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245 prefeitos 
apoiados por Ratinho 

Junior se elege. PSD 
sozinho “levou” 128

Inscrições para 
concurso da Guarda 

Municipal serão 
reabertas na segunda

ELEIÇÕES 2020 OPORTUNIDADECLIMA TENSO OBRA DE R$ 7,5 MILHÕES

20
NOVEMBRO 2020

SEXTA-FEIRA
Nº 044 | R$ 5,0013º | 29º

Tropa de Choque é
acionada para abrir

BR 277 e conter índios
em Nova Laranjeiras

Delegacia Cidadã 
de Cascavel deve 
ser licitada nas 

próximas semanas

Paraná lidera produção 
nacional de tilápias e produtores 

do Oeste se destacam

TRANSFORMANDO VIDAS

Oeste | Página 10

VITÓRIA ESMAGADORA
A foto de capa da página do Facebook de Leonaldo Paranhos ilustra bem o sentimento do prefeito reeleito 
de Cascavel após a vitória esmagadora e inquestionável nas eleições de 2020. Somou 112.181 votos 
(71,72%), uma diferença de mais de 96 mil votos sobre o segundo colocado Marcio Pacheco, que somou 
16.072 sufrágios (10,28%).  A vitória expressiva credencia Paranhos para alçar projetos mais ambiciosos. 
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SEXTA-FEIRA
Nº 044 | R$ 5,00

Paraná lidera produção 
nacional de tilápias e produtores 

do Oeste se destacam

TRANSFORMANDO VIDAS
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Alécio Espínola desponta como 
favorito para a presidência 

do Legislativo

CÂMARA
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FIQUE LIGADO

O processo eleitoral é um dos momentos 
mais ricos de uma democracia, que dá voz 
a todos os cidadãos. É na época das eleições 
que nos sentimos com o poder de defi nir 

quais são os projetos com os quais mais nos identifi -
camos e quem são os representantes desses ideais. In-
variavelmente fazemos nossas escolhas e, com nossos 
representantes já empossados, podemos pensar que 
nosso papel termina aí, restando apenas as mídias so-
ciais para expressarmos nosso descontentamento por 
promessas não cumpridas, ou por projetos que pode-
riam ser mais bem estruturados. Mas, cada cidadão 
e instituição, pode e deve ser muito mais atuante na 
vida dos Municípios, Estados e do País.

Atento a esse papel junto à sociedade, o Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR) promove desde 2009 o programa “Agenda 
Parlamentar” que traz diagnósticos de problemas e 
propostas de soluções na implantação de políticas 
públicas nas áreas das Engenharias, Agronomia e Ge-
ociências. 

Neste ano, até o momento, a Agenda Parlamentar 
já foi levada a 120 candidatos a prefeito, de 40 muni-
cípios paranaenses. As propostas para inclusão em 
planos de governo dos prefeituráveis foram apresen-
tadas por meio dos Cadernos Técnicos e dos Estudos 
Básicos de Desenvolvimento Municipal (EBDM), ma-
teriais produzidos voluntariamente por Entidades de 
Classe e profi ssionais técnicos altamente especializa-
dos, que participam deste trabalho em uma união de 
sucesso com o Crea-PR. 

Esta Agenda Parlamentar de 2020 traz, por exem-
plo, a proposta totalmente atualizada do programa 
Casa Fácil, criado pelo Crea-PR em 1989, que estabe-
lece parceria com as Entidades de Classe e Prefeituras 
Municipais para a construção de moradias populares 
com até 70 metros quadrados para famílias com ren-
da de até 3 salários mínimos. Desde o início do Casa 
Fácil, foram mais de 180 mil famílias benefi ciadas e 
ultrapassamos 10 milhões de metros quadrados cons-
truídos em todo o Estado.

A continuidade do programa como uma proposta 
dentro da Agenda Parlamentar se deu pelo fato de 
que, com a aprovação da Lei da Assistência Técnica, 
observamos que podíamos apontar a janela de opor-
tunidade para as prefeituras, mostrando que é possí-
vel buscar recursos para a habitação nos municípios, 
por meio desta legislação federal. 

Esta possibilidade de termos voz ativa no desen-
volvimento local por meio da Agenda Parlamentar 
me leva a refl etir sobre o papel que cada pessoa de-
sempenha na vida da sociedade. Há diversas formas 
de participar efetivamente do que acontece nos mu-
nicípios, Estados e no País - não necessariamente 
apenas por meio de órgãos ou instituições. Mas será 
que o cidadão comum sabe que pode participar mais 
da vida pública? As sessões e votações nas Câmaras 
Municipais e na Assembleia Legislativa, por exemplo, 
permitem a participação popular, mesmo durante a 
pandemia. É possível também integrar audiências 
públicas, consultar os editais de transparência dos go-
vernos – todos disponibilizados na internet – e realizar 
o encaminhamento de pleitos.

Se todos nos unirmos e cada um fi zer a sua parte, 
certamente contribuiremos para um futuro melhor, 
para o futuro que sonhamos e merecemos. 

Mais participação 
por uma sociedade 
melhor

20 DE NOVEMBRO
1940 - Nasce Valmor José Beux em Tapejara (Cara-
zinho, RS). Professor, ativista do ensino superior e 
vereador.
1961 - Instala-se o município de Matelândia.
1982 - Criado o Grupo Escoteiro Cascavel.  
1996 - Criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano (Ippuvel). 

21 DE NOVEMBRO
1946 - Decreto-lei estadual cria o Município de Laran-
jeiras do Sul.
1984 - Lei estadual declara a gralha azul símbolo do 
Paraná.

22 DE NOVEMBRO
1889 - A 2ª Expedição Militar de Conquista chega à 
fronteira, depois de 69 dias de marcha pela mata.   
1961 - 8˚ Distrito Rodoviário da região tem a sede 
transferida de Foz do Iguaçu para Cascavel.
1998 - Inaugurado o Centro Social Madre Assunta, 
centro profi ssionalizante de estudos no Colégio 
Nossa Senhora Auxiliadora.

23 DE NOVEMBRO
1889 - Instala-se a Colônia Militar do Iguaçu, hoje Foz 
do Iguaçu.
1920 - Nasce Alfredo Vicenti, em Rio do Sul (SC). Fun-
dador da Associação Rural de Cascavel, destacou-se 
a serviço da Prefeitura de Cascavel.
1985 - Inaugurado em Toledo o Centro Cultural Oscar 
Silva.
1993 - Reunião de pecuaristas em Sede Alvorada cria 
a Associação Regional dos Criadores de Bovinos das 
Raças Leiteiras do Oeste do Paraná (Rural Leite).

24 DE NOVEMBRO 
Dia do Rio em Cascavel
1877 - Nasce Guilherme Maria Thiletzek, na Polônia. 
Prelado de Foz do Iguaçu, batizou Cascavel como 
“Aparecida dos Portos”.
1904 - Engenheiro Arthur Martins Franco demarca as 
terras da obrage Nuñes y Gibaja, no primeiro mapea-
mento do Médio-Oeste.
1926 - Começa a construção do Porto de Paranaguá.
2000 - Tribunal Regional Federal manda fechar a 
Estrada do Colono.  

