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CHARGE

FIQUE LIGADO

P assados quatro meses do iní-
cio da quarentena, estamos vi-
vendo o auge de duas pande-
mias que se opõe e se atraem: 

a verdadeira, produto do coronavírus 
que nos ameaça de morte a cada respi-
ro. E a imaginária, subproduto da nos-
sa imaginação capaz de causar danos a 
nós mesmos. Elas são palco de todos os 
enredos de conversas e desculpa de to-
dos os erros. 

Aristóteles nos deixou a defi nição de 
virtude como o conjunto de qualidades 
essenciais que constituem o homem de 
bem, o que ele chamou de homem vir-
tuoso. Para ele, a virtude está no meio e 
o vício, nos extremos.

Pelo legado de Aristóteles, permiti-
mos que a pandemia nos tirasse a virtu-
de, abrimos mão do ponto de equilíbrio 
para nos escravizar aos extremos. Na 
premissa aristotélica trocamos a virtude 
pelo vício. 

A pandemia, em vez de nos unir no 
propósito de vencer o vírus ameaçador, 
nos dispersou em incontáveis grupos, 
cada um com ideias distintas que pro-
pagam soluções opostas para proble-
mas reais ou imaginários. 

Os extremos dominam o debate no 
Brasil: a ciência passou a ser questiona-
da por negacionistas, vemos economis-
tas contra médicos, salvacionistas con-
tra céticos. Estamos deixando passar 
uma valiosa oportunidade para mostrar 
que podemos ser melhores e que as difi -
culdades nos aperfeiçoam.

E, enquanto o país acompanha a am-
pliação desse infrutífero debate, vemos 
o desemprego entrar na casa de pais, 
mães, jovens e famílias brasileiras. De-
semprego, que assim como o vírus, não 
respeita classe social, sexo, raça, religião 
ou ideologia política.  

Por isso, há urgência de reencontrar 
o equilíbrio que permita ao Brasil su-
perar a crise atual e iniciar o mais rápi-
do possível o processo de recuperação, 
que será longo. Não temos mais tempo 
a perder - já perdemos muitas décadas 
no passado recente e estamos deixando 
a vida e o controle escaparem pelos nos-
sos dedos, a cada suspiro e a cada pis-
cada. Chegamos ao momento em que 
cada deve assumir sua parcela de res-
ponsabilidade. Não podemos esperar 
por um milagre ou por um salvador da 
pátria. Embora a provisão divina possa-
-nos ajudar, e ter fé é uma marca forte 
do brasileiro, não podemos aguardar 
que os outros façam a nossa parte. 

Vamos recuperar a essência dos seres 
humanos, a nossa principal caracterís-
tica: a disposição de fazer o bem. E nos 
esforçaremos nesse caminho, porque 
é da nossa índole a superação das difi -
culdades, fazer o que precisa ser feito e 
estender a mão solidária a quem mais 
precisa.

A pandemia 
e a virtude

As pequenas em-
presas de varejo e 
de serviços voltados 
ao turismo e even-
tos são atingidas 
em cheio pela crise 
desencadeada pelo 
novo coronavírus. 
Mesmo aqui no in-
terior do Paraná, 
onde a economia é basicamente movida 
pelo agronegócio, dá pra sentir o impacto 
da crise desse maldito vírus. 

Até mesmo os empreendedores que têm 
mais gordura pra gastar estão apreensi-
vos. A situação preocupa tanto empresá-
rios como os próprios colaboradores, haja 
vista que ninguém consegue prever como e 
quando nosso país voltará a funcionar nor-
malmente ou mesmo se voltará, pois, algu-
mas empresas, diante da crise instalada, 
não conseguirão sobreviver, a não ser que 
sejam tomadas medidas de contingencia-
mento e sobrevivência para estes tempos.

Atualmente no Brasil temos mais de 20 
milhões de empreendimentos, sendo que 
quase 70% destes empreendimentos são de 
pequenos negócios. Destes, grande parte se 
concentra no setor de serviços.

Existem meios legais que podem ser acio-
nados neste momento ou ao menos prepa-

radas para que seja 
possível às empre-
sas minimizarem 
os efeitos da crise. 
São institutos ju-
rídicos que podem 
ser utilizados pelas 
empresas para lhes 
auxiliar na supera-
ção deste momento 

de crise. Alguns preventivos outros correti-
vos.

Contudo, o empresário deve procurar um 
diagnóstico específi co para sua empresa, 
aplicando efetivamente o instituto correto 
conforme sua necessidade e da necessidade 
de sua empresa.

Neste atual momento, não adiantam 
medidas desesperadas. As medidas devem 
ser detidamente analisadas para que não 
causem maiores prejuízos às empresas, ao 
invés de auxiliá-las. 

Mas, todas as medidas devem ser toma-
das o quanto antes para que possam ter 
efetiva aplicabilidade e uma maior efetivi-
dade.

Lembrando que os tempos difíceis fazem 
pessoas fortes. Somos fortes e temos que 
tomar as providências necessárias para a 
superação desse grave problema mundial. 
Haveremos de superar. 

AGOSTO DE 1937
Começam os voos do Correio Aéreo Nacional a 
Cascavel.

1˚ DE AGOSTO
1915 - Nasce, em Araucária (PR), Constantino 
Szymanski, oftalmologista criador do Banco de 
Olhos de Cascavel.   

2 DE AGOSTO
1920 - Nasce Adelino André Cattani, em Viadutos 
(RS). Vereador, fundador do Tuiuti Esporte Clube e 
da Associação Rural de Cascavel.
1924 - Revolução: Regimento Provisório de Cavala-
ria chega a Santa Helena para barrar a descida dos 
rebeldes paulistas rumo ao sul.
1990 - Codevel e Ceag/Paraná promovem o Fórum 
de Debates Cascavel ano 2000.
1995 - Trilhos da estrada de ferro Paraná–Oeste 
chegam a Cascavel. 

3 DE AGOSTO
1948 - O madeireiro Florêncio Galafassi chega a 
Cascavel.	Infl	uenciou	a	criação	do	Município.
1978	-	Criado	o	Grupo	de	Teatro	do	Colégio	Marista	
de Cascavel (Teamar).
1997 - Automobilismo: Prova 100 Quilômetros de 
Cascavel (Endurance).

