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Paraná prepara auditorias para 
encerrar contratos de pedágio em 2021

ANEL DA INTEGRAÇÃO

O período das convenções partidárias se aproxima e o cenário 
político vai clareando. Enquanto vários nomes já fi guram como pré-
candidatos há meses, o prefeito Leonaldo Paranhos deve ofi cializar 
sua situação nos próximos dias. A principal tratativa será a defi nição 
do pré-candidato a vice. Esta semana apareceu neste cenário o 

nome do ex-secretário Juarez Berté (DEM), que se junta aos 
já cotados anteriormente Miroslau Bailak (PTB), Renato 
Silva (Republicanos) e Plinio Destro (PODE).

Quem será o vice?

Michel Lopes assume 2º 
mandato e quer Acic referência 

em soluções aos empresários
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CHARGE

FIQUE LIGADO

S e o ano de 2020 trouxe um cenário de pandemia 
mundial que impôs à humanidade uma traves-
sia longa e dramática e que todos gostaríamos 
não tivesse acontecido ou pudesse ser esque-

cida, nós na Sanepar focamos em garantir e ampliar as 
nossas ações para transformar e melhorar a qualidade de 
vida de milhões de pessoas. Trabalhamos para superar o 
cotidiano da quarentena, do isolamento e para deixar o 
novo normal o mais normal possível. E ainda fi zemos 
isso em meio à maior crise hídrica da história do Paraná 
que nos submete a um quadro mais agudo, de maiores 
difi culdades. É um momento de desafi os. É um tempo 
de obrigações e de deveres que nos leva a um olhar e a 
um agir pautados no esforço contínuo da superação.

Já aprendemos, pela forma evidente como o corona-
vírus expôs nossas fragilidades, que a saúde é o nosso 
bem maior e o nosso mais relevante patrimônio. Bus-
cá-la, protegê-la e garantir a sua promoção permanen-
te tornou-se a nossa missão. A melhoria nos índices de 
desenvolvimento humano passa pela implementação 
de um ciclo de saneamento, que começa na captação e 
tratamento da água que sai dos mananciais e poços, se-
gue para as residências e complementa-se na coleta e no 
tratamento do esgoto. 

Talvez não reste mais a menor dúvida de que saúde 
e saneamento andam lado a lado. Tampouco, que pro-
mover a saúde e preservar o meio ambiente são atos 
que devem acontecer ao mesmo tempo. São siameses. 
Não podemos abrir mão de um para ter o outro. Por isso, 
quando ligamos uma residência à nossa rede, conecta-
mos os nossos clientes a esse ciclo.

Já atendemos 100% da população dos 346 municípios 
onde atuamos com água tratada. Levantamento aponta-
do pela Agência Nacional de Águas (ANA) e divulgado no 
mês passado revela que o Paraná atingiu um índice de 
80,7% de saneamento. E a Sanepar trata 100% do esgoto 
coletado.

Promovemos saúde e prevenimos doenças quando 
dispobilizamos água potável e tratamos esgoto. Atender 
essas demandas cada vez mais básicas da sociedade faz 
parte da nossa rotina.

Esta é a nossa agenda e que estamos cumprindo para 
garantir mais qualidade de vida a cada paranaense. Para 
garantir mais saúde.

Temos a real dimensão da nossa tarefa e da nossa mis-
são que vamos continuar a cumprir. Do trabalho que 
temos que executar incansavelmente. Do esforço que 
não deve parar e dos investimentos que não podem ser 
medidos sem contabilizar os benefícios que vamos pro-
mover e consolidar no cotidiano de todos. 

Por isso, além de cuidar do dia a dia, estamos plane-
jando o futuro. De 2020 a 2024, a Sanepar pretende in-
vestir R$ 7,6 bilhões em obras de ampliação e melhoria 
dos seus sistemas de água e de esgoto. É um investimen-
to signifi cativo que confi rma o nosso compromisso com 
a efi ciência. Os recursos programados para os próximo 
cinco anos representam 70% a mais do que o volume in-
vestido no período de 2015 a 2019.

A evolução crescente nos investimentos da Sanepar 
explica, por exemplo, os indicadores de esgotamento sa-
nitário bem acima da média nacional. É o caso da capital 
Curitiba (96%) e de Maringá e Cascavel (acima de 98%), 
Londrina (94%), Umuarama (93%), Ponta Grossa (91%), 
Cornélio Procópio (98%), Jacarezinho (95%) e Santo An-
tônio da Platina (94%), só para citar algumas cidades que 
confi rmam o relatório da ANA.

Usufruir de saúde é condição verdadeira para existir-
mos. Levar saúde aos paranaenses é a condição da exis-
tência da Sanepar. Hoje, quando comemoramos o Dia 
Nacional da Saúde, podemos brindar com um copo da 
mais pura água, vinda diretamente das torneiras, e es-
tender esse brinde a todos os dias do ano. Saúde, Paraná!

Saúde, Paraná!

A tragédia que 
aconteceu esta 
semana em 
São José dos 
Pinhais, quan-
do oito pessoas 
morreram e 
várias fi caram 
feridas num 
engavetamen-
to de trânsito, liga o sinal de alerta 
para um período crítico que estamos 
entrando. Tudo indica que o acidente 
na BR 277 aconteceu pela falta de vi-
sibilidade em função da fumaça de-
corrente de queimadas às margens da 
rodovia. 

As ocorrências de incêndio em vege-
tação estão cada vez mais comuns no 
Paraná. Com a mudança de tempera-
tura, o tempo fi ca mais seco, a umida-
de relativa do ar cai e as queimadas à 
beira das rodovias e nas matas se tor-
nam mais corriqueiras nesta época do 
ano. Para agravar a situação, o estado 
está enfrentando um dos anos mais se-
cos de sua história. 

Desde o começo do ano já foram re-
gistrados 6.425 casos de incêndio em 
vegetação no Paraná, sendo que 1.145 
dessas ocorrências foram às margens 
de rodovias. Isso representa um incên-
dio a cada quatro horas e meia. 

O contato da vegetação seca com as 
bitucas de cigarro lançadas pelas jane-
las dos veículos é uma das principais 

causas dos in-
cêndios. Fogo 
para limpeza 
de terrenos, 
queima de 
lixo, foguei-
ras, queima-
das para fi ns 
agrícolas não 
autorizadas e 

balões também aparecem na lista de 
causadores dos incêndios em rodovias. 
Nas faixas de domínio das rodovias, 
boa parte dos focos é provocada pela 
própria população vizinha.

