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R$ 18,8 MILHÕES EM ASFALTO
Dez grandes contratos de fi nanciamento viabilizados pelo Governo do Paraná estão garantindo asfalto em 
em várias localidades de Cascavel. Os recursos estão pulverizados em vários bairros e são usados para alargar, 
modernizar e revitalizar algumas das principais artérias do comércio e ruas de áreas populosas, como é o 
caso da Rua Xavantes (foto). Segundo o governador Ratinho Junior, o Estado está cuidando para garantir os 

recursos necessários para que a cidade se desenvolva. 
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FIQUE LIGADO

O produtor rural faz parte de uma categoria 
acostumada a enfrentar desafi os para rea-
lizar a sua atividade. Seja na agricultura ou 
na pecuária, é preciso contornar a seca, o 

excesso de chuva, a alta do dólar, que encarece insu-
mos importados, o chamado “Custo Brasil”, que eleva 
o preço dos produtos no mercado internacional. Isso 
só para citar alguns pontos, pois a lista é longa. 

O que não pode acontecer é a insegurança jurídica 
entrar de vez nesta lista. Hoje, sem sombra de dúvida, 
o produtor rural convive com incertezas na hora de in-
vestir, produzir ou planejar, pois não tem como saber 
se uma ação na esfera jurídica, no meio do caminho, 
irá mudar as regras do jogo. 

O Brasil, como já está comprovado, é um dos países 
com a mais rígida legislação ambiental do planeta. 
Desde 2012, dispomos de um Código Florestal moder-
no, robusto e que permite conciliar produção agrope-
cuária com conservação ambiental de forma susten-
tável, e que foi construído através de muito diálogo 
para que houvesse consenso. Mas, mesmo com regras 
claras e defi nidas, alguns órgãos insistem em contestar 
os artigos do Código Florestal. 

O Ibama, em muitos casos, não reconhece disposi-
tivos do Código Florestal no bioma da Mata Atlântica 
(áreas consolidadas e áreas de preservação permanen-
te), criando sérios problemas para proprietários rurais 
dos Estados abrangidos por esse tipo de ecossistema. 
Ao não reconhecer o entendimento do Código Flo-
restal, o órgão sujeita os produtores rurais a multas 
por desmates feitos posteriormente a 1990 (decreto 
99.547/1990, já revogado), quando a nova data esta-
belecida é 22 de junho de 2018, conforme a lei mais 
recente 12651/2012 (Código Florestal). 

Isso gera problemas, inclusive no Paraná, pois 
impossibilita que os órgãos ambientais analisem o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), impedindo a im-
plantação do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA). Na prática, os produtores rurais em muitos ca-
sos fi cam desnorteados sobre o que fazer. Além disso, 
Ministérios Públicos Estaduais, também no Paraná, 
insistem em ingressar com ações contestando os ar-
tigos do Código Florestal. No âmbito nacional, já são 
milhares de casos, gerando mais insegurança jurídica 
no campo. Ninguém está pedindo para os produtores 
rurais não serem fi scalizados e, quando necessário, 
autuados. Aquele que estiver errado deve ser punido 
com toda certeza. Inclusive, o próprio Código Florestal 
já criou essa ferramenta de fi scalização, quando obri-
ga os proprietários a apresentar a declaração de como 
está a propriedade por meio do CAR. O problema é es-
tabelecer as regras do jogo e não cumpri-las. Isso traz 
enorme insegurança jurídica para o meio rural, o setor 
que tem segurado a economia do país. O nosso apelo 
é que os órgãos competentes apenas façam cumprir 
as regras estabelecidas depois de um esforço tão gran-
de de toda a sociedade para a construção do Código 
Florestal. Ou seja, em vez de despender esforços ques-
tionando as medidas estabelecidas, direcionem o tra-
balho para analisar, referendar e, quando preciso, pu-
nir. Precisamos que todos, cada um na sua atividade, 
confi rmem o estabelecido para que a segurança seja 
coletiva. Não podemos viver com essa dubiedade.

Segurança 
jurídica para 
produzir!

16 DE OUTUBRO
1979 - Papa João Paulo II institui a Arquidio-
cese de Cascavel e designa d. Armando Círio 
como arcebispo metropolitano.
1987 - Criado o Ecomuseu de Itaipu.

17 DE OUTUBRO 
1915 - Adalberto Mendes da Silva nasce em Re-
cife (PE). Chefe da equipe militar encarregada 
pela construção da atual BR-277, homenageado 
com o nome do aeroporto. 
1971 - Criado o 33º Batalhão de Infantaria 
Motorizado, em Jaguarão (RS) – desde 1982 
33º Batalhão de Infantaria Mecanizado em 
Cascavel.
1974 - Começam as obras da usina hidrelétrica 
de Itaipu. 
1982 - Criada a Paróquia Nossa Senhora do 
Caravaggio (Jardim Maria Luíza).

19 DE OUTUBRO
1928 - Nasce Antônio Reis, em Delmiro Gouveia 
(AL). Engenheiro agrônomo, professor, presi-
dente da Associação Rural de Cascavel. 

20 DE OUTUBRO
1869 - Nasce em Canoinhas (SC) Antônio José 
Elias, o Antônio Diogo, desde 1920 proprietário 
do Cascavel Velho.
1892 - Ministério da Guerra separa a Colônia 
Militar (futura Foz do Iguaçu) da Comissão 
Estratégica, encarregada de construir a estrada 
entre Guarapuava e a fronteira.
1938 - Decreto-lei 7.573 cria o Distrito de Casca-
vel, pertencente a Foz do Iguaçu. Rocinha passa 
a ter o nome de Catanduvas.
1949 - Colonizadora Bento Gonçalves, de Pedro 
Soccol e José Callegari, começa a formar Me-
dianeira.

21 DE OUTUBRO
2004 - Morre o ex-vere-
ador Ivo Wachsmann 
(foto), líder de Santa 
Tereza, também 
vereador em Paranhos 
(MS). 

22 DE OUTUBRO
1800 - Joaquim Ca-
margo passa terras ao 
sargento José Felix da 
Silva Passos sob o compromisso de combater 
os índios.
1912 - Guerra do Contestado, combate do Irani. 
Tropas paranaenses atacam os sertanejos 
liderados pelo monge José Maria.

A SEMANA NA HISTÓRIA

Soccol e José Callegari, começa a formar Me-

Ágide Meneguette

FIQUE
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CHARGE

Muitas pesso-
as comparam 
a crise deste 
ano com ou-
tras crises fi -
nanceiras que 
já assolaram 
o nosso País. 
Mas, existe 
uma diferença, 
especialmente se for observado o mercado 
imobiliário. 

O setor imobiliário é atualmente uma 
das principais alavancas da recuperação 
econômica do Brasil. Isso ocorre princi-
palmente em função das mudanças de 
comportamento que foram aceleradas 
com a pandemia. 

Uma destas mudanças está na questão 
da valorização do lar como um refúgio 
para os problemas do mundo. Quando 
a pandemia estourou, a principal ordem 
foi “se puder, fi que em casa”. Portanto, 
nada melhor, neste momento, que valo-
rizar este espaço e investir nele, que para 
muitos também virou também o local de 
trabalho. 

Além desta valorização é preciso consi-
derar ainda que a construção civil, dire-
tamente ligada ao mercado imobiliário, 
foi um dos setores menos impactado pela 
pandemia e permaneceu praticamente 
ativa todo o período. Até mesmo as lojas 
de material de construção continuaram 
funcionando, mesmo que sob a modali-
dade de delivery. É indiscutível que isso 
não deixou parar completamente vários 

s e g m e n t o s , 
desde a indús-
tria, passando 
pelo comércio 
e também pela 
prestação de 
serviços. 

Se o setor 
i m o b i l i á r i o 
já foi impor-

tante no momento de maior impacto da 
pandemia, quando aconteceram os lock-
downs, isso pode ser potencializado ain-
da mais. Para tanto deve haver uma boa 
articulação junto ao poder público e ao 
mercado fi nanceiro. Se isso acontecer, este 
segmento tem tudo para ser não só uma 
alavanca de recuperação econômica, mas 
também da promoção da justiça social e 
da cidadania, gerando mais empregos e 
reduzindo o défi cit habitacional. 

Essa articulação passa por políticas pú-
blicas capazes de manter os juros baixos 
e a infl ação sob controle. Passa também 
pela resistência a tentações politiqueiras e 
populistas, como, por exemplo, resistir às 
tentativas de ampliação dos limites para 
saques do FGTS. Se por um lado isso in-
jeta mais liquidez na renda das pessoas, 
é bom lembrar que o FGTS é também a 
principal fonte de recursos para fi nanciar 
a casa própria para as pessoas de baixa 
renda. 

E, a casa própria para o cidadão, não 
lhe dá só um território, mas também pro-
porciona um sentimento de pertencimen-
to, o que fortalece a cidadania.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

O empresário e advogado Marcelo Marcon também é leitor do PRETO NO BRANCO. 