25 DE NOVEMBRO
1967 - Presidente do Sindicato Rural, Antônio Simões 

de Araújo (foto), propõe criar uma 
cooperativa agropecuária em Cascavel, 
enfrentando muita rejeição.
1888 - Começa em Guarapuava a aber-
tura da picada rumo ao Rio Paraná.

1979 - Plebiscito em Cafelândia 
aprova a criação do Município.

de Araújo (foto), propõe criar uma 
cooperativa agropecuária em Cascavel, 
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Uma publicação de:
PB COMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 23.343.115/0001-84

Rua Paraná, 3056 - Ed. Cima - Sala 08
CEP: 85.810-010 - Cascavel – PR

Diretor de Conteúdo
Jadir Zimmermann

jornalismo@pretonobranco.com.br
Diretor Comercial

Leo Rigon
comercial@pretonobranco.com.br

Telefone: (45) 9 9916-0448

Plataformas digitais
Portal: www.pretonobranco.com.br

Facebook: /pretonobrancopr
Instagram: /pretonobrancopr

Impressão:
Grafi norte | Apucarana-PR 

Telefone
45 -  3220-2695

WhatsApp
45 - 9 9102-6309

CHARGE

Antes de qual-
quer outra coisa, 
o Preto no Branco 
quer parabenizar 
a todos os candi-
datos pelo pleito 
eleitoral termi-
nado no último 
domingo (15). 

Temos que parabenizar os que não 
tiveram êxito no pleito, pela coragem 
de colocar o nome à prova e disputar a 
eleição. Aos eleitos, o nosso desejo para 
que sejam bem sucedidos no serviço 
que irão prestar à sociedade durante os 
próximos quatro anos.  

Mas o que as urnas disseram no do-
mingo? Várias coisas. 

Uma delas é que, apesar da pande-
mia e das incertezas, a abstenção não 
foi tão grande assim. A média nacio-
nal não atingiu os 25% (em 2018 foi 
de 20,3%). Cascavel não fugiu à regra. 
Aqui a abstenção foi de 24,37%.

Outra lição dada pelas urnas é que 
em Cascavel o povo está muito satisfei-
to com o governo Paranhos. Ele levou 
quase 72% dos votos. 

As urnas também mostraram que a 
oposição precisa se reorganizar caso 
queira “beliscar” algo daqui a quatro 
anos. 

Na Câmara a diferença não foi tão 
latente. Mesmo assim, Paranhos terá 
ampla maioria. A situação elegeu 14 
vereadores, enquanto que a oposição 
fi cará com 7. Já a renovação de nomes 

foi de mais de 
50% das vagas.

Por todos os lu-
gares há de se res-
saltar a presença 
de jovens candi-
datos competiti-
vos, bem como de 
mais mulheres, o 

que prova que a política tradicional, 
baseada no diálogo e nas propostas, 
não só ganhou fôlego, como se mostrou 
capaz de seduzir as novas gerações e as 
mulheres. 

No Paraná pode se observar que o 
governador Ratinho Junior saiu forta-
lecido. O partido do governador, o PSD, 
encabeçou ou compôs a chapa de 245 
prefeitos eleitos no estado. 

Em nível nacional observamos que 
foi o MDB o partido que mais elegeu 
prefeitos, com 766 candidatos eleitos, 
até agora. Seguido pelo PP (672), PSD 
(640), PSDB (497) e DEM (458). 

As urnas também mostraram o en-
fraquecimento do lulismo e do bol-
sonarismo, dois anos depois de terem 
protagonizado a polarização que en-
fi ou o País numa crise moral sem pre-
cedentes.

O que tudo isso diz sobre 2022? Um 
pouco, mas não muito. É que, em elei-
ções locais, o eleitor tende a privilegiar 
questões locais. O fato de ele ter esco-
lhido agora lideranças mais modera-
das não signifi ca necessariamente que 
repetirá isso no próximo pleito.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

Nilson Silva, presidente da Apae de Cascavel, sempre acompanha o PRETO NO BRANCO.

EDITORIAL

Qual a lição 
das urnas?

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Ricardo Rocha

FIQUE LIGADO

Engenheiro Civil e presidente do Crea-PR
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A coluna apurou ontem (19) que o prefeito Leonaldo Paranhos difi cilmente conseguirá segurar o passe do secretário de Saú-
de, Thiago Stefanello. O titular da Sesau deu o que tinha para dar, suportou bem a pressão dura do cargo, chegou ao limite 
e já avisou estar de saída, inclusive se despedindo de colaboradores.  Ele entrará em férias na metade de dezembro e não 
retornará. Rumores nos corredores da pasta apontam o polêmico diretor Ali Haidar como substituto natural. Consta que o 
servidor entende do riscado, porém tem problemas de relacionamento e enfrenta resistências importantes dentro do quadro 
de funcionários. Frituras à parte, um motim estaria em andamento. 

As urnas disseram que os mais de 112 mil votos dados a Leonaldo Paranhos credenciam 
futuros e ambiciosos projetos políticos do prefeito reeleito. Ser vice do governador Ratinho 
Júnior dentro de dois anos não está fora de cogitação, admite fonte próxima ao gestor. Outro 
que consolida densidade eleitoral em Cascavel e fora daqui é o deputado Gugu Bueno. Além 
de o PL cascavelense reeleger os vereadores Celso Dalmolin e Aldonir Cabral, o parlamentar 
apoiou 19 prefeitos vitoriosos. Gugu passou a ser citado na imprensa e mídias sociais como 

forte candidato à reeleição na Assembleia.

Setoristas da imprensa e lideranças políticas de várias frentes concordam que o atual presi-
dente Alécio Espínola já é o preferido do prefeito reeleito Leonaldo Paranhos para continuar 
no cargo. O fi el escudeiro não fez feio no mandato, reelegeu aumentando a votação e se 
mantendo disciplinado na parceria com o Paço, argumentam. Consta que Alécio não terá 

difi culdades em conquistar os votos necessários e emplacar candidatura única.

O discreto Sidnei Mazutti mostrou força e garan-
tiu reeleição disputando contra pesos pesados 
no PSC. Está tão animado que já visitou alguns 
novatos vereadores eleitos e se apresentou 
como candidato à presidência da Câmara. Am-
bicioso, busca cinco assinaturas para formar 
chapa e entrar na briga. Ancorado em brigas 
contra tarifas irregulares cobradas pela Sanepar 
e peitando a Caixa nas denúncias de obras habi-
tacionais defeituosas em alguns condomínios, o 
pastor Celso Dalmolin teve retorno nas urnas e 
fará seu segundo mandato consecutivo. É outro 
pretendente ao comando do Legislativo a partir 
de janeiro. Antes de se movimentar nos basti-
dores, pediu e obteve bênçãos dos deputados 
Fernando Giacobo e Gugu Bueno, mandatários 
locais do Partido Liberal.

Sem descartar uma próxima candidatura a depu-
tado estadual, o campeão de votos pela segunda 
eleição consecutiva de vereador, pastor Rômulo 
Quintino, vai para o terceiro mandato também 
disposto a ser presidente no próximo biênio. Ele 
não é considerado um mau líder 
de governo, aparou arestas que 
tinha com setores da adminis-
tração e se aproximou do 
prefeito Leonaldo Pa-
ranhos. É pretendente 
que poderá atrapalhar 
o favoritismo de Alé-
cio Espínola. Sem 
comprometer.