Nas rodovias, além do problema 
ambiental, o alastramento do fogo 
representa insegurança para os moto-
ristas, porque a fumaça reduz a visibi-
lidade e aumenta o risco de acidentes, 
principalmente colisão traseira. Foi o 
que aconteceu domingo em São José 
dos Pinhais. 

Por isso, os motoristas devem redo-
brar os cuidados em rodovias nessas 
condições. A fumaça na pista, decor-
rente de queimadas, provoca redução 
de visibilidade e irritação nos olhos e 
sufocamento. 

A recomendação das autoridades é 
que os motoristas devem atravessar a 
cortina de fumaça somente se haver 
visibilidade sufi ciente. Mesmo assim, 
cercados de vários cuidados para que 
tragédias como a de domingo passado 
não se repitam. 

8 DE AGOSTO
1974 - Cascavel fi rma com o Banco Nacional 
da Habitação (BNH) convênio de adesão ao 
Projeto Cura, início da revolução urbana que 
acompanhou o boom agrícola.

9 DE AGOSTO
1964 - Líder tra-
balhista Walter 
Pecoits (foto) é 
preso e tortura-
do na delegacia 
de Cascavel, 
onde tem um 
olho vazado.
1980 - Fundada 
a Sociedade 
Rural do Oeste 
Paranaense.

10 DE AGOSTO
1854 - Surge a Polícia Militar do Paraná 
como corporação regularmente organizada, 
com a Lei Provincial nº 7.
1965 - Missão do governo japonês chega a 
Cascavel para avaliar o potencial e as pers-
pectivas da região.
1986 - Inaugurado no Parque Ecológico 
Danilo Galafassi o Museu de História Natural 
Augusto Ruschi.

11 DE AGOSTO
1953 - Lei 26 reúne projetos dos vereadores 
Adelar Bertolucci e Adelino Cattani e dá os 
primeiros nomes ofi ciais a ruas da cidade. 
1979 - Morre em acidente automobilístico, 
no Rio Grande do Sul, o ex-vereador presiden-
te da Câmara de Cascavel, Luiz Picoli.

12 DE AGOSTO
1906 - Instalado o Município de Prudentó-
polis.
1953 - Lei 27 dá ao Aeroporto Municipal o 
nome do coronel Adalberto Mendes da Silva.
1971 - Criada a Universidade Oeste do Para-
ná pela Lei Municipal nº 866/71.

13 DE AGOSTO
1888 - Nasce o engenheiro Francisco Natel 
de Camargo, um dos construtores da Estrada 
Estratégica, futura BR-277.
1929 - Adolpho Cortese, fundador da Coopa-
vel e da Acic, nasce em Marau (RS).

14 DE AGOSTO
1936 - Nasce Idília Xavier, benemérita do 
ensino superior no Oeste paranaense. 
1979 - Antônio Heleno Rodrigues dos Santos, 
diretor do jornal Fronteira do Iguaçu, é execu-
tado com quatro tiros na Rua General Osório, 
ao lado da Catedral.

Claudio Stabile

FIQUE LIGADO

Claudio Stabile é diretor-presidente da Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar)

A SEMANA NA HISTÓRIA
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POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

O projeto de reeleição do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) avançou durante a se-
mana. Ele disse na imprensa que começará a tratar do assunto a partir do próximo 
dia 15. A ideia é abrir agenda de conversas com dirigentes de partidos aliados e 
fazer um balanço da situação. Se o grupo tiver nome melhor, o humilde e despoja-
do alcaide abre mão da disputa. Se não...

A expressão é fi gurativa, até porque os dois não são adeptos ao tabagismo. 
No entanto, a nota quer registrar o comportamento maduro dos vereadores 
Rômulo Quintino (PSC) e Rafael Brugnerotto (PL), ambos superando mal en-
tendido ocorrido em sessão plenária. O primeiro se desculpou e o outro acei-
tou a explicação. Rômulo usou a expressão “autointitula” em relação à sólida 
formação profi ssional de Rafael na área do Direito. O legislador se considerou 
ofendido e chegou a representar na Comissão de Ética e Decoro. Por enquan-
to, tudo pacifi cado.

Paranhos admite interesse por alguns nomes co-
gitados para vice na chapa dele. Os empresários 
Plinio Destro (PODE), Renato Silva (Republicanos) 
e o médico Miroslau Bailak (PTB), estão cogitados. 
A surpresa da semana fi cou por conta da inclusão 

do nome de Juarez Berté (foto), do DEM, como 
possível parceiro na dobrada. A citação feita 

pelo próprio Paranhos aconteceu durante en-
trevista ao repórter Jota Oliveira/Massa FM. 
O tom amistoso sinaliza reaproximação 
ao ex-secretário de Meio Ambiente, com 

quem cortou relações desde o episódio 
da troca de tubos na ponte do parque 
ambiental do Morumbi. O caso foi pa-
rar no Gaeco.

Concursado há 25 anos, o servidor público Valdir dos An-
jos, 44, responde pelo setor de informação e atendimento 
da prefeitura, incluindo a Ouvidoria 156. O agente jul-
ga saber bem do que o cidadão fala quando pede 
ajuda nas demandas. O fi lho do Waltão da Banca 
e dona Rosa é mais um dos prováveis preten-
dentes à vaga na Câmara Municipal. Irmão do 
polêmico teatrólogo Wanderley dos Anjos, 
já falecido, tem licenciatura plena no curso 
de Pedagogia e pós-graduação em Admi-
nistração Pública. Foi gerente de ação cultural da Secretaria de Cultura; coorde-
nador do programa TFD da Sesau; de projetos de lazer da Secesp; e assessor no 
IPMC. Além disso, professor em instituições de ensino. Valdir tem projetos fo-
cando o funcionalismo, amparo aos idosos, crianças, adolescentes e famílias em 
situação de vulnerabilidade psicossocial. Nos últimos anos, segundo ele, aconte-
ceram fatos envolvendo vereadores e maculando o Legislativo. Foram escânda-
los relacionados a rachadinhas de salários de assessores, pedidos de propinas e 
outros lances negativos, alfi neta. “É momento da mudança com qualidade. Estou 
apto para fazer a diferença”, conclui.

A possibilidade de Juarez Berté desistir 
da eventual disputa ao Paço, apoiando 
a tentativa de reeleição do prefeito Le-
onaldo Paranhos, não agrada parte dos 
pré-candidatos a vereadores do DEM. A 
coluna apurou que Mário de Sá (foto), 
Rosana Anastácio, Tiago Almeida, Pas-
tor Edson Rodrigues, Paulo Janke e Da-
niel Chimia Scalco, entre outros, caso 
Berté recue, falam em apoiar outro 
nome na convenção. Mário de Sá con-
fi rma que topa.