EDITORIAL

A alavanca 
da recuperação
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É verdade que o ex-deputado André Bueno (foto), do PSDB, vai 
substituir um candidato a vice-prefeito e entrar na disputa eleito-
ral? A indagação chegou através de um fi el eleitor do ex-prefeito 
Edgar Bueno. A coluna apurou que se trata de boato. Pelo menos 
no momento, nenhum dos oito vices cogita pular fora da refrega. 
Alegando razões pessoais, André não quis participar do pleito atu-
al. Tudo indica que disputará a prefeitura em 2024.

Os ex-prefeitos Jacy Scanagatta, Pedro Muffato (foto), Fidelcino To-
lentino e Salazar Barreiros ainda não entraram na campanha. Certe-
za que abrirão o voto na primeira oportunidade. Paranhos, Roman e 
Inês são os candidatos apoiados pelo veteranos. 

O abacaxi é antigo e espinhoso. 
Assombrou os ex-prefeitos Li-
sias Tomé e Edgar Bueno, sem 
dar folga ao atual Leonaldo Pa-
ranhos que, além de desagradar 
o funcionário credor, parece cor-
rer da pauta quando questiona-
do. A jornalista Tissiane Merlak, 
do Preto no Branco, tenta, desde 
julho, levantar sem sucesso os 
números atualizados do mis-
terioso Banco de Horas. A des-
culpa padrão é de constantes 
problemas no sistema. Será que 
o alcaide e seus adversários na 
eleição apresentarão proposta 
nova a respeito? Chega de eva-
sivas e camufl agens.

Conforme confi rmação da di-
retora de jornalismo, Sirlei Ben-

netti, dia 12 de novembro, às 
22h,  a TV Tarobá promoverá 
o que poderá ser único deba-

te entre os 8 candidatos a 
prefeito de Cascavel. Caio 

Gotlieb mediará e os par-
ticipantes terão garanti-
dos os cuidados sani-
tários. Até o momento 

nenhum outro veículo 
de comunicação se 
mostra interessado 

em debater. Se infl uirá 
ou não no resultado das 

urnas, dependerá dos deba-
tedores.

Vereadores com mandato 
tentando reeleição precisam 
ter cautela. Os gabinetes dis-
põem de assessores nome-
ados, sendo proibida a parti-
cipação deles em atividades 
eleitorais no horário de expe-
diente. Além do monitoramen-
to de adversários, o MP tam-
bém está de olho.

Não é apenas o prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC) que poderá 
reeleger e renunciar logo depois 
para disputar eleição em 2022, 
como vice de Ratinho Massa. O 
advogado Gustavo Ferlin (PSL), 
fi rme na vice de Evandro Ro-
man (Patriota), tem surpreendi-
do no empenho e desenvoltura. 
Tanto que já é cogitado dentro 
do seu grupo político como po-
tencial candidatura à cadeira 
na Assembleia Legislativa, den-
tro de dois anos. Sangue novo 
no trecho.

André Bueno 2024 

À espera dos ex 

Fantasma 
das horas

Tarobá, 
café no bule 

De olho nos 
assessores

Ferlin 
deputado 
estadual?

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ Deu terça-feira na Estúdio FM que o ex-secretário de Comunica-
ção,  Jefferson Lobo, fez uso indevido de recurso da Secom com a 
fi nalidade de favorecer o prefeito Leonaldo Paranhos, candidato à re-
eleição. O assunto pode ter seguido para esclarecimento na Justiça 
Eleitoral.

☆ Candidato a vereador que respira confusão disse ter gravado vídeo 
com o autor de recente agressão contra autoridade de alto coturno, 
em Cascavel. Parece que o “baita” levou porrada e algumas cintadas.

☆ Até o fechamento da coluna nenhum dos oito candidatos a vice 
confi rmou desejo de abandonar a eleição. Consultado pelo Preto no 
Branco, o advogado Gustavo Ferlin, parceiro de chapa do deputado 
Evandro Roman, foi um dos que negaram vontade de desistir. 

☆ Outro que garante estar fi rme e forte é Renato Silva, vice de Para-
nhos. Ele conta que a campanha segue calma, permitindo a elabora-
ção de agenda paralela à de Paranhos. Até agora os dois trabalham 
separados.

☆ O Ibope acaba de constatar que Oziel Batatinha tem índice de au-
diência superior a 80%. É no horário das 13h às 14h, no Tempo Quen-
te, na Tarobá. O apresentador acha que pode transformar sua popu-
laridade em densidade eleitoral e virar deputado estadual em 2022.

☆ O vereador Josué Souza é citado em mídia social como esparra-
mando dinheiro na compra de votos.  Ele esclarece que baseia sua 
campanha de reeleição no trabalho do mandato, sem práticas escu-
sas.

Conforme confi rmação da di-
retora de jornalismo, Sirlei Ben-

netti, dia 12 de novembro, às 
22h,  a TV Tarobá promoverá 
o que poderá ser único deba-

te entre os 8 candidatos a 
prefeito de Cascavel. Caio 

Gotlieb mediará e os par-
ticipantes terão garanti-
dos os cuidados sani-
tários. Até o momento 

ou não no resultado das 
urnas, dependerá dos deba-

tedores.

Tarobá, 
café no bule 
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PELO PARANÁ

A Alep aprovou um reforço de R$ 2,2 milhões no 
orçamento do Fundo Estadual de Combate à 
Corrupção. “O Paraná foi o primeiro Estado do 
país a implantar um Programa de Complian-
ce e Integridade, para prevenir qualquer tipo 
de desvio. Estamos vigilantes o tempo 
todo e desenvolvendo ferramen-
tas efetivas para combater a 
corrupção. Esse é um compro-
misso do Governo do Estado 
e também da Assembleia, 
zelamos pela transparência e 
controle do dinheiro público”, 
afi rmou o deputado Hussein 
Bakri (PSD).

Por indicação do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal 
paranaense Filipe Barros (foto), do PSL, será condecorado com 
o grau de Grande Ofi cial da Ordem de Rio 
Branco. Trata-se da mais importante 
condecoração da diplomacia brasileira, 
concedida a autoridades e cidadãos 
a fi m de “distinguir serviços 
meritórios e virtudes cívicas”, 
além de “estimular a prática 
de ações e feitos dignos 
de honrosa menção”, con-
forme explica o ministério 
das Relações Exteriores.

O BRDE tem sido um forte aliado da inovação nas empresas parana-
enses. Em parceria com o Governo do Paraná, o acesso ao crédito 
voltado a projetos inovadores foi ampliado. Por meio do Programa 
Inovacred, foram liberados R$ 10 milhões para iniciativas voltadas 
ao desenvolvimento e aprimoramento de produtos, processos e ser-
viços, e também ações inovadoras no âmbito organizacional e de 
marketing.

A PF defl agrou a Operação Fake Adress, com o objetivo de inves-
tigar transferências de domicílio eleitoral suspeitas, devido ao uso 
de comprovantes de endereços falsifi cados. De acordo com os in-
vestigadores, há pelo menos 75 casos suspeitos identifi cado pela 
188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que teriam se aproveitado do fato 
de a Justiça Eleitoral ter permitido, devido à pandemia, que trans-
ferências de domicílio eleitoral fossem feitas por meio do sistema 
eletrônico Titulonet.

O Paraná vai se transformar em um polo de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação do Grupo Positivo. Grupo vai implantar uma base 
em Curitiba com foco no estudo e na descoberta de novas platafor-
mas e produtos tecnológicos. A empresa também passa a concen-
trar as importações por meio dos portos e aeroportos paranaenses. 
Investimento é de R$ 23,6 milhões. A previsão é da abertura de 15 
empregos diretos neste primeiro momento.

O desembargador do TRF Ney 
Bello determinou que o juiz 
Márcio Moreira decida imedia-
tamente sobre o pedido do MPF 
para afastar Ricardo Salles do 
cargo de ministro do Meio Am-
biente. Bello também ordenou 
que as ações que tratam do 
afastamento de Salles da pasta 
sejam incluídas na pauta de jul-
gamento do TRF1 do dia 27 de 
outubro. Na ação, o MPF acusa 
o ministro de encabeçar uma 
“desestruturação dolosa” da po-
lítica ambiental do país durante 
sua gestão na pasta.

O ministro do STF Dias Toffoli 
(foto) foi diagnosticado com a 
Covid-19. O magistrado apre-
senta sintomas respiratórios 
leves e será tratado inicialmen-
te em casa. Toffoli é mais um 
dos ocupantes da Corte que 
já foram infectados pelo coro-
navírus, como o Presidente do 
STF Luiz Fux, a ministra Cármen 
Lúcia e os outros chefes de 
poderes também já pegaram a 
doença: o presidente Jair Bolso-
naro, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, e o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre.

O Governo do Paraná e entida-
des do setor articularam para 
retomar as atividades no setor 
de turismo. Projeto de Reto-
mada do Turismo no Paraná, 
que caminha a todo vapor, tem 
como objetivo inicial possibilitar 
a recuperação a partir do turis-
mo regional, com viagens de até 
200 quilômetros dentro do pró-
prio Estado, principalmente nos 
segmentos ecoturismo, aventu-
ra e rural.