Thiago fora da Saúde 

Paranhos e Gugu fortalecidos  

Alécio é favorito 

Mazutti e Dalmolin Rômulo na 
Assembleia? 

Eleitorais & Eleitoreiras  
☆ Único negro na atual legislatura, o vereador reeleito Poli-
cial Madril não estará sozinho na próxima composição da 
Câmara. Terá a parceria de Cidão da Telepar, Josias do In-
terlagos e Beth Leal, formando a “bancada negra”. Sucesso. 

☆ A advogada, radialista e 
professora Beth Leal não 
abrirá mão da cadeira no Le-
gislativo para assumir cargo 

na prefeitura. São furadas 
as especulações cogi-
tando que ela estará na 
futura equipe do reeleito 
prefeito Leonaldo Para-
nhos. 

☆ O contador Sidnei  Mazzuti é outro descartando a possibilidade 
de negligenciar o segundo mandato. A ida dele para a Secretaria de 
Finanças, em janeiro, não passa de especulação, avalia. No PSC o 
primeiro suplente é Misael Júnior. Se abrir vaga, cai dentro.

☆ O advogado Gustavo 
Ferlin pode ter gostado 
mesmo da correria como 
vice do ex-candidato a pre-
feito Evandro Roman. Ele re-
cebeu convites e avalia 
deixar o PSL. Existe 
possibilidade dele 
concorrer a depu-
tado estadual em 
2022. Coisa séria.

☆ Outrora fi éis parceiros de Edgar Bueno, os ex-secretários Se-
verino Folador e Marcos Vinicius Pires de Souza  abraçaram com 
sucesso o projeto de reeleição do prefeito Leonaldo Paranhos. 
Conquistaram espaço e o PSB, de Marcos poderá indicar titular na 
Secretaria de Educação. Já o experiente Folador tem chance de 
emplacar na pasta da Agricultura. 

☆ O vereador Jaime Vasatta não conseguiu o terceiro mandato 
e já é citado como boa opção no comando da Secretaria de Meio 
Ambiente, onde é servidor de carreira. O presidente do Podemos, 
Plinio Destro, esclarece não haver compromisso de nomeação, po-
rém o partido quer contribuir. Jaime pretendia fi car fora do pleito e 
disputou a pedido de Paranhos. Ficará abandonado.

Miguel
DIAS

 jornalismo@pretonobranco.com.br jornalismo@pretonobranco.com.br

Thiago fora da Saúde 

POLÍTICA

☆ A advogada, radialista e 
professora Beth Leal não 
abrirá mão da cadeira no Le-
gislativo para assumir cargo 

na prefeitura. São furadas 

 O advogado Gustavo 
Ferlin pode ter gostado 
mesmo da correria como 
vice do ex-candidato a pre-
feito Evandro Roman. Ele re-
cebeu convites e avalia 

Quintino, vai para o terceiro mandato também 
disposto a ser presidente no próximo biênio. Ele 
não é considerado um mau líder 
de governo, aparou arestas que 
tinha com setores da adminis-
tração e se aproximou do 
prefeito Leonaldo Pa-
ranhos. É pretendente 
que poderá atrapalhar 
o favoritismo de Alé-
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O PSD foi o partido que mais re-
cebeu votos para prefeito em 2020 
no Paraná: 1.076.877. Também 
foi a legenda que mais conquis-
tou prefeituras (128) e a que mais 
cresceu em relação às eleições de 
2016, evolução de 357%. O parti-
do do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior encabeçou ou 
compôs a chapa de 245 prefeitos 
eleitos no Paraná, 61,4% do total 
de 399, vencendo em 73 das 100 
maiores cidades e, dentro dessas, 
8 das 10 maiores.

O PSD ainda disputará o segun-
do turno em Ponta Grossa com 
a Professora Elizabeth, no próxi-
mo dia 29 de novembro, e pode 
chegar a 129 prefeituras sob sua 
alçada e 246 com apoio direto do 
governador.

O PSD elegeu sozinho 128 pre-
feitos, número que representa 
32% do total de prefeituras. A 
legenda conquistou 100 cida-

des a mais em relação ao pleito 
de 2016 (28 eleitos), evolução de 
357% apenas nas cadeiras do Po-
der Executivo. A diferença para o 
segundo partido que mais elegeu 
prefeitos também foi de 100: o 
PL, que ficou em segundo, terá 28 
prefeituras.

O partido compôs ou liderou a 
chapa eleita de Curitiba, Maringá 
e Cascavel, que reúnem alguns 
dos maiores colégios eleitorais 
do Paraná. Também teve vitórias 
em Pato Branco, Colombo, Foz 
do Iguaçu, Guarapuava, Arau-
cária, Apucarana, Campo Largo, 
Pinhais, Umuarama, Arapongas, 
Campo Mourão e Francisco Bel-
trão. 

Os 1.076.877 de votos do PSD 
significam 270 mil votos à frente 
do segundo colocado, o DEM, e 
mais do que a soma do terceiro 
(PP) e do quarto (PSC) colocados. 
No comparativo de desempenho, 

o PSD reuniu 18,73% dos votos 
válidos.

O PSD comandará 25,37% da 
população do Estado, à frente 
do DEM, que terá 22,75%, sem 
contar Curitiba, que tem o maior 
número de eleitores do Paraná – 
apesar de a chapa ser a mesma, 
nesse cálculo os votos ficam sob 
a tutela do DEM. A diferença é 
grande para o terceiro colocado, 
que comandará 8,1% da popula-
ção, e para o quarto colocado, res-
ponsável por 7,75%.

“É um sinal de confiança da po-
pulação em nossas propostas. O 
Governo do Estado prioriza inves-
timentos estruturantes e aposta 
em inovação, geração de empre-
gos e cidades mais sustentáveis. 
Apesar de todas as dificuldades da 
pandemia, a população do Paraná 
entendeu que esse é um caminho 
virtuoso para o futuro”, disse o go-
vernador Ratinho Junior.

A semana começou com clima 
tenso na região da reserva in-
dígena de Nova Laranjeiras. Na 
segunda-feira (16), indígenas da 
etnia Kaingang furtaram uma via-
tura da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e interditaram a rodovia BR 
277 nos dois sentidos. 

A ação aconteceu em função 
da prisão de quatro índios na se-
mana passada, após um saque a 
caminhão após acidente de trân-
sito. Na ocasião, os indígenas che-
garam a pisotear o corpo de um 
dos motoristas, que morreu no 
acidente e estava deitado às mar-
gens da rodovia. Os policiais que 
estavam no local, em pequeno 
número, não conseguiram impe-
dir o saque, porém identificaram 
os principais líderes da ação, que 
acabaram presos posteriormente 
e encaminhados para a Delegacia 
de Polícia de Laranjeiras do Sul.  

No início desta semana, um 
grupo estimado em 400 indíge-
nas interditou a rodovia e atacou 
uma equipe policial, reivindican-
do a soltura dos presos. O grupo, 
com muitos integrantes armados 
com facões, cercou e tomou uma 
viatura policial que fazia o poli-
ciamento no trecho de Rio das 

Cobras.
A PRF mobilizou reforço poli-

cial especializado, sendo neces-
sário o emprego do seu Grupo de 
Choque. Durante as negociações, 
foi necessário o uso de equipa-
mentos de controle de distúrbios 
(gás lacrimogênio). O trânsito na 
via foi normalizado por volta das 
19h15 sem que houvesse registro 
de policiais ou indígenas feridos.