Pequenos e médios comerciantes de 
Cascavel terão opção qualifi cada no 
momento de cravar voto para vereador. 
O indicativo é fornecido pelo pré-can-
didato ao Legislativo, Marcos Bertoli 
(PSD), para quem o momento requer 
encarar e não fugir dos desafi os. Des-
de cedo ligado ao comércio, o con-
sultor de negócios é ex-presidente da 
CDL, com serviços prestados na Acic, 
Caciopar e diretoria da Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas. Le-
ciona no curso de Administração, na 
FAG, coordena a ONG Iadas. Na área 
política coordenou campanhas como 
a do ex-secretário Arnaldo Curioni, 
ex-deputado Eduardo Sciarra e a que 
elegeu o prefeito Leonaldo Paranhos e 
Jorge Lange. Casado com Viviane há 
40 anos, tem as fi lhas Brunna e Anne 
Caroline, além dos netos Lucca, Luísa 
e Arthur. Natural de Curitiba, virou cas-

cavelense desde 1974 e nunca deixou 
o município, graduando como adminis-
trador e atuando forte no social, outra 
de suas bandeiras políticas defendi-
das já na pré-campanha. 
Boa sorte.

Paranhos fala no vice 
Vereadores 

fumam 
cachimbo 

da paz 

Renato x Plinio 

DEM racha no 
apoio a Paranhos 

Valdir, fi lho do Waltão, 
quer ser vereador 

Bertoli avança como pré do PSD 

Rômulo e Brugnerotto são base do governo Flávio Ulsenheimer

Valdir, sem rachadinha

Concursado há 25 anos, o servidor público Valdir dos An-
jos, 44, responde pelo setor de informação e atendimento 
da prefeitura, incluindo a Ouvidoria 156. O agente jul-
ga saber bem do que o cidadão fala quando pede 
ajuda nas demandas. O fi lho do Waltão da Banca 
e dona Rosa é mais um dos prováveis preten-
dentes à vaga na Câmara Municipal. Irmão do 

Valdir, fi lho do Waltão, 

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ A advogada e servidora pública na Câmara, Dani Braz (PT), recuou de 
disputar vaga no Legislativo. É possível que também se demita da função 
pública e encare novos projetos.

☆ O prefeito Leonaldo Paranhos abriu os olhos e, pelo menos por en-
quanto, está desistindo de forçar a transferência das guardas para junto 
do SIM/PR no Brasmadeira. Teimou até ver que se tratava de bola fora. Já 
o vereador Roberto Parra não abandonou a ideia.

☆ De acordo com a legislação, segunda-feira próxima será o último dia 
dos comunicadores Sérgio Ricardo e João Diego nas rádios Stúdio e Ta-
robá, respectivamente. Os dois são pré-candidatos a vereador no PROS 
e Republicanos. 

☆ O ainda prefeiturável Juarez Berté (DEM) também confi rma ser cogi-
tado para ocupar posto no time do governador Ratinho Massa. Os dois 
devem tratar do assunto na próxima semana.

☆ Alguns órgãos de imprensa estão esquecendo de incluir o Major Ar-
sênio e o Coronel Jerônymo na lista de pré-candidatos a prefeito e vice 
de Cascavel. O presidente do PRTB, Paulo Moreira, garante que a dupla 
trabalha forte no projeto.

Paranhos admite interesse por alguns nomes co-
gitados para vice na chapa dele. Os empresários 
Plinio Destro (PODE), Renato Silva (Republicanos) 
e o médico Miroslau Bailak (PTB), estão cogitados. 
A surpresa da semana fi cou por conta da inclusão 

do nome de Juarez Berté (foto), do DEM, como 
possível parceiro na dobrada. A citação feita 

pelo próprio Paranhos aconteceu durante en-
trevista ao repórter Jota Oliveira/Massa FM. 
O tom amistoso sinaliza reaproximação 
ao ex-secretário de Meio Ambiente, com 

quem cortou relações desde o episódio 

Marcos e sua família Divulgação
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Governo prepara 
auditorias para encerrar 
contratos de pedágio 

co-fi nanceiro, passivos socioam-
bientais e eventuais condições 
contratuais não atingidas por am-
bas as partes; encerramento dos 
convênios de delegação, em que 
o governo federal delegou a admi-
nistração de rodovias federais ao 
governo estadual para serem con-
cessionadas.

“Queremos especialistas de 
altíssima qualidade, com muita 
experiência, analisando cada as-
pecto das concessões de pedá-
gio vigentes, tudo o que foi feito 
e deixou de ser feito nesses 24 
anos”, disse o secretário estadual 
de Infraestrutura e Logística, San-
dro Alex. Segundo ele, o conjunto 
desse trabalho dará a segurança 
jurídica necessária para encer-
rar esses contratos e fi nalmente 
fechar esse episódio da história 
paranaense. “No novo Anel de In-
tegração vamos ter tarifas justas, 
serviços de conservação das ro-
dovias, e também investimentos 
em infraestrutura que vão garantir 
que o Paraná continue crescendo”, 
acrescentou.

As licitações serão na modali-
dade pregão eletrônico, em que 
as interessadas fazem lances com 
ofertas cada vez menores. As ses-
sões de disputa de lances estão 
marcadas para o dia 19 de agosto, 
às 14h30 para o edital de geren-
ciamento e apoio à fi scalização; e 
para o dia 20 de agosto, às 14h30, 
para o edital de auditoria e ava-

liação das faixas de rolamento e 
acostamentos. Será considerada 
vencedora a empresa que oferecer 
o preço mais vantajoso e atenda 
todos os requisitos dos editais. 
Está previsto um investimento de 
R$ 19,6 milhões e R$ 14,8 milhões, 
respectivamente, para execução 
de todos os serviços necessários.

Ainda serão publicados editais 
para auditoria e avaliação dos 
bens móveis e imóveis que inte-
gram o patrimônio das conces-
sionárias; auditoria e inspeção 
das condições das Obras de Arte 
Especiais (como viadutos e trin-
cheiras), Obras de Arte Correntes 
(como bueiros), estruturas de con-
tenção de taludes e dispositivos de 
drenagens nas rodovias do Anel de 
Integração; e auditoria e avaliação 
da sinalização horizontal, vertical 
e dispositivos de segurança exis-
tentes nessas rodovias.