4 DE AGOSTO
1924 - Revolução: Regimento de Cavalaria (gover-
nista) não consegue impedir os rebeldes de tomar 
conta do Oeste.
1954 - Extinto o Departamento Administrativo do 
Oeste do Paraná e criado o Departamento de Fron-
teiras, subordinado ao governador do Estado.
1986 - Assembleia Legislativa aprova projeto que 
viabiliza a estadualização da Universidade do Oeste.
1997 - Procuradoria da República inicia atividades 
em Cascavel, com a posse do procurador Celso 
Antônio Três. 

5 DE AGOSTO
1882 - Nasce Frederico Blum, em Lages (SC). Fun-
dador da Associação Rural de Cascavel, origem do 
Sindicato Rural e do cooperativismo cascavelense.
1916	-	Nasce	em	Marcelino	Ramos	
(RS) o primeiro prefeito de Casca-
vel, José Neves Formighieri.
1959 - Presidente da Câmara, Alir 
Silva (foto), pede garantia de vida 
ao Exército. 

6 DE AGOSTO
1963 - Deputado federal Lyrio Bertoli apresenta 
no Congresso Nacional projeto de lei para criar a 
Hidrelétrica Federal de Sete Quedas, atual Itaipu. 
1998	-	Morre,	assassinado,	o	ex-vereador	e	profes-
sor Valmor José Beux.

7 DE AGOSTO
1953 - Lei 25 denomina “Praça Getúlio Vargas” a 
antiga	“Praça	da	Matriz”.	

Cida Borghetti

FIQUE LIGADO

Embaixadora da Organização Mundial 
da Família e ex-governadora do Paraná
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Considerado um dos dois oposicionistas no Legislativo, o médico Jorge Boca-
santa	(PATRIOTAS),	bate	fi	rme	contra	misturar	agentes	repressores	da	Guarda	
Municipal	com	adictos	buscando	ajuda	no	SIM-PR.	Segundo	ele,	é	outra	“ideia	
furada” entre tantas propostas descabidas do prefeito Leonaldo Paranhos. O 

gestor costuma ser “engravidado” pelo ouvido, avalia o vereador, lamentando os 
equívocos	do	alcaide.	“Qualquer	um	enfi	a	bobagens	na	cabeça	do	Paranhos”,	

acredita. O outro integrante da oposição, pedetista Fernando Hallberg, faz coro 
ao colega. “Não quero o mal da administração e reconheço alguns acertos. O 
problema	são	as	barbaridades	cometidas	pelo	Paranhos.	Essa	da	GM	tomar	de	

assalto	o	SIM-PR	é	uma	dessas	barbeiragens”,	alfi	neta.

O	pré-candidato	a	prefeito	Márcio	Pacheco	(foto),	
do	PDT,	recebeu	críticas	de	adversários	feitas	nos	
bastidores.	Tudo	porque	confi	rmou,	na	rádio	Studio	
FM,	pensar,	desde	agora,	na	composição	de	sua	
equipe de governo, a ser nomeada caso vença o 
pleito. A ideia é não deixar o eleitorado no escuro 
e anunciar nomes ao longo da campa-
nha.	O	“normal”	seria	confi	rmar	secre-
tariado	e	afi	ns	depois	da	vitória	nas	
urnas.  Pacheco não acha estar dando 
tiro de 12 no pé e também registra 
elogios pela proposta. “Não faço 
acertos suspeitos e nem jogo de 
conveniências”,	justifi	ca.

Conforme antecipado pelo Preto no Branco, o apresentador da Tarobá, Oziel 
Batatinha,	não	sairá	do	ar	dia	10	de	agosto	para	continuar	elegível.	Ele	declarou	
quarta-feira	(29),	no	programa	Tempo	Quente,	se	sentir	incomodado	com	críticas	
de que estaria direcionado seu trabalho social em busca de votos na eleição de 
novembro. Irritado, descartou a possibilidade de concorrer agora, confessando 
interesse na disputa de deputado estadual de 2022. Oziel garantiu que continuará 
as	ações	benefi	centes	iniciadas	há	duas	décadas,	sem	objetivos	eleitorais.	Entre	
elas,	a	construção	de	10	moradias	destinadas	a	famílias	carentes.	Ele	é	fi	liado	ao	
Patriotas e vem sendo cogitado como vice do pré-candidato Evandro Roman, que 
tem outras alternativas.

O prefeito Leonaldo Paranhos ameaçou 
até fazer coletiva, mas ainda não divul-
gou a lista dos 100 maiores devedores 
da prefeitura de Cascavel. O que fez foi 
atender pedido e mandar a listagem 
ao vereador Paulo Porto (foto), do PT, 
que promete dar publicidade ao docu-
mento nesta sexta-feira (31), em suas 
redes sociais. Na verdade, os nomes 
vazaram e já são conhecidos por mui-
ta gente. A publicidade é avaliada com 
cuidado porque existe risco de proces-
so judicial. Os valores envolvidos são 
altos	 e	 o	Município	 cobra	 na	 Justiça.	
Porto defende maior rigor na cobrança. 
Na	segunda-feira	a	Studio	FM	informa-
rá quem são os devedores. A partir das 
8h, no Cidade Aberta.

Bocasanta e Hallberg 
veem incompetência 

Sim-PR: base socorre Paranhos 

Pacheco apanha da oposição 

Batatinha fora da eleição 

Porto e a lista 
dos devedores 

Roman terá o apoio de Oziel

Empresário bem sucedido com trânsito 
nos principais segmentos, Renato Silva 
tem	se	movimentado	na	trilha	política.	
Ele já foi deputado federal e disputou 
a prefeitura de Cascavel. Hoje preside 
o Republicano e poderá se declarar 
pré-candidato à sucessão de Leonaldo 
Paranhos, de quem se afastou um pou-
co. Por enquanto, organiza a casa, con-
versa com outros dirigentes partidá-
rios	e	prefeituráveis.	Mais	liberado	dos	
compromissos de reitor da Univel, pela 
primeira vez recebeu sinal verde dos 
sócios	 e	 da	 família.	 A	 esposa	 Ódina	
deixou de lado algumas reservas com 
a	 política	 e	 entrou	 no	 ritmo,	 disposta	
a participar na linha de frente. Ela co-
ordena a ala feminina e pode até virar 
pré-candidata. Renato vem cuidando 
com	 confi	ança	 da	 lista	 de	 pretenden-
tes ao Legislativo e autorizou incluir o 
nome no disquete de pesquisa em an-
damento. As nuvens eleitorais se movi-
mentam.

