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CASCAVEL 69 ANOS
A bela imagem captada pelas lentes do fotógrafo Nery Cardoso dá uma ideia da imponência 
da capital do Oeste aos 69 anos de emancipação, data a ser comemorada neste sábado (14). 
Um ano antes da emancipação, o censo apontava que Cascavel tinha 404 habitantes. Hoje 
são mais de 330 mil cascavelenses. Da saga dos pioneiros chegamos a esta grande cidade. 
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FIQUE LIGADO

A os 6 anos, Itamar cortava cana 
para ajudar os pais no sustento da 
casa. Ele sonhava alto. Queria ser 
piloto de caças. Aos 16 anos, cor-

tava cana de dia e estudava à noite, e sonha-
va se alistar na Aeronáutica em Recife, mas a 
poucos dias do alistamento, um imprevisto o 
impediu e esse sonho se perdeu na imensi-
dão dos canaviais.

Itamar sabia que precisava começar a arar 
a terra, senão nada colheria e seria apenas 
UM sonhador estagnado e não O sonhador 
determinado. Aos 18 anos, comprou duas 
passagens: uma de ida para São Paulo e outra 
de volta para o Recife. Desembarcou na capi-
tal paulista só com a certeza da passagem de 
volta. No início, fez bicos como pedreiro, mas 
os ganhos não pagavam sua sobrevivência. 
Precisava de um emprego fi xo. Batalhou um 
ano até ver o registro de faxineiro de um pré-
dio residencial na carteira profi ssional.

Varrendo, seus olhos olhavam para bai-
xo; pensando, sua mente mirava o alto. Ele 
voltou a estudar. Nessa corrida, quase que o 
cansaço venceu, mas o sonhador determi-
nado superou os obstáculos e conquistou a 
medalha do diploma. Mirou outro pódio: a 
faculdade. No prédio onde trabalhava, mo-
rava uma executiva. Um dia, se arriscou a 
perguntar-lhe se ela o ajudaria se ele se for-
masse. Admirada, prometeu que sim.

Itamar não passou nos vestibulares públi-
cos, restou-lhe os particulares. Foi aprovado 
em três instituições e reprovado em todas 
as condições fi nanceiras. Adiou os estudos e 
decidiu poupar dinheiro.

Durante três anos, comeu o básico e pou-
pou as sobras, até começar a faculdade. Nes-
sa corrida com obstáculos, Itamar passou 
quatro anos saltando sobre mensalidades 
que quase o fi zeram cair de cara no fosso 
d’água. Para não desanimar, lia e relia o pro-
vérbio bíblico “o coração do homem planeja 
o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os 
passos”. Carregava apenas a certeza que o 
Senhor iluminava seus passos.

Formou-se. Enrolado no canudo, veio um 
carnê de oito mil reais. Itamar procurou a 
executiva. Ela o indicou para uma empresa e 
10 anos depois de chegar a São Paulo só com 
a passagem de volta para o Recife, Itamar, o 
corredor incansável do canavial, aterrissou 
como assistente administrativo numa mul-
tinacional.

Na infância subtraída, manuseando arris-
cados facões afi ados, o sonhador de Prima-
vera apoiou-se na Fé inabalável em Deus e 
na crença de que no alto havia as estrelas, 
mas era preciso pisar fi rme na terra sem se 
vitimizar. No revezamento da vida, quando 
pegou o bastão, o agarrou com precisão e ra-
pidez, e conquistou medalhas, provando que 
a insistência na persistência para estudar e a 
paciência para saber recuar e avançar nas 
primaveras da vida o fi zeram um campeão 
das corridas da vida e das pistas de corrida.

Campeão das 
primaveras 
da vida

ESPECIAL: 14 DE NOVEMBRO
1910 - Lei 1.383 eleva o distrito judiciário 
de Alto Paraná (Foz do Iguaçu) à catego-
ria de município. Readequado com a lei 
1.658, de 3 de março de 1914).
1917 - Nasce Antonio Zandoná (foto, com 
a esposa Elmira), em Paim Filho (RS). 

Pioneiro de Cas-
cavel, viveu uma 
história direta-
mente ligada ao 
desenvolvimento 
da cidade.  
1928 - Nasce 
Mário Thomasi, 
em Valões (SC). 
Foi vereador e 
um dos primeiros 

pilotos do automobilismo cascavelense. 
1934 - Entra em funcionamento o Distrito 
Policial de Cascavel.
1951 - Com a lei estadual 790/51, começa 
a formação de diversos municípios para-
naenses, dentre os quais Cascavel, Toledo, 
Guaraniaçu e Guaíra (Oeste) e Maringá 
(Norte).
1956 - Criada a comissão especial para a 
construção da Ponte da Amizade, sob a 
chefi a do engenheiro Almyr França.
1966 - Criação do Automóvel Clube de 
Cascavel, tendo como primeiro presidente 
o promotor João Batista Cobbe. 
1967 - Inaugurada a Praça Wilson Joffre.
1969 - Criada a Delegacia Regional da 
Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná em Cascavel, por iniciativa do em-
presário Flávio de Azambuja Marder.
1977 - Inaugurada a Praça do Migrante 
Florêncio Galafassi. *Inaugurado o Quartel 
General do 2º Grupamento de Fronteira, 
hoje 15ª Brigada de Infantaria Motorizada.
1978 - Vai ao ar a Rádio Verdes Campos 
de Cascavel, a primeira emissora em FM 
do interior do Paraná.
1981 - Inaugurado o complexo esportivo 
Ciro Nardi, projetado pelo arquiteto Nilson 
Gomes Vieira.
1984 - Inaugurada a barragem do Lago 
Artifi cial do futuro Parque Ecológico Paulo 
Gorski. *Entregues 210 títulos defi nitivos 
de terras em Alvorada do Oeste.
2000 - Nova Política de Desenvolvimento 
Industrial do Município de Cascavel, revo-
gada em 2010.
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CHARGE

A última vez que 
o país votou em 15 
de novembro, dia da 
Proclamação da Re-
pública, foi em 1989. 
Veja que interessante, 
a pandemia de 2020 
joga o pleito eleitoral 
de volta para esta data 
histórica, muito especial, uma vez que vem 
marcar um avanço na política brasileira. 

E, para quem é morador de Cascavel, o sig-
nifi cado vai além, pois na véspera, dia 14, é o 
aniversário da cidade. 

E que presente de aniversário podemos dar 
para a nossa cidade, quando ela chega aos 
seus 69 anos. Falamos do voto, esse crédito de 
confi ança que iremos dar para alguém da-
qui a dois dias. 

E como todo bom presente, é preciso esco-
lher bem, com carinho. É importante gastar 
um pouco do seu tempo para avaliar os can-
didatos, cargo por cargo, e fazer uma escolha 
consciente, da qual não vá se arrepender 
mais à frente. Afi nal, a nossa cidade merece.

Em Cascavel são quase 500 candidatos aos 
cargos eletivos de vereador, prefeito e vice-
-prefeito. São muitas opções. Mas, lembre-se, 

a decisão de cada um 
de nós irá impactar a 
todos, nossas famílias, 
amigos, empresas. E, 
ao contrário do que 
possa parecer, a parti-
cipação de todos é fun-
damental para ajudar 
na solução de muitas 

questões no dia a dia. 
As cartas estão dadas. Os candidatos es-

tão fazendo seu papel para conquistar o seu 
voto. Mas é bom olhar se as ideias do seu 
candidato estão alinhadas ao seu próprio 
pensamento. É importante buscar o que está 
por trás do nome do candidato, o que ele vem 
fazendo pela comunidade. Ver se não está 
querendo apenas uma vaga para ajudar a si 
mesmo, ter um emprego, ao invés de ajudar 
a comunidade.

Estamos ainda na luta contra a Covid-19, 
então não esqueça as recomendações neces-
sárias para exercer a sua cidadania nesta 
data. Lembre-se que é preciso o uso da más-
cara, manter o distanciamento, levar título 
de eleitor, identidade e caneta, se possível, 
deixe o horário de 07h às 10h para quem tem 
acima de 60 anos.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

Arlindo Dallagnol, corretor de imóveis Imobiliária Gaúcha, leitor fi el do PRETO NO BRANCO. 

EDITORIAL

Aniversário 
e eleições

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Celina Moraes

FIQUE

Formada em Letras, escritora e cronista.
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Pegou mal a falta de Leonaldo Para-
nhos (foto) no café da manhã reali-
zado na semana pela AMIC Paraná. 

O objetivo do evento foi reunir os 
candidatos que participaram das 

sabatinas promovidas pela enti-
dade e entregar carta de reivindi-

cações dos micro e pequenos em-
presários. Houve quem perguntasse 

se Paranhos estaria tão convicto 
da reeleição ao ponto de não 

querer assumir compromisso 
com a classe empresarial. A 
coligação não escalou sequer 
representante.

O empresário Ederson Muffato (foto) não gostou 
de números apurados no último Ibope e mudanças 
estão acontecendo nos veículos do Grupo Mu-
ffato de Comunicação. Gisele Galhardi dei-
xou a direção geral da TV, Rádio e Portal 
Tarobá, abrindo espaço a Eder Alves. Ele 
foi diretor comercial aqui, assumiu a te-
levisão em Londrina, trabalhou bem lá e 
retornou a Cascavel com missão de re-
agir à concorrência retomando liderança 
confortável de três anos atrás. Os próxi-
mos meses serão marcados por disputas 
acirradas entre prefi xos locais.

Nos últimos quatro anos a prefeitura instalou cerca de 1.200 câmeras de monito-
ranento em toda a cidade? É o que informa o prefeito Leonaldo Paranhos em seu 
programa da reeleição. Faltou detalhar que os equipamentos não estão nas ruas 
centrais e nem da periferia. São eletrônicos ativados em escolas, Cmeis, unidades 
de saúde e outros locais. Muitos apresentaram defeitos, o mesmo acontecendo 
com alarmes. Manutenção deixando a desejar.

O empresário Hélio Laurindo (foto) e a candi-
data do Progressistas, Inês de Paula, se es-
tranharam ontem nas mídias sociais. Os dois 
são da mesma sigla, mas os “santos” não afi -
nam. Hélio perguntou no grupo Pit Bull, do jor-
nalista Sérgio Ricardo, se o vereador Mauro 
Seibert, postulante à reeleição, 
estaria sendo privilegiado 
com verba do Fundo Elei-
toral. Inês retrucou dizendo 
que a resposta seria dada 
na Justiça. Segundo o site 
do TSE, mais de R$ 600 mil 
foram repassados à 
coligação da qual 
faz parte o So-
lidariedade, 
do vice Leo 
Mion.

Mesmo que não chova na segunda-feira (16), o chão 
do prédio da Câmara fi cará molhado pelas lágrimas 
de tristeza dos não reeleitos. O comentário foi feito 
ontem por setorista político da imprensa, prevendo 
percentual alto de reprovação dos mandatos. Os 
que reelegerem e a turma de novatos também con-
tribuirão na choradeira. As sessões do Legislativo 
acontecerão sem alterações na próxima semana.

Nem tudo são fl ores na vida funcional da qua-
se sempre elogiada Simoni Soares, presidente 
da Transitar. Os vereadores governistas Josué 
de Souza e Rafael Brugnerotto passaram pito 
na servidora, segunda-feira, na sessão da Câ-
mara. Os dois cobraram empenho da dirigente 
na regulamentação dos pontos de embarque e 
desembarque dos operadores de aplicativos, na 
rodoviária e aeroporto. Brigas daqueles motoris-
tas e os dos táxis são frequentes. Os cerca de 
1.500 trabalhadores do Uber e afi ns agradecem.

Ausência notada 

Mudança

Derrame de câmeras?

Turbilhão de lágrimas 

Josué x Transitar 

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ A vice de Márcio Pacheco na chapa do PDT, Samantha Sitnik, causa boa impres-
são por onde passa. Independente do resultado da eleição tem futuro na política.  
Foi convincente ao explicar que não fez cadastro pedindo o auxílio emergencial e 
nem botou os R$ 600,00 no bolso.

☆ Na edição passada a coluna errou ao dizer que Sadi Kisiel e Pedro Martendal são 
candidatos pelo Patriota51. A sigla deles é o Podemos.

☆ O vereador Jorge Bocasanta se inclui entre os que não acreditam na defi nitiva 
vitória de Leonaldo Paranhos no primeiro turno. Terça-feira (10) o médico quase 
apostou R$ 10 mil num segundo turno, dia 29.

