 
e o rei Pedro II se desinteressou pela região. 
Decidiu determinar ao governador da Ca-
pitania do Rio de Janeiro, Manoel de Lobo 
(1635–1683), a fundação da Colônia do Sa-
cramento, no atual Uruguai.

O desvio da mão de obra
Na ofensiva lusitana no Uruguai de hoje está 
a raiz da futura Guerra do Contestado, inau-
gurando as questões de limites travadas ini-
cialmente entre Brasil e Argentina.

“Os portugueses não queriam abrir mão 
do território por eles ocupado fora da linha 
de Tordesilhas, especialmente no denomina-
do Continente de São Pedro e no interior dos 
atuais estados de Santa Catarina e do Para-
ná” (Nilson Thomé, Rio Branco e o Contes-
tado – Questão de Limites Brasil-Argentina).  

Com o Tratado de Lisboa, fi rmado em 7 
de maio de 1681, a Espanha entregou Sacra-
mento a Portugal. Findo o sonho prateado, 
a prioridade dada pelo reino português ao 
Sacramento prejudicava a região Oeste. Já ig-
norada pela Espanha, passou a ser ignorada 
também por Lisboa.

Além de não investir no Paraná, o governo 
português exigiu que os trabalhadores da re-
gião – índios já “mansos” e em pleno vigor – 
fossem transferidos para o Sul ou remetidos 
à exploração das Minas Gerais.

Quem fi cou, sofreu epidemia
A tímida reação contra a política de esvaziar 
a mão de obra do Paraná não chegou a desa-
fi ar o rei Pedro II. Além de perder seus jovens 
trabalhadores, o futuro Paraná foi assolado 
em 1686 por uma epidemia – a Peste da Bi-
cha. 

Surto de febre amarela, supostamente de-
tonado por um estoque de carne podre em 
barris vindos da Bahia, “a situação era tão 
dramática que as igrejas dessas vilas litorâne-

as chegavam a suspender o dobre dos sinos 
para não aterrorizarem ainda mais as popu-
lações” (Antônio Vieira dos Santos, Memória 
Histórica de Paranaguá). 

“Estavam cheias as casas de moribundos, 
as igrejas de cadáveres, as ruas de tumbas” 
(Sebastião da Rocha Pita, História da Améri-
ca Portuguesa).

No plano mundial, nessa época, o grande 
acontecimento é a Revolução Gloriosa: em 
1688, contra o rei inglês Jaime II, limitou os 
poderes do monarca, propôs a supremacia 
do Parlamento, a liberdade de imprensa e 
individual e proteção à propriedade. É a bur-
guesia atacando a ordem feudal.

Capitalismo e tropeirismo
A revolução, além de pôr fi m ao absolutismo 
monárquico na Inglaterra, criou o primei-
ro Estado burguês do planeta, alicerçado 
na monarquia parlamentar. A burguesia 
avançaria ainda mais a partir dessa época, 
impondo a liberdade de mercado, ponto de 
partida para a vitória do capitalismo. 

Os ingleses começavam a conquista do 

mundo e no futuro também viriam tomar 
conta do Oeste. Para Portugal, o interior do 
Paraná voltou a interessar apenas como pon-
to de passagem.

Em 1698, Artur de Sá e Menezes, governa-
dor do Rio de Janeiro, escreveu ao rei infor-
mando sobre a descoberta de um caminho 
para as Minas Gerais dos Cataguases do 
Ouro Preto, citando “a utilidade dos Campos 
Gerais, os quais são tão férteis para os gados”.

Começava o tropeirismo. O gado traria 
riqueza e importância a Curitiba, mas ne-
nhuma ação povoadora no extremo-Oeste. 
Então os Campos Gerais são a nova frente de 
colonização e enriquecimento dos paulistas, 
consolidando-se a partir do início do século 
XVIII. 

Prioridade ao eixo Viamão-Sorocaba
Com o litoral já em início de produção indus-
trial, Curitiba é cercada de lavouras e as famí-
lias tradicionais fi nanciam negócios com o 
gado, dirigindo a ocupação dos campos que 
ligam a região com Sorocaba e São Paulo, 
onde estavam os compradores. 

A política de concessão de terras não se 
dava mais a título de gratidão, recompensa 
ou pagamento por serviços prestados a Por-
tugal. O governador do Rio de Janeiro, Álvaro 
da Silveira de Albuquerque, estabeleceu que 
os novos donos de terras as usassem para 
criar currais, “tudo no intuito de desenvol-
ver a pecuária e gradativamente a povoação 
destes lugares” (Diocese de Ponta Grossa, O 
Povoamento de Ponta Grossa).

O desagrado entre as lideranças locais com 
o esvaziamento populacional induzido por 
Lisboa aumentou em 1698, quando o gover-
no geral exigiu o fornecimento dos índios al-
deados para reforçar uma expedição encar-
regada de combater “índios bravios” no Rio 
Grande do Sul. 

Mesmo quando os combates terminavam 
logo, a mão de obra paranaense não retorna-
va, deslocada para servir nas Minas Gerais, 
cujo ouro fi nanciará a riqueza europeia. Para 
o interior, nada.  

A burguesia avançou 
com a deposição do 
rei inglês Jaime II 

Borba Gato matou 
Castelo Branco e 
comprou a liberdade 
com ouro