Família e sócios 
liberam Renato 

O	pré-candidato	a	prefeito	Márcio	Pacheco	(foto),	
do	PDT,	recebeu	críticas	de	adversários	feitas	nos	
bastidores.	Tudo	porque	confi	rmou,	na	rádio	Studio	
FM,	pensar,	desde	agora,	na	composição	de	sua	
equipe de governo, a ser nomeada caso vença o 
pleito. A ideia é não deixar o eleitorado no escuro 
e anunciar nomes ao longo da campa-
nha.	O	“normal”	seria	confi	rmar	secre-

urnas.  Pacheco não acha estar dando 

Pacheco apanha da oposição 

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ Preto no Branco soube que a 
servidora	 pública	 estadual	 Mar-
gareth Rozatti (PCdoB) é cotada 
para vice na futura chapa do pre-
feiturável petista Paulo Porto. Ela 
tem ligação com a agricultura fa-
miliar, em Rio do Salto. O PT en-
caminha coligação com PCdoB, 
PSOL e Rede.

☆ A coluna apurou que o pré-can-
didato Edgar Bueno (PROS), con-
tinua conversando sobre quem 
seria o melhor vice na sua futura 
chapa. O experiente empresário e 
ex-deputado Nelson Padovani é 
uma das possibilidades.

☆ A advogada Inês de Paula será 
a entrevistada de Sérgio Ricardo 
e equipe, quarta-feira próxima, 
no	 Cidade	 Aberta,	 na	 Studio	 FM.	
Preto no Branco antecipa que ela 
confi	rmará	 ser	 pré-candidata	 à	
prefeita de Cascavel. O Progres-
sistas está vivo na pré-campanha. 

☆	 O	 agrônomo	 Mario	 Sá,	 pré-
-candidato	 a	 vereador	 do	 DEM,	
mesmo sem mandato, continua 
de olho nas ações do prefeito de 
Cascavel. Ele repassa à coluna 
estar pesquisando a respeito da 
decisão de Leonaldo Paranhos, 
que resolveu não renovar o con-
trato	 com	 o	 grupo	Muffato	 e	 de-
volver o prédio onde funcionam 
Sesau, Procon e Seaso a a um 
custo mensal superior a R$ 100 
mil. A Saúde migrará para as ins-
talações	 do	 antigo	 Itecne.	 Mais	
confusão a caminho.

O	líder	de	governo	Rômulo	Quintino	e	seu	vice	
Josué	de	Souza	saíram	em	defesa	do	prefeito	

Leonaldo Paranhos. Eles garantem que o 
alcaide não rasgará a bandeira eleitoral do 
cartão vermelho contra as drogas,  aca-
bando com o atual serviço de tratamento a 
drogaditos		no	SIM-PR.	Outro	vereador	da	
base	solidário	ao	alcaide	é	Misael	Junior	
(foto), para quem é impensável misturar, 
sem	critérios,	agentes	da	Guarda	Municipal	

e adictos tentando tratar suas doenças. 
Todos defendem ajustes capazes de 
harmonizar	o	imbróglio	defl	agrado	de	
forma açodada pelo colega Roberto 
Parra.	O	Ministério	Público	acom-
panha o assunto de perto. Existem 
impedimentos	legais	difi	cultando	

a concretização da proposta. O 
procurador da prefeitura, 

Luciano Braga Cortes, 
está analisando a 
questão.
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Comércio de Ciudad del Este volta a fechar as portas por duas semanas ABC Color

152 cascavéis e uma jararaca foram entregues de forma voluntária pelo morador 
e irão para o Biotério da Secretaria Estadual de Saúde Polícia Ambiental

Governo do Paraguai determina novo 
fechamento do comércio em Ciudad del Este 
O Governo do Paraguai anunciou 
na quarta-feira (29), que Ciudad 
del Este e todo o estado do Alto 
Paraná volta a “quarentena res-
tritiva”, ou seja, o comércio volta 
a fechar. O Paraguai estabeleceu 
no país a quarentena inteligente, 
com a flexibilização das ativida-
des econômicas. No entanto, de-
vido ao grande número de casos, 
o governo decidiu retroceder em 
Alto Paraná, cuja capital é Ciu-
dad del Este. 

O anúncio foi feito pelo Minis-
tro de Saúde, Julio Mazzoleni. Ele 
argumentou que o retrocesso de 
fase é absolutamente necessá-
rio para salvaguardar a saúde do 
povo de Alto Paraná. O ministro 
ressaltou que o Departamento 
de Alto Paraná está com 1600 
casos confirmados, o que corres-
ponde a 40% dos casos do país. 
80% dos infectados do estado es-
tão em Ciudad del Este.

O fechamento total do comér-
cio será, a princípio, por duas 
semanas. Posteriormente pode 
haver novamente uma flexibi-
lização dependendo da quan-
tidade de casos registrados. O 
ministro salientou, porém, que 
algumas atividades serão permi-

Oeste ‘ganha’ mais de 
mil empregos em junho

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Amargando quedas significativas 
há meses devido a crise causada 
pela pandemia do novo corona-
vírus, a região Oeste do Paraná re-
gistrou saldo positivo na geração 
de empregos no mês de junho.

De acordo com dados do CA-
GED (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados) o saldo de 
postos de trabalho na região é de 
1.002 pessoas empregadas a mais 
do que demitidas na região.

Conforme o Cadastro, nos mu-
nicípios da área de abrangência 
da Amop (Associação dos Municí-
pios do Oeste do Paraná) no mês 
de junho foram admitidas 10.309 
pessoas contra 9.307 demissões.