Concessões 
Em 1996 foram fi rmados convê-
nios de delegação para explora-
ção de rodovias federais entre o 
Governo do Paraná e o Governo 
Federal, abrindo espaço para a li-
citação e assinatura dos contratos 
de concessões no ano seguinte, 
divididos em 6 lotes e com prazo 
de 24 anos. Os contratos foram 
modifi cados ao longo dos anos, 
com termos aditivos assinados em 
1998, 2000, 2002, 2014, 2015, 2016, 
2017 e 2018.

Atualmente 2.505,2 quilômetros de rodovias federais e estaduais 
compõem o atual Anel de Integração, que será encerrado em 
novembro de 2021

OESTE

O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) ini-
ciou nesta quarta-feira (5) a publi-
cação de editais de licitação para 
contratar empresas que irão atuar 
na fi scalização de todas as medi-
das, atividades e obrigações do 
encerramento dos contratos dos 

pedágios que compõem o atual 
Anel de Integração.

Atualmente 2.505,2 quilômetros 
de rodovias federais e estaduais 
compõem o atual Anel de Integra-
ção, que será encerrado em no-
vembro de 2021.

Os trabalhos serão divididos em 

três atividades principais: recebi-
mento dos bens das concessioná-
rias, tanto os que foram cedidos 
no início do contrato quanto os 
que foram adquiridos ao longo 
das décadas; encerramento dos 
contratos de concessão, incluindo 
análise do reequilíbrio econômi-

As rodovias são pedagiadas no Paraná desde 1997. Contratos terminam em 2021 Divulgação
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GERAL
Kwid Zen 2021

A partir de

Condição válida para operações com pessoa física para a aquisição perante a Rede de Concessionárias Renault para o veículo KWID ZEN 1.0 12V + RADIO, 0Km, no/modelo 20/21, 
pintura metálica, preço a pagar à vista: R$ 42.950, com IPVA 2021 + Emplacamento grátis. Incluso: Frete. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Exclui-se desta condição
 vendas diretas, frotistas, táxi e PCD. Imagens meramente ilustrativas.Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referente a versões especí�cas. 
Para mais informações, consulte a concessionária Open Veículos. Condição válida até 31/08/2020 ou enquanto durar o estoque de 02 veículos. Garantia de 3 anos ou 100 mil 
quilômetros, o que ocorrer primeiro, conforme consta no Manual de Garantia e Manutenção. No trânsito, dê sentido à vida.

Maior porta-malas da categoria Quatro airbags

Nosso Whatsapp: (45) 99971-3132
Av. Brasil, 1339 - Jardim Gramado - Cascavel PR

A partir de

42.950R$ Emplacamento e IPVA 2021 grátis

Completaço
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Oeste responde por 23% do Valor Bruto 
da Produção Agropecuária do Paraná 

O Valor Bruto da Produção Agro-
pecuária (VBP) do Paraná em 2019 
atingiu R$ 97,7 bilhões, maior va-
lor nominal já registrado na série. 
E a região Oeste foi responsável 
pela maior participação nesse re-
sultado recorde, com 23%, segui-
do do Norte (14%), Sudoeste (12%) 
e Noroeste (9%).

Na comparação com o VBP de 
2018, que foi de R$ 89,78 bilhões, 
o resultado representa um ganho 
real de 3%, e um crescimento no-

minal – sem os descontos da infla-
ção -, de 9%. As informações são 
do Departamento de Economia 
Rural (Deral) da Secretaria de Es-
tado da Agricultura e do Abasteci-
mento.

Os números preliminares, cor-
respondentes aos valores reais, 
representam o faturamento bruto 
dos produtores com a comerciali-
zação da safra 2018/19, incluindo 
cerca de 350 produtos da agrope-
cuária e o desempenho das regi-

ões e municípios paranaenses.
Na avaliação do chefe do Deral, 

Salatiel Turra, o resultado recor-
de se deve principalmente aos 
preços, já que a produção de al-
gumas culturas, como a soja, não 
correspondeu às estimativas ini-
ciais. Outro fator que contribuiu 
positivamente foi a diversificação 
característica da agropecuária pa-
ranaense. 

“O Paraná tem pequenos e mé-
dios produtores cada vez mais 

capacitados para produzir me-
lhor e em maior quantidade. Isso 
também é reflexo da assistência 
técnica, ações da Secretaria e do 
empenho dos trabalhadores do 
campo”, diz.

O secretário estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara, lembra que o valor 
vai ajudar a compor o Fundo de 
Participação dos Municípios. “São 
números relevantes que expres-
sam a grandeza do agro paranaen-

VBP do Paraná em 2019 foi de R$ 97,7 bilhões, o maior valor nominal já registrado em todos os tempos

Secretaria de Saúde pede 
que cascavelenses evitem 
aglomerações no Dia dos Pais
A Secretaria de Saúde de Cascavel 
alerta à população para que evite 
aglomerações em família com o 
objetivo de comemorar o Dia dos 
Pais. Todos os cuidados continu-
am necessários nesse momento. 
A justificativa para a recomenda-
ção está relacionada ao número 
de infectados assintomáticos, que 
possam transmitir o vírus, espe-
cialmente, em idosos, que podem 
evoluir com complicações mais 
graves e em alguns casos evoluir 
para óbito. 

O alerta vai de encontro com o 
número de infectados nas sema-
nas seguintes do Dia das Mães, em 
que a Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de Saúde 

do município e a do Estado regis-
traram um aumento considerado 
de casos confirmados da doença 
e, também, na taxa de letalidade. 

“Os dados mostram claramen-
te que a Covid-19 infecta a popu-
lação economicamente ativa e 
esses podem ser os responsáveis 
pela transmissão a idosos, prin-
cipalmente durante encontros de 
família. Chegamos aos seis meses 
de ações e estratégias de enfren-
tamento a Covid-19 e não pode-
mos, agora que os números são 
um pouco mais confortáveis, per-
mitir que a curva de casos volte a 
crescer”, alertou o secretário mu-
nicipal de Saúde, Thiago Daross 
Stefanello. 

OESTE

As atividades da pecuária, como a suinocultura, lideram a participação no VBP

Brasil e Paraguai discutem protocolo 
para reabertura da Ponte da Amizade 
Autoridades brasileiras e para-
guaias estão trabalhando para a 
reabertura da Ponte da Amizade, 
que liga Foz do Iguaçu, no Para-
ná, a Ciudad del Este, no Para-
guai. A principal ligação terrestre 
entre os dois países está fechada 
desde 18 de março deste ano, 
causando vários prejuízos eco-
nômicos e sociais, em especial 
para as pessoas mais pobres, que 
dependem desse comércio para 
sobreviver.

A retomada gradativa da eco-
nomia entre os dois países tem 
como base dados da redução de 
casos confirmados de Covid-19 
na região.

