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É isso que a Prefeitura de Cascavel gasta por mês com imóveis que abrigam estruturas públicas. Ao todo são 48 imóveis 
alugados. O mais valorizado é este da foto, o antigo Lembrasul, nos fundos do Paço. Para abrigar as secretarias de Saúde e 

Assistência Social, o Município paga mais de R$ 100 mil por mês de aluguel. 
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CHARGE

FIQUE LIGADO

B olsonaro tentou escon-
der seu estado de saúde 
o quanto pôde. Na se-
gunda-feira, no início da 

noite, ele disse a seus apoiadores: 
“Eu vim do hospital (das Forças 
Armadas) agora, e fi z uma chapa 
do pulmão, que tá limpo. Vou fa-
zer um exame de Covid-19, mas tá 
tudo bem”. Não estava. Ele já apre-
sentava sintomas, como cansaço, 
temperatura elevada e mal-estar.

À CNN ele contou que estava 
com 38º de febre e 96% de oxige-
nação do sangue. Aos mais ínti-
mos, confessou brincando estar 
se sentindo “meio brocha”. Ele não 
disse, mas isso com certeza o preo-
cupava mais do que se sentir com 
o vírus. A sério, mesmo sem ter o 
diagnóstico, ele começou a tomar 
por conta própria hidroxicloroqui-
na e azitromicina, que não são re-
comendados.

Negacionista convicto, isto é, 
quem rejeita a realidade, é pouco 
provável, senão impossível, que 
ele se desfaça de algumas certezas 
arraigadas, como a de que há um 
exagero, sobretudo da imprensa, 
quanto à gravidade do coronaví-
rus, como se ele fosse uma gripe 
qualquer e não uma pandemia. Às 
vésperas de completar 65 anos, ele 
falava do que era então uma hipó-
tese remota: “Pelo meu histórico 
de atleta, caso fosse contaminado 
pelo vírus, não precisaria me preo-
cupar, porque nada sentiria, seria, 
quando muito, acometido de uma 
gripezinha ou resfriadinho”.

Quando, ao que se diz, Bolsona-
ro vive uma fase de paz e amor, a 
sugestão é que ele incorpore uma 
refl exão sobre a gravidade do mo-
mento em que o país vive. E, so-
bretudo, que faça uma revisão dos 
erros e excessos que tem cometido 
em relação à pandemia, que ele 
pense nas pessoas que pode ter 
contaminado.

Só para fi car num exemplo re-
cente. Já acometido pelo vírus, 
ele promoveu um fi m de semana 
socialmente agitado. Na sexta, en-
controu-se com nove executivos, 
entre os quais Luiz Carlos Trabu-
co, do Bradesco, e Rubens Omet-
to, da Cosan. No sábado, visitou a 
vice-governadora de Santa Catari-
na, Daniela Reinehr, e secretários. 
Também no sábado, em Brasília, o 
presidente almoçou com o embai-
xador americano, Todd Chapman, 
e os ministros Braga Netto, Ernes-
to Araújo e Luiz Eduardo Ramos. 
A foto dos alegres comensais sem 
máscaras, abraçados, dizendo com 
os polegares pra cima que estava 
tudo bem, suscitava a inevitável 
pergunta: “Tá rindo de quê?”

Hora de refl exão

As medidas impos-
tas pelo decreto es-
tadual que determi-
nou uma quarentena 
mais rigorosa em 134 
municípios do Para-
ná, entre eles Casca-
vel, vem demonstran-
do pouca efi cácia. 
Isso devido a falta de 
colaboração das próprias pessoas. O sacrifí-
cio que uma parcela das empresas da cidade 
está sendo obrigada a fazer tendo que per-
manecer fechada, difi cilmente vai alcançar 
o resultado que o governo pretendia.

Para quem passou pelas ruas de Cascavel 
esta semana viu que fechar as lojas e impe-
dir prestadores de serviço de trabalhar muito 
pouco contribuiu para aumentar os índices 
de isolamento social. As pessoas, de um modo 
geral, têm se comportado resistentes às medi-
das e circularam nas ruas normalmente.

A falha começou pela própria reação do 
Município quando saiu o decreto, manifes-
tando discordância e recorrendo da decisão, 
o que até agora também não resultou em 
qualquer resultado legal. Só contribuiu para 
confundir ainda mais as pessoas.

Infelizmente, o que estamos presenciando 
é uma parcela das empresas, na sua maioria 
pequenos lojistas e prestadores de serviços, 
pagando sozinhos o preço pela falta de cui-
dado de muita gente. Gente que sai às ruas 
por qualquer coisa, que não usa a máscara, 
que não respeita o distanciamento social 

nem mesmo numa 
fi la de banco, lotérica 
ou supermercado.

A fi scalização que 
aconteceu durante a 
semana também não 
repreendeu quem es-
tava na rua sem real 
necessidade. Ateve-se 
a autuar lojistas que 

se arriscaram a abrir suas empresas.
Ao ser recomendado o distanciamento so-

cial, não basta o comércio feche as portas. O 
que a Secretaria de Estado da Saúde busca é 
reduzir a circulação de pessoas e dessa forma 
frear o avanço de contágio pelo novo coro-
navírus, para dar mais fôlego ao sistema de 
saúde. Por isso, é fundamental que as pesso-
as também se afastem umas das outras fi si-
camente. Não é o que vem acontecendo.

A resistência da sociedade pelo cumpri-
mento do decreto estadual não é nenhuma 
surpresa. Parece que mais uma vez faltou 
diálogo entre as autoridades dos diferentes 
níveis de governo e destes para com a popu-
lação.

Aliás, esse confl ito sobre as regras do iso-
lamento social existe desde o início da pan-
demia no Brasil, lá no mês de março. Os go-
vernos federal, estadual e municipal nunca 
falaram a mesma língua. Falta a articulação 
que existiu em outros países, que deixaram 
a crise mais rapidamente, por que os líderes 
se comunicam bem entre eles e com a popu-
lação.

10 DE JULHO
1969 - Câmara de Cascavel cria comissão para 
iniciar a luta pelo ensino superior no Oeste do 
Paraná.
1992 - O 2º Batalhão Ferroviário de Araguari (MG) 
mobiliza máquinas para iniciar as obras da Ferro-
via Paraná–Oeste.

11 DE JULHO
1930 - Nasce Humberto Gimeno Navarro. Primei-
ro engenheiro agrônomo em Cascavel, presidiu a 
Associação Rural. 
1965 - As equipes de futebol do Tuiuti Esporte 
Clube e da Associação Atlética Comercial iniciam 
a série de jogos que veio a ser o clássico Tuicial. 
1984 - Justiça determina o despejo das famílias 
de arrendatários de Fazenda Jangadinha, latifún-
dio localizado a 125 quilômetros de Cascavel.

12 DE JULHO
1982 - Núcleo Regional dos Sindicatos Patronais 
Rurais declara inviável a cultura do trigo na região 
e recomenda a diversifi cação agrícola.

13 DE JULHO
1941 - Reinhard Maack escala o Pico Paraná e o 
declara o ponto culminante (maior elevação) do 
Paraná e do Brasil Meridional.
1974 - Operação Juriti: guerrilheiros da Vanguar-
da Popular Revolucionária (VPR) são atraídos 
para armadilha e mortos no Parque Nacional do 
Iguaçu. 
 

14 DE JULHO 
1974 - Geraldo Marques Saraiva 
(foto) vence na Justiça recurso 
contra a Prefeitura de Cascavel pela 
posse da praça Wilson Joffre.

2015 - Sindicato Rural de Cascavel e Sociedade 
Rural do Oeste realizam o I Show Pecuário.

15 DE JULHO
1889 - Expedição do tenente José Joaquim Fir-
mino alcança as barrancas do Rio Paraná depois 
de 7 meses e 20 dias de marcha. É o início de Foz 
do Iguaçu.
1964 - Posseiros atacam a tiros funcionários do 
Estado que mediam terras na colônia Timburi, no 
chamado Levante de Três Barras.

16 DE JULHO
1990 - Emancipa-se o Município de São Pedro do 
Iguaçu, com a lei estadual 9.336.

17 DE JULHO
1986 - 4ª Vara da Justiça Federal indefere pedido 
do PTB de Foz do Iguaçu propondo a proibição 
do asfaltamento da Estrada do Colono.

Zuenir Ventura

FIQUE

Jornalista e escritor, 
sétimo ocupante da cadeira 32 
da Academia Brasileira de Letras
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POLÍTICA
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A empresária Amanda Basso (foto), 
esposa do suplente de senador Vilson 
Basso, é a novidade da emana no cená-
rio político. Pela primeira vez se expôs 
na imprensa, confi rmando ao âncora 
Valdomiro Cantini, da Massa FM, ava-
liar com a família possível candidatura 
na eleição de novembro. Estudiosa das 
causas públicas, ela e o marido perten-
cem ao Podemos, sigla apoiadora da 
provável tentativa de reeleição do atual 
prefeito. O nome é cogitado como vice 
de Leonaldo Paranhos. Amanda reco-
nhece se tratar de proposta desafi ado-
ra. Na agremiação também é cotado o 
suplente do Senado, Plínio Destro. 

Associados e pensionistas do Instituto 
de Previdência do Município de Casca-
vel (IPMC) somam perto de 2.500. 0 
quadro é contra o novo projeto de lei do 
prefeito Leonaldo Paranhos, que conti-
nua querendo autorização do Legislati-
vo para suspender repasses patronais 
ao Instituto durante seis meses. O valor 
soma mais de R$ 23 milhões e fi caria 
para a próxima gestão pagar. O PL 61 
tramita nas comissões e pode entrar 
em pauta  nas próximas sessões. Os 
vereadores já fi zeram a leitura quanto 
ao iminente prejuízo eleitoral e não são 
simpáticos à proposta de Paranhos. A 
oposição é contra e boa parte da situa-
ção desaprova. A possibilidade de der-
rota é uma das causas do mau humor 
de Paranhos.

Terça-feira passada um vereador protocolou denúncia na Polícia Federal, em Cas-
cavel. O integrante do Legislativo cascavelense quer a PF fi scalizando a execução 
das obras de readequação em estradas rurais. Os serviços foram pagos com di-
nheiro originário de convênio assinado pelo prefeito Leonaldo Paranhos e a dire-
ção da Itaipu Binacional. Os agentes receberam documentos e outros materiais.  
Mais um tiroteio à vista.

O empresário Marcos Vinicius (PSB), que desistiu de concorrer à sucessão municipal, e o apresentador Carlos Moraes 
(AVANTE), andam se estranhando. O jornalista e pré-candidato ao Paço diz que Marcos fl erta com Leonaldo Paranhos (PSC), 
interessado na reeleição, pretendendo facilidade em licitação que repassará a administração do aeroporto de Cascavel à ini-
ciativa privada. Marcos diz que se trata de conversa fi ada. Ele confi rma possuir empresa atuando em uma dúzia de terminais 

aéreos no Brasil e poderá disputar contra gigantes do setor, nos termos da Lei 8.666. Não existe pegadinha, garante.

O pastor radialista Edson Rodrigues 
(foto), do DEM, foi testado nas urnas 
em 2016 e quer repetir a dose em no-
vembro próximo. Marido da pastora 
Vera Lucia Vilaca Rodrigues e pai de 
três fi lhos, o pré-candidato a vereador 
mantém vínculo estreito junto à popula-
ção da Região Norte. Ele reside na área 
e dirige a Web TV Floresta News. Tam-
bém atuou nas rádios Cultura e Norte 
FM. Sem papas na língua, o Pastor Ed-
son se declara decepcionado diante do 
que considera desempenho medíocre 
do prefeito Leonaldo Paranhos. O reli-
gioso acredita que Juarez Berté é boa 
opção na lista de prefeituráveis. No Le-
gislativo, falta um vereador povão, con-
sidera, entendendo reunir os requisitos 
necessários ao preenchimento da lacu-
na. Boa sorte.

O ex-prefeito Edgar Bueno (foto), do 
PROS, prossegue a pré-campanha vi-
sando disputar a cadeira ocupada por 
Leonaldo Paranhos (PSC). A afi rmação 
foi feita nesta quinta-feira (9) pelo ad-
vogado Marcos Boschirolli, que cuida 
assuntos jurídicos do político. Segun-
do ele, a recente sentença de primeiro 
grau indeferindo recurso de Edgar, que 
quer anular reprovação das suas con-
tas de 2013, rejeitadas na Câmara de 
Vereadores, mantém intactos os direi-
tos políticos do cliente. O magistrado 
Osvaldo Alves da Silva entendeu que o 
Legislativo cumpriu os requisitos téc-
nicos quando votou o processo, em 

Vice de Paranhos 
poderá ser 

mulher

IPMC: azedando 
o pé do frango 

Vereador foi à Polícia Federal 

Moraes suspeita de Vinícius 

Pastor quer ser 
vereador povão 

Edgar Bueno 
continua 
pré-candidato 

Delegacia da Polícia Federal em Cascavel Divulgação

2018. O Legislativo, portanto, não tinha 
e nem tem obrigação de acatar pare-
cer técnico do TCE, no caso favorável 
à aprovação com ressalvas. Boschirolli  
avisa que recorrerá ao Tribunal de Jus-
tiça, enquanto Edgar segue mobilizado 
na construção da candidatura.

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ Grupo dono de rádios em Cas-
cavel negocia uma das emissoras 
locais. Tratativas avançaram e o 
martelo pode ser batido em breve.

☆ A coluna errou ao informar que 
o médico Miroslau Bailak fi cou 45 
anos fi liado ao PSDB, antes de in-
gressar no PTB. O número correto 
é 31.
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GERAL

Modernidade, transparência, efi-
ciência e a busca pela excelência. 
Essa é a linha que será seguida pe-
los novos integrantes da equipe de 
gestão do Estado, em sintonia com 
as determinações do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior para 
fazer do Paraná um estado cada 
vez mais inovador.

Nomeados na quinta-feira (02), 
o deputado estadual Marcel Mi-
cheletto (Secretaria da Adminis-
tração e Previdência), o antropó-
logo Mauro Rockembach (Justiça, 
Família e Trabalho) e o delegado 
federal Wagner Mesquita (Detran-
-PR) assumiram efetivamente os 
cargos nesta semana.

Em comum, os três revelam a 
vontade de colaborar com a admi-
nistração pública, fazendo da tec-
nologia uma aliada na execução 
de projetos, programas e obras do 
Governo do Estado. “Uma honra 
assumir uma pasta tão importan-
te do Governo. Quero administrar 
bem o dinheiro arrecadado do 
povo paranaense, com a maior 
transparência possível”, destacou 
Micheletto.

Prefeito de Assis Chateaubriand 
por dois mandatos (2012-2018), 
ele conta que pretende repetir na 
secretaria métodos utilizados com 
sucesso quando chefiou o Execu-
tivo da cidade do Oeste paranaen-
se. “De certo modo, todas as secre-
tarias passam pela Administração 
e Previdência. Serei como um pre-
feito do Governo”, disse.

Micheletto ressaltou que um 
dos desafios do novo cargo será 
coordenar as despesas do Estado 
em meio à crise econômica de-
corrente da pandemia do corona-
vírus. Estimativa da Secretaria da 
Fazenda aponta para um déficit 

O volume de grãos transportados 
na malha ferroviária da região Oes-
te do Paraná até o Porto de Parana-
guá mais que dobrou no primeiro 
semestre deste ano, comparado ao 
mesmo período de 2019. O acrés-
cimo foi de 128%, apesar dos efei-
tos da pandemia da Covid-19 que 
impacta diretamente em limitação 
de operações e redução da deman-
da.

Um dos fatores preponderantes 
é a parceria desenvolvida pelo Go-
verno do Estado, através da Estra-
da de Ferro Paraná Oeste S.A. (Fer-
roeste), estatal que opera a malha 
ferroviária entre Cascavel a Guara-
puava, e a empresa Rumo Logís-
tica, que movimenta as cargas de 
Guarapuava para Paranaguá.

Assinado em fevereiro de 2020, 
o Contrato de Operação Específico 

tem como objetivo ampliar a ca-
pacidade de escoamento da safra 
da região Oeste pelo ramal ferrovi-
ário. Nestes primeiros seis meses, 
o volume de grãos saltou de 133,2 
milhões de toneladas úteis (MTU) 
para 303 milhões de toneladas.

“O Governo do Estado está pro-
piciando ao setor produtivo do 
Oeste toda a infraestrutura neces-
sária para dar mais celeridade no 
escoamento, principalmente de 
grãos, até o Porto de Paranaguá. 
Este acordo com a Rumo foi uma 
decisão meramente administrati-
va, sem custos para o Estado. Seis 
meses depois estamos colhendo 
os resultados, apesar da pande-
mia. Os números devem melho-
rar ainda mais”, comemorou o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Júnior.

Família Agrinho 
convida jovens para 
preservar a água

Não há vida sem água. A seca que vem castigando 
a região Sul do Brasil há mais de um ano não nos deixa 
dúvida disso. Enfrentamos a pior estiagem dos últimos 
100 anos e os motivos vão além dos desígnios de 
São Pedro. No que pese as determinações climáticas, 
ainda temos muito a aprender sobre preservar, tanto no 
campo quanto na cidade.

A preservação deste líquido precioso é o tema de 
uma campanha “Agro pela Água: Família Agrinho de 
mãos dadas com o Meio Ambiente”, encampada pelo 
Sistema FAEP/SENAR-PR com apoio das secretarias 
estaduais do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
(Sedest) e da Educação (Seed), que tem como público 
alvo as novas gerações de paranaenses.

Para isso, a família Agrinho, que nos outros anos 
conviveu com alunos e professores nas salas de aula 
através do Programa Agrinho, será a porta-voz desta 
iniciativa por meio de um concurso que vai premiar 
desenhos, redações e práticas pedagógicas ligadas à 
temática da preservação da água. Além da campanha da 
água, o Agrinho e o Sistema FAEP/SENAR-PR também 
estão mobilizados em um campanha contra a dengue, 
que este ano vem vitimando muitos paranaenses. 
Todo processo, desde o envio dos materiais, até 
a avaliação, será digital, respeitando as regras de 
isolamento social impostas pelo novo coronavírus. Para 
participar da campanha acesse: www.sistemafaep.org.
br/campanha-agro-pela-agua/

sistemafaep.org.br

Transporte de grãos por 
ferrovia cresce 128% do 
Oeste para Paranaguá

orçamentário que pode chegar 
a R$ 3,5 bilhões neste ano. “É a 
hora de sobressair, mostrar criati-
vidade. Com pouco fazer muito”, 
afirmou o secretário. Ele entra no 
lugar do ex-ministro Reinhold Ste-
phanes.

Social
A pandemia também redobra a 
atenção do antropólogo Mauro 
Rockembach, novo responsável 
pela Secretaria da Justiça, Família 
e Trabalho, em substituição ao de-
putado federal Ney Leprevost.

Segundo ele, neste momen-
to a ordem é dar continuidade e 
avançar nos programas sociais, 
reforçando os cuidados com as 
famílias mais vulneráveis do Es-
tado. Rockembach citou ações 
que ajudam a melhorar a quali-
dade de vida da população, como 
o Programa Nossa Gente (Família 
Paranaense), Cartão Comida Boa 
e Caixa d’Água Boa.

“A pandemia tornou tudo mais 
complexo, ainda mais em uma 
secretaria que atua diretamente 
na área social. Pretendo dar se-
quência ao trabalho, colaborando 
para cuidar das pessoas que mais 
precisam do Estado”, explicou ele. 
“Avançaremos com diálogo, con-
versando com os mais diversos 
setores da sociedade civil”, com-
pletou.

Rockembach reforçou que a 
área voltada ao trabalho é um dos 
pontos mais delicados da secreta-
ria. Para ele, é necessário atuar em 
conjunto na busca por soluções 
que amenizem o fechamento de 
vagas de emprego causados pelo 
Covid-19.

“É preciso colocar em prática 
uma ação grande de recuperação, 

ser pró-ativo e não ficar esperan-
do. Pretendo chamar federações, 
empresários, comércio, indústria, 
agronegócios e trabalhadores para 
pensarmos juntos e encontrar as 
melhores soluções”, destacou.

Antes de assumir a Secretaria 
da Justiça, Família e Trabalho, 
Rockembach atuou como supe-
rintendente Geral de Diálogo e In-
teração Social (Sudis) do Governo 
do Estado.

Tecnologia
O delegado federal Wagner Mes-
quita disse que pretende dar se-
quência ao processo de moderni-
zação do Detran-PR, tornando o 
órgão cada vez mais ágil e presente 
na vida dos paranaenses por meio 
de ferramentas digitais. É assim, 
destacou ele, que a autarquia ga-
nhará velocidade, agilizando pro-
cessos e reduzindo a burocracia.

Mesquita cita como exemplo o 
novo portal do órgão, lançado em 
abril, que possibilita, entre outros 
processos, a abertura de protoco-
los de identificação de condutor, 
solicitação de advertência por es-
crito, defesa de autuação, recur-
sos de multa, defesa e recurso de 
suspensão do direito de dirigir e 
defesa de recursos de cassação da 
carteira nacional de habilitação 
(CNH).

“Estou empolgado com essa 
missão. Pretendo ser um facili-
tador para atender a população 
paranaense da melhor forma pos-
sível. O atendimento remoto é que 
vai desafogar nossos postos, dar 
celeridade aos processos”, disse o 
novo diretor-geral do Detran-PR. 
Ele substitui na função o coronel 
da reserva da Polícia Militar Cesar 
Vinicius Kogut.

Novos secretários de Estado, Wagner Mesquita, Mauro Rockembach e Marcel Micheletto Jose Fernando Ogura/AEN

Novos gestores reforçam 
busca pela excelência na 
administração do Estado 
Marcel Micheletto (Administração e Previdência), Mauro Rockem-
bach (Justiça, Família e Trabalho) e Wagner Mesquita (Detran-PR) 
têm como meta ajudar a fazer do Paraná o Estado mais moderno e 
inovador do País
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CASCAVEL

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Uma das maiores novidades, sem 
sombra de dúvida, nessa pande-
mia do coronavírus é em relação 
à educação. O homeschooling, ou 
aulas em casa, que até então eram 
apenas propostas, teve que ser im-
plantado em todo país. 

Para ensinar e ao mesmo tempo 
proteger a população, as aulas pre-
senciais deram lugar às atividades 
remotas, que tem sido aprovada 
por pais e alunos. Em Cascavel, de 
acordo com a Secretaria Munici-
pal de Educação, na maioria das 
escolas, 100% das famílias estão 
retirando as atividades propostas.

Toda semana, em horários pré-
-determinado, os pais ou respon-
sáveis vão até a escola para retirar 
o material e deixar aqueles que já 
foram feitos. Conforme a Secreta-
ria, o controle do aprendizado está 
sendo feito semanalmente pelos 
professores que, após receberem 
as atividades dos alunos, organi-
zam um relatório de acompanha-
mento.

Além do material retirado nas 
unidades de ensino, para os pais 
que não puderem ou não qui-
serem ir até a escola, está sendo 
disponibilizado o envio de todo 
material via e-mail ou WhatsApp, 
fazendo com que todas as crian-
ças matriculadas tenham acesso 

ao conteúdo.
Como nem todas as famílias 

têm computadores ou mesmo os 
celulares dos pais nem sempre es-
tão à disposição dos alunos, o Mu-
nicípio optou por não implantar 
as aulas on-line, como está sendo 
feito na rede estadual  e também 
na rede particular. 

Avaliações
Quanto aos pais, a preocupação é 
em relação a como as avaliações 
serão feitas. Conforme a secretária 
de educação, Márcia Baldini, os 
alunos são avaliados constante-
mente. “As avaliações são realiza-
das por meio das próprias ativida-
des remotas, pois pela devolução 
e resolução das tarefas propostas 
os docentes podem verificar o ní-
vel de apropriação dos conteúdos. 
Além disso, tem-se solicitado aos 
familiares que registrem as tarefas 
que foram feitas com autonomia 
pela criança e em quais necessitou 
de auxílio”.

Questionada em relação a volta 
às aulas, que já foi sinalizado para 
julho, agosto e agora especula-se 
para setembro, Márcia cita que 
ainda não é possível precisar uma 
data de retorno. “Tudo dependerá 
da evolução do vírus, portanto é 
precoce ter um posicionamento a 
esse respeito”.

Essa semana, a Câmara dos De-
putados aprovou e encaminhou 
ao Senado uma Medida Provi-
sória que suspende o cumpri-
mento mínimo de dias letivos. 
Conforme a proposta, escolas de 
educação infantil serão dispen-
sadas de cumprir os 200 dias do 
ano letivo e a carga mínima de 
800 horas. Já as escolas de ensino 
fundamental e médio deverão 
cumprir a carga horária mínima 
de 800 horas e terão obrigação 
de cumprir os 200 dias letivos. 

A proposta foi feita pela depu-
tada do Paraná Luiza Canziani,  
permite que o conteúdo aca-
dêmico deste ano seja aplicado 
em 2021, juntando duas séries 
ou anos escolares. Pelo texto, o 
uso de atividade pedagógicas 
online está permitido, mas para 
contar como carga horária mí-
nima deverá seguir critérios de-
finidos pelo CNE (Conselho Na-
cional de Educação). Cada faixa 
etária dos estudantes e de cada 
modalidade de ensino terá sua 
própria regra. De acordo com a 
secretária de educação Márcia 

Baldini, Cascavel não trabalha 
com a possibilidade de suspen-
são do calendário escolar, co-
gitada em algumas localidades 
do País. “Temos a clareza de que 
no próximo ano necessitaremos 
reorganizar o ano letivo, pois, 
cogita-se a possibilidade da im-
plantação de um ensino híbrido, 
aliando as aulas presenciais com 
atividades remotas, a fim de sa-
nar as defasagens desse ano”.

Por conta do coronavírus, dos 
200 dias letivos previstos na ma-
triz curricular, os alunos da rede 
municipal em Cascavel tiveram 
28 dias de aulas presenciais e 35 
dias de atividades remotas. “Para 
os meses de julho e agosto estão 
sendo previstas reposição com 
atividades remotas para os sá-
bados para que possamos repor 
os dias em que não tivemos aula 
presencial e nem atividades re-
motas”. Cabe ressaltar que o re-
cesso escolar previsto para julho 
foi antecipado para abril e, por 
conta disso, o primeiro semes-
tre será encerrado no dia 25 de 
agosto.

Aulas remotas: 100% 
das famílias aderiram à 
modalidade em Cascavel

Ano letivo de 2021 
deverá ser reorganizado

Prédio do antigo Lembrasul, próximo da Prefeitura, abriga duas secretarias, que juntas pagam mais de R$ 100 mil 
mensais pelo espaço Divulgação

Prefeitura gasta mais de 
R$ 603 mil em aluguéis
Prédios que abrigam as sedes das secretarias de Saúde, 
Ação Social e Educação correspondem a 25% do valor

2021 
TISSIANE MERLAK | Cascavel

Todo mês, mais de R$ 603 mil 
saem dos cofres públicos da Pre-
feitura de Cascavel para pagamen-
to de despesas com alugueis. Isso 
é o que aponta um levantamento 
solicitado pelo Preto no Branco.

Conforme o relatório são R$ 
603.281,77 pagos em 48 imóveis. 
O valor, se fosse dividido de forma 
igualitária, faria com que cada alu-
guel pago pelos contribuintes seja 
de mais de R$ 12 mil mensais. 

De acordo com o relatório, a se-
cretaria com a maior despesa de 
aluguéis é a Secretaria de Saúde: 
R$ 270.271,66; seguida pela Edu-
cação com R$ 176.733,77; Assis-
tência Social com R$ 103.906,59; 
Planejamento e Gestão com R$ 40 
mil; Desenvolvimento Econômico 
com R$ 7.535,94 e Política Sobre 
Drogas com R$ 4.829,51.

Dentre todos os valores, três 
imóveis - que são sede de secre-
tarias, concentram o maior valor 
pago: Saúde (50.769,33), Assistên-
cia Social (50.769,33), e Educação 
(R$ 45.726,93). Cabe ressaltar que 
as secretarias de Saúde e Assis-
tência Social estão localizadas no 
mesmo espaço, atrás da Prefeitu-
ra, onde funcionava o antigo su-
permercado Lembrasul.

Para se ter uma ideia comparati-
va, o aluguel de um prédio comer-
cial na área central – mais precisa-
mente na Avenida Carlos Gomes 
no Bairro Maria Luiza, com 3.150 
metros quadrados, está disponível 

em uma imobiliária da cidade por 
R$ 40 mil. Conforme o secretário 
de Planejamento e Gestão, Edson 
Zorek, o município tem trabalha-
do constantemente para reduzir 
as despesas com aluguel. “Ainda 
em 2017 foi feito um trabalho de 
redução de alugueis e reviu todos 
os prédios públicos, mudando 
serviços para unidades melhores 
e mais adequadas, além do fato 
de que em alguns casos estavam 
sendo usados dois locais para 
abrigar um mesmo setor”.

Ele cita ainda que paralelo a 
isso, todas as unidades de saúde 
e de ensino estão sendo constru-
ídas, umas já foram entregues e 
outras deverão ser nos próximos 
meses. “Houve e há a necessida-
de de locação tanto para a refor-
ma quanto para a construção. E 
temos ainda os prédios que abri-
gam as sedes das secretarias, que 
é um projeto a médio e longo pra-

zo. Está sendo avaliada a cons-
trução de um imóvel para abri-
gar esses locais, mas esse projeto 
depende de recursos financeiros, 
além da fase de projetos e cons-
trução desse espaço”.

Contratos
No relatório consta ainda o venci-
mento do contrato de cada imó-
vel. Dos 48 espaços, cinco já estão 
vencidos e outros 16 vencem ain-
da este ano de 2020. 

A reportagem do Preto no 
Branco questionou se os con-
tratos são renovados automati-
camente ou se é feita uma nova 
busca de imóveis. Segundo o 
município nos contratos encer-
rados é possível promover um 
aditivo contratual. Quando isso 
não acontece e o Município per-
manece no imóvel, é possível, 
diante da necessidade, pagar por 
indenização.

Sede Secretaria de Saúde R$ 50.769,33
Sede Secretaria de Assistência Social R$ 50.769,33
Sede da Secretaria de Educação R$ 45.726,37
CAFI – Central de Abastecimento (Saúde) R$ 45.000,00
Clinica Escola Atendi. Aspectro Autista R$ 40.000,00
CEDIP R$ 29.402,47
Centro Paulo Freire (Ceebja) R$ 28.844,80
Escola Mun. N. Senhora da Salete R$ 28.000,00
Setor de Merenda Escolar R$ 24.487,90
Ambulatório de Alto Risco R$ 19.745,86

Confira alguns valores:
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Veja todas as regras do decreto em www.coronavirus.pr.gov.br

DECRETO 
PARA 
SALVAR VIDAS 
NA REGIÃO 
DE CASCAVEL.

Veja todas as regras do decreto em www.coronavirus.pr.gov.br

A Secretaria de Estado da Saúde identificou 
altos índices de casos de Covid-19, óbitos 
e ocupação de UTIs na rede pública em 
Cascavel e região.

Por isso, o Governo do Estado publicou 
decreto que determina regras mais rígidas 
de isolamento social, dentre elas:

- Suspensão de atividades não essenciais; 
- Suspensão de atividades coletivas em parques e praças;
- Restaurantes: apenas delivery, retirada ou drive-thru;
- Mercados e similares (panificadoras, frutarias) 
   fechados aos domingos;
- Suspensão da venda de bebidas alcoólicas 
   em lojas de conveniência de postos de combustíveis;
- Orientação para reuniões virtuais;
- Suspensão de cirurgias eletivas em todo o Estado;
- Prefeituras podem adotar barreiras sanitárias;
- Multa para quem descumprir as medidas.

É muito importante que todos façam sua parte, 
Governo, prefeituras e sociedade. 

Sabemos das dificuldades de todos. A economia não pode 
parar, mas no momento precisamos salvar vidas. 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Cuidado com a comunicação, especial-
mente nos assuntos de família. Porém, 
alguns deles precisam mesmo ser resol-
vidos. Cuidado para não forçar a barra 
nem se precipitar e lembre-se de ouvir a 
opinião de todos os envolvidos.
 
Touro  (21/4 a 20/5)
Você pode se sentir mais forte, decidido 
e pode até começar alguma coisa nova, 
se for o caso. Um bom momento para 
retomar conversas, estudos e assun-
tos, incluindo contatos e projetos. Você 
pode ter a oportunidade de sentar e pla-
nejar as coisas com mais calma.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Risco de falar e agir por impulso, de criar 
mal-entendidos que possam compro-
meter sua imagem. Olhe para dentro, 
pense antes de falar qualquer coisa. A 
semana é boa para fazer mudanças, in-
cluindo mudanças de hábitos e padrões.

Câncer  (21/6 a 21/7)
É  uma boa chance de olhar para dentro 
e repensar as coisas, incluindo suas 
relações, que estão ainda mais em 
pauta ao longo dessa semana. Mas 
a semana também tem leveza, novi-
dades, é boa pra sair da rotina e fazer 
mudanças. Use mais sua criatividade, a 
imaginação. 
 

Leão  (22/7 a 22/8)
O céu da semana pede para desapegar 
de velhas amarras e padrões, e buscar 
mais leveza em sua vida. Só tome cui-
dado para não criar expectativas altas 
demais e não exagerar em nada. Sema-
na positiva para cuidar do autoconheci-
mento, da saúde e da vida espiritual.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Tome cuidado com a ansiedade, a pres-
sa e a sensação de urgência que pode 
bater, fazendo com que você se precipi-
te e tome decisões equivocadas. É pra 
ter calma, não falar com qualquer pes-
soa nem confi ar demais nos outros. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Olhe com carinho para suas necessida-
des e não tenha medo de se colocar em 
primeiro lugar. O céu da semana é mais 
ameno e harmônico para você, inclui 
bons momentos e relações. Um período 
favorável para organizar a casa e cuidar 
dos assuntos de família.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É importante tomar cuidado com as 
palavras e a forma como se comunica. 
O céu pode trazer brigas, discussões e 
mal entendidos, apesar de ser um bom 
momento para estar com as pessoas 
queridas e com oportunidades para sua 
vida afetiva e as parcerias de trabalho.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Cuide bem do seu dinheiro. Uma boa 
semana para resolver pendencias e bu-
rocracias, ter aquelas conversas mais 
complicadas que vinham sendo adia-
das e para dar passos importantes nas 
questões de trabalho. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Mas é importante aproveitar para ver o 
que pega em sua vida, o que precisa ain-
da mudar e onde você ainda tem uma 
sobrecarga. Cuide bem do seu corpo, da 
sua saúde e da sua imagem. Sente para 
conversar e aparar eventuais arestas e 
repense suas relações e a vida.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Sua rotina precisa ser reavaliada e re-
pensada, mas os assuntos de trabalho 
podem trazer gratas surpresas. O céu 
do momento é desafi ador, mas também 
uma oportunidade de vida. Você pode 
retomar contatos, conversas e projetos 
importantes.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Repense projetos, valores, amizades, e 
esteja em conexão só com quem e o 
que faz bem a você. Bons momentos 
em casa e com a família serão funda-
mentais para seu equilíbrio pessoal. 
Pegue leve consigo mesmo e organize 
melhor as fi nanças. 

Humor

Cruzada

SAÚDE
Sapato apertado
Um homem entra na sapataria e 
pede um par de sapatos número 
39. Estranhando, a funcionária per-
gunta se é para ele mesmo, e expli-
ca que ele parece calçar 42.
O homem olha bem para a vende-
dora e responde:
– Minha mulher é uma bruxa, meu 
fi lho é drogado, minha sogra vive lá 
em casa, meu salário é uma porca-
ria e meu carro nunca funciona. Mi-
nha única alegria é chegar em casa 
e tirar os sapatos apertados.

Roubo do carro
– Pai, pai! – grita o fi lho do fazen-
deiro. – Acabaram de roubar nos-
so carro!
– Você viu os ladrões?!
– Vi!
– E consegue reconhecê-los?
– Não, mas anotei a placa do carro.

Para o cachorro
Uma família janta reunida e, depois 
de pagar a conta, o pai diz ao gar-
çom:

– Por favor, embrulhe essa carne 
que sobrou do jantar. Queremos le-
var os restos para o cachorro.
– Oba! – gritam em coro as crian-
ças. – Papai vai comprar um ca-
chorro para a gente!

Ajudando a esposa
O homem se dirige ao seu supervi-
sor no escritório:
– Chefe, amanhã vamos fazer uma 
faxina pesada em casa e minha 
mulher precisa de mim para ajudar 
a arrumar e carregar as coisas no 
sótão e na garagem.
– Estamos com falta de pessoal 
aqui, não posso te dar folga ama-
nhã.
– Obrigada, chefe! Sabia que podia 
contar com o senhor.

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 pessoas que estão 
aqui conhecem a sua sogra?
- Não, querem comprar o burro.

Cefaleia: 
o que signifi ca, 
causas, como 
evitar e quais 
os tratamentos

Cefaleia signifi ca dor de cabeça. E 
esse é um dos problemas de saú-
de mais frequentes, com causas e 
tratamentos variados. Os médicos 
chegam a apontar mais de uma 
centena de variações de cefaleia, 
separadas em duas categorias: pri-
márias e secundárias. Fazem parte 
do primeiro grupo aquelas sem uma 
motivação externa — ou seja, a dor 
de cabeça é uma doença em si. O 
exemplo típico é a enxaqueca. Já 
as secundárias são detonadas por 
outros males, como sinusites, gri-
pes ou até mesmo aneurismas ou 
tumores cerebrais. 

Entre as cefaleias primárias, 
destaca-se a do tipo tensional, de 
intensidade leve a moderada. Essa 
dor mais corriqueira em geral é as-
sociada ao estresse. O nervosismo 
e mesmo a alegria extrema modi-

fi cam a química cerebral, deixan-
do os neurônios superexcitados. 
O quadro acaba provocando uma 
contração muscular constante na 
região do pescoço e ao redor do 
crânio. O resultado é uma dor que 
pode se instalar nos dois lados da 
cabeça, na nuca e na testa. 

Bem mais rara, a cefaleia em sal-
vas se caracteriza por sintomas que 
vêm em períodos curtos, de uma a 
três vezes ao dia, durante algumas 
semanas ou meses. São dores sú-
bitas e intensas, de um lado só da 
cabeça, localizadas na região dos 
olhos e acompanhadas de obstru-
ção nasal e lacrimejamento. Duran-
te as crises, a pessoa tende a fi car 
bastante agitada. 

Uma terceira forma de manifes-
tação primária da cefaleia é a enxa-
queca, acentuada por cheiros fortes, 

ruídos e ambientes com muita luz. 
Mais frequente em mulheres do que 
em homens — acredita-se que os 
hormônios femininos tenham parti-
cipação importante no sofrimento 
—, o distúrbio provoca dor de cabe-
ça latejante, de moderada a intensa, 
por vezes acompanhada de náusea, 
vômito e alterações na visão.

Já no grupo das cefaleias se-
cundárias, aquelas provocadas por 
outras doenças, um dos principais 
gatilhos é a sinusite. Com as cavi-
dades dos ossos da face infl ama-
das, o acúmulo de muco cria uma 
pressão, provocando a dor na região 
frontal da cabeça. E, claro, excesso 
de álcool, falta de sono e outros fa-
tores podem disparar crises de dor 
de cabeça. Há também episódios 
de infecção por coronavírus marca-
dos por esses desconfortos.

Nome técnico para dor de cabeça, 
a cefaleia pode ter vários tipos (da 
tensional à enxaqueca). Conheça 
os sintomas, a prevenção e o que 
mehora o problema
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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 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 Pa-
rigot de Souza, 170m², com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, copa, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, churrasqueira, valor  
R$ 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 San-
to 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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D epois de encerrado o ciclo 
do ouro paranaense, arre-
matado em fi ns do século 
XVII pela frustração com a 
lendária serra de prata, Por-

tugal sofreu uma forte crise, socorrendo-se 
no apoio fi nanceiro inglês. “O ouro não faz 
senão transitar. O benefi ciário é a Inglater-
ra, cujas indústrias, excedentes ao consumo 
interno, vêm para Portugal e Brasil” (Afrânio 
Peixoto, História do Brasil).

“No Brasil, a febre do ouro enfraquecia as 
guarnições militares desfalcadas pelas deser-
ções. Homens sem recursos embrenhavam-
-se nos sertões praticamente sem armas, 
equipamentos e alimentos, confi ando na 
sorte e na caça para chegarem vivos às mi-
nas” (Mário Maestri, Uma História do Brasil: 
Colônia).

Enquanto a febre do ouro toma conta do 
Brasil, a economia do Paraná já se estrutura 
sob as patas do gado. O fi m da ilusão com 
os minérios de certa forma foi positivo para 
o futuro Paraná. Formou-se nessa época, 
até início do século XVIII, a estrada do gado, 
mais conhecido como Caminho de Viamão, 
iniciado nas Vacarias do Sul. 

Os Campos Gerais foram escolhidos como 
território de descanso e engorda para os ani-
mais, que chegavam magros da longa jorna-
da desde o Sul e dali seguiam à Feira de Soro-
caba como primeiro destino, distribuindo-se 
em novas tropas que se dirigiam a São Paulo, 
às “minas de Cataguases” (Minas Gerais) e 
Nordeste.

O mundo e o futuro Paraná 
O trânsito das tropas logo também vai ori-
ginar Guarapuava, vastíssima região ain-
da controlada pelos índios. À medida que 
muitas sesmarias de ampla extensão eram 
cedidas pela Coroa lusa aos interessados 
em colonizar e desenvolver a pecuária, mais 
empreendimentos se abriam, expandindo o 
desbravamento rumo ao Oeste.

Nesse início do século XVIII, na Europa, 
com a submissão da Escócia à Inglaterra, 
forma-se a Grã-Bretanha, integrada também 
por Irlanda e País de Gales. O inventor Tho-

mas Newcomen (1663–1729) cria a primeira 
máquina a vapor prática para bombear água, 
dando a largada para a Revolução Industrial. 

O rei Pedro II morre em 9 de dezembro de 
1706 e sobe ao trono o jovem João V (1689–
1750). Com 17 anos, será o soberano que 
mais vai explorar o ouro brasileiro, servindo-
-o aos ingleses para fi nanciar o fl orescimen-
to do capitalismo. 

As concessões de sesmarias nos primeiros 
anos do século XVIII formam o desenho do 
Paraná Colônia em seu período pós-minera-
ção. Então limitada aos arredores do litoral e 
de Curitiba, a expansão do primitivo Paraná 
para os Campos Gerais, Guarapuava e Pal-
mas, entre os rios Itararé e Iguaçu, sinaliza, 
balizada pela criação, transporte e comércio 
de gado, para a delimitação do território que 
seria o futuro Estado.

“Os antigos sesmeiros e seus descendentes 
viriam a formar a infl uente aristocracia cam-
peira, da qual saíam os homens destinados 
aos postos elevados das classes armadas, do 
clero e do governo” (Monika Gryczynska, O 
Casarão da Serra).

O esboço da Estrada Boiadeira
A região se emancipa ofi cialmente do Rio de 
Janeiro em 25 de fevereiro de 1714, passando 
a integrar a Capitania de São Paulo. Come-
çará aí uma batalha quase sesquicentenária 
para se emancipar também de São Paulo.

O Arraial Forquilha, futura Cuiabá, elege 
Pascoal Moreira em 1719 para comandar 
aquela região, acontecimento que será mui-
to importante para o futuro Paraná. A febre 
do ouro atrairá àquela região aventureiros e 
prestadores de serviços que vão precisar de 
alimentos para viver e trabalhar.

É a largada para a conquista do Oeste bra-
sileiro, que acrescenta assim, de forma des-
tacada, um novo e importante endereço às 
remessas do gado que chega do Sul. Abre-se 
o esboço de uma nova rota: a Estrada Boia-
deira.

Faz parte desse contexto a concessão ao 
curitibano Zacarias Dias Cortes de uma ses-
maria no Tibagi, em 1716. Com ele também 
teria início mais um dos vários episódios po-

lêmicos da história do Paraná rumo à ocupa-
ção do Oeste. 

Dias Cortes, bandeirante paranaense 
Atribui-se a Dias Cortes, em 1720, segundo 
o historiador Francisco Adolpho de Varnha-
gen, informação aceita pelo paranaense Ro-
mário Martins, a “descoberta” dos Campos 
de Palmas.

Eles relatam que parte do Vale do Iguaçu 
foi explorada inicialmente nessa época por 
Dias Cortes em sua marcha para explorar as 
minas de Inhanguera (atual Oeste catarinen-
se). 

Cortes relatou ter encontrado na região 
uma “uma nação indígena que habitava as 
fraldas serranas e grande extensão do Rio 
Chopim – eram os índios Biturunas” (João 
Carlos Vicente Ferreira, Municípios Parana-
enses Origens e Signifi cados de seus Nomes). 

Veio daí a descrição dos campos de Pal-
mas, um território “[..] mui grande, mui raso 
e com muitos butiás que dão muita e boa fa-
rinha e por baixo dos butiás tem muita erva 
mimosa” (Francisco Adolpho de Varnhagen, 
História Geral do Brasil, Volume 2).

Italiano diz que “descobriu” Palmas
A lenda da serra de prata paranaense e do 
suposto ouro que havia em áreas do atual 
Sudoeste sob controle dos índios mais agres-
sivos do Sul brasileiro motivou sucessivas 
expedições de busca e trouxe boas consequ-
ências para a estruturação do futuro Paraná 
e também à formação do Rio Grande do Sul. 

“O intento da bandeira que dirigiu ao Sul 
do Iguaçu e que atingiu o Norte do Uruguai, 
foi a exploração do ouro que se dizia existen-
te no morro do Ibituruna, onde as lendas da 
época situavam maravilhosas riquezas” (Ro-
mário Martins, Bandeiras e bandeirantes em 
terras do Paraná).

Esse primeiro descobrimento notifi cado 
de Palmas foi contestado pelo explorador 
italiano Fidel Franco Bolloto, referindo-se 
a uma estrada aberta no sertão por ele com 
o capitão Gabriel Alves de Araújo e outros 
curitibanos. Bolloto, de acordo cm Romário 
Martins, “não conseguiu provar que sua ex-
ploração tivesse atingido os campos de Pal-
mas, mas sim que havia explorado parte do 
sertão do Sul”.

Sempre uma polêmica
A historiografi a paranaense sustenta que em 
sua bandeira Zacarias Dias Cortes percorreu 
vasta região do interior, descobriu e explorou 
as lavras de Inhanguera, nome que os nati-
vos davam ao Rio Chapecó. 

Ao tomar conhecimento do sucesso da ex-
pedição de Zacarias o governador da Capita-
nia de São Paulo, Rodrigo César de Meneses, 
ofi ciou à Câmara de Curitiba para exigir de 
Cortes uma planta da região e um diário do 
seu percurso. 

É a esse diário que o historiador Francisco 
Adolfo de Varnhagen faz menção, afi rmando 
que as terras entre as cabeceiras do Uruguai 
e do Iguaçu eram já conhecidas pelos curiti-
banos por um “antigo roteiro”.

A marcha para o Oeste, portanto, foi ini-
ciada pelos extremos: ao Norte pelas ativida-
des no Mato Grosso. Ao Sul, pela ocupação 
do atual Sudoeste paranaense. O futuro eixo 
que viria a ser a BR-277 ainda não estava em 
perspectiva.

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE

Ações no Mato Grosso, Palmas e entre os Campos Gerais 
e os de Guarapuava retomam a história regional

A marcha 
indireta para 

o Oeste O Caminho de 
Viamão defi niu 
o Paraná como 

“território de 
passagem”

Rei João V: com o ouro do Brasil, 
fez de Lisboa uma cidade rica e atraente




