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Há exatamente um 
ano estado do Paraná 

confi rmava os primeiros 
casos de Covid-19

Projeto-piloto com 
pontos de oxigênio em 

Cascavel pode desafogar 
o sistema hospitalar

Prédio da Câmara 
passa por sanitização 
após surto que isolou 

vereadores e assessores

12 DE MARÇO ALTERNATIVA CORONAVÍRUS
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Médico Miroslau Bailak assume a 
Secretaria de Saúde no momento 

mais crítico da pandemia

TROCA DE COMANDO
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ANO II | Nº 059
R$ 5,00

Faltando um mês para a Páscoa, 
ovos de chocolate ganham as 

gôndolas e as redes sociais

COMÉRCIO

Cascavel | Página 11

COLHEITA A TODO VAPOR
Oeste | Página 12

O tempo estável tem favorecido e acelerado a colheita da safra de verão em toda a região. Dia e noite as máquinas estão a todo 
vapor. Segundo a assessoria da Copacol, na sua área de atuação em cidades do Oeste e Sudoeste do Paraná, a colheita já chega a 

60%. A safra é considerada boa, apesar da produtividade um pouco abaixo do esperado, entre 140 a 150 sacas de soja por alqueire.

17º | 33º

Confi ra mais notícias através 
do nosso portal pretonobranco.com.br
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FIQUE LIGADO

I magine um mundo onde não houvessem 
hospitais, leitos ou profi ssionais de saúde 
para nos atender quando precisássemos. 
Hoje é praticamente isso que estamos vi-

vendo: não temos mais estrutura! Será que ainda 
não deu para entender que a pandemia é um as-
sunto grave e que não há leitos hospitalares dis-
poníveis para todos? Tem fi las nas UTIs e pessoas 
morrendo em casa!

Vemos o nosso gestor municipal apelando com 
a atitude extrema de fi lmar as unidades de saúde 
para escancarar o colapso do setor. O que mais é 
necessário fazer para evidenciar que a crise sani-
tária está sem controle?

Nós queremos ter o direito de “cansar” do dis-
tanciamento social, mas nos esquecemos de que 
o vírus não respeita esse “direito”. Quando afrou-
xamos os cuidados, ele se espalha em escala ex-
ponencial. É isso que está acontecendo.

O agravamento da pandemia é consequência 
de comportamentos irresponsáveis, que ignoram 
as medidas de proteção. 

Enquanto deveriam estar em isolamento, vá-
rias pessoas saem de casa para trabalhar ou para 
outra atividade, mesmo tendo sintomas de Co-
vid-19 ou mesmo tendo em casa alguém da fa-
mília contaminado. É o serviço de “Uber” para o 
vírus.

É possível ignorar os protocolos de saúde, mas 
é impossível ignorar nossos mortos. Essa postu-
ra tem preço e a fatura está aí para ser paga com 
vidas. O Brasil ultrapassa os 270 mil mortos pela 
doença.

Quando caiu o avião da equipe Chapecoense, 
em 2016, morreram em torno de 70 pessoas e o 
fato foi considerado uma tragédia que gerou in-
tensa comoção social. Muitos times, desportistas 
e empresas manifestaram que se importavam, 
divulgando #forçaChape.

Hoje estamos sendo derrotados por 7x1 para o 
vírus.

Na quarta-feira (10) batemos o recorde com 
2.286 mortes no Brasil em apenas 24 horas devido 
à Covid e qual a nossa reação? Cadê nosso respei-
to, onde estão nossos milhares de “força Chape”? 

Antigamente, quando falecia alguém, as em-
presas fechavam e expressavam seu luto com 
uma faixa preta em frente à porta. Hoje milhares 
de mortes são relevadas e luta-se para manter as 
portas abertas.

A pandemia não é uma tragédia? O que aconte-
ceu com a nossa humanidade?

Aqui em Cascavel o maior evento do agrone-
gócio do país foi cancelado, pois a coordenação 
avaliou que se uma vida sequer fosse perdida por 
conta da feira, já não teria valido a pena realizá-la.

Esse é o sentimento.
A gravidade da situação atual demanda medi-

das drásticas. Se não queremos virar estatística 
e enlutar nossas famílias, temos que respeitar as 
medidas restritivas impostas pelas autoridades. 

Até o ministro da Saúde fi cou de vir a Cascavel.
Lembrem-se: a nossa luta contra o vírus não 

acabou. 
Nós somos os próximos pacientes em poten-

cial.
Saúde a todos!

7x1 
para o vírus

13 DE MARÇO
1985 - Senador Affonso Camargo é chamado 
para o Ministério do presidente Tancredo 
Neves. Suplente Roberto Wypych assume sua 
vaga no Senado.
1987 - Em protesto contra a política agrícola, 
Movimento dos Agricultores fecha agências 
bancárias. 
1990 - Unioeste ameaça fechar as portas por 
falta de recursos do governo. 

14 DE MARÇO
1914 - Criação do Município de Foz do Iguaçu, 
então com o nome de Vila Iguassu. 
1967 - Instalado o município de Assis Chate-
aubriand.
1972 - Ditadura prende os advogados Edi Sili-
prandi e Juraci Bortoloto, líderes da campanha 
pró-criação do Estado do Iguaçu, acusados de 
“agitação comunista”.

15 DE MARÇO
1911 - Nasce Félix José 
Weiber (foto) em Ipiranga (PR). 
Fundador da Associação Rural 
de Cascavel.  
1986 - Assembleia da Coopavel ameaça a 
fechar as portas da cooperativa. Reviravolta 
impede a aprovação da proposta. 
1991 - Iniciada a construção da Estrada de 
Ferro Paraná Oeste, ligando Guarapuava a 
Cascavel.
1996 - Criado o Museu de Arte de Cascavel 
(MAC). 
1997 - Secretário da Administração, Elcio Zana-
to, e jornalista J. J. Durán sofrem atentado ao 
iniciar viagem à Argentina. 

16 DE MARÇO
Dia da Bandeira do Estado do Paraná
1957 - Instalado o Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora.
1964 - Ministro Expedito Machado, de Viação 
e Obras, aprova projeto do Aeroporto Interna-
cional de Cascavel. Com a ditadura, a obra foi 
cancelada.
1995 - Em marcha com tratores e colheitadei-
ras, milhares de agricultores protestam contra 
a política econômica, que leva a agricultura à 
falência. 

17 DE MARÇO
1965 - Brasil e Paraguai assinam acordo para 
uso e vigilância da Ponte da Amizade.
1969 - Decreto muda o nome do Colégio Esta-
dual de Cascavel para Colégio Wilson Joffre.
1976 - Reconhecido o curso de Pedagogia da 
Fecivel, futura Unioeste.

18 DE MARÇO
1946 - Caravana de fundadores de Toledo 
alcança Cascavel proveniente de São Marcos 
(RS).
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CHARGE

Com o coronavírus do-
minando as manche-
tes dos noticiários do 
Brasil todo nos últimos 
tempos, esta semana, o 
ex-presidente Lula vol-
tou à cena. Ao anular 
todas as ações movidas 
pela Lava Jato contra 
o ex-presidente em Curitiba, o ministro 
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Fe-
deral determinou que os processos sejam 
encaminhados à Justiça Federal do Dis-
trito Federal, para que as acusações sejam 
reexaminadas e o líder petista tenha novo 
julgamento.

A anulação das sentenças que condena-
ram Lula restitui por ora seus direitos po-
líticos e abre caminho para que ele volte a 
disputar eleições, embaralhando as cartas 
da sucessão do presidente Jair Bolsonaro.

Uma pesquisa recente feita pelo Ipec 
(Inteligência em Pesquisa e Consultoria) 
constatou que, nas atuais circunstâncias, o 
líder político com maior potencial de voto é 
Lula. Nada mais nada menos que metade 
dos entrevistados revelou a possibilidade 
de votar em Lula.

E por que isso acontece? 
Pela clara decepção em Bolsonaro, que 

foi eleito presidente justamente por ser o 

mais antipetista dos 
candidatos, mas tem fa-
lhado no cumprimento 
de suas promessas. Ao 
ignorar suas responsa-
bilidades e debochar 
continuamente dos 
problemas do País, Bol-
sonaro está claramente 

abrindo caminho para o retorno político 
de Lula. 

O desapontamento de muitas pessoas 
na atual administração federal chega ao 
cúmulo que metade da população já não 
vê como impossível votar naquele cujo go-
verno produziu os maiores escândalos de 
corrupção da história do País.

O que nos aguarda do futuro? 
A começar, uma polarização ainda mais 

perigosa entre esquerda e direita. Mas mais 
sinistra ainda poderá ser uma eventual 
escolha que os brasileiros terão que fazer 
nas urnas, caso Lula realmente venha a ser 
candidato e confrontar a reeleição de Bol-
sonaro. De um lado, o rei da incompetên-
cia, do negacionismo e do desprezo pelos 
milhares de brasileiros mortos pela covid. 
De outro, o rei da corrupção, que fez o nosso 
País fi gurar mundialmente num dos maio-
res escândalos de corrupção do mundo. Re-
almente é um futuro assustador.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

O gerente comercial da JD Home Center, Adilson Berto, sempre de olho 
nas notícias do PRETO NO BRANCO

EDITORIAL

Lula de 
volta à cena

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Carina Walker

FIQUE LIGADO

Carina Walker é jornalista e investidora
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Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Parece que não passou de “migué” a propalada candida-
tura do vereador Serginho Ribeiro (PDT), à presidência da 
Acamop. O pededista perdeu prazo de registro da chapa e 
não poderá ser votado na eleição marcada para o próximo 
dia 20. O único candidato inscrito é Jorge Rieger (PL), de 
Céu Azul. Ele substituirá Ronaldo Pohl (PSDB), de Mare-
chal Cândido Rondon, e terá como tesoureiro Edson Sou-
za (MDB), representando o Legislativo de Cascavel. Quem 
está satisfeito com o encaminhamento é o deputado es-
tadual Gugu Bueno (foto), do PL. Ele articulou em favor da 
nominata e sai fortalecido junto ao grupo que assumirá a 
Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná.