Em Brasília, a iniciativa te-
ria sido vista com bons olhos. A 
abertura gradual da ponte seria 

feita de forma escalonada a par-
tir da criação de um corredor sa-
nitário, que permitiria o trânsito 
entre as duas cidades fronteiri-
ças.

A região é uma das mais pre-

judicadas pelo fechamento da 
ponte, por onde normalmente 
circulam milhares de pessoas e 
passa boa parte da riqueza para-
guaia rumo aos mercados brasi-
leiros.

Ponte da Amizade está fechada desde o dia 18 de março Rádio Cultura Foz

se”, afirma. Segundo Ortigara, em 
2020 os números devem ser ainda 
mais expressivos, porque o agro-
negócio, na contramão de outros 
setores da economia brasileira, 
está em crescimento. 

“Nossa expectativa é de que, 
com a grandeza da safra de grãos 
e o crescimento consistente no 
setor da pecuária, os números do 
VBP poderão superar R$ 110 bi-
lhões”.

De maneira geral, os produtos 
da pecuária paranaense lideram 
a participação no VBP. Eles foram 
beneficiados pelos preços regis-
trados no período impulsionados 
tanto pela demanda interna como 
externa.

Metade do faturamento do Es-
tado em 2019 veio desses itens, 
enquanto que no ano anterior a 
participação era de 47%. Soma-
dos, os produtos do grupo ren-
deram R$ 48,46 bilhões em 2019, 
um crescimento real de 9%. As ex-
portações de carnes contribuíram 
para o resultado, já que tiveram 
um aumento de 9% no fatura-
mento e 5% no volume em 2019 
na comparação com 2018.

Cerca de 21% das proteínas ani-
mais que o Paraná exportou tive-
ram a China como destino.

Os grãos e outras grandes cultu-
ras representam 39% do valor to-
tal, com faturamento de R$ 38,39 
bilhões. Os produtos florestais (R$ 
4,4 bilhões) e o grupo das horta-
liças (R$ 4,6 bilhões) participam 
com 5% do VBP estadual, enquan-
to as frutas (R$ 1,6 bilhão) corres-
pondem a 2%.
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CASCAVEL

Abertura Baixas

2111

895

2018

Em números

Abertura de empresas é 64% 
maior que fechamentos 

Mas, tem muita gente sofrendo em função das restrições impostas 
pelo novo coronavírus

APESAR DA CRISE

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Ter o negócio próprio. Esse é so-
nho de milhares de brasileiros. E 
isso não é diferente em Cascavel, 
onde apesar da crise em função 
das restrições impostas pelo novo 
coronavírus, o volume de abertu-
ra de empresas no primeiro se-
mestre de 2020 foi 64% maior do 
que o de fechamentos. 

De acordo com dados do Muni-
cípio o primeiro semestre de 2020 
foi bastante positivo no compa-
rativo com o mesmo período de 
2019 e 2018. Nos seis primeiros 
meses deste ano foram abertas 
2.660 empresas, crescimento de 
9% no comparativo com 2019 e 
de mais de 20% em 2018. Foram 
abertas 2.418 empresas no ano 
passado e 2.111 no ano anterior.

Já em relação ao fechamento 
de empresas o primeiro semestre 
do ano passado foi o pior dos úl-
timos três anos e, na época, sem 
coronavírus. Em 2019, 1.129 em-
presários precisar encerrar suas 
atividades. No ano anterior foram 
895 e, nestes primeiros seis meses 
de 2020 foram 947.

Mas, nem tudo são fl ores. Mui-
tos empresários têm passado 
maus bocados e, por isso, lutam 
arduamente para não ter que fe-
char as portas.

Sonho interrompido
A empresária Dayane Cristine de 
Paula é um destes casos que vem 
batalhando para sobreviver na 
pandemia. Ela trabalha com aces-
sórios da linha afro. Com boas 
vendas online e na informalida-
de em todo ano passado, ela viu 
o sonho de ter uma loja se tornar 
um problema em épocas de pan-
demia. “Vendia super bem pela 
internet, via redes sociais e sur-

Foi marcada para o dia 8 de se-
tembro, às 14 horas, a licitação 
para a contratação de empresa 
visando a construção da Unida-
de de Saúde da Família (USF) do 
bairro Universitário. A obra tem 
valor máximo estipulado em R$ 
3.305.764,30.

A obra englobará uma unidade 
de saúde da família porte IV, uma 
academia da saúde com área 
de vivência, estacionamento e 
paisagismo. A unidade de saú-
de poderá comportar até qua-
tro equipes de saúde da família 
completas.

Fazer da Acic uma referência na 
prestação de serviços e soluções 
às empresas é uma das metas da 
nova diretoria da entidade, em-
possada ofi cialmente na noite de 
terça-feira (4). Na ocasião tomou 
posse o presidente reeleito Michel 
Lopes. Pela primeira vez na histó-
ria de 60 anos da Acic, a assem-
bleia de posse da nova diretoria 
ocorreu de forma não presencial. 
Devido às restrições, a entidade 
realizou a solenidade a partir de 
uma plataforma virtual. O mesmo 
já havia ocorrido uma semana an-
tes, quando também de maneira 
inédita a nova diretoria foi eleita 
remotamente. 

Licitação para 
construção de USF 
Universitário será 
realizada dia 8 de 
setembro

Tornar Acic 
referência em 
soluções aos 
empresários é 
meta de Michel

SAÚDE DA FAMÍLIANOVA GESTÃO

A Prefeitura de Cascavel  preten-
de investir até R$ 5,8 milhões em 
alugueis de barracões para que 
empreendedores iniciem novos 
negócios ou expandam seus ser-
viços. 

O objetivo do programa Barra-
cão Produtivo é fomentar o em-
prego na retomada econômica 
após o período mais crítico da 
pandemia do novo coronavírus.

A meta é incentivar pelo me-
nos 100 empresas em sete dife-
rentes categorias. 

O programa prevê pagamento 
de alugueis entre R$ 1 mil e R$ 7 
mil por um período de até dois 
anos.  

A Prefeitura de Cascavel regu-
larizou esta semana a área que 
abrange a 32 moradias, no Jardim 
Amizade. As famílias benefi ciadas 
comemoraram a regularização 
fundiária, lembrando que é uma 
luta de 15 anos pela regularização 
fundiária. 

O presidente da Cohavel, Adani 
Triches, disse que as famílias po-
derão pagar pelas moradias em 
180 vezes e que, na terça-feira, foi 
assinado o contrato de compra e 
venda. Quando houver a quitação 
desses imóveis, a Cohavel vai ou-
torgar uma escritura pública que 
transformará eles em proprietá-
rios defi nitivos da área. 