Quatro desembargadores dispu-
tam a presidência do Tribunal de 
Justiça do Paraná. A vaga será 
para suceder Adalberto Jorge 
Xisto Pereira no cargo máximo 
do Judiciário do Estado. José 
Augusto Gomes Aniceto, Lídia 
Maejima, José Laurindo de Sou-
za Netto e Wellington Emanuel 
Coimbra de Moura, são os pos-
tulantes a disputa pela cadeira.

Os impactos da pandemia nas 
atividades turísticas foram 
discutidos na 82ª Reunião Ex-
traordinária do Conselho Para-
naense de Turismo (Cepatur). 
A reunião foi conduzida pelo 
presidente da Paraná Turismo, 
João Jacob Mehl, que nomeou 
o novo vice-presidente do con-
selho, Giovanni Diego Bagatini, 
da Fecomércio-PR. “O turismo 
regional deve ser o foco para a 
recuperação do setor no Esta-
do”, afi rmou Mehl.

As obras da Ponte da Integra-
ção, em Foz do Iguaçu, atingi-
ram 34% no fi nal de setembro, 
o que signifi ca que já estão visí-
veis os quatro principais pilares 
das margens, nos dois lados do 
Rio Paraná. Estrutura como um 
todo envolve 470 funcionários. 
Segunda ponte internacional 
sobre o Rio Paraná e a nova peri-
metral até a BR-277, que acom-
panha a obra, terão investimen-
tos de R$ 463 milhões da Itaipu 
Binacional. Governo do Paraná 
é o gestor da obra.

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta defendeu que o 
ex-ministro da Justiça Sergio Moro permaneça no Brasil. O posi-
cionamento de Mandetta aconteceu após a notícia de que o ex-
-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está sendo pressionado pela fa-
mília para sair do Brasil e se distanciar da política. “Tem que fi car 
no Brasil e lutar, Moro tem muito a colaborar. Ele combateu um 
combate duro, forças duras e o Brasil espera muito dele”, disse.

O TSE realiza nesta sexta-feira 
(16) a Cerimônia de Assinatura 
Digital e Lacração dos Sistemas 
Eleitorais. Essa é mais uma eta-
pa do ciclo de preparação para 
as Eleições 2020, em 15 e 29 de 
novembro. Nesta fase, são assi-
nados e lacrados os programas 
relacionados ao Sistema Trans-
portador, que transmite os da-
dos registrados pelo eleitor nas 
urnas eletrônicas.

A eleição de escolha da nova cú-
pula diretiva do Poder Judiciário 
do Paraná acontecerá no dia 09 
de novembro e defi nirá o próxi-
mo presidente do órgão, cargo 
máximo do Judiciário parana-
ense, além dos ocupantes dos 
cargos de 1º e 2º vice-presiden-
te, corregedor e corregedor-ge-
ral, ouvidor e ouvidor-geral e do 
Conselho da Magistratura.

Profi ssionais do Jornalismo se 
uniram, ao longo de dois meses, 
para selecionar 25 iniciativas 
que se destacam no setor de 
mobilidade urbana e seus desa-
fi os em tempos de pandemia no 
Brasil e no mundo. A capital pa-
ranaense foi uma das iniciativas 
em destaque. Curitiba é pioneira 
no sistema de transporte rápido 
(BRT). O sistema facilita e ace-
lera a circulação diária de cerca 
de 2 milhões de curitibanos por 
conta de seu tráfego em mais 
de 80 km em vias específi cas, 
estações de embarque e paga-
mento antecipado.  

Projeto de lei que cria as condições para a privati-
zação dos Correios foi encaminhado ao presidente 

Jair Bolsonaro. O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria (foto), informou que o 
texto fi nal deve ser encaminhado ao Con-

gresso no ano que vem e a expectativa 
é que seja aprovado até o fi nal de 2021, 

para que seja iniciado o processo de 
venda da empresa à iniciativa privada.

Combate à corrupção

Condecorado
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Correios
Projeto de lei que cria as condições para a privati-
zação dos Correios foi encaminhado ao presidente 

Jair Bolsonaro. O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria (foto), informou que o 
texto fi nal deve ser encaminhado ao Con-

gresso no ano que vem e a expectativa 
é que seja aprovado até o fi nal de 2021, 

para que seja iniciado o processo de 
venda da empresa à iniciativa privada.

Correios

A Alep aprovou um reforço de R$ 2,2 milhões no 
orçamento do Fundo Estadual de Combate à 
Corrupção. “O Paraná foi o primeiro Estado do 
país a implantar um Programa de Complian-
ce e Integridade, para prevenir qualquer tipo 
de desvio. Estamos vigilantes o tempo 
todo e desenvolvendo ferramen-

“O Paraná foi o primeiro Estado do país a 
implantar um Programa de Compliance”, 
disse o deputado Hussein Bakri AEN

Coluna publicada simultaneamente em 
20 jornais e portais associados. Saiba mais 
em www.adipr.com.br.

paranaense Filipe Barros (foto), do PSL, será condecorado com 
o grau de Grande Ofi cial da Ordem de Rio 
Branco. Trata-se da mais importante 
condecoração da diplomacia brasileira, 
concedida a autoridades e cidadãos 
a fi m de “distinguir serviços 
meritórios e virtudes cívicas”, 
além de “estimular a prática 
de ações e feitos dignos 
de honrosa menção”, con-
forme explica o ministério 

Mandetta em defesa de Moro
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ENTREVISTA

A pandemia do novo coro-
navírus atingiu em cheio 
a indústria paranaense, 

que tinha expectativas de forte 
crescimento para 2020. Passado 
o susto inicial, o setor vem re-
cuperando gradativamente sua 
capacidade produtiva e já espera 
fechar o ano com menos difi cul-
dades do que as enfrentadas nos 
últimos meses. É o que revela, 
nesta entrevista, o presidente da 
Federação das Indústrias do Pa-
raná (Fiep), Carlos Valter Martins 
Pedro, que defende ainda medi-
das que permitam ao setor, em 
longo prazo, melhores condições 
de competitividade. Confi ra:

Qual foi o impacto da pandemia 
para a indústria do Paraná?
Carlos Valter: A indústria parana-
ense começou 2020 com grande 
expectativa de crescimento. A 
pandemia, no entanto, foi um 
fato completamente inesperado, 
que afetou a vida de todas as pes-
soas, comprometeu as atividades 
de diversos setores e fez com que 
praticamente todas as empresas 
fossem obrigadas a refazer seus 
planos. Com as medidas restriti-
vas adotadas para conter a propa-
gação do vírus, houve uma forte 
queda na demanda por diversos 
produtos não essenciais, o que fez 
com que a produção industrial 
paranaense caísse 30,6% somen-
te em abril. Nos meses seguintes, 
houve uma boa recuperação, fru-
to da grande diversidade do setor 
industrial paranaense. Ainda que 
alguns setores tenham sido mais 
impactados, como o automoti-
vo, outros, como o alimentício, 
não tiveram seu desempenho tão 
afetado, mantendo bom nível de 
produção.

Mesmo em meio a essas difi cul-
dades, como a indústria encon-
trou formas de apoiar o combate 
à pandemia?
Entre outras coisas, esta pan-
demia mostrou claramente o 
quanto o Brasil está se tornando 
dependente de itens produzidos 
em outras partes do mundo. Boa 
parte dos equipamentos essen-
ciais utilizados por profi ssionais 
de saúde não era produzida no 
país e, com o aumento da de-

manda internacional, começou a 
faltar. Isso fez com que a indústria 
nacional se mobilizasse, adaptas-
se suas linhas de produção e co-
meçasse a fabricar vários desses 
itens. Em nosso Estado, um dos 
principais exemplos aconteceu 
na indústria do vestuário. Em-
presas que fabricavam roupas, 
bonés e outras peças começaram 
a produzir máscaras e aventais 
médicos. Indústrias metalme-
cânicas, por sua vez, investiram 
em pesquisas para desenvolver 
respiradores nacionais. O Siste-

Capacidade produtiva da 
indústria precisa ser valorizada, 

diz presidente da Fiep 

Carlos Valter Martins Pedro

Em entrevista, Carlos Valter Martins Pedro fala sobre impactos da pandemia e medidas 
necessárias para aumentar a competitividade do setor

ma Fiep trabalha pela indústria, 
em todo o Paraná, e se envolveu 
ativamente nesse processo, tanto 
com investimentos diretos quan-
to com o conhecimento técnico 
do Senai e do Sesi para auxiliar 
as empresas. Além de contribuir 
com a saúde pública, essas inicia-
tivas foram importantes para dar 
fôlego às indústrias, ajudando na 
manutenção de muitos empre-
gos. E mostraram que a indústria 
brasileira possui uma capacidade 
empreendedora e produtiva que 
precisa ser valorizada e incenti-
vada.

Quais são as perspectivas para a 
indústria nos próximos meses?
A economia brasileira já vem 
dando sinais mais intensos de re-
tomada e a indústria acompanha 
esse movimento. No Paraná, o 
setor voltou a contratar e tem ob-
servado um aumento importante 

nas encomendas, especialmente 
com as expectativas de vendas 
no fi m do ano, que é o período 
de maior atividade no comércio. 
Com isso, o Índice de Confi ança 
do Empresário Industrial Para-
naense, que mede as expecta-
tivas dos industriais para seus 
negócios, atingiu, em setembro, 
seu maior nível em sete meses, 

voltando aos patamares regis-
trados antes do início da pande-
mia. Dados como esse mostram 
que a indústria vem recuperando 
gradativamente sua capacidade 
produtiva e, mesmo com todos 
os obstáculos, deve encerrar 2020 
com um desempenho bem mais 
positivo do que se imaginava no 
começo da pandemia.

Em longo prazo, o que a indús-
tria precisa para aumentar sua 
competitividade?
Precisamos urgentemente re-
duzir os altos custos que pesam 
sobre a indústria. Um estudo do 
Movimento Brasil Competitivo 
revelou que o setor produtivo 
brasileiro gasta, ao ano, R$ 1,5 
trilhão a mais do que gastaria 
se exercesse suas atividades nas 
mesmas condições da média dos 
países da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico). São vários 
fatores que elevam os custos de 
produção no país, desde as de-
fi ciências de infraestrutura até o 
excesso de burocracia, passan-
do pelas difi culdades de acesso 
ao crédito ou os elevados cus-
tos para contratação de mão de 
obra. E, nesse conjunto de pro-
blemas estruturais, um dos que 
mais pesa é o sistema tributário, 
que faz com que se acumulem 
impostos ao longo das cadeias 
produtivas, encarecendo signifi -
cativamente o produto brasilei-
ro e penalizando o consumidor. 
Com tudo isso, a indústria tem 
difi culdades de conquistar espa-
ço no mercado internacional e, 
no mercado interno, sofre com a 
concorrência de importados, que 
chegam aqui com preços compe-
titivos. Por isso, o país precisa se-
guir com uma agenda séria de re-
formas e medidas que melhorem 
o ambiente de negócios, o que se 
reverterá em empregos, renda e, 
consequentemente, mais desen-
volvimento econômico e social.

“A pandemia fez com 
que as empresas 
fossem obrigadas a 
refazer seus planos.” “O Sistema Fiep 

trabalha pela 
indústria, em 
todo o Paraná.”

“A indústria 
brasileira possui 
uma capacidade 
que precisa ser 
valorizada.”

“País precisa seguir 
com reformas 
que melhorem 
seu ambiente de 
negócios”

Carlos Valter Martins Pedro, presidente da Fiep Gelson Bampi/Sistema Fiep
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Vai um 
delivery aí 

Demanda por entrega em casa mais que 
triplicou em vários segmentos 

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Quem nunca pediu algum pro-
duto para entregar em casa que 
levante a mão! Sim, o delivery 
vem ganhando espaço no dia a 
dia dos brasileiros e, em Casca-
vel, esse crescimento também foi 
sentido em quase todos os seg-
mentos.

Se antes da pandemia as em-
presas de alimentação eram os 
maiores clientes dos entregado-
res, hoje tudo chega na porta de 
casa: desde comida, remédios, 
roupas e até mesmo as compras 
dos supermercados são delivery.

Uma consumidora assídua dos 
deliverys, pela praticidade e co-
modidade, a microempresária 
Cristiane Souza viu na palma da 
mão a tranquilidade para aliar 
as encomendas feitas em casa 
com o cuidado com os fi lhos pe-
quenos que, por conta das aulas 
online, estão 24 horas por dia 
buscando a sua atenção. “Como 
eu trabalho com artesanato em 
casa e as crianças iam pra aula, 
eu conseguia trabalhar, cuidar de 
tudo e fazer comida. Com a che-
gada do coronavírus até pensei 
que daria conta de tudo, mas nas 
primeiras semanas já coloquei na 
ponta do lápis e vi que as duas ou 
três horas que eu passava fazen-
do almoço e jantar diariamente, 
impactavam diretamente na mi-
nha produção e, consequente-
mente no meu orçamento”.

Ela conta que fechou uma 
parceria com um restaurante e, 
todos os dias, ao meio-dia, tem 
a comida quentinha e saborosa 
à mesa. “Meu esposo sai de casa 
cedo e volta à noite. Então, uma 
marmita grande, que pra mim sai 
a R$ 12 reais, é sufi ciente para eu 
e as crianças. Já para o jantar, os 
aplicativos são a salvação. Ali te-
mos opções de comida dos mais 
variados tipos e, quando temos 
uma folga maior, aí sim vou para 
a cozinha”.

E não é só a Cris que aderiu ao 
delivery. Pelas ruas as motoci-
cletas com as caixas térmicas es-
tão por todos os lados e fez com 
que muitas pessoas que estavam 
desempregadas vissem aí uma 
oportunidade de trabalho.  É o 
caso do Paulo César Gomes. Ele 
tinha uma motocicleta parada, 
que inclusive tinha pensado em 
vender, mas acabou colocando 
ela ‘pra rodar’. “Quando deu o pri-
meiro lockdown e os restauran-
tes precisaram fechar as portas 
e atender só com delivery fui de 
porta em porta pedir trabalho. E 
não foi difícil. Consegui com um 
restaurante ao meio-dia e uma 
pizzaria a noite. Pra quem estava 
há 5 meses sem trabalhar essa foi 
uma excelente oportunidade”.

Pesquisa
O crescimento do delivery nos úl-
timos meses foi medido em uma 

pesquisa feita pelo Sebrae em 
parceria com consultoria Food 
Consulting.

A pesquisa ouviu 1000 consu-
midores de todas as regiões do 
Brasil, em abril. Dos entrevista-
dos da região Sul, 74% disseram 
que pretendem voltar a consumir 
nos estabelecimentos mais vezes 
ou igual antes da crise; 26% dis-
seram que irão consumidor me-
nos do que antes. O retorno deve 
ocorrer em até dois meses depois 
da pandemia para 71% dos con-
sumidores; 10% afi rmaram que 
voltarão entre após dois ou três 
meses; 8%, após quatro meses; 
5%, entre três e quatro meses; 
6%, afi rmaram que não voltarão 
a consumir. 

Ramo de atuação
Conforme a pesquisa, o prin-
cipal tipo de estabelecimento 
com apelo ao consumidor após 
a pandemia é pizzaria, onde 52% 
dos entrevistados disseram que 
pretendem comer. Na sequência, 
com 42%, aparece o self-servi-
ce, seguido por lanchonete, com 
35%; restaurante, com 33%; fas-
tfood, com 30%; e padaria, 29%. 
Os entrevistados manifestaram 
mais de uma opção. 

Entre os estabelecimentos que 
perdem intenção de compra, as 
lanchonetes aparecem como as 
mais atingidas: 51% dos entre-
vistados disseram que consu-

CASCAVEL

Montagem da decoração 
natalina começa dia 26

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Sem data 100% defi nida, a deco-
ração do ‘Natal de Todos’ em Cas-
cavel deverá ganhar as ruas nos 
próximos dias. De acordo com a 
Secretaria de Comunicação So-
cial, a montagem deve começar 
na próxima segunda-feira, dia 26.
O lançamento ofi cial ainda não 

está confi rmado, mas segundo o 
município deverá ser no dia 21 de 
novembro.
Batizado de “Natal de Todos” 
esse ano a comemoração terá 
alguns diferenciais, dentre eles 
dentre eles o limite de pessoas 
acessando a Casa do Papai Noel. 
Para evitar aglomeração, haverá 

demarcação e espaçamento das 
fi las. Por conta do coronavírus o 
município já estuda como serão 
os protocolos adotados para aliar 
a presença do “Bom Velhinho” 
e os cuidados com a saúde. Por 
conta disso, não serão permiti-
das as fotos com o Papai Noel, 
por exemplo.
Conforme o município a decora-
ção vai abranger a Avenida Brasil, 
entre as ruas Sete de Setembro e 
Barão do Cesso Azul; a Praça do 
Migrante e a Praça da Bíblia, a 
Prefeitura e o Lago Municipal.

miam nesses locais antes da crise, 
contra 35% que afi rmaram que 
voltarão a consumir depois da 
pandemia. As padarias também 
mostram redução na intenção de 
consumo, com 38% contra 29%; 
os restaurantes, com 41% contra 
33%. 

Delivery
Sobre o delivery, a expectativa é 
que utilização do serviço se man-
tenha em alta no período pós-
-pandemia. A pesquisa mostra 
que 68% dos consumidores da 
região Sul pretendem continu-
ar pedindo comida por delivery 

igual ou mais vezes que antes da 
crise; 31% disseram que utiliza-
rão menos. Os marketplaces, os 
apps de entrega, dominam os pe-
didos. Com a preocupação com a 
segurança pra a saúde, melhorar 
a qualidade das embalagens pode 
fazer diferença na fi delização.

Entre os canais mais utilizados, 
os marketplaces foram aponta-
dos em 52% das respostas; tele-
fone dos estabelecimentos, em 
32%; WhastApp, em 33%; app e 
site do restaurante; 31%; Insta-
gram ou Facebook, 3%; e 9% das 
respostas foram de consumidores 
que não usam o serviço.

Paulo César Gomes colocou 
a moto parada para andar e 
faturar.

Cristiane Souza, uma consum-
idora assídua dos serviços de 
delivery.

A expectativa é que utilização do serviço se mantenha em alta no período pós-pandemia Divulgação
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Na aquisição do novo veículo Renault, o veículo usado do cliente será avaliado pela concessionária desde que observadas as seguintes condições: O veículo ofertado tem que ser de fabricação 
nacional; ter percorrido no máximo 40 mil km; sua data de fabricação deve ser posterior a 01 de janeiro de 2017; não pode ser proveniente de leilão ou ter registro de sinistro; A tabela FIPE do 
veículo usado não deve ser inferior ao valor de R$ 15.000; A tabela FIPE do veículo usado não deve ser superior ao valor de R$50.000; Esta condição não é válida para a troca de veículos usados 
de: frotas, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora, tampouco, para aquisição por modalidade de vendas direta e veículos que possuam instalação de “Kit Gás”. 
Caso o veículo seminovo possua alguma avaria ou desgaste, o concessionário se reserva o direito de descontar esse valor do preço da FIPE. Caso o cliente aceite o valor de avaliação, este será 
convertido como entrada para a nova aquisição. Para mais informações consulte um concessionário Renault. Condição válida até 31/10/2020. Condição válida para 2 unidades de cada modelo ou 
enquanto durar estoque das concessionárias Open Veículos.

Perceba o risco, proteja a vida.
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Investimento do 
Estado garante a Cascavel 

R$ 18,8 milhões em asfalto
Recursos estão pulverizados em vários bairros e vão alargar, 
modernizar e revitalizar algumas das principais artérias do 

comércio e ruas importantes de bairros populosos

Cascavel está recebendo R$ 18,8 
milhões em pavimentação urbana 
em dez grandes contratos de fi-
nanciamento com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urba-
no e de Obras Públicas. Os recur-
sos estão pulverizados em vários 
bairros do município e são funda-
mentais para alargar, modernizar e 
revitalizar algumas das principais 
artérias do comércio e ruas impor-
tantes de bairros populosos.

“Os investimentos em Cascavel 
são necessários porque a cida-
de se desenvolve rapidamente. É 
dever do Estado ajudar a impul-
sionar esse movimento”, afirma o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior. “Pavimentação urbana 
sempre é uma demanda necessá-
ria, urgente, porque é do dia a dia 
das pessoas. Estamos cuidando 
para garantir os recursos necessá-
rios para modernizar ainda mais o 
município”.

Estão em obras, ou projetos bem 
avançados, em maior ou menor 
estágio, as revitalizações da Aveni-
da Amazônia (R$ 365,8 mil), Ave-
nida Gralha Azul (R$ 1,3 milhão), 
Avenida Interlagos (R$ 1,5 milhão), 
Rua Itália (R$ 1,9 milhão), Avenida 

Papagaios (R$ 2,1 milhões), Rua 
Xavantes (R$ 1,033 milhão), Ruas 
Plínio Salgado e Manoel Ribas (R$ 
1,6 milhão) e Avenida Piquiri (R$ 
2,3 milhões).

Além disso a pavimentação al-
cança dois grandes lotes que en-
volvem as ruas Balzac, Jean Piaget, 
Jean Paul Sartre, Henfil, Pedro Gur-
gacz, Silverstone, Thomas Edison, 
Homero, Adolfo Garcia, Macieira, 
Jaqueira, Rio Gonçalves, Mamo-
eira, Rio Borá, Zambourt, Poente 
do Sol, Amazonas, Rio Grande do 
Norte, Hermes Verssaro, Alfredo 
Dalmina, Pará e Emilia Galafassi 
(R$ 5,1 milhões) e Rua das Palmei-
ras, Beira-Rio, Pernambuco, Para-
ná, Recife e Elvira Saraiva (R$ 1,4 
milhão).

“Estamos investindo em quase 
2 mil quilômetros de pavimenta-
ção urbana nos 399 municípios. É 
o maior pacote da história do Es-
tado. Isso melhora a vida nos mu-
nicípios, gera emprego e facilita o 
comércio. Temos o compromisso 
de tornar as cidades paranaenses 
cada vez mais modernas e conec-
tadas”, afirma o secretário de De-
senvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas, João Carlos Ortega.

Exemplos
Oscar Rodrigo dos Santos, 61, apo-
sentado, mora há 14 anos no bairro 
Santa Cruz. A revitalização da Rua 
Xavantes, a principal rua da região, 
entre a Tito Muffato e a Avenida 
Brasil, é fundamental para encer-
rar um histórico de improviso. “Era 
uma rua muito estreitinha, agora 
está melhorando. Para passar dois 
carros ao mesmo tempo, antes 
dessa mudança, era difícil”, afirma. 
“Essa revitalização vai nos ajudar 
bastante nos próximos anos”.

Natalino de Alcântara, 55, mora 
há 20 anos nesse bairro. “Era pés-
simo antes desse novo asfalto. Já 
vi vários acidentes por aqui. Agora 
estão ampliando a rua, alargando, 
fazendo asfalto mais firme. Era 
um asfalto muito fino antes, muito 
primário, agora estão reforçando”, 
completa.

Além da nova Xavantes, a região 
foi contemplada com o Parque 
Linear do Córrego Bezerra, que 
recebeu investimento de R$ 13,2 
milhões da Itaipu Binacional. Ele 
conta com pista de caminhada e 
espaço para exercícios. É um pe-
queno ponto verde em uma bai-
xada do município, que ajudará no 

Asfalto novo garante melhor qualidade de vida em Cascavel. Rua Xavantes Jose Fernando Ogura/AEN

Cascavel é um dos municípios 
mais populosos do Estado e prin-
cipal polo econômico e industrial 
do Oeste, e tem recebido investi-
mentos vultuosos do Governo do 
Estado. Eles melhorarão a infraes-
trutura urbana, acesso à água tra-
tada e à saúde.

Uma delas é a barragem de cap-
tação de águas no Rio São José, na 
comunidade de São Salvador. O 
ponto azul e amarelo no mapa dos 
arredores do município incremen-
tará o abastecimento do municí-
pio em 25% na próxima década. 
O investimento da Sanepar é de 
cerca de R$ 72 milhões e engloba, 
ainda, a ampliação da estação de 
tratamento de água e das estações 
elevatórias de água, localizadas 
nas margens do Rio Cascavel.

A Sanepar também investiu em 
um reservatório com capacidade 
para armazenar 2 milhões de li-
tros de água para a região Norte de 
Cascavel. A nova estrutura aumen-
tará em 200% a reserva de água em 
uma das áreas que mais cresce no 
município. O novo reservatório 
será o 26º do município. Ele está 
localizado na esquina da Avenida 
das Pombas com a Rua Bem-te-vi, 
no bairro Floresta, e vai atender 
cerca de 12 mil residências na pró-
pria região e nos bairros Riviera, 
Florais do Paraná, Consolata, Bra-
sília e Periollo.

Outra obra fundamental da re-
gião foi o Aeroporto Coronel Adal-
berto Mendes da Silva, entregue 
neste ano. A intervenção completa 
engloba a revitalização e duplica-
ção de 2,2 quilômetros da Avenida 

Itelo Webber com novo sistema de 
iluminação; seis quilômetros de 
cerca; estacionamento para 398 
automóveis; sistema de drenagem 
da água da chuva do sítio aeropor-
tuário; novo pátio de estaciona-
mento das aeronaves com piso de 
concreto; iluminação em LED; um 
novo terminal de passageiros com 
cinco portões e dois pavimentos; 
dois fingers; mobiliário aeroportu-
ário, equipamentos de informática 
e novas esteiras; deslocamento dos 
nove hangares particulares para 
uma nova área dentro da faixa de 
segurança; e demolição da estru-
tura atual, construída nos anos 70.

O Consórcio Intermunicipal de 
Saúde (Cisop) ganhará uma nova 
sede, que deve ser inaugurada 
neste ano. O investimento de mais 
de R$ 3 milhões revolucionará o 
atendimento secundário em saú-
de para uma região de mais de 550 
mil moradores.

Além disso, o governador Rati-
nho Junior autorizou a ordem de 
serviço e as desapropriações para 
o início da reconfiguração do Tre-
vo Cataratas. O entroncamento é 
um dos maiores gargalos rodoviá-
rios do Estado e os dois novos via-
dutos vão facilitar o fluxo de cerca 
de 45 mil veículos que circulam 
pelo local diariamente. A expecta-
tiva para conclusão da obra é de 
dois anos e o investimento é de R$ 
82 milhões.

Além das grandes obras a par-
ceria também envolve um novo 
ginásio no Distrito de Juvinópolis 
e um Condomínio do Idoso, que 
ainda está em fase de licitação.

CASCAVEL

Cascavel é contemplada 
com diversas iniciativas 
do Estado

escoamento das águas das chuvas.
Outra reforma importante é na 

Avenida Gralha Azul, no bairro 
Guarujá, perto do aeroporto mu-
nicipal. Francarlos Gonçalves de 
Araújo, proprietário de uma au-
to-elétrica nessa rua, comemora 
o investimento. “Estão alargando 
a rua porque o fluxo de veículos é 
grande, o trânsito é bem intenso. 
Agora também terá acostamento, 
que antes não tinha. A rua é co-
mercial, mas o bairro é bem resi-
dencial”, afirma. “É uma boa mis-
tura. Vamos nos adaptar rápido à 
modernidade desse novo asfalto”.

Alex Sandro Soares, proprietário 
de um mercado há cinco meses na 
Gralha Azul, ainda não experimen-
tou a normalidade porque o ritmo 
é de espargidores, rolo-compres-
sores, escavadeiras e motonivela-
doras. Essa é uma das três princi-
pais avenidas dessa região. “A rua 
era muito estreita, complicada de 
passar. Mas logo essas obras ter-
minam e vai melhorar bastante 
a nossa situação. Estão fazendo 
acostamento e meio-fio, deixan-
do-a de primeiro mundo”, afirma.

Outras intervenções importan-
tes são na região Norte, como nos 

bairros Floresta e Interlagos, que 
têm crescido vertiginosamente. 
A revitalização da Avenida Papa-
gaios, que tem comércio intenso 
e diversificado, ajuda a melhorar o 
setor de serviços, enquanto as ruas 
inspiradas nos circuitos da Fórmu-
la 1 ou em grandes pensadores da 
história receberam mais infraes-
trutura urbana.

Pavimentações
Já há mais R$ 8 milhões autoriza-
dos para licitação no município. 
As obras estão contratadas e serão 
direcionadas para os bairros Cas-
cavel Velho, Santa Felicidade, 14 de 
Novembro e Canadá.

Avenida Brasil
O Governo do Estado também já 
formalizou um convênio com a 
prefeitura de Cascavel para reur-
banização de um trecho de 1,8 qui-
lômetro da Avenida Brasil, princi-
pal via de acesso à cidade, entre a 
Rua Corbélia e o Trevo Cataratas. 
O investimento por parte da Secre-
taria de Estado da Infraestrutura e 
Logística na obra é de R$ 5,28 mi-
lhões. A contrapartida municipal 
será de R$ 277 mil.
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BR Quality

William: (45) 99801-9222
Murilo: (45) 99935-8934

Vendedores

Av. Barão do Rio Branco 2000, Cascavel - PR

 (45) 99931-2166 Fone: (45) 3096-4161

FIAT STRADA 1.6 2000
(MPI - LX - CE) COMPLETO 

FIAT SIENA 1.0 2007 
(MPI - FIRE - FLEX) COMPLETO

POR APENAS
R$ 16.900,00  À VISTA

POR APENAS
R$ 8.900,00  À VISTA

POR APENAS
R$ 8.900,00  À VISTA

FIAT UNO MILLE 1.0 1995 GOL 1.0 MPI 1993 - (TOTAL FLEX)

POR APENAS
R$ 17.900,00  À VISTA

LOGAN 1.6 DINAMIQUE 2014
COMPLETO

POR APENAS
R$ 32.900,00  À VISTA

Representante  autorizado

Pague meia parcela até a contemplação!
1/2 PARCELACRÉDITO VEÍCULOS 1/2 PARCELACRÉDITO PRAZOPRAZO IMÓVEL

54.309,0080.000,00
110.000,00
140.000,00
185.000,00
215.000,00
240.000,00
250.000,00

70.600,00
103.186,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00

227,84 146
146
146
180
180
180
180

100
100
100
100
100
100
100

296,18
432,89
502,08
669,44
836,81
1.004,17

547,19
752,38
957,57
1.265,37
1.470,56
1. 641,56
1. 709,96
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

O ano de 1800 fecha o século 
XVIII, no qual a burguesia con-
quista o poder político, abalan-
do o absolutismo e instaurando 
seu sistema: o capitalismo, que 

vai se impor em escala global durante o sécu-
lo XIX, período em que também o Paraná se 
completará como província autônoma. 

Em 1800, o mundo alcançava seu primeiro 
bilhão de pessoas. A eletricidade começa a ser 
domada por Ritter. A Companhia das Índias 
Orientais desenvolve crescentes atividades na 
China, para onde os ingleses contrabandeiam 
ópio, oferecido em troca dos preciosos produ-
tos orientais.

A Guerra do Ópio seguirá até meados do 
século, apresentando consequências dura-
douras. Caracteriza, por seu impacto sobre o 
Oriente, a ofensiva global da Inglaterra para 
expandir sua infl uência, pela força do comér-
cio, do dinheiro e das armas. Em breve o Bra-
sil e o Paraná também estarão sob o domínio 
britânico.

Os bárbaros Tupis
Por enquanto, no interior do futuro Paraná, só 
os campos de criação progridem, até onde é 
possível haver proteção militar. Além dela está 
a imensa extensão das terras ainda sob domí-
nio indígena. 

Sair para as matas não controladas pela for-
ça militar, bancada pelos latifundiários (ses-
meiros) que exploram a economia tropeira 
(pecuária), signifi ca, portanto, enfrentar a re-
sistência dos índios.

O espanhol Miguel Lastarría, secretário do 
vice-rei do Prata, Juan José de Vértiz y Salcedo 
(1719–1799), enviou relatório à Europa infor-
mando que “os bárbaros Tupis vagam pelos 
grandes e espessos bosques (...) e muito no 
interior dos domínios portugueses, desde as 
cabeceiras do Piratini para o Rio Curitiba ou 
Iguaçu” .

Muitos europeus ainda chamavam o Rio 
Iguaçu de “Rio da [Comarca de] Curitiba”. 

O treinamento de padre Chagas
A preparação para a conquista da vastidão in-
teriorana do Paraná começa longe daqui, com 

Com a rainha Maria I considerada 
louca e incapaz, Carlota Joaquina 
criou um partido secreto para depor 

o príncipe João e criar um grande 
império franco-ibérico

a designação do padre curitibano Francisco 
das Chagas Lima (1757–1832) para aldear e 
catequizar índios nômades dos sertões de 
Mantiqueira, na divisa da Capitania de São 
Paulo com Minas Gerais.

Era um treinamento para a missão que lhe 
seria confi ada no interior do futuro Paraná. 
Lima se saiu bem na missão de formar a Aldeia 
de São João de Queluz, à qual impôs um pa-
drão modelar.

Sobre o futuro do interior ainda despovoado, 
padre Aires de Casal supunha que “depois de 
subjugados os selvagens de Guarapuava, ela 
deve crescer; e seus extensos contornos pas-
sarão a ser semeados de grande número de 
aldeias, cujos moradores, livres deste fl agelo, 
poderão criar muito gado, e fazer fl orescer a 
agricultura”.

Por ora, Portugal, no olho do furacão da dis-
puta entre França e Inglaterra pelo controle da 
Europa, pretendia evitar que os “ideais fran-
ceses” (republicanos) se alastrassem por sua 
grande colônia sul-americana. 

Lisboa autorizou no outono de 1800 o envio 
ao Brasil da força naval do almirante Donald 
Campbell para aumentar a força militar lusa 
na região.

O papel da Fazenda Fortaleza
O vice-rei José Luís de Castro (1744–1819), 
Conde de Resende, via difi culdades para o 
sustento de um grande efetivo militar, mas 
reforçou a defesa de Santa Catarina com um 
regimento da Infantaria e pôs em alerta as for-
ças disponíveis no Rio Grande e Mato Grosso.

Viu que era urgente ocupar o interior. Por-
tugal precisava ir além do que era o Paraná no 
início de século XIX – Litoral, Curitiba e Castro. 
Assim, em 22 de outubro de 1800 ocorre uma 
transação que infl uirá decisivamente no des-
bravamento e ocupação do então remoto inte-
rior do Paraná.

O coronel Joaquim Aranha de Camargo, in-
fl uente personalidade da Justiça e da política 

em São Paulo, amigo da família real e descen-
dente do rei Afonso Henriques, formalizava a 
transferência de sua sesmaria ao sargento-mor 
José Felix da Silva Passos, “com todo o gado e 
animais”, fazendo com que o enorme latifún-
dio do adquirente chegasse a 86 mil alqueires.

O padre e o militar
Acumular essa grande propriedade teria sido 
um prêmio a José Félix pela matança de índios 
Kaingangues, único obstáculo para a plena 
ocupação das terras requeridas. Os nativos 
eram acusados de invadir plantações, matar 
animais e atrapalhar a passagem dos tropei-
ros. 

Eram conhecidos como Coroados, pelo cor-
te raso do cabelo formando uma roda (ou co-
roa) acima da nuca.

Desse latifúndio – a Fazenda Fortaleza – e do 
horror aos massacres patrocinados pelo coro-
nel José Félix para eliminar os obstáculos à sua 
expansão territorial viria o projeto de ocupar o 
interior pela presença militar combinada com 
o esforço pelo aldeamento dos índios. 

Esse plano teria como protagonistas o padre 
curitibano Francisco das Chagas Lima e o mi-
litar lusitano Diogo Pinto de Azevedo Portugal 
(1750–1820).