Gugu na Acamop 

O empresário e advogado Gustavo Ferlin 
(foto), presidente municipal do PROS, elo-
giou nas redes sociais a iniciativa da Asso-
ciação Médica de Cascavel, profi ssionais 
da medicina e empresários na distribuição 
de medicamentos. Segundo ele, 
a sociedade civil organiza-
da sempre fi ca esperan-
do o setor público tomar 
decisões. O exemplo da 
AMC deve incentivar os 
segmentos organizados 
da sociedade civil, defen-
deu, citando a ACIC e AMIC 
como capazes de intervir e fa-
zer diminuir aglomerações e a 
propagação do vírus. Fi-
car tudo nas costas 
das autoridades 
é incorreto, 
critica Ferlin.

Em Cascavel a turma coordenada pelo Dir-
ceu Soligo recarregou baterias e continua 
na luta. Desta vez o partido avançará, garan-
tem lideranças entusiasmadas com fi liações 
como a do médico Ovídio Rohde, entre outras.
O NOVO leva  à política pessoas qualifi cadas, ínte-
gras e alinhadas aos princípios e valores da agremia-
ção, frisa Dirceu.

Médico ativo, empreendedor, fi nanças estáveis, po-
sição política defi nida e dono de opiniões fortes. É 
como pode ser descrito o novo secretário de Saú-
de, Miroslau Bailak (PTB), único nome a preencher o 
maior número de quesitos na listagem de possíveis 
substitutos ao ex-Thiago Stefanello, que foi até onde 
poderia ir. Sem pretender ser unanimidade, Bailak 
possui conhecimento do Sistema Único de Saúde e 
trânsito com as lideranças prestadoras de serviços, 
incluindo Associação Médica, Unimed, hospitais par-
ticulares, laboratórios, Regional de Saúde e HU, entre 
outros.

O prefeito Leonaldo Paranhos demorou para pavi-
mentar a entrada e garantir ao novato terreno fi rme 
dentro da equipe. Prestigiado na imprensa, o novo 
homem forte da Saúde municipal não adoça o dis-
curso de que a crise recrudesce e o vírus continuará 
fazendo vítimas, quase nem importando artifícios 
como respiradores, leitos e até o tratamento precoce 
que tanto defende. Boa sorte.

O ex-vereador Roberto Parra (MDB), de conturbada 
passagem pela Câmara na legislatura passada, con-
tinua mal falado em redes sociais. E não é por conta 
das denúncias sobre pegar parte dos salários de as-
sessores, situação da qual se declara inocente e que 
o Gaeco continua investigando. Agora é uma supos-
ta cabo eleitoral cobrando salário combinado e não 
pago. Nomeado pelo prefeito Leonaldo Paranhos em 
cargo comissionado, Parra garante estar quites na 
prestação de contas, tendo quitado os compromis-
sos. E ao dispor das autoridades competentes.

Os supermercados de Cascavel estão sendo monitorados 
com maior rigor e poderão passar a  vender apenas pro-
dutos essenciais. O prefeito Leonaldo Paranhos disse na 
imprensa que não quer seguir o exemplo do prefeito de Foz 
e determinar a proibição. Tudo fi cará condicionado ao cum-
primento das medidas contra aglomerações nas lojas. Os 
supermercadistas garantem não haverá desobediência às 
normas.

Só choradeira, não

O NOVO, outra vez

Bailak abraça abacaxi 

Indicação demorada

Parra pagou ou não?
Mercados na mira

☆ O advogado e ve-
reador Dr. Lauri, do 
PROS, ainda amacia 
o motor e se prepara 
para pisar forte na 
condução do manda-
to. A tendência é tra-
balhar mais o viés de 
questionamento aos 
projetos do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), 
sem agressões desnecessárias e nem a postura 
quase sempre dócil da situação. Lauri tem rece-
bido sugestões de pautas que vão polemizar. A 
morte do seu chefe de gabinete Thiago Marcon-
des, vítima da Covid19, desfalcou a equipe. 

☆ Pelo menos dois vereadores da base não pa-
recem dispostos a acompanhar sempre as orien-
tações da lideranca de governo. Na sessão de se-
gunda-feira (8), Policial Madril e Rômulo Quintino 
voltaram a dar sinais de rebeldia. Eles votaram a 
favor de adiamento pedido pelo colega Dr. Lau-
ri em um dos projetos, ignorando o encaminha-
mento contrário do líder Pedro Sampaio. Nada 
grave, por enquanto.

☆ O médico cardiologista Lísias Tomé, diretor do 
Hospital de Retaguarda, é um dos entrevistados 
mais requisitados pela imprensa para avaliar o 
difícil momento dos trabalhadores da saúde na 
linha de frente do combate à covid-19. Amável, 
sereno, mas contundente, o ex-prefeito não es-
conde preocupação e nem disfarça indignação 
com abusos fl agrados em aglomerações notur-
nas cidade afora. Disse na RPC, durante a sema-
na, já ter sido obrigado a escolher paciente para 
intubar. E tem quem ainda duvide da desistência 
do chamado “corredor da morte”.

☆ O vice-líder da bancada do governo na Câma-
ra de Cascavel não está disposto a permanecer 
inoperante. Valdecir Alcântara tem sido notado 
escorando colegas nas sessões e fazendo defe-
sas em favor da administração do prefeito Leo-
naldo Paranhos (PSC). Ele se reelegeu pela nomi-
nata do Patriota51, fazendo campanha em favor 
do então candidato de oposição ao Executivo, o 
deputado federal Evandro Roman. Valdecir acei-
tou o convite do Paço e seu partido respeitou a 
decisão.

☆ O ex-prefeito Edgar Bueno (PROS) passou ile-
so pelo tratamento da covid-19 e já recebeu alta. 
Ele retoma aos poucos a rotina nos negócios e 
nas visitas aos bairros. Edgar cumpriu o isola-
mento em casa, sem necessitar de internação 
hospitalar.

☆ O cardiologista Rodrigo Nicácio, diretor clínico 
do Consamu Oeste, representa Cascavel e região 
na frente parlamentar instituída pela Assembleia 
Legislativa para acompanhar a evolução da pan-
demia. Ele foi convidado pelo deputado e ex-se-
cretário estadual de Saúde, Michele Caputo Neto. 
A primeira conferência online aconteceu ontem 
(11).

☆ Restaurante no centro de Cascavel está fecha-
do há semanas e não é por conta de lockdown 
ou coisa parecida. É que o proprietário, familiares 
e funcionários foram contaminados por atacado 
pela covid-19, todos na mesma hora. Eles cum-
prem quarentena, passam bem e poderão voltar 
ao trabalho nos próximos dias. Saúde.

de medicamentos. Segundo ele, 
a sociedade civil organiza-
da sempre fi ca esperan-
do o setor público tomar 
decisões. O exemplo da 
AMC deve incentivar os 
segmentos organizados 
da sociedade civil, defen-
deu, citando a ACIC e AMIC 
como capazes de intervir e fa-
zer diminuir aglomerações e a 
propagação do vírus. Fi-
car tudo nas costas 
das autoridades 
é incorreto, 
critica Ferlin.

POLÍTICA

Bailak e Thiago

Gugu e o vereador Jorge Rieger, futuro presidente da Acamop
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GRADUAÇÃO

EAD

Administração   noite

Agronomia   noite

Arquitetura e Urbanismo   noite

Biomedicina   manhã / noite

Ciências Contábeis   noite

Design Gráfico   noite

Direito   manhã / noite

Educação Física   noite

Engenharia Civil   noite

Engenharia Mecânica   noite

Engenharia de Produção   noite

Fisioterapia   manhã / noite

Gastronomia   manhã / noite

Gestão Comercial   noite

Medicina Veterinária   manhã / noite

Nutrição   manhã / noite

Odontologia   noite

Psicologia   manhã / noite

Publicidade e Propaganda   noite

Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas   noite

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Pedagogia   Licenciatura

Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing
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PELO PARANÁ

“Lamento o fechamento indis-
criminado como em Brasília, 
com toque de recolher. Isso é 
inadmissível. O lockdown dei-
xa mais pobre quem já é po-
bre. “Eu não adoraria a política 
do lockdown. Não deu certo 
no ano passado e seria um 

desastre para o Brasil. Evitamos problemas sociais gravíssimos 
com essa medida social (auxílio emergencial) no ano passado. 
A proposta agora são quatro meses de um auxílio médio de R$ 
250. Nossa capacidade de ajuda está no limite. Isso não é bom 
pra ninguém” - do presidente Jair Bolsonaro ao criticar as medidas 
restritivas determinadas pelos governadores.

PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

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

O BRDE disponibiliza programa de crédito exclusivo para empre-
sas lideradas por mulheres. O fi nanciamento será destinado para 
empresas que tenham mulheres como donas ou sócias detendo 

no mínimo 50% do capital social. “O BRDE quer apoiar mu-
lheres empreendedoras, sejam elas donas de empresas 
grandes, médias ou pequenas. Esse programa é um in-
centivo para que o Paraná tenha ainda mais mulheres 
em posições de liderança”, afi rma o vice-presidente e 
diretor de Operações Wilson Bley (foto).  

Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup mostra 
que 69% dos empregadores não pretendem fazer alterações no 
quadro de funcionários, enquanto 21% têm intenção de contratar 
e 8% esperam reduzir as equipes no 2º trimestre.Foram 652 en-
trevistados entre os dias 6 e 26 de janeiro, antes do aperto das 
medidas de restrição em todo o país neste mês devido ao agrava-
mento da pandemia. O indicador de expectativas de contratação 
no Brasil para o 2º trimestre é de 9%, um ponto percentual abaixo 
em relação ao 1º trimestre e 4 pontos percentuais mais fraco em 
relação ao 2º trimestre de 2020.

Crédito Sem contratação

InadmissívelA Petrobras anunciou a lista de pessoas indi-
cadas pelo governo para integrar o conselho 
de administração da Petrobras. Dos seis indi-
cados, dois já estão no conselho: Eduardo Leal 
Ferreira, Ruy Flaks Schneider, Joaquim Silva 
e Luna, Márcio Andrade Weber, Murilo Marro-
quim de Souza e Sonia Julia Sulzbeck Villalo-
bos. Eles substituirão três dos quatro conse-
lheiros que renunciaram na semana passada: 
Omar Carneiro da Cunha, João Cox, Nivio Zi-
vian e Paulo César de Souza. Falta apenas um.

O TCU levantou 6.157 militares já haviam assu-
mido cargos no governo federal. O instituto Pa-
raná Pesquisas mediu o que pensam disso os 
brasileiros a respeito. A participação das for-
ças armadas no governo Jair Bolsonaro é po-
sitiva para 50% dos brasileiros, negativa para 
36,4%, 7,8% indiferentes e 5,8% não responde-
ram. A presença das no governo  compromete 
os militares? Não 53,6%, sim 40,7%, não opina-
ram 5,7%.

O Senado aprovou projeto de lei que torna po-
lítica pública, em forma de créditos, o apoio do 
governo federal às micros e pequenas empre-
sas (Pronampe). “Das 1,5 milhão de empresas 
paranaenses, 1,3 milhão são micro e pequenas 
empresas. A padaria, loja de roupas, mercearia, 
lanchonete, salão de beleza, e a maioria das 
pequenas empresas atuam em todos os seg-
mentos da sociedade. Geram 30% da riqueza 
do Brasil e 55% de empregos formais. É claro 
que precisam de um apoio forte neste momen-
to até a economia entrar nos eixos”, disse o de-
putado Fernando Giacobo (PL).

A Câmara dos Deputados aprovou o 
projeto de lei que que classifi ca a visão 
monocular – cegueira de um dos olhos 
– como defi ciência sensorial visual 
para todos os efeitos legais. A deputa-
da Luisa Canziani (PTB-PR), relatora do 
projeto, destaca que em “di-
versas instâncias dos pode-
res Executivo e Judiciário já 
estenderam à pessoa com 
visão monocular os mes-
mos direitos assegurados 
às pessoas com 
defi ciência, medi-
da inquestionavel-
mente oportuna e 
justa”.

“Recebemos do Ministério da Saúde, 20 respiradores que serão uti-
lizados nos novos leitos Covid-19 do Hospital Municipal de Foz do 
Iguaçu. Estes equipamentos são resultados da conversa que tive 
com o ministro da saúde, general Eduardo Pazuello na última 
quinta-feira em Cascavel” - do prefeito Chico Brasileiro (PSD).

Prefeituras e câmaras de vereadores têm até o próximo dia 31 para 
encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a prestação de con-
tas de 2020.  O não cumprimento do prazo poderá acarretar san-
ções ao ente público e ao seu responsável.

A reforma tributária é a mais importante para 
o Brasil, defende o senador Flávio Arns (Po-

de-PR). “Deveria ter sido a primeira a ser 
buscada pela sociedade e pelo governo 
federal. Se olharmos as confusões que 
acontecem na área tributária, vamos 
ver que temos um estoque de R$ 5 tri-
lhões em disputas judiciais, R$ 500 bi-

lhões em incentivos e R$ 600 bilhões 
na sonegação. Se nós conseguísse-
mos uma solução para pelo menos 
20% desses recursos, já seria su-

fi ciente, com sobras, para ajudar 
estados, municípios, auxílio 

emergencial, educação, infra-
estrutura”, disse.

“Nós estamos com os recursos repassados pela 
Assembleia reservados, se necessário for, fazer a 
compra de uma vacina que tenha sido avalizada 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, 
respondeu o secretário de Saúde Beto Preto 
(foto) ao deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
durante audiência no legislativo. O 
Paraná tem R$ 200 milhões (R$ 
100 milhões da Assembleia e 
R$ 100 milhões previstos no 
orçamento) para compra das 
vacinas.

Falta um Militares

Pronampe Monocular

Respiradores Prazo

Mais importante 

Dinheiro tem

O ministro Paulo Guedes (Economia) 
afi rmou que a nova rodada do auxí-
lio emergencial contemplará valores 
entre R$ 175 e R$ 375, dependendo 
da composição das famílias bene-
fi ciadas. Ainda, segundo ele, o valor 
médio será de R$ 250. A PEC emer-
gencial, que viabiliza a retomada do 
auxílio emergencial, foi aprovada na 
semana passada pelo Senado Fede-
ral, mas ainda passará pela Câmara 
dos Deputados. A expectativa do pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), é a de que o texto seja aprovado 
hoje se houver acordo.

O consórcio nacional de vacinas, liderado pela Frente 
Nacional de Prefeitos, já conta com 2,1 mil cidades 
interessadas – 25 delas,  capitais – que representam 
142 milhões de moradores. Os municípios necessi-
tam obrigatoriamente de projeto de lei aprovado até 
o dia 19 de março pelas respectivas câmaras de ve-
readores.

A Ocepar, Faep, Fetaep e a Secretaria Estadual da 
Agricultura encaminharam à ministra Tereza Cris-
tina, as propostas para o Plano Safra 
2021/2022. O Paraná está solicitando o 
total de R$ 277 bilhões – R$ 209 bilhões 
para créditos de custeio e comercializa-
ção e R$ 68 bilhões para investimentos.

Auxílio 
emergencial

Queremos vacinas!

Plano Safra

o Brasil, defende o senador Flávio Arns (Po-
de-PR). “Deveria ter sido a primeira a ser 
buscada pela sociedade e pelo governo 
federal. Se olharmos as confusões que 
acontecem na área tributária, vamos 
ver que temos um estoque de R$ 5 tri-
lhões em disputas judiciais, R$ 500 bi-

lhões em incentivos e R$ 600 bilhões 
na sonegação. Se nós conseguísse-
mos uma solução para pelo menos 
20% desses recursos, já seria su-

fi ciente, com sobras, para ajudar 
estados, municípios, auxílio 

emergencial, educação, infra-

projeto, destaca que em “di-
versas instâncias dos pode-
res Executivo e Judiciário já 
estenderam à pessoa com 
visão monocular os mes-
mos direitos assegurados 
às pessoas com 
defi ciência, medi-
da inquestionavel-
mente oportuna e 
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GERAL

Foram cinco moradores de Curitiba 
e um de Cianorte, todos vindos de 
viagens internacionais O Governo do Estado ativou 779 leitos exclusivos Covid-19 nas últimas duas semanas Geraldo Bubniak/AEN

Desde o início da pandemia, o 
Oeste do Paraná já recebeu 690 
leitos exclusivos para o trata-
mento da Covid-19. Voltados a 
atenuar o impacto da pandemia, 
o Estado forneceu 277 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 409 de enfermaria adulto. 
Na modalidade pediátrica, são 2 
novos leitos de UTI e 2 de enfer-
maria. Os números fazem refe-
rência ao total acumulado até a 
última quarta-feira (10).

“Nossa ideia sempre foi am-
pliar a regionalização da saúde e 
ofertar leitos perto das casas das 
pessoas. Em um ano de pande-
mia essa rede atendeu quase 60 
mil pessoas. Estamos passando 
por um momento difícil, mas 
não deixamos ninguém desas-
sistido”, afirmou o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
“Abrimos mais leitos em um ano 
do que o Paraná abriu nos últi-
mos 30. É resultado de um esfor-
ço coletivo com as prefeituras, a 
sociedade e a iniciativa privada”.

Somente em Cascavel já foram 
aplicados mais de R$ 50 milhões 
através de equipamentos e diá-
rias de leitos. Em março de 2021, 
para responder ao aumento de 

casos, foram disponibilizados 32 
novos leitos, sendo 22 de UTIs e 
10 de enfermarias. 

Parte dos recursos foi destina-
da ao Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná (HUOP), princi-
pal referência para o tratamento 
da doença na cidade. O Hospital 
Municipal também foi capacita-
do com novos leitos no período. 
No total, a cidade recebeu 92 no-
vos leitos de UTI e 57 enferma-
rias ao longo da pandemia.

Foz do Iguaçu também rece-
beu novos leitos. Em março fo-
ram 10 novas unidades de UTI 
exclusivas para a Covid-19. Elas 
se somam a outras 60 UTIs e 67 
enfermarias ativadas na cidade. 
A rede hospitalar da cidade tam-
bém recebeu apoio de Itaipu Bi-
nacional, parceria estratégica do 
município e do Estado em diver-
sas iniciativas.

Em março, quando a situação 
se tornou mais emergencial, 
outras cidades do Oeste para-
naense também tiveram novos 
leitos ativados pelo Estado. Para 
Corbélia foram 20 enfermarias e 
Capitão Leônidas Marques re-
cebeu 12 enfermarias. Ao todo, 
22 municípios de cinco Regio-

nais de Saúde receberam reforço 
hospitalar.