O destaque nas contratações 
fica para Matelândia, que ao longo 
de todo semestre não apresentou 
nenhuma vaga a menos de tra-
balho.  Somente no mês de junho 
foram abertos 733 postos e 362 
pessoas foram demitidas; saldo de 
371 contratações a mais.

Nos municípios da área de abrangência da Amop foram admitidas 
10.309 pessoas contra 9.307 demissões

153 cobras são recolhidas 
de residência no interior 
do Paraná 
Técnicos do Instituto Água e Terra 
de Maringá, em conjunto com a 
Polícia Ambiental e Secretaria Es-
tadual da Saúde, realizaram uma 
operação na quarta-feira (29) para 
recolher 153 cobras peçonhentas 
que eram mantidas em uma resi-
dência de Mandaguari, região No-
roeste do Paraná.

A ação foi organizada após no-
tícias divulgadas relatando que 
o morador mantinha 152 cobras 
cascáveis (52 adultos e 100 filho-
tes) e uma jararaca em sua resi-
dência. As cobras eram recolhidas 
a pedido dos moradores, já que 
na região a presença desses ani-
mais em residências é bastante 
comum. 

O morador de Mandaguari fez a 
entrega voluntária das cobras. Sua 
intenção não era praticar maus-
-tratos. “Quando acontece a en-
trega voluntária o cidadão não é 
enquadrado administrativamente 
e nem criminalmente”, explica o 
capitão da 3ª Companhia da Po-
lícia Ambiental da região, Luciano 
José Buski. 

Perigo
Os animais foram retirados em 
virtude de serem mantidos em lo-
cal inadequado (dentro de um cai-
xão), sem segurança e com gran-
des chances de causar acidentes 
gravíssimos, que podem inclusive 
levar a óbito, além de o morador 
não possuir licença ambiental 
para manter e reproduzir animais 
silvestres em cativeiro.

“Cabe relembrar que nas últi-
mas semanas, em Brasília, um es-
tudante de veterinária de 22 anos 
entrou em coma após ser picado 
por uma espécie de serpente pe-
çonhenta, uma naja, extrema-
mente venenosa que mantinha 
em cativeiro irregular”, lembra 

Paula Vidolin. As serpentes apre-
endidas na operação pertencem 
aos gêneros Bothrops (jararaca) 
Crotalus (cascavel) e representam, 
respectivamente, 70% e 11% dos 
acidentes ofídicos no Paraná. Os 
acidentes com cascavéis apresen-
tam os maiores coeficientes de le-
talidade dentre todos os acidentes 
pela frequência com que evoluem 
para insuficiência renal aguda.

Destinação
As serpentes recolhidas serão en-
caminhadas ao Biotério do Labo-
ratório de Taxonomia Animal da 
Secretaria Estadual de Saúde para 
avaliação, identificação e destina-
ção adequada, por meio do Pro-
grama Estadual de Vigilância de 
Acidentes por Animais Peçonhen-
tos que monitora a presença dos 
peçonhentos.

Segundo Emanuel Marques da 
Silva, biólogo e chefe da Divisão 
de Zoonoses e Intoxicações da 
Secretaria da Saúde, os animais 
serão indicados para instituições 
parceiras em pesquisa e produção 
de soros antipeçonhentos, como o 
Centro de Produção e Pesquisa de 
Imunobiológicos (CPPI), também 
da Secretaria. 

GERAL

Município Admissões Demissões Saldo
Assis Chateaubriand 138 80 58
Cafelândia 166 213 -47
Cascavel 3.416 3.097 319
Foz do Iguaçu 1.099 1.541 -442
Guaíra	 105	 109	 -4
Marechal	Cândido	Rondon	 507	 415	 92
Matelândia	 733	 362	 371
Medianeira	 524	 471	 53
Palotina 505 358 147
Toledo 1.512 1.513 -1

Confira os dados de algumas cidades do Oeste:

Já em Cascavel foram abertos 
3.416 vagas e 3.097 postos foram 
fechados; saldo de 319 pessoas 
a mais empregadas. O número é 
comemorado pelo município, que 
registrava quedas significativas 
nas contratações há três meses. 
Foram 455 postos a menos em 
maio; 2.087 em abril e 51 em mar-
ço.

Na contramão dos números 

está Foz do Iguaçu, que há quatro 
meses vem perdendo vagas por 
conta na queda da economia. O 
município, que vive basicamente 
do turismo – uma das áreas mais 
prejudicadas pela crise causada 
pelo coronavírus, registrou saldo 
negativo de 442 vagas. De 1º a 30 
de junho deste ano 1.099 pessoas 
foram admitidas e 1.541 demitidas 
na cidade.

OTIMISMO

tidas, como empresas e indús-
trias, mas terão que funcionar 
com capacidade reduzida du-
rante o período.

De acordo com o Ministério 
da Saúde paraguaia, o sistema 
de saúde do país, apesar de ter 
tido a capacidade triplicada, está 
saturado em Alto Paraná. Vários 
pacientes tiveram de ser levados 
para a Capital do país, Asunción, 
por isso foi decidido pelo retro-
cesso.

A Ministra de Indústria e Co-

mércio, Liz Cramer, adiantou 
que está garantida a operação da 
cadeia logística, de alimentação, 
medicamentos, importação e 
exportação de combustíveis, ou 
seja, não haverá restrição para o 
tráfego de cargas. Porém, é ne-
cessário que sigam as orienta-
ções de segurança sanitária.

O Ministro do Interior Euclides 
Acevedo garantiu que a Armada 
Paraguaia e a Polícia Nacional irá 
realizar a fiscalização para evitar 
o descumprimento das medidas.

As serpentes apreendidas 
na operação pertencem aos 
gêneros Bothrops (jararaca) 
Crotalus (cascavel) e repre-
sentam, respectivamente, 70% 
e	11%	dos	acidentes	ofídicos	
no Paraná

70%
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CASCAVEL

Registro da reunião na Itaipu Divulgação

Genésio Pegoraro, vice-presidente da Acic: “Comprar na cidade permite maior 
circulação de recursos, manutenção e até ampliação de empregos” 

Redução de casos de Covid leva a estudos para ampliar reabertura
Cascavel está entrando na quin-
ta semana de queda nos casos. 
A avaliação semanal dos núme-
ros irá indicar a possibilidade de 
abertura para setores que fi ca-
ram reprimidos, como a educa-
ção privada, por exemplo.