Os índios resistiam bravamente às incursões 
das forças militares, limitadas pela fi delidade 
do trono luso ao papado, contrário ao massa-

cre dos índios. 
A rainha Maria I era uma católica fanática, 

mas em fevereiro de 1792 os médicos a atesta-
ram como incapaz de gerir o reino. 

Com a morte do primogênito José, prepara-
do desde criança para herdar o trono, o reina-
do caiu nas mãos do débil príncipe João, que 
sob outras infl uências teria os índios como 
inimigos. 

Sem as amarras que prendiam os militares, 
os grupos paramilitares de José Félix ousavam 
ocupar novas áreas enquanto clamavam por 
autorização real para promover “guerra justa” 
aos índios.

Maior império do mundo
A França tentou sem sucesso, mais de uma 
vez, tomar conta de todo o Brasil e nessa épo-
ca o Oeste do Paraná quase acabou nas mãos 
de Napoleão. 

As pressões sobre João cresciam. Sua es-
posa, a princesa espanhola Carlota Joaquina 
(1775–1830), queria que Portugal abandonasse 
os ingleses e se aliasse às forças napoleônicas.

Carlota formou um partido secreto com a 
intenção de declarar João incapaz de governar, 
como já havia acontecido com a mãe, Maria 
I, a Louca. Se assumisse o trono em lugar de 
João, Carlota seria a líder do maior império do 
mundo, constituído pela Península Ibérica e 
América do Sul.

O projeto foi proposto pelo chefe militar 
português, Marquês de Alorna. Teria como 
protagonista o próprio príncipe João. Começa-
ria a partir do momento em que a família real 
se transferisse para o Brasil. 

Com a rainha afastada, João governaria o 
novo grande império a partir do Rio de Janei-
ro. Mas se Carlota triunfasse, o Oeste voltaria 
a ser espanhol, agora submetido à infl uência 
francesa. 

Com as manobras britânicas em favor do 
submisso João, o Brasil continuou português, 
mas agora sob ampla infl uência inglesa.

Oeste seria 
francês, às 
ordens de 
Napoleão  

Infl uenciada pela França, Carlota Joaquina tentou dar o golpe no príncipe João

Padre Francisco das Chagas Lima teria duas 
tarefas: pacifi car os índios e controlar os militares
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Tente ter paciência com as pessoas e 
entender que nem sempre todos es-
tão no mesmo ritmo que você. Tam-
bém é hora de se lembrar de tocar os 
projetos de médio e longo prazo.

Touro  (21/4 a 20/5)
Talvez seja necessário retomar con-
versas e contatos para que suas 
parcerias também sejam mais pro-
veitosas. Mas não se deixe levar pelo 
stress ou pela pressão dos outros.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Ter alguma atividade prazerosa em 
sua rotina também é algo importante 
para aliviar o stress. Com a retrogra-
dação de Mercúrio começando, tam-
bém é nora de fazer um bom balanço 
da sua vida. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Tente fazer tudo com mais calma 
e atenção e se lembrar de cuidar da 
casa, dos assuntos de família e, ainda 
que tenha burocracias ou coisas cha-
tas para resolver, talvez seja melhor 
começar por elas e ter mais tempo 
pra fazer as boas coisas depois, com 
calma e prazer.

Leão  (22/7 a 22/8)
A comunicação está boa, apesar das 
tensões gerais do céu, e você pode 
aproveitar para sentar e ter aquelas 
conversas que visam resolver os pro-
blemas antigos.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Faça um balanço da sua vida, avalie 
se tem visto e pensado as coisas do 
melhor jeito e aproveite para retomar 
projetos, contatos e conversas. O 
céu também é favorável para repen-
sar a vida fi nanceira e resolver as 
pendencias nessa área da sua vida. 

Libra  (23/9 a 22/10)
O céu do momento pede mais auto 
cuidado, preocupação com a saúde 
e o corpo. Faça coisas para você 
mesmo, se priorize. É um momento 
importante para repensar sua vida 
pessoal.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
O céu favorece o autoconhecimento, 
a busca por um caminho espiritu-
al e tudo que te leve para dentro de 
si mesmo. O céu do momento é de 
refl exão, introspecção. Aliás, escute 
mais, fale menos.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Pense em conversar com os envolvi-
dos em cada um dos projetos e tente 
se manter junto apenas daqueles que 
podem te ajudar nesse processo. O 
céu do momento é de refl exão tam-
bém sobre as amizades.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
É um momento de desafi os, mas tam-
bém de conquistas. Por isso é impor-
tante avaliar o que é prioridade e dar 
passos mais fi rmes e consistentes, 
buscando também satisfação pessoal. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
O céu do momento pede que você 
olhe mais adiante, aquariano, e reveja 
a rota se for necessário. As conver-
sas precisam ser mais objetivas e fo-
cadas e é importante que você saiba 
exatamente o que quer.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Hábitos, valores, rotina, relações, 
dinheiro, qualquer coisa. É hora de 
fazer uma boa avaliação sobre tudo 
e buscar solução, ao invés de seguir 
alimentando os problemas. E tente se 
responsabilizar pelas suas escolhas e 
atitudes. 

Humor

Cruzada

Ajudando o velhinho
Joãozinho entra em casa esba-
forido:
- Mãe, mãe, me dá um real pra eu 
dar pro tio ali na rua!!
Orgulhosa, ela dá o dinheiro ao 
fi lho e pergunta:
- Pra qual tio você vai dar o di-
nheiro, meu anjo?
- Pra aque- le 
ali que está 
gritando “Olha o 
picolé”.

Presente de 
fi nal do ano
O menino che-
ga em casa 
no fi nal do ano 
e diz:
-Pai, tenho 
uma notícia 
pra você!
-O que é? - 
pergunta o 
pai.
-Você não 

me prometeu uma bicicleta se eu 
passasse de ano????
-Sim, meu fi lho.
-Então se deu bem. Economizou 
um dinheirão.

Piada da imitação do Zequinha
- Minha senhora, quer fazer o 
favor de pedir ao seu fi lho que 
pare de me imitar???
A mulher fala para o fi lho:
- Zequinha, eu já disse pra você 
parar de bancar o bobo!

As diferenças
Um homem encontra seu amigo 

na rua e lhe diz:
- Cara você é igualzi-
nho a minha sogra, 

a única diferença 
é o bigode!

O amigo fala:
- Mas eu não 
tenho bigo-
de!?

- Mas minha 
sogra tem.

SAÚDE

Segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), só em 2020 serão 
aproximadamente 66.280 novos 
casos de câncer de mama no 
Brasil. Diante de um número tão 
expressivo, é fundamental endos-
sarmos a campanha do Outubro 
Rosa, que é justamente para falar 
sobre a importância da prevenção e 
tratamento precoce desta doença. 
Lembrando que homens também 
podem desenvolvê-la, mas têm me-
nos propensão que as mulheres.

A genética, hábitos que adquiri-
mos ao longo dos anos, questões 
hormonais, prevenção, controle mé-
dico constante - tudo isso interfere 
diretamente em nossa saúde e está 
ligado a doenças como o câncer de 
mama. 

O risco de câncer de mama au-
menta progressivamente a partir 
do 40 anos de idade, chegando ao 
pico ao redor dos 55 anos de ida-
de. De acordo com o Inca, cerca de 
77% das mulheres com câncer de 
mama têm mais de 50 anos. En-
quanto o risco de câncer de mama 
em mulheres de 30 anos é de ape-
nas 1 em 2000, em mulheres de 75 
anos o risco é de 1 para 10. Mesmo 
assim, temos notado um aumento 
de casos em pacientes mais jovens 

Outubro Rosa: a importância 
da prevenção e do tratamento 
do câncer de mama
Genética, hábitos adquiridos, questões hormonais, prevenção, 
controle médico constante - tudo isso interfere diretamente em 
nossa saúde e está ligado à doença

recentemente. 
Brancos (caucasianos) são o 

grupo étnico com maior incidência 
de câncer de mama. Hispânicos e 
asiáticos apresentam cerca de 30% 
menos risco de câncer de mama 
que brancos. Ter um parente de pri-
meiro grau com câncer de mama 
aumenta o risco de tê-lo em 1.8 
vez, segundo o Instituto. Ter dois 
parentes de primeiro grau com cân-
cer de mama aumenta o risco em 
2.9 vezes. Se você tem um parente 
de primeiro grau com diagnóstico 
de câncer de mama antes dos 40 
anos, então seu risco de também 
tê-lo antes dos 40, aumenta em 5.7 
vezes. Entretanto, apesar desses 
dados, apenas entre 5% e 10% das 
mulheres com câncer de mama 
apresentam caráter hereditário, li-
gado a mutação genética. Mais de 
90% dos casos ocorrem em mulhe-
res sem caráter hereditário ou com-
provação de mutação genética.

A terapia de reposição hormo-
nal, principalmente a que combina 
estrogênio com progesterona, está 
relacionada a um maior risco de 
câncer de mama. Este efeito, po-
rém, só ocorre quando o uso é feito 
por mais de 5 anos. 