Além das mencionadas, o Es-
tado ativou, em um ano, 10 UTIs 
e 27 enfermarias em Pato Bran-
co; 10 enfermarias em Manguei-
rinha; 10 UTIs e 20 enfermarias 
em Chopinzinho; 15 enferma-
rias em Coronel Vivida; 13 UTIs 
e 7 enfermarias em Palmas; 8 en-
fermarias em Pranchita; 20 leitos 
de enfermaria em Dois Vizinhos; 
10 de enfermaria em Santa Iza-
bel do Oeste; 24 UTIs e 13 en-
fermarias em Francisco Beltrão; 
15 enfermarias em Céu Azul; 16 
enfermarias em Guaraniaçu; 4 
UTIs e 26 enfermarias em Nova 
Aurora; 12 enfermarias em For-
mosa do Oeste; 21 enfermarias 
em Jesuítas, 28 UTIs e 20 enfer-
marias em Assis Chateaubriand; 
24 leitos de UTIs em Toledo; 4 
leitos de UTIs e 5 de enfermaria 
em Palotina; e 10 enfermarias 
em Guaíra. 

Em todo o Paraná, foram 3.938 
leitos exclusivos Covid-19 ativa-
dos desde março de 2020. São 
1.547 leitos de UTI e 2.335 de 
enfermaria adulto, além de 22 
leitos de UTI e 34 de enfermaria 
pediátrica.

Estado ativou 690 novos leitos 
exclusivos de Covid-19 no Oeste

No dia 12 de março de 2020 o 
Paraná confirmou os primeiros 
seis casos de Covid-19. Cinco 
moradores de Curitiba e uma 
de Cianorte (Noroeste), todos 
vindos de viagens internacio-
nais, tiveram o diagnóstico po-
sitivo para o novo coronavírus. 
Desde o início daquele mês, a 
Secretaria de Estado da Saúde já 
monitorava casos suspeitos no 
Paraná.

A partir dali o próprio termo 
“semana epidemiológica” pas-
sou a fazer parte no vocabulá-
rio popular com mais frequên-
cia, assim como muitas outras 
palavras e nomenclaturas. Até 
aquele momento, havia 60 casos 
no Brasil, e o vírus identificado 
no finalzinho de 2019 na China 
já se espalhava por 116 países. 
Foi exatamente no dia anterior, 
11 de março, que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mu-
dou a classificação da doença 
e declarou a pandemia de Co-
vid-19.

O radar no Paraná, porém, 
já estava ligado desde janeiro. 
Mesmo antes de o primeiro caso 
ser confirmado no País, o que 
ocorreria em fevereiro, a Secre-
taria da Saúde publicou uma 
Nota Informativa com orienta-
ções e cuidados a serem toma-
dos. Alguns deles prevalecem 
até hoje, como a higienização 
das mãos e a etiqueta respira-
tória de cobrir o rosto ao tossir 
ou espirrar. Até o nome do vírus 
era outro naquele início de ano: 
então chamado 2019-nCoV, ele 
seria batizado pela OMS como 
SARS-CoV-2 somente em 11 de 
fevereiro.

Nessa época o Paraná ainda 
passava por uma grande epi-
demia de dengue, dobrando os 
seus desafios. 

Evolução 
O próprio comportamento da 
pandemia mudou ao longo de 
um ano, com picos e quedas, e 
deixou no seu rastro mais de 730 
mil pessoas infectadas e cerca 
de 13 mil mortos pela doença 
até o momento. A primeira cur-
va crescente durou de março até 
meados de agosto, quando os 

óbitos e contaminações come-
çaram então a diminuir.

De acordo com o sistema No-
tifica Covid-19, abastecido pela 
Secretaria da Saúde com dados 
dos municípios, a semana epi-
demiológica 32 (2 a 8 de agosto) 
apresentou o pico de óbitos e 
diagnósticos naquele período, 
com 16.288 casos e 415 óbitos 
em sete dias, superando o ápice 
de 15.806 casos da semana 30 
(19 a 25 de julho) e as 373 mor-
tes da semana 31 (26 de julho a 
1o de agosto), os maiores índi-
ces até então.

O Paraná experimentou um 
período de cerca de dois meses 
com redução semanal de casos 
e óbitos, que durou até outubro. 
A semana epidemiológica 42 foi 
a que apresentou as taxas mais 
baixas desde junho, com 6.321 
diagnósticos entre 11 e 17 de ou-
tubro. O menor número de mor-
tes semanais, considerando esse 
intervalo, ocorreu duas semanas 
depois, com 154 falecimentos 
entre 25 e 31 de outubro.

Mas os diagnósticos voltaram 
a subir e, em novembro, chega-
ram ao patamar registrado em 
agosto. Na semana epidemioló-
gica 46, os casos já superavam 
os do primeiro pico, com 19.385 
contaminações entre 8 a 14 de 
novembro. A taxa de óbitos, po-
rém, permanecia mais baixa do 
que três meses antes e chegava 
a 184 mortes naquela semana.

Dezembro passou então a ser 
o período mais crítico do ano 
passado. O maior pico da doen-
ça até agora ocorreu na semana 
epidemiológica 50, com 36.474 
diagnósticos confirmados entre 
6 e 12 de dezembro. A semana 
com o maior número de mortos 
em 2020 foi a seguinte, com 501 
falecimentos do dia 12 ao dia 19 
de dezembro.

Situação atual 
Mas são os números registrados 
nas últimas semanas os mais 
preocupantes até agora. A 9ª se-
mana epidemiológica de 2021, 
encerrada no último sábado (6), 
foi a que mais pessoas morre-
ram desde o início da pande-
mia, com 551 falecimentos. Ao 

Há um ano 
Paraná confirmava 
os primeiros casos 
de Covid-19

que tudo indica, deverá ser su-
perada pela atual. No boletim 
da última terça-feira (09) foi re-
gistrado recorde de mortes diá-
rias no Paraná, 212 óbitos.

Com isso, novas medidas 
restritivas foram adotadas. E 
mesmo com as dificuldades im-
postas por este um ano de en-
frentamento, o Estado mantém 
a ampliação de leitos exclusivos 
para a Covid-19. 

Além disso, o avanço da vaci-
nação traz esperanças de que a 
pandemia pode ser superada. 
Na manhã de 18 de janeiro, o Pa-
raná recebeu o primeiro lote de 
vacinas do Ministério da Saúde, 

com 265.600 doses da Corona-
vac, produzida pela Sinovac em 
parceria com o Instituto Butan-
tan. Naquele mesmo dia, os pri-
meiros profissionais de saúde 
eram vacinados no Estado. No 
seguinte os imunizantes já che-
gavam às Regionais de Saúde, 
enviados com as aeronaves do 
Estado. 

Até o final da manhã de terça-
-feira (08) já tinham sido vacina-
dos 413.611 paranaenses, com 
a aplicação de 545.966 vacinas 
entre a primeira e a segunda 
dose, mais da metade das mais 
de 1 milhão de doses recebidas 
pelo Estado.

O próprio comportamento da 
pandemia mudou ao longo de 
um ano, com picos e quedas, 
e deixou no seu rastro mais de 
730 mil pessoas infectadas e 
cerca de 13 mil mortos pela 
doença até o momento

730
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CASCAVEL

Os pontos começaram a ser abertos na quarta-feira (10) em fase de teste

Cascavel é referência em vaci-
nação e sempre desenvolveu as 
campanhas em sintonia com a 
Secretaria de Estado da Saúde e 
Ministério da Saúde. A capaci-
tação dos profissionais faz com 
que a cidade lidere o número de 
aplicações de doses entre as seis 
maiores cidades do Paraná.
Cascavel vacinou, como a pri-
meira dose, 6,4% da população 
que compõe o grupo prioritário 
do Plano de Imunização. Nas 
outras cidades, o percentual va-
ria de 4,5% a 5,5% da população 
vacinada. Até ontem, o Cascavel 
havia aplicado 21.357 vacinas da 

primeira dose e 5.763 da segunda.
“Cascavel tem uma equipe de va-
cinadores preparada, eficiente e 
o nosso Programa Municipal de 
Imunização sempre foi referência 
para as demais cidades do Brasil. 
Estamos na luta por mais vaci-
nas, que é a grande esperança 
de enfrentamento ao vírus para 
voltarmos a uma rotina que se 
aproxime do normal. Enquanto 
isso é importante que tenhamos 
disciplina individual. O distancia-
mento social, o uso de máscara e 
álcool gel são os grandes aliados 
no combate à pandemia”, diz o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

A Secretaria de Estado da Saú-
de (Sesa) recebeu, nesta sema-
na, 37 ventiladores pulmonares 
doados por 11 cooperativas pa-
ranaenses da região Oeste que 
foram mobilizadas por meio do 
Sistema Ocepar. Os equipamen-
tos serão utilizados para equipar 
leitos de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) adulto e pediátrico 
para atendimento a pacientes 
Covid-19.

Ao todo, onze cooperativas 
doaram valores que, reunidos, 
chegaram à R$ 2,2 milhões e 
possibilitaram a compra de 37 
equipamentos. São elas: Lar, 
C.Vale, Copacol, Coopavel, Fri-

mesa, Copagril, Primato, Sicredi 
Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Si-
credi Nossa Terra PR/SP, Sicredi 
Progresso PR/SP e Sicredi Alian-
ça PR/SP.

União 
O governador Carlos Massa Ra-
tinho Júnior destacou a união de 
forças para enfrentar este mo-
mento de pandemia. “Contamos 
com a ajuda de todos neste mo-
mento difícil pelo qual estamos 
passando. É o período mais deli-
cado que o Paraná passa e agra-
decemos a Ocepar por todo esse 
empenho em nos auxiliar para 
abrir mais leitos de UTI”.