Prefeitura vai 
pagar aluguel de 
barracões para
incentivar emprego

Prefeitura 
regulariza área 
onde vivem 
32 famílias

RETOMADA ECONÔMICA

JARDIM AMIZADE

Após mais de 100 dias fechado 
por conta da pandemia do co-
ronavírus , o Lago Municipal de 
Cascavel, principal cartão-postal 
da cidade, voltou a abrir os por-
tões e receber a população desde 
o último fi nal de semana.

Os cascavelenses encontraram 
um cenário diferente no local. 
Isso porque nesse tempo em que 
fi cou fechado, melhorias foram 
feitas. A mais notável delas é nova 
ponte do lago. Ela foi construída 
com estrutura de metal e piso de 
madeira, teve o investimento de 
R$ 207 mil.

Lago Municipal está 
aberto após 100 dias 
de fechamento por 
conta da pandemia

COM NOVA PONTE

Foi aprovado pela Câmara de 
Cascavel esta semana Projeto 
de Lei que permite os consumi-
dores residenciais, comerciais e 
industriais o direito de instala-
rem dispositivos na rede de água 
para comparar o consumo real 
com o que é marcado no hidrô-
metro. 

O projeto tem como objetivo, 
segundo os autores, “garantir 
a efetivação do direito à pro-
priedade”, assegurando total li-
berdade para que proprietários 
possam dispor de seus imóveis 
sem a interferência de terceiros. 

Consumidor poderá 
instalar dispositivo 
para conferir 
consumo marcado 
no hidrômetro

SANEAMENTO

2660

947

2020

A empresária Dayane de Paula abriu sua loja em fevereiro deste ano e 
desde março passa por difi culdades

giu a oportunidade de abrir mi-
nha loja física este ano. Eu e meu 
esposo pensamos cada detalhe, 
abrimos empresa, encontramos 
um lugar e estudamos formas de 
não ter muitas despesas para fa-
zer tudo funcionar perfeitamen-
te. Abri a loja em fevereiro com a 
perspectiva de ser um sucesso, já 
que trabalho com uma linha que 
tem um público específi co e com 
peças exclusivas”.

Dayane conta que, menos de 
um mês depois, viu seu sonho 
desabar. “Em março tivemos o 
lockdown e com três crianças 
pequenas, sem ter onde deixá-
-los, precisei fechar a loja e voltar 
para as vendas online”.

Segundo ela, como o espo-
so trabalha e por não possuir 
família em Cascavel, o fato de 
precisar cuidar dos fi lhos e a 
queda signifi cativa nas vendas, 

a desmotivaram. “Mesmo com 
peças lindas, diferentes e com 
baixo custo, meus produtos são 
considerados supérfl uos e, com 
isso, as vendas presenciais se 
reduziram a quase zero”. A em-
presária cita que a estrutura da 
loja continua na sala comercial, 
mas que ela não tem conseguido 
trabalhar. “Creio que se continu-
ar assim vou fechar as portas de 
vez e voltar à informalidade. Não 
tenho com quem deixar as crian-
ças, não posso levar elas comigo 
porque há risco de se contami-
nar com o coronavírus e pior, as 
vendas são mínimas. Felizmente 
trabalho freelancer com criação 
de cartazes, mas minha família 
não consegue se manter sem 
que eu tenha vendas signifi cati-
vas para valer a pena as despesas 
como aluguel, água, luz, impos-
tos, entre outros”, lamenta.

2418

1129

2019
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Não abuse do excesso de confi ança. É 
importante dar atenção aos assuntos 
pessoais e priorizar seus projetos e 
objetivos de vida. Lembre-se que é um 
ano que vem exigindo foco e paciên-
cia. O céu da semana pede tempo com 
amigos e família. 

Touro  (21/4 a 20/5)
A vida familiar e doméstica pede 
atenção e podem trazer alguma res-
ponsabilidade extra. É importante ter 
seus valores e prioridades defi nidos, 
para não se perder pelo caminho. 
Não escolha nada de que possa se 
arrepender depois.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
A partir da metade da semana as 
coisas podem fi car um pouco mais 
tranquilas. Não saia contando seus 
planos para qualquer pessoa. Foco 
no que é mais importante e comece 
sempre pelas prioridades.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Aproveite para pensar em como ter 
mais qualidade de vida e disponibi-
lizar mais tempo para as coisas que 
são de fato mais importantes. O céu 
do momento pede cuidado com a 
saúde e pode trazer boas oportunida-
des no trabalho.

Leão  (22/7 a 22/8)
O céu do momento pode trazer im-
previstos e turbulências e você preci-
sa ter criatividade e fl exibilidade pra 
lidar. O momento é de resolver situa-
ções antigas e pendencias, inclusive 
envolvendo pessoas. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
É importante que você dê passos 
mais lentos e faça tudo com cautela 
e aquela tradicional atenção aos de-
talhes. Você está entrando em uma 
fase de profundas refl exões e avalia-
ções internas e muita coisa tende a 
fl uir nas próximas semanas. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Você pode investir mais em cursos 
e estudos, já que os assuntos inte-
lectuais e o conhecimento estão em 
pauta. Cuidado para não criar expec-
tativas e ilusões, especialmente em 
seus relacionamentos.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Assuntos de trabalho pedem aten-
ção e podem trazer sucesso, mas 
sua vida pessoal e os assuntos de 
família devem ser priorizados, ou 
pelo menos incluídos em sua rotina. 
Não exagere e não faça nada com 
pressa. Cuidado com a saúde e o 
seu corpo.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
A pressa, neste momento, sem dúvi-
da é inimiga da perfeição. Então, faça 
tudo com cuidado e evite também as 
conversas e negociações mais com-
plicadas. As conversas tendem a ser 
conturbadas e não vão resolver mui-
ta coisa.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Sua vida precisa ser mais organiza-
da. De qualquer forma, assuntos de 
trabalho podem fl uir e você pode se 
sentir mais produtivo. Evite as con-
versas mais delicadas. E aproveite 
esses dias para cuidar das coisas 
mais materiais e práticas.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Algumas turbulências podem acon-
tecer e os imprevistos podem correr 
soltos. Seja fl exível, e especialmente 
paciente nos contratempos que en-
volvem outras pessoas. Relaciona-
mentos passam a ser foco na sua 
atenção.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Você precisa estar atento a cada 
proposta. Mas evite as conversas e 
decisões mais defi nitivas. O céu do 
momento é delicado e pede uma boa 
escolha no momento de falar, e tam-
bém na escolha das palavras.