Os números da Covid-19 são 
avaliados semanalmente e dire-
cionam as ações de governo. No 
dia 14 de julho, por exemplo, com 

base nos números daquele mo-
mento o prefeito publicou o novo 
decreto municipal de reabertura 
que ampliou o número de ativi-
dades que foram autorizadas a 
retomar suas atividades.

O boletim epidemiológico 
divulgado na quarta-feira (29) 
aponta que o número de pacien-
tes ativos - com potencial para 
transmissão do vírus - caiu sig-

nifi cativamente na cidade. O nú-
mero de pacientes recuperados 
vem superando o de novos casos. 

A Prefeitura pretende avaliar 
os números de mais uma sema-
na para ter precisão nos indicati-
vos para estender a fl exibilização 
das restrições para os setores 
que continuam parados.  “Es-
tudos mostram que são neces-
sárias pelo menos seis semanas 

seguidas de redução do numero 
de casos para ser considerado 
um resultado efetivo de queda. 
Nossos números mostram mais 
do que uma simples tendência, 
mostram  resultado de mais efeti-
vidade de queda nos números do 
covid”, diz o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Alcione 
Gomes.

Além da educação, parte do 

setor de eventos continua com 
atividades suspensas. Cabe sa-
lientar que alguns setores da 
educação foram contemplados 
no decreto anterior, como aulas 
práticas do ensino superior, as 
atividades das escolas técnicas 
profi ssionalizantes. Os estudos 
durante a quinta e sexta semanas 
irão indicar a possibilidade de 
ampliar a abertura. 

Força tarefa 
estimula compras de 
fornecedores locais 

Empresários do ramo supermer-
cadista de Cascavel foram os pri-
meiros a participar de uma das 
ações estratégicas do Programa de 
Retomada Econômica, que apro-
xima órgãos públicos e entidades 
do setor produtivo local. Em reu-
nião da manhã desta quinta-feira 
(30), na Acic, supermercadistas 
foram informados sobre uma for-
ça-tarefa criada com o objetivo de 
mostrar aos consumidores a im-
portância de prestigiar e de valori-
zar o comércio local.

O prefeito de Cascavel, Leonal-
do Paranhos, disse que a união é 
uma das ferramentas indispensá-
veis para fazer com que o municí-
pio saia mais rapidamente das di-
fi culdades geradas pela pandemia 
do coronavírus. “Juntos, podemos 
encontrar caminhos para estimu-
lar a nossa economia”, afi rmou, 
citando algumas das medidas 

Junta Comercial passa a 
funcionar na Prefeitura 

Apae de Cascavel busca 
recursos junto à Itaipu 

O novo espaço do escritório da 
Junta Comercial do Paraná (Ju-
cepar) foi inaugurado na última 
quarta-feira (29) no andar térreo da 
prefeitura de Cascavel. Com isso, a 
cidade evita o fechamento do ór-
gão, considerado a porta de acesso 
para a legalidade empresarial. São 
aproximadamente mil processos 
atendidos mensalmente de em-
presas de Cascavel e região.

O escritório funcionava na sede 
da Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel) e havia ris-
co de fechar as portas após uma 
decisão do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná que avaliou 
não ser mais possível às entidades 
empresariais privadas receberem 
repasses que permitam manter o 
funcionamento do escritório em 
suas estruturas física. 

Jovane dos Santos Borges, de-
legado do Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná, avaliou  
ue se ocorresse o fechamento da 
Junta Comercial o transtorno seria 
grande. “Teríamos que enviar pro-
cessos para Curitiba, via correio, 
teríamos que pagar despachante 
para fazer esse tipo de trabalho. Au-
mentaria custos e tempo”, diz.

Membros da diretoria da Apae de 
Cascavel foram até Foz do Iguaçu 
para participar de uma reunião na 
Itaipu. Na bagagem, um pedido 
especial: o apelo para a viabiliza-
ção de recursos para o término do 
novo e moderno Centro de Saúde, 
em fase de construção. A recepção 
da comitiva apaeana foi feita pela 
diretoria fi nanceira da binacional. 
“Aproveitamos a oportunidade 
para apresentar os projetos e o es-
tágio em que se encontra a obra do 
nosso centro de saúde”, destacou 
o presidente da Apae de Cascavel, 
Sebastião Nilso da Silva.

O diretor fi nanceiro da Itaipu, 
Naralício Risden Junior e o asses-
sor especial, Felipe Moreira Ferrão 
prometeram não medir esforços 
para que a Itaipu possa colaborar 

com essa importante obra, que vai 
garantir a ampliação do número 
de atendimento na área da saúde, 
hoje com uma média mensal de 
5 mil. O centro de saúde terá uma 
estrutura física de 2.400 metros 
quadrados e será referência na as-
sistência à saúde da pessoa com 
defi ciência. 

Na oportunidade, o presiden-
te do FC Cascavel, Valdinei Silva, 
aproveitou a ocasião para repassar 
uma camisa da equipe aos direto-
res fi nanceiros da hidrelétrica, para 
ser entregue ao presidente da Itai-
pu, Joaquim Silva e Luna.

“Retornamos com um senti-
mento de gratidão e de muita es-
perança em relação à receptivida-
de que tivemos da Itaipu”, resumiu 
o presidente da Apae.

já adotadas pela administração 
pública nessa direção. “Passa-
mos a intensifi car ainda mais as 
compras locais. Além disso, esta-
mos facilitando questões ligadas 
a impostos, criamos o banco da 
mulher empreendedora e vamos 
alugar barracões e cedê-los a em-
presas que precisam dessa ajuda 
no momento”.

