
Dias do motorista e 
do agricultor rendem 
homenagens às duas 

categorias
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base da Canoagem de 
Velocidade do Brasil 

Acic realiza assembleia 
inédita para eleger 
nova diretoria na 

terça-feira
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Os furtos e roubos caíram 41,2% em Cascavel no primeiro 
semestre do ano, em comparação ao mesmo período do 
ano passado. A redução está diretamente ligada à menor 
circulação de pessoas e oportunidades. Sem eventos e com 
mais gente em casa, a prática do crime fi cou mais difícil.
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CHARGE

FIQUE LIGADO

A rebelião das novas elites se constitui também 
numa tribo, com características bem próprias. É uma 
tribo que marca o nosso tempo. Os seus componen-
tes pensam à esquerda, mas vivem à direita. Pelo me-
nos naquilo que equivocadamente se convencionou 
considerar como esquerda e direita no Brasil, com os 
seus estereótipos, preconceitos e deformações.

Em geral, são ricos, já que regiamente recompen-
sados pelas inúmeras organizações em que, transi-
toriamente, prestam colaboração, sem desenvolver 
quaisquer vínculos mais profundos de compromisso 
e de dedicação. Vestem-se sem ostentação, ora casu-
al ora formal, ajustando-se às circunstâncias apro-
priadas, como se não tivessem tanto dinheiro ou se 
apresentando nos trinques toda vez que necessário.

Gostam de passar férias e feriados em lugares exó-
ticos, principalmente em países africanos e asiáticos, 
nas montanhas da Nova Zelândia ou no Caribe. O 
máximo é Cuba, a Disneylândia da esquerda brasi-
leira. Mas não dispensam os voos de classe executiva 
e o “dernier cri” da última trapizonga tecnológica. 
Compadecem-se da miséria e da fome nos países pe-
riféricos, mas não abrem mão do vinho “grand cru” e 
das delícias da “nouvelle cuisine”.

As novas elites são, assim, um híbrido não muito 
bem defi nido entre hippies e yuppies: vocalizam os 
valores de liberdade e de afi rmação dos anos 60, mas 
focam a ação profi ssional na busca da riqueza. Mo-
ralizam a transgressão e produzem um discurso de 
rebeldia ao establishment, mas contraditoriamente 
atuam na busca permanente por usufruir o máximo 
de conforto, benefícios e privilégios que sejam capa-
zes de apropriar e acumular.

A rebelião das elites é a contracultura às organiza-
ções que se pretendem “autocultuar” como se fos-
sem verdadeiras seitas do trabalho, constitui-se num 
verdadeiro apartheid social no mundo empresarial 
globalizado. São os anarquistas do terceiro milênio, 
não aceitam limites ou laços permanentes com luga-
res, pessoas e organizações. Em verdade, nem com 
cidades, regiões ou países.

Não são os anarquistas contrários à globalização, 
tão comuns nas manifestações de rua nos últimos 
tempos. Ao contrário, centram a sua rebeldia num 
anarquismo individualista, em que buscam tirar par-
tido temporário das circunstâncias, onde quer que 
estejam. Vagam, como predadores, de organização 
em organização, sempre em busca de sua autorrea-
lização, prestígio e reconhecimento, a despeito das 
consequências que geram nos circunstantes por 
suas decisões sempre voltadas para os interesses dos 
que detêm o poder no mundo dos negócios.

São as forças mercenárias das elites globalizadas, 
cada vez mais requisitadas para o enfrentamento de 
crises específi cas ou para o redirecionamento de me-
tas, missões e visões, ou para as joint-ventures soi-di-
sant de incorporações e fusões.

Não vestem a camisa de ninguém: países, orga-
nizações, equipes, pessoas, parentes ou familiares. 
São leais somente a si próprios e ao que temporaria-
mente realizam. São como algumas super estrelas do 
futebol mundial, como o Ronaldinho Gaúcho que, 
certa vez, declarou à imprensa que ganhar o cam-
peonato europeu com o Barcelona era muito mais 
importante do que a Copa do Mundo para o Brasil.
São rigorosamente contrários à Ordem Econômi-
ca Mundial, mas nada fazem para mudá-la, além 
de discursos críticos, bastante ácidos. Ao contrário, 
tudo fazem para tirar do sistema o que puderem de 
melhor para si.

A rebelião das 
novas elites

Nossa repor-
tagem dessa 
semana levan-
ta um dado 
i n t e r e s s a n t e 
a respeito da 
mudança na 
rotina da ci-
dade causada 
pela pandemia 
do novo coronavírus. O número de 
crimes patrimoniais caiu em mais de 
40%. A explicação é de certa forma ló-
gica. Com o toque de recolher noturno 
e quarentenas mantendo as pessoas 
fora das ruas e fora de bares, algumas 
formas de crime vêm caindo.

Mas, é bom lembrar que a violên-
cia criminal também é endêmica, 
contagiosa e altamente virulenta. A 
pandemia de coronavírus certamente 
afetará os padrões dessa violência e 
é importante que as autoridades es-
tejam atentas para aplicar políticas 
públicas e programa que mantenham 
os índices de criminalidade baixos ou 
contenham eventual crescimento dos 
números. 

Mas, por que crescimento, se os nú-
meros apontam para queda nos furtos 
e roubos?

As consequências da adoção de me-
didas de combate e prevenção ao vírus, 
como o isolamento social e as inúme-
ras restrições, são severas para as ativi-

dades econômi-
cas. Por isso, as 
previsões daqui 
para a frente 
são uma incóg-
nita. 

Uma recessão 
econômica em 
nível global é 
esperada para 

os próximos meses e ela pode alterar 
mais uma vez a dinâmica da crimi-
nalidade. Os desdobramentos socioe-
conômicos mais esperados dessa crise 
são o aumento da taxa de desemprego, 
diminuição da renda, quedas de pro-
dução, arrecadação e investimentos.

Ainda não temos ideia dos efeitos 
que o período de recessão econômica 
pode acarretar no aumento da ocor-
rência dos crimes, especialmente os 
patrimoniais. Por isso importante des-
de já evidenciar que políticas públicas 
na economia podem ser imprescindí-
veis para minimizar impactos signifi -
cativos na criminalidade lá na frente.

Além de enfrentar a proliferação 
do vírus e garantir que a economia 
volte a funcionar gradativamente, é 
importante também que o Poder Pú-
blico quantifi que metas para manter 
os índices de criminalidade em baixa. 
Como a pandemia nos lembra, não há 
objetivo mais importante do que sal-
var vidas.

25 DE JULHO: Dia do Escritor
1960 - Criados os municípios de Marechal Cândido 
Rondon (parte de Foz do Iguaçu e parte de Toledo), 
Matelândia, Medianeira, Palotina (parte de Guaíra e 
parte de Toledo), Umuarama (de Cruzeiro do Oeste) 
e Catanduvas (desmembrando-se de Guaraniaçu), 
com a lei 4.245. Com a mesma lei, Céu Azul passa a 
pertencer a Matelândia.       
2013 - Inaugurado em Catanduvas o Memorial da 
Revolução de 1924.

26 DE JULHO
1828 - Fundação de Rio Negro, reunindo descenden-
tes de portugueses e imigrantes alemães.
1955 - Criada a cidade de Umuarama.

27 DE JULHO
1987 - Criada a Associação dos Aposentados e Pen-
sionistas de Cascavel.
1927 - Nasce em Sarandi (RS) o madeireiro Benja-
min Sbaraini.
1997 - Criada em Cascavel a Federação dos Tra-
balhadores em Cooperativas no Estado do Paraná 
(Fetracoop).

28 DE JULHO
1916 - O decreto 653 dá início ao Parque Nacional 
do Iguaçu. Na época era estadual, com 1.008 hecta-
res na margem direita do Rio Iguaçu, junto Cataratas.
1974 - I Festa do Porco Assado no Rolete, 
em Toledo, tem como vencedor Celeste 
Vivian (foto). 
1991 - Começa a formação do Círcu-
lo Italiano de Cascavel. 

29 DE JULHO
1648 - Carta Régia cria Paranaguá, primeiro municí-
pio do Paraná.
1933 - Nasce André Wypych, em Curitiba (PR). Corre-
tor de imóveis e vereador em Cascavel.
1953 - Prefeito Guerino Vicari, de Toledo, inicia movi-
mento que viria determinar a criação das Comarcas 
de Cascavel e Toledo.

30 DE JULHO
1922 - Nasce em Balsa Nova (PR) José Rufi no Tei-
xeira, fundador do Tuiuti Esporte Clube, em 1949. 
Nesta época, era sargento da Aeronáutica.
1961 - Governo do Estado celebra compromisso 
com Celso Garcia Cid para desenvolver a pecuária 
de corte no Paraná.

31 DE JULHO
1926 - Guilherme Maria Thiletzek é nomeado pela 
Santa Sé administrador apostólico da Prelazia (bis-
pado) de Foz do Iguaçu.  
1968 - População de Toledo sai às ruas na Passeata 
das Velas, exigindo energia elétrica.

Wagner Siqueira

FIQUE LIGADO

Wagner Siqueira foi Presidente do 
Conselho Federal de Administração.
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A empresária Amanda Basso avalia 
integrar a lista de pré-candidatos 
do Podemos ao Legislativo. Outro 
nome da sigla é o do advogado e 
ex-vereador Pedro Martendal (foto), 
ambos com trânsito na Apae. O co-
merciante Sadi Kisiel também es-
teve dentro da Câmara e pretende 
voltar. É liderança experiente, com 
reduto consolidado na região do 
bairro XIV de Novembro. Sucesso 
a todos.

Pelo menos no momento, não tem prá ninguém. O empresário e suplente 
no Senado, Plínio Destro, voltou nesta terça-feira (21) de Curitiba fortale-
cido para ser escolhido o futuro companheiro de chapa na tentativa de 
reeleição do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Ele viajou à capital na 
companhia de Paranhos e os dois se reuniram com o senador Oriovisto 
Guimarães, uma das lideranças do Podemos paranaense simpáticas à 
dobrada. Outros incentivadores de peso são o senador Alvaro Dias e o 
presidente estadual César Silvestre. Ainda trataram da matéria no gabine-
te do governador Ratinho Júnior (PSD). O partido dele estará na coligação 
que defenderá a continuidade do atual governo municipal de Cascavel. 

Por enquanto, Destro não enfrenta resistência ou concorrência.

Isso pouco importa. No episódio da úl-
tima terça-feira (21), durante o progra-
ma EPC/Catve, fi cou a impressão que 
o prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, ainda não controla a veneta de 
partir ao ataque quando se julga agre-
dido (Escaneie o QR code com o celular 
e veja o episódio). Dia desses, chamou 
um internauta pra resolver no braço 
uma discussão sobre a administração 
e, agora, fez o mesmo com Jorge Gui-
rado (foto). O desequilíbrio nunca reco-
menda, ainda mais expondo autoridade 
do nível que for. Imagine 
quando Paranhos encarar 
adversários no debate po-
lítico. Vai voar cavaco.

O vereador Valdecir Alcântara (foto) 
(Patriota), está apreensivo com a im-
pensável decisão do prefeito Leonaldo 
Paranhos, prejudicando pessoas doen-
tes pelo consumo de drogas. O alcaide 
teimou em restringir o excelente traba-
lho da equipe que assiste dependentes 
químicos no Sim Paraná, instalando no 
local as guardas e transferindo droga-
ditos à região do Bairro Pacaembu. A 
qualidade dos cuidados despencará, 
confi rmou hoje na Studio FM o ex-se-
cretário Antidrogas, Eugênio Rozetti, 
o Geninho. O radialista Sérgio Ricardo 
apelou ao gestor pedindo a permanên-
cia do sistema ativado na gestão do ex-
-prefeito Edgar Buenos.

Competição 
acirrada 

Plínio Destro é o vice de Paranhos 

Guirado deu 
bronca no 
prefeito?

Paranhos faz 
ação a favor 
das drogas 

Foto: Tarobá

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O professor Vanderlei do Con-
selho (MDB) mediu altos e baixos 
decidindo não disputar a eleição 
de vereador. Ele já exerceu manda-
to no Legislativo e resolveu ajudar 
postulante à reeleição. 

☆ Visando acalmar corações dos 
fãs, a coluna antecipa que o apre-
sentador da Tarobá,  Oziel Bata-
tinha (Patriota), ainda estuda o 
cenário político, sendo improvável 
que decida sair candidato na pró-
xima eleição. Saibam os adversá-
rios: o jogo será apoiar o prefeitu-
rável  Evandro Roman e preparar 
candidatura de deputado estadual 
em 2022.

☆ Após décadas fazendo pastel, 
gerando empregos em Cascavel e 
região, o empresário Vilmar Melo 
ruma à candidatura de vereador, 
pelo Progressista. Na sigla, o par-
lamentar Mauro Seibert buscará 
reeleição. Os dois apoiam a pré-
-candidata Inês de Paula.

-prefeito Edgar Buenos.

POLÍTICA

O secretário e ex-deputado Adelino Ri-
beiro (PSC) conversou durante a sema-
na com o prefeito Leonaldo Paranhos 
e foi convencido, outra vez, a não sair 
da Sesop. Ele fi cará no cargo, focado 
na reeleição do chefe. De dezembro em 
diante, dando tudo certo, começará a 
cuidar melhor de suas bases regionais 

tentando voltar à Assem-
bleia, em 2022. Consta 

que o alcaide tem com-
promissos semelhan-
tes com os vereado-
res Pedro Sampaio, 
Policial Madril e Ro-
mulo Quintino, além 
do deputado Gugu 
Bueno. Por enquanto.

Adelino fi ca ou vai? 
O secretário e ex-deputado Adelino Ri-
beiro (PSC) conversou durante a sema-
na com o prefeito Leonaldo Paranhos 
e foi convencido, outra vez, a não sair 
da Sesop. Ele fi cará no cargo, focado 
na reeleição do chefe. De dezembro em 
diante, dando tudo certo, começará a 
cuidar melhor de suas bases regionais 

tentando voltar à Assem-
bleia, em 2022. Consta 

que o alcaide tem com-
promissos semelhan-
tes com os vereado-

Quem produzir material nas mídias so-
ciais pretendendo apenas prejudicar 
alguém, faça material bem fundamen-
tado sob pena de acabar dando expli-
cações na Justiça. O vereador Rômulo 
Quintino (foto), do PSC, está convenci-
do de ter sido alvo desse tipo de situ-
ação. No começo da semana circulou 
áudio apontando o parlamentar como 
envolvido em problemas pessoais, situ-
ação capaz de prejudicar sua possível 
reeleição ao terceiro mandato. Rômulo 
identifi cou a autoria, desmentiu o con-
teúdo e registrou Boletim de Ocorrên-
cia na Polícia Civil. Ele acha que o cole-
ga Josué Souza (MDB), está envolvido. 
Josué nega praticar maldades contra 
quem quer que seja. Coisas da política.

Vereador leva 
áudio à polícia 
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Durante reunião com a executiva do PTB de Vera Cruz do Oeste e com os pré-candidatos a vereadores, Nelsinho Padovani 
enaltece que o principal objetivo dos encontros é o fortalecimento da legenda para as eleições municipais Divulgação

Deputados antecipam eleição do comando 
da Assembleia e Traiano deve ser reeleito 
No Paraná, a eleição para definir o 
comando da Assembleia Legisla-
tiva pelos próximos dois anos foi 
antecipada. Um projeto de reso-
lução aprovado na terça-feira (21) 
pela maioria entre os 54 deputados 
estaduais muda o regimento inter-
no da Casa e permite que o pleito 
possa ser realizado já a partir de 1º 
de agosto, e não somente a partir 
de 10 de outubro, como está pre-
visto hoje. O projeto de resolução é 
de autoria da Comissão Executiva 
da Casa, hoje formada pelos de-
putados estaduais Ademar Traiano 
(PSDB), presidente; Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), primeiro-secretá-
rio; e Gilson de Souza (PSC), segun-
do-secretário.

O trio justifica que uma eleição 
interna realizada perto da eleição 
municipal em todo país, com pri-
meiro turno marcado para 15 de 

novembro, poderia gerar proble-
mas para os parlamentares. Embo-
ra uma minoria tenha pretensões 
eleitorais nas urnas de novembro, é 
comum os deputados estaduais se 
envolverem nas disputas em suas 
bases, ajudando aliados.

Apenas dois parlamentares vota-
ram contra a antecipação da data, 
alegando que a mudança é desne-
cessária: Mabel Canto (PSC) e Ho-
mero Marchese (Pros). Já o deputa-
do estadual Luiz Fernando Guerra 
(PSL) registrou abstenção, assim 
como seis integrantes da bancada 
da oposição: Arilson Chiorato (PT), 
Goura (PDT), Luciana Rafagnin 
(PT), Professor Lemos (PT), Re-
quião Filho (MDB) e Tadeu Veneri 
(PT). Outros quatro políticos não 
participaram da votação e 41 vota-
ram a favor do projeto de resolução.

Traiano, Romanelli e Gilson de 

Souza ocupam os principais postos 
da Mesa Diretora, que tem um total 
de nove cadeiras. E é a composição 
da Mesa Diretora que será definida 
em eleição a partir de agosto. Mas 
o resultado da votação não deve 
trazer surpresas. Aliado do gover-
nador do Paraná, Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD), Traiano tem 
o apoio da maioria dos políticos 
na Casa para se reeleger. “Fazer em 
agosto ou outubro o resultado será 
o mesmo, fruto do bom trabalho de 
vocês”, disse o deputado estadual 
Hussein Bakri (PSD), líder da ban-
cada aliada.

Ao final de 2020, Traiano com-
pletará seis anos à frente da cadeira 
máxima do Poder Legislativo, cujo 
orçamento anual está perto dos 
R$ 750 milhões. Se reeleito para o 
próximo biênio, ele permanece no 
posto até janeiro de 2023.

Juventude
protagonista
em campo

Desenvolver as novas gerações para que se tornem 
cidadãos, profissionais e líderes melhores. Quem trabalha 
no campo sabe da importância de cuidar bem da semente 
para que a árvore dê bons frutos. Essa é a estratégia do 
Sistema FAEP/SENAR-PR ao aderir ao Programa CNA 
Jovem, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), criada com o objetivo de descobrir 
potenciais lideranças na juventude rural brasileira.

Para atingir esses objetivos, a instituição desenvolveu 
uma metodologia estruturada em três etapas: 
desenvolvimento de uma ideia, desenvolvimento pessoal, 
e o engajamento regional. Primeiro os jovens precisam 
encontrar a solução para um desafio (ideia), para isso, 
percebem suas próprias características comportamentais 
na entrada e na saída do programa (desenvolvimento 
pessoal), para, por fim, desenvolverem o relacionamento 
com a regional estadual, de modo a engajar seus pares ao 
longo do desenvolvimento do programa.

As premiações do programa já levaram os 
participantes para viagens técnicas ao Vale do Silício, nos 
Estados Unidos, China e Nova Zelândia. Para participar, 
os pretendentes devem ter entre 22 e 30 anos, formação 
técnica e/ou superior completa e possuir algum vínculo 
com o setor agropecuário. As inscrições vão até o dia 
31 de julho e podem ser feitas no site: cnajovem.org.br

sistemafaep.org.br

Nelsinho Padovani 
busca o fortalecimento 
do PTB regional

Visando reestruturar e fortalecer 
o partido para as eleições mu-
nicipais, o presidente do PTB de 
Cascavel, Nelsinho Padovani, tem 
realizado encontros com os diretó-
rios regionais, apoiando pré-candi-
daturas e levando a sua mensagem 
de otimismo e experiência política. 

Na noite de terça-feira (21), Nel-
sinho Padovani esteve reunido 
com a executiva de Vera Cruz do 
Oeste e com os pré-candidatos a 
vereadores. “Temos muitas pes-
soas de bem empenhadas em or-
ganizar e fortalecer o partido em 
Vera Cruz. Estamos formando uma 
nominata e já temos vários nomes 
confirmados como pré-candida-
tos”, enfatizou o líder político. 

“Estamos nos reinventando e 

nos transformando a partir da po-
lítica de base, ouvindo todos de 
forma igualitária e justa”, afirmou 
o presidente do PTB de Cascavel, 
destacando que “política se faz por 
meio do diálogo, do respeito e do 
amor ao próximo”. 

Em seu discurso, o presidente 
do diretório municipal, Paulo Ce-
sar Aguiar, garante que o partido 
apresentará um projeto que, de 
fato, melhore a vida da população 
de Vera Cruz. “Neste momento, a 
intenção é desenvolver uma me-
todologia de trabalho a partir das 
demandas da nossa sociedade, ob-
jetivando construir um município 
mais pujante e desenvolvido”.

De acordo com o vice-presiden-
te do PTB de Vera Cruz, Ahmad Issa 

(Armando), o partido está realizan-
do um planejamento estratégico 
com vistas às eleições municipais 
de novembro e gerais de 2022. 
“Nossa intenção é fazer com que o 
PTB de Vera Cruz se fortaleça cada 
vez mais como agremiação parti-
dária, para que assim, com entu-
siasmo e perseverança redobrados, 
possamos ajudar a construir um 
município digno, justo e próspero”.

Para o membro dirigente do 
PTB e segundo vice-presidente da 
Câmara de Vereadores, João Doni-
zete Ponciano, a presença de Nel-
sinho Padovani nos municípios é 
de suma importância, uma vez que 
ajudará na construção de candida-
turas sólidas e competitivas para o 
próximo pleito eleitoral.

Presidente do PTB de Cascavel exercerá papel de destaque na formu-
lação das metas e compromissos do partido para as próximas eleições

Paranaenses poderão 
parcelar IPVA 2020 e terão 
isenção das diárias dos 
pátios do Detran e da PM 
Por unanimidade e em menos de 
24 horas, a Assembleia Legislativa 
aprovou – em 1ª e 2ª votação – dois 
projetos de lei que concedem alí-
vio financeiro aos motoristas para-
naenses em decorrência dos refle-
xos provocados pela pandemia do 
coronavírus.

Um deles permite que o IPVA 
2020 (que esteja vencido ou ainda 
não foi pago) seja parcelado em 
até 6 vezes.

 Os pedidos de parcelamento 
deverão ser feitos até o dia 17 de 
agosto no site da Secretaria da 
Fazenda e, assim que a primeira 
parcela do acordo for quitada, o 
Detran poderá emitir o licencia-
mento do veículo.

O outro projeto isenta o paga-

mento de diárias dos pátios do 
Detran e da PM, no período cor-
respondente entre a entrada em 
vigor da lei e a retomada do atendi-
mento presencial nas unidades do 
Detran – que hoje está suspenso.

 Também ficam perdoadas as ta-
xas referentes à estada nos pátios 
desde o início da pandemia, em 19 
de março. Quem já tiver quitado 
diárias nesse período poderá soli-
citar o reembolso junto ao Detran.

O Líder do Governo, deputa-
do Hussein Bakri, explica que o 
projeto do IPVA já teve a votação 
concluída e será enviado à sanção 
governamental. Por sua vez, a pro-
posta dos pátios ainda passará por 
mais uma votação na semana que 
vem.

POLÍTICA
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Semana é voltada a homenagens 
a agricultores e motoristas

No dia 25 de julho, é comemora-
do o Dia do Motorista. Imagine 
uma cidade, um estado ou o país 
inteiro sem carros, caminhões e 
ônibus. Só um dia sem estes veí-
culos representaria a paralisação 
do país e bilhões de reais que 
deixariam de ser gerados e acima 
de tudo, vidas que não teriam 
suas necessidades atendidas. É 
o que sentimos na recente greve 
dos caminhoneiros de 2018, que 
abalou todo o país. 

Assim, o motorista pode ser 
considerado um dos principais 
condutores do crescimento de 
uma nação e não apenas condu-
tor de um veículo que na verdade 
é um instrumento do seu traba-
lho.

No Brasil, os primeiros moto-
ristas surgiram no final do século 
XIX. O primeiro veículo que não 
era puxado por animais e que 
tinha motor chegou ao País, pe-

tor. A data celebra a importância 
dos agricultores para o cresci-
mento econômico do país e para 
a sociedade. Além da produção de 
alimentos, as atividades desenvol-
vidas por esse profissional geram 
matéria-prima para a fabricação 
de inúmeros produtos essenciais 
à comunidade.

Considerada uma das profis-
sões mais antigas da humanidade 
a agricultura tem mudado o mun-
do há mais de 10 mil anos – desde 
o período Neolítico. Com o passar 
dos séculos, o agricultor desen-
volveu técnicas que possibilitou 
o avanço da agricultura como a 
conhecemos hoje – em especial, a 
mecanização no campo – respon-
sável pelo aumento na produtivi-
dade e geração de alimentos. Na 
verdade, este foi um grande passo 
para o Brasil se tornar o maior pro-
dutor mundial de cana-de-açúcar, 
café, cacau, laranja, soja e feijão.

Os dias 25 e 28 de julho são voltados a render homenagens a duas categorias de profissionais que muito 
representam para o desenvolvimento da região e, por que não dizer, do país: o agricultor e o motorista

Agricultor e motorista, profissionais que escolheram como princípio de vida fazer brotar na terra e transportar o 
sustento das pessoas Divulgação

las mãos de Francisco Antônio 
Pereira Rocha, em 1871, em Sal-
vador, na Bahia. Era um motor a 
vapor e ele foi considerado o pri-
meiro motorista do País.

O primeiro carro com motor a 
explosão, parecido como os de 
hoje, guardadas as devidas pro-

porções da época, chegou em 
terras brasileiras em 1891, em 
São Paulo. Era um Peugeot im-
portado da França por Santos 
Dumont. Assim, curiosamente, 
o homem conhecido como “Pai 
da Aviação” também foi um dos 
primeiros motoristas do Brasil.

Dia do Agricultor
Graças ao Decreto de Lei nº 
48.630, de 1960, assinado pelo 
presidente Juscelino Kubitschek, 
em comemoração aos 100 anos 
do Ministério da Agricultura, to-
dos os anos, no dia 28 de julho, 
comemoramos o Dia do Agricul-

GERAL
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Condições válidas até 31/07/20 ou enquanto durar o estoque. Consulte condições na concessionária.

(45) 9 9971-3132
Av. Brasil, 1339 - Bairro São Cristóvão, Cascavel - PR

DE 24 A 31
DE JULHO

Quarteirão de

Venha conferir!

Open Cascavel

TODA LINHA RENAULT
COM PARCELAS REDUZIDAS

Ofertas Open

1ª
PARCELA
só 2021em
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CASCAVEL

O teste de engenharia atende a uma exigência das companhias aéreas e do município

Fingers são testados com 
sucesso no aeroporto de 
Cascavel

Campanha reforça a 
importância do comércio 
local à economia

Os testes realizados no último fi-
nal de semana com as duas pontes 
de embarque e desembarque que 
ligam o novo terminal de passa-
geiros do aeroporto de Cascavel às 
aeronaves, foram considerados um 
sucesso. Os dois fingers instalados 
transformam o terminal aeroportu-
ário em um dos mais modernos do 
interior do Brasil.

O teste de engenharia para comis-
sionamento das pontes de embar-
que utilizou uma aeronave 737-700, 
da companhia Gol Linhas Aéreas. A 
ideia foi verificar se a ponte respon-
de às normas de segurança exigidas 
para o embarque e desembarque 
dos passageiros.

Durante os procedimentos técni-

cos, foram verificados os sensores, a 
operação e o deslocamento do equi-
pamento que coloca Cascavel no 
seleto grupo de aeroportos do Brasil 
que possuem estas pontes de em-
barque e desembarque. No Paraná, 
somente Curitiba e Foz do Iguaçu 
têm o equipamento.

Durante a semana, servidores da 
Cettrans/Transitar, que atuam no 
aeroporto, passaram por capacita-
ção para operar os fingers.

O teste de engenharia realizado 
no final de semana atende a uma 
exigência das companhias aéreas e 
também do Município, que buscam 
oferecer aos usuários do terminal de 
passageiros toda a segurança e con-
forto necessários em suas viagens.

A história mostra que a união é uma 
aliada poderosa para enfrentar cri-
ses e situações inesperadas e tão 
desafiadoras como a de agora. Acic 
e órgãos de imprensa locais se inte-
gram em uma campanha para mos-
trar à comunidade a importância de 
valorizar e de fortalecer o comércio 
local. O objetivo é que, juntos, to-
dos possam contribuir para que os 
reflexos provocados pela pandemia 
do coronavírus sejam minimizados 
rapidamente.

A estratégia empregada é levar 
uma mensagem clara, objetiva e oti-
mista aos expectadores, informando 
que a pandemia que cria tantas difi-
culdades leva também a novos hábi-
tos, acelera o processo de uso de vá-
rias ferramentas digitais e comprova 
mais uma que, juntos, todos podem 
somar para que os negócios e as 
oportunidades sejam retomados.

“Agradeço a toda a imprensa que 
tão gentilmente já se prontificou a 
participar dessa ação que vai trazer 
consequências positivas a todo o 
município. Reforçamos que todos 
são muito bem-vindos a se integrar”, 
diz o presidente da Acic Michel Lo-
pes. A imprensa local sempre foi 
uma grande parceira, porque enten-
de a força e a importância das em-
presas e do que o comércio repre-
senta nesse contexto todo, observa 
o diretor de Comunicação Social da 

Acic, Carlos Guedes.

A força do comércio
Indicadores obtidos junto ao IBGE, 
Ipardes, Receita Federal e Rais com-
provam a força e a importância do 
comércio de Cascavel na formação 
das riquezas locais. Atualmente,  
14.777  de todas as empresas do mu-
nicípio legalmente constituídas são 
comércios. Essas lojas respondem 
por 27.779 empregos e a massa sala-
rial que o comércio movimenta é de 
R$ 61,45 milhões por mês. “São nú-
meros realmente expressivos e que 
comprovam que essa campanha 
vem em muito boa hora”, ressalta o 
vice-presidente da Acic para Assun-
tos do Comércio Fábio Bigolin.

Comprar no comércio local é a 
uma forma que os consumidores 
têm de fazer girar mais dinheiro na 
economia do município. Com isso, 
ajudam a fortalecer as empresas, 
que então encontram sustentação 
para manter e até aumentar a oferta 
de postos de trabalho. É das empre-
sas que vêm a geração de tributos, 
que são os recursos utilizados para 
custear os mais diversos serviços 
públicos, a exemplo da saúde, tão 
fundamental no combate ao coro-
navírus e outras doenças. “Faça você 
também a sua parte e incentive o co-
mércio local. Esse gesto representa 
muito”, reforça Carlos Guedes.

Acic realiza AGE virtual 
para eleger nova diretoria 

ASSEMBLEIA INÉDITA:

A Assembleia Geral Eleitoral 
da Acic da próxima terça-feira 
(28) é inédita na trajetória de 60 
anos da Associação Comercial 
e Industrial de Cascavel. Pela 
primeira vez, os associados vão 
eleger a nova diretoria por meio 
de uma plataforma eletrônica. 
A medida atende as recomen-
dações de cuidados preventivos 
para evitar riscos de contágios 
a partir de possíveis aglomera-
ções.

Apenas uma chapa foi ins-
crita, a Juntos e Fortes, que 
tem o empresário e contabi-
lista Michel Vitor Alves Lopes 

como candidato à reeleição. “A 
primeira gestão foi de grandes 
desafios e de situações inespe-
radas e, mesmo assim, muitas 
coisas boas ocorreram para a 
entidade”, diz Michel, referin-
do-se, entre outras coisas, a 
ações de integração da entidade 
a questões de governança, ela-
boração do novo planejamento 
estratégico e aprovação da mo-
dernização do estatuto.