Humor

Cruzada

Está morto?
Dois caçadores estão na fl oresta 
e um deles cai duro no chão. Ele 
não parece estar respirando e seus 
olhos estão paralisados. O colega 
liga para um serviço de emergên-
cia: 
- Meu amigo está morto! O que 
devo fazer? 
O atendente responde:
- Calma, que eu posso ajudar. Pri-
meiro, certifi que-se de que ele está 
morto.

Após um breve silêncio, ouve um 
disparo. De volta ao telefone, o ca-
çador pergunta: 
- Resolvido. E agora?.

Matando o marido
Uma loira, desconfi ada de que o 
marido está tendo um caso, com-
pra uma arma para ajustar contas. 
No dia seguinte, chega em casa e 
encontra o maridão com uma bela 
ruiva.

Ela pega a arma, aponta para a 
própria cabeça, mas o esposo pula 
da cama e implora para que ela não 

se mate. A loira, histérica, respon-
de:
- Cala a boca, que você é o próxi-
mo!.

Joãozinho atrasado 
Mais uma vez, Joãozinho chega 
atrasado à escola.
- O que houve dessa vez, Joãozi-
nho?
- Fui atacado por um pit-bull no ca-
minho da escola, professora!
- Nossa! E tá tudo bem? Ele mordeu 
você?
- Morder ele não mordeu. Mas co-
meu toda a lição de casa.

Leite fervendo
- Joãozinho, preciso regar as plan-
tas lá no quintal. Preste atenção 
quando ferver o leite, hein?
- Claro, mamãe.

O leite ferveu e o chão da cozinha 
fi cou todo molhado. Quando a mãe 
voltou, não acreditou no que viu.
- Mas, Joãozinho, eu te pedi para 
prestar atenção quando fervesse 
o leite.
- E eu prestei. Eram exatamente 
10h35. 

SAÚDE

A proteína é um dos nutrientes que 
mais fi caram nos holofotes nos úl-
timos anos. E o interesse e o con-
sumo deixaram de ser foco apenas 
da turma que puxa ferro e busca 
um corpo musculoso e tonifi cado. 
Cada vez mais pessoas procuram 
adotar uma alimentação equilibra-
da, dedicando um bom espaço a 
esse nutriente.
De fato, inúmeras pesquisas con-
fi rmam os benefícios da ingestão 
de proteína não só para o ganho e 
a manutenção da massa muscular 
mas também no aumento da sa-
ciedade, no controle do peso e na 
qualidade de vida em diferentes 
faixas etárias. 
As constatações da ciência e os 

O papel da proteína em 
um estilo de vida saudável
Médico explica a importância da proteína na dieta e por que a ingestão 
adequada ajuda a conservar a massa muscular e controlar o peso 

desenvolvimentos da indústria 
permitiram também que, além de 
colocar mais fontes de proteína no 
prato (carnes, ovos, laticínios etc.), 
as pessoas passassem a buscar 
produtos com doses extras do 
nutriente. O número desses itens 
aumentou bastante nos últimos 
anos, atendendo diversos públicos 
e objetivos. Hoje é possível encon-
trar opções variadas e apetitosas 
que ajudam a atingir a quantidade 
recomendada de proteína na die-
ta. Isso inclui barrinhas, bebidas, 
sopas e outros preparos para vita-
minas e receitas doces e salgadas. 
Mas, para assegurar que o corpo 
tenha uma boa musculatura (um 
fator de proteção à saúde), não 

basta garantir o consumo adequa-
do de proteínas. É preciso investir 
em um programa de atividade fí-
sica que não deixe de contemplar 
exercícios de resistência, como a 
famosa musculação. Juntos, es-
ses hábitos atuam na prevenção 
da sarcopenia, perda de massa 
muscular que afeta principalmente 
pessoas a partir dos 40 anos. 
Outro ponto que faz da proteína 
uma aliada da saúde é o fato de 
promover saciedade por mais 
tempo. Essa capacidade ajuda no 
controle do peso e é bem-vinda a 
quem deseja ou precisa emagre-
cer. Como o nutriente demora mais 
tempo a ser digerido, tende a man-
ter a pessoa sem fome por mais 
tempo, o que contribui para uma 
ingestão menor de calorias. 
Preste atenção no seu consumo 
de proteínas na rotina e, se for o 
caso, converse com seu médico 
ou nutricionista a respeito. 

*Artigo de autoria do 
Dr. Nataniel Viuniski, médico 

nutrólogo especialista em 
obesidade e membro do Conselho 

para Assuntos Nutricionais da 
Herbalife Nutrition. 
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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



12. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 7 DE AGOSTO DE 2020

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

P ortugal precisava ocupar logo 
o Oeste paranaense, mas ain-
da na segunda metade do 
século XVIII não havia inte-
ressados nessa empreitada. 

Além da resistência indígena no interior 
e das incertezas quanto às fronteiras, que 
se moviam a cada tratado entre Espanha e 
Portugal, havia terras fartas entre os Cam-
pos Gerais e os de Guarapuava e Palmas 
propícios à criação de gado. 

O Tratado de El Pardo, de 1761, atendeu 
aos interesses lusitanos que pretendiam 
recuperar Sacramento. Servia também às 
Missões porque os jesuítas queriam se pro-
teger dos bandeirantes que os perseguiam.

No entanto, o estado de beligerância en-
tre portugueses e espanhóis iria se esten-
der até o início do século XIX. A imprecisão 
sobre limites, mesmo 
por longo tempo 
discutidos e por 
fi m resolvidos 
pacificamente, 
prosseguiu até o 

Morgado de Mateus: 
com ele começa a 

força de São Paulo

século XX, depois do fi m do Império e do 
tumultuado início da República.

Guerra Mundial número Zero
El Pardo anulava o Tratado de Madri, mas 
não reduzia – ao contrário, intensifi cava – 
as hostilidades entre os reinos europeus, 
porque o mundo vivia a Guerra dos Sete 
Anos, confl ito que envolveu diversas na-
ções europeias e suas colônias na Ásia e 
nas Américas. 

Ganhando amplitude em 1756, essa que 
deveria ser considerada a primeira guerra 
mundial se estenderá até 1763: de um lado, 
França, Áustria, Saxônia, Rússia, Suécia e 
Espanha; do outro, Inglaterra, Portugal, 
Prússia e Hanôver.