Rudimar Erbert, da Apras Cas-
cavel, disse que o setor de super-
mercados sempre foi parceiro 
do comércio local e que tudo o 
que for possível será feito para 
que essas relações possam ser es-
treitadas. “Sabemos que é difícil 
que fornecedores locais tenham 
condições de suprir algumas das 
nossas demandas, mas é possível 
conversar para encontrar meios 
de parcerias ainda mais fortes em 
outras”. O consultor do Sebrae, 
Adir Mattioni, observa que o Pro-

RETOMADA ECONÔMICA

grama de Retomada Econômica 
é formado por empresários dos 
mais diferentes setores e se alicer-
ça em sete grandes eixos. “Todos 
se reúnem e trocam informações 
e conhecimentos para que diver-
sas atividades sejam realizadas e 
contribuam com a recuperação 
das empresas”.

Mais dinheiro circulando
Uma das ações estratégicas é jus-
tamente fazer com que médias e 
grandes empresas, principalmen-
te indústrias, pensem em formas 
de estreitar ainda mais parcerias 
com fornecedores locais. “Sabe-
mos que esse não é um desafi o fá-
cil de superar, mas para tudo deve 
existir um primeiro”, reforçou o ge-
rente da regional Oeste do Sebrae 
Paraná, Augusto Stein. Para fazer 
com que mais dinheiro perma-
neça na cidade, uma das tarefas 
é entender o que os compradores 
procuram e quais são as suas prin-
cipais demandas e então como es-
sas informações em mãos tentar 
fazer com que empresas da cidade 
tenham condições de suprir aos 
pedidos. Para o vice-presidente 
da Acic, Genésio Pegoraro, a soma 
de forças é relevante para mostrar 
a todos como o comércio local é 
imprescindível para o desenvol-
vimento da economia. “Comprar 
na cidade permite maior circula-
ção de recursos, manutenção e até 
ampliação de empregos por parte 
da empresa e o fortalecimento de 
indicadores”. Com a pandemia, 
muitas empresas estão atentas ao 
novo momento e se integram às 
tecnologias, tornando possível ao 
consumidor comprar da maneira 
tradicional (loja física) e também 
por plataformas on-line. “A Acic 
é e sempre será parceira de ações 
que busquem priorizar empregos 
e empresas locais”, afi rmou Ge-
nésio.

Objetivo é fazer com 
que mais dinheiro 
circule na cidade e 
empregos sejam 

preservados
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Open Veículos

Nissan Nicks SV 2020

Motor 1.6 12694 Km

86.000R$

Chevrolet Onix LTZ

Motor 1.4 85500 Km

58.900R$

Citroen C3 Tendance
2014
Motor 1.5 58000 Km

33.900R$

Fiat Uno A�ractive 2017

Motor 1.0 36000 Km

34.500R$

Renault Sandero
Authentique 2019

Motor 1.0 47676 Km

37.990R$

Hyundai Creta 2018

Motor 1.6 115637 Km

77.900R$

Renault Captur 2018

Motor 1.6 47091 Km

64.900R$

Renault Fluence
Dynamique 2018
26165 Km

64.900R$

Hyundai HB20S 
Comfort Plus 2014

75600 Km

40.000R$
Motor 1.6

Nosso Whatsapp
(45) 99971-3132
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Seminovo de qualidade com garantia de procedência é na 

Av. Brasil, 1339 Jardim Gramado
Cascavel/PR 
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Sem o agricultor, 
o mundo para.
Por isso, hoje, 
paramos para 
agradecer por 
seu trabalho.

28 DE JULHO. 
DIA DO AGRICULTOR.

Obrigado a todos aqueles que 

fazem do Paraná o maior produtor 

de alimentos do mundo.

• Proteína animal
• Trigo
• Feijão
• Frango
• Peixe em cativeiro
• Seda 
• Erva-mate
• Fécula de mandioca

Maior 
produtor de:
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
O	 céu	 do	momento	 é	 desafi	ador,	mas	
com paciência e persistência, você pode 
construir grandes coisas. Você tem óti-
mos aspectos para as questões de rela-
cionamento e pode aproveitar essa fase 
para aprender a compartilhar mais.
 
Touro  (21/4 a 20/5)
É hora de estar mais perto das pes-
soas que você gosta e aprofundar 
cada um de seus relacionamentos e 
parcerias. É importante saber ouvir 
e escolher bem cada palavra. Você 
pode viver algum imprevisto ou con-
tratempo,	seja	fl	exível.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Você pode ter bons momentos e óti-
mas noticias, especialmente nos as-
suntos	de	trabalho.	Mas	cuidado	com	
a pressa e para não sair por ai abrindo 
a boca antes da hora. Escolha melhor 
em	quem	você	quer	e	pode	confi	ar.

Câncer  (21/6 a 21/7)
É importante cuidar muito bem de tudo 
que já conquistou, canceriano, antes de 
sair em busca de coisas novas.  A sua 
vida	profi	ssional	pode	ganhar	mais	mo-
vimento e é importante que você saiba 
direitinho o que quer.

Leão  (22/7 a 22/8)
O	céu	favorece	os	 inícios	e	pode	te	

trazer novidades. Uma boa semana 
para reuniões e contatos, incluindo 
coisas de trabalho e relação com 
amigos. Os assuntos de casa e fa-
mília	 também	 ocupam	 espaço	 e	
pedem atenção. Não descuide da 
saúde.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Importante manter a calma, até para 
aproveitar	da	melhor	forma	possível	
tudo que está vivendo. O momento 
é ótimo para dar andamento a pro-
jetos de trabalho e começar ou reto-
mar estudos.

Libra  (23/9 a 22/10)
O momento é bom, você pode sonhar 
mais com o futuro e ter algumas 
boas	 notícias	 e	 oportunidades.	 Um	
momento importante para se organi-
zar	melhor	fi	nanceiramente	também.	
No trabalho, seja mais comunicativo 
e saiba se posicionar.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Sua vida amorosa pode ganhar mais 
intensidade e profundidade emo-
cional, afetiva e sexual. Você pode 
ter	conversas	mais	desafi	adoras	no	
trabalho, mas pode aproveitar para 
ajustar os objetivos com os outros.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
O céu favorece contato com arte, 

espiritualidade e natureza, além dos 
assuntos ligados ao autoconheci-
mento. Cuidado para não tomar deci-
sões na pressa. Converse com todos 
envolvidos antes de decidir qualquer 
coisa.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Você pode contar com ajuda dos 
outros e ter algumas oportunidades 
que surgem ao longo da semana. 
Um momento bom para conversas, 
apesar do risco de embate se você 
for fechado demais para o papo. Cui-
dado com as tensões familiares, que 
podem gerar stress. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Aproveite para mostrar seu melhor, 
mas faça apenas o que tiver certe-
za, já que todos verão tudo que você 
fi	zer	por	esses	dias.	Cuidado	com	a	
comunicação mais direta ou agressi-
va. Use mais sua criatividade e apro-
veite os momentos de lazer. 

