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SINAL VERMELHO
Cada dia uma média de 45 motoristas são fl agrados pelos pardais furando o sinal vermelho nos 
semáforos de Cascavel. Sem contar onde não há pardal instalado. Este tipo de atitude, bem como 
o excesso de velocidade e outras imprudências é que provocam um saldo trágico de vítimas no 

trânsito da cidade. Em 2020, só no perímetro urbano de Cascavel, já foram registradas 20 mortes.
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No fi nal de semana passado quatro motociclistas perderam a vida em acidentes Divulgação
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FIQUE LIGADO

Faltam menos de 30 dias para o pleito elei-
toral em que iremos escolher nossos re-
presentantes políticos em nível municipal. 
Você já decidiu em quem vai votar?

Tudo bem, as eleições deste ano estão sendo atí-
picas, por serem realizadas em meio à pandemia 
de Covid-19, o que implica uma série de restrições, 
especialmente um cuidado redobrado na campa-
nha corpo a corpo.

Diante deste cenário, as campanhas políticas es-
tão cada vez mais virtualizadas, e o distanciamento 
social dos candidatos em relação aos eleitores já 
vem sendo assimilado como natural. 

Não que isso seja um impedimento, pois as pro-
postas de governo podem ser apresentadas por 
meio das redes sociais, sites e da propaganda elei-
toral gratuita em rádio e TV. 

O problema é quando os eleitores se afastam do 
debate eleitoral, um fato que demonstra desinte-
resse pelo futuro da cidade, desmotivação ou des-
crença. Especialmente entre os jovens, essa postura 
já aparenta ser uma epidemia. E entre os adultos?

Você já parou para pensar quais são os critérios 
que você adotou ou adotará para escolher os can-
didatos em quem irá votar no dia 15 de novembro? 

Ficha limpa, origem, histórico pessoal, desempe-
nho profi ssional, partido, discurso, posicionamen-
to sobre temas relevantes, propostas concretas que 
pretendem realizar caso sejam eleitos...ou outros 
motivos...

Está na hora de buscarmos conhece-los, bem 
como suas propostas.

O historiador Yuval Harari afi rma que: “Eleições 
sempre dizem respeito a sentimentos humanos, 
não à racionalidade humana”. Você concorda?

Na propaganda eleitoral tenho observado que 
alguns candidatos da região Oeste adotaram uma 
estratégia de comunicação muito mais voltada 
à emoção e à humanização da fi gura do próprio 
candidato, em detrimento de oferecer promessas. 
Uma tentativa de fugir daquela velha roupagem da 
política.

Acredito que as campanhas políticas fi carão 
cada vez mais próximas das campanhas publici-
tárias que adotam estratégias de marketing digital, 
em busca da geração de leads qualifi cados, soman-
do potenciais eleitores, cujo engajamento seja re-
vertido em votos ao invés de vendas. Para isso será 
preciso gerar conteúdo gratuito, criativo e atrativo, 
o que é um desafi o quando o assunto é política. 
Quem sabe mudando a linguagem e a abordagem 
utilizada. Recursos e plataformas não faltam.

Na era da tecnologia, nós eleitores, queremos 
mais do que santinhos para chamar a nossa aten-
ção. Nomes e números dizem pouco. Queremos ser 
ouvidos, queremos uma causa.

Novembro está logo ali. Precisamos retomar nos-
so interesse pela política e reassumir nosso papel 
de protagonistas no processo de escolha dos pre-
feitos e vereadores dos nossos municípios. 

Para desempenharmos esse feito com maestria 
temos que resgatar nossa criticidade e exercitá-la 
visando a apontar aos candidatos o que mais im-
porta para a coletividade.

Pense nisso. Sucesso a todos!

Já decidiu em 
quem você 
vai votar?

23 DE OUTUBRO
1953 - Governo do Estado transfere ao Municí-
pio de Cascavel sua primeira escola.
1963 - Fundada a Cooperativa Consolata (Co-
pacol) no distrito cascavelense de Cafelândia 
d’Oeste, hoje Município.

24 DE OUTUBRO
1968 - Fundação da Associação dos Professo-
res do Oeste do Paraná, depois integrada à APP 
Sindicato.
1971 - Prefeito Octacílio Mion anuncia a cons-
trução do prédio da Fecivel, futura Unioeste.

25 DE OUTUBRO
1926 - Elio Willy Fauth (foto) nasce 
em Gaurama (RS). Escritor, contabi-
lista, serviu à Prefeitura e à Câmara 
de Cascavel.
1947 - Lei nº 4 cria o Departamento Adminis-
trativo do Oeste do Paraná, compreendendo 
os municípios de Foz do Iguaçu (incluindo o 
Distrito de Cascavel), Laranjeiras, Mangueirinha 
e Clevelândia. Substitui a parte paranaense do 
antigo Território Federal do Iguaçu.
1962 - Fundação do Rotary Club de Cascavel. 
1983 - Fundação do Recanto da Criança, substi-
tuindo a Fiturmel (Fundação da Indústria Turísti-
ca Para Reclusos e Menores de Cascavel).

26 DE OUTUBRO
1954 - Nasce Luiz Alberto Mayer, em Young, 
Uruguai. Hoteleiro e incentivador das feiras de 
pequenos produtores em Cascavel. 
2005 - Morre Zilmar Antônio Beux, líder do auto-
mobilismo cascavelense.

27 DE OUTUBRO
1912 - Nasce em Colônia Ernestina (Passo Fun-
do, RS), Iracema Goellner Zanato. Ela deu nome 
à cidade de Corbélia.
1927 - Morre o marechal José Joaquim Firmino, 
em Vichy (França). Em 1889, então segundo-te-
nente, comandou a marcha militar de conquista 
do Oeste paranaense.
1962 - Instala-se o Município de Terra Roxa.
1971 - Regulamentado pelo Município de 
Cascavel o funcionamento da FUOP (Fundação 
Universidade do Oeste do Paraná).
2011 - Lei 5.905/11 cria a Cidade Industrial e 
Tecnológica de Cascavel (Citvel I), na BR 277, 
denominada Adão Francisco Schwab Gaspa-
rovic.

29 DE OUTUBRO
Dia Nacional do Livro. Homenagem à Biblioteca 
Nacional, fundada no Brasil em 1810.
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CHARGE

Chamou aten-
ção esta sema-
na a polêmica 
decisão do 
presidente Jair 
Bolsonaro de 
desautorizar 
o seu ministro 
de Saúde, Edu-
ardo Pazuello, 
a comprar do-
ses da vacina 
CoronaVac, desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan. 

Depois do vírus ter sido politizado, 
parece que agora teremos que viver a 
politização da vacina. Algo que deveria 
deixar indignado qualquer cidadão de 
boa-fé neste país. 

A vacina devidamente comprovada 
contra a Covid-19, seja ela qual for, ve-
nha de onde vier, é a última esperança 
para milhões de brasileiros afl itos com 
os terríveis números da doença no País.

Não é possível que tenhamos que pro-
var novos caprichos da queda de braço 
política que envolve o presidente Jair 
Bolsonaro e o governador de São Pau-
lo, João Doria. Uma briga desumana e 
indigna de dois líderes que deveriam 
dar o exemplo à sua gente. A esta altura, 
quando o que está em jogo a saúde das 
pessoas, o cálculo político deveria ser 

a última das 
preocupações.

É bem ver-
dade que a 
vacina chinesa 
não é a única 
em desenvol-
vimento. Há 
mais três ou 
quatro outras 
vacinas com 
boas perspec-

tivas de sucesso. Mas, também é bem 
provável que mais de uma vacina seja 
necessária para dar conta da demanda 
nacional de imunização contra o coro-
navírus. 

É claro que todos concordam que a 
vacina, seja ela qual for, deve ser segu-
ra e efi caz. E para atestar isso, temos a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Se estas duas condições, se-
gurança e efi cássia, estiverem presentes, 
não importa a sua origem, o governo 
deve se empenhar sim para garantir que 
o maior número de brasileiros a receba 
no menor prazo possível. 

É hora de deixar a política de lado e 
pensar na saúde da população. Aliás, 
é do resguardo da saúde da população 
brasileira que está se tratando, pois 
uma vacina contra o coronavírus é o 
passo que falta para voltarmos a levar 
uma vida razoavelmente normal. 

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

Amauri Sanguino, diretor da Fenix Consórcios, leitor e cliente do jornal PRETO NO BRANCO

EDITORIAL

Depois do vírus, 
a politização 

da vacina
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Entidades como Amic, 
Acic e Associação Médi-
ca, entre outras, saíram 
do imobilismo e estão 
conferindo o potencial 
dos candidatos a prefei-
to de Cascavel e seus 
vices. Em tempos de 
tantos desafi os adminis-
trativos é salutar checar 
a consistência dos pro-
gramas de governo. O 
tempo de perfumarias 
e promessas fáceis já 
passou. O que elas não 
vão conseguir é evitar as 
escaramuças entre os 
competidores. 

Quase todos os verea-
dores de Cascavel que 
buscam reeleição deram 
férias aos assessores e 
reforçaram as equipes 
da campanha. Muitos 
gabinetes fi caram quase 
vazios e nenhum de por-
tas fechadas. Vários co-
laboradores sabem que 
ganharão a conta dia 16 
caso o chefe não reeleja. 
Hora de mostrar empe-
nho e provar fi delidade.

O Instituto de Pesquisas Voxdata, do grupo empresarial Cantini, 
não está tendo moleza da parte de advogados eleitoralistas con-
tratados por coligações desconfi adas. Financiadas pela Massa FM, 

várias aferições de tendência do voto para 
prefeito foram impugnadas e impedidas de 

ganhar divulgação nas emissoras da 
rede em municípios do Oeste. Se-

gundo o radialista Valdomiro Can-
tini/Massa, Cascavel está entre 
eles. A Voxdata garante estar 
tudo dentro da legislação e tenta 
reverter o quadro com recursos 

no TRE. Outro problema é a 
desatualização. Os nú-

meros pesquisados 
há cerca de duas 
semanas já ven-

ceram e não re-
tratam a reali-

dade atual.

Os vereadores da Comissão de Ética e Decoro, da Câmara de Cas-
cavel, darão velocidade na apreciação do pedido de enquadramento 
do colega Roberto Parra. O Coletivo 8 de Março, uma representação 
de mulheres, protocolou pedido para abertura de processo visando 
penalizar o parlamentar, acusado de violência doméstica contra a 
companheira, fato ocorrido dia 12 de setembro. O episódio resultou 
na prisão de Parra e liberação sob fi ança. O presidente da Comis-
são, Olavo Santos, está defi nindo o relator e reunirá os integrantes 
nas próximas horas. São eles Misael Junior, Rômulo Quintino, Josué 
Souza e Rafael Brugnerotto. A coluna apurou que a tendência é pelo 
arquivamento sumário. Há entendimento que se trata de questão 
conjugal, já encaminhada à Justiça nos termos da Lei Maria da Pe-
nha, sem registro de dano público.

Não foi “churrio”, desdém ou medo de fazer fi asco que levou Renato Silva a não participar do debate 
entre candidatos a vice-prefeito, na noite de quarta-feira. A ausência, segundo ele, se deveu a compro-
missos pessoais. Os demais sete postulantes compareceram ao evento promovido pela Associação 
Médica de Cascavel. 

Nenhum travou na hora de perguntar ou responder, embora a baixa qualidade da comunicação de 
alguns tenha prejudicado o desempenho. O ex-vereador Leo Mion (foto), único debatedor com expe-
riência de tribuna política, levou vantagem. O advogado Gustavo Ferlin, um dos estreantes, teve bom 
desempenho e fez humor ao lamentar a ausência de Renato. Ele indicou ao adversário o antidiarréico 
Imosec. 

Também participaram o Coronel Jeronymo, Samoel Nattos, Maurilio Tozzi, Margarete Rozatti e Sa-
mantha Sitnik (foto). As mulheres mostraram personalidade e não comprometeram.

Ternura, 
nem tanto 

Prova 
dos 9

Pesquisas bombardeadas 

Vereadores vão livrar Parra 

Vices debatem 
sem Renato 

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ O delegado Rogerson Salgado, do combate à corrupção, ainda 
não fechou o inquérito sobre possível irregularidade no uso de má-
quinas e servidores da prefeitura de Cascavel, em propriedade parti-
cular. Também está aberto o que envolve o ex-servidor João Merlo, 
outro tratando da furadinha na fi la do SUS, além da investigação na 
venda da área doada pela prefeitura à Asservel. As partes envolvi-
das querem pressa nas apurações. 

☆ O prefeito Leonaldo Paranhos 
parece mesmo subestimar os ad-
versários, convencido que está 
de uma vitória fácil na eleição em 
15 de novembro. Afora gravações 
da propaganda eleitoral, não teve 
agenda de campanha durante a 
semana e quase nem saiu do ga-
binete.

☆ A coluna foi questionada sobre onde anda 
o ex-deputado Alfredo Kaefer. O empresário 
está bem de saúde e continua trabalhando 
para resolver os problemas judiciais. O novo 
partido dele é o PSC e Leonaldo Paranhos o 
candidato preferido. Alfredo é um dos mais 
infl uentes conselheiros do gestor cascave-
lense.

☆ Candidatos a vereadores da coligação do prefeito estão sentin-
do falta do apoio dele. Segundo comentários de bastidores, apenas 
três postulantes não têm do que reclamar. São eles Alécio Espínola, 
Desiree e Hudson Moreschi, considerados os preferidos de Para-
nhos.  

☆ O ex-prefeito Edgar Bueno desistiu da candidatura e continuou 
visitas nos bairros confi rmando apoio ao deputado Evandro Roman 
na disputa contra Leonaldo Paranhos. Para vereador, o escolhido 
dele é Sérgio Ricardo, o que tem provocado ciúmes nas fi leiras do 
PROS.

☆ É verdade que no meio do funcionalismo o prefeito Leonaldo 
Paranhos tem simpatizantes, porém longe de ser consenso na can-
didatura à reeleição. A direção do Sismuvel, um dos sindicatos da 
categoria, não esconde ser contra o continuísmo. E os dirigentes 
do Siprovel, representante dos professores e trabalhadores na Se-
med, também não morrem de amores.

☆ Oziel Batatinha avisou ontem na Tarobá que tem advogado bom 
e não teme ser processado. Ele soube que já existem candidatos 
devendo dinheiro aos entregadores de propaganda. O apresenta-
dor vai dar os nomes dos caloteiros em Cascavel e região. 

Não é apenas com eleição que institutos de pesquisas ar-
rumam confusão. O último Ibope de rádio em Cascavel, fe-
chado há dois meses, virou polêmica depois de consagrar 
a Capital FM na liderança, com 43%, apontando a Tarobá 
na segunda posição cravando inesperados 17,89%, uma 
queda e tanto em relação aos médios 35% do levantamen-
to anterior. A T permanece no terceiro lugar (9,93%), se-
guida da Massa (7,06), Jovem Pan (6,45%), Catve (4,33%), 
Estúdio (1,63%) e Rede Viva (1,34%). Não lembra/não sabe 
(4,34%) e outras (2,99%). Segundo consta, a pesquisa cus-
tou R$ 30 mil e o Ibope analisa pedido de revisão dos resul-
tados. O perfi l da comunicação em Cascavel mudou. Mui-
tos veículos perderam patrocinadores, enxugaram mão de 
obra e alteraram o formato de gerenciamento.

Ibope: Capital lidera
e Tarobá FM cai 
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PELO PARANÁ

Até domingo, 25 de outubro, os partidos políticos e os 
candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral, por meio 
do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), 
a prestação de contas parcial, dela constando o re-
gistro da movimentação fi nanceira e/ou estimável 
em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até 
o dia 20 de outubro do mesmo ano. “Os dados envia-
dos são divulgados no DivulgaCandContas”, explica 
Paulo Esteves, coordenador de Prestação de Contas 
Eleitorais e Informações Partidárias do TRE-PR.

O TSE decidiu que os extratos mensais das contas 
bancárias de partidos políticos devem ser disponibili-
zados pela internet, em tempo real, assim que recebi-
dos das instituições fi nanceiras.  “Há de se destacar, 
ainda, a relevância de se propiciar à sociedade civil a 
fi scalização integral das movimentações fi nanceiras 
dos partidos políticos, em tempo real”, disse o minis-
tro Luís Salomão.  

O plenário do STF  confi rmou, por unanimidade, que, nas 
Eleições 2020, o eleitor não pode ser impedido de votar 
caso não tenha em mãos o título de eleitor, sendo obriga-
tória somente a apresentação de documento ofi cial com 
foto.   “Não devem, em princípio, ser impostas limitações 
senão aquelas estritamente necessárias a assegurar a 
autenticidade do voto”, escreveu a ministra Rosa Weber.

Levantamento divulgado 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná aponta 
que as prefeituras parana-
enses acumulam uma per-
da de receita de quase R$ 1 
bilhão entre janeiro e agosto 
de 2020.   Por conta disso, 
240 dos 399 municípios do 
Paraná tiveram aumento do 
comprometimento de suas 
receitas com gastos com 
servidores públicos no pri-
meiro semestre de 2020.

Uma das propostas centrais de Francischini 
(foto), candidato do PSL a prefeito de Curitiba, 
para a mobilidade e o transporte de Curitiba é a 
criação da Linha Amarela. “Uma nova opção logís-
tica com mais segurança e qualidade para o trans-
porte público. Vem de Almirante Tamandaré e vai 
desafogar o trânsito de vias importante como a 
Mateus Leme e a Anita Garibaldi. Diminui a quan-
tidade de carros e ônibus naquele eixo garantindo 
mais agilidade para os curitibanos”, explicou.

O deputado estadual Luiz Fernando Guerra (foto), 
do PSL, apresentou o projeto de lei que inclui a 
carne de peixe e seus derivados no cardápio da 
merenda escolar da rede estadual de ensino do 
Paraná. “Na semana que é celebrado o Dia Na-
cional da Alimentação Escolar 
temos que falar sobre a im-
portância de pensar e man-
ter bons hábitos alimentares 
para os estudantes. Milhares 
de alunos têm na alimenta-
ção escolar sua principal 
fonte de nutrientes e, 
muitas vezes a única 
refeição do dia”, afi r-
mou Guerra.

Muito se fala no fi m da TV 
aberta. Mas, os números 
mostram outra realidade, 
apesar de muito afetada pela 
pandemia, essa mídia parece 
ainda muito saudável e sem 
prazo de validade. Dados 
socioeconômicos mostram 
que o Brasil ainda pode ser 
chamado de “o país da TV 
aberta”. São cerca de 25 mi-
lhões de lares sem TV por as-
sinatura e internet. Isso repre-
senta um “país” de cerca de 
80 milhões de pessoas. É um 
país do tamanho de uma Ale-
manha, quase duas Franças.

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto au-
torizando as Forças Armadas a atuarem nas eleições 
municipais de novembro. Desde 1994 a Justiça Eleito-
ral conta com o apoio logístico das Forças Armadas 
no dia da votação. Segundo informações da Secretaria 
Geral da Presidência, os locais onde os militares per-
manecerão serão defi nidos em conjunto com o TSE.

Cerca de 107 mil pessoas estarão envolvidos para via-
bilizar o voto dos 8,1 milhões de eleitores aptos no Pa-
raná nas eleições municipais deste ano. As pessoas, 
segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, divi-
dem-se entre administradores de prédio, secretário de 
prédio, coordenadores de acessibilidade, auxiliares de 
serviços eleitorais, coletores de justifi cativa, auxiliares 
de transporte e mesários.

Cerca de 150 candidatas participaram recentemente 
de uma reunião virtual para receber dicas de como 
aproveitar a reta fi nal da campanha, tanto em termos 
de marketing quanto de organização jurídica e con-
tábil. O objetivo da reunião foi compartilhar conheci-
mento com as mulheres para aumentar as chances de 
eleição e a representação feminina na política. “Convi-
de pessoas próximas a se engajarem na sua campa-
nha, estabeleça uma meta diária de pedidos de voto”, 
disse o publicitário, mestre em Comunicação, Gerson 
Scheid.

O senador Oriovisto Guima-
rães (PODE) questionou o 
ministro indicado ao TCU. 
Na sabatina do ministro da 
Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, Jorge 
Oliveira, o senador usou 
como base as exigências 
para ser um membro do TCU 
contidas na Constituição 
Federal e deixou perguntas 
intrigantes aos participantes 
da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) como,  
“os senhores acham correto 
um membro do TCU fazer 
política partidária? Isso não 
briga contra o papel institu-
cional do TCU?”.

Prestação de contas

Em tempo real

Autenticidade do voto

Perdas Linha 
Amarela 

Alimentação escolar 
TV aberta

Forças Armadas

Envolvidos na eleição

Representação feminina

Sabatinado

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto au-
torizando as Forças Armadas a atuarem nas eleições 
municipais de novembro. Desde 1994 a Justiça Eleito-
ral conta com o apoio logístico das Forças Armadas 
no dia da votação. Segundo informações da Secretaria 
Geral da Presidência, os locais onde os militares per-
manecerão serão defi nidos em conjunto com o TSE.

Cerca de 107 mil pessoas estarão envolvidos para via-
bilizar o voto dos 8,1 milhões de eleitores aptos no Pa-
raná nas eleições municipais deste ano. As pessoas, 
segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, divi-
dem-se entre administradores de prédio, secretário de 
prédio, coordenadores de acessibilidade, auxiliares de 

Envolvidos na eleição

cional da Alimentação Escolar 
temos que falar sobre a im-
portância de pensar e man-
ter bons hábitos alimentares 
para os estudantes. Milhares 
de alunos têm na alimenta-
ção escolar sua principal 

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

e portais associados. Saiba 
mais em www.adipr.com.br.

Comandada pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, deputa-
do Ademar Traiano (foto), reu-
nião promoveu a instalação da 
Comissão Especial que vai ana-
lisar os projetos do Poder Judi-
ciário que alteram e atualizam 
as tabelas de custas dos car-
tórios. Foi defi nido o deputado 
Anibelli Neto (MDB) como pre-
sidente, o deputado Paulo Litro 
(PSDB) como vice-presidente, e 
o deputado Tadeu Veneri (PT) 

como relator dos trabalhos. 

Comissão 
especial
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O sarampo não está em quarentena, a meningite não deixou de circular  
e não podemos deixar a pólio sair do isolamento social. Por isso,  
mantenha a caderneta de vacinação atualizada.

Procure a unidade de saúde mais perto da sua casa em: 
saude.pr.gov.br/Pagina/Vacinas

VACINE SEU FILHO.
A SAÚDE NÃO PODE FICAR PRA DEPOIS.

SE-00012-20-VACINACAO-260x340mm.indd   1 16/10/20   17:24
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Radares flagram 45 avanços 
de sinal por dia em Cascavel 

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Considerada a ‘indústria da mul-
ta’ por muitos, a extinta Cettrans, 
que recentemente passou a se 
chamar Transitar após uma rea-
dequação, não é tão malvada as-
sim. A constatação é devido a es-
tatística solicitada pelo Preto no 
Branco que assusta até os mais 
experientes em trânsito.

Para se ter ideia, no último mês 
de setembro, a cada dia 45 mo-
toristas foram flagrados pelos ra-
dares avançando o sinal verme-
lho. A pressa, o ‘tá amarelo ainda’ 
ou ainda o ‘dá tempo’ foi respon-
sável pela emissão de 1.349 autos 
de infração no mês.

Mas quem pensa que são só 
estas infrações, pode ficar des-
preocupado. Além das feitas via 
radar, de janeiro a setembro des-
te ano, os agentes de trânsito da 
Transitar flagraram 1.290 moto-
ristas avançando o sinal verme-
lho ou anda os cruzamentos de 
parada obrigatória.

O número é quase 26% maior 
do que no mesmo período do 
ano passado, quando os agentes 

flagraram 959 motoristas come-
tendo a mesma infração.

E são justamente essas ‘avan-
çada de sinal ou de preferencial’ 
registradas pela Transitar que 
mostram a necessidade não só 
da fiscalização – uma vez que há 
radar ou mesmo um agente no 
local, mas sim a conscientização 
do motorista.

Conforme o levantamento so-
licitado pelo Preto no Branco, os 
cruzamentos com semáforo, na 
região central, são os campeões 
em número de colisões. 

Para tentar evitar que esses 
números aumentem, a Transitar 
trabalha com o foco na estatís-
tica, coletando dados em que 
os acidentes e locais com óbito 
acontecem. De acordo com a 
Transitar, após esse levantamen-
to é feito um estudo conjunto 
entre a engenharia, educação 
e fiscalização, porém o excesso 
de velocidade é uma das princi-
pais causas de acidentes graves 
e mortes em Cascavel. Paralelo a 
isso está o desrespeito à sinaliza-
ção e o uso do álcool.

CASCAVEL

Inadimplência e migração para a rede 
municipal afeta escolas particulares

na última semana foram autoriza-
das a retornar as aulas presenciais 
por um decreto municipal.

Reflexo dessa confusão toda é a 
questão econômica. Além de pre-
cisar reduzir o valor das mensali-
dades por conta da pressão dos 
pais que necessitaram contratar 
babás ou mesmo professores par-

Colisão de motocicletas que aconteceu domingo passado na esquina da Rua Universitária com a Rua Cruzeiro. Local vai receber lombada, maior sinalização e radar CGN

Rua São Paulo X Barão do Cerro Azul 9
Rua São Paulo X Pio XII 7
Rua Souza Naves X Avenida Brasil 7
Rua Cuiabá X Avenida Assunção 6
Rua Minas Gerais X Av. Barão do Rio Branco 6
Avenida Rocha Pombo X Avenida Brasil 6
Rua Machado de Assis X Jacarezinho 6
Rua Altemar Dutra X Avenida das Pombas 6

Principais cruzamentos 
com acidentes

TISSIANE MERLAK | Cascavel
As aulas online têm trazido dor de 
cabeça para muitos cascavelen-
ses. De um lado pais que precisam 
trabalhar fora e ajudar os filhos, 
de outro professores que estão ‘se 
virando nos 30’ pra dar conta de 
tudo. E, no meio de tudo isso estão 
as escolas da rede particular, que 

ticulares para auxiliar seus filhos, 
as escolas estão lutando contra 
um grande problema: a inadim-
plência.

Estima-se de acordo com o Sin-
dicato das Escolas Particulares do 
Paraná é que, neste ano de 2020 
ela ultrapasse os 30%. Paralelo 
a queda na arrecadação, as uni-

dades de ensino também estão 
precisando lidar com as transfe-
rências. 

Conforme a Secretaria de Edu-
cação de Cascavel, em março 
deste ano a Rede Municipal con-
tava com 30.413 alunos matricu-
lados e na última estatística, do 
mês de setembro, o número era 
de 31.052. Neste período o Muni-
cípio recebeu 329 alunos advin-
do da rede particular, por meio 
de transferência. 

A reportagem do Preto no 
Branco questionou o município 

se existe fila de espera, assim 
como há nos CMEIs (Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil) no 
que diz respeito às escolas. 

Segundo a Secretaria, entre as 
escolas é possível que tenha lista 
de espera nos casos em que os 
pais querem uma escola ou tur-
no específico, mas não há falta 
de vaga. Em casos assim a crian-
ça é matriculada na escola mais 
próximas e/ou no turno disponí-
vel e a lista de espera é pela vaga 
nas condições pretendidas pela 
família.

Mortes no trânsito crescem mais 
de 6% no perímetro urbano 
A morte de quatro motociclistas no 
último fim de semana acende, no-
vamente, um alerta nas autoridades 
que cuidam do trânsito em Casca-
vel. Ao longo de toda a semana, por 
exemplo, moradores do Jardim Uni-
versitário fizeram protestos e reuni-
ões com responsáveis pela Transitar 
para evitar que tragédias como a vi-
vida no domingo (18) não se repita.

O excesso de velocidade e a falta 
de atenção causaram um aciden-
te envolvendo duas motocicletas. 
Após uma colisão frontal, Leandro 
Monteiro Bronczek e Diones da Ro-
cha Rozzatti morreram na Rua Uni-
versitária. Antes deles, na sexta-feira 
(16), no cruzamento das ruas Ere-
chim com Rafael Picolli, Ronaldo 
Cesar Tavares foi fechado por um 
caminhão e não resistiu.

De acordo com dados da Tran-
sitar, de janeiro a setembro deste 

ano foram registrados 2.202 aciden-
tes; número 26,94% menor que no 
ano anterior, quando as estatísticas 
apontam um total de 3.014 colisões. 

Além dos dados dos nove primei-
ros meses de 2020 a Transitar apon-
ta que somente no mês de outubro, 
até o dia 12, já haviam sido registra-
dos 143 acidentes.

Em relação ao número de feridos 
houve queda nos números no com-
parativo entre janeiro a setembro de 
2019 e o mesmo período de 2020: 
foram 1.140 no ano passado contra 
649 neste; redução de 43,07%.

Porém, quando se compara o 
número de mortes, as estatísticas 
apontam crescimento de 6,25%: 
foram 16 em 2019 e 17 em 2020. Ou-
tro dado bastante chocante é que, 
somente neste mês de outubro, até 
o dia 18, foram mais três mortes no 
perímetro urbano.

No último mês de setembro, 
a cada dia 45 motoristas 
foram flagrados pelos radares 
avançando o sinal vermelho

45

A pressa, o ‘tá amarelo ain-
da’ ou ainda o ‘dá tempo’ foi 
responsável pela emissão de 
1.349 autos de infração no mês

1.349
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BR Quality

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

Vendedores

Av. Barão do Rio Branco 2000, Cascavel - PR

Consulte os valores em nosso site: www.fenixmultimarcas.net.br

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

GOLF 2.0 2000
 (MI  GASOLINA) COMPLETO 

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

CONSULTAR VALOR CONSULTAR VALOR CONSULTAR VALOR

CONSULTAR VALORCONSULTAR VALOR
PEUGEOT 207 2010 1.4 GOL 1.0 MPI 1993 - (TOTAL FLEX)

LOGAN 1.6 DINAMIQUE 2014
COMPLETO

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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Cerca de 80% dos cursos das Uni-
versidades Estaduais do Paraná 
conquistaram as melhores notas 
na última edição do Exame Na-
cional de Desempenho dos Es-
tudantes (Enade), divulgado esta 
semana pelo Instituto Nacional de 

As Agências do Trabalhador do Pa-
raná colocaram no mercado de tra-
balho 39.666 pessoas no período de 
março a setembro deste ano, em 
plena pandemia do novo coronaví-
rus, segundo dados da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho.

O resultado é considerado positi-
vo, embora menor que o do mesmo 
período do ano passado, quando 
ocorreram 61 mil intermediações. 
“O balanço é muito positivo porque 
abrange meses em que a retração da 
economia foi muito contundente, 
com drástica queda nas atividades 
das empresas e na oferta de empre-
go”, afirma o secretário Ney Lepre-
vost.

Ele lembra que, além da retração 
na oferta de empregos, as agências 
do trabalhador chegaram a suspen-
der o atendimento por um período, 
em obediência a medidas voltadas 
ao controle da epidemia, determina-
das por autoridades de saúde. “Mas 
houve uma reação rápida e logo as 

agências se adaptaram”, informa Le-
prevost.

O secretário destaca que as unida-
des passaram a trabalhar com horá-
rio agendado, atendimento digital e 
até um chat criado para dar suporte 
a empresários e trabalhadores que 
tiveram dificuldade em concluir 
oferta e busca de empregos por 
meio de ferramentas digitais. “Essas 
medidas possibilitaram retomar a 
intermediação de vagas e o encami-
nhamento do trabalhador para um 
novo emprego”, diz Leprevost.

Ele também destaca o trabalho 
proativo feito pelos profissionais que 
atuam nas agências do trabalhador. 
“Estamos atuando para diminuir a 
crise no Paraná e fazer com que mais 
pessoas possam estar qualificadas 
para conseguir um emprego e assim 
gerar mais renda para as famílias”, 
afirma Leprevost.

Melhor 
A economista Suelen Glinski, da Se-

Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

A prova avalia o conhecimento 
dos estudantes do último ano dos 
cursos de graduação sobre o con-
teúdo programático, suas habili-
dades e competências. O conceito 

do Enade é apresentado em cinco 
categorias (de 1 a 5), sendo que 1 é 
o resultado mais baixo e 5 é o me-
lhor resultado possível, na área.

Dos 81 cursos das universidades 
estaduais avaliados pelo Enade, 
17 obtiveram conceito 5; 47 foram 

Agências do Trabalhador 
empregam 40 mil pessoas 
durante a pandemia

Universidades estaduais 
do Paraná conquistam 
nota máxima no Enade 
O curso de Farmácia da Unioeste foi um dos que conquistou 
nota máxima

Dos 81 cursos avaliados, 17 obtiveram conceito 5 (máximo); 47 foram avaliados com nota 4 e 17 tiveram nota 3

cretaria da Justiça, Família e Traba-
lho, explica que o resultado do Para-
ná no período de março a setembro 
é um dos melhores do Brasil, à frente 
de estados com economia de porte 
semelhante, como Santa Catarina.

“O Paraná é uma referência na-
cional nesta área, com os maiores 
números de captação de vagas e 
intermediação de empregos. Essa 
estrutura é fundamental na retoma-
da do mercado de trabalho”, afirma. 
Suelen destaca que o Estado possui 
216 Agências do Trabalhador e é a 
maior rede do Sistema nacional de 
Empregos (Sine).   

Cidades
As 10 cidades que mais colocaram 
trabalhadores com carteira assinada 
de março a setembro foram Curiti-
ba, com 2.743 trabalhadores; segui-
da de Umuarama, no Noroeste, com 
1.428 trabalhadores; Cascavel (Oes-
te), com 1.394 colocados; Rolândia 
(Norte) com 1.327; Marechal Cân-
dido Rondon (Oeste) com 997; Me-
dianeira (Oeste) com 940; Francisco 
Beltrão (Sudoeste) com 910; Man-
daguari (Noroeste) com 721; Dois 
Vizinhos (Sudoeste) com 710 e Pato 
Branco, também no Sudoeste, com 
595 colocados no mercado de tra-
balho.

avaliados com nota 4 e 17 tiveram 
nota 3. “O resultado do Enade 
comprova a qualidade constan-
te dos cursos de graduação das 
nossas universidades estaduais, 
formando cada vez mais profis-
sionais e pesquisadores qualifica-
dos”, destacou o superintendente 
de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Aldo Bona.

Cursos
Os cursos com a nota máxima da 
Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) foram Arquitetura e Urba-
nismo, Engenharia Civil, Agrono-
mia e Medicina no campus de Ma-
ringá, além de Engenharia Civil no 
campus de Umuarama.

Na Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) o destaque foi 
para os cursos de Engenharia Ci-
vil, Agronomia, Fisioterapia, En-
fermagem e Medicina Veterinária.

A Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) se destacou 
nos cursos de Agronomia, Enge-
nharia Civil e Farmácia. Já na Uni-
versidade Estadual do Centro-O-
este (Unicentro) os bacharelados 
em Agronomia, Medicina Veteri-

nária e Educação Física foram os 
melhores classificados. O curso 
de Farmácia da Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná (Unio-
este) também conquistou nota 
máxima. A Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (UENP) e a 
Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar) somaram 5 cursos com 
conceito 4, entre eles Agronomia, 
Medicina Veterinária, Odontolo-
gia e Educação Física na UENP e 
Enfermagem na Unespar.

Áreas avaliadas 
A prova, aplicada em 2019, avaliou 
o conhecimento de estudantes 
de Agronomia, Arquitetura e Ur-
banismo, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Civil, En-
genharia de Alimentos, Engenha-
ria de Computação, Engenharia 
de Controle e Automação, Enge-
nharia de Produção, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Florestal, 
Engenharia Mecânica, Engenha-
ria Química, Farmácia, Fisiotera-
pia, Fonoaudiologia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Zootecnia e 
Odontologia.
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*Consulte condições na concessionária. Imagens meramente ilustrativas.
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

1 800. O novo século começa com as 
consequências das guerras napo-
leônicas. Uma delas – a escassez de 
alimentos em Portugal –, já afastada 
a rainha Maria I, tida por louca e fa-

nática religiosa, fez o príncipe regente João de 
Bragança exigir do Brasil mais farinha para o 
pão de seus súditos. 

A ordem para priorizar a produção de fari-
nhas foi repassada a Curitiba e Paranaguá pelo 

governador paulista, Antônio Manuel de Melo 
e Castro de Mendonça. Em carta datada de 15 
de dezembro de 1801, o governador comuni-
cava ao secretário de Estado da Marinha e Ul-
tramar, Rodrigo de Souza Coutinho, que deter-
minara o incentivo ao plantio da mandioca na 
Capitania.

Os preços do açúcar desabavam e os do al-
godão, requisitada matéria-prima americana, 
aumentavam signifi cativamente. O perfi l da 

economia mundial mudava, transformando 
também a estrutura produtiva do Brasil e de-
terminando a vocação agrícola – e agroindus-
trial – do Paraná. 

A região, a partir daí, fornecerá farinhas para 
as frentes de batalha no Sul, no Mato Grosso e 
para o Nordeste resistir a longos períodos de 
seca.

O clã dos Andrades
Após a morte do líder Lourenço Ribeiro de An-
drade, em 1799, seu fi lho mais velho, Antônio, 
herdou com os negócios, comércio de gado e 
fazendas de criar, as funções de capitão-mor 
de Curitiba, equivalente às de governador. 

Em sua condição de tropeiro, o novo líder 
de Curitiba tinha uma ativa cumplicidade com 
bandos de ladrões de gado e contrabandistas 
de cavalos nas esgarçadas fronteiras sulinas. 

Antônio Andrade fi cou ainda mais rico e po-
deroso que o pai porque, para o contexto da 
época, a ligação com bandos e as ocupações 
de terras não constituíam atividades imorais 
ou criminalmente condenáveis.

O líder guerrilheiro paranaense Maneco Pe-
droso, por exemplo, foi um dos patriotas que 
tomaram dos espanhóis a região dos Sete Po-
vos das Missões. 

No governo do clã Ribeiro de Andrade teve 
início a imposição do capitalismo no Paraná 
e a ocupação do Oeste. Além de ofi cial da Câ-
mara da futura capital, Antônio também foi 
capitão-mor da Freguesia de São José e deve 
ser reconhecido como precursor dos futuros 
banqueiros.

Índios, o obstáculo habitual
Resolver a questão indígena era um compo-
nente obrigatório para a política de aproveita-
mento econômico da região, ainda defendida 
bravamente pelos descendentes do bravo 
cacique Guairacá, que “em sua fase áurea 
chegou a liderar cem mil índios, de doze tribos 
e nações diferentes” (Nivaldo Kruger, Paraná 
Central: A Primeira República das Américas).

Desde a primeira tentativa de ocupar o in-
terior, em 1776, a proposta do capitão Afonso 
Botelho, apoiada pelos exploradores do sertão, 
era repudiada pela religião: sequestrar seus 
fi lhos para doutriná-los segundo a cultura eu-
ropeia, liquidar os guerreiros e acasalar suas 
mulheres com soldados.

Na Corte em Lisboa ainda prevalecia a in-
clinação religiosa dos soberanos portugueses. 
Historicamente, os religiosos se opunham à 
escravatura dos índios e a rainha Maria herdou 
de seus antepassados uma extrema fi delidade 
à Igreja Católica. 

O príncipe João, entretanto, foi aconselhado 
a vencer e doutrinar os índios combinando a 
força militar com a catequese religiosa. 

Rendon: plano para dominar os índios 
Com a rainha afastada, crescia na Corte 
do príncipe João a aceitação à proposta de 
responder à ofensiva napoleônica formando 
“um grande império do outro lado do Atlân-
tico”, defendida, dentre outros, pelo ministro 
Rodrigo de Souza Coutinho. 

Um grandioso império, entretanto, não 
podia ter uma vasta fronteira desocupada. O 
projeto de usar a religião e a força combinadas 
para vencer os índios partiu de José Arouche de 
Toledo Rendon (1756–1834), diretor-geral das 
Aldeias da Capitania desde 1798. 

Em 1802 ele apresentou um plano que con-
sistia em “abolir os aldeamentos, transforman-
do-os em núcleos ou povoações comuns”.

Em meio a difíceis tratativas para organizar 

a campanha de ocupação do interior do Para-
ná, entre junho e outubro de 1803 a Capitania 
de São Paulo foi governada, interinamente, 
por um triunvirato composto pelo bispo d. 
Matheus de Abreu Pereira, o ouvidor Miguel 
Antônio de Azevedo Veiga e o intendente da 
Marinha, José Maria Couto. 

O trio preparou uma excursão às matas inex-
ploradas com a intenção de preparar as bases 
das futuras cidades.

Os pontos interessantes 
As determinações régias encaminhadas ao 
governador Antônio Mello e Castro de Men-
donça na virada do século recomendavam, 
segundo ele mesmo, povoar “os pontos 
interessantes da capitania nos seus limites 
com Espanha, e os que dominam as cabecei-
ras dos rios que vão desaguar nos domínios 
espanhóis ou no Paraguai ou no rio da Prata” 
(Arquivo Histórico Ultramarino).

O padre curitibano Francisco das Chagas 
Lima e o militar português Diogo Pinto de Aze-
vedo seriam os encarregados de cumprir os 
desígnios do príncipe João de tomar as terras 
do interior dominadas pelos índios. Eles che-
fi ariam o emprego das duas armas recomen-
dadas pelo estrategista Arouche Rendon: a 
cruz e a espada.

No fi m de 1804, Napoleão Bonaparte é coro-
ado Imperador da França em cerimônia refe-
rendada pelo papa Pio VII, mais um marco no 
avanço do capitalismo. Napoleão I, que esti-
mulara os experimentos de Robert Fulton com 
embarcações e armas, ambicionava unifi car a 
Europa sob seu cetro.

Povoados deveriam ter 18 famílias 
A organização da uma “expedição real de con-
quista” ao interior do Paraná foi decidida em 
meio a fortes embates entre o novo governa-
dor paulista, Antônio José da Franca e Horta, e 
as lideranças paranaenses.

 São estabelecidas em Curitiba “as condições 
e formalidades com que se deve fazer o cami-
nho do Sertão”: “Será muito útil fazerem-se po-
voações no sertão que não poderão ser menos 
de dezoito fogos para poderem fazer frente aos 
bugres” (Raul d’Almeida, História de Rio Ne-
gro).

Fogo era a casa ou parte dela em que habita 
independentemente uma pessoa ou família. 
Uma casa de três cômodos poderia somar três 
fogos, desde que fossem indivíduos ou famílias 
independentes entre si.

Fácil planejar, difícil cumprir. Assim, somen-
te em abril de 1807 começam a se defi nir os 
contornos da estratégia de ocupar o vasto inte-
rior inexplorado do Paraná. Tudo, porém, ain-
da dependeria de um movimento no xadrez 
europeu: o destino da família real portuguesa.

Ordem aos 
paranaenses: 

produzir farinhas 
Arouche Rendon idealizou a fórmula que fez 
Portugal vencer os índios do interior paranaense 

Governador Antônio da 
Franca e Horta: além 
de se atritar com os 
Andrades do Paraná, 
teve briga séria com 
os Andradas de Santos 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É importante ir com calma e não se pre-
cipitar. A ansiedade pode bater, assim 
como o excesso de confi ança, mas é 
importante não apressar o ritmo das 
coisas. Planeje bem as mudanças que 
deseja fazer e aproveite a semana para 
fazer os contatos necessários.

Touro  (21/4 a 20/5)
Não se deixe levar pela tensão dos ou-
tros, pela pressa alheia ou as cobranças 
da vida. Faça tudo no seu ritmo e confi e 
mais em si mesmo. A semana é favorá-
vel para os relacionamentos mais ínti-
mos. Aproveite.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É hora de rever, revisar, retomar coisas e, 
nisso, reorganizar sua vida. É importan-
te escutar mais e falar menos. Cuidado 
para não se precipitar. Por isso, pense 
bem antes de agir. E não tente dar conta 
de tudo se não tem vontade ou possibili-
dade para isso agora.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Aproveite para planejar tudo com calma 
e não tome decisão nenhuma sem pen-
sar. Vá com calma, converse com quem 
possa te ajudar e reduza o ritmo se for 
necessário. É hora de pensar também 
no seu prazer e em como ter mais ativi-
dades de lazer na sua rotina.

Leão  (22/7 a 22/8)
É uma boa semana para encontros, 
ainda que virtuais, com as pessoas 
que você mais gosta e com quem tem 
afi nidade. As reuniões de trabalho ten-
dem a ser produtivas e os assuntos de 
família ganham ênfase mais para o 
fi m da semana.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Respeite seu tempo e ritmo ao longo 
da semana, porque não adianta correr. 
Fazer tudo com pressa só vai levar ao 
stress e o risco de ter que refazer de-
pois. O céu do momento é de revisão 
geral e favorável à retomada de anti-
gos projetos. 

Libra  (23/9 a 22/10)
É importante confi ar mais em si mes-
mo. E também planejar tudo com 
calma e sem pensar tanto no que os 
outros vão pensar de você. Só você 
sabe o que é melhor para si mesmo 
e, apesar do caos no mundo lá fora, é 
importante cuidar do seu bem estar e 
fazer suas próprias escolhas.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
As relações podem ganhar mais inti-
midade e profundidade e este pode ser 
um ótimo momento para demonstrar 
seus sentimentos ou ter conversas im-
portantes, inclusive retomando assun-

tos e contatos.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Há um risco aumentado de imprudên-
cia e de acidentes ou impulsos des-
necessários. Faça tudo com máxima 
atenção e cuidado. Atenção também 
com as conversas, que podem ser 
complicadas e truncadas.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
O momento é favorável para que você 
inclua mais prazer na rotina e use mais 
a sua criatividade. Também é um bom 
momento para os assuntos do cora-
ção. Lembre-se de se cuidar mais e 
respeitar seu ritmo do momento. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
O momento é favorável para que você 
se expresse, mas desde que faça a es-
colha do momento e das palavras cer-
tas. Até porque as relações podem exi-
gir mais conversas profundas e mais 
cuidado para que fi quem bem.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Converse com quem precisa e prefi -
ra o silencio nos outros momentos. 
Cuidado com a pressa, a ansiedade, 
a impaciência. É fundamental fazer 
tudo no seu tempo e com todo cuida-
do necessário para não se arrepender 
depois.

Humor

Cruzada

Para que serve o pai?
– Mamãe, é Deus quem nos dá o 
pão de cada dia?
– É sim, minha fi lha.
– É o Papai Noel quem nos dá 
presentes no Natal?
– Claro.
– E foi a cegonha que me trouxe 
ao mundo?
– Foi sim, fi lhinha.
– Hum… Então, para que serve o 
papai?

Tratamento 
– Você vai parar de beber cerve-
ja. Por um ano só vai beber leite.
– Outra vez, doutor?!
– Você já fez esse tratamento?
– Já. Durante os dois primeiros 
anos da minha vida…

Seguro
Um caubói estava preenchendo 
uma apólice de seguros.
– Já teve algum acidente? – per-
guntou o agente.
– Nenhum – respondeu o 

caubói. – Só um cavalo é que 
me deu um coice nas costelas 
no verão passado e, há uns anos 
atrás, uma cascavel me mordeu 
o tornozelo.
– Você não chamaria a isso de 
acidentes? – perguntou o agente, 
surpreso.
– Que nada! – disse o caubói. – 
Eles fi zeram de propósito!

Amar o inimigo
Ao sair de um bar, um homem 
que adorava beber foi direto para 
a igreja.
– Olá, John – cumprimentou-o o 
padre. – Você sabe que a bebida 
é o seu maior inimigo.
– Pois é – respondeu o homem 
–, mas o senhor nos manda 
amar nossos inimigos.
– Claro – rebateu o vigário. 
– Mas ele mandou amar, não 
engoli-los.

SAÚDE

É de grande importância que as mu-
lheres se mostrem vigilantes sobre a 
própria saúde, identifi cando precoce-
mente hábitos nocivos, sintomas físi-
cos e psíquicos e aderindo a hábitos 
saudáveis”, destaca o Departamento 
de Ações Programáticas Estratégi-
cas do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde preparou 
uma lista especial: Os 10 cuidados 
primordiais com a saúde da mulher.

1 - Manter alimentação saudável
Uma alimentação saudável, desde os 
primeiros dias de vida, como a ama-
mentação e o consumo de alimentos 
in natura, por exemplo, traz benefí-
cios à saúde. Resulta na redução de 
fatores de risco para doenças, como 
o sobrepeso e o aumento do coleste-
rol, além do bem estar.

2 -  Cuide de sua saúde mental
Identifi car precocemente sintomas 
psíquicos e buscar acolhimento de 
saúde pode ser decisivo para que 
haja abordagem oportuna pelos pro-
fi ssionais de saúde.

3 - Falando de Sexualidade
Conhecer o próprio corpo é funda-
mental para identifi cação dos pontos 
de prazer e exercício da sexualidade, 
em todas as idades. A mulher vai ten-
do vivências e experiências da sua 
sexualidade que vão mudando com 

10 cuidados primordiais 
para a saúde da mulher
Independentemente da idade, de bebê à idosa, a mulher 
precisa ter cuidados essenciais com a saúde para garantir 
também a qualidade de vida

o passar dos anos.

4 - Conhecer seu próprio corpo
Todos sabem que a saúde sexual é 
essencial para homens e mulheres 
serem saudáveis física e emocional-
mente. Porém, ainda é grande o nú-
mero de mulheres que sabem pouco 
ou nada sobre a anatomia e o funcio-
namento do seu corpo.

5 - Realizar exames de rastreamento
Fazer exames regulares para rastreio 
do câncer de colo de útero e câncer 
de mama. O início da coleta do exa-
me Papanicolau, para rastreio do 
câncer de colo de útero, deve ser aos 
25 anos de idade para as mulheres 
que já tiveram atividade sexual. A re-
comendação para as mulheres de 50 
a 69 anos é a realização de mamo-
grafi a a cada dois anos e do exame 
clínico das mamas a cada ano.

6 - Proteger-se contra IST/HIV
As Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (IST) são transmitidas, 
principalmente, por meio do contato 
sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso 
de camisinha masculina ou feminina, 
com uma pessoa que esteja infecta-
da. A transmissão de uma IST pode 
acontecer, ainda, da mãe para a crian-
ça durante a gestação, o parto ou a 
amamentação. Por isso, é preciso 
proteger-se.

7 - Faça escolhas conscientes sobre 
métodos contraceptivos
O SUS disponibiliza diversos méto-
dos contraceptivos para que adoles-
centes e mulheres possam escolher 
a maneira mais confortável de plane-
jar quando, como e se vai querer ter 
fi lhos. A mulher pode escolher entre 
os métodos.

8 - Busque ajuda em caso de violência
A violência contra as mulheres afeta 
cidadãs de todas as classes sociais, 
raças, etnias, faixas etárias e orienta-
ções sexuais. Se está passando por 
alguma situação que lhe incomoda, 
converse com pessoas de sua con-
fi ança e vá até um serviço de saúde 
mais próximo de casa para pedir aju-
da e tirar dúvidas.

9 - Utilize práticas saudáveis para os 
sintomas comuns durante os ciclos 
menstruais e no climatério/meno-
pausa
Medicar o corpo das mulheres, em 
nome da ciência e de um suposto 
bem-estar, sempre foi uma prática 
da medicina, que só será modifi cada 
quando as mulheres tiverem consci-
ência de seus direitos, das possibili-
dades preventivas e terapêuticas e 
das implicações das distintas práti-
cas médicas sobre o seu corpo.

10 - Planeje e vivencie uma gestação 
saudável
O planejamento reprodutivo é um 
importante recurso para a saúde das 
mulheres. Ele contribui para uma prá-
tica sexual mais saudável, possibilita 
o espaçamento dos nascimentos e a 
recuperação do organismo da mulher 
após o parto, melhorando as condi-
ções que ela tem para cuidar dos fi -
lhos e para realizar outras atividades.

– Claro – rebateu o vigário. 
– Mas ele mandou amar, não 
engoli-los.
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PONTO FINAL

A associação comercial fará nas 
noites dos dias 3 e 10 de novem-
bro encontros com os candida-
tos a prefeito de Cascavel. Os 
postulantes serão convidados 
a responder perguntas sobre 
temas de interesse empresarial 
e do setor produtivo. Não serão 
permitidas trocas de acusações 
e ofensas entre os convidados, 
apenas a apresentação de ideias 
e propostas em torno dos ques-
tionamentos apresentados.

A Acic é uma das entidades parceiras do Projeto Amor em Fios, 
criado com a fi nalidade de levantar a autoestima de pacientes em 
tratamento de câncer. A associação comercial é um ponto de arre-
cadação para lenços, malhas para confecção de turbantes e para a 
doação de cabelos à fabricação de perucas. Com a voluntária Marli 
Assis, que atua na entidade, é possível comprar camisetas da cam-
panha (R$ 30) e máscaras (R$ 5). Outras informações pelo telefone 
3321-1400. A coordenadora do projeto é Simone Braga Cortês, na 
foto, acompanhada de Ana Marli Calestini e Marli Assis. Outras in-
formações sobre o projeto podem ser conseguidas pelos seguintes 
telefones (45) 99916-9716 e 99973-3665.

A Secretaria de Saúde divulgou na quarta-feira (21) o novo Boletim 
Epidemiológico da Dengue Ciclo 2020/2021. De acordo com os da-
dos, Cascavel registrou 49 casos positivos da doença do período 
de 26 de julho até hoje. Ao todo, o Município contabilizou 448 no-
tifi cações, sendo 337 casos descartados e 62 aguardando exame. 
Nenhum óbito foi registrado. Com 5 casos, o bairro Neva é o que 
mais tem pessoas contaminadas pelo mosquito Aedes. Na sequên-
cia aparece o Pioneiros Catarinense, com quatro casos. Em seguida, 
estão os bairros Interlagos, Floresta, Morumbi, Presidente e XIV de 
Novembro com três casos cada. 

Iniciaram nesta quinta-feira (22) as obras de readequação da via 
marginal da BR-277 próximo ao Trevo Cataratas (entre a passarela 
e o posto de combustíveis Sabiazão), em Cascavel. A intervenção, 
feita pela Ecocataratas, faz parte da execução das vias que serão 
utilizadas como desvio de tráfego durante o período de obras do tre-
vo Cataratas, localizado no Km 584 da rodovia. Agora, os trabalhos 
avançam para a via marginal que estará bloqueada para o tráfego de 
veículos, mantendo somente o acesso às empresas situadas nesta 
região e o acesso do bairro Presidente para a BR-277.

Segue até o próximo sábado 
(31), em todo país, a Campanha 
Nacional de Multivacinação. Em 
Cascavel além dos 43 postos 
de saúde, que estão atendendo 
das 8h às 17 horas, um ponto 
de vacinação foi instalado no 
Calçadão da Avenida Brasil. A 
Campanha de Multivacinação 
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 meses a menores de 5 
anos de idade.

Se apresentou na Delegacia de Maringá, na última terça-feira (20), o 
motorista do caminhão que se envolveu em um acidente com morte 
na noite de sexta-feira (16). Conforme a assessoria da Polícia Civil, o 
condutor seguia pela Rua Rafael Piccoli no sentido a Avenida Brasil 
quando, no cruzamento com a Rua Erechim, não viu o motociclista 
Ronaldo Tavares. Em depoimento ele disse que não havia percebido o 
acidente, por isso seguiu viagem. Ao chegar em Maringá percebeu o 
que aconteceu e procurou a delegacia.

Depois de mais uma vitória de 
goleada no Ginásio da Neva 
contra o Foz do Iguaçu, o Casca-
vel Futsal já se prepara para as 
próximas partidas. A vitória na 
partida disputada na quarta-feira 
(21) por 5 a 0 foi a quinta segui-
da na Liga Paranaense de Fut-
sal, onde a equipe tem 100% de 
aproveitamento. O próximo jogo 
da Serpente será já na segunda-
-feira (26), às 17 horas, no jogo de 
volta contra o Marreco. Já no dia 
31 a equipe entra em quadra no 
Ginásio Cau Hansen, em Joinville 
(SC), onde enfrenta os donos da 
casa pela Liga Nacional.

O Zoológico de Cascavel nem 
abriu direito e as irregularida-
des em relação ao uso da más-
cara para o combate ao coro-
navírus já foram detectadas 
pelos funcionários. Confor-
me o município, os visitantes 
cumprem a obrigatoriedade 
na entrada do parque, porém 
ao longo da trilha acabam ti-
rando o acessório. A equipe 
pede ainda que até mesmo as 
crianças façam uso da más-
cara, independente da idade. 
Caso não seja possível, não é 
recomendado, por enquanto, 
que entrem no parque, uma 
vez que ainda há pouca lite-
ratura para saber o papel das 
crianças como transmissoras 
do vírus. No entanto, sabe-se 
que a máscara é uma impor-
tante ferramenta para coibir a 
circulação do vírus, garantindo 
assim a segurança de todos 
que passam pelo parque e dos 
animais. Segundo o Zoo, ainda 
não se tem uma base científi -
ca concreta para determinar 
o impacto do coronavírus nos 
animais, por isso, todo cuidado 
é fundamental.

O Empreender da Acic desenvolverá na segunda-feira evento inédi-
to nos mais de 20 anos do programa em Cascavel. A fi nalidade é 
reunir núcleos setoriais e empresas que integram uma cadeia de 
negócios. O primeiro evento será focado em assuntos ligados à saú-
de. O Empreender Saúde terá início às 19h, no Auditório Cascavel. O 
encontro tem parceria do VidAcic, uma das soluções da associação 
comercial destinadas à área da saúde. Outras informações podem 
ser conseguidas pelo telefone 3321-1410.

Em visita ao coordenador do Show Rural 2021, Rogério Rizzardi, e à 
gerente Adriana Gomes, esta semana, pesquisadores da Embrapa 
confi rmaram a participação da empresa no evento e aproveitaram 
para falar do lançamento e realização do 9º Congresso Brasileiro de 
Soja/Mercosoja 2021. Rizzardi e Adriana recepcionaram o pesqui-
sador de Entomologia Adeney de Freitas Bueno, o pesquisador de 
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas Adilson de Oliveira Júnior 
e o pesquisador de Sementes e Biotecnologia Fernando Henning. 
A Embrapa é uma das instituições que participam desde a primeira 
edição do Show Rural Coopavel, inaugurado em 1989. A 33ª edição 
do Show Rural acontece de 1 a 5 de fevereiro de 2021.

Terminou em 2 a 1 a partida entre o FC Cascavel e a Portuguesa 
Carioca, disputada ontem (22) no Rio. Os gols do time adversário 
foram marcados por Andrezinho e Adriano, que marcou de pênalti. 
Léo Itaperuna descontou e marcou pela Serpente. Mesmo com a 
derrota fora de casa, o FC Cascavel se mantém na quarta colocação 
do grupo A7 da série D do Campeonato Brasileiro. O outro time do 
Oeste, o Toledo, também perdeu de 2 a 0 para o Cabofriense. As pró-
ximas partidas do FC Cascavel acontece no domingo (25) contra o 
Nacional e do Toledo será amanhã (24) contra o Bangu. E o torcedor 
do Oeste poderá acompanhar mais um ‘Clássico da Soja’ no domin-
go, dia 1 de novembro, no Estádio 14 de dezembro, em Toledo.

Acic nas 
eleições 

Até dia 31

Depoimento em Maringá 

Cascavel Futsal 

Máscara 
no Zoo

Empreender saúde

Embrapa no Show Rural 

Perdeu no Rio

Amor em fi os 

Boletim da Dengue 

Trevo Cataratas 

Boletim da Dengue 