☆ Em caso de reeleição o secretário de Finanças, Renato Segalla, só não continuará 
no posto se preferir cair fora. Leonaldo Paranhos está encantado com o trabalho do 
bancário aposentado. 

☆ Na Câmara Municipal quem desfruta de bom conceito é o diretor Legislativo, 
Mário Galavotti. Há cerca de um ano da aposentadoria, o servidor comissionado se 
especializou na matéria e tem o respeito dos vereadores. Continuará assessorando 
a próxima legislatura.

☆ Quem será o próximo presidente da Câmara de Vereadores? As urnas ainda es-
tão lacradas, boa parte do eleitorado sequer decidiu o voto e a sucessão de Alécio 
Espínola já virou assunto nas rodas políticas. Tem candidato certo da vitória domin-
go e planejando se lançar à presidência tão logo saia a lista dos 21 eleitos. É como é.
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O empresário Ederson Muffato (foto) não gostou 
de números apurados no último Ibope e mudanças 
estão acontecendo nos veículos do Grupo Mu-
ffato de Comunicação. Gisele Galhardi dei-
xou a direção geral da TV, Rádio e Portal 
Tarobá, abrindo espaço a Eder Alves. Ele 
foi diretor comercial aqui, assumiu a te-

confortável de três anos atrás. Os próxi-
mos meses serão marcados por disputas 

nalista Sérgio Ricardo, se o vereador Mauro 
Seibert, postulante à reeleição, 
estaria sendo privilegiado 
com verba do Fundo Elei-
toral. Inês retrucou dizendo 
que a resposta seria dada 
na Justiça. Segundo o site 
do TSE, mais de R$ 600 mil 
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Rusga no PP 
O presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, não 
se fez de rogado ao participar terça-feira (10), da 
live Preto no Branco. Recomendou ao eleitor o 
máximo capricho na escolha do próximo prefeito 
e dos vereadores que assumirão em janeiro. Só 
não cogita se interessar pela militância política. 
Disputar eleição, nem com reza braba.

Voto da vergonha 

Leopoldo Furlan (ao centro) sendo entrevistado por Mi-
guel Dias e Jadir Zimmermann, na live Preto no Branco
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PELO PARANÁ

O senador Flávio Arns (Podemos) destacou o 
Projeto de Lei de sua autoria que torna mais 
rigorosas as punições para atos de 
improbidade administrativa. “Este 
Projeto de Lei garante mais rapi-
dez e efi ciência à Lei de Improbi-
dade Administrativa e impõe maior 
rigor ao combate a atos ilícitos praticados contra a Administração Pública. O combate 
à corrupção deve ser um ato constante observado por nós representantes do povo”, 
afi rma Arns.

O TCU divulgou um relatório que aponta 903 
candidatos no Paraná, que possuem patrimônio 
acima de R$300 mil, como benefi ciários do auxí-
lio emergencial até julho. Na lista, aparecem 29 
postulantes ao cargo de prefeito, 34 ao de vice-
-prefeito e 830 candidatos a vereador. Curitiba 
lidera o número de candidatos nessa condição. 

O presidente do TRE-PR, desembargador Tito Campos, 
e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, alerta-
ram sobre a necessidade de um trabalho intenso em 
prol da segurança sanitária no dia da eleição, 15 de 
novembro. Beto Preto lembrou que “são mais de 8 

milhões de eleitores aptos ao voto, nos 399 mu-
nicípios do Paraná. É preciso que todos sigam 

as normas sanitárias, usem máscara e mante-
nham o distanciamento”.

O modelo de ensino cívico-militar, que será implantado em mais 
186 escolas estaduais do Paraná em 2021, obteve um alto índice 
de aceitação entre professores, funcionários de escolas e pais de 
alunos, mais de 86% de aprovação. “A população deu uma de-

monstração clara de que apoiam a iniciativa do governador 
Ratinho Júnior. Em um processo democrático e transpa-
rente 25 instituições optaram por manter o modelo tradi-
cional”, afi rmou o líder do governo Hussein Bakri (PSD).

Com a proibição,  pela Justi-
ça Eleitoral, dos comícios e 
outras atividades presenciais 
dos candidatos em muitos 
municípios,  as campanhas 
para prefeito e vereador mi-
graram com toda força para 
o ambiente virtual. “Agora, 
com a internet e a possibili-
dade de impulsionamentos 
nas redes, ele (o candidato) 
vai atingir muito mais gente 
em muito menos tempo. Os 
candidatos e partidos já per-
ceberam que o investimento 
maciço deve ser em propa-
ganda digital”,  disse o cien-
tista político Alessandro da 
Costa.

O TSE disponibiliza dois aplicativos que con-
ferem ainda mais transparência ao processo 
eleitoral. Por meio do app Resultados, qualquer 
pessoa pode acompanhar e obter os resultados 
das eleições em sua cidade a partir dos votos 
já apurados. Já o app Boletim na Mão disponi-
biliza ao cidadão uma cópia digital dos resulta-
dos das seções eleitorais, possibilitando que o 
eleitor atue como um fi scal das ações durante 
o pleito. 

O Complexo Hospitalar do 
Trabalhador, a Liga Parana-
ense de Combate ao Cân-
cer e o Pequeno Cotolengo 
do Paraná – Dom Orione, 
receberam o Prêmio Pátria 
Voluntária, do governo fe-
deral. O Prêmio Nacional 
atua como incentivo ao Vo-
luntariado, ‘Prêmio Pátria 
Voluntária’, foi criado 2019 
e teve sua primeira edi-
ção em fevereiro de 2020. 
A premiação foi entregue 
por Jair Bolsonaro e sua 
esposa e recebida pela pri-
meira-dama Luciana Saito 
Massa. 

O deputado estadual Ro-
manelli (PSB) e o líder do 
governo na Câmara Ricardo 
Barros (PP) se reuniram  para 
debater o novo modelo de 
pedágio a ser implantado no 
Paraná a partir de 2021. Am-
bos defendem que os vence-
dores sejam defi nidos pelo 
maior desconto nas tarifas, 
enquanto a União, prefere a 
concorrência híbrida, onde 
ganha a empresa que ofere-
ce um desconto pré-fi xado 
e um valor em dinheiro. “Há 
uma sintonia entre os depu-
tados federais e estaduais. 
Defendemos um modelo de 
pedágio com tarifas baixas e 
mais obras”, disse Romanelli. 

O governador Ratinho Júnior (PSD) recebeu 
o embaixador extraordinário da Argentina no 
Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, e apresentou es-
trutura do projeto do corredor bioceânico. As 
rotas e ramais ligarão Brasil, Chile, Argentina 
e Paraguai por meio de um novo traçado fer-
roviário de 2,5 mil quilômetros entre os portos 
de Paranaguá e de Antofagasta, no Chile. Um 
grupo de trabalho será montado para dar en-
caminhamento às tratativas sobre o projeto.

OAB Paraná lança novo Portal de Transparência em 2021. 
A reestruturação já está em curso e trará um detalhamento 
maior de informações. De acordo com o Diretor Tesoureiro 
da Seccional, Henrique Gaede, “a medida faz parte de um 
dos compromissos assumidos por essa gestão, estando 
em linha com as expectativas de toda a advocacia no que 
se refere à prestação de contas de qualquer gestão”.

O deputado federal Diego Garcia (Podemos) reforçou a ur-
gência de votar a PEC do fi m do foro privilegiado. “Chega 
de impunidade, chega de corrupção. Já passou da hora 
de aprovar o fi m do foro Privilegiado. A aprovação da PEC 
na Comissão Especial está prestes a completar 2 anos e 
nada de ser pautada no Plenário da Câmara. O que você 
nos diz, presidente Rodrigo Maia?”, disse o deputado.

O deputado estadual Paulo Litro (PSDB) desta-
cou o investimento destinado, pelo governo do 
Estado, para a implantação de terceiras faixas e 
melhorias na PR-280, entre Marmeleiro e o en-
troncamento com a BR-153. “Serão melho-
rados 130 quilômetros da principal rodovia 
do sudoeste do Paraná, com investimento 
de R$ 35 milhões. Uma importante con-
quista que atende uma antiga deman-
da da população”, afi rma o deputado. 

Lei de Improbidade

Auxílio indevido

Dia da eleição 

Aprovação

Campanha 
nas redes

Transparência

Pátria 
Voluntária

Novo 
pedágio

Corredor bioceânico 

Portal da Transparência Foro privilegiado

Sudoeste

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

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

O presidente do TRE-PR, desembargador Tito Campos, 
e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, alerta-
ram sobre a necessidade de um trabalho intenso em 
prol da segurança sanitária no dia da eleição, 15 de 
novembro. Beto Preto lembrou que “são mais de 8 

milhões de eleitores aptos ao voto, nos 399 mu-
nicípios do Paraná. É preciso que todos sigam 

as normas sanitárias, usem máscara e mante-
nham o distanciamento”.

Dia da eleição 

O modelo de ensino cívico-militar, que será implantado em mais 
186 escolas estaduais do Paraná em 2021, obteve um alto índice 
de aceitação entre professores, funcionários de escolas e pais de 
alunos, mais de 86% de aprovação. “A população deu uma de-

monstração clara de que apoiam a iniciativa do governador 
Ratinho Júnior. Em um processo democrático e transpa-
rente 25 instituições optaram por manter o modelo tradi-
cional”, afi rmou o líder do governo Hussein Bakri (PSD).

Aprovação

 PARANÁ

O senador Flávio Arns (Podemos) destacou o 
Projeto de Lei de sua autoria que torna mais 
rigorosas as punições para atos de 

Lei de Improbidade
O deputado estadual Paulo Litro (PSDB) desta-
cou o investimento destinado, pelo governo do 
Estado, para a implantação de terceiras faixas e 
melhorias na PR-280, entre Marmeleiro e o en-
troncamento com a BR-153. “Serão melho-
rados 130 quilômetros da principal rodovia 
do sudoeste do Paraná, com investimento 
de R$ 35 milhões. Uma importante con-
quista que atende uma antiga deman-
da da população”, afi rma o deputado. 

O governador Ratinho Júnior (PSD) recebeu o embaixador 
extraordinário da Argentina no Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, 
e apresentou estrutura do projeto do corredor bioceânico 
Rodrigo Felix Leal

O STF em parceria com empresas e startups de 
tecnologia lançou o sistema eletrônico de votação, 
é a possibilidade de votar sem sair de casa. O sis-
tema de votação online está em fase de testes em 
algumas cidades brasileiras. Curitiba será uma das 
cidades a fazer parte dos testes que serão moni-
torados pela Justiça Eleitoral e serão votos simula-
dos com candidatos fi ctícios.

A movimentação nos shopping centers do Paraná 
teve uma verdadeira explosão no último mês. O 
Estado foi o que registrou maior aumento na cir-
culação de consumidores.  Segundo a Sem Parar, 
em outubro, a movimentação nos shoppings pa-
ranaenses teve aumento de 38,9% em relação ao 
mês anterior, o que deu o Paraná a liderança isola-
da com relação ao crescimento na movimentação, 
bem a frente do segundo colocado, São Paulo.

Circulação

Voto Online
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TISSIANE MERLAK | Cascavel
Um pleito totalmente diferente. 
Assim são avaliadas as Eleições 
2020, que acontecem no próximo 
domingo, 15 de novembro, em to-
dos os municípios do país. Além 
de uma maior politização da po-
pulação, que é perceptível no dia 
a dia, a campanha eleitoral e o 
próprio ato de votar este ano será 
completamente atípico.

Além do avanço das redes so-
ciais – que nos últimos quatro 
anos se expandiram e alcança-
ram patamares gigantescos, a 
pandemia do coronavírus fez 
com que tudo mudasse. Se antes 
o abraço, a ‘batida nas costas’ e as 
reuniões partidárias davam o rit-
mo da campanha, neste pleito os 
candidatos precisaram conquis-
tar o voto do eleitor com o que 
todos querem: propostas.