Peixes  (20/2 a 20/3)
Concentre-se no que quer e é mais 
importante para você. Um momento 
oportuno para realizar sonhos e pro-
jetos antigos. Escolha melhor seus 
parceiros de trabalho. Curta mais os 
momentos pessoais, com amigos e 
família.	Cuidado	para	não	gastar	de-
mais.

Humor

Cruzada

O cavalo da rainha
Recebendo o diplomata português 
na corte, a rainha da Inglaterra con-
vidou-o para dar uma volta pelas 
ruas de Londres numa carruagem 
real. De repente, um dos cavalos 
solta um tremendo pum. A rainha, 
perdendo completamente o rebo-
lado,	fi	ca	toda	sem	graça	e	diz:	
-	 Peço	 mil	 perdões,	 Mr.	 Antunes.	
Não sei como isso pode acontecer. 
E o diplomata lusitano, todo cheio 
de boas maneiras: 
- Não há de que majestade... Eu até 
pensei que tivesse sido o cavalo.

Numa entrevista de emprego
– Qual é o salário?
–	De	início	são	R$	1	mil,	mas	mais	
tarde pode chegar aos R$ 3 mil.
– Ok, então eu venho mais tarde.

Outra entrevista de emprego
–	Nível	de	inglês?
– Avançado.
– Traduza ‘cola’.
– Glue.
– Traduza ‘dez’.
– Ten.
– Agora use as duas palavras 
numa frase.
– Sou intolerante ao glue ten.

Rapidinhas
Quando estiveres triste, abraça um 
sapato.
- Um sapato com sola.

Que nome se dá a uma ferramenta 
perdida?
- Foice.

Como é que as freiras secam a 
roupa?
- Convento.

– Filho, porque é que engoliste as 
moedas que eu te dei antes de ires 
para a escola?
– Porque tu disseste que eram 
para o lanche!

SAÚDE

Como	 atestar	 se	 os	 exercícios	
mexem com os neurônios até em 
pessoas mais velhas? Especialis-
tas da Universidade de Calgary, no 
Canadá, recrutaram 206 adultos 
com idade média de 66 anos e apli-
caram um treinamento progres-
sivo. Ele começava com três ses-
sões semanais de até 20 minutos 
de práticas aeróbicas moderadas, 
evoluindo para até 40 minutos ao 
fi	m	de	seis	meses.	

Antes e depois desse protocolo, 
os cientistas aplicaram testes que 
determinaram	a	fl	uência	verbal	e	a	
função executiva de toda a turma. 
E ambas foram aprimoradas!  

“Em um momento da vida no 
qual esperamos uma queda das 
habilidades cognitivas, observar 
uma melhora é animador”, destaca 
o	educador	físico	Marc	Poulin,	que	
assina a investigação. Por meio 
de exames de ultrassom, notou-se 
um	acréscimo	no	fl	uxo	sanguíneo	
cerebral,	o	que	justifi	caria	o	aguça-
mento das faculdades mentais.

O que é fl uência verbal? 
Ela é avaliada por testes em que 
se pede à pessoa para lembrar o 
maior número de palavras que ela 

Cérebro em forma, 
não importa a idade
Inclusive após a sexta década de vida, adotar
um	regime	de	treinos	turbina	o	raciocínio	

conhece sobre um tema. Os resul-
tados indicam a capacidade de 
guardar memórias e se comuni-
car. No estudo, houve melhora 
de	2,4%	na	fl	uência	verbal.	

O que é função executiva?
Ela responde por um conjunto 
de habilidades, que vão de pla-
nejamento a autocontrole, pas-
sando pela concentração. O ex-
perimento canadense mostra 
que	um	semestre	de	exercício	
físico	aprimorou	em	5,7%	a	fun-
ção executiva. 

“Em um momento da vida 
no qual esperamos uma 
queda das habilidades 
cognitivas, observar uma 
melhora é animador
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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

IMOABILIÁRIO
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I nteressado em ganhar a nomeação 
do rei José I para fazer o controle 
das riquezas achadas no solo do fu-
turo Paraná, Ângelo Pedroso decla-
rou em 1753 às autoridades portu-

guesas ter descoberto minerais preciosos na 
região. Logo depois chega ali, aparentemente 
por acaso, um foragido da Justiça: o mineiro 
Francisco Martins Lustosa.

Riqueza, crime e confl ito andavam sem-
pre juntos no remoto e despovoado interior 
na metade do século XVIII. Em plena corrida 
pelos diamantes, as preciosidades fi cavam 
com quem chegasse antes, com a obrigação 
de entregar parte da coleta ao reino portu-
guês. 

Foi o rei João III (1502–1557) quem criou a 
regra tributária de que era imposto devido à 
Coroa um quinto de toda a produção de me-
tais e pedras preciosas introduzida no mer-
cado.

Envolvido em feroz luta entre mineiros e 
paulistas pela posse e controle das riquezas 
minerais, o português Francisco Lustosa foi 
acusado de cometer um crime nas Minas de 
Sapucaí, no Sudeste mineiro, das quais era o 
administrador.

Fugindo para o Sul, Lustosa se viu perse-
guido por uma bandeira punitiva da Câmara 
de Curitiba e se refugiou no sertão do futu-
ro Paraná. Especialista em minas, esbarrou 
com os diamantes descobertos por Ângelo 
Pedroso.

O sumiço dos diamantes 
Sabendo que a descoberta de minas assegu-
rava benesses junto ao rei português, de seu 
esconderijo na região diamantífera mandou 
a notícia de que descobriu jazidas e requeria 
as vantagens prometidas a quem encontras-
se minas.