Quanto maior o sobrepeso, maior 

o risco de câncer de mama. Mulhe-
res com IMC maior que 33 kg/m2 
apresentam 27% mais risco que 
mulheres com IMC normal. Este ris-
co é ainda maior em mulheres após 
a menopausa. 

O consumo de álcool aumenta o 
risco de câncer de mama. Quanto 
maior o consumo, maior o risco. O 
álcool ainda parece potencializar os 
riscos da terapia de reposição hor-
monal. 

Exercícios físicos diminuem o 
risco de câncer de mama, indepen-
dentemente do efeito na redução 
de peso. Mesmo 50 minutos de ca-
minhada 3 vezes por semana já são 
sufi cientes para reduzir o risco.

Mulheres que praticam exercí-
cios mais intensos, como até 10 
horas semanais de caminhada ou 3 
horas semanais de corrida, chegam 
a ter até 40% menos chance de de-
senvolver câncer de mama.

A Sociedade Americana de Onco-
logia recomenda 45 minutos diários 
de exercícios por pelo menos 5 dias 
por semana.

Então, cuide-se! Apos os 40 anos, 
além da mamografi a anual, faça 
isso por você: todos os dias, tenha 
hábitos que irão prevenir o câncer 
de mama.

le 

gritando “Olha o 

O menino che-

no fi nal do ano 

pare de me imitar???
A mulher fala para o fi lho:
- Zequinha, eu já disse pra você 
parar de bancar o bobo!

As diferenças
Um homem encontra seu amigo 

na rua e lhe diz:
- Cara você é igualzi-
nho a minha sogra, 

a única diferença 
é o bigode!

O amigo fala:

de!?
- Mas minha 

sogra tem.
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IMOBILIÁRIO
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PONTO FINAL

Foi lançada na terça-feira (13) no Calçadão da Avenida Brasil, a ter-
ceira edição da Megaoperação Metrópolis. Idealizada pelo 5º Co-
mando Regional da Polícia Militar, o objetivo da operação é comba-
ter o narcotráfi co, com fi scalização, intensifi cação de abordagens 
terrestres e aquáticas das regiões Oeste e Sudoeste, coibindo ainda 
o contrabando, o descaminho, roubos e furtos. Equipes do BOPE 
(Batalhão de Operações Especiais) com o apoio do helicóptero da 
PM reforçaram a fi scalização em toda região.

A Acic, em parceria com o Sicoob Credicapital e a Garantioeste, 
acaba de criar uma linha inédita de microcrédito aos associados. 
Pela parceria, cada operação poderá ter limite máximo de até R$ 
30 mil. A taxa de juros aplicada será das mais baixas do mercado, 
de 0.8% fi xo ao mês. O pagamento do valor fi nanciado deverá ser 
quitado em um ano e meio, com seis meses de carência. Outras 
informações sobre a linha de microcrédito podem ser conseguidas 
diretamente na Acic, na rua Pernambuco, 1800 (em frente à Câmara 
de Vereadores) ou pelo telefone 3321-1400.

Faleceu nesta quinta-feira (15), no Hospital São Lucas, 
em Cascavel, o ex-proprietário do jornal O 
Paraná, André Heitor Costi. Ele tinha 
86 anos e foi vítima de infarto. Gaú-
cho de Guaporé, André foi vereador 
e vice-prefeito de Casca (RS), antes 
de se mudar com a família para 
Cascavel, onde chegou em 1971. 
Depois de trabalhar como contador 
das empresas de Jacy Miguel Sca-
nagatta, em 1978 adquiriu do mesmo 
o jornal O Paraná em sociedade com 
Emir Sfair, também já falecido. Já 
aposentado, em 2007, André 
vendeu o jornal ao então depu-
tado federal Alfredo Kaefer.

Após vencer a equipe do Nacional Atlético Clube por 3 a 0 na última 
quarta-feira (14), o FC Cascavel entra em campo novamente neste 
domingo (18). A partida pela 7ª rodada da série D do Campeonato 
Brasileiro será contra a Portuguesa, do Rio de Janeiro. Os dois times 
entram em campo no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto 
às 16 horas. A Serpente Aurinegra está com nove pontos na tabela 
de classifi cação e segue na disputa por uma vaga para a fase do 
mata-mata da competição

De goleada. Assim foi a vitória do Cascavel Futsal na noite de quar-
ta-feira (14) pela Liga Paranaense de Futsal. A partida, disputada no 
Ginásio da Neva foi contra o time do Maringá. A equipe da casa, 
mesmo sem o apoio da torcida em quadra, marcou 9 a 0 no placar 
e segue invicto no campeonato. Os três primeiros gols foram mar-
cados por Alef, Pintinho e Deivid, ainda no primeiro tempo. Jhony 
marcou dois, Biel, Jorginho, Gustavinho e Eduardo Jabá meteram 
a bola no fundo da rede e ampliaram a vantagem da Serpente no 
segundo tempo.

Com o objetivo de ampliar a imunização de crianças e adolescentes, 
a Secretaria de Saúde iniciou ontem (15), no Calçadão da Avenida 
Brasil, mais uma campanha extramuros. A Campanha de Multivaci-
nação tem a fi nalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e 
adolescentes menores de 15 anos de idade.  Já a imunização contra 
a poliomielite tem como público-alvo as crianças a partir de 12 me-
ses a menores de 5 anos de idade.  Cabe ressaltar que as unidades 
de saúde seguem com a campanha até o dia 30 de outubro tanto no 
Calçadão quando nos postos de saúde.

A Secretaria de Saúde de Casca-
vel divulgou na quarta-feira (14) 
o boletim epidemiológico sema-
nal do novo ciclo de dengue no 
município. Conforme o relatório 
a cidade contabiliza 41 casos 
positivos da doença desde o 
dia 26 de julho, quando iniciou o 
ciclo 2020/2021. Ao todo, o Mu-
nicípio contabilizou 393 notifi ca-
ções, sendo 280 casos descar-
tados e 72 aguardando exame. 
Nenhum óbito foi registrado. O 
bairro Neva é o que contabiliza 
mais casos: cinco no total; se-
guido por Morumbi e XIV de No-
vembro com três casos cada. 
Em seguida, estão os bairros 
Brasmadeira, Universitário, Pe-
riollo, o Loteamento Riviera e o 
Distrito de Juvinópolis com dois 
casos cada.

A Vigilância Sanitária realiza nes-
ta sexta-feira (16) a inspeção nos 
estabelecimentos de ensino da 
rede privada que irão retomar 
as aulas presenciais em Casca-
vel. De acordo com o município, 
além da fi scalização in loco, os 
estabelecimentos são intimados 
a protocolar, ou enviar por e-mail, 
o Protocolo de Contingência e 
Responsabilidade Sanitária espe-
cífi co, para que analisado e apro-
vado pela Vigilância Sanitária. 

Termina no próximo dia 23 o 
prazo para quem tem familia-
res enterrados nos cemitérios 
de Cascavel façam reformas ou 
melhorias nos jazigos. De acor-
do com a Acesc (Administração 
de Cemitérios e Serviços Fune-
rários de Cascavel) depois des-
ta data somente será permitida 
a limpeza nos túmulos. 

O Fórum de Cascavel foi palco, ontem (15), do julgamento de Eduardo Leo-
nildo da Silva, de 33 anos. Ele é acusado de matar a menina Tábata Fabiana 
Crespilho Rosa, de apenas seis anos, em 2017 na cidade de Umuarama. Tá-
bata sumiu quando chegava à escola. Câmeras de segurança mostraram o 

momento que o homem chega e levou a criança. De acordo com o promo-
tor Alex Fadel, Eduardo demonstra desvio de conduta sexual e também 

ódio em relação às mulheres. Além de estuprar e matar Tábata, o 
homem responde criminalmente por outros dois casos de estupro 
de vulnerável e ainda pelo homicídio de sua ex-namorada, de 15 

anos, em Chopinzinho, no sudoeste. O Tribunal do Júri decidiu pela 
condenação do réu a 41 anos de prisão.
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O Fórum de Cascavel foi palco, ontem (15), do julgamento de Eduardo Leo-
nildo da Silva, de 33 anos. Ele é acusado de matar a menina Tábata Fabiana 
Crespilho Rosa, de apenas seis anos, em 2017 na cidade de Umuarama. Tá-
bata sumiu quando chegava à escola. Câmeras de segurança mostraram o 

momento que o homem chega e levou a criança. De acordo com o promo-
tor Alex Fadel, Eduardo demonstra desvio de conduta sexual e também 

condenação do réu a 41 anos de prisão.

em Cascavel, o ex-proprietário do jornal O 
Paraná, André Heitor Costi. Ele tinha 
86 anos e foi vítima de infarto. Gaú-
cho de Guaporé, André foi vereador 
e vice-prefeito de Casca (RS), antes 
de se mudar com a família para 
Cascavel, onde chegou em 1971. 
Depois de trabalhar como contador 
das empresas de Jacy Miguel Sca-
nagatta, em 1978 adquiriu do mesmo 
o jornal O Paraná em sociedade com 
Emir Sfair, também já falecido. Já 