Como participar?
Associados que queiram parti-
cipar da AGE devem seguir estes 
passos: cadastro antecipado no 

link  https://bit.ly/assembleia_
geral_eleitoral . E então selecio-
ne uma inscrição e clique em 
continuar, preencha as infor-
mações solicitadas e clique em 
finalizar. Importante: crie uma 
conta no Sympla. Para a video-
conferência é necessário fazer 
login usando o e-mail cadastra-
do e por meio da conta acessar 
a aba Ingressos no site ou no 
app da Sympla, disponível para 
iOS e Android. Selecione então 
Assembleia Geral Eleitoral e 
clique em acessar transmissão. 
É importante também baixar o 
Zoom.us

Eleição será na próxima terça-feira (28) por meio de uma plataforma 
eletrônica. Apenas uma chapa está inscrita

O empresário e contabilista Michel Lopes é candidato à reeleição Divulgação

Feira do Teatro volta a funcionar na 
manhã do próximo domingo
A tradicional Feira do Teatro, 
que se consolidou em um pon-
to de encontro da população de 
Cascavel e até de moradores de 
cidades vizinhas nas manhãs de 
domingo, está de volta com suas 
atividades.

A partir deste domingo (26), os 
artesanatos, food trucks, artigos 
de coleção, brechó, entre outros, 
estarão disponíveis aos frequen-
tadores da feira.

O espaço é dedicado para ex-

posição e comercialização de 
produtos artesanais, o que esti-
mula a atividade cultural e eco-
nômica com geração de trabalho 
e renda.

Além de divulgar as ativida-
des artísticas e artesanais, a fei-
ra oferece oportunidade para 
novos negócios com a cultura 
como fonte de desenvolvimento 
econômico e turístico. O espaço 
também tem como objetivo pro-
mover o convívio entre gerações.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), a 
feira será retomada com algumas 
regras como limite de acesso de 
até 70 pessoas no espaço. A pra-
ça de alimentação também terá 
espaço limitado e a orientação é 
que, preferencialmente, as pes-
soas comprem os alimentos para 
consumirem em casa. O uso de 
máscara é obrigatório e haverá 
álcool gel em todas as barracas.

A feira acontece das 8h às 13h.
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Furtos e roubos 
caem 41,2% no 
primeiro semestre  

CASCAVEL

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Chegar no estabelecimento e 
encontrar sua loja arrombada 
ou ainda, após um dia cansativo 
de trabalho se deparar com sua 
casa toda revirada tem se tor-
nado algo cada vez menos ‘co-
mum’ em Cascavel. O motivo é 
a queda nos registros de furtos e 
roubos na cidade, identificados 
pela Polícia Militar.

De acordo com um levan-

tamento feito pelo setor de 
Comunicação Social do 6º Ba-
talhão da Polícia Militar, solici-
tado pela reportagem do Preto 
no Branco, os registros de furtos 
e roubos no primeiro semestre 
de 2020 no comparativo com o 
mesmo período de 2019 foi de 
41,2%.

Conforme a PM, no primeiro 
semestre de 2019 foram regis-
trados 1.393 crimes de furto ou 

roubo na cidade. Já no mesmo 
período de 2020 o total foi de 
819.

A maior queda foi no núme-
ro de furtos: enquanto nos seis 
primeiros meses de 2019 a PM 
atendeu 1.097 ocorrências de 
furto, este ano esse número caiu 
para 605; redução de 44,8%. No 
quantitativo de roubos, a queda 
foi de 27,7%: foram 296 em 2019 
contra 214 em 2020.

No primeiro semestre de 2019 foram registrados 1.393 crimes de furto 
ou roubo em Cascavel. Já no mesmo período de 2020 o total foi de 819

A reportagem solicitou ainda a PM os dados referente aos furtos, 
roubos e recuperação de veículos. E, assim como nos números ge-
rais, também houve queda nas ocorrências.

Entre os meses de janeiro a junho de 2019, 291 pessoas tiveram 
seu veículo furtado na cidade. Já em 2020 esse número caiu para 
234; redução de 19,5% no mesmo período.

Além dos furtos, a Polícia Militar atendeu 14,7% menos casos de 
roubos de veículos este ano no comparativo com o ano passado. De 
janeiro a junho de 2019 foram contabilizados 34 veículos roubados 
contra 29 nos seis primeiros meses deste ano.

“Assim como nos números gerais, a tendência de queda quando 
se fala em furtos e roubos de veículos está diretamente ligada à 
circulação de pessoas e oportunidades. Os bandidos acabaram ‘fi-
cando em casa’. Não porque quiseram, mas sim porque a prática do 
crime ficou mais difícil”.

Ainda segundo Malheiros, somente nos seis primeiros meses de 
2020 foram recuperados 234 veículos. Já em 2019 foram 291. ”A 
queda na recuperação de veículos está diretamente ligada ao núme-
ro de furtos e roubos. Se esses índices aumentam mais, obviamente 
a recuperação também aumenta”, cita.

Furto de veículos cai 19,5%

FURTO TOTAL
1º SEMESTRE 2019 1097
1º SEMESTRE 2020 605

ROUBO TOTAL
1º SEMESTRE 2019 296
1º SEMESTRE 2020 214

FURTO  VEÍCULOS TOTAL
1º SEMESTRE 2019 291
1º SEMESTRE 2020 234

ROUBO VEÍCULOS TOTAL
1º SEMESTRE 2019 34
1º SEMESTRE 2020 29

VEÍCULOS RECUPERADOS
1º SEMESTRE 2019 281
1º SEMESTRE 2020 237

DADOS

Furtos de carros caíram 19,5% de janeiro a junho Divulgação

Cadeiras de roda foram colocadas nas vagas comuns para chamar a atenção 
dos motoristas Rosane Richett

Dia do Motorista/Motociclista: Ação educativa pede respeito 
às vagas exclusivas de idosos e da pessoa com deficiência 
“Acredito que no trânsito, deve 
haver lugar para todos, com di-
reitos iguais”, disse a aposentada 
Jussara Bueno, que nesta manhã 
de terça-feira (22) - assim como 
centenas de pessoas que circula-
ram pela Avenida Brasil em frente 
à Catedral Nossa Senhora Apareci-
da - presenciou a ação educativa 
realizada pela Cettrans/Transitar 
com apoio dos demais órgãos que 
integram o Cotrans, visando sen-
sibilizar para o respeito às vagas 
exclusivas de idosos e de pessoas 
com deficiência, como parte da 
programação educativa voltada 
ao Dia do Motorista (25 de julho) 
e Dia do Motociclista (27 de julho).

Jussara passou pelas seis vagas 
que ficaram ocupadas por cadei-
ras de rodas cedidas pela Adefica 
para a atividade educativa, e con-
seguiu uma vaga livre somente 
mais adiante. Ela avaliou de forma 
positiva a mensagem. “Considerei 
excelente a iniciativa, pois é pre-
ciso refletir e conscientizar. Todos 

devem respeitar o direito dos de-
mais”.

Durante uma hora as cadeiras 
especiais ficaram estacionadas no 
lugar dos veículos, visando pro-
vocar reflexão e empatia nos con-
dutores e pedestres que passaram 
pelo local. “O que se observa, mui-
tas vezes, é a falta de compreensão 
ao direito do outro. A legislação 
reserva até 5% das vagas, porém 
o cidadão que, normalmente está 
com pressa, ao avistar uma vaga 
aparentemente ociosa, acredita 
que é um direito dele utilizar a 
mesma; contudo, é justamente 
nesse momento que uma pessoa 
com mobilidade reduzida e que 
depende daquela vaga especial 
chega e não consegue estacionar. 
Vagas exclusivas, não somente em 
via pública, mas em shoppings, 
supermercados e demais locais 
de grande circulação, são demar-
cadas a esse público porque existe 
uma necessidade especial”, expli-
cou a coordenadora de Educação 

De acordo com o responsável 
pelo setor de comunicação do 
6º Batalhão da Polícia Militar 
em Cascavel, o tenente Felipe 
Malheiros, a queda nos índi-
ces são reflexos de dois pon-
tos principais: o aumento das 
operações desenvolvidas pela 
corporação e também a pande-
mia do novo coronavírus. “Com 
menos circulação nas ruas, os 
criminosos acabam encontran-
do menos vítimas e, por conse-
quência, menos oportunidades. 
Com a implantação do toque de 
recolher, por exemplo, o movi-
mento nas ruas na parte notur-
na ficou praticamente nulo e, 
quem estava circulando prova-
velmente foi abordado por al-
guma equipe, evitando assim a 
prática do crime”. 

em vagas exclusivas demarcadas, 
inclusive nas áreas do EstaR (Es-
tacionamento Regulamentado), 
desde que tenham uma Creden-
cial, que é de uso obrigatório em 
todas as vagas reservadas, locali-
zadas ou não em áreas do EstaR.