O Oeste era um dos territórios em dispu-
ta. Em abril de 1762 se justifi cou o temor 
de quem receava se estabelecer a Oeste: no 
interior do Mato Grosso, forças espanholas 
transportadas em quarenta canoas pelo 
Rio Itonamas – entre 800 e 1.200 homens 
– atacaram o forte de Nossa Senhora da 
Conceição.

Era urgente interiorizar a presença mi-
litar portuguesa no interior. Com esse ob-
jetivo, o Brasil Colônia foi ofi cializado por 
uma Carta Régia e passava à condição de 

Vice-Reino de Portugal em junho 
de 1763. 

Mourão, a solução
Com o Vice-Reino e a mudan-
ça da capital de Salvador para 
o Rio de Janeiro, Portugal 
priorizava a reconquista das 
posições perdidas no Sul e a 
ocupação das vastidões dos 

atuais Paraná e Mato Grosso 
(Norte e Sul).

O rei José I comunicou em feve-
reiro de 1764 ao vice-rei do Brasil, 

Antônio Álvares da Cunha, a re-
criação da Capitania de São Pau-

lo, desligando-a do Rio de Janeiro. 
São Paulo fi cará sob as ordens 

do capitão-general Luís Antônio 
de Sousa Botelho Mourão, o Mor-
gado de Mateus, que vai governar 

quase metade do atual Brasil. 
Chegando em junho de 1765, com 

Mourão a região de São Paulo iniciará 
a escalada que a fará a “locomotiva” do 

Brasil. Sob suas ordens haverá a ocupação 
territorial do Paraná ainda controlado pe-
los índios que escaparam do genocídio e 
da escravização empreendidos pelos ban-
deirantes. 

“Um dos primeiros atos do morgado é o 
de fazer povoar metodicamente os sertões 
de Curitiba e todos os imensos campos da 
região, até a margem direita dos rios Pelo-
tas e Uruguai. O forte argumento para essa 
tomada de decisão é o de fazer frente aos 
espanhóis confi nantes, que haviam ocu-

Rei ordenou armar a todos (brancos, nobres, mestiços, plebeus) 
para combater a ofensiva castelhana 

Exército se forma com a 
missão de ocupar o Oeste 

pado uma grande parte do território do 
Rio Grande do Sul” (Edson Day, História do 
Contestado).

A origem de Foz do Iguaçu 
O Conde de Oeiras, que os brasileiros vi-
riam a conhecer melhor por seu próximo 
título – Marquês de Pombal –, recomen-
dou ao governador de São Paulo fundar 
um estabelecimento militar na fronteira 
com o Paraguai, em território hoje para-
naense. 

Pode-se considerar este o marco inicial 
das ações que levariam à formação de 
Foz do Iguaçu, mais de um século depois. 
A partir dessa ordem, Mourão mandou 
elaborar um completo levantamento da 
imensa Capitania que vinha governar. 

Ao receber as informações, interes-
sou-se pelos Campos Gerais, assinalados 
como parte do “Distrito da Vila de Curi-
tiba”, com uma população já expressiva 
estabelecida pelo tropeirismo. Decidiu 
enviar um representante de sua confi ança 
para avaliar o potencial econômico e mi-
litar da região. 

Para a tarefa, designou Afonso Botelho 
de Sampayo e Souza, “aparentado seu, 
com ele vindo de Portugal seu ajudante-
-de-ordens, dando-lhe a incumbência de 
inspecionar as fortalezas e reorganizar 
em Santos os Regimentos de Milícias” 
(Roselys Vellozo Roderjan, A Formação de 
Comunidades Campeiras nos Planaltos 
Paranaenses e sua Expansão para o Sul).

Antes dos colonos, os militares
Os Regimentos de Milícias eram uma for-
ma de reorganização dos antigos “Terços 
de Auxiliares”. Em seguida, Afonso Bote-
lho se desloca para a 2ª Comarca (Parana-
guá) em dezembro de 1766, encarregado 
de comandar militarmente a área e ins-
pecionar as obras da Fortaleza de Nossa 
Senhora dos Prazeres. 

Sua outra tarefa será enviar expedições 
militares para fazer o reconhecimento do 
interior, explorando as antigas posses es-

panholas.
“Havia uma carta régia de 1765 que 

autorizava ao governador da capitania a 
conquista do Tibagi. Sabe-se que havia 
intuito de agressão à província [por par-
te] do Paraguai, daí o interesse de criar 
estabelecimentos nos sertões do Tibagi e 
de Guarapuava” (Osvaldo Pilotto, Sinopse 
Histórica do Paraná). 

Não se tratava, portanto, povoar já a re-
gião, mas antes de estabelecer seu contro-
le militar. Pode-se identifi car na ação de 
Afonso Botelho, assim, o início efetivo do 
Exército como força armada permanente. 
“Exército regular, só o teve a colônia de-
pois de 1764” (Pedro Calmon, História da 
Civilização Brasileira).

A respeito da estruturação das Forças, 
é digno de nota que o vice-rei Antônio da 
Cunha criou no Rio de Janeiro o Arsenal 
da Marinha, em 1763.  

Cada cidadão seria um soldado
Na véspera do Natal de 1764 embarcaram 
para o Brasil setenta ofi ciais encarregados 
de aplicar aqui o regulamento do Conde 
de Lippe (1724–1777), inspirado na for-
mação militar inglesa de Gustavo Adolfo, 
que institui a milícia governamental paga.

Preparar soldados profi ssionais e pro-
mover a defesa dos domínios portugueses 
na América, assediados pelos espanhóis, 
foi, portanto, a função central do Paraná 
na época do Brasil como Vice-Reino. 

Com a vinda dos instrutores militares, 
em consequência, cresce o recrutamento 
de homens para fazer a defesa do Sul con-
tra a ofensiva espanhola. 

Em 1766, Aviso Régio dirigido ao gover-
nador Luís Antônio Mourão ordena que 
no território de sua Capitania “fi zesse alis-
tar toda a gente sem exceção de nobres, 
plebeus, brancos, mestiços, ingênuos 
[NR: fi lhos de escravo nascidos livres]; e 
libertos” (Antônio Vieira dos Santos, Me-
mória Histórica da Cidade de Paranaguá e 
seu Município). Todos no Exército. Afi nal, 
são tempos de guerra.

Rei José I: 
crises e 
guerras 

obrigaram 
a ênfase à 

organização 
militar

SEXTA-FEIRA 7 DE AGOSTO DE 2020

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE

Rei ordenou armar a todos (brancos, nobres, mestiços, plebeus) 

Exército se forma com a 
missão de ocupar o Oeste 

Rei José I: 
crises e 
guerras 

obrigaram 
a ênfase à 

organização 
militar