Rapidez 
O secretário de Saúde, Beto 
Preto, afirmou que a rapidez 
na aquisição é essencial para 
organização e ativação de mais 
leitos. “Recebemos com muita 
alegria e com alívio esses equi-
pamentos. Estamos em proces-
so de compra, mas pela caracte-
rística de instituição de governo, 
é preciso seguir todo o rito de 
aquisição e isso demanda tem-
po.”

Organização
A organização das cooperativas 
para a compra dos equipamen-
tos durou aproximadamente 

um dia. O presidente da Ocepar, 
José Roberto Ricken, explicou 
que a mobilização é muito forte 
para o bem da comunidade. “Há 
uma sensibilidade muito gran-
de para ajudar a saúde de todos. 
Nós, como cooperativas, temos 
como um dos princípios a res-
ponsabilidade com a comuni-
dade e é isso que fizemos com 
a doação desses equipamentos, 
nos reunimos e adquirimos o 
que pudemos para beneficiar 
mais pessoas”. O dirigente ain-
da afirmou que a receptividade 
dos presidentes das onze coo-
perativas foi imediata, pois eles 
estão apreensivos com a situa-

ção que os hospitais da região 
passam neste momento em que 
estamos com a segunda onda da 
pandemia”, disse.

Responsabilidade social 
Para Ricken, a responsabilidade 
social é compartilhada. “Nós te-
mos essa característica enquan-
to cooperativas, pensamos pelo 
bem da região em que estamos 
inseridos. Por isso, esta semana 
teremos rodadas de reuniões 
para pensar e agir para tentar 
auxiliar mais a melhoria das 
condições para a saúde. Tendo 
saúde o restante a gente resol-
ve”. 

Cascavel lidera vacinação 
entre as principais cidades 
do Paraná 

Cooperativas do Oeste doam 37 ventiladores pulmonares para 
a Secretaria de Saúde do Paraná

A Secretaria de Saúde de Cas-
cavel está testando um proje-
to-piloto para tentar desafogar 
o sistema hospitalar em função 
do grande número de pacientes 
acometidos da covid-19. O pro-
jeto consiste na implantação de 
pontos de oxigênio para pacien-
tes com covid-19. São 16 pon-
tos na UPA Brasília e 15 na UPA 
Veneza, com equipe médica de 
apoio 24 horas.

“Importante ressaltar que 
ninguém pode procurar aten-
dimento no local. Não é pronto 
atendimento, nem internamen-
to. Isso é para evitar que o doen-
te tenha o caso agravado e pre-
cise de um leito de enfermaria 
ou UTI”, afirma o secretário de 

Saúde, Miroslau Bailak.
O secretário de Saúde informa 

que se o projeto der certo será 
ampliado para as UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde) e USFs 
(Unidade de Saúde da Família) e 
assim desafogar o sistema hos-
pitalar e as UPAs, que hoje estão 
superlotados.  

Os pacientes serão encami-
nhados para os pontos de oxi-
gênio somente pelas equipes de 
saúde que vão fazer a identifica-
ção de quem precisa do supor-
te, mas ainda não de leito. Em 
caso de agravamento, o doente 
é conduzido para o hospital.

“Não temos nenhum leito se-
quer na cidade e na região, nem 
no sistema público e nem no 

privado, por conta do número 
de infectados”, lembra o secre-
tário.

Os pacientes que serão leva-
dos para esses pontos são pes-
soas no início da infecção, que 
estão começando a fazer uma 
insuficiência respiratória e que 
poderiam precisar de um leito 
de UTI no futuro. A intenção 
da Secretaria de Saúde é que o 
infectado use a medicação via 
oral nesse ponto de oxigênio na 
dosagem correta e consiga se re-
cuperar antes de precisar de um 
leito.  O secretário mais uma vez 
implora que a população evite 
aglomerações, use a máscara 
e façam a higiene para evitar o 
contágio.

Cascavel tem uma equipe de vacinadores preparada e eficiente Secom

Projeto-piloto com pontos 
de oxigênio em Cascavel 
pode desafogar o sistema 
hospitalar
Cascavel implantou o projeto esta semana com a instalação de 
10 pontos de oxigênio no Caps 3
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TISSIANE MERLAK | Cascavel
Faltando menos de um mês para 
a Páscoa, os ovos de chocolate são 
as estrelas das redes de supermer-
cado e também, dos grupos de 
vendas nas redes sociais. Todos à 
procura de conquistar o consumi-
dor que, apesar de exigente, está 
com o dinheiro um pouco mais 
curto este ano.

E os tipos são os mais diversos, 
desde os tradicionais, os com 
brinquedos para crianças e tam-
bém os gourmet. Mas, além do 
preço ter aumentado em relação 
ao ano passado – cerca de 15% 
segundo os supermercadistas, 
por conta das restrições impostas 
pelo coronavírus, muitas fábricas 
reduziram a sua produção.

De acordo com um gerente de 
um supermercado em Cascavel, 
Amauri Zin, as vendas já come-
çaram no mês passado. “Como 
algumas marcas já no fi m de ja-
neiro disponibilizam seus pro-
dutos, tivemos clientes que já 
compraram, ou pra presentear 
em abril ou ainda para agradar as 
crianças”.

Segundo ele, mesmo com a in-
tenção de aumentar a quantidade 
de produto, a oferta esse ano foi 
cerca de 30% menor. “O que per-
cebemos é que aumentou as ven-
das de outros tipos de chocolates, 
como bombons ou ainda as bar-
ras para que as pessoas confeccio-
nem seus ovos em casa”.

Caso das sócias Elisangela Ve-
nâncio e Lucia Dellabeta. Há cin-
co anos, as professoras viram na 
confecção de doces uma oportu-
nidade de ter uma renda extra. Foi 
aí que surgiu a DellaVê, a princí-
pio com trufas.

Conforme Elisângela, a boa 

Ovos de chocolate ganham 
as gôndolas e as redes sociais 

Vendas devem ser menores esse ano por conta da instabilidade econômica do País

da”.
Dentre os sabores oferecidos 

estão os tradicionais de brigadei-
ro, beijinho, dois amores, Ovo-
maltine, maracujá, paçoca, Ki-
tKat, ninho com Nutella, doce de 
leite, limão e quatro leites, com 
casquinhas de chocolate branco, 
meio amargo ou blend. “É en-
graçado porque tem clientes que 
compram um para experimentar, 
gostam, e depois fazem mais pe-
dido. Isso nos motiva ainda mais, 
pois signifi ca que fazemos um 
bom produto. Mas, infelizmente 
sabemos que esse ano a tendência 
é de que as vendas caiam no com-
parativo com o ano passado”.

Em relação aos valores deste 
ano no comparativo com o ano 
passado, Elizângela disse que foi 
impossível não repassar para o 
consumidor fi nal a diferença. “Só 
para citar um exemplo, o leite con-
densado que no ano passado pa-
gávamos R$ 3,70 este ano, na pro-
moção, encontramos por R$ 5,50”.

aceitação dos clientes fez com que 
elas decidissem ampliar o portfó-
lio e começar a produzir ovos de 
colher. “O que nos motivou no 
início foi a paixão pelos doces, co-
meçamos aos poucos, vimos que 
os clientes falavam que era gosto-
so e decidimos por expandir”, cita 
ela, que é responsável pela fabri-
cação dos ovos de chocolate.

O segredo, segundo ela, é a qua-
lidade dos ingredientes e o amor 
pelo que fazem. “Isso é algo que 
infl uencia bastante, ainda mais 
se tratando de produtos artesa-
nais. Muitas pessoas compram 
também pela possibilidade que 
damos de escolher o sabor, agra-
dando cada cliente que acaba 
comprando para presentear”.

Questionada em relação a com-
paração que algumas pessoas 
ainda fazem em relação ao preço 
e ao produzido artesanalmente, 
ela cita que isso ainda acontece 
em alguns casos. “Essa compara-
ção ocorre porque os preços estão 
mais altos, as pessoas estão com 
pouco dinheiro devido a situação 
econômica do nosso País”.

A divulgação, segundo Elizân-
gela, é feita pela sócia. “A Lúcia 
que cuida disso, aproveitamos ao 
máximo as redes sociais, mas per-
cebemos que a maior parte das 
vendas ocorre através de amigos e 
indicações de outros clientes”.

Sobre a expectativa para a data, 
a empresária comenta que a di-
vulgação é feita sempre com ante-
cedência. “Já temos a experiência 
de anos anteriores, onde as pesso-
as acabam deixando sempre para 
a última hora. No ano passado, 
por exemplo, tivemos que recusar 
pedidos porque não conseguimos 
atender devido a grande deman-

CASCAVEL

Ovos de chocolate ganham espaço nos supermercados e grupos de venda nas redes sociais  Divulgação

Elisangela Venâncio e Lucia Dellabeta: 
há cinco anos as professoras viram na 
confecção de doces uma oportunida-
de de ter uma renda extra
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A estiagem tem acelerado o tra-
balho no campo: dia e noite as 
máquinas estão a todo vapor. A 
previsão é de tempo seco, sem 
chuvas no Oeste do Estado, o 
que beneficia os agricultores 
que correm contra o tempo 
para colher a soja. Eles fazem de 
tudo para compensar o atraso 
provocado na semeadura, entre 
setembro e outubro do ano pas-
sado. Na área de atuação da Co-
pacol, em cidades do Oeste e do 
Sudoeste do Paraná, a colheita 
já chega a 60%.