É preciso lembrar que para utili-
zar as vagas demarcadas nas áreas 
de estacionamento regulamenta-
do é obrigatório, além da Creden-
cial fornecida pela Cettrans, o uso 
do parquímetro ou do cartão do 
EstaR.

Veículos estacionados nas vagas 
reservadas devem exibir a Creden-
cial de Estacionamento Especial 
no interior, sempre em local visí-
vel, pendurada no retrovisor inter-
no ou sobre o painel com a frente 
voltada para cima, para efeito de 
fiscalização.

O pedido de Credencial pode 
ser protocolado, gratuitamente, 
na Cettrans/Transitar, no Termi-
nal Rodoviário de Cascavel, das 8h 
às 11h e das 14h às 17h. 

de Trânsito da Cettrans/Transitar, 
Luciane de Moura.

As desculpas que os conduto-
res que usam indevidamente as 
vagas exclusivas dão aos agentes 
de trânsito quando abordados são 
as mais diversas e, algumas dessas 
frases foram fixadas nas cadeiras 
de rodas para reforçar a mensa-
gem. “São só 5 minutinhos”; “Só 

foi até ali pagar um boleto”; “Puxa 
vida, não vi que era uma vaga ex-
clusiva”; “Essa vaga é sua? Já estou 
saindo”; Vou ali e volto já”, entre 
outras.

Sobre as vagas exclusivas
Idosos e pessoas com deficiên-
cia física têm garantido, por lei 
federal, o direito de estacionar 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É importante ouvir os outros e planejar 
seus passos de forma segura. Não dá 
pra ter tanta velocidade neste momen-
to. Vá de forma segura e valorizando 
cada pequena conquista pelo cami-
nho. Assuntos de trabalho precisam 
ser conciliados com vida pessoal.
 
Touro  (21/4 a 20/5)
Você precisa olhar o futuro e ade-
quar seus presentes para que você 
chegue onde deseja. Você está ten-
do uma oportunidade de estruturar 
as coisas antes de que as mudanças 
venham com mais intensidade.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
A história de avaliar custo x benefício 
vale muito nesta semana. Escolha 
apenas o s projetos que trazem algu-
ma segurança ou resultado e não abra 
muitas frentes nesse momento tão 
desafi ador. Abra-se para as novidades, 
mas não decida nada por impulso.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Uma segunda Lua Nova no seu 
signo não deixa de ser uma opor-
tunidade de seguir se cuidando e 
começando coisas novas, de or-
ganizar o que está pendente e dar 
passos mais consistentes. Cuide da 
sua saúde e não se sobrecarregue 
ao longo da semana. 

Leão  (22/7 a 22/8)
É importante que você saiba o que 
quer, para que vá na direção certa. 
Mas não é hora de correr. O céu pede 
calma, um ritmo mais adequado e 
muita conexão com suas próprias 
emoções e vontades. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Não se coloque em situações de 
risco que possam trazer ansiedade. 
É hora também de selecionar me-
lhor seus projetos, as amizades, as 
parcerias. Não precisa correr para 
nada. Dá tempo de fazer tudo, ainda 
mais com a organização que você já 
tem.

Libra  (23/9 a 22/10)
O céu do momento pede foco, es-
tratégia, paciência. E é fundamental 
que você saiba direitinho o que você 
quer. Tente manter uma visão leve e 
um jeito mais otimista de ver a vida. 
Mas sem criar ilusões ou falsas ex-
pectativas. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Um ótimo momento para começar 
ou retomar cursos e estudos. O céu 
te pede pra ajustar e organizar o que 
você já tem antes de abrir novas 
frentes. Um momento cheio de 
oportunidades e possibilidades. Mas 
com estratégia e segurança.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Um bom momento para mudar hábi-
tos ou coisas bem práticas, como ro-
tina, casa ou trabalho. Céu também 
favorece que você tenha aquelas 
conversas mais decisivas. Cuidado 
com as fi nanças, e faça planos de 
médio e longo prazo nesse sentido.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Olhe para cada uma delas – relação 
afetiva, familiar, amizades, parcerias 
de trabalho, e avalie como cada tro-
ca acontece, como as coisas estão 
caminhando e o que você quer ou 
precisa mudar. Saiba impor limites e 
esteja com quem vale a pena.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Concentre-se em fazer o que é mais 
urgente e necessário e adie tudo 
aquilo que não precisa ser feito ago-
ra. De contrário, não deixe para de-
pois nada que precisa ser feito hoje. 
Mas encontre tempo para cuidar de 
si mesmo, em especial de sua saúde. 

Peixes  (20/2 a 20/3)
Escolha melhor os projetos, as par-
cerias, o que quer da vida. A semana 
pede mais equilíbrio entre as coisas 
pessoais e as profi ssionais, as res-
ponsabilidades e o prazer. O céu do 
momento é uma oportunidade para 
reorganizar suas coisas.

Humor

Cruzada

Ônibus errado
O bêbado entra no ônibus e senta 
ao lado de um padre. O padre olha 
para ele com aquele ar de piedade 
e diz:
- Meu fi lho, você não vê que esse é o 
caminho pro inferno?
O bêbado grita:
- Paaaaaara motorista! Peguei o ôni-
bus errado.

O namorado pão-duro
Um rapaz comprou um medalhão 
de ouro para dar à namorada.
– Gravo aqui o nome da moça? – 
perguntou o vendedor.
O rapaz pensou um pouco.
– Grave aí: “Para meu único amor”.
Se algum dia o namoro terminar, 
posso usar isso de novo.

A propaganda efi ciente
Ia pegar o ônibus, mas ele partiu 
antes que eu chegasse à parada. 
Decepcionado, ainda vi na parte 
traseira do veículo o seguinte anún-
cio: “Perdeu o ônibus? Ligue para 
o Teletáxi”, seguido do número do 

telefone.

Uma questão médica
– Quando aperto a testa com o 
dedo, dói muito – reclama o pacien-
te para o médico. 
– E quando faço o mesmo na bo-
checha também é um tormento. Até 
quando aperto a barriga, sinto dor. O 
que pode ser?
Intrigado, o clínico encaminha o 
paciente a um especialista. Na se-
mana seguinte, o homem volta ao 
consultório.
– O que o colega disse? – pergunta 
o médico.
– Que meu dedo está quebrado.

SAÚDE

Fala-se tanto dos benefícios dos 
esportes que o título parece óbvio. 
Mas uma pesquisa da Universi-
dade de Cambridge, na Inglaterra, 
trouxe números que provam o grau 
de infl uência do sedentarismo na 
taxa de internações.

De acordo com ela, um indiví-
duo minimamente ativo tem um 

risco 27% menor de visitar o 
pronto-socorro mais de 

sete vezes ou de fi car 
ao menos 20 dias 
hospitalizado por 
ano. Isso em com-

paração com alguém parado — fo-
ram 25 639 voluntários de 40 a 79 
anos acompanhados. “Pequenos 
aumentos na quantidade de ativi-
dade física feita pela população 
podem reduzir a sobrecarga dos 
sistemas de saúde”, diz o matemá-
tico Robert Luben, autor do artigo.

Economia de dinheiro
O mesmo levantamento estima 
que, para cada britânico que co-
meça a se exercitar, a rede pública 
de saúde pouparia 247 libras por 
ano. Isso equivaleria a 1 655 reais, 
de acordo com a cotação de 29 de 
junho. Claro que não é tão simples 
transpor esse número pra cá, mas 
a medida ajudaria o SUS a gastar 
menos com doenças crônicas.