Criava um problema para Pedroso, que 
pretendia ser o administrador das minas 
da região. Lustosa, de seu refúgio no Tibagi, 
declarava-se descobridor da lavra de Pedra 
Branca, e apesar de sua condição de fugitivo, 
era conhecido por sua capacidade de desco-
brir e administrar minas. 

Perseguido pelos mineiros, mas ligado às 
autoridades paulistas, Lustosa pedia que um 
fi lho fosse nomeado “escrivão das minas”, 
que signifi cava ter o controle sobre a explo-
ração de ouro e pedras preciosas. 

O naturalista Saint-Hillaire reportou que o 
diamante era retirado de contrabando, feito 
“não só por alguns habitantes do lugar como 
também por garimpeiros que vinham de fora 
e até mesmo da capitania de Minas Gerais” 
(Jeff erson de Lima Picanço e Maria José Mes-
quita, O Sertão do Tibagi, os diamantes e o 
mapa de Angelo Pedroso Leme [1755]).

Financiou fazendas
Falava-se em abundância de diamantes, mas 
só uma pequena parte chegava de fato a Por-
tugal, sempre em crise e agora tendo à frente 
a tarefa de reconstruir Lisboa, destruída pelo 
terremoto de 1755.

À medida que a cobrança se intensifi cava, 
crescia a ocultação, o desvio e o contraban-
do, fazendo também aumentar a fi scalização 
e o policiamento por parte de Portugal. 

O ouvidor de Paranaguá*, Antônio Melo 
Porto Carreiro, enviou ao Tibagi uma bandei-
ra de 200 soldados para controlar a ação dos 
posseiros e garantir o aproveitamento dos 
recursos minerais da região.

Encaminhada pela Câmara de Curitiba, a 
guarda se instalou no Registro de Nossa Se-
nhora do Carmo, na foz do Rio Capivari, para 

tência indígena. O capitão de cavalos dos 
Campos Gerais, Francisco Carneiro Lobo, 
supôs que os ataques dos índios se deviam 
à atração exercida sobre eles pelas ferra-
mentas portadas pelos tropeiros.

Não supôs que os ataques fossem um 
revide aos contínuos massacres sofridos 
pelas tribos indígenas, “a exemplo do que 
ocorreu com os Carijós, no litoral de Pa-
ranaguá, após longo período em que se 
constituíram objeto constante das ávidas 
bandeiras escravagistas” (Do Ouro à Soja, 
Secretaria do Planejamento do Paraná, 
1976).

O Oeste paranaense mais uma vez vivia 
uma situação incerta. Ocupá-la era uma 
necessidade, por conta do princípio inter-
nacional que assegurava o direito de posse 
por ocupação e moradia efetiva. 

Mas se havia ainda os Campos de Gua-
rapuava inteiros a aproveitar, com a pers-
pectiva de criação de muito gado, que 
interesse havia em se meter na mata para 
caçar encrencas com índios aguerridos e 
espanhóis armados? 

vigiar os garimpos de diamantes. Ali foi ins-
talado um forte militar e montes de diaman-
tes foram efetivamente encontrados. 

Uma parte foi para Lisboa, outra fez a ri-
queza dos futuros criadores de gado e Antô-
nio Porto Carreiro foi chamado a dar expli-
cações para a diferença de volume entre o 
grande tesouro que se supunha encontrado 
e a pequena quantia de fato remetida a Por-
tugal.

Denunciado pelos interesses que contra-
riou, Porto Carreiro foi preso em 1757, acu-
sado de dar sumiço nos diamantes parana-
enses.

*Cargo equivalente ao atual governador do 
Estado

As três tarefas
A grande prioridade portuguesa era fazer a 
colônia render o máximo para fortalecer o 
reino. Nesses meados do século XVIII foram 
defi nidas com ênfase as três tarefas que de-
veriam ser cumpridas na Capitania de São 
Paulo, que abrangia também o atual Paraná.

Para o governador Luís Botelho Mourão, 
as ações necessárias seriam “primeiro, de-
fender as fronteiras; segundo, povoá-la para 
que possa defender-se a si mesma e, terceiro, 
tornar lucrativo o uso das minas e dos bene-
fícios que venham a ser descobertos nes-
te vasto continente”.

Celebrado o entendimento com a 
Espanha em torno da entrega da Co-
lônia do Sacramento, o esforço portu-
guês estava agora direcionado a apoiar 
as demarcações, iniciadas em 1759, que 
defi niriam as fronteiras entre as regiões 
do Oeste do Paraná e os domínios espa-
nhóis. 

As comissões mistas de demarcação ini-
ciaram os trabalhos, mas progrediam lenta-
mente, enfrentando a resistência indígena e 
as difi culdades de acesso.

De volta às hostilidades
Não havia mapas para facilitar os tra-
balhos. As plantas existentes eram con-

fl itantes e crescia o descontentamento nos 
dois lados do colonialismo ibérico.

A morte do rei espanhol Fernando VI, em 
agosto de 1759, com a posterior ascensão de 
Carlos III, contrário ao tratado de 1750 com 
Portugal, veio causar uma enorme reviravol-
ta na região. O desenvolvimento dessas ten-
sões levou à quebra do acordo anterior.

Com a entrega de Sacramento em troca 
dos territórios espanhóis a Oeste da linha do 
Tratado de Tordesilhas, os tropeiros desbra-
varam no centro do Paraná, para além dos 
Campos Gerais, um território extremamente 
propício para a criação, descanso e engorda 
de animais: Guarapuava.

Os índios toleravam a presença dos por-
tugueses, que ainda eram poucos, mas a to-
lerância acabou a partir de 1760, quando os 
tropeiros já se espalham pelos Korumbang-
-Rê, denominação dos Campos de Guarapu-
ava na língua Caingangue.

Criar gado ou lutar na mata oestina?
As primeiras expedições que tentam con-
quistar a região fracassam frente à resis-

Em meados do século XX, mergulhador com escafandro recolhe diamantes no Rio Tibagi 

A “descoberta” dos Campos de Guarapuava e de Palmas foi um processo de controle militar e religioso da resistência indígena

Achar diamantes no Paraná e não entregá-los ao rei português era grave contravenção 

Riqueza, crime e confl ito