Os indígenas presos em razão 
do cometimento de diversos cri-
mes foram apresentados à Polí-
cia Judiciária e seguem detidos à 
disposição da justiça. A PRF in-
formou, através de nota, que não 
negocia e não se submete a ame-
aças criminosas.

O fluxo viário na região foi nor-
malizado e a PRF seguirá com 
operação permanente do seu 
efetivo de Pronta Resposta Fede-
ral, do seu Grupo de Choque, do 
Suporte Aerotático e dos demais 
meios necessários para garantir 
que a rodovia não volte a ser in-
terditada, preservando a mobi-
lidade, logística e integração re-
gional, reprimindo qualquer ato 
criminoso contra a sociedade pa-
ranaense e demais usuários das 
rodovias federais.

Depois da fase de operação restrita, 
o Pix, sistema de pagamento instan-
tâneo entrou em funcionamento 
esta semana. Desde segunda-feira 
(16), todas as pessoas e empresas 
com conta corrente, poupança ou 
conta de pagamento pré-paga em 
uma das instituições aprovadas 
pelo Banco Central já podem fazer 
transferências pelo novo sistema 
que vai funcionar por 24h todos 
os dias. Em outubro, o BC relatou 
que 762 instituições tinham sido 
aprovadas para ofertar o Pix, a par-
tir deste mês. Hoje, o BC informou 
que desse total, 19 instituições que 
têm participação facultativa no 

novo sistema, não realizaram todos 
os testes durante o período de ope-
ração restrita e, portanto, retorna-
ram à etapa de homologação, que 
ocorrerá a partir de 1º de dezembro 
de 2020. Assim, essas instituições, 
deixaram para ofertar o Pix em mo-
mento futuro. Além disso, nove co-
operativas foram incorporadas por 
outras instituições.

Hoje, são 734 instituições com o 
Pix disponível para toda a base de 
clientes. 

Desde o dia 5 de outubro, pessoas 
e empresas estão fazendo o cadas-
tro das chaves Pix, para identificar 
a conta para receber pagamentos 

e transferências. E a fase restrita de 
operação ocorreu de 3 a 15 deste 
mês, com horários específicos para 
fazer as transações, disponível ape-
nas para alguns clientes seleciona-
dos pelas instituições financeiras.

Segundo o Banco Central, não há 
limite mínimo para pagamentos ou 
transferências via Pix. As institui-
ções que ofertam o Pix podem es-
tabelecer limites máximos de valor 
para reduzir de riscos de fraude, la-
vagem de dinheiro e financiamento 
do terrorismo.

Para fazer transferência ou paga-
mento, bastar ter a chave de quem 
vai receber o dinheiro, em vez de 

informações sobre agência, conta e 
dados pessoais do recebedor.

A chave Pix previamente cadas-
trada pode ser CPF, CNPJ, e-mail, 
número de celular ou chave alea-
tória (uma sequência alfanumérica 
gerada aleatoriamente que poderá 
ser utilizada por usuários que não 
queiram vincular seus dados pes-
soais às informações de sua conta). 
O recebedor também pode gerar 
QR Codes. O Pix deve ser gratuito 
para pessoas físicas nas operações 
de transferência e de compra. As 
exceções serão o recebimento de 
vendas de produtos e de serviços, 
que poderão ser tarifadas pelas ins-

tituições financeiras.
Também pode haver cobrança 

se os clientes (pessoas físicas e ju-
rídicas) que, podendo fazer a tran-
sação por meio eletrônico (site ou 
aplicativo), preferir fazê-la presen-
cialmente ou por telefone. Nesse 
caso, as instituições poderão cobrar 
tarifas.

Em relação às pessoas jurídicas, 
as instituições financeiras poderão 
cobrar tarifa tanto no envio como 
no recebimento de dinheiro por 
meio do Pix. Serviços acessórios 
ligados ao pagamento e ao recebi-
mento de recursos também pode-
rão ser tarifados.

No Paraná, 245 
prefeitos apoiados por 
Ratinho Junior se elegem
O PSD foi o partido que mais recebeu votos para prefeito no 
Paraná, conquistando 128 prefeituras

GERAL

Leonaldo Paranhos é um dos prefeitos que teve o apoio do governador Ratinho Junior. Na terça-feira (17), os dois 
se encontraram em Foz do Iguaçu Divulgação

Prisão de índios após 
saque a caminhão cria 
clima de guerra em 
Nova Laranjeiras

Pix: novo sistema de pagamento instantâneo já está em funcionamento

Grupo de choque da PRF foi mobilizado para liberar a rodovia Divulgação/PRF
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CASCAVEL

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Uma das obras mais esperadas 
das últimas décadas deve enfim 
sair do papel. É o que promete 
o Governo do Estado. Trata-se 
da Delegacia Cidadã de Casca-
vel, que há anos tem seu projeto 
parado enquanto que em outras 
cidades ela já é realidade.

De acordo com a assessoria 
de imprensa da SESP (Secretaria 
Estadual de Segurança Pública), 
a licitação para a Delegacia de 
Cascavel está em fase de análise 
do edital pela PGE (Procurado-
ria Geral do Estado).

Não há uma data oficial de 
quando essa análise será finali-
zada, mas a expectativa é de que 
ainda esse ano o edital de licita-
ção da obra seja publicado. 

Conforme a SESP, a previsão 
da execução da obra é para os 
próximos meses e deverá cus-
tar, aproximadamente, R$ 7,5 
milhões. Os recursos, segundo 
a assessoria, serão financiados 
pelo BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento).

O local onde a delegacia será 
construída é o espaço que abri-
gava o antigo Colégio Estadual 

vernador Beto Richa veio até Cas-
cavel para anunciar a construção 
da nova delegacia e o fim da ca-
deia instalada há mais de 30 anos 
em pleno coração da cidade. Mal 
sabia ele que, pouco mais de um 
ano depois esse ‘esvaziamento’ 
da carceragem transferindo os 
mais de 500 presos do local acon-
teceria a segunda rebelião dentro 
da PEC (Penitenciária Estadual de 
Cascavel).

Na época o ex-governador Beto 
Richa usou uma retroescavadeira 
para derrubar os muros do so-
lário da carceragem da 15ª  SDP 
(Subdivisão Policial) anuncian-
do o fim da cadeia de mais de 30 
anos, o que até hoje não ocorreu.

A promessa, em dezembro 
de 2016, era que no máximo 30 
presos ficariam no espaço, e por 
poucos dias. Seriam os chamados 
presos em trânsito, aqueles que 
são detidos e, até que seja feita a 
audiência de custódia, ficariam 
ali.

Mas, de acordo com o que foi 
apurado pela reportagem do Pre-
to no Branco, cerca de 150 presos 
se amontoam no espaço sem a 
mínima estrutura necessária.

Washington Luiz, na Rua Rio 
de Janeiro. Dentre as principais 
mudanças do espaço está o con-
ceito de atendimento da Polícia 
Civil à população.