Mais exercícios, 
menos idas ao hospital
Uma vida ativa afasta problemas que exigem internações frequentes 
ou prolongadas 
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FC Cascavel busca 
título do Campeonato 
Paranaense 

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Vindo de uma campanha his-
tórica – interrompida tempo-
rariamente por conta das pa-
ralisações em decorrência da 
pandemia do novo coronaví-
rus, o FC Cascavel entra nova-
mente em campo no próximo 
domingo (26) pelas semifinais 
do Campeonato Paranaense de 
Futebol.

A conquista da vaga, inédita 
para o clube, veio com os re-
sultados positivos obtidos nas 
duas últimas partidas disputa-
das contra o Rio Branco, de Pa-
ranaguá. A primeira, no fim de 
semana passado, o FC Cascavel 
goleou por 3 a 0 o time adver-
sário e trouxe pra casa a vanta-
gem da vitória.

Mesmo com o Estádio Olím-
pico Regional fechado para a 
torcida, o FC Cascavel voltou a 
brilhar na quarta-feira (22) e fe-
chou o placar em 5 a 0 conquis-
tando, além da vaga nas semi-
finais do Paranaense, a vaga na 
Copa do Brasil 2021.

De acordo com o técnico 

Marcelo Caranhato, a impor-
tância da vaga é fundamental 
para o grupo. “Foi uma das me-
tas que traçamos na pré-tem-
porada. Esse ano foi especial 
para o clube que há um bom 
tempo merecia essa visibilida-
de, tanto pela estrutura quanto 
pelas condições de trabalho. 
Essa conquista vem coroar o 
trabalho de todos os atletas”.

Segundo ele, agora o clube 
visa a semifinal. “Vamos nos 
dedicar a ela e buscar a tão so-
nhada vaga na final do Campe-
onato Paranaense”. Caranhato 
lembra que o reinício das par-
tidas dá um gás para o time. 
“Temos um período curto de re-
cuperação para o próximo jogo 
no domingo, independente de 
onde seja, uma vez que ainda 
não há definição”.

Dividindo a artilharia do 
Campeonato Paranaense com 
o atacante Pedrinho, do Atlhé-
tico-PR, Lucas Tocantins ressal-
tou a importância da conquista 
da vaga. “Nosso principal ob-
jetivo foi alcançado, que era a 

vaga na Copa do Brasil, e vamos 
em busca do título do Campeo-
nato Paranaense”.  

Com seis gols, Tocantins é o 
maior artilheiro do FC Cascavel 
na história do Paranaense da 
série A. Ele cita a união da equi-
pe. “Sem o coletivo o individual 
não aparece. Tenho só a agra-
decer aos meus companheiros 
porque, sem eles, não teria con-
seguido fazer esses gols. Somos 
unidos dentro e fora de campo. 
Precisamos agora ter os pés no 
chão, focar no Paranaense, em 
mais essa etapa, mesmo porque 
ainda não ganhamos o título, 
que é nossa meta”. 

O adversário do FC Casca-
vel será o Athlético, que nes-
ta quinta-feira (23) superou o 
Londrina e também garantiu 
sua classificação às semifinais. 

Além do FC Cascavel, o Cia-
norte também conquistou uma 
das vagas para a semifinal e es-
pera o jogo entre o Coritiba e o 
Paraná, que também aconteceu 
nesta quinta e não havia acaba-
do até o fechamento da edição.

Nas semifinais a Serpente Alvinegra enfrenta o Athlético, que nesta 
quinta-feira (23) derrotou o Londrina e garantiu a sua classificação

Elenco do FC Cascavel vai em busca da final inédita no Paranaense Divulgação

A raia montada no Lago Municipal conta com estrutura de nível internacional Secom

Cascavel é a nova base da 
Canoagem de Velocidade 
do Brasil

Cascavel Futsal volta a 
jogar no dia 15 de agosto

As atletas do caiaque feminino da 
Canoagem Velocidade iniciaram 
nesta quinta-feira (23) os treinos na 
mais nova base da Equipe Nacional 
Permanente (PNE), no Lago Muni-
cipal em Cascavel. 

O projeto é uma parceria da Pre-
feitura de Cascavel e a Confedera-
ção Brasileira de Canoagem (CBCa), 
por meio da Lei Agnelo Piva,  atra-
vés do Projeto encaminhado pela 
CBCa ao Comitê Olímpico Brasilei-
ro  (COB), parceiro na implantação 
da nova base.

A raia montada no Lago Munici-
pal conta com estrutura de nível in-
ternacional e o espaço será utiliza-
do também pelo Clube de Regatas 
de Cascavel, o CRC Cascavel, que 
tem 11 anos de tradição na prática 
da Canoagem na cidade e já revelou 
talentos esportivos como Ana Paula 
Vergutz e Vagner Souta.

A equipe é comandada por Bea-
triz Renata Vergutz, esportista com 

duas décadas de experiência no es-
porte, 10 deles como treinadora. 

A aquisição dos equipamentos 
para a montagem da raia e tam-
bém do pier foi feita pela Prefei-
tura Municipal, que também fez a 
reforma do hangar onde é a sede 
do clube local (CRC Cascavel) para 
guardar os barcos. Além da parte 
estrutural, o Município banca a ali-
mentação, hospedagem completa 
(aluguel, água, luz e condomínio) 
e o transporte. Já a treinadora Bea-
triz Vergutz é mantida por meio de 
parceria entre o Governo do Estado 
do Paraná, que faz a cedência dos 
recursos para a Prefeitura que por 
fim efetua os pagamentos mensais 
para a profissional. A Confederação 
Brasileira de Canoagem fez a mon-
tagem da raia, também cedeu os 
barcos e equipamentos de treina-
mento, além de arcar com os custos 
do seguro de vida e os planos de 
saúde da equipe.

Com a liberação das atividades es-
portivas no Estado, o futsal deve 
voltar com suas competições nos 
próximos dias. A primeira delas será 
a Liga Paraná que tem início no pró-
ximo dia 15 de agosto. O grupo do 
Cascavel Futsal chega focado para 
desempenhar um futsal competiti-
vo nas três competições que irá dis-
putar na temporada.

Pela Liga Paraná são 16 equipes 
que estarão divididas em 2 grupos 
porém, equipes do grupo “A”, farão 
seus confrontos contra equipes do 
grupo “B”. 

O Cascavel Futsal disputa a sua 
classificação para segunda fase no 
grupo “B”, juntamente com Campo 
Mourão, Marechal, Chopinzinho, 
Palmas, Guarapuava, São Miguel e 
Maringá, porém, seus confrontos 
serão contra; Marreco, Foz, Pato, 
Dois Vizinhos, Toledo, Siqueira 
Campos, Prudentópolis e Media-
neira. 

Já o Campeonato Estadual deve 
retornar no dia 22 de agosto, com 
14 equipes divididas em dois gru-
pos. O Cascavel Futsal ficou no ‘gru-
po A’, juntamente com o Pato, Mar-
reco, Dois Vizinhos, Ampére, São 
José dos Pinhais e Chopinzinho.  Os 

confrontos serão dentro do próprio 
grupo, em turno único, e os quatro 
melhores colocados, avançam para 
às quartas de final.

Feminino
Também nesta última semana, as 
meninas do Stein Cascavel Futsal 
começaram os treinos com bola 
pós-pandemia. O técnico Eliabe 
Figueiredo, em campo reduzido, 
buscou de suas atletas intensidade 
e raciocínio rápido nesse primeiro 
trabalho.  Mesmo não sendo o piso 
ideal para modalidade, o técnico do 
Stein, achou de suma importância, 
o espaço alternativo que a direto-
ria conseguiu para a preparação da 
equipe visando o campeonato pa-
ranaense. 

Além da volta ao trabalho com 
bola, o Stein Cascavel Futsal que, já 
estava monitorando o mercado de 
atletas, anunciou a contratação da 
goleira Gabriela Jarski. A jogadora 
já chega essa semana a Cascavel. E 
a expectativa é que mais reforços 
cheguem para a equipe. Uma atleta 
do Rio de Janeiro e outra do interior 
de São Paulo estão em negociação 
com a diretoria e podem ser anun-
ciadas nos próximos dias.