A safra é considerada boa, 
mesmo com a produtividade 
um pouco abaixo do esperado. 
A expectativa é que a colheita fi-
que entre 140 e 150 sacas por al-
queire. “A queda na produtivida-
de é compensada pelo valor da 
saca do produto: o dobro pago 
na safra passada”, diz Tiago Ma-
dalosso, engenheiro agrônomo 

Colheita da soja avança 
e chega a 60% na região
A safra é considerada boa, mesmo com a produtividade um pouco 
abaixo do esperado. A expectativa é que a colheita fique entre 
140 e 150 sacas por alqueire

O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) 
publicou na última segunda-feira 
(08) o resultado da análise das pro-
postas de preço da licitação para 
duplicar a BR-277 em Cascavel.

Foram classificadas duas em-
presas e dois consórcios que ofere-
ceram os menores preços, varian-
do de R$ 47,5 milhões a R$ 51,9 
milhões. Começa agora período 
de cinco dias para apresentação 
de recursos, com igual período 
para a apresentação de contrarra-
zões aos mesmos.

Na mesma publicação ficou de-
finido 25 de março como a data 
de abertura dos envelopes com 
os documentos de habilitação das 

classificadas. Após análise desta 
documentação será definida a 
vencedora.

Projeto
A obra prevê a duplicação de 5,81 
quilômetros da BR-277, do km 
574,4 ao km 580,2, entre o posto 
da Polícia Rodoviária Federal e 
a Ferroeste, próximo a Cascavel. 
Também será pavimentada a via 
marginal esquerda da rodovia do 
km 581,7 ao km 583,3, em uma 
extensão de 1,56 quilômetros, 
executado um viaduto no km 
575,1, acesso para a Ferroeste, e 
outro viaduto no km 580, onde 
será implantada uma variante da 
PR-180.

Após emissão da ordem de ser-
viço, a previsão de conclusão é de 
420 dias corridos, ou 14 meses.

Os recursos para a obra são 
resultado de convênio entre a 
Itaipu Binacional e o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de 
Infraestrutura e Logística, sendo o 
DER/PR a unidade executora.

Convênios semelhantes estão 
garantindo mais obras para a re-
gião, como a implantação da nova 
Ponte da Integração Brasil - Para-
guai, a duplicação do Contorno 
Oeste de Cascavel, a duplicação 
da Rodovia das Cataratas, a ilu-
minação viária da BR-277 e a im-
plantação de estrada municipal 
entre Ramilândia e Santa Helena.

Os investimentos de Itaipu Bina-
cional para a construção da Pon-
te da Integração Brasil-Paraguai, 
entre Foz do Iguaçu e Presidente 
Franco, chegaram a R$ 108 mi-
lhões em fevereiro, com a execu-
ção de 46% das obras. Os dados 
constam do último boletim di-
vulgado pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER-PR). O montante investido 
até agora corresponde a um ter-
ço do custo total da nova ponte, 
orçada em R$ 323 milhões.

A construção começou em 
agosto de 2019 e já gerou mais 
de 500 empregos diretos (nas 
margens brasileira e paraguaia) 
e mil indiretos. A previsão é que 
a estrutura seja concluída em 
meados de 2022, dentro do cro-
nograma previsto. Somados aos 
R$ 140 milhões previstos para a 
construção de uma perimetral 
de acesso à PR-277, os recursos 
investidos pela Itaipu no projeto 
vão chegar a R$ 463 milhões.

Evolução
No último mês, na margem bra-
sileira do Rio Paraná, o consórcio 
responsável pela obra manteve 
a execução do mastro princi-
pal e iniciou os trabalhos para o 
deslocamento do quinto trecho 
da futura pista de rolamento. O 
segmento é feito em concreto 

armado, com 20 metros de lar-
gura, 23,60 de comprimento e 
aproximadamente mil toneladas 
de peso.

No lado paraguaio, os traba-
lhos se concentraram na execu-
ção do mastro principal e da cai-
xa de equilíbrio (apoio 1), com o 
deslocamento do primeiro tre-
cho da futura pista – com 20,50 
metros de largura, 26,02 metros 
de comprimento e aproximada-
mente 1,3 mil toneladas.

A evolução dos trabalhos na 
nova ponte foi registrada na úl-
tima segunda-feira (9) pelo fo-
tógrafo e piloto de paramotor 
Valtemir de Souza, o Billy, ex-em-
pregado de Itaipu.

Como vai ficar
A Ponte da Integração é uma 
obra do governo federal, com 
gestão do governo do Paraná e 
recursos da margem brasileira 
de Itaipu. A estrutura ajudará a 
aliviar o trânsito de veículos pe-
sados na Ponte da Amizade, hoje 
única ligação entre os dois países 
sobre o Rio Paraná. A nova ponte 
terá 760 metros de comprimento 
e vão-livre de 470 metros, com 
duas torres de 120 metros de al-
tura. As pistas em cada sentido 
terão 3,7 metros de largura, acos-
tamento de 3 metros e calçada 
de 1,70 metro.

Licitação para duplicar BR-277 em Cascavel vai para nova fase

Investimentos de Itaipu 
na nova ponte já somam 
mais de R$ 100 milhões

OESTE

Colheita segue a todo vapor no Oeste do Paraná Assessoria

A obra prevê a duplicação de 5,81 km da BR-277, entre o posto da Polícia 
Rodoviária Federal e a Ferroeste DER

e gerente técnico da Copacol.
A saca da soja foi comerciali-

zada na última quarta-feira (10) 
a valores recordes: R$ 163.

Até agora em todo o Paraná, 
conforme o último boletim da 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura, a área colhida da soja cor-
responde a 36%. Esse percentu-
al já teve avanços significativos 
nos últimos dias, pois os agri-
cultores estão trabalhando dia e 
noite para retirar a soja e dar iní-
cio ao plantio do milho safrinha. 
A expectativa é produzir 20,3 
milhões de toneladas, na área 
plantada de 5.577.547 hectares. 
“Foi um ano desafiador para o 
produtor de soja. Tivemos falta 
de chuva na época do plantio, 
que se regularizou a partir de 
dezembro; e em janeiro, excesso 
de umidade, que interferiu na 
produtividade de algumas la-
vouras”, destaca Tiago.

Milho safrinha
A área total de milho safrinha no 
estado é de 2.375.100 hectares, 
com uma produção estimada de 
13,5 milhões de toneladas. A área 
plantada até agora corresponde 
a 43%, em uma condição boa na 
maioria das lavouras, em fase de 
germinação e desenvolvimento 
vegetativo, pelo que aponta o De-
ral (Departamento de Economia 
Rural).

Na área da Copacol, estima-
-se que 70% das áreas que foram 
cultivadas com a soja, serão ocu-
padas pelo milho segunda safra. 
O grão também registra preço 
histórico, o que motiva o produ-
tor em optar pelo híbrido como 
cultura de inverno. Nesta quarta-
-feira a saca era comercializada a 
R$ 77,50. Em relação ao manejo, 
o engenheiro agrônomo ressalta 
o cuidado redobrado nesta safra. 
“Nas lavouras já estabelecidas pe-
dimos ao produtor um pouco de 
atenção com relação ao ataque 
de cigarrinhas, que vem causado 
grandes danos na colheita, por 
meio do enfezamento do milho”.

Covid-19
O fluxo de entrega de grãos nas 20 
Unidades de Recebimento da Co-
operativa ocorre dentro da nor-
malidade. Para a segurança dos 
cooperados e dos colaboradores 
durante a entrega da produção, 
a Copacol vem providenciando 
todas as medidas de prevenção 
com relação ao Coronavírus, exi-
gindo o uso da máscara e dispo-
nibilizando o álcool em gel. Além 
disso, o acesso nas unidades é 
restrito para evitar aglomerações.

Obras da ponte no lado brasileiro, nas proximidades do Marco das Três 
Fronteiras Valtemir Souza
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Sonhar e olhar para frente é funda-
mental para descobrir o que deseja, 
ariano. Isso inclui a necessidade ur-
gente de aprender a planejar e focar 
em ferramentas eficientes para que 
você possa realizar os seus grandes 
sonhos. 

Touro  (21/4 a 20/5)
Valorize seu potencial, seus recur-
sos, e perceba o quanto as coisas 
podem estar mais no seu controle do 
que você está percebendo. Todos os 
recursos estão aí. Saiba utilizá-los.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Um momento importante em termos 
de parcerias e relações, mas que 
pede cuidado para não falar demais 
sobre suas coisas mais íntimas. É 
um momento de grandes ideias e 
atitudes.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Um momento favorável para organi-
zar melhor a sua rotina, buscar mais 
qualidade de vida e formas mais efi-
cientes de dar conta das coisas prá-
ticas do dia a dia.

Leão  (22/7 a 22/8)
Um céu favorável para a busca de 

prazer, para inícios e mudanças nas 
relações e para utilizar ainda mais a 
sua criatividade. É hora de ter atitu-
de frente aos seus projetos e fazer 
acontecer.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Cuidar das coisas da casa e da famí-
lia é importante até para que o seu 
trabalho possa fluir. Mas os assun-
tos de trabalho estão bombando e 
trazendo novos ventos de boas mu-
danças.