Com uma construção de 
aproximadamente 2 mil metros 
quadrados, divididos em três 
pavimentos, a Delegacia Cidadã 

O concurso público 063B/2020 
para formação de cadastro reser-
va ao cargo de Guarda Municipal 
reabrirá as inscrições a partir das 
9h da próxima segunda-feira, dia 
23 de novembro, e se encerrarão 
às 12h do dia 16 de dezembro. 
O salário inicial é no valor de R$ 
1.686,53 e a carga horária será de 
40 horas.

Por conta da pandemia, o cer-
tame teve que ser suspenso, mas 

Algumas das próximas confrater-
nizações e eventos da Acic vão ser 
realizadas em um ambiente espe-
cial, na Casa do Empresário Geny 
Antonio Lago, construída pela as-
sociação comercial no Parque de 
Exposições Celso Garcia Cid.

A estrutura foi construída há cer-
ca de 25 anos com a finalidade de 
ser um ponto de encontro para os 
empresários de Cascavel e de outras 
cidades em visita à Expovel, uma 
das maiores feiras agropecuárias do 
Paraná.

“Esse é um espaço muito impor-
tante para a Acic e aos empresários 
e ficamos felizes em poder revitali-
zá-lo e desenvolver algumas agen-
das e encontros ali”, diz o atual pre-
sidente o contabilista Michel Victor 
Alves Lopes.

Homenagem
O nome da Casa do Empresário 
faz homenagem a um dos mais 
carismáticos presidentes que a As-
sociação Comercial e Industrial de 

Delegacia Cidadã custará 
R$ 7,5 milhões e começa em 2021

Licitação deve sair do papel nas próximas semanas; PGE analisa edital

Em várias cidades do Paraná o projeto da Delegacia Cidadã já virou realidade.  Divulgação

A Casa do Empresário foi construída 
há anos no Parque de Exposições 
Celso Garcia Cid Divulgação

Inscrições para concurso da Guarda 
Municipal serão reabertas na segunda 

Acic revitaliza a Casa do 
Empresário 

PARA 2021 

contará com espaços separados 
para atender vítimas e agresso-
res/suspeitos, além de ambien-
tes isolados para atender ado-
lescentes, mulheres e idosos. 
Um posto do Instituto de Iden-
tificação também funcionará no 
local.

A Delegacia Cidadã não pos-

sui carceragens, apenas uma 
cela, pequena, para custódia 
provisória de presos, enquanto 
for necessário colher os depoi-
mentos para o inquérito poli-
cial.

Promessa antiga
Em dezembro de 2016, o ex-go-

agora será retomado, consideran-
do a necessidade de mais guardas 
para atender a demanda já exis-
tente anteriormente à pandemia 
e, inclusive, agravada.

As inscrições deverão ser reali-
zadas somente pela internet, no 
site www.objetivas.com.br em 
espaço destinado ao Concurso de 
Cascavel/PR. O investimento é de 
R$ 80.  

A empresa contratada manterá 

Cascavel já teve. Ele foi presidente 
nos anos de 1967 e 1968 e no início 
dos anos 2000 foi responsável por 
instituir, na entidade, o Programa 
de Valorização da Cidadania, que 
aproxima até hoje empresários e 
seus colaboradores dos símbolos 
máximos da pátria brasileira.

Concurso será para formação de cadastro reserva da Guarda Municipal Divulgação

posto de atendimento no Paço de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 às 
17h, com computador e atenden-
te para orientar o candidato que 
quiser se inscrever.

O período para solicitação de 
Isenção da Taxa de Inscrição é de 
23 a 26 de novembro, também so-
mente pelo site.

Em relação à solicitação de 
Devolução da taxa de inscrição, 
os candidatos poderão fazer no 
mesmo período das inscrições, 
ou seja, de 23/11 a 16/12, pelo 
site www.objetivas.com.br  em 
espaço destinado ao Concurso de 
Cascavel/PR na área do candida-
to e preencher informações.

O Edital de Reabertura retificou 
itens da Prova de Aptidão Física e 
incluiu a previsão de Reserva de 
Vagas para candidatos afrodes-
cendentes.

A previsão é que a prova obje-
tiva seja aplicada no dia 31 de ja-
neiro de 2021. O local ainda será 
definido em edital específico.
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*Imagens meramente ilustrativas. Confira condições e disponibilidade de estoque na concessionária.Perceba o risco, proteja a vida.

(45) 9 9971-3132
CHAMA A GENTE NO WHATSAPP: CASCAVEL

Av. Brasil, 1339 - Jardim Gramado

DEVIDO AO GRANDE SUCESSO,
ESTENDEMOS A PROMOÇÃO!

PAGAMOS ATÉ A FIPE NO SEU USADO
TAXAS A PARTIR DE 0%

EMPLACAMENTO TOTAL GRÁTIS 

VENHA E APROVEITE AS
CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS!

NESSA SEXTA
E SÁBADO

SEXTA
8H ÀS 18H

SÁBADO
8H ÀS 13H
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A tilápia entrou na vida do agri-
cultor Rosimar Marquardt há 15 
anos. Nos idos dos anos 2000, 
quando pouco se ouvia falar de 
criar o peixe no Paraná, ele juntou 
as economias, arrumou as malas 
e trocou o emprego de tratorista 
em Luís Eduardo Magalhães, no 
interior da Bahia, por Maripá, no 
Oeste paranaense.

Aceitou o convite do pai para 
voltar à terra natal e expandir a 
produção de carne branca, con-
vencido também pela oportu-
nidade de ter o próprio negócio. 
Na época, diz, nem passava pela 
cabeça que pouco mais de uma 
década depois o Paraná se trans-
formaria no maior produtor de 
tilápias do País, parte do sucesso 
puxado justamente pela pequena 
Maripá. 

Os números reforçam o acer-
to na escolha de Marquardt. De 
acordo com o Anuário Peixe BR 
de 2019, o Paraná tem liderança 
folgada em tilápia, com produção 
de 146.212 toneladas, bastante à 
frente de São Paulo, que está na 
segunda colocação, com 64.900 
toneladas, e de Santa Catarina, no 
terceiro posto, com 38.559 tonela-
das. A participação paranaense no 
mercado nacional de produção de 
tilápias é de 33,8%.

Maripá, sozinha, respondeu por 
mais de 8 mil toneladas no ano 
passado, segundo o Valor Bruto 
da Produção Agropecuária (VBP). 
Fechou como o quinto maior pro-
dutor do peixe no Estado, atrás 
apenas de Nova Aurora, Toledo, 
Palotina e Assis Chateaubriand, 
todos municípios vizinhos de Re-
gião Oeste.

Lâminas de água como as que 
enchem os 12 tanques da proprie-
dade de Marquardt são mais do 
que comuns na paisagem de Ma-
ripá, cidade de 5.582 habitantes de 

Produção de tilápia transforma 
vidas no Oeste do Paraná
Paraná tem liderança folgada em tilápia, com produção de 146.212 toneladas, bastante 
à frente de São Paulo, que está na segunda colocação, com 64.900 toneladas

Lâminas de água como as que enchem os 12 tanques da propriedade de Marquardt são mais do que comuns na paisagem de Maripá Alessandro Vieira/AEN

A C. Vale de Palotina abate 100 mil tilápias por dia Jonathan Campos / AEN

OESTE

acordo com a mais recente esti-
mativa do IBGE. “A demanda hoje 
é maior do que a produção. Vendo 
o que eu tiver de tilápia”, ressalta 
ele, cuja produção bate na casa 
das 500 toneladas por ano.

O agricultor, que reserva parte 
da propriedade para cultivar tam-
bém milho e soja, é exceção na 
região. Não tem acordo com co-
operativas, optando por vender o 
peixe para outros mercados. 

Cooperativismo
A maioria dos produtores de tilá-
pia, contudo, mantém parcerias 
com fortes cooperativas parana-
enses, com destaque para a Copa-
col, de Cafelândia, e a C. Vale, com 
sede em Palotina.

É o caso do engenheiro agrôno-
mo Paulo Michelon, de Palotina. 
Toda a produção, de 1,2 milhão 
de tilápias espalhadas em 185 mil 
metros de lâmina de água de 10 
tanques é encaminhada para a C. 
Vale. De lá, vira filé congelado e 
ganha o Brasil e o mundo, numa 
equação de ganha-ganha.

Entusiasmado com a criação, 
ele projeta ampliar em mais 150 
mil metros as lâminas de água 
com a aquisição de uma nova 
propriedade na região. É o cami-
nho para praticamente dobrar a 
produção com mais um milhão 

de tilápias espalhadas nos novos 
tanques.

A criação do peixe transformou 
a aposentadoria de Adair Borin, 
também conveniado da C. Vale 
em Palotina. Há cerca de dois 
anos ele deixou de arrendar a 
propriedade para plantadores de 
soja com a intenção de se dedicar 
à piscicultura. Hoje tem 350 mil 
tilápias em 58 mil metros de lâ-
minas de água, divididas em oito 
tanques. 

Sucesso 
O poderio do Paraná em relação 
às tilápias passa necessariamen-
te pelas cooperativas. A Copacol, 
por exemplo, abate 160 mil tilá-
pias por dia nos frigoríficos de 
Nova Aurora e Toledo, vindas de 
230 produtores integrados. Nú-
mero que, pelo planejamento, 
vai saltar para 250 mil peixes/dia, 
chegando a 400 associados em 
2023.

Perto dali, a C. Vale de Palotina 
abate outras 100 mil tilápias por 
dia, com planejamento de cur-
to prazo para chegar a 150 mil. 
“Com isso, ajudamos pequenos 
agricultores a permanecerem no 
campo e se transformarem em 
micro e médios empresários. O 
impacto na qualidade de vida 
dessas pessoas é imenso”, explica 

portador de tilápia e derivados, 
com pouco mais de 1.302 toneladas 
(24,47% do total). A primeira colo-
cação é de Mato Grosso do Sul, com 
2.085 toneladas (39,19% de partici-
pação).

Japão, China e Estados Unidos 
são os principais compradores da 
piscicultura de cultivo brasilei-
ra. Japão e China importam mais 
subprodutos.

Novidade
Tanto C. Vale quanto Copacol pas-
saram a adotar neste ano uma nova 
especialidade de exportação de 
tilápia. Semanalmente, cada coo-
perativa exporta para os Estados 
Unidos, via transporte aéreo, cerca 
de 800 quilos de filé resfriado, pro-
duto com alto valor agregado. O voo 
sai na terça à noite de São Paulo e 
chega em Miami na quarta pela 
manhã.

“É o peixe do Paraná alimentan-
do o povo brasileiro e também o do 
Exterior”, destaca Pitol.

Emprego
Toda essa movimentação rende, 
somando as cooperativas, 27 mil 
postos de trabalho da Região Oeste 
do Paraná. Parte diretamente rela-
cionada à cadeia do peixe. O coor-
denador de manutenção Lucinei 
Almarone Ramiro, por exemplo, 
trocou o emprego numa usina de 
açúcar e álcool em Naviraí, no Mato 
Grosso do Sul, por um cargo na C. 
Vale de Palotina há pouco mais de 
três anos.

Começou a cuidar das máquinas 
antes mesmo de o frigorífico de pei-
xes ser inaugurado. Estudou, casou, 
mudou de cargo e montou uma es-
pécie de República do Mato Grosso 
do Sul na cidade, sendo o responsá-
vel direto pela contratação de qua-
tro amigos do antigo estado. 

Outro caso é o de Franciele No-
gueira Borges. Ela entrou como au-
xiliar no frigorífico da Copacol em 
Nova Aurora, virou coordenadora e 
agora conta os dias para chegar ja-
neiro e pegar o diploma de Proces-
sos Gerais. Será mais uma graduada 
na cooperativa, com foco em seguir 
crescendo na carreira. 

o presidente da cooperativa, Alfre-
do Lang.

Exportação
No ano passado, de acordo com 
os dados do Ministério da Econo-
mia usados como base do levanta-
mento da Peixe BR, as exportações 
da piscicultura de cultivo (filés e 
subprodutos alimentícios ou não – 
peles, escamas, farinhas e outros) 
renderam US$ 12 milhões. Os pes-
cados em geral geraram US$ 275 
milhões.

O volume de produtos de pesca 
de cultivo exportado ainda é pe-
queno, mas crescem a cada ano. De 
2018, quando foram enviados para 
fora do País 5.185 toneladas, para 
2019 o acréscimo foi de 26% e pas-
sou a 6.543 toneladas. A tilápia está 
no topo, com 81% de participação. 
O Paraná foi o segundo Estado ex-
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

O padre curitibano Francisco 
das Chagas Lima, o membro 
da expedição de conquista 
ao Oeste encarregado de co-
mandar o esquema de cate-

quese dos índios, logo no primeiro contato 
com os nativos abriu uma guerra com os 
soldados.

Quando os índios abordados pelo padre, 
em sinal de boa vontade, deixaram suas 
mulheres no forte Atalaia e se recolheram 
às aldeias, Chagas Lima proibiu os carentes 
soldados de aceitar a generosa oferta.

Para o severo padre, o contato íntimo com 
as nativas, além de desobedecer às ordens 
régias, afrontava os preceitos da religião. 
Nem os soldados nem os índios gostaram 
da decisão do padre, mas os militares nada 
podiam fazer a não ser obedecer à ordem 
superior. 

Os índios, porém, com seus costumes 
bem diferentes do que o religioso podia su-
por, entenderam a proibição do padre como 
uma afronta e decidiram atacar o forte para 
expulsar os invasores. 

“Negócios da guerra” 
A rejeição às mulheres, tomada como ofen-
sa pelos índios, “deu azo a um cerco de seis 
horas ao fortim, depois do qual os índios 
derrotados se refugiaram na mata”, segun-
do o padre Chagas Lima (Memória sobre o 
descobrimento e colônia de Guarapuava.

“Os Campos de Guarapuava já tinham 
sido conquistados, com trezentos homens 
e peças de artilharia, com muita pólvora e 
canhões da doce e pacífi ca sociedade nacio-
nal, que destroçavam os inimigos bárbaros 
e cruéis, armados de fl echas, lanças... e por-
retes” (Almir Antonio de Souza, Brincando 
nos Campos do Senhor. A Invasão das Ter-
ras Indígenas nos Campos de Guarapuava 
[1809-1820]).

Pelo relato do padre Chagas Lima, a tropa 
de soldados luso-brasileiros travou por três 
meses “negócios da guerra contra os selva-
gens”, vencendo-os ainda no curso de 1810.

Conclusão da primeira estrada 
A exploração do território continuou, 
apesar das “grandes difi culdades, chuvas e 
frios rigorosos”, enquanto se escolhia um 
local para a plantação da roça. Ofi cialmen-
te, o comandante Diogo Pinto comunicava 
a seus superiores a conclusão da nova 
estrada e a chegada da Real Expedição aos 
Campos de Guarapuava:

“No fi nal de 1810, chefi ando um agrupa-
mento de cerca de 500 homens, fi nalmente 
tomamos defi nitivamente todo o Guarapu-
ava, este amplo terreno de vital importância 
para civilizar os índios e dar início ao pro-
jeto de uma nova estrada para o Rio Gran-
de. Com os progressos de nosso feito será 
permitido se fundar grandes arranchamen-
tos ou quartéis com roças para sustentar a 
guarnição”.

O projeto português de conquista do inte-

Campos de Guarapuava e Palmas: mapa de Monteiro Tourinho, 1881

Casa subterrânea dos índios Kaingangues que 
viviam no centro do Paraná 

Padre e militares não se entendiam 
O comandante Diogo Pinto queria obrigar os índios a trabalhar como escravos, mas padre Chagas exigia 
que vivessem nas próprias aldeias

Campos de Guarapuava e Palmas: mapa de Monteiro Tourinho, 1881

rior paranaense, porém, vai sofrer um abalo 
com o início de uma disputa de poder entre 
a autoridade militar e a autoridade religiosa. 

Complô com o cunhado
A divergência entre o comandante portu-
guês Diogo Pinto e o padre curitibano sur-
giu já na defi nição local para o aldeamento 
de catequese dos índios. Chagas Lima 
pretendia que eles vivessem em aldeia 
autônoma, separados da tropa.

Prevaleceu a força: Diogo Pinto impôs a 
mistura dos índios com os soldados e escra-
vos, considerando que assim seria mais fácil 
vigiá-los.

O padre começou a manobrar para que 
o chefe militar fosse logo transferido para 
outra missão. Com isso, convenientemente, 
fi caria no comando o tenente Antônio da 
Rocha Loures. Casado com Joana Maria de 
Jesus Lima, irmã do padre, Loures era seu 
cunhado.

Para os portugueses, não se tratava mais 

de escravizar índios ou vendê-los como es-
cravos, mas sim de conquistar suas terras, 
começando pelas áreas de campos que po-
diam imediatamente servir como pastagens 
para os rebanhos que acompanhavam as 
expedições. 

“Depois de três meses de guerras e ba-
talhas sangrentas, os Kaingang dos Koran-
-bang-rê foram derrotados pelas tropas 
comandadas por Diogo Pinto de Azevedo” 
(Kimiye Tommasino e Ricardo Cid Fernan-
des, Povos Indígenas do Brasil).

Confi ssão: trabalho era escravo
Diogo Pinto terminara o ano de 1810 com 
a satisfação de ver construída a estrada 
ligando os Campos Gerais aos de Guarapu-
ava, mas reconheceu que a ocupação do 
interior do Paraná, desde o início, não foi 
espontânea:

“A abertura da estrada para Guarapuava 
foi feita pelos moradores, que eram obri-
gados a trabalhar gratuitamente e tratados 
com severidade. Eram sacrifícios indispen-
sáveis, pois de outra forma, sem vias de 
comunicação, a conquista de Guarapuava 
fracassaria, como a anterior”.

Padre Chagas Lima ia continuar na Ata-
laia, marco inicial de Guarapuava, mas para 
o comandante Diogo a posição fi ncada no 
interior do Paraná era parte do trabalho de 
desbravamento do ainda desprezado inte-
rior do Rio Grande do Sul, especialmente 
suas regiões Norte e Noroeste. 

Os atritos entre militares e religiosos dei-
xavam sem solução a segunda fi nalidade 
da Real Expedição: abrir um novo caminho 

para as Missões.

Agora, rumo ao Rio Grande
Embora com atraso, e apenas como ação 
militar, de Atalaia/Guarapuava partiriam 
no futuro várias missões encarregadas de 
plantar povoados/fortins no Noroeste do 
Rio Grande do Sul. 

Em apoio ao projeto de alcançar o Norte 
gaúcho, “os capatazes dos grandes fazen-
deiros dos Campos Gerais ocuparam os 
Campos de Guarapuava, cortados pelo Rio 
Jordão, subafl uente do Rio Iguaçu e, em 
1840, alcançaram os Campos de Palmas” 
(Nilo Bernardes, Expansão do povoamento 
no Estado do Paraná). 

Os relatórios enviados aos ministros do 
Reino pelas autoridades curitibanas e pelo 
comandante da conquista do Oeste, Diogo 
Pinto de Azevedo, informavam que a tarefa 
de ocupar os Campos de Guarapuava havia 
sido cumprida à risca.

Para fortalecer a conquista do interior e 
extrair progresso dessa atividade, no entan-
to, era fundamental enviar mão de obra para 
trabalhar nas áreas de colonização recente. 

O governador paulista, Antônio Franca 
e Horta, sugeria que fossem despachados 
para a exploração e povoamento do Oes-
te “alguns vadios e facinorosos que na sua 
Comarca perturbam o sossego público, os 
criminosos e criminosas que sentenciar a 
degredo”. 

Os degredados eram principalmente mi-
litares caídos em desgraça por se envolver 
em atividades ilegais. Ninguém queria vir 
para o Oeste. Nem os condenados.
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
As coisas melhoram e muitas de-
las voltam a fl uir neste momento. 
O clima nas relações é mais tenso 
e intenso e pede cuidado se você 
quer evitar brigas e rupturas. O que 
depende só de você tende a fl uir me-
lhor neste momento. É um bom perí-
odo para planejar o futuro. 

Touro  (21/4 a 20/5)
Lembre-se de encontrar tempo para 
se cuidar, descansar e não tenha 
medo ou vergonha de diminuir o rit-
mo e pedir ajuda se precisar. Você 
não está sozinho nem precisa car-
regar o mundo nas costas. Não se 
deixe pressionar.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Comece a próxima semana resol-
vendo o que é mais importante para 
que não falte nada que seja essen-
cial. O céu pode trazer mudanças e 
novidades de trabalho, assim como 
boas realizações. Tente priorizar, ter 
foco e se programar para realizar 
seus melhores sonhos.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Aproveite que são dias de emoções 
mais estáveis e tranquilas e que 
você pode resolver bastante coisa 
com foco e dedicação. Você pode 
sentir que muita coisa volta a fl uir e 
ainda pode resgatar velhos projetos 
e colocar tudo em prática agora.

Leão  (22/7 a 22/8)
Você pode ter boas surpresas no 
ambiente familiar, nas coisas da 
casa e nas questões emocionais. 
Pode, ainda, se sentir mais está-
vel, cheio de força e capacidade 
de realizar suas metas e objetivos. 
Aproveite para fazer com que tudo 
aconteça. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O problema é se distrair com os 
contratempos ou ouvir demais os 
outros. Um ótimo céu para divulga-
ção, negócios e reuniões. Evite gas-
tar dinheiro sem necessidade. Não 
faça dívidas. É importante planejar 
tudo, mas com leveza. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Podem ser dias mais difíceis. As 
coisas podem parecer mais arras-
tadas e muita coisa pode chegar no 
limite. Mas você saberá muito bem 
com quem pode ou não contarÉ um 
bom momento para cuidar de coi-
sas práticas, assuntos fi nanceiros e 
questões burocráticas.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Onde você colocar energia, a coisa 
tende a fl uir. Cuide de si mesmo, e 
não deixe de observar o que está 
sentindo. Se tiver vontade, não te-
nha medo de compartilhar suas 
emoções e ideias. O momento é fa-
vorável para você. Deixa a vida fl uir.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
É um período de oportunidade de 
autoconhecimento e de dedicação 
às questões internas também. Você 
pode resolver questões bem impor-
tantes e voltar a sonhar alto e fazer 
grandes planos para o futuro. Apro-
veite o fl uxo. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Você precisa fazer escolhas de 
acordo com seu coração e as von-
tades ligadas aos seus propósitos e 
desejos. É um bom momento para 
reuniões profi ssionais e conversas 
com os amigos. O céu do momento 
é produtivo e mesmo os assuntos 
pessoais tendem a fl uir melhor.

Aquário  (21/1 a 19/2)
É uma semana linda para os as-
suntos de trabalho. Tem mais visi-
bilidade, sucesso, oportunidades, 
mudanças e inícios. Você pode ter 
boas respostas e surpresas. Mas 
aproveite para mostrar o seu melhor 
e pensar onde pode se aperfeiçoar e 
se dedicar mais.

Peixes  (20/2 a 20/3)
O momento é favorável para dar 
passos, escolhendo não apenas os 
melhores projetos, mas as compa-
nhias mais certeiras. Cuide de sua 
energia e aproveite que o céu dessa 
semana oferece mais coragem e 
fl uidez.

Humor

Cruzada

Sem cantar
Minha mãe sempre quis tocar pia-
no. Meu pai, então, comprou um 
de presente para ela. Dias depois, 
liguei para saber o que ela estava 
achando da experiência.
– Devolvi o piano. Convenci sua 
mãe a tocar clarineta – disse 
papai.
– Por quê? – perguntei.
– Porque com a clarineta ela não 
consegue cantar junto – explicou 
ele.

Pedindo em namoro
- Oi gata, quer namorar comigo?
- Você trabalha?
- Sim, meu patrão é o Silvio San-

tos!
- Uau, você trabalha no SBT?
- Não, vendo Jequiti!

Diferenças
Qual é a diferença entre uma 
bicicleta e uma privada?
A bicicleta você senta pra correr e 
a privada você corre pra sentar.

Esperto
O bêbado entra no bar gritando:
- Alguém perdeu dinheiro enrolado 
no elástico?
Muita gente responde:
Eu! Eu! Eu!
- O bêbado responde:
 - É que eu achei... o elástico!

Palavra com a letra C
A professora pergunta para João-
zinho:
- Me diga uma palavra com a letra 
C.
Joãozinho respondeu:
- Vassoura!
A professora questiona:
- E onde está o C em vassoura?
E Joãozinho responde:
- No cabo!

SAÚDE

Embora não sejam muito alarde-
ados, episódios de câncer rela-
cionados ao trabalho existem e 
preocupam os especialistas. No 
último relatório da Agência Inter-
nacional para o Combate do Cân-
cer, publicado no início de 2020, 
há um capítulo inteiro dedicado 
aos fatores ocupacionais capazes 
de contribuir para o surgimento de 
tumores. 

“Temos uma quantidade ex-
pressiva de agentes carcinogê-
nicos e muitas dessas substân-
cias podem ser encontradas no 
ambiente de trabalho”, resume o 
médico Alfredo Scaff, consultor 
da Fundação do Câncer, no Rio de 
Janeiro.

Se o contato com esses com-
postos for esporádico, o perigo é 
pequeno. “Agora, anos de expo-
sição sem qualquer tipo de equi-
pamento de proteção individual 
aumentam muito a probabilidade 
de o trabalhador desenvolver cân-
cer”, alerta o médico.

Um elemento que entra nessa 
lista é o benzeno. A exposição fre-
quente a esse agente está ligada 

Quando a atividade 
profi ssional aumenta 
o risco de câncer
Ambiente de trabalho pode facilitar o contato com substâncias 
carcinogênicas ou levar a situações que promovem tumores 

a cânceres no sangue, como a leu-
cemia. De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), pesso-
as que trabalham na siderurgia, na 
produção de tintas, na fabricação 
de plástico, na indústria de borra-
cha (com pneus e outros produ-
tos) e como frentistas em postos 
de gasolina estão especialmente 
sujeitas à convivência com o ben-
zeno.

Mas Scaff nota que não são só 
os compostos químicos que me-
recem destaque – os físicos tam-
bém devem ser vistos com caute-
la. Um exemplo é a alta exposição 
solar típica de certos empregos 
(agricultores, carteiros, treinado-
res de corrida de rua). Ora, está 
mais do que comprovado que a 
radiação ultravioleta dispara pro-
cessos que culminam em câncer 
de pele.

“O conhecimento sobre os 
agentes e as circunstâncias ocu-
pacionais que causam o câncer 
é fundamental para gerar ações 
de controle”, defende o médico da 
Fundação do Câncer. 

Segundo ele, cerca de 10% dos 

tumores malignos têm como pano 
de fundo os tais carcinogênicos 
ocupacionais. É muita coisa. “Se 
as empresas seguirem as normas 
que já existem, seria um grande 
passo para a proteção da saúde 
do trabalhador”, analisa Scaff.

Nas atividades realmente in-
salubres, deve ocorrer a maior 
automação possível e o uso de 
equipamentos que distanciem o 
funcionário da principal fonte de 
contaminação.

“Outra medida importante é 
banir determinados produtos can-
cerígenos do processo industrial”, 
adiciona. 

Além disso, a empresa precisa 
empoderar o colaborador com 
informação. “Ele tem que saber 
onde está trabalhando, quais os 
processos em que está envolvido, 
quais equipamentos deve usar e 
quais os produtos que está mani-
pulando”, enumera Scaff. 

Sobre equipamentos de prote-
ção individual (EPIs), o médico da 
Fundação do Câncer frisa: “Mui-
tas vezes, existe uma pressão das 
empresas e dos empregadores 
para que o trabalhador exerça sua 
atividade sem o EPI. Mas é preci-
so se negar a realizar atividades 
perigosas sem estar devidamente 
equipado”.

Para que todo mundo consiga 
trabalhar com segurança, órgãos 
reguladores também precisam 
atuar na fi scalização. Atitudes 
simples no dia a dia podem salvar 
vidas.

Humor
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IMOBILIÁRIO
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BAIXE O 
APLICATIVO
E...       
 

CONCORRA A

TODO MÊS

1 MILHÃO
DE REAIS

PODE SER 
ALMOÇO NA 

SEMANA.

PODE SER 
JANTAR A 
DOIS.
SÓ NÃO PODE 
ESQUECER DE
PEDIR CPF
NA NOTA.

SEMANA.

PODE SER 