ESPORTES
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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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E m meados do século XVIII, os 
índios aldeados nas missões 
do Sul já português desde o 
Tratado de Madri, de 1750, re-
cusaram-se a aceitar a expul-

são dos jesuítas, que deveriam se retirar para 
posições dominadas pela Espanha, mas não 
partiram.

Como a reação já era esperada, Portugal 
deu ordens para que suas autoridades no 
Brasil recrutassem uma força militar especial 
para combatê-los. Um aviso régio determi-
nou alistar nas milícias “toda a gente sem ex-
ceção de nobres, plebeus, brancos, mestiços, 
indígenas e libertos”.

Foram montadas onze companhias de in-
fantaria e três de cavalaria. As montadas fi -
caram conhecidas como “Hussares de Curiti-
ba”. A origem do nome dessa cavalaria estava 
nos hussardos, heroicos cavaleiros poloneses 
célebres por raramente perder uma batalha. 
No Brasil, ela só existiu no Paraná, segundo 
Gustavo Barroso.

Foi a preparação para as Guerras Guara-
níticas – a ofensiva ibérica para desalojar “a 
população residente nas reduções jesuítico-
-guaranis situadas no agora território brasi-
leiro e que se recusavam a partir para o lado 
espanhol do Prata” (Anna Eliza Finger, Fer-
rovias e Arquitetura do Ferro no Brasil e no 
Mundo).

Um interesse brilhante
A força militar recrutada a partir de Curitiba 
não servia às necessidades da região nem 
para apoiar as tarefas de penetração ao Oes-
te, mas como o ouro seduzia os milicianos a 
abandonar os quartéis e sair à mata em bus-
ca de riquezas, logo os diamantes também 
vão atrair as atenções dos aventureiros para 
o interior do futuro Paraná. 

O foco das autoridades portuguesas ainda 
estava na defesa do Sul quando a “febre dos 
diamantes” começou, com o aparecimento 
dos cobiçados brilhantes nas explorações 
que resultariam na “descoberta dos Campos 
de Guarapuava”, iniciadas em 1753.

Ao tomar conhecimento de que pedras 
preciosas foram vistas na região do Rio Tiba-
gi, o governo luso fi nalmente voltou a se inte-
ressar pelo interior do futuro Paraná. 

Determinou o completo reconhecimen-
to da área e ainda a criação de uma colônia 
militar para impor o controle das terras con-
quistadas na troca feita com a Espanha pela 
Colônia do Sacramento, via Tratado de Ma-
dri. 

Seria “um núcleo populacional e militar 
junto ao Rio Iguatemi, visando difi cultar o 
acesso espanhol e criar uma base para incre-
mentar o povoamento dos Campos de Vaca-
ria” (Acyr Vaz Guimarães, Mato Grosso, sua 
evolução histórica).

Milicianos recrutados vão combater 
índios no Sul. Começam a aparecer 
brilhantes no solo paranaense 

A febre dos 
diamantes 

Cristóvão Pereira de Abreu: comandante dos Hussares de Curitiba, fi gura exponencial 
do tropeirismo, considerado o “inventor do Rio Grande do Sul”

Pedra Branca”. É um “auto de retifi cação 
de posse” assinado por dezenove teste-

munhas. 
No documento, o escrivão da Câmara de 

Curitiba determina que o território do Para-
ná dessa época segue do Rio Itararé, como 
limite ao Norte, confi nando com a Vila de 
Sorocaba, até o Rio  Pelotas  ao  Sul,  tendo 
como seu Oeste “todo  o  sertão  do  Tibagi”. 

Nos limites da Vila de Curitiba também 
são mencionados os rios Paranapanema e 
Ivaí e ainda os pouco explorados Campos de 
Guarapuava, a Oeste.

“A Câmara Municipal de Curitiba legislava 
sobre todo o território que se encontrava nos 
então Campos de Curitiba que faziam divisa 
com o Rio Grande do Sul, tendo muitas vezes 
intervindo naquela província a mando do vi-
ce-rei” (Câmara Municipal de Curitiba, Livro 
dos 300 anos).

Maremoto, destruição e socorro 
Em fi ns de 1755, depois da posse do vice-rei 
Marcos de Noronha e Brito (1712–1768), o 
Conde dos Arcos, o explorador Ângelo Pe-
droso se apresentou como descobridor das 
maravilhas minerais do interior paranaense.

Ao comunicar à Superintendência de Ter-
ras Minerais de São Paulo e ao ouvidor João 
de Souza Filgueiras haver descoberto ouro 
no Sertão do Tibagi, fi rmava posição frente 
a um confl ito judicial pela posse e jurisdição 
das terras exploradas. A vitória valeria o car-
go de superintendente das minas da região.

Ao achar diamantes, Pedroso abriu novos 
ganhos para Portugal, que teriam um ende-
reço defi nido de imediato: no fi m de 1755, 
a terra tremeu, um maremoto de 20 metros 
e múltiplos incêndios devastaram a capital 
portuguesa, fazendo mais de dez mil mortos. 
O ouro brasileiro e os diamantes paranaen-
ses teriam que socorrer a matriz e recons-
truir Lisboa. 

Um mapa caprichado
A região foi explorada pelos irmãos Ângelo 
Pedroso Lima (ou Leme) e Marcelino Rodri-
gues de Oliveira, fi lhos de frei Bento Rodri-
gues de Santo Ângelo, religioso carmelita que 
morou na Fazenda do Capão Alto, em Castro.

Eles se comprometeram com o ouvidor de 
Paranaguá, Antônio Pires Porto Carreiro, a 
obter informações sobre o descobrimento de 
ouro e feitura de roças entre os atuais Mato 
Grosso do Sul e Paraná.

Para documentar suas entradas pelo in-
terior e comprová-las ao ouvidor, Pedroso 
Lima mandou elaborar um mapa, executado 
por Manuel Ângelo Figueira de Aguiar. Um 
trabalho excepcional, considerando as con-
dições da época (1755). 

O Mappa do Certam* de Tibagy será o 
principal documento cartográfi co da região 
no século XVIII. É a base da Planta do Sertão 
de Tibagi Que se Acha Descoberto (1769), 
elaborado com base em dados colhidos pe-
las incursões de Afonso Botelho.
*Sertão. 

Gurapuaba e Campo do Mourão
O mapa mostra dois campos de “Gura-
puaba”. Um entre o Rio Grande do Registro 
(Iguaçu) e o rio Ubatuba (Ivaí), onde estão re-
almente os Campos de Guarapuava. O outro, 
entre os rios Tibagi, Paranapanema, Ubatuba 

e um afl uente deste último, na região depois 
chamada Campo do Mourão.

“No mapa consta a vila de Curitiba, os va-
les dos rios do Rio Grande do Registro (Igua-
çu), Ubatuba (Ivaí) e Tibagy, assim como os 
Campos de Garapuava [sic]. O vale do Tiba-
gi é o mais bem detalhado, com indicação 
e nome dos afl uentes, maior densidade de 
picadas e a indicação das roças feitas na re-
gião por Ângelo Pedroso (Jeff erson de Lima 
Picanço e Maria José Mesquita, O Sertão do 
Tibagi, os diamantes e o mapa de Angelo Pe-
droso Leme [1755]).

Também estão indicados “os rios e ribei-
ros com ocorrências auríferas, assim como o 
morro da Pedra Branca, o qual teria ouro em 
suas vertentes”. O mapa assinala os “férteis 
campos para criar animais” e por ser bem 
detalhado também orientou a futura Carta 
Corográfi ca dos Dois Sertões de Tibagi e Ivaí. 

O vasto “Paraná” 
Na época, o Paraná (nome que só virá em 
1853, em homenagem ao marquês Hermeto 
Carneiro Leão), estendia-se até o atual Rio 
Grande do Sul. Era uma região vastíssima, 
desconhecida e propícia a conquistas, ocu-
pações e descobertas. 

Em julho de 1755 registra-se o “Ato da De-
marcação do Distrito da Vila de Curitiba pela 
baliza das Lages (Rio Pelotas) no continente 

Região diamantífera do 
Paraná, novo alvo das atenções 

de Portugal no século XVIII