Libra  (23/9 a 22/10)
A comunicação está super em alta 
nesta semana ótima para contatos, 
conversas, atividades intelectuais, 
reuniões, apresentações e negocia-
ções. Todo tipo de estudo é bem 
vindo.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É importante manter o foco nos as-
suntos de trabalho e dar passos se-
guros na direção do que planeja. As-
suntos financeiros pedem especial 
atenção e podem trazer novidades.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Não tenha medo de entrar em con-
tato com suas emoções, e valorizar 
e acolher o que você sente. Talvez 

você até esteja mais sensível, emo-
tivo e percebendo tudo mais clara-
mente. Cuidado com brigas e discus-
sões, especialmente nas relações 
afetivas.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Um momento bom para organizar 
melhor as coisas da rotina, revendo 
horários de forma que tudo fique 
mais saudável e confortável pra 
você. Podem ser dias de mais sau-
dosismo e sensibilidade, de mais 
apego emocional e vontade de estar 
junto de quem você ama. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Os assuntos que envolvem grupos, 
amigos, equipes e outras pessoas 
em geral estão favorecidos. Ótimo 
para fazer reunião, negociar, com-
partilhar ou aprender alguma coisa 
junto.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Um bom momento para cuidar de 
forma mais ativa das coisas da casa 
e da família. Mas sem deixar de colo-
car energia no trabalho, já que o céu 
desses dias favorece as questões 
profissionais oferecendo mais clare-
za e visibilidade para mostrar o seu 
melhor.

Humor

Cruzada

Ovo
- Querida o que tem pro almoço??
- Língua de vaca!
- Credo! Eu não vou querer. Onde 
se viu eu comer uma coisa que 
sai da boca da vaca. Me traz um 
ovo!

Obedecendo a mãe
A professora da aula de religião 
pergunta para as crianças:
- Quem quer ir pro céu?
 Todas as crianças levantam a 
mão, menos o Zezinho.
- Zezinho, você não quer ir pro 
céu?
- E que a minha mãe me mandou 
ir direto pra casa depois da aula.

Faz mal
Dois amigos conversam:
-É claro que não se pode misturar 
manga e leite!
-Pode-se sim! Isto é apenas 
boato!

-Ah, é? Pois saiba que uma vez 
eu tomei leite de manhã, e depois 
do almoço comi três dúzias de 
manga e fiquei com uma baita 
indigestão!

Tocando piano
Dizem que um funcionário de 
uma empresa sofreu um acidente 
de
trabalho e machucou a mão. 
Então disse para o médico da 
empresa:
- E ai, doutor, é muito grave?
- Não, não é não.
- E eu vou poder tocar piano?
- Sim, em 1 ou 2 dias.
- Que legal! Eu nunca tinha tocado 
piano em minha vida!

Injeção
Conversa entre um operário e um 
médico.
- Doutor, eu preciso de uma inje-
ção antibritânica.
- O senhor quer dizer antitetânica.
- Não, é antibritânica mesmo, 
pois eu me feri com uma chave 
inglesa.

SAÚDE

A diferença semântica entre as 
palavras “alimento” e “comida” 
nos faz entender que toda subs-
tância nutritiva é um alimento, 
mas nem todo alimento é comida. 
A comida é o alimento transfor-
mado pelas representações cul-
turais e afetivas e traz identidade 
ao grupo e ao indivíduo. Se você é 
brasileiro, certamente se identifica 
com quem come arroz com feijão, 
mesmo que não seja seu prato fa-
vorito.
Comer é um ato biológico, que 
traz nutrientes para o funciona-
mento do organismo. Mas comer 
também é um ato social, que sofre 
interferência do cotidiano e das re-
lações interpessoais. Se o hábito 
alimentar fosse moldado unica-
mente pelo instinto, deveríamos 
buscar exatamente os alimentos 

necessários para a manutenção 
da vida, mas o processo de es-
colha do ser humano é bem mais 
complexo. 
A nossa relação com a comida 
molda-se com o tempo e, desde 
as primeiras experiências alimen-
tares, a família tem um papel cen-
tral nessa construção. 
No útero, o bebê já recebe as nu-
ances de sabor da dieta materna 
através do líquido amniótico. Al-
gumas pesquisas apontam que 
essa exposição é capaz de interfe-
rir no reconhecimento e na aceita-
ção de certos sabores e alimentos 
nas primeiras refeições.
A partir do nascimento, o bebê 
já consegue se alimentar no seio 
materno, expressar suas sensa-
ções de fome e saciedade, deter-
minar o volume ingerido, a velo-

cidade de sucção e o momento 
de parar de mamar. A partir dos 
6 meses de vida, tem início a ali-
mentação complementar. E o 
bebê que participa das refeições 
com a família tem a oportunidade 
de aprender por imitação.
Há evidências de que comer em 
família favorece, de um modo na-
tural e espontâneo, maior consu-
mo de frutas, legumes e verduras 
e menor oferta de doces e bebi-
das açucaradas. Quanto maior o 
número de refeições em família, 
maior a tendência de se propagar 
e incorporar bons hábitos.

Apesar desses benefícios, o es-
tilo de vida contemporâneo em 
muitos lares impulsiona refeições 
rápidas e prontas, com poucas in-
terações familiares. Uma pena!

Por que as refeições em família 
fazem toda a diferença

Na mesma mesa, pais, avós e filhos compartilham momentos e alimentos, 
contribuindo para a formação e a incorporação de hábitos saudáveis 
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

N o Sul, em setembro de 1838, 
Bento Gonçalves divulga ma-
nifesto expondo os motivos 
da Revolução Farroupilha. 
Enquanto os confl itos do pe-

ríodo regencial prosseguem pelo país, os 
líderes do futuro Paraná fi cam diante de 
uma interrogação: aderir à República do 
Piratini ou estruturar a resistência aos re-
beldes? 

O esforço pela estrutura determinou a 
criação da primeira escola da povoação 
Guarapuava e mais áreas do sertão pas-
savam a ser exploradas economicamente, 
em processo claramente a cargo de João da 
Silva Machado, o futuro Barão de Antoni-
na.

É assim que começa, em 1838, a corrida 
de dois grupos de coronéis pelo domínio 
dos Campos de Palmas. 

Na primeira metade do século XIX, ocu-
par a terra ainda era a principal forma de 
assegurar a posse e garantir a propriedade. 

De início, sete famílias de estancieiros 
aparentados entre si formam uma socieda-
de sob o comando do fazendeiro guarapu-
avano José Ferreira dos Santos. 

Santos x Côrtes
O grupo de Santos fi rmou “contrato com o 
governo provincial que lhes dava direitos 
de, após escolhida a sua fazenda, dar posse 
de terras aos outros integrantes do grupo” 
(Lourdes Stefanello Lago, Origem e Evolu-
ção da População de Palmas [1840 – 1899]).

A corrida por Palmas não se limitaria ao 
grupo guarapuavano. Um segundo gru-
po, chefi ado por Pedro de Siqueira Côrtes, 
apressou-se a assinar contrato ainda antes 
que o primeiro, em 28 de abril de 1839. 

Côrtes havia tentado participar do pri-
meiro grupo, mas foi rejeitado por ser 
curitibano: era ligado à família de Mateus 
Martins Leme, considerado fundador de 
Curitiba e um de seus líderes históricos 
mais importantes. 

Conforme registros de José Cleto da Silva, 
Pedro de Siqueira Côrtes “fi rmou, com ou-
tros destemidos sertanistas, contrato para 
o povoamento dos Campos de Palmas, an-
tiga região dos Campos dos Biturunas que, 
etimologicamente, signifi ca terra alta”. 

Briga intensa
Assim, durante todo o ano de 1839 cerca de 
sessenta posseiros repartidos entre duas 
empresas concorrentes formadas por fa-
mílias importantes e militares, autorizadas 
pelo governo paulista mediante contrato, 
empregaram-se “na introdução de gado, 
trazido de Guarapuava e na precipitada 
fundação das suas fazendas, mas cada vez 
era mais viva a desarmonia entre todos” 
(Romário Martins, Bandeiras e bandeiran-
tes em terras do Paraná).

Cada um, à sua maneira, relatou Bandei-
ra, um dos mediadores do confl ito, monta-
va a casa e a fazenda onde lhe parecia mais 
conveniente. 

“Os que chegavam depois não respeita-
vam precedência e lançavam seus animais 
aonde julgavam próprio, estivesse ou não 
o lugar ocupado, deixando a decisão do 
negócio ao arbítrio das armas, derrubando 
casas e arrasando currais”. 

O confl ito empresarial-militar intensi-
fi cou o avanço das frentes de exploração 
econômica do interior paranaense. O re-

sultado disso era que as discussões eram 
resolvidas com muita briga, “deixando a 
decisão do negócio ao arbítrio das armas; 
casas houve que foram derrubadas e cur-
rais arrasados”, ainda segundo Bandeira.

“Viva a República!”
Para resolver os confl itos, o governo paulis-
ta determinou a indicação de dois árbitros. 
Inicialmente, os escolhidos foram o capitão 
Domingos Ignácio de Araújo (1783–1851) e 
o alferes José Caetano de Oliveira (1794–
1869), futuro Barão de Tibagi e cunhado de 
Araújo. Os dois conheciam perfeitamente a 
região, que exploraram na juventude.  

Enquanto a disputa entre dois grupos 
pelo controle dos Campos de Palmas con-
tinuava, o líder do litoral, Manoel Francisco 
Correia Júnior, denunciava em ofício en-
viado ao presidente provincial de São Pau-
lo, Venâncio José Lisboa, o descaso com a 
região, que começava pelas instalações da 
força militar, em ruínas.

Em 3 de janeiro de 1839, Correia Junior 

informou que o quartel da Guarda Nacio-
nal em Paranaguá precisava de um “con-
serto indispensável”, mas seis meses de-
pois tudo ainda estava na estaca zero.

Como a dar razão ao zeloso líder parana-
ense sobre a necessidade de dotar a região 
de uma estrutura militar para resistir à pro-
gressão das forças revolucionárias, um gru-
po se infi ltrou pelo desguarnecido Oeste e 
em junho de 1839 os moradores da Fregue-
sia de Nossa Senhora de Belém (Guarapu-
ava) foram surpreendidos por um ataque 
repentino.

“O quartel da polícia foi atacado por 21 
indivíduos... Os assaltantes ali surgiram 
com altos brados de ‘Viva a República!’” 
(Benjamin Cardoso Teixeira, Efemérides 
Guarapuavanas). “Ferem um dos 36 defen-
sores do quartel e fogem” (Projeto Livrai-
-Nos!, Famílias, Fortunas & Façanhas).

Um novo país?
Entre as pressões para dar início às pri-
meiras obras do sistema ferroviário e para 

reforçar as defesas do Paraná contra a pro-
gressão revolucionária farroupilha, em 11 
de julho de 1839 o presidente provincial 
Venâncio José Lisboa passa o governo pau-
lista ao advogado fl uminense Manoel Ma-
chado Nunes (1799–1876).

A República Juliana é proclamada em 24 
de julho e se instala em Laguna o Governo 
Provisório da República Catarinense, sob a 
presidência de Davi Canabarro. 

O novo governo paulista temia que o Pa-
raná se cansasse de não ter suas demandas 
atendidas e passasse para o lado dos revo-
lucionários. 

A República Juliana poderia vir a se tor-
nar um país sul-americano abrangendo o 
território do atual Paraná se as forças im-
periais não reagissem com rapidez e vio-
lência.

Os farroupilhas chegaram a atacar a bar-
ra de Paranaguá em 31 de outubro de 1839, 
capturando uma sumaca*, mas foram re-
pelidos pela artilharia da fortaleza.

* Barco pequeno, de dois mastros.

A ideia da separação 
“Mesmo os curitibanos provando sua sin-
ceridade ao imperador, ao lutar em favor 
do governo central nas fronteiras provin-
ciais, este medo persistiria, até porque, a 
ideia de separação era uma velha aspiração 
entre os habitantes daquela região” (Sérgio 
Buarque de Holanda, História Geral da Ci-
vilização Brasileira).

As autoridades paranaenses alertaram 
Nunes que para ocupar os Campos de 
Palmas o governo paulista precisaria pri-
meiramente combinar a manobra com os 
índios, que poderiam pôr a perder as duas 
iniciativas empresariais-militares em an-
damento se decidissem atacar os colonos.

Para complicar, em setembro de 1839 já 
não havia qualquer dúvida: os farroupilhas 
estavam chegando – e vinham por terra e 
mar.

Machado Nunes mandou então criar 
uma força militar especial e destinou uma 
grande partida de armas e munições para 
apoiar a ocupação dos Campos de Palmas. 
Também determinou a formação de duas 
unidades da Guarda Nacional para comba-
ter a progressão dos farroupilhas. Muitas 
batalhas se anunciam.
ter a progressão dos farroupilhas. Muitas 
batalhas se anunciam.

Coronéis fazem 
corrida para 

dominar o interior

Venâncio José Lisboa: 
sobretudo um burocrata, 

o governador paulista 
não cuidou do Paraná 

Enquanto dois grupos empresariais-militares 
disputam os Campos de Palmas, rebeldes 

farroupilhas preparam avanço rumo à região  

Venâncio José Lisboa: 
sobretudo um burocrata, 

o governador paulista 
não cuidou do Paraná 

Manoel Machado Nunes: 
novo governador deu 

muitas ordens, mas 
governou por apenas um ano
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PONTO FINAL

Começou a funcionar esta semana em novo endereço na Rua Ere-
chim, 1436, ao lado da Secretaria Municipal de Educação, o atendi-
mento unificado da Transitar para os serviços do EstaR, Gestão de 
Infrações de Trânsito  e o Protocolo Geral da Transitar. Com a mu-
dança, foram desativados os postos de atendimento para esses 
serviços na Galeria Atenas e no Terminal Rodoviário de Cascavel. 
A mudança propiciou a ampliação do horário de atendimento, que 
agora será das 8h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira e também 
aos sábados, das 8 horas às 12 horas. 

Nova sede 

No próximo dia 23 o município de Cascavel abre os envelopes da 
licitação para escolher a empresa que irá construir a nova sede da 
Escola Municipal Professora Kelly Christina Correa Trukane , no Bair-
ro Morumbi. Depois de pronta e mobiliada, a unidade será modelo 
para a educação em Cascavel. A escola terá mais de 3 mil metros 
quadrados, contemplando 12 salas de aula, área administrativa com 
ambientes para secretaria, direção, sala de professores, depósito de 
materiais pedagógicos e instalações sanitárias acessíveis. O inves-
timento de R$ 6,7 milhões sendo R$ 4,4 milhões de repasse do Mi-
nistério da Educação e a contrapartida do município R$ 2,3 milhões.

A Acesc e a Vigilância Sanitá-
ria suspenderam os velórios 
de pessoas que morreram 
vítimas da Covid-19 ou de-
corrência da doença. A regra 
começou a valer no sábado 
(6). Desde então a despedida 
dos entes queridos falecidos 
acontece diretamente no ce-
mitério, com limite de partici-
pação de 10 pessoas. O ob-
jetivo é evitar aglomerações 
diante do aumento de trans-

missões do coronavírus. 

Um adolescente de 15 anos 
foi morto a tiros na madruga-
da de domingo (7) no bairro 
Interlagos, em Cascavel. O 
menor foi assassinado com 
diversos tiros pelo corpo na 
rua dos Pássaros. O caso 
segue investigado pela Dele-
gacia de Homicídios, que não 
repassou detalhes para não 
prejudicar a investigação.

O presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola, 
solicitou à Defesa Civil para sanitizar geral o edifício do Poder 
Legislativo. O pedido foi feito após o isolamento de três vere-
adores, além de servidores e familiares e a morte de um as-
sessor. A Câmara está fechada ao público desde o dia 1º de 
março. As últimas quatro sessões ordinárias já foram realiza-
das de forma remota.  Mesmo assim, várias pessoas ligadas ao 
legislativo estão em isolamento. É o caso dos vereadores Sadi 
Kisiel, Cleverson Sibulski e Josias de Souza, além de servido-
res e familiares de alguns legisladores. O caso mais grave foi 
do chefe de gabinete do vereador Dr. Lauri, o advogado Thiago 
Marcondes, que não resistiu à covid-19 e faleceu na terça-feira 
(9), aos 38 anos de idade.

O Banco de Leite do Hospital 
Universitário está com esto-
que baixo. As doações estão 
50% menores em compara-
ção aos meses do ano passa-
do. São cerca de 280 litros de 
leite pasteurizados por mês 
no hospital, que são destina-
dos para os bebês internados 
em UTI Neonatal e Unidade 
de Cuidados Intermediários 
(UCI), do Huop e outras insti-
tuições da região. Toda mãe 
saudável, com os exames do 
pré-natal em dia, pode fazer 
a doação. As novas doado-
ras podem ligar no Banco de 
Leite, através do telefone (45) 
3321-5243, para receber as 
orientações. 

Nova escola 
Sem 

velórios

Adolescente 
de 15 anosSurto na Câmara

Banco 
de leite

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na quarta-feira (10), 
em duas ações distintas, quase R$ 900 mil em cigarros contraban-
deados do Paraguai. A primeira ação aconteceu em Santa Tereza 
do Oeste quando os policiais interceptaram um caminhão baú car-
regado maços do produto. O veículo estava em uma estrada rural, às 
margens da BR-277, o que gerou desconfiança na equipe. O motoris-
ta, preso em flagrante, disse que pegou a carga em Missal e levaria 
até Francisco Beltrão. Horas depois, em Tupãssi, outra equipe loca-
lizou um caminhão e mais dois veículos de carga carregado com ci-
garros. Tudo teria começado quando os policiais faziam ronda pela 
BR-467, tentaram abordar um veículo Astra que acabou fugindo. Os 
veículos, com mais de 100 mil maços de cigarros, estavam no esta-
cionamento de uma oficina mecânica.

Mais um malote, desta vez em uma empresa, foi roubado esta se-
mana. O crime aconteceu na segunda-feira (8) em uma empresa, 
localizada na Rua Alexandre de Gusmão,  no bairro Maria Luiza. Dois 
homens, um deles armado, entrou no local e anunciou o assalto, le-
vando consigo um malote com cerca de R$ 15 mil. Segundo a Po-
lícia Militar, a suspeita é de que os criminosos tinham informações 
sobre o dinheiro e por isso cometeram o crime.

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) disponibilizou 
esta semana mais 7 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Co-
vid-19. Agora já são 50 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria, exclu-
sivos para esse atendimento. Ainda faltam técnicos de enfermagem 
para possibilitar a abertura de mais 10 leitos de enfermaria. Quando 
isso for viabilizado, o hospital terá 50 leitos de UTI e 25 leitos de 
enfermaria. Os técnicos de enfermagem estão sendo contratados 
através de chamamento público. O valor do contrato teve um aditivo 
de 20% para os profissionais de saúde, que optarem por atuar na 
unidade Covid-19. O valor chega a R$ 3,4 mil. Os documentos para 
contratação podem ser entregues no hospital, no setor do protocolo, 
em horário comercial.

Quase R$ 900 mil

Roubo a malote

50 leitos

Voltaram a funcionar na última quarta-feira (10), os restauran-
tes populares de Cascavel, localizados no centro da cidade e no 
Jardim Veneza, no bairro Cascavel Velho. Nas duas unidades, 
o atendimento é  das 10h30 às 14 horas. O cardápio segue a 
supervisão de uma nutricionista, que garante que seja uma re-
feição ao mesmo tempo saborosa e rica em nutrientes e com 
valor bastante acessível, R$ 3.

Restaurantes Populares 