Na região Oeste do Paraná, 

mais de 946 mil eleitores decidi-
rão quem serão os governantes 
dos 50 municípios que compõe 
a AMOP (Associação dos Municí-
pios do Oeste do Paraná). Do total 
de cidades, em 21 delas os atuais 
gestores são candidatos à reelei-
ção. Nos municípios de Braganey, 
Cafelândia,Cascavel, Capitão Le-
ônidas Marques, Corbélia, Dia-
mante do Oeste, Foz do Iguaçu, 
Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Itai-
pulândia, Lindoeste, Marechal 
Cândido Rondon, Pato Bragado, 
Quatro Pontes, Ramilândia, San-
ta Helena, Santa Tereza do Oeste, 
São Miguel do Iguaçu, Toledo e 
Vera Cruz do Oeste os prefeitos 
querem mais quatro anos à frente 
do Paço.

Mulheres
Com a obrigatoriedade pela Lei 
Eleitoral de ter pelo menos 30% 

de sua composição formada por 
mulheres, 13 cidades do Oeste 
contam com lideranças femi-
ninas disputando a cadeira no 
Paço. São elas: Cascavel, Céu 
Azul, Entre Rios do Oeste, Foz do 
Iguaçu, Ibema, Iracema do Oeste, 
Itaipulândia, Jesuítas, Ouro Verde 
do Oeste, Santa Terezinha de Itai-
pu, São Miguel do Oeste, Toledo e 
Vera Cruz do Oeste.

Colégios Eleitorais
Conforme dados do TER (Tribu-
nal Regional Eleitoral), no Oeste, 
assim como ocorreu em 2016, 
somente o município de Casca-
vel possui o mínimo de eleitores 
necessários para que, caso o can-
didato mais votado não atinja 
51% dos votos válidos, ocorra o 
segundo turno. Em Cascavel são 
223.090 eleitores. Foz do Iguaçu, 
que há anos vem buscando o fei-

to, possui 183.306 pessoas aptas a 
votar.

Curiosidade
Com pouco mais de 5 mil elei-
tores, a pacata Ibema teve uma 
eleição ainda mais diferenciada. 
A campanha começou com seis 
candidatos e, no domingo três 
poderão ser votados. O motivo é 
que o candidato Aramitan acabou 
falecendo vítima do coronavírus 
durante a campanha, o candida-
to Rodrigo Cassanelli renunciou e 
o candidato Luiz Pereira teve sua 
candidatura indeferida.

Em Nova Aurora o candidato 
Professor Paulo e em Santa He-
lena o candidato Airton Copatti 
também tiveram suas candida-
turas indeferidas e, assim como 
em Ibema, o candidato Neivo de 
Matos de São Miguel do Iguaçu 
renunciou.

Paraná
De acordo com o site do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) em 
todo Paraná são 1.351 candidatos 
a prefeito e 34.346 que querem 
uma cadeira no Poder Legislativo.

21 dos 50 prefeitos da 
região buscam a reeleição 
Em apenas 13 municípios do Oeste há mulheres disputando a 
cadeira de prefeito

Confira os candidatos:
Anahy
Carlão Deferido
Odair Miranda Deferido

Assis Chateaubriand
Pegoraro Deferido
Valtinho Deferido

Boa Vista da Aparecida
Dr. Wolnei Deferido
Leonir Deferido

Braganey
Joseney Deferido
Odair Guerreiro Deferido 
REELEIÇÃO

Cafelândia
Dr. Culestino Deferido
Dr. Franus Deferido com 
recurso REELEIÇÃO
Junior Motter Deferido

Campo Bonito
Mário Weber Deferido
Toninho Deferido

Capitão Leônidas Marques
Cláudio Quadri Deferido 
REELEIÇÃO
Elisandro Reis Deferido
Maxwell Scapini Deferido
Pinga Deferido

Cascavel
Carlos Moraes Deferido

Inês de Paula Deferido
Juarez Berté Deferido
Leonaldo Paranhos Deferido 
REELEIÇÃO
Major Arsênio Deferido
Márcio Pacheco Deferido
Paulo Porto Deferido
Roman Deferido

Catanduvas
Professor Moisés Deferido

Céu Azul
Amarildo Deferido
Claudete Maranhão Defe-
rido
Laurindo Sperotto Deferido
Oscar Backes Deferido
Tiago Albrecht Deferido

Corbélia
Dr. Giovani Deferido 
REELEIÇÃO

Diamante do Oeste
Guilherme e Osmar Deferido 
REELEIÇÃO
Sandro Buss Deferido

Diamante do Sul
Acromildo Pinheiro Deferido
Darci Tirelli Deferido
Gordo Deferido 

Entre Rios do Oeste
Alessandra Caetano Defe-
rido

Ari Maldaner Deferido
Vilson Wagner Deferido
Formosa do Oeste
Carlos Paim Deferido
Gentil Cavalcante Deferido
Toninho Aguiar Deferido

Foz do Iguaçu
Alemão Deferido
Cássio Lobato Deferido
Chico Brasileiro Deferido 
REELEIÇÃO
Luiz Deferido 
Nelton Friedrich Deferido 
Paulo Mac Donald Deferido 
com recurso 
Ranieri Deferido
Sidnei Prestes Deferido
Tatiana Fruet Deferido

Guaíra
Heraldo Trento Deferido
Jamil Abu Deferido
Osvaldino Deferido
Simião Neves Deferido

Guaraniaçu
Osmário Portela Deferido 
REELEIÇÃO
Paulo Fin Deferido
Rolando Cazela Deferido

Ibema
Adelar Arrosi Deferido 
REELEIÇÃO
Aramitan Falecido
Luiz Pereira Indeferido com 

recurso
Rodrigo Cassanelli Renún-
cia
Rodrigo Miotto Deferido
Vivi do Aramitan Deferido 
com recurso

Iguatu
Barella Deferido REELEIÇÃO
Toninho Brandão Deferido

Iracema do Oeste
Elza Deferido
Lola Deferido
Roberto Deferido

Itaipulândia
Cleide Deferido REELEIÇÃO
Dr. Walter Deferido
Eduardo do Escritório 
Deferido 
Maico Gasparini Deferido
Prof Cláudio Gonçalves 
Deferido
Roberto Piano Deferido

Jesuítas
Junior Weiller Deferido
Néia de Souza Deferido

Lindoeste
Silvio Santana Deferido
Vicente Cabelereiro Defe-
rido
Zezinho Deferido 
REELEIÇÃO

Marechal Cândido Rondon
Josoé Pedralli Deferido
Márcio Rauber Deferido 
REELEIÇÃO
Professor Lair Bersch 
Deferido
Professor Luciano Deferido

Maripá
Jânio Quirino Alves Deferido
Rodrigo Schanoski Deferido

Matelândia
Gabriel Cadini Deferido
Mário Grando Deferido
Máximo Pietrobon Deferido
Professor Enio Deferido
Reolon Kopus Deferido

Medianeira
Antônio França Deferido
Dr. Fernando Santin Deferido
Dr Tomás Deferido
Lionez Maria Maino Defe-
rido

Mercedes
Laerton Weber Deferido
Maucir Miliorini Deferido 
Vilson Martins Deferido

Missal
Adilto Ferrari Deferido 
Brito da Farmácia Deferido

Nova Aurora
Pecinha Deferido

Pedro da Farmácia Deferido
Professor Paulo Indeferido
Wesley Deferido
Nova Santa Rosa
Norberto Pinz Deferido
Professor Lari Hitz Deferido 

Ouro Verde do Oeste
Cleunice Alves Deferido
Gugu Deferido
Maninho Gozzi Deferido

Palotina
Luiz Ernesto de Giacometti 
Deferido
Mércio Paludo Deferido
Rose Delai Deferido

Pato Bragado
Breno Deferido
Mano Leomar Rohden 
Deferido REELEIÇÃO

Quatro Pontes
César Canela Deferido
João Laufer Deferido 
REELEIÇÃO

Ramilândia
Edson dos Santos Deferido 
Paternoli Deferido
Wilson Bonamigo 
Deferido REELEIÇÃO

Santa Helena
Airton Copatti  Indeferido
Aldo Colombelli Deferido

Margon Deferido
Paulo Mocelin Deferido 
Zado Deferido REELEIÇÃO
Santa Lúcia
Renato Tonidandel Deferido
Silvano Tortelli Deferido

Santa Tereza do Oeste
Amarildo Rigolin Deferido
Kabelo Deferido REELEIÇÃO

Santa Terezinha de Itaipu
Izanildo Brambati Deferido
Karla Galende Deferido 

São José das Palmeiras
Nelton Brum Deferido

São Miguel do Iguaçu
Albino Bissolotti Deferido 
REELEIÇÃO
Eliseu Presa Deferido
José Albertino da Silva 
Deferido
Lester Deferido
Motta Deferido
Neivo de Mattos Renúncia
Professora Cleonice Defe-
rido
Rejane Christ Deferido
Rogério Arnold Deferido

São Pedro do Iguaçu
Jaci Danelli Deferido
Jovino Deferido
Zé Aroldo Deferido
Serranópolis do Iguaçu

Ivo Roberti Deferido
Josi Kochhann Deferido

Terra Roxa
Agnaldo Custódio Ferreira 
Deferido
Cláudia Areco Deferido 
com recurso
Ika Deferido
Ivan Reis Deferido
Jota Júnior Deferido

Toledo
Beto Lunitti Deferido
Cláudia Mallmann Deferido
Corazza Deferido
Jaqueline Machado Deferido
Lúcio de Marchi Deferido 
REELEIÇÃO
Simone Sponholz Deferido
Tita Furlan Deferido

Três Barras do Paraná
Dr. Gerson Deferido
Hélio Bruning Deferido
Jhonatan Laurindo Deferido
Valmir Schlickmann Deferido

Tupãssi
Beletti Deferido
João Brunelli Deferido

Vera Cruz do Oeste
Ednei Sgobi Deferido 
REELEIÇÃO
Fátima Deferido 
Marcos Pescador Deferido

ELEIÇÕES 2020

Por conta da pandemia do corona-
vírus, a Justiça Eleitoral precisou 
se adaptar para garantir a seguran-
ça dos eleitores. O primeiro turno 
das eleições será no dia 15 de no-
vembro. Nos locais em que houver 
segundo turno, a data é o dia 29 de 
novembro.
O horário de votação foi amplia-
do por conta da pandemia da Co-
vid-19. Os eleitores poderão com-
parecer às urnas de 7h às 17h. 
Importante destacar que o horário 
entre 7h e 10h é preferencial, para 
pessoas acima de 60 anos.

Horários
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CASCAVEL 69 ANOS

Neste sábado, 14 de novembro, 
Cascavel comemora 69 anos de 
emancipação política e adminis-
trativa. Foi nessa data, em 1951, 
que o município foi criado pela 
lei estadual nº 790, desmem-
brando-se de Foz do Iguaçu.

Mas, a história desta localida-
de começou a ser contada muito 
antes, ainda nos anos seguintes 
ao descobrimento do Brasil. Um 
tempo em que esta região era ha-
bitada pelos índios caingangues 
e que passou a ser ocupada por 
espanhóis com a fundação da 
Ciudad Real del Guairá. 

Uma nova ocupação inicou a 
partir de 1730, com o tropeiris-

Cascavel chega aos 69 
anos de emancipação 
Em 14 de novembro de 1951 se tornou município, mas a história de Cascavel começou 
bem mais cedo. Veja algumas curiosidades da linha do tempo

mo, mas o povoamento da área 
do atual município começou 
efetivamente no final da década 
de 1910, por colonos caboclos e 
descendentes de imigrantes es-
lavos, no auge do ciclo da erva-
-mate. A vila começou a tomar 
formas em 28 de março de 1928, 
quando José Silvério de Oliveira, 
o Nhô Jeca, arrendou as terras 
do colono Antônio José Elias nas 
quais se encontrava a Encruzi-
lhada dos Gomes, localizada no 
entroncamento de várias trilhas 
abertas por ervateiros, tropeiros 
e militares, onde montou seu 
armazém. Seu espírito empre-
endedor foi fundamental para a 

prefeitura de Foz do Iguaçu em 
1936, já com a denominação de 
Cascavel. Entretanto, o prelado 
daquela cidade, monsenhor Gui-
lherme Maria Thiletzek, rebati-
zou-a como Aparecida dos Por-
tos, nome que não vingou entre 
a população.

Em 20 de outubro de 1938, já 
com a denominação definitiva 
de Cascavel, a localidade foi al-
çada à condição de sede de dis-
trito administrativo, nos termos 
da Lei n.° 7.573.

A emancipação finalmente 
ocorreu em 14 de dezembro de 
1951, juntamente com a cidade 
vizinha Toledo.

