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A EVOLUÇÃO DOS ÓBITOS

EM CASCAVEL
Total de casos: 27.627
Total de recuperados: 26.481
Total de óbitos: 481

COVID-19 155
Mortes em

18 dias
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Afastado da direção do 
Policlínica, Dr. Ovídio diz 

que agora tem mais tempo 
para o trabalho voluntário

Município espera 
arrecadar mais de 

R$ 100 milhões com o 
IPTU e taxa de lixo

Revés farroupilha 
favorece avanço da 

colonização no interior 
do Paraná

ÁUDIO POLÊMICO FINANÇAS HISTÓRIA DO OESTE

Cascavel estreia hoje contra 
o Coronel Futsal. Jogo terá

 transmissão pelas redes sociais

PARANAENSE DE FUTSAL 
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R$ 5,00

Estados do Sul formam 
consórcio para fortalecer 

luta contra a Covid-19

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

Cascavel estreia hoje contra 

 transmissão pelas redes sociais

18º | 28º

A ESCALADA DA COVID
Cascavel | Página 11

Quando tudo parecia caminhar para um início de ano tranquilo e mais próximo de uma normalidade, o que se viu nas últimas três 
semanas foi uma triste reviravolta. Março só precisou de 8 dias para se tornar o mês mais letal da pandemia em Cascavel, superan-

do julho de 2020, quando houve 53 óbitos. Agora, passados 18 dias do mês, já foram registradas 155 mortes relacionadas 
à Covid-19 na cidade. E ainda faltam 13 dias até o fi nal do mês. 
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FIQUE LIGADO

N ão são só os adul-
tos que apresen-
tam transtornos 
psiquiátricos. As 

crianças também podem 
ter transtornos psiquiátri-
cos, depressão, TOC, pânico 
ou fobia. Vale lembrar que a 
pandemia pode ajudar a de-
sencadear algum transtorno 
psiquiátrico infantil. Então, 
é importante que pais, avós, 
cuidadores e professores re-
dobrem a atenção. Diante de 
alterações sérias de compor-
tamento, leve a criança ao 
médico.

O médico precisa estar in-
formado e conhecer muitos 
aspectos dos transtornos nos 
pequenos, pois o diagnóstico 
é clínico. O que deve cha-
mar atenção é se o compor-
tamento traz algum tipo de 
prejuízo seja social, biológico 
e/ou afetivo na vida dessa 
criança. É necessário tam-
bém prestar atenção se acon-
tece em vários locais como, 
por exemplo, na escola, em 
casa ou com os amiguinhos. 
Verifi que e anote se ocor-
re por um período maior de 
seis meses e sempre comente 
com o médico. 

Os pais têm de procurar 
profi ssionais habilitados 
para que o fi lho seja bem as-
sistido. O psiquiatra infantil 
e o neurologista infantil es-
tão capacitados para auxiliar 
no tratamento. É necessário 
ainda uma equipe multidis-
ciplinar composta por psico-
pedagogos, fonoaudiólogos e 
psicólogos, dependendo do 
nível das áreas prejudicadas. 

Vale ressaltar que não é só 
a medicação que resolve. É 
fundamental que haja uma 
união entre profi ssionais da 
saúde, pais e a escola. O am-
biente escolar também deve 
estar envolvido, pois é o local 
em que os pequenos fi cam 
mais tempo no decorrer da 
vida. Assim, o tratamento 
trará melhores resultados e a 
criança vai conseguir recupe-
rar a sua qualidade de vida. 

Pandemia e 
transtornos 
psiquiátricos 
em crianças

18 DE MARÇO
1946 - Caravana de fundadores de Toledo 
alcança Cascavel proveniente de São Marcos 
(RS).
1997 - Criