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A semana marca o retorno às atividades depois de 14 dias de quarentena em toda a região. A economia sente o baque da crise 
gerada pelo novo coronavírus e o fantasma do desemprego começa a assustar. Em Cascavel, o défi cit de vagas de trabalho de 

janeiro a maio é de quase 300 vagas. Na região, a situação mais crítica é a de Foz, que registrou défi cit de 5.789 vagas. 
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CHARGE

FIQUE LIGADO

Era uma vez dois irmãos chamados: Normal e Novo Normal. 
A maioria das pessoas conhecia o primeiro, mas morria de 
vontade de saber quem era o segundo. 
Enquanto o Normal era popular, circulava pelas ruas à von-
tade, saía para trabalhar, frequentava bares e restaurantes, 
o Novo Normal era reservado, trabalhava em home offi  ce e 
usava máscara sempre que precisava sair de casa por algum 
motivo considerado essencial. E ele ainda estranhava quando 
via alguém sem o acessório.

Os hábitos de consumo de ambos eram muito diferentes. 
O irmão mais velho era desconfi ado, só comprava em loja 
física e jamais iria digitar os dados do seu cartão de crédito 
online, afi nal, poderia ser roubado. 

Enquanto isso, o Novo Normal tinha confi ança nas tecno-
logias, era fã do e-commerce, comprava tudo em lojas virtu-
ais, desde comida até os móveis, e recebia tudo no conforto 
do lar. 

Pela sua característica de ser pop, o Normal esbanjava seu 
dinheiro em compras e festas, sem se preocupar com o futu-
ro. Tinha a TV e o celular mais fi nos que existiam no mercado, 
calçava, vestia e bebia marcas, apenas por sê-las. 

Já o Novo Normal era precavido, tinha reserva fi nanceira, 
pagava previdência privada, seguro de vida e de saúde. Com 
uma base sólida e riscos calculados, ele havia decidido em-
preender para não se submeter a ser empregado a vida intei-
ra. Foi assim que conseguiu conquistar autonomia em sua 
atividade profi ssional. Em casa, cultivava horta, reutilizava 
embalagens.

Enquanto o irmão mais novo era despojado e realizava to-
das as suas transações fi nanceiras online, o Normal preferia 
enfrentar fi las em bancos.

Nas redes sociais, o popular lia e compartilhava piadas, co-
lecionava curtidas e batia boca com estranhos por causa de 
política. Já o Novo Normal usava seu tempo de acesso à inter-
net para preservar contatos e cultivar sua rede de networking, 
lia pesquisas, compartilhava conhecimentos e vendia os seus 
serviços que eram sua fonte de renda.

Se o mais velho alegava não ter tempo para leitura ou para 
frequentar aulas, o irmão mais novo ouvia podcasts enquan-
to cozinhava, assistia a vídeoaulas enquanto caminhava na 
esteira, e já colecionava vários e-books lidos antes de dormir.

Na questão de saúde, era recorrente que o Normal comes-
se frituras e alimentos gordurosos no café da manhã, no al-
moço e na janta. Também era comum que se automedicasse 
por qualquer alergia ou espirro. 

Já o Novo Normal tinha uma alimentação balanceada e 
uma preocupação especial em manter em alta a sua imuni-
dade, além de cuidados redobrados com a higiene, incluindo 
o uso de álcool em gel. Se alguma vez precisou, fez consulta 
com uma junta de médicos online e adotou logo o tratamen-
to adequado, sem fazer rodeios ou experimentos, como o 
irmão.

Se o mais velho era egoísta e competitivo, o Novo Normal 
tinha consciência coletiva e era adepto ao consumo de cola-
boração: usava aplicativo de compartilhamento de ferramen-
tas, de carros, de conteúdos, e alugava uma parte da sua casa 
pelo Airbnb. 

Pelo fato de ter uma visão muito limitada e considerada 
cada vez mais antiquada, o Normal está fi cando para trás. 

Já o Novo Normal está promovendo uma campanha mun-
dial, para a qual está convidando você, leitor, a aderir aos pre-
ceitos dele.

É impossível não refl etirmos sobre as mudanças cultural e 
comportamental provocadas pela pandemia de coronavírus. 
Por isso, esse é um momento para revisarmos e até reformu-
larmos conceitos sobre o nosso sistema socioeconômico e 
sobre as relações humanas. Desse modo, poderemos cons-
truir uma nova consciência para o período pós-pandemia, 
que seja mais alinhada com as verdadeiras necessidades glo-
bais. Bem-vindos ao Novo Normal.

Sucesso a todos!

Você conhece o 
Novo Normal?

O novo de-
creto editado 
pela Prefeitu-
ra de Cascavel 
e anunciado 
pelo prefeito 
Leonaldo Para-
nhos na última 
terça-feira (14) 
parece um tan-
to quanto precipitado, para não cha-
mar de irresponsável. Saímos de duas 
semanas de quarentena para avan-
çarmos a uma situação de liberação 
quase que geral das atividades. Foram 
liberadas atividades que, por sua pró-
pria natureza, promovem a aglomera-
ção de pessoas. 

Não foi a toa que Cascavel fi gurou 
como um dos assuntos mais comen-
tados do dia no Twitter. As medidas 
anunciadas pela Prefeitura causaram 
espanto em muitas pessoas na região 
toda, especialmente a liberação de clu-
bes e eventos. 

É bem verdade que o número de no-
vos casos de coronavirus vem dimi-
nuindo, mas nem por isso deveria se 
afrouxar tanto as medidas de conten-
ção do distanciamento social. Afi nal, 
desde março acompanhamos exem-
plos de que, onde isso aconteceu, os re-
sultados não foram muito produtivos 
no controle do avanço da Covid-19. 

Basta olhar o que aconteceu nos Es-
tados Unidos esta semana. Ao ceder à 

pressão política 
e por interesses 
e c o n ô m i c o s , 
muitas ativi-
dades foram 
retomadas pre-
cipitadamente 
interrompendo 
a resposta con-
sistente que vi-

nha sendo dada ao avanço do vírus. A 
consequência foram novos recordes de 
infecções diárias em vários estados nos 
últimos dias.

A Califórnia foi um dos estados que 
teve que voltar atrás drasticamente 
nos seus planos de reabertura e anun-
ciou que restaurantes, bares e cinemas 
fi carão fechados, além de igrejas, aca-
demias, shoppings e salões de beleza 
nos 30 municípios mais atingidos do 
estado.

É claro que todos queremos retomar 
a normalidade o mais rápido possível. 
Precisamos trabalhar, precisamos pro-
duzir, precisamos pagar nossas con-
tas. Mas, também é evidente que uma 
fl exibilização radical das regras pode 
tornar a situação ainda pior e corre-
mos o risco de termos que fechar as 
portas mais uma vez.

Fica a torcida que o novo decreto 
tenha sido efetivamente baseado em 
conclusões técnicas e não apenas pen-
sando em política e na eleição que se 
aproxima. 

18 DE JULHO
1841 - Coroado o imperador d. Pedro II, com 
15 anos. Reinou 48 anos e foi deposto por 
um golpe militar. 
1928 - Constituída a Companhia Força e 
Luz do Paraná, origem da Copel.
1975 - Forte geada destrói os cafezais do 
Paraná. Agricultura paranaense teve que se 
reinventar. 
1990 - Criado o Município de Pato Bragado. 
Emancipa-se de Marechal Cândido Rondon.

19 DE JULHO
1867 - Guerra do Paraguai: General Osório 
invade o Paraguai, completando a travessia 
do Rio Paraná na região do Passo da Pátria.

20 DE JULHO
1925 - Nasce Valdir Ernesto Farina, em 
Nova Prata (RS). Foi vereador e prefeito 
interino de Cascavel.
1931 - O telegrafi sta Bento dos Santos Bar-
reto expede o primeiro telegrama alterando 
o nome da vila de Aparecida dos Portos 
para “Cascavel”.
1976 - Aos 76 anos, morre o pioneiro Carlos 
Bartolomeu Cancelli, que dá nome a uma 
das mais antigas vilas da cidade. 

21 DE JULHO
1992 - Assembleia Legislativa lança o 
movimento “O Paraná é Indivisível”, contra o 
Estado do Iguaçu, movimento que pretendia 
emancipar as regiões Oeste e Sudoeste do 
Paraná e Oeste de Santa Catarina como 
novo Estado.

22 DE JULHO
1502 - Primeira expedição enviada ao Brasil 
chega de volta a Lisboa e relata que na terra 
descoberta por Cabral nem ouro nem espe-

ciarias haviam sido 
encontrados.
1919 - Nasce em 
Curupá (SP) o futu-
ro vereador Walter 
Linzmayer (foto), 
também fundador 
da Acic.
1967 - Fundada a 

Associação dos Advogados de Cascavel.

24 DE JULHO
1968 - Criado o 6° Batalhão de Polícia 
Militar de Cascavel, com a lei 5.797, origi-
nado da 3ª Companhia do 3º BPM, de Pato 
Branco.

Carina Walker
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A SEMANA NA HISTÓRIA
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POLÍTICA
Miguel
DIAS
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O polêmico vereador oposicionista Fer-
nando Hallberg (PDT) e o experiente 
advogado Armando Souza estão em 
rota de colisão outra vez. Agora porque 
o jurista presta serviços em alguns pro-
cessos do guarda municipal Elias Silva, 
que levou Hallberg à Comissão de Ética 
e quer cassar o mandato dele. Embora 
a assessoria jurídica na representação 
de Elias seja de uma advogada, a dupla 
anda se estranhando nos bastidores. 
Hallberg enxerga o dedo de Armando 
por trás do que considera maquinação 
objetivando atemorizar e silenciar crí-
ticas ao prefeito Leonaldo Paranhos.  
Dossiê daqui, capivara de lá, o enrosco 
promete e tem até denúncia na OAB.

Não é bom o clima entre os vereado-
res Rafael Brugnerotto (PL) e o líder de 
governo Rômulo Quintino (PSC). Nas 
sessões desta semana as divergências 
em plenário quase ultrapassaram os li-
mites do contraponto democrático, fal-
tando pouca coisa para o enfrentamen-
to pessoal. Segundo comentários de 
bastidores, Rômulo reclama de perse-
guição na Comissão de Justiça, sob a 
presidência do colega. Segundo cons-
ta, Rafael nega qualquer prática anti-
-democrática. Há rumores de que ele 
poderá ocupar a chefi a da Projur, caso 
o prefeito Leonaldo Paranhos consiga 
reeleição.

Depois de 26 anos na linha de frente da Polícia Militar, tiroteio é com ele mesmo. 
O professor e vereador Policial Madril fi liou ao PSC, do prefeito de Cascavel, e não 
tem vida fácil como base do governo. Com voto contra a suspensão do repasse 
mensal ao IPMC, ele também entrou na lista negra de Leonaldo Paranhos ao man-
ter posição e afrontar o alcaide. Quando trocou de sigla, o político disse em entre-
vistas ter recebido garantia de liberdade no mandato, votando sem atrelamentos. 
Madril recebeu cobrança do presidente da sigla, advogado Moacir Vosniak, e não 
gostou. Uma das consequências poderá ser a exclusão do insubordinado da lista 
de futuros candidatos ao Legislativo. Seria medida extrema de retaliação feita pelo 
prefeito. Não acontecerá.

Situação e oposição se surpreenderam com 
o bom desempenho do vereador Contador 
Mazutti (foto), do PSC, defendendo o pre-
feito Leonaldo Paranhos na suspensão do 
repasse das parcelas ao IPMC. Justifi cou 
que se trata de medida preventiva, enfa-
tizou a possibilidade de o dinheiro não 
precisar ser usado na folha salarial 
e contestou as críticas dos ad-
versários Jorge Bocasanta, 
Paulo Porto e Fernando 
Hallberg. Teve quem 
o recomendasse 
para assumir a lide-
rança de governo, 
na vaga de Rômu-
lo Quintino. O indi-
cado agradeceu.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC) faz política à moda antiga, 
exigindo fi delidade canina dos 
partidários e aliados, chova ou 
faça sol. “Tem que ter lado” pro-
fessa, pegando pesado quando 
contrariado. Por conta disso, o 
voto fi rme do vereador Aldonir Ca-
bral (PL), desaprovando a suspen-
são do repasse estimado em qua-
se R$ 39 milhões ao IPMC, rendeu 
dor de cabeça. O alcaide não en-
goliu a rebeldia e, segundo os bas-
tidores, buscou intervenção das 
executivas municipal e estadual 
do Partido Liberal, sigla da sua 
base de apoio, tentando dobrar 
a espinha de Cabral. Consta que 
os deputados Gugu Bueno e Fer-
nando Giacobo, respectivamente, 
chegaram a ser acionados pelo al-
caide. Cabral tem apoiado quase 
todas as pautas da administração, 
acatando agora solicitações das 

entidades classistas do funcionalismo, bem 
como pedidos diretos de servidores ativos e 
inativos preocupados com futuros prejuízos. 
Se espera que o imbróglio seja superado e 
ameaças de retaliações não passem disso.

Vereador 
e advogado 

vão pro limpo 

Rômulo x 
Brugnerotto

Madril pode fi car sem legenda 

Mazutti, líder de Paranhos?

Cabral mantém trincheira 

Madril e Paranhos Divulgação

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ Na Câmara, a vereadora Nadir 
Lovera (PROS) acaba de aprovar 
requerimento tratando de publici-
dade institucional na prefeitura. A 
vereadora quer saber detalhes dos 
contratos fi rmados pelo prefeito 
Leonaldo Paranhos com os veícu-
los de comunicação. Quanto foi 
gasto, onde e em qual campanha.

☆ Moradores do Bairro Nova Ci-
dade estão em pé de guerra com o 
prefeito Leonaldo Paranhos. O mo-
tivo é a não construção de asfalto, 
promessa da campanha em 2016. 
O secretário de Obras, Adelino Ri-
beiro, garantiu na Studio FM que 
até 13 do próximo mês sai licita-
ção, contrato e o início do serviço. 
Difícil. 

Divulgação nas redes sociais

Situação e oposição se surpreenderam com 
o bom desempenho do vereador Contador 
Mazutti (foto), do PSC, defendendo o pre-
feito Leonaldo Paranhos na suspensão do 
repasse das parcelas ao IPMC. Justifi cou 
que se trata de medida preventiva, enfa-
tizou a possibilidade de o dinheiro não 
precisar ser usado na folha salarial 
e contestou as críticas dos ad-
versários Jorge Bocasanta, 
Paulo Porto e Fernando 

Retaliações podem atingir qualquer 
pessoa. Parece ser o caso da enfermei-
ra Cristina Carnaval (foto), respeitada 
profi ssional da rede municipal de saú-
de. Experiente, ocupou funções de co-
mando nas quatro últimas gestões. No 
entanto, acaba de ser afastada da co-
ordenação do setor de vacinação, onde 
vinha trabalhando bem e aparecendo 
melhor ainda na imprensa. A exposi-
ção de mídia provocou ciúmes, porém 
o pecado dela foi se fi liar ao Patriotas, 
do prefeiturável Evandro Roman, adver-
sário do prefeito Leonaldo Paranhos. 
E pior, assumiu uma pré-candidatura 
de vereadora com chance de eleição. 
A gota d’agua pode ter sido comentá-
rio de Cristina em suas redes sociais, 
dizendo que vereadores prejudicaram 
os servidores aprovando a suspensão 
dos repasses do IPMC. Como os votos 
foram todos de governistas...

O vereador Roberto Parra (foto), do 
MDB, não acha que perdeu eleitores ao 
votar a favor do prefeito Leonaldo Pa-
ranhos, de quem é ferrenho defensor, 
ao aprovar o PL 61. Ele tem recebido 
críticas negativas nas mídias sociais, 
porque produziu provas contra si pró-
prio. Antes das sessões de segunda e 
terça passadas, o político gravou áu-
dio garantindo ser contra a suspensão 
temporária dos repasses em favor do 
Instituto de Previdência. Quase jurou 
por todos os santos. Acabou voltando 
atrás e, conforme seus detratores, aju-
dando a prejudicar 2.000 aposentados 
e 400 pensionistas. Batom na cueca.

Enfermeira 
Patriota é 
degolada 

Votação 
chamusca 
Parra 
chamusca 
Parra 
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Condições de Financiamento: CDC Flex (Crédito Direto ao Consumidor com Parcela Final) através do BANCO RCI BRASIL S.A, CNPJ/MF nº 62.307.848/0001-15. Condição válida para operações com pessoa física para a aquisição perante a Rede de Concessionárias Renault para o veículo KWID ZEN 1.0 12V + RADIO + PB, 0 Km, ano/modelo 20/21, pintura 
branca, preço a pagar R$ 41.500,00 mais R$1.255,00 referente às revisões, com IPVA + Emplacamento grátis, nas seguintes condições: 29,79% de entrada (R$ 12.850,00) mais saldo financiado em 60 meses sendo: i) 60 parcelas fixas mensais R$799,79. Taxa de juros de 1,36% (a.m) e Taxa de Juros de 17,65% (a.a). Tarifa de Cadastro de R$ 699,00 mais 
Despesas com Registro de Contrato no valor de R$ 350,00 referente ao Estado de PR (variando conforme estado) com Imposto (IOF) isento (valor válido apenas para pessoa física) com inclusão do Seguro Proteção Financeira no valor de R$1.250,23 com validade para extensão do financiamento. Custo Efetivo total 1,64% (a.m) e 21,92% (a.a). Valor total (Entrada 
+ Parcelas) de R$60.837,40.Incluso: Frete + 3 Primeiras Revisões Programadas. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Exclui-se desta condição vendas diretas, frotistas, táxi e PCD. Imagens meramente ilustrativas. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referente a versões específicas. Para mais informações, 
consulte a concessionária Open Veículos. Condição válida até 31/07/2020 ou enquanto durar o estoque de 02 veículos. Condições de Financiamento: CDC Flex (Crédito Direto ao Consumidor com Parcela Final) através do BANCO RCI BRASIL S.A, CNPJ/MF nº 62.307.848/0001-15. Condição válida para operações com pessoa física para a aquisição perante a 
Rede de Concessionárias Renault para o veículo KWID INTENSE 1.0 12V + RADIO + PB, 0 Km, ano/modelo 20/21, pintura branca, preço a pagar R$ 44.200,00 mais R$1.255,00 referente às revisões, com IPVA + Emplacamento grátis, nas seguintes condições: 29,79% de entrada (R$ 12.850,00) mais saldo financiado em 60 meses sendo: i) 60 parcelas fixas 
mensais R$868,71. Taxa de juros de 1,36% (a.m) e Taxa de Juros de 17,65% (a.a). Tarifa de Cadastro de R$ 699,00 mais Despesas com Registro de Contrato no valor de R$ 350,00 referente ao Estado de PR (variando conforme estado) com Imposto (IOF) isento (valor válido apenas para pessoa física) com inclusão do Seguro Proteção Financeira no valor de 
R$1.357,96 com validade para extensão do financiamento. Custo Efetivo total 1,63% (a.m) e 21,77% (a.a). Valor total (Entrada + Parcelas) de R$64.972,60.Incluso: Frete + 3 Primeiras Revisões Programadas. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Exclui-se desta condição vendas diretas, frotistas, táxi e PCD. Imagens meramente ilustrativas. Alguns 
itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referente a versões específicas. Para mais informações, consulte a concessionária Open Veículos. Condição válida até 31/07/2020 ou enquanto durar o estoque de 02 veículos. Garantia de 3 anos ou 100 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, conforme consta no Manual de Garantia e 
Manutenção. No trânsito, dê sentido à vida. 
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UPA Brasília retoma atendimentos 
após reforma e ampliação
Unidade conta com 20 leitos de enfermaria de longa duração, 8 leitos de observação de 
curta duração e 3 leitos de suporte à vida
A rede de saúde pública de Cas-
cavel ganhou reforço esta semana 
com a retomada dos atendimen-
tos na UPA Brasília, localizada na 
região Norte do Município, após 
passar por obras de reforma e am-
pliação.

O novo espaço tem o total de 
1.622,27 m² de área construída, ou 
seja 33% maior do que a estrutura 
anterior. Além disso, conta com 
uma nova enfermaria infantil, 
Central de Material Esterilizado, 
novos abrigos de resíduos, gases 
medicinais e GLP, ampla recepção 
e consultórios para atendimento à 
população.

A Unidade conta também com 
20 leitos adulto, 8 leitos de ob-
servação de curta duração e 3 
leitos de suporte à vida. O valor 
investido na edificação é de R$ 
2.602.996,15. No entanto, há ain-
da investimentos na ordem de 
R$ 1.377.208,90 em equipamen-
tos hospitalares, R$ 55.187,37 em 

lindro de oxigênio e paisagismo.
“Isso tudo para trazer mais co-

modidade e mais qualidade aos 
atendimentos. Estamos dando 
melhores condições de trabalho 
aos profissionais de saúde. São no-
vos equipamentos, novos móveis, 
uma estrutura mais qualificada e 
um fluxo mais adequado, dando 

mais condições ao servidor, que 
poderá desenvolver melhor o seu 
trabalho, o que reflete também na 
agilidade e na qualidade do servi-
ço à população”, pontua o secretá-
rio de Saúde, Thiago Stefanello.

UPA
Inaugurada em 2004, a Unidade 
de Pronto Atendimento - Mirtes 
Maria Bresolin Talini - do bairro 
Brasília contava com 1.248 metros 
quadrados de área construída e 
com 134 funcionários.

Em 2018, a Prefeitura de Cas-
cavel decidiu ampliar o espaço 
da unidade através de um amplo 
projeto de modernização, acom-
panhando as recomendações do 
Ministério da Saúde. Nesse tem-
po, pacientes que aguardavam 
leitos hospitalares na UPA Brasí-
lia foram transferidos provisoria-
mente para as instalações do novo 
Hospital de Retaguarda Allan Bra-
me Pinho.

No ano passado, a UPA Brasília 
foi responsável por 92.561 aten-
dimentos, entre livre demanda e 
pacientes referenciados das uni-
dades de saúde de Cascavel.

Mais de 154 mil procedimentos 
ambulatoriais foram realizados 
no ano passado. Ainda 1143 pa-
cientes foram clicados na Regio-
nal de Saúde, através da macror-
regulação, para transferência a 
leitos hospitalares.

eletrodomésticos e eletroeletrôni-
cos, R$ 131.999,80 em móveis pla-
nejados, R$ 83.679,47 em outros 
móveis e cadeiras e R$ 104.831,40 
em aparelhos de ar-condicionado 
– este último que ainda não foram 
instalados, pois foram empenha-
dos recentemente.

A reforma contemplou toda 

estrutura existente, readequando 
os espaços, com substituição de 
revestimentos de pisos e paredes, 
pintura nova, instalação de rede 
de gases medicinais, instalações 
elétricas e hidrossanitárias novas, 
substituição de portas e janelas, 
readequação de pátio em paver e 
asfalto, realocação da base do ci-

A UPA Brasília ficou 33% maior do que a estrutura anterior Secom

CASCAVEL
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GERAL

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Na semana em que o comércio 
pode em fim voltar a funcionar, 
claro que com os devidos cuida-
dos, uma das maiores preocu-
pações da população, além de 
se proteger da Covid-19 é, sem 
dúvidas, como conseguir pagar 
todos os ‘boletos’. Para quem 
conseguiu manter o emprego, 
a situação tende a ser mais fá-
cil do que para as dezenas que 
buscam uma nova vaga no mer-
cado de trabalho. 

Essa é a realidade da adminis-
tradora Regiane de Souza Paiva, 
que está desempregada há cin-
co meses. Segundo ela, que já 
havia passado pelo fantasma do 
desemprego entre 2018 e 2019, 
a chegada da pandemia do co-
ronavírus trouxe junto o de-

Com o novo decreto em vigor, os 
parques públicos da cidade estão 
abertos em Cascavel, como é o 
caso do Ecopark Oeste.

Os cascavelenses poderão fa-
zer suas caminhadas e atividades 
físicas seguindo todas as medi-
das sanitárias preconizadas pe-
las autoridades de saúde, como 
distanciamento social e o uso de 
máscara.Apesar da liberação, o 
Lago Municipal é uma exceção e 
não estará aberto ao público de 

imediato. Isso porque as obras da 
nova ponte do Lago Municipal de 
Cascavel entraram na fase final e a 
previsão é que os trabalhos sejam 
concluídos nos próximos dias. 
Dessa forma, a previsão inicial é 
que o principal cartão-postal da 
cidade só voltará a ser aberto na 
próxima semana.

A travessia ficou mais segura e 
muito mais bonita. Os cascave-
lenses terão um mirante para con-
templar a beleza do lago, que está 

localizado dentro do complexo do 
Parque Ecológico Paulo Gorski. 
A nova ponte foi construída com 
estrutura de metal e piso de ma-
deira.  O investimento é de R$ 207 
mil.

Proibidos
O novo decreto, no entanto, conti-
nua com a proibição do funciona-
mento dos parques infantis, aca-
demias ao ar livre e do Zoológico 
Municipal.

Com obras na ponte, previsão é que 
Lago Municipal reabra na próxima semana 

Nos cinco primeiros meses de 2020, o Oeste do Paraná empregou 
60.782 pessoas e, ao mesmo tempo, demitiu 63.267. Diferença de 
4% no total. As demissões se acentuaram nos meses de abril e maio, 
justamente quando houve em várias cidades a quarentena, em que 
diversas atividades foram suspensas. O mês com o maior número 
de contratações no Oeste foi fevereiro, com 16.927 pessoas colo-
cadas no mercado de trabalho. Já o mês com o maior número de 
demissões foi março, com um total de 14.136 desligamentos. No 
comparativo entre admissões e demissões, abril apresentou o maior 
coeficiente: foram 7.369 contratações contra 13.153 desligamentos, 
déficit de 5.789 vagas.

O Preto no Branco também fez o comparativo entre 2019 e 2020 
de alguns dos principais municípios do Oeste do Paraná e, assim 
como em Cascavel, em Foz do Iguaçu e Guaíra o saldo de janeiro a 
maio de 2020 é negativo.

Em Foz do Iguaçu, por exemplo, de janeiro a maio do ano passado 
foram 10.282 contratações e 9.555 demissões; saldo de 727 novos 
postos de trabalho. No mesmo período de 2020, a queda foi acen-
tuada: 9.302 contratações contra 14.459 desligamentos; déficit de 
5.157 vagas.

Em Guaíra tanto em 2019 quanto este ano os números são nega-
tivos. Foram 594 contratações e 601 demissões no ano passado e 
707 contratações e 900 desligamentos em 2020.

Toledo, Medianeira, Marechal Cândido Rondon e Assis Chateau-
briand tiveram, em ambos os anos, números positivos. Em Toledo 
foram 7.533 pessoas contratadas e 7.171 demitidas no ano passa-
do e 9.565 admitidos e 8.199 desligados em 2020.

Dados
Municípios veem economia ‘minguar’

2019
MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO DEMISSÃO SALDO
Cascavel 19.378 17.341 2.037
Assis Chateaubriand 788 657 131
Foz do Iguaçu 10.282 9.555 727
Guaíra 594 601 -07
Marechal C. Rondon 2.648 2.563 85
Medianeira 2.801 2.421 380
Toledo 7.533 7.171 362
2020
MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO DEMISSÃO SALDO
Cascavel 21.279 21.577 -298
Assis Chateaubriand 692 620 72
Foz do Iguaçu 9.302 14.459 -5.157
Guaíra 707 900 -193
Marechal C. Rondon 2.785 2.707 78
Medianeira 3.154 2.909 245
Toledo 9.565 8.199 1.366

Confira os números

Crise na Economia
Municípios amargam 

desemprego com 
o coronavírus

Em Cascavel, saldo de 2020 aponta déficit  de quase 
300 vagas nosprimeiros cinco meses

semprego. “Meu último traba-
lho foi na área de contabilidade 
em uma empresa no ramo de 
transportes rodoviários. Mas, 
depois de 10 meses de empresa 
precisei pedir demissão porque 
não tenho com quem deixar mi-
nhas filhas de 3 e 6 anos”.

Regiane conta que procurou 
emprego por mais de um ano, 
fez diversas entrevistas e que, 
muitas vezes, a negativa na 
contratação implicava na idade. 
“Apesar de possuir graduação e 
pós-graduação, com diversos 
cursos nas áreas administrati-
vas e financeiras, não conseguia 
nada acredito que por ter já 42 
anos. Recebi muitas desculpas 
para a não contratação e em 
várias esse era um impeditivo. 
Outro é o fato de ter filhos pe-

quenos, pois algumas empresas 
alegam que o funcionário pode-
rá faltar ao trabalho nas vezes 
em que eles ficam doentes”.

A Regiane faz parte das quase 
300 pessoas que foram demiti-
das somente nos cinco primei-
ros meses de 2020 em Cascavel. 
Os números são do Caged (Ca-
dastro Geral de Emprego e De-
semprego), que possui dados de 
todo país.

Conforme o Cadastro nos 
meses de janeiro a maio, o mu-
nicípio contratou 21.279 pes-
soas contra 21.577 demissões.  
Comparando com o mesmo 
período do ano passado, houve 
aumento nos dois dados: foram 
19.378 contratações e 17.341 
demissões, com saldo positivo 
de mais de duas mil vagas em 

2019. De acordo com dados co-
letados pelo Preto no Branco, o 
mês de abril de 2020 foi o pior 
para a economia cascavelense. 
Foram 1.956 contratações con-
tra 4.023 demissões. Déficit de 

2.067 postos de trabalho. Por 
outro lado, o mês de feverei-
ro teve o melhor resultado no 
comparativo entre contratações 
e demissões: saldo positivo de 
1.199 vagas.
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ENTREVISTA

O vereador Paulo Porto, do PT de 
Cascavel, foi o convidado dessa 
semana do quadro “Ao vivo de 
casa”, transmitido pelas redes so-

ciais do Preto no Branco. Na entrevista ele fa-
lou das razões que o levaram a trocar o PCdoB 
pelo PT e da sua motivação como pré-candi-
dato a prefeito da cidade. 

Formado em História e professor concur-
sado da Unioeste, Paulo também fala dos 
ataques que ele e a esposa sofreram nas redes 
sociais por defenderem o isolamento social 
durante a pandemia e analisa as medidas de 
enfrentamento adotadas pela atual adminis-
tração. Ao avaliar o governo Paranhos, Porto  
diz que ele banalizou a palavra humanização 
e isso é uma das motivações pelas quais o PT 
lançará candidatura própria: “Dá pra fazer 
muito mais e melhor”. 

Acompanhe a seguir alguns trechos da 
entrevista, que pode ser assistida em vídeo 
na íntegra no site pretonobranco.com.br ou 
escaneando o QR Code no rodapé da página. 

PRETO NO BRANCO – Depois de tantos 
anos no PCdoB, o que levou o Paulo Porto a 
trocar de partido e ingressar no PT?
PAULO PORTO - Foi uma vida no PCdoB. 
Por isso tenho o maior respeito ao partido. 
Foi uma escola absolutamente humanizado-
ra. Após 36 anos, há uns dois anos eu vinha 
divergindo de algumas posições de nível na-
cional e local e entendi que estava encerran-
do um ciclo. Mas, foi um ciclo muito exitoso. 
Tenho o privilégio de ser o primeiro vereador 
eleito e reeleito pelo PCdoB em Cascavel. 
Por questões ligadas a movimentos sociais e 
de partido eu optei por ingressar nas fi leiras 
do Partido dos Trabalhadores, que hoje é o 
maior partido do campo popular da América 
Latina. Eu saio de um gigante da história po-
lítica brasileira para entrar num gigante em 
termos de contribuição para a democracia 
brasileira, que é o PT. Eu troquei de casa, mas 
as bandeiras permanecem praticamente as 
mesmas.

Como está estruturado o PT em Cascavel? 
Você é pré-candidato? O partido terá chapa 
completa também para vereador?
Sou pré-candidato à prefeitura. Sou vereador 
por dois mandatos, fui secretário municipal e 
após longa discussão com companheiros do 
PT entendemos que seria importante e natu-
ral me lançar como pré-candidato a prefeito 
de Cascavel, ancorado por todo coletivo par-
tidário do PT. Hoje nós temos em torno de 
29 nomes como pré-candidatos a vereador 
pelo PT, além de 5 ou 6 pessoas que estamos 
conversando ainda. O pior momento para a 
esquerda foi 2018. Acredito que esse ano o PT 
vem muito mais fortalecido e vai sair melhor, 

fui secretário de Assuntos Comunitários no 
governo Lísias, o que me permitiu conhecer 
bem os bairros de Cascavel, as demandas da 
classe trabalhadora e os movimentos sociais. 
Acredito que temos condições de elaborar 
um bom projeto para Cascavel. E tem mais 
uma coisa que me move. Cascavel é uma ci-
dade muito nova e ainda tem seus coronéis, 
famílias que mandam na cidade e sempre 
mandaram. E Cascavel sempre teve prefeitos 
membros destas famílias ou representantes 
delas que fazem seu trabalho de maneira 
subalterna, como é inclusive o atual prefeito 
Paranhos. É hora de quebrar essa panela da 
política cascavelense. Isso se faz com partici-
pação popular. Cascavel pode ser uma cida-
de rica para todos e não só para alguns.

Essa semana houve uma votação polêmica 
na Câmara, sobre a questão do IPMC. Como 
o vereador Porto avalia essa situação?
Nós tivemos uma grande derrota na Câmara. 
Não eu, Paulo Porto, vereador. Quem perdeu 
foi o servidor público de Cascavel. Foi apro-
vado um projeto equivocadíssimo do Execu-
tivo, que prevê a possibilidade da suspensão 
do repasse da contribuição previdenciária ao 
IPMC por sete meses. O Paranhos argumen-
ta que houve queda na arrecadação e a folha 
dos servidores está sob risco. Eu tenho sus-
tentando que o Paranhos se baseia em duas 
mentiras. Primeiro é que a arrecadação não 
caiu. Nós não temos estes dados. O Paranhos 
se negou a abrir o orçamento. Segundo, é que 
a mesma portaria do Governo Federal que 
permite a suspensão dos repasses dos muni-
cípios para combater a pandemia, também 
permite a moratória à dívida pública. Então 
poderia fazer uma moratória ao IPMC ou aos 
bancos. Ao invés de enfrentar os bancos, ele 
optou por enfrentar os servidores. Foi manso 
com os bancos e duro com os servidores. 

Que avaliação você faz do governo Para-
nhos?
É um governo que banalizou a palavra hu-
manização. É um governo que foi tudo, me-
nos humanizado. É um governo que trata 
mal os servidores, que segue subalterno aos 
grupos econômicos de Cascavel. E é um 
governo que perdeu muitas chances de de-
mocratizar o acesso à administração, que foi 
muito centralizada à fi gura do prefeito. Nós, 
do PT, nos alçamos a disputar a eleição por-
que a gente entende que dá pra fazer muito 
mais e melhor do que foi feito nesta gestão.

Como você avalia as medidas adotadas pela 
gestão de Paranhos no enfrentamento da 
pandemia?
O Paranhos é monocrático. Não ouve as pes-
soas ou apenas ouve poucos. Ele nunca foi, 

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

até em função dos absurdos do governo fe-
deral. A chapa de vereadores será completa e 
bem diversifi cada. Nós não temos dúvida de 
que faremos de dois a três vereadores. O PT 
voltará a ter uma bancada em Cascavel.

Nos últimos anos houve uma situação de 
antipetismo na política nacional, ainda 
mais acentuada aqui na região. Você não 
teme colher esse preço nas urnas?
Eu vejo o contrário. Pesquisas recentes indi-
cam que o PT é o partido preferido de 22% 
dos brasileiros. E o segundo lugar tem uns 
5%. Eu não tenho dúvida de que o pior mo-
mento passou. Todas as pesquisas nos in-
dicam uma queda abrupta do governo Bol-
sonaro e certo arrependimento deste voto. 
Muita gente se arrependeu de ter votado no 
capitão e não ter votado no professor. O PT 
tirou 36 milhões de pessoas da miséria. O 
povo lentamente está percebendo isso. Por 
isso não tenho dúvida alguma de que este 
ano iremos muito melhor do que fomos em 
2018.

E como estão as tratativas com outros par-
tidos?
As tratativas estão muito avançadas com o 
PCdoB. Temos a grata de surpresa de ter a 
Rede Sustentabilidade, com quem estamos 
conversando. É um partido ainda pequeno 
em Cascavel, mas muito organizado e com 
bandeiras muito próximas às nossas. E esta-
mos conversando com o PSOL. O nosso en-
tendimento é que neste momento de muito 
ataque aos direitos sociais conquistados nos 
governos Lula é Dilma é fundamental que as 
forças de centro e progressistas se aglutina-
rem para fazer frente a esse retrocesso. Esta-
mos conversando com todos estes partidos 
o que por si só já garantiria uma frente de 
caráter progressista em Cascavel, para fazer 
uma boa campanha, com boas propostas na 
perspectiva do campo popular.

O que motiva a sua pré-candidatura a pre-
feito?
São várias coisas. Acredito que é necessário 
debater política junto com as pessoas para 
melhorar a vida de todos. Cascavel é uma 
cidade rica, mas com setores da população 
empobrecidos. Cascavel tem um bilhão e 400 
milhões de arrecadação anual e tem hoje 82 
mil pessoas no cadastro único da Assistência 
Social. Isso signifi ca que 26% da população 
necessita de auxílio público para poder co-
mer, pra ter o mínimo de dignidade. Essa ri-
queza precisa ser compartilhada. Isso é uma 
das coisas que me move, ou seja, garantir que 
as pessoas tenham acesso pleno aos seus di-
reitos. A política tem sentido quando chega 
às pessoas para melhorar a vida delas. Eu 

por exemplo, ao Conselho Municipal de Saú-
de. Em nenhum momento ele sentou com o 
sindicato dos trabalhadores dos frigorífi cos, 
em nenhum momento sentou com os traba-
lhadores do comércio. Mas, ele sempre sen-
tou com os segmentos do setor patronal. En-
tendo que o Paranhos deveria democratizar 
mais este debate e ouvir mais os trabalhado-
res. É um prefeito que não gosta de debater 
com os trabalhadores. Ele poderia pensar em 
medidas mais restritivas até para proteger o 
próprio trabalhador. Mas, é um momento 
difícil e temos que cuidar inclusive com as 
críticas. 

Durante a pandemia você e sua esposa fo-
ram alvos de ataques nas redes sociais por 
defenderem o isolamento social. Houve in-
clusive exposição dos seus salários. Como 
você viu tudo isso?
Sou servidor concursado e doutor da Unio-
este e eu e minha esposa temos um salário 
compatível como doutores da Unioeste. 
Mas, mesmo como o privilégio de poder fi -
car em casa, eu me preocupo com quem não 
pode. Não vejo nenhum demérito nisso. De-
mérito seria se eu me lixasse pra quem não 
pode fi car em casa. Penso que o fato de eu 
poder permanecer em casa por ser um ser-
vidor público não me dá o luxo de não me 
preocupar com quem não pode. Por isso eu 
brigo. Demérito seria se eu não me preocu-
passe com quem se expõem todo dia. E falo 
isso com muita tranquilidade. Isso se chama 
solidariedade e temos isso de sobra.

E como você imagina que será essa campa-
nha em meio a pandemia?
Vamos ter que inventar novas formas de fa-
zer política. O PT gosta muito de fazer a cam-
panha corpo a corpo. Gostamos de olhar 
no olho para que a pessoa veja que somos 
sinceros. Agora, em respeito às pessoas, te-
remos que abrir mão destes instrumentos 
presenciais. Estamos aprendendo com as 
novas tecnologias e muita coisa será de for-
ma remota. A nossa vida nunca mais será a 
mesma depois dessa pandemia. E isso não é 
nem uma questão de esquerda ou direita. To-
dos terão que criar mecanismos novos para 
chegar às pessoas e levar as propostas. Mas 
ao mesmo tempo se cria um mundo muito 
sem regras, onde você pode ser atacado. Ou 
criamos condições de limitar isso, ou a cam-
panha será muito difícil. 

Governar depois da pandemia também 
será diferente. O Paulo Porto está prepara-
do para isso caso venha a se tornar prefeito?
É um desafi o imenso. Temos debatido mui-
to esse assunto. Não sabemos bem como 
será o mundo pós-pandemia. Esse vai ser 
o grande desafi o de todos. Por isso, mais do 
que nunca, nesse momento nós precisamos 
de alguém que pense em política pública, 
que discuta renda, que enfrente esse debate 
difi cílimo no Brasil, para que as pessoas que 
podem mais contribuam mais, para que as 
pessoas que podem menos tenham ao me-
nos dignidade. Temos que governar para os 
pequenos, os pequenos empresários, os pe-
quenos agricultores, os trabalhadores, para 
aqueles que mais necessitam. Ou você vai 
ter uma gestão com esse olhar ou vamos ter 
um cenário muito pior depois da pandemia. 
Precisamos de políticas públicas agressivas. 
Mais do que nunca as pessoas vão precisar 
de apoio no pós-pandemia.

PAULO PORTO
 “Paranhos fez um 

governo que 
banalizou a palavra 

humanização. 
Dá pra fazer muito 

mais e melhor”

banalizou a palavra 

Dá pra fazer muito 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Lembre-se de ouvir e incluir os que 
estão à sua volta. O céu da semana 
pede flexibilidade entre os assuntos 
pessoais, familiares e afetivos, e sua 
vida social e profissional. Um mo-
mento para rever o que quer antes de 
seguir em frente.
 
Touro  (21/4 a 20/5)
Aproveite a fase para fazer coisas 
que você gosta e deixar sua vida 
mais em ordem, porque as mudan-
ças ainda estão acontecendo e é 
importante estar bem consigo mes-
mo para aproveitar a vida da melhor 
forma possível.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Antigos projetos podem ser retoma-
dos e respostas pendentes podem 
surgir. Você pode colocar em prática 
coisas importantes. Mas é preciso 
estar cercado de gente do bem e es-
colher com quem quer realizar cada 
projeto.

Câncer  (21/6 a 21/7)
É um momento para cuidar da 
imagem, do corpo, das suas coisas 
pessoais. Aproveite esse momento 
de início de ano novo para começar 
coisas novas. Mas lembre-se de 
repensar suas relações e parcerias. 

Leão  (22/7 a 22/8)
Não faça nada rápido demais. Não 
seja imprudente. O céu da semana 
pede organização interna e reflexões 
profundas. Olhe para o futuro e pen-
se se você está mesmo indo na dire-
ção de onde quer chegar.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Saia da rotina, retome seus projetos. 
Mas não seja impulsivo nem se co-
loque em situações de risco. O céu 
do momento traz gente bacana para 
sua vida e bons parceiros de traba-
lho. Faça sua parte e as coisas tem 
tudo para darem certo.

Libra  (23/9 a 22/10)
As coisas estão mais em suas mãos 
e você pode fazer coisas incríveis se 
souber aproveitar as oportunidades 
todas. Em casa que talvez as respon-
sabilidades aumentem. Mas não dei-
xe isso atrapalhar o seu foco nem as 
coisas de trabalho.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Cuidado com a comunicação. 
Pense antes de falar, especialmente 
escolhendo as palavras. Momentos 
de mais intimidade e prazer nas 
relações. Aproveite cada momento. 
Vida sexual também mais intensa e 
cheia de prazer.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Não esquecer que precisa seguir 
cuidando das coisas práticas, inclu-
sive dinheiro, que não pode ser gasto 
sem cautela. Um momento legal em 
suas relações e parcerias, com bons 
momentos e conversas que podem 
trazer entendimento.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
É importante diminuir o peso que 
carrega, ter mais consciência dos 
seus limites e a necessidade de in-
cluir prazer em sua vida. O céu da 
semana pede atenção aos assuntos 
familiares, que podem dar mais tra-
balho. Cuidado especialmente com 
as brigas.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Tendência a boas notícias e oportu-
nidades. O céu desses dias só pede 
cuidado a forma de falar as coisas, 
que pode ser meio impulsiva ou dura 
demais. Pense bem antes de tomar 
decisões mais definitivas também.

Peixes  (20/2 a 20/3)
A semana é boa para assuntos pes-
soais, relações familiares e vida 
amorosa. O céu da semana lembra 
da importância de tocar seus proje-
tos. Não tenha medo de dar o primei-
ro passo e de se posicionar. 

Humor

Cruzada

SAÚDE
Confessando o crime
Na delegacia, aparece um cidadão e 
diz que quer confessar um crime. O 
delegado pergunta: 
- O que aconteceu? 
- Doutor eu matei minha sogra! 
- Bem meu filho, você cometeu esse 
crime, mas deveria estar muito alte-
rado - disse o delegado - não se im-
porte, vá pra casa e descanse. Está 
tudo bem. 
- Mas doutor, eu enterrei a velha! 
- Ah meu filho viu que boa alma você 
é? Enterrou sua sogra. Assim já evi-
tou toda aquela burocracia. 
- Doutor!!! Mas quando eu estava 
enterrando ela gritava que ainda es-
tava viva! 
- Ô meu filho e você não sabe que 
toda a sogra é mentirosa?

Supositório
O Joãozinho vai até a farmácia e 
pede ao farmacêutico um supositó-
rio. O farmacêutico embrulha e en-
trega para o Joãozinho que vai sain-
do da farmácia sem pagar a conta. 
Então o farmacêutico grita: 

- É para por na conta da sua mãe? E 
o Joãozinho responde prontamente:
 - Não, é para por no c* do pai mes-
mo.

Ajudando a esposa
O homem se dirige ao seu supervi-
sor no escritório:
– Chefe, amanhã vamos fazer uma 
faxina pesada em casa e minha mu-
lher precisa de mim para ajudar a ar-
rumar 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.

Lavando roupa
Certo dia meu marido, que gosta 
de desafios domésticos, decidiu la-
var seu moletom. Alguns segundos 
depois de entrar na área de serviço, 
gritou:
– Que programação eu ponho na 
máquina de lavar?
– Depende – respondi. – O que está 
escrito no seu moletom?
– Malwe – ele gritou de volta.

Excesso de álcool aumenta os 
riscos de câncer e compromete 
tratamentos

Durante a quarentena, a Associa-
ção Brasileira de Estudos do Álcool 
e Outras Drogas (Abead) observou 
um aumento de 40% nas vendas 
de bebidas alcoólicas. Os motivos 
podem ser inúmeros: estresse, an-
siedade, preocupação, ou mesmo 
distração, principalmente através 
de encontros virtuais.

O consumo precisa ser respon-
sável, já que o abuso traz muitos 
malefícios para o corpo. Além de 
depressora, essa droga está rela-
cionada ao desenvolvimento de di-
versas doenças, inclusive o câncer. 

Tumores de boca, faringe, laringe, 
esôfago, estômago, fígado e intes-
tino são mais comuns entre usuá-
rios de álcool.

A verdade é que mesmo baixas 
doses são tóxicas para o orga-
nismo — embora o exagero seja 
muito mais prejudicial. Não existe 
quantidade segura para o corpo. 
O álcool e os subprodutos de seu 
metabolismo, como o acetaldeído, 
podem ser classificados como car-
cinogênicos.

Um ponto importante é que os 
tumores relacionados ao consumo 

O consumo de bebidas alcoólicas parece ter aumentado durante a 
quarentena, mas é importante se atentar aos seus malefícios e sua 
associação com tumores

de álcool também são fomentados 
pelo cigarro. A combinação desses 
dois fatores potencializa o risco de 
câncer. Para reduzi-lo, é imprescin-
dível controlar o consumo. 

Para pacientes oncológicos em 
tratamento, as bebidas alcoólicas 
são desaconselhadas, porque po-
dem provocar diversos sintomas, 
como a alteração do hábito intes-
tinal, náuseas, vômitos e diarreia. 
Isso, junto com os efeitos da do-
ença e das terapias, compromete o 
bem-estar e a própria continuidade 
do tratamento.

Aliás, o álcool também pode 
interferir na absorção de medica-
mentos oncológicos que tenham 
sido utilizados via oral. Ele chega 
até a afetar a metabolização de tra-
tamentos injetáveis. Ou seja, pode 
diminuir a eficácia ou exacerbar re-
ações adversas da quimioterapia. 

As estratégias mais eficientes 
para evitar o câncer ainda são re-
duzir a ingestão de bebidas alcoóli-
cas, não fumar, praticar atividades 
físicas, proteger-se do sol e manter 
a rotina de exames preventivos.

Papanicolau, mamografia e colo-
noscopia). 
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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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A rmistício assinado em Paris 
em 16 de março de 1737 entre 
os reinos ibéricos pretendeu 
pôr fi m às hostilidades entre 
Espanha e Portugal no Sul da 

colônia brasileira. O futuro Paraná, ainda li-
mitado ao litoral, Curitiba e Campos Gerais, 
iria triplicar de tamanho. 

Os portugueses perderiam Sacramento, 
mas o embrionário Paraná iria ganhar o terri-
tório entre os Campos Gerais e o Rio Paraná, 
que ainda pertencia à Espanha.

Com o Tratado de Madri, o Paraná ganhará 
também a região Oeste da futura Santa Cata-
rina, perdida mais tarde para o Estado catari-
nense em longa batalha judicial. 

Pelo acordo, “o Oeste paranaense é ratifi -
cado como português, sendo o Rio Paraná 
a fronteira natural com as possessões espa-
nholas” (José Augusto Colodel, Cinco Sécu-
los de História).

Uti possidetis, a chave da posse
O “Tratado de Limites das Conquistas entre 
os Muy Altos e Poderosos Senhores D. João 
V, Rei de Portugal, e D. Fernando VI, Rei da 
Espanha”, assinado em janeiro de 1750, rede-
fi nia as fronteiras de seus reinos na América 
do Sul. É o Tratado de Madri, que pôs fi m ao 
Meridiano de Tordesilhas. 

“Por este tratado, Portugal fi caria com 
o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e com 
a Amazônia e receberia dos espanhóis os 
Sete Povos das Missões, em troca da cessão 
da Colônia do Sacramento” (Evandro Ritt, A 
Colônia Militar De Foz Do Iguaçu – PR Um 
Projeto de Consolidação de uma Fronteira: 
1880 – 1920).

“O lugar da linha ancestral na delimitação 
recíproca das soberanias foi preenchido en-
tão por um conceito oriundo do direito civil 
romano: o uti possidetis [interdito possessó-
rio: a posse legitimada e justifi cada por uma 
circunstância de realidade, pela ocupação 
efetiva]” (Demétrio Magnoli, O corpo da pá-
tria).

“Do lado português, fora [foi] um dos di-
plomatas mais capazes o brasileiro Alexan-
dre de Gusmão. Parece ter sido boa, ou pelo 
menos equitativa a barganha, porque ambos 
os países, depois, se pretenderam logrados” 
(Afrânio Peixoto, História do Brasil). 

As origens do Contestado 
Gusmão abriu caminho às posteriores con-
quistas do Barão do Rio Branco. Um dos im-
bróglios foi o Rio Peperi, citado pelo Tratado 
de Madri como novo limite entre o Brasil e as 
colônias espanholas. 

Para a Argentina, Peperi era o Rio Chapecó. 
Surge aí a Questão do Contestado, ao redor 
da qual, depois da vitória brasileira sobre a 
Argentina, muito sangue seria derramado já 
na disputa entre o Paraná e Santa Catarina.

Portugal, com o Tratado de Madri, fi cava 
com as margens orientais dos rios Paraná, 
Paraguai, Guaporé e Madeira. A Espanha re-
cebia as Filipinas e Sacramento. 

As primeiras contestações ao tratado vêm 
depois de julho de 1750, quando morre o rei 
português João V, na história por alargar sig-
nifi cativamente os limites do Brasil e subme-
ter seu país e colônias ao domínio inglês. 

As riquezas brasileiras, a partir de agora, 
fi nanciam o avanço do capitalismo global, 
comandado pela Inglaterra.

Tentativa de matar o rei
Sobe ao trono o rei José I (1714–1777), o Re-

formador, cujo reinado fi cará sob o contro-
le do ministro Sebastião José de Carvalho e 
Melo (1699–1782), o Marquês de Pombal. 

Será um período acidentado, repleto de 
conspirações. O rei, que havia sido príncipe 
do Brasil, sobreviveu ao terremoto de Lis-
boa e a uma tentativa de regicídio. Teve um 
governo pautado por tensões: guerra com 
Espanha e França, corte de relações com a 
Santa Sé e no fi nal séria crise econômica.

O avanço britânico e as difi culdades de 
Portugal para aproveitar bem seu território 
vasto e inexplorado serão fatores de estímulo 
ao apetite inglês pelo controle do Oeste pa-
ranaense. 

As primeiras contestações ao Tratado de 
Madri, que fez do Paraná espanhol um terri-
tório português, aparecem em 1752, quando 
os chefes da missão demarcadora do Sul, Go-
mes Freire de Andrada por parte de Portugal 

Tirar recursos do Paraná para aplicá-los 
em Sacramento (atual Uruguai) levou à conquista 

dos territórios orientais

Fim da guerra: 
Oeste deixa 

de ser espanhol 

O Brasil começa a defi nir seus contornos com o Tratado de Madri (1750) 

Mapa europeu de 1875 
mostra a região percorrida 
por Zacarias Dias Cortes, 
o bandeirante curitibano

e o Marquês de Valdelirios, pela Espanha, 
encontraram-se no começo de setembro e 
no mês seguinte seguiram ao trabalho de 
campo.

Afi nal, quem “descobriu” o Oeste?
Por infl uência dos religiosos espanhóis, con-
trários à sua expulsão da região missioneira, 
os aguerridos índios Guaranis, “habituados a 
obedecerem unicamente a eles, recusaram 
sujeitar-se” (Agostinho Marques Perdigão 
Malheiro, Índice cronológico dos fatos mais 
notáveis da História do Brasil desde seu des-
cobrimento em 1500 até 1849). 

Os índios preferiram permanecer com os 
jesuítas espanhóis no território das Missões. 
Como a resistência já estava prevista, em ju-
nho de 1752 Portugal iniciou o alistamento 
dos soldados que iriam acompanhar o coro-
nel Cristóvão Pereira de Abreu, comandante 
do Regimento de Hussares de Curitiba, para 
fazer a defesa do Sul. 

Os duzentos homens recrutados patrulha-
ram “a linha de limite, desde o Rio Pardo até 
ao Sacramento” (Walter Spalding, Constru-
tores do Rio Grande). Rio Pardo era a metade 
Oeste do atual Rio Grande do Sul, onde fi ca-
vam as Missões.

Na medida em que da passagem de Cabe-
za de Vaca nada fi cou e da República Guara-
ni só restaram ruínas, os historiadores pro-
curam traçar os passos para a conquista do 
interior paranaense, mas o recuo no tempo 
produz sombras.

De acordo com Francisco Adolpho de Var-
nhagen, o desbravamento dos Campos de 
Palmas começou com a primeira incursão de 
Zacarias Dias Cortes, datada de 1726, muito 
antes, portanto, de Pereira de Abreu partir 
para o Sul.

Dias Cortes, herói paranista
Há historiadores que duvidam da presença 
de Zacarias Dias Cortes na região e supõem 
que a referência feita a ele por Varnhagen es-
tava errada. 

No entanto, ele havia penetrado “nos ser-
tões parananianos, com uma comitiva que 
se destinava a Vacaria – do Rio Grande do Sul 
com a intenção de dali trazer gado vacum e 
muar para o comércio nas minas de ouro de 
Cuiabá e Goiás” (Francisco de Paula Negrão, 
Campos de Palmas). 

A controvérsia surgiu porque Dias Cor-
tes não retornou pelo mesmo caminho: na 
ida, constatou que a região era habitada por 
“hordas selvagens”, segundo Negrão. Seria 
arriscado voltar por ali.

Não voltou, mas registrou a existência des-
ses campos, que os índios chamavam de Bu-
tiatuba e não foram explorados de imediato 
por conta da resistência indígena. 

Isso, para Negrão, determinou o esqueci-
mento da passagem pioneira de Dias Cortes 
pela região, quando desbravou até a cabecei-
ra do Rio Uruguai em busca de ouro. 

O grupo contatou os índios (I)Biturunas, 
que habitavam os arredores do Rio Chopim. 
Dias Cortes demarcou também o Rio Chape-
có. Isso basta para pôr fi m à polêmica.

TRATADO DE 
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