Encerrado o ciclo da madei-
ra, no final da década de 1970, 
Cascavel iniciou a fase de indus-
trialização da cidade, concomi-
tantemente com o aumento da 
atividade agropecuária, notada-
mente soja e milho.

Cascavel possui uma topogra-
fia privilegiada, fato que facilitou 
seu desenvolvimento e permitiu 
a construção de ruas e avenidas 
largas e bairros bem distribuídos.

Hoje, Cascavel é conhecida 
como a Capital do Oeste Parana-
ense, por ser o pólo econômico 
da região e um dos maiores mu-
nicípios do Paraná.

Fonte: Município de Cascavel 
(https://cascavel.atende.net/)

chegada de novas pessoas, que 
traziam ideias e investimentos.

Na década de 1930, com o ciclo 
da erva-mate já extinto, iniciou-
-se o ciclo da madeira, que atraiu 
grande número de famílias de 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul e, em especial, colonos po-
loneses, alemães e italianos, que 
juntos formaram a base popula-
cional da cidade.

Em 1934, foi criado o distrito 
policial de Cascavel. Posterior-
mente, instalou-se o distrito 
judiciário e o distrito adminis-
trativo, todos integrantes do mu-
nicípio de Foz do Iguaçu.

A vila foi oficializada pela 

Por volta de 1946 uma frota de caminhões da Serraria Lupion trancava a pequena rua (Atual Av. Brasil). A instalação da serraria foi um passo importante para que Cascavel tivesse o impulso para se 
emancipar de Foz. Detalhe: no fundo ao alto hoje é o centro da cidade e o pinheiro está representado na pintura do Hotel Copas Verdes Acervo Xico Tebaldi

Estrada que ligava Cascavel a Capitão 
Leônidas Marques nos anos 50 ou 60

Imagem dos anos 60. Retrata o início 
do asfaltamento do centro da cidade 
e aparenta ser o início das obras da 
catedral

Imagem que ilustra a capa do livro 
de Rubens Nascimento, mostrando o 
atual centro de Cascavel nos anos 50

A Avenida Brasil no cruzamento com 
a Rua Souza Naves. Quem fosse 
pegar um táxi podia escolher: DKW 
ou DKW

Imagem do centro da cidade. Abaixo 
o colegião de madeira do Marista 
e a prefeitura (atual biblioteca) em 
construção

A pista dupla da Avenida Brasil 
encerrando em frente à Metropolitana 
Tratores. O barracão abaixo eram 
as Madeiras Sbaraini, onde hoje é 
o Shopping West Side. Aos fundos, 
o parque e a região do lago, ainda 
inexistenteGaleria Acervo Xico Tebaldi



8. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 13 DE NOVEMBRO DE 2020

CASCAVEL 69 ANOS
O jornalista Alceu Sperança escre-
ve, em reportagem publicada no 
jornal Hoje, que o Oeste parana-
ense foi entregue no século XIX 
pelo Império a companhias es-
trangeiras que, com mão de obra 
paraguaia, exploravam erva-mate 
e madeira, escoando-as pelo Rio 
Paraná. Elas proibiam a formação 
de povoados.

A Colônia Militar do Iguaçu, ini-
ciada em 1889, fracassou na tarefa 
de promover a ocupação do terri-
tório. O governo federal a transfe-
riu ao Estado do Paraná, que só de-
pois da I Guerra (1918) iniciou um 
projeto de colonização.

Sperança conta que o primei-
ro colono vindo para a região foi 
Antônio José Elias, que em 1920 
adquiriu uma área da Empresa 
Brasileira de Viação e Comércio 
(Braviaco) e no ano seguinte se es-
tabeleceu junto ao Rio Cascavel.

Sua propriedade rural ficou sen-
do “Cascavel Velho”, porque em 28 
de março de 1930 José Silvério de 
Oliveira, o Tio Jeca, arrendatário 
da antiga Encruzilhada dos Gomes 
(1895), pertencente a Elias, chegou 
de Guarapuava para morar na área.

A partir da emancipação, em 
1951, o povoado prosperou a pas-
sos largos até chegar à grande ci-
dade que conhecemos hoje. Um 
ano antes da emancipação o censo 
contou uma população de 404 ha-
bitantes. Hoje somos mais 330 mil 
cascavelenses. 

Da saga dos pioneiros 
à construção de uma 
grande cidade 
Um ano antes da emancipação o censo contou 404 habitantes 
em Cascavel. Hoje somos mais de 330 mil

Centro da cidade nos anos 60. Imaginem o rebuliço na época do asfaltamento da área central Fotos: Acervo Xico Tebaldi

Primeira estação rodoviária de 
Cascavel

Construção do Cine Delfim em 1967. 
Prédio ruiu recentemente

No início dos anos 50, o fotógrafo 
Peados Hartmann regisrou estes 
moradores do interior onde hoje é o 
calçadão, defronte à Catedral
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CASCAVEL 69 ANOS

Imagens 
que contam a 
nossa história 

Num dia comum, lá por 1970, o menino fica admirando os cartazes de filmes de bang-bang. A mulher faz a limpeza 
da calçada do Cine Coliseu. Adiante, a construção do edifício São Miguel, a Catedral em obras, a cidade empoeirada 
mesmo já com asfalto na Avenida Brasil, mas faltando nas ruas próximas.

Foto de Xico Tebaldi retrata o protesto dos agricultores com a política agrícola 
do governo federal, com um tratoraço na Avenida Brasil em julho de 1983.

Muitos ainda devem lembrar do 
vendaval em outubro de 2009. Foi 
feia a coisa. A foto é de Maycon Beal

Antigos postinhos da PM. Este ficava 
entre as ruas Carlos Gomes e Barão 
do Cerro Azul, na extinta Praça Cris-
to Rei, que foi tomada pelo “Para-
guaizinho” ao lado do cemitério.

Manifesto pelo Estado do Iguaçu sendo reprimido pelas autoridades no centro 
de Cascavel.

Acervo Xico Tebaldi
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*Imagens meramente ilustrativas. Confira condições e disponibilidade de estoque na concessionária.Perceba o risco, proteja a vida.
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As duas maiores entidades empre-
sariais de Cascavel, a AMIC Paraná 
(Associação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná) e a ACIC (Associação Co-
mercial e Industrial de Cascavel), 
conseguiram na justiça o direito 
para que as empresas associadas 
possam abrir seus estabelecimen-
tos normalmente neste sábado, dia 
14 de novembro, quando se come-
mora o aniversário de Cascavel. 

Segundo a advogada da AMIC, 
Ellen Bruna Giacomini, a decisão, 
ainda do ano passado, continua 
com validade.

“Nós conseguimos demonstrar 
que a legislação municipal que pro-
íbe a abertura dos estabelecimen-
tos, causa prejuízos financeiros aos 
comerciantes e viola direitos líqui-
dos e certos. A associação também 
sustentou que existe insegurança 
jurídica instaurada, por conta de 
contrariedade da Lei Municipal 
em face da Federal”, contextualiza 
Ellen.

O fundamento para essa de-
cisão judicial é a Lei Federal nº. 
10.101/2000 que autoriza expressa-
mente o trabalho do comércio em 
geral em feriados, sem distinguir o 
ramo de atividade, desde que ob-
servados os direitos trabalhistas. O 
juiz que analisou o caso, Eduardo 
Villa Coimbra Campos, entendeu 
que “ao Município não incumbe 
proibir o funcionamento dos es-
tabelecimentos descritos na Lei 
Municipal (comércio em geral, es-

Entidades garantem na 
justiça direito para empresas 

abrirem no feriado
AMIC e ACIC conseguiram liminares para que empresas 

associadas possam abrir neste sábado (14)
tabelecimentos educacionais, etc.), 
mas sim legislar acerca do horário 
de seu funcionamento, supletiva-
mente”.

“Na decisão, o juiz deferiu a limi-
nar pleiteada pela AMIC e observou 
que valeria para 2019, mas também 
para os anos subsequentes. O que é 
importante observar é que a ordem 
judicial vale para os estabelecimen-
tos associados da AMIC que se en-
quadram como ‘comércio geral”, 
informa a advogada da associação, 
Ellen Bruna Giacomini.

O departamento jurídico da 
AMIC está à disposição dos micro e 
pequenos empresários associados 
para eventuais dúvidas. Basta en-
trar em contato pelo telefone: (45) 
3036-5636.

ACIC
O mesmo também se aplica no 
caso da ACIC.  Uma decisão da Jus-
tiça de Cascavel, de agosto de 2019, 

permite que empresas filiadas à 
Acic abram. A sentença favorável a 
ação movida pela ACIC foi concedi-
da pelo juiz Eduardo Vila Coimbra 
Campos.

No despacho, o juiz afirma que 
“O funcionamento dos estabele-
cimentos comerciais nos feriados 
ou domingos, além de propiciar 
maior comodidade à coletividade, 
tem reflexos na implementação de 
princípios de ordem econômica, a 
exemplo da livre iniciativa, do me-
lhor interesse do consumidor e da 
busca do pleno emprego”.

A Cláusula 24ª da Convenção Co-
letiva do Comércio 2020/2021 esta-
belece a possibilidade do trabalho 
nos feriados, sendo que, o parágra-
fo primeiro prevê que “Os empre-
gados que trabalharem nos feria-
dos aqui estabelecidos receberão 
abono de R$ 65 por dia trabalhado 
pagos no holerite, mais um dia de 
folga compensatória a ser concedi-

do até 60 dias após o feriado”.
O advogado Joaquim Pereira 

Alves Junior, do corpo jurídico da 
Acic, informa que a Lei Municipal 
nº 5.689/2010 permanece em vi-
gência. Referida norma proíbe o 
trabalho no dia 14, aniversário de 
Cascavel, porém faz ressalvas a al-
guns setores.

O artigo 3º da referida lei prevê: 
“Fica expressamente proibido no 
dia 14 de novembro de cada ano 
a abertura e o funcionamento dos 
seguintes segmentos da sociedade: 
I - estabelecimentos comercial e in-
dustrial, com exceção dos previstos 
no § 1º deste artigo.

E mais: II - escolas públicas e 
privadas; III - faculdades e univer-
sidades; IV - escritórios de todos 
os segmentos; V - segmentos de 
prestação de serviços, com exceção 
dos previsto no § 1º deste artigo; VI 
- shopping center, com exceção do 
previsto no § 1º deste artigo.

O parágrafo primeiro traz al-
gumas exceções, possibilitando 
a abertura dos seguintes setores: 
Ficam dispensados ao cumpri-
mento no disposto no caput des-
te artigo, os seguintes segmentos: 
I - hospitais, Unidades Básicas de 
Saúde, Farmácias, Unidades de 
Pronto Atendimento - UPAS, SIATE 
e Samu; II - comércio varejista de 
gêneros alimentícios, tipo panifica-
doras, mercearias, supermercados 
e hipermercados; III - hotéis, pen-
sões e similares; IV - restaurantes, 
bares, cafés, confeitarias, leiterias, 
sorveterias e bombonieres; V - pos-
tos de combustíveis.

E mais: VI - estabelecimentos de 
prestação de serviços funerários; 
VII - praças de diversão, praça de 
alimentação e cinemas localizados 
em shopping center; VIII - locado-
ras de filmes, e IX - empresas ataca-
distas de hortifrutigranjeiros.

As empresas que não estejam 
enquadradas nas hipóteses ressal-
vadas no Parágrafo Primeiro e que 
são do comércio, segundo Joaquim 
Pereira Alves Junior, precisarão ser 
associadas para se beneficiarem da 
decisão da ACIC.

Em caso de atuação, a multa 
pode ser de 500 UFM (R$ 22.675,00) 
em caso de primeira infração, 1.000 
UFM (R$ 45.350,00) em caso de 
segunda infração e até a perda do 
alvará, em caso de terceira infração.

Outras informações podem ser 
conseguidas pelo telefone 3321-
1400.

CASCAVEL
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CASCAVEL

A morte de um adolescente de 
apenas 14 anos no final da manhã 
da quarta-feira (11), gerou revolta 
e indignação entre familiares e 
comunidade de Cascavel. Mesmo 
ainda não completamente recu-
perado, o adolescente recebeu 
alta na UPA Tancredo e acabou 
falecendo em casa. 

Segundo a Secretaria de Saúde, 
o paciente deu entrada na UPA de 

madrugada, às 2h50, com qua-
dro de febre, cefaleia e vômitos. 
Às 7h25 teria recebido alta após 
melhora. Mesmo com febre alta 
e vômitos o jovem foi mandado 
para casa com receita de dipirona 
e dramin.

Ele foi para casa e no final da 
manhã passou mal novamente. O 
Samu chegou a ser acionado, mas 
ao chegar na residência, no Bairro 

Santo Onofre, o menino já estava 
morto. 

A família ficou revoltada pelo 
fato de não ter sido melhor assis-
tido na UPA. Além de questionar 
a demora no atendimento, a mãe 
do garoto também relatou que 
houve dificuldade em conseguir 
o atendimento do Samu em casa. 
Segundo ela, na madrugada fo-
ram 40 minutos até conseguir o 

atendimento e pela manhã, ini-
cialmente o Samu teria se recusa-
do a ir ao local.

Até o fechamento desta edição 
ainda não havia sido informa-
da a causa da morte. Dias antes 
do ocorrido, o adolescente havia 
sido submetido a uma cirurgia de 
pielonefrite, um tipo de infecção 
renal. 

A Prefeitura de Cascavel emi-

tiu um comunicado sobre o fato, 
informando que pediu o afasta-
mento do médico que atendeu o 
paciente. O Consamu informou 
que abriu procedimento para in-
vestigar o que aconteceu, período 
pelo qual o médico ficará afasta-
do. 

Tanto a prefeitura, quanto o 
Consamu emitiram notas oficiais 
sobre o assunto. 

UPA Tancredo, onde o garoto esteve internado e recebeu alta CGN

Menino de 14 anos recebe alta na 
UPA Tancredo e morre em casa 
Familiares estão revoltados com o atendimento. Prefeitura pede 
afastamento do médico

“O paciente C.R.O. deu entrada na UPA Tancredo as 2h50 do dia 11/11 pelo 
SAMU. Apresentava quadro de febre, cefaleia e vômitos.

Foi atendido de imediato, realizou exames e foi medicado, permanecendo 
em observação. Foi reavaliado às 7h25, tendo alta, após referir melhora do 
quadro e dos sintomas.

Recebeu alta com orientações para a mãe e medicações para uso domi-
ciliar. O paciente esteve internado anteriormente em hospital privado para 
tratamento de pielonefrite, com alta em 05/11.

Diante do conhecimento do caso, a SESAU notificou o CONSAMU para 
afastamento do médico, apuração e investigação sobre a conduta médica 
de forma imediata”.

Nota da Prefeitura

O Consamu informa que o paciente C. R. O. foi recebido na UPA Tancredo após 
atendimento inicial e encaminhamento pelo SAMU, sendo avaliado pelo plan-
tão da Unidade. O paciente foi medicado, realizou exames e seguiu durante a 
madrugada sob os cuidados da equipe. Logo no início da manhã, o paciente 
foi reavaliado e apresentou melhora com as medidas como resultado dos pro-
cedimentos realizados na unidade, sendo liberado para cuidados domiciliares. 
A direção do Consamu informa ainda que já adotou todos os procedimentos 
administrativos para apuração rigorosa do caso, nomeando uma Comissão 
Interna para apuração e, para que o processo aconteça dentro de total lisura, 
o profissional médico responsável pela alta do paciente foi preventivamente 
afastado da Unidade de Pronto Atendimento. Contristado, o Consamu externa 
os mais sinceros votos de pesar a todos os familiares de C. R. O.

Nota do Consamu
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CASCAVEL

A AMIC Paraná (Associação de Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte do 
Paraná) realizou, na manhã desta terça-fei-
ra (10), um café da manhã com candidatos 
a prefeito e vice de Cascavel, que participa-
ram da série de sabatinas do projeto “Nos-
sa voz nas Eleições”.  O encontro, realiza-
do em um hotel da cidade, teve o objetivo 
central de realizar a entrega de uma carta 
de reivindicações dos micro e pequenos 
empresários da cidade representando pela 
AMIC.

Estiveram presentes: Evandro Roman e 
Gustavo Ferlin da coligação “Renova Cas-
cavel”; Paulo Porto (PT); Samantha Sitnik 
(candidata a vice da chapa com Marcio Pa-
checo, do PDT) e Samoel de Mattos (can-
didato a vice da chapa com Carlos Moraes, 
do AVANTE). A coligação “Cascavel Mais 
Humana, Sem corrupção, sem desperdí-
cio” - que tem como candidatos a prefeito 
e vice, Leonaldo Paranhos e Renato Silva, 
respectivamente - foi convidada, mas não 
esteve presente, nem mandou represen-
tante.

O encontro contou com um breve - mas 
incisivo – discurso do presidente da AMIC, 

Sandro Luís Viapiana. Ele fez uma avalia-
ção dos passos dados no projeto “Nossa 
voz nas Eleições” e da importância des-
sa interação da entidade com o processo 
eleitoral, de forma representativa e séria. 
“Primeiro tivemos as sabatinas, que foram 
um instrumento fantástico e aprofundado 
de avaliação dos candidatos e de fomento 
às causas do setor empresarial. Agora, reu-
nimos tudo aquilo que é importante ser 
observado pela próxima gestão em uma 
carta, para formalizar nossas demandas e 
reinvindicações”, pontuou Viapiana.

O Sindicombustíveis (Sindicato dos Pos-
tos de Combustíveis de Cascavel), Sincovel 
(Sindicato dos Contabilistas de Cascavel), 
CNA (Central de Negócios Automotivos), 
Observatório Social de Cascavel e Lideran-
ças Empresariais participaram do projeto 
como convidados, somando forças com 
a AMIC na defesa de causas importantes. 
“Essa participação foi fundamental, pois 
nos permitiu um leque de abordagem 
maior, além de nos possibilitar um aspecto 
técnico relevante para podermos formatar 
nossas reivindicações e anseios”, avaliou o 
presidente da AMIC.

Mais de 50 mil itens de cama, mesa e 
banho e alguns itens eletrônicos, além 
de brinquedos e calçados, foram coloca-
dos à disposição da comunidade a desde 
quarta-feira (11) até esta sexta-feira (13), 
das 8h30 às 19h, como parte da primeira 
edição do ano do Bazar APAExonado.

Adotando todos os cuidados com a 
saúde de colaboradores e dos consumi-
dores, o bazar será no ginásio de esportes 
da Apae de Cascavel. Os preços variam de 
R$ 2 a R$ 50. Lá, poderão ser encontradas 
mercadorias seminovas e novas.

O pagamento pode ser realizado em 
dinheiro e cartão. Para as compras acima 
de R$ 100, será possível parcelar em até 
três vezes. Os recursos arrecadados com 
a venda dos produtos serão revertidos 
para as custas mensais e para contribuir 
com a retomada das obras de construção 

do novo Centro de Saúde e Reabilitação 
da Apae de Cascavel.

A Apae de Cascavel fica na rua Manaus, 
3990, no bairro Tropical.

A Coopavel é a primeira cooperativa do Brasil 
a ter equipamentos de medição de umidade, 
que operam em suas indústrias e unidades 
de recebimento de grãos, aferidos pelo Ipem, 
o Instituto de Pesos e Medidas. A cooperativa 
utiliza apenas equipamentos homologados 
para a determinação de umidade em grãos, o 
que confere a ela transparência e exatidão na 
operação de recepção da produção de seus 
cooperados e clientes, informa Victor Goltz, 
da área de gerência operacional. A verifica-
ção dos medidores começou em outubro e 
segue em outras cooperativas da região Oes-
te e do Paraná.

O resultado das análises confirma a serie-
dade e a transparência da Coopavel na de-
terminação do teor de umidade na recepção 
e na expedição de grãos. “Os resultados são 
homogêneos, sem prejuízo a nenhuma das 
partes. Quando se trabalha com aparelhos 
homologados e aferidos pelo Ipem/Inmetro 
tem-se a certeza de resultados reais”, confor-
me Victor. “Equipamento homologado signi-
fica estar em conformidade com a legislação 
sem qualquer tipo de interferência na curva 
de calibração que não seja pelo fabricante”. 

A verificação acontece em cooperativas e 
moinhos, em locais onde há armazenagem 
de grãos destinados à comercialização. Os 
técnicos do Ipem de Cascavel contam, na 

operação, com o suporte de um Laboratório 
de Umidade de Grãos em atividade desde 
2002, o primeiro do tipo em funcionamento 
na rede de metrologia legal do Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia. Devido ao seu pioneirismo, o laboratório 
serve até hoje de case para a instalação de 
estruturas semelhantes em várias regiões do 
País. 

Os medidores em aferição têm por função 
determinar o percentual de água presente 
em grãos de culturas como soja, trigo, mi-
lho, cevada, canola, aveia e feijão. O proces-
so deve ser absolutamente confiável já que a 
medição da umidade impacta na avaliação 
comercial, uma vez que os grãos são ven-
didos por peso. A quantidade de água afeta 
o preço do grão. Os aparelhos empregados 
nesse procedimento nas cooperativas e moi-
nhos usam um método aceito em todo o 
mundo. 

Candidatos recebem 
carta de reivindicações 
e sugestões da AMIC

Bazar APAExonado segue até hoje 

Coopavel é primeira a ter 
medidores de umidade aferidos 

pelo Ipem no Brasil

Projeto Nossa Voz nas Eleições apresentou demandas 
dos micro e pequenos empresários de Cascavel

Roberto Guilherme, coordenador de Captação 
de Recursos da Apae, e o presidente Nilson 
Silva em visita à redação de Preto no Branco 
Vandré Dubiela
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O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior determinou na última 
quarta-feira (11) a antecipação do 
pagamento do décimo terceiro 
salário dos funcionários estaduais 
para o próximo dia 04 de dezem-
bro. O valor será depositado inte-
gralmente na conta de aproxima-
damente 265 mil servidores ativos, 
pensionistas e aposentados. A fo-
lha adicional chega a R$ 1,701 bi-
lhão, sendo R$ 925 milhões para 
ativos e R$ 776 milhões de inati-
vos.

O pagamento antecipado espe-
lha a política adotada já no ano 
passado e leva em consideração 
o esforço dos servidores públicos 
durante a pandemia provocada 
pela Covid-19. “Antecipamos o pa-
gamento em respeito ao compro-
misso que temos com o funcio-
nalismo público, sobretudo neste 
ano de dificuldades, em que os 
servidores foram desafiados a aju-
dar a população em todas as áreas, 
inclusive com novas tecnologias e 
formas de atendimento”, disse o 
governador Ratinho Junior.

Ele reforça que a medida só é 
possível graças à austeridade da 
gestão financeira do Estado, das 
reformas administrativas que 
continuam em andamento e do 
controle sobre o custeio da má-
quina mesmo em um ano de que-
da na arrecadação. Ratinho Junior 

O comércio paranaense cres-
ceu 1,2% em setembro em rela-
ção a agosto e 7,7% em relação 
a setembro de 2019, segundo a 
Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC), divulgada nesta quarta-
-feira (11) pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica). No primeiro caso, é o maior 
aumento entre os estados do Sul. 
O índice é da variante ampliada, 
que engloba as vendas de veí-
culos e materiais de construção 
e apresenta retrato mais fiel da 
atividade econômica.

Na série com ajuste sazonal, 
o avanço entre agosto e setem-
bro é o quinto consecutivo e o 
sétimo do ano do comércio do 
Paraná. Os crescimentos foram 
de 2,8% em janeiro, 0,7% em fe-
vereiro, 27,2% em maio, 2,9% em 
junho, 0,6% em julho e 2,8% em 
agosto. As vendas evoluíram em 
14 das 27 unidades da Federação 
em setembro, apontando cená-
rio mais otimista da recuperação 
da economia.

Esse movimento do comércio 
já havia sido sentido por um es-
tudo das secretarias estaduais 
da Fazenda e de Planejamento e 
Projetos Estruturantes que des-
tacou que os estabelecimentos 
comerciais registraram em se-
tembro, em média, aumento de 
51,9% nas vendas. Foi a primei-
ra vez que o índice ultrapassou 
50%. O comércio também foi 
o segundo setor que mais con-
tratou no Paraná em setembro, 
com 5.398 novas carteiras assi-
nadas, segundo o Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministério da 
Economia.

Variação mensal
O comércio varejista do Paraná 
cresceu 7,7% entre setembro 
deste ano e o mesmo mês do ano 
passado. As vendas foram puxa-
das por móveis (43,2%), eletro-
domésticos (21,4%), materiais 
de construção (21%), artigos far-
macêuticos, médicos, ortopédi-
cos, de perfumaria e cosméticos 
(13,7%) e veículos, motocicletas, 
partes e peças (10,7%).

Os impactos positivos foram 
nas vendas de materiais de cons-
trução e veículos. Os dois seto-
res foram diretamente abalados 
pela pandemia provocada pela 
coronavírus porque constituem 
investimentos mais vultosos por 
parte da população. Em relação 
ao primeiro é o quarto mês con-
secutivo de alta, na comparação 
aos meses de 2019. No setor au-
tomotivo é apenas o quarto mês 
do ano com resultado positivo.

Nesse recorte mensal hou-
ve evolução em todo o País no 
comércio ampliado, com média 
de 7,4% de crescimento em se-
tembro.

Acumulado
O comércio do Paraná ainda 
registra perda em relação aos 
nove primeiros meses do ano 
passado no balanço acumulado, 
com índice de -1,6%. O Paraná é 
um dos 17 estados com registro 
negativo, o que impacta dire-
tamente a média nacional, que 
está em -3,6%. Na variação acu-
mulada dos últimos 12 meses 
o cenário estadual é um pouco 
melhor, com perda de -0,2%.

No acumulado do ano, os 
principais aumentos foram re-
gistrados em móveis (14,3%), 
artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (6,9%), hipermer-
cados e supermercados (6,4%), 
eletrodomésticos (5,1%) e ma-
teriais de construção (1,3%), 
acompanhando tendência de 
consumo no setor de alimentos 
e de aquisições domésticas.

As perdas em relação a 2019 
estão diretamente atreladas 
aos hábitos de consumo. Elas 
impactaram mais os setores de 
tecidos, vestuário e calçados 
(-24,8%), livros, jornais, revistas 
e papelaria (-31,9%) e veículos, 
motocicletas, partes e peças 
(-7,4%).

Materiais de construção 
Um dos destaques do mês é a 
venda de materiais de constru-
ção, que cresceu 21% em setem-
bro em relação ao mesmo mês 
do ano passado. É a quarta alta 
consecutiva na comparação 
com 2019 e a maior do ano até 
aqui em valores absolutos. No 
ano a alta é de 1,3% e, no acu-
mulado dos últimos 12 meses, 
de 3,6%. Em nível nacional, 
esse setor teve alta de 31,3% em 
relação a setembro de 2019, e 
contabiliza a quarta taxa po-
sitiva consecutiva e a variação 
de maior magnitude da série 
histórica iniciada em janeiro de 
2004. Ele também teve quinta 
alta consecutiva na compara-
ção com o mês imediatamente 
anterior, na série ajustada sazo-
nalmente.

Veículos
As vendas de veículos cresce-
ram 10,7% no Paraná em rela-
ção a setembro do ano passado 
e interrompe uma sequência de 
indicadores negativos em ju-
lho (-2,9%) e agosto (-7,5%). É 
o maior valor absoluto do ano 
em relação a 2019. A variação 
acumulada no ano, no entan-
to, ainda é de -7,4%. No acu-
mulado dos últimos 12 meses é 
de -3,5%. As médias nacionais 
espelham essa realidade mais 
difícil do setor e ainda estão 
em -18,1% e -11,6%, respecti-
vamente, na comparação com o 
ano passado.

Governador antecipa 
pagamento do 13° salário 
no dia 4 de dezembro

Comércio do Paraná 
tem alta pelo quinto 

mês consecutivo 

Ratinho Junior afirma que o valor será depositado integralmente 
na conta de aproximadamente 265 mil servidores ativos, pensio-
nistas e aposentados

destaca que o governo manteve 
prioridade para investimentos 
relevantes e programas de apoio 
aos mais vulneráveis, como o Car-
tão Comida Boa, a manutenção 
da distribuição das merendas nas 
escolas e a conclusão de três hos-
pitais regionais para atendimento 
contra a Covid-19.

Equilíbrio
O pagamento antecipado injetará 
montante significativo na econo-
mia do Paraná e vai auxiliar a in-
dústria, o comércio e o turismo. 
“Esta é mais uma demonstração 
de que mantemos o equilíbrio nas 
contas públicas mesmo durante 
uma das maiores crises econô-
micas da história”, disse Ratinho 
Junior.

Segundo ele, o Paraná enfrenta 
inúmeras dificuldades, mas está 
vencendo as batalhas com a coo-
peração dos servidores públicos 
e um esforço contínuo para con-
trole das finanças estaduais. “Esse 
trabalho diário permite ao Paraná 
pagar salários em dia e fazer nova-
mente essa antecipação, que não é 
a realidade de outras unidades da 
federação. Renovamos esse com-
promisso todos os meses com o 
funcionalismo público”, arrema-
tou.

Ratinho Junior lembrou que o 
Estado conseguiu negociar dois 

grandes empréstimos em 2020 (R$ 
1,6 bilhão para obras em infraes-
trutura e R$ 1 bilhão para quitação 
de precatórios) porque tem selo 
de bom pagador na esfera federal. 
Ele disse que o governo manterá 
o controle rígido das contas pú-
blicas para garantir novos investi-
mentos e a manutenção das polí-
ticas públicas.

Economia
Segundo a Secretaria de Estado da 
Fazenda, a queda de arrecadação 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) até 
outubro deste ano foi de R$ 1,35 
bilhão em relação ao montante 
arrecadado no mesmo período de 
2019. O último mês, no entanto, 
já mostrou recuperação, com de-
sempenho 9,1% superior ao mon-
tante arrecadado em outubro de 
2019, número similar ao primeiro 
mês do ano, em um cenário de 
normalidade.

Essa boa notícia se soma aos 
resultados recentes da área eco-
nômica, com crescimento da pro-
dução industrial na casa de 7,7% e 
geração de 19 mil novos empregos 
em setembro, inclusive com saldo 
positivo de carteiras assinadas no 
ano, além da retomada dos inves-
timentos privados e do acesso ao 
crédito com apoio do Governo do 
Estado.

GERAL

Governador Ratinho Junior: A folha adicional chega a R$ 1,701 bilhão AEN
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A produção industrial do Paraná 
cresceu 7,7% entre agosto e setem-
bro deste ano. É o maior resultado 
entre os 15 locais analisados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) no País. O de-
sempenho é cinco pontos percen-
tuais maior do que a média dos 
outros estados, e um novo indica-
tivo da retomada mais vigorosa da 
economia nos últimos meses.

Segundo dados divulgados esta 
semana, no comparativo de de-
sempenho com o mês imediata-
mente anterior, é a quinta evolu-
ção consecutiva da indústria do 
Estado. A pesquisa do instituto 
aponta crescimento de 20,7% em 
maio; 4,9% em junho; 2,8% em ju-
lho; 4,2% em agosto; e 7,7% em se-
tembro. O Estado já alcançou o pa-
tamar pré-pandemia, ficando 0,5% 
acima do nível de fevereiro.

Entre setembro de 2019 e o mes-
mo mês de 2020 houve crescimen-
to de 3,2% na produção industrial 
paranaense. O acumulado deste 
ano (janeiro a setembro) e o ba-
lanço dos últimos 12 meses ainda 
são negativos (-7,2% e -4,8%, res-
pectivamente). Ainda assim, são 
os índices menos impactados pela 
crise da Covid-19 entre os estados 
do Sul.

“A indústria paranaense é muito 
forte e um dos motores da retoma-
da por conta de sua diversidade 
e presença tanto na capital como 
no Interior”, afirmou o governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior. 
“A produção começa a reviver os 
patamares alcançados no período 
de normalidade. É uma amostra do 
trabalho de todos os paranaenses”.

O movimento de alta da indústria 
já tinha sido percebido na divul-
gação dos resultados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged) de setembro. O Pa-
raná abriu 19.732 novos postos de 
trabalho naquele mês, com 6.690 
empregos criados na indústria de 

Produção industrial do Paraná cresce 
7,7%, o maior resultado do Brasil 

Desempenho é cinco pontos percentuais maior do que a média dos outros estados, segundo o IBGE. 
O setor industrial paranaense apresentscimento desde maio

“A indústria 
paranaense é muito 
forte e um dos 
motores da retomada 
por conta de sua 
diversidade e presença 
tanto na capital como 
no Interior”,
Carlos Massa Ratinho Junior 
Governador do Paraná

transformação, setor que mais as-
sinou carteiras no Estado.

“O bom desempenho da in-
dústria paranaense decorre prin-
cipalmente da diversificação da 
produção manufatureira do Es-
tado, englobando, por exemplo, a 
fabricação de alimentos processa-
dos, bebidas, produtos madeirei-
ros e derivados de petróleo, cuja 
demanda cresceu recentemente”, 
destacou o diretor do Centro de 
Pesquisa do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes), Julio Suzuki Júnior.

Variação
Na variação entre setembro de 
2019 e setembro de 2020, os seg-
mentos com melhor desempenho 
foram a fabricação de produtos de 
madeira (27,7%), móveis (24%), ali-
mentos (18,2%), bebidas (16,6%), 
produtos de borracha e de mate-
rial plástico (13,1%), produtos de 
minerais não-metálicos (13,1%) e 
máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (12,9%). Em relação a ma-
deiras e móveis, são os maiores re-
sultados nacionais.

No recorte mensal, a produção 
industrial de alimentos se man-
teve em alta ao longo de todo ano 

na comparação com os mesmos 
meses do ano passado, com cres-
cimento em todos eles, de 2,2% 
em maio a 18,2% em setembro, 
estimulada pelos investimentos 
das cooperativas e agroindústrias e 
pelo consumo interno, que mante-
ve o setor em alta mesmo no pico 
da pandemia.

Acumulado do ano
O acumulado do ano ainda está 
negativo (-7,2%). O resultado sofre 
impacto das baixas na produção da 
chamada indústria pesada, de má-
quinas e equipamentos (-32,4%) e 
veículos automotores, reboques e 
carrocerias (-40,4%). De outra par-
te, há índices positivos expressivos 
no setor alimentício (9,4%), produ-
tos derivados do petróleo e de bio-
combustíveis (5,3%) e produtos de 
metal, exceto máquinas e equipa-
mentos (5,1%). Em menor escala, 
a fabricação de bebidas (0,9%), de 
celulose (1%) e móveis (1,8%).

Média Móvel Trimestral
Segundo o IBGE, 14 dos 15 locais 
pesquisados tiveram taxas positi-
vas na média trimestral encerrada 
em setembro. O Paraná cresceu 
5%, nono melhor indicador do 
País, que evoluiu 4,8%.

Nacional
A produção nacional cresceu 2,6% 
entre agosto e setembro, com 11 
dos 15 locais pesquisados em alta. 
Na comparação com igual mês do 
ano anterior, a produção indus-
trial nacional aumentou 3,4% em 
setembro de 2020, com 12 dos 15 
locais pesquisados apontando re-
sultados positivos.

No acumulado do ano, frente 
a 2019, a produção nacional re-
cuou os mesmos 7,2% da indústria 
local. Entre os estados do Sul, o 
Paraná fica na frente de Santa Ca-
tarina (-9,7%) e Rio Grande do Sul 
(-10,4%).

GERAL
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
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O comandante Diogo Pinto de 
Azevedo Portugal embarca 
em Santos e parte rumo a 
Paranaguá em 19 de junho 
de 1809. Carrega com ele um 

calhamaço de decretos, avisos, instruções, 
ordens e portarias referentes às ações a ser 
desenvolvidas na conquista do interior do 
Paraná. 

De Paranaguá, sede da autoridade re-
gional, segue a Antonina, onde suas tro-
pas desembarcam em 24 de junho para se 
preparar e seguir a Curitiba. Essa primeira 
etapa da ação no Paraná não lhes foi nada 
fácil. 

Depois de transpor a Serra do Mar, 
“sempre em meio a muita chuva, as tropas 
alcançaram Curitiba a 2 de agosto, em es-
tado lastimável, sendo a maioria dos sol-
dados internados no hospital” (Arquivo 
Municipal de Curitiba, Documentos para 
a história do Paraná [1660 a 1872]).

Além de 200 homens armados que tra-
zia, a expedição se completa em Curitiba 
com mais uma centena de colonos (vo-
luntários, mulheres e escravos). À frente, 
sai de Curitiba em 3 de agosto um primei-
ro grupo de cem homens. 

Pelo menos os militares estão cientes 
de que os Campos de Guarapuava eram 
habitados por índios da nação Tapuia ou 
Jê, descritos como “aguerridos”, embora 
jamais tenham atacado a vanguarda de 
penetração.

Paranaguá era a capital
Vai começar, enfi m, a defi nitiva conquista 
do Oeste. Partindo em 19 de agosto de 
1809 para São Felipe, estabelecida como 
a vanguarda da frente de penetração, 
ali o chefe militar mandou explorar um 
caminho para os “Campos do Cupim” 
(Imbituva). 

A abertura do caminho prosseguiu, 
“chegando a 15 de novembro na [Serra da] 
Esperança, onde se fez a terceira roça e 
um grande quartel, distante de São Felipe 
de trinta e seis a trinta e sete léguas”, deta-

lharia Diogo Pinto em relatório ao ouvidor 
João de Medeiros Gomes.

Monitorar o andamento da expedição 
de conquista ao interior do Paraná não foi 
o único feito histórico do ouvidor. Ele mu-
dou a sede da Comarca de Paranaguá para 
Curitiba e provavelmente foi essa decisão 
que defi niu Curitiba – e não Paranaguá, 
na época em melhores condições – como 
a capital do futuro Paraná.

Linhares, o pró-inglês
Dos Campos do Cupim, a expedição 
seguiu até os de Guarapuava, ali chegan-
do a 16 de dezembro, “depois de vencidas 
catorze a dezesseis léguas”. A jornada 
ainda seria mais trabalhosa, cumprida só 
após três tentativas, em 28 de dezembro 
de 1809, para alcançar uma posição de 
acordo com as especifi cações das ordens 
recebidas.

Já em plena atividade, a abertura da es-
trada até o destino pretendido avançou 
em 16 de fevereiro de 1810 com a cons-
trução de pontes e aterros rumo a uma 
posição estratégica, batizada como Abar-
racamento de Linhares, sete léguas e meia 
adiante de São Felipe. 

O local homenageia o ministro Rodri-
go Sousa Coutinho, o Conde de Linhares, 
partidário dos ingleses, sinal de que essa 
tarefa interessava aos planos britânicos 
para estender seus domínios pela Améri-
ca do Sul.

“Aí foram construídos quartéis, cape-
la, armazém, cozinha, hospital, casas de 
ferraria e de farinha e também se fez uma 
roça. Na povoação de Linhares deveria 
permanecer a sede do Comando da Ex-
pedição, até o momento de marchar para 
Guarapuava” (Roselys Vellozo Roderjan, 
A Formação de Comunidades Campeiras 
nos Planaltos Paranaenses e sua Expansão 
para o Sul).

Medo e frio em Nova Esperança
A exploração e o prosseguimento da 
abertura da estrada para a circulação das 

tropas teve um novo marco no momento 
em que a abertura alcançou a Serra da Es-
perança, em 29 de abril de 1810. A turma 
já havia transitado por ali fazendo explo-
rações e defi nindo o trajeto da via. 

Nessa data foi edifi cado o Quartel da 
Nova Esperança, “com capela, armazém, 
três quartéis, ferraria, cozinhas, monjolos, 
fábricas de farinha, tudo dentro do abar-
racamento, além de açude e roça”.

“Muitas pessoas dormem ao relento, 
junto ao fogo. A noite é tétrica, assombro-
sa. Mantêm-se fogos bem acesos, com o 
fi m de aquecer e de, pela chama, afugen-
tar as feras e, pela fumarada, os insetos. 
Há sentinelas alertas, guardas dos animais 
e guardas dos fogos, com rendição de hora 
em hora”, relataria o padre Francisco das 
Chagas Lima.

Um forte no local escolhido
“Nas primeiras noites, poucos dormem”, 
anotou Chagas Lima.. “Depois, pelo há-
bito e pela fadiga, dormem todos, menos 
os ofi ciais de serviço, as sentinelas e os 
guardas. Ouvem-se constantemente os 
brados de alerta. Também, às vezes se 
ouvem rugidos de feras espavoridas”. 

A vanguarda da expedição portuguesa 
de conquista inicia a marcha fi nal para 
alcançar o local pretendido no meio dos 
Campos de Guarapuava em 10 de junho 
de 1810. A tropa havia deixado Linhares 
com cerca de trezentas pessoas: duzentos 
militares e cem civis. 

“Em plena mata, nela sobressaindo o 
pinheiro e a imbuia colossais ao lado da 
modesta erva-mate, o som dos clarins, as 
vozes do comando e o tropel dos animais 
se harmonizam com as vozes da nature-
za na fl oresta formidável”, relatava Diogo 
Pinto:

“A expedição seguiu picada aberta pelo 
guarda-mor Francisco Martins Lustosa, e 
a 17 de junho de 1810, sem oposição do 
gentio, saiu próxima à cabeceira de um 
rio que se denominou Coutinho. Como 
defesa, o comandante fez levantar o forte 

Atalaia, onde se construíram as primeiras 
casas para abrigar a tropa e as famílias” .

“Há de ser bom viver aqui!”
A expedição, aquelas cerca de 300 pes-
soas, entre soldados, colonos e escravos, 
observados à distância por sentinelas 
indígenas, chegou à cabeceira do Rio 
Coutinho, batizado com esse nome 
em uma nova homenagem ao ministro 
português Rodrigo de Souza Coutinho, já 
homenageado com o nome do Abarraca-
mento de Linhares. 

“Apesar da friagem, que belas paisa-
gens!”, anotou o comandante. “Que ar 
puro! Que água pura! Como há de ser bom 
viver aqui!”. 

No auge do inverno, os cavaleiros “ti-
veram a impressão de penetrar em um 
mundo fantástico de cristal, tão grande 
era a beleza dos campos guarapuavanos 
cobertos de gelo. A natureza caprichara 
naquela geada para receber os primeiros 
povoadores” (Gracita Marcondes, Nossa 
gente conta nossa história). 

Em 2 de julho foi escolhido o local onde 
a povoação fi caria – Atalaia foi seu primei-
ro nome. Exatamente como Diogo Pinto 
de Azevedo previra, em nenhum momen-
to a grande expedição foi perturbada pe-
los índios. Só começaram a haver atritos 
quando os portugueses pressionaram os 
nativos para servi-los em aldeamento, 
contrariando seus costumes.

Primeiro contato foi pacífi co 
Duas semanas depois de levantada a 
Atalaia, foi atraído o primeiro grupo de 
índios, provenientes das tribos Camés, 
Votorões e Cayeres, que habitavam 
diversos pontos dos campos visados pela 
ocupação. 

Segundo os cronistas da expedição, o 
grupo foi “muito bem tratado e agraciado, 
com presentes, durante sua perma-
nência na povoação”. Desse pri-
meiro contato, porém, resulta-
ria o primeiro foco de atrito no 
paradisíaco cenário de inverno 
do centro paranaense.

Ao se retirar, os índios dei-
xaram várias mulheres no 
acampamento. De acordo 
com seus costumes, este 
é um sinal de amizade 
e reconhe-
cimento. O 
padre Cha-
gas de ime-
diato reuniu 
os homens e 
os exortou a evitar 
“a tentação de qual-
quer contato com as 
índias”. 

A reação que veio a 
seguir foi como uma 
declaração de guerra, 
como será visto na 
próxima semana.

Estátua de Diogo Pinto de Azevedo Portugal em Guarapuava Marcos Guerra

Representação do 
cacique Tindiquera 
no Bairro Alto, em 

Curitiba, homenageia 
os índios do Paraná 

Washington Cesar Takeuchi

Medo e frio, mas 
nenhum ataque 
dos índios 
Os soldados escolhidos para conquistar o Oeste 
começaram adoecendo antes de chegar a Curitiba 
e depois suportaram um rigoroso inverno vigiados 
pelos nativos
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Ainda que seja necessário rever pa-
drões e hábitos, é fundamental pen-
sar no futuro e em como ter mais re-
sultados e satisfação pessoal daqui 
para frente. Os momentos de prazer 
são importantes, mas não perca o 
foco das suas responsabilidades e 
projetos futuros. 

Touro  (21/4 a 20/5)
O céu do momento pode trazer an-
siedade e tensão, mas se você tiver 
autonomia para fazer tudo sem de-
pender demais dos outros, tende dar 
conta de tudo e ter uma semana mais 
produtiva. Lembre-se de reservar 
tempo para descansar. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É importante ter foco e não abrir mão 
dos seus valores. Também é funda-
mental que você saiba o que quer pra 
valer e priorize seus melhores proje-
tos. Lembre-se de avaliar os custos x 
benefícios e não abrir mão dos seus 
maiores desejos. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
O céu do momento é muito positivo 
para se organizar profissionalmente 
e financeiramente, inclusive pensan-
do em retomar antigos projetos e va-
lorizar mais as conquistas que você 
já fez. Não desperdice seus talentos. 
Seja criativo e utilize os recursos que 
você tem.

Leão  (22/7 a 22/8)
Aproveite que as emoções tendem 
a estar mesmo mais à flor da pele e 
conecte-se com suas questões pes-
soais, buscando resolver o que for 
possível. O céu da semana pede mais 
atenção aos assuntos de trabalho, as 
questões da rotina e da sua saúde.  

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O momento é bastante favorável para 
as mudanças e você pode aproveitar 
esses dias para listar tudo que quer e 
precisa fazer. Lembre-se de incluir os 
momentos de prazer, retome as ati-
vidades prazerosas e olhe para suas 
emoções. A semana também é posi-
tiva para as conversas, reuniões e os 
negócios em geral. 

Libra  (23/9 a 22/10)
O céu da semana é delicado e pede 
muita calma. Não entre na pressa 
alheia, nem deixe que a vontade dos 
outros domine você. O momento é de 
reflexão e planejamento, e por isso é 
importante não dar passos em falso 
e não tomar decisões precipitadas.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Nas relações, é possível que você 
sinta alguma insegurança ou pres-
são e não é hora de ter conversas 
importantes ou entrar em desafios 
desnecessários. O momento pede 
autocuidado, aprendizado e um re-
pensar profundo em sua forma de ver 

o mundo.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Para viver oportunidades e boas no-
vidades no futuro, é importante estar 
com a vida em dia e isso inclui suas 
questões materiais, financeiras, pro-
fissionais e tudo que é mais prático 
na vida. Não deixe para amanhã o que 
pode fazer hoje. Foco no que é neces-
sário. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Você precisa dar um bom rumo para 
sua vida, para seus negócios e a vida 
pessoal, incluído amor e relaciona-
mentos. O céu do momento pede 
cuidado com o corpo e a saúde, mais 
atenção ao visual e a imagem e per-
mite um pouco mais de vaidade e 
prazer.

Aquário  (21/1 a 19/2)
O momento pode ser mais desafiador, 
mas é ótimo para resolver penden-
cias, assuntos do passado e grandes 
questões da vida. Boas novas podem 
surgir nos assuntos profissionais.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Isso inclui escolher os melhores pro-
jetos, as boas companhias e saber 
manter o foco naquilo que está fa-
zendo. O momento pode ser bastante 
produtivo e transformador, liberte-se 
do que não serve mais e olhe para o 
futuro.

Humor

Cruzada

Jogando a cachaça fora
Eu tinha lá em casa dez garrafas 
de cachaça, da boa. Mas minha 
mulher obrigou-me a joga-las fora. 
Peguei a primeira garrafa, bebi um 
copo e joguei o resto na pia. Peguei 
a segunda garrafa, bebi outro copo 
e joguei o resto na pia. Peguei 
a terceira garrafa bebi o resto e 
joguei o copo na pia. Peguei a 
quarta garrafa, bebi na pia e joguei 
o resto no copo. Pequei o quinto 
copo joguei a rolha na pia e bebi a 
garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a 
garrafa e joguei o copo no resto. A 
sétima garrafa eu peguei no resto 
e bebi a pia. Peguei no copo, bebi 
no resto e joguei a pia na oitava 
garrafa. Joguei a nona pia no copo, 
peguei na garrafa e bebi o resto O 
decimo copo, eu peguei a garrafa 
no resto e me joguei na pia.

Olha o gato!
O policial do 190 atendeu o tele-
fone e foi anotando o pedido de 
socorro:
 - Por favor, mandem alguém urgen-

te, entrou um gato em casa!! 
- Mas como assim? Um gato em 
casa?
- Um gato!!! Ele invadiu minha casa 
e está caminhando em minha 
direção!!! 
- Mas como assim? Você quer 
dizer um ladrão?
 - NÃO! Estou falando de um gato 
mesmo, desse que faz ‘miau, 
miau’, e ele está vindo em minha 
direção!!! 
- Vocês têm que vir agora!!!!
 - Mas o que tem de mais um gato 
ir na sua direção? 
- Ele vai me matar, ora bolas!!! E 
vocês serão os culpados!!! 
- Quem está falando? 
- O papagaio, meu!!!

Notícia boa!
Na sala de espera do Hospital, o 
médico chega para o cara muito 
nervoso, e diz: 
- Tenho uma péssima noticia para 
lhe dar... A cirurgia que fizemos em 
sua mãe... 
- Não, Doutor. Ela não é minha 
mãe... minha sogra! 
- Nesse caso, então, tenho uma 
ótima notícia para lhe dar...

SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde 
mantém durante todo o ano, em 
todos os serviços da rede de aten-
ção, iniciativas e intervenções de 
promoção à saúde do homem, com 
o objetivo de motivar uma vida mais 
saudável. Neste mês, as ações são 
intensificadas por conta do Novem-
bro Azul, movimento internacional 
criado em 2003 para conscientizar 
sobre a prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. En-
tretanto, a grande chamada é para 
a sensibilização sobre a saúde do 
homem como um todo.

“Os agravos do sexo masculino 
se constituem em grandes pro-
blemas de saúde pública. Fatores 
socioculturais apontam que este 
público ainda é reticente à procura 
pelo serviço de saúde, e por isso 
nossa sensibilização e nosso aler-
ta para que o homem assuma este 
hábito tão importante que é o do 
autocuidado”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto “É im-

Novembro Azul 
conscientiza homens para 

o cuidado com a vida
As mortes causadas por algumas doenças e em função de acidentes 

e homicídios acometem mais os homens

portante ter cuidado com o corpo e 
sinais de doença, cuidado no trân-
sito e com outras causas externas, 
como a violência, que acabam ge-
rando graves problemas e óbitos”.

Segundo o Ministério da Saúde, 
os homens de 20 a 59 anos, compa-
rados com as mulheres da mesma 
fixa etária, tiveram maior morbimor-
talidade, principalmente por causas 

externas.
No Paraná, em 2018, os homens 

apresentaram dez vezes mais mor-
tes por homicídios em relação às 
mulheres e quatro vezes quando se 
considera acidentes. A mortalidade 
por causas externas na população 
jovem, sobretudo entre 20 e 29 
anos, corresponde a 80% dos óbito.

Câncer
 Os tipos mais prevalentes de cân-
cer no homem têm sido de estôma-
go, esôfago e cólon, seguidos por 
neoplasia de pulmão e próstata. 
Segundo estimativa do Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), no triênio 
2020-2022 ocorrerão no Paraná 
cerca de 3,5 mil novos casos de 
câncer de próstata a cada ano.

O Paraná registrou no ano passa-
do 2.460 diagnósticos de câncer de 
próstata, com 929 óbitos; 83 diag-
nósticos de câncer de pênis com 21 
mortes, e 1.013 casos de câncer de 
cavidade oral e 326 óbitos.
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PONTO FINAL

Foi condenado a 16 anos de pri-
são, em regime fechado, o idoso 
de 69 anos acusado de matar a 
facadas, em janeiro deste ano, 
Ordélia Teodoro. O julgamento 
aconteceu na quarta-feira (11) na 
sala do tribunal do júri da Unipar, 
em Cascavel. A acusação disse 
que irá recorrer da pena para que 
o homem seja condenado a um 
período maior de tempo. Já a 
defesa alega que o homem, por 
ser idoso, não poderá cumprir 
a pena neste formato. Ordélia e 
seu ex-companheiro acabaram 
discutindo na casa dela e ele 
acabou desferindo um golpe de 
faca na mulher. Ela chegou a ser 
socorrida, mas morreu na ambu-
lância. Uma terceira pessoa que 
estava na casa, amiga da vítima, 
também foi ferida. O homem es-
tava detido desde o dia do crime 
e, quando do início da pandemia, 
teve o benefício da prisão domi-
ciliar.

Estão abertas até o dia 23 as inscrições aos in-
teressados em participar da peregrinação ‘Ca-
minho Terra do Sol’, organizada pela AMIC Para-
ná (Associação de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do Paraná). A peregrinação 
está marcada para o próximo dia 28 e esse ano, 
por conta do coronavírus,  a caminhada será 
realizada em apenas um dia. Os participantes 
sairão às 6h da amanhã de frente ao campus 
da Unioeste e de lá seguirão a pé por 16 quilô-
metros até o distrito de São Salvador, quando 
param para o café da manhã. Na sequência, 
a caminhada irá por mais 24 quilômetros 
até a comunidade Linha Velha, para almo-
ço de encerramento. O retorno será feito de ôni-
bus até o campus da Unioeste, em Cascavel. Ao 
todo, os participantes percorrerão cerca de 40 
quilômetros em estradas rurais e contato direto 
com a natureza. Antes da mudança pontual, 
o trajeto era executado em quatro dias com 
distância de 110 quilômetros. As inscrições 
deverão ser efetuadas, antecipadamente, pelo 
telefone da AMIC Paraná: (45) 3036-5636 e tem 
um custo de R$ 100.

O FC Cascavel 
entra em cam-

po hoje (13) às 
16 horas no Estádio 

Olímpico Regional contra 
a equipe da Ferroviária pela 

12ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro Série D. A Serpente quer 

manter a invencibilidade em casa 
e treinou pesado durante a semana. 
Ocupando o quarto lugar no Grupo 

A7 com 18 pontos, o FC Cascavel está 
a dois pontos de vantagem do quinto co-
locado na tabela de classifi cação.

A exemplo do que faz em outubro na prevenção ao 
câncer de mama, a Coopavel intensifi ca ações orien-

tativas sobre câncer de próstata durante o mês de novem-
bro. A enfermeira do Trabalho Giane Quinhones Dalla Cos-
ta informa que ações preventivas são realizadas durante 
todo o ano com os colaboradores, mas são ampliadas nos 
meses especialmente dedicados ao combate dessas do-
enças. O câncer de próstata é um dos mais comuns entre 
os homens e exige cuidados devido à sua letalidade.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou parcial-
mente procedente Tomada de Contas Extraordinária rea-
lizada junto à Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) como parte do Plano Anual de Fiscalização 
(PAF) de 2017 do órgão de controle externo. Por meio do 
procedimento, foi identifi cado o pagamento excessivo e in-
discriminado de horas extras a servidores da instituição de 
ensino, numa situação que perdura desde 2017. Em fun-
ção da irregularidade, o atual reitor da Unioeste, Alexandre 
Almeida Weber, e seu antecessor no cargo, Paulo Sérgio 
Wolff, foram multados individualmente em R$ 4.274,40. 

Cenas de um saque a caminhão acidentado em Nova 
Laranjeiras chocaram a comunidade regional esta se-
mana. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira 
(11), envolvendo um caminhão e uma van. O moto-
rista da van fi cou deitado ao lado do caminhão, que 
foi saqueado por indígenas. Os agentes da PRF que 
estiveram no local não conseguiram impedir o gran-
de número de indígenas de avançar sobre a carga de 
peças automotivas. Eles chegaram a pisotear o cor-
po da vítima fatal no ímpeto incontrolável de saquear 
a carga. Ao fi nal do tumulto, quatro indígenas foram 
identifi cados e presos. 

Um convidado ilustre vai participar da reunião 
empresarial da Acic na noite do dia 26 de no-
vembro. Jorge Nishimura, ex-presidente do 
C o n - selho de Administração do Grupo Jac-

to, participará do encontro para 
falar sobre Sucessão familiar. 
O webinar terá início às 19h 
e poderá ser assistido pelos 
canais digitais da Acic no Ins-
tagram, Youtube e Facebook. 

Mais informações pelo 
telefone 3321-
1432, com 

Ana Cláudia.

Empresários ligados ao ramo de cervejas especiais vão 
realizar um evento inédito em Cascavel dia 22 de novem-
bro. O objetivo é celebrar o Dia da Cultura Cervejeira com 
realização de confraternização e atividades das 11h às 
21h. Os promotores informam que a fi nalidade é reconhe-
cer e valorizar a fabricação de cerveja e chope artesanal 
em Cascavel e promover os produtores artesanais dessas 
bebidas, conferindo-lhes valorização e visibilidade social.

Com a autorização por parte da Justiça para que os comerciantes 
associados a ACIC e também a AMIC para que eles funcionem 
amanhã, dia do aniversário de Cascavel, a Transitar manterá a ta-
bela de sábado do transporte coletivo urbano. Já para o domingo 
(15), dia de eleições, a Divisão de Transporte manterá o itinerário 
atual em funcionamento para domingos, mas com aumento de 
horários, conforme solicitação do Cartório Eleitoral para atender 
à demanda, de acordo com a disponibilidade de ônibus.

A Polícia Civil de Cascavel busca 
localizar o acusado de um duplo 
homicídio ocorrido na madruga-
da de domingo (8) na rua Tupis, 
no Bairro Santo Onofre em Cas-
cavel. Segundo a polícia, Mari-
nalva da Silva Nascimento de 
Souza, de 51 anos, e Luiz Jocir 
Pedroso de Souza, de 36 anos 
chegaram na residência juntos 
e foram surpreendidos pelo acu-
sado. Ainda não se sabe se ele 
já estava na casa ou se entrou 
logo após as vítimas. O atirador 
disparou primeiro em Marinalva, 
que foi morta com um tiro na ca-
beça. Na sequência ele atirou no 
tórax de Luiz, que mesmo ferido 
tentou fugir. Ele foi encontrado 
no lado exterior da residência. 
Conforme a polícia, o crime te-
ria motivação passional e Luiz e 
Marinalva teriam se conhecido 
há aproximadamente 15 dias.

Condenado por feminicídio 

Caminho Terra do Sol Jogo no Olímpico Cultura cervejeira 

Câncer de próstata

Unioeste Chocante
Sucessão familiar 

Transporte no feriado Duplo 
homicídio

Casos 
de Dengue 

Familiares da vítima se emociona-
ram ao fi m do julgamento Divulgação

de Dengue 
A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na quarta-feira (11) 
o relatório semanal do boletim da dengue no município para o 
ciclo 2020/2021. De acordo com os dados, Cascavel registrou 55 
casos da doença do período de 26 de julho até dia 11. Ao todo, 
o Município contabilizou 597 notifi cações, sendo 434 casos des-
cartados e 108 aguardando exame. Nenhum óbito foi registrado.  
Com 5 casos, o bairro Neva segue como o que mais tem registro 
de pessoas contaminadas pelo mosquito Aedes. Na sequência 
aparecem os bairros Pioneiros Catarinense, Interlagos e XIV de 
Novembro com quatro casos cada.

Estão abertas até o dia 23 as inscrições aos in-
teressados em participar da peregrinação ‘Ca-
minho Terra do Sol’, organizada pela AMIC Para-
ná (Associação de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do Paraná). A peregrinação 
está marcada para o próximo dia 28 e esse ano, 
por conta do coronavírus,  a caminhada será 
realizada em apenas um dia. Os participantes 
sairão às 6h da amanhã de frente ao campus 
da Unioeste e de lá seguirão a pé por 16 quilô-
metros até o distrito de São Salvador, quando 
param para o café da manhã. Na sequência, 
a caminhada irá por mais 24 quilômetros 
até a comunidade Linha Velha, para almo-
ço de encerramento. O retorno será feito de ôni-
bus até o campus da Unioeste, em Cascavel. Ao 
todo, os participantes percorrerão cerca de 40 
quilômetros em estradas rurais e contato direto 
com a natureza. Antes da mudança pontual, 
o trajeto era executado em quatro dias com 

O FC Cascavel 
entra em cam-

po hoje (13) às 
16 horas no Estádio 

Olímpico Regional contra 
a equipe da Ferroviária pela 
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manter a invencibilidade em casa 
e treinou pesado durante a semana. 
Ocupando o quarto lugar no Grupo 
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a dois pontos de vantagem do quinto co-
locado na tabela de classifi cação.
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to, participará do encontro para 
falar sobre Sucessão familiar. 
O webinar terá início às 19h 
e poderá ser assistido pelos 
canais digitais da Acic no Ins-
tagram, Youtube e Facebook. 

Mais informações pelo 
telefone 3321-
1432, com 
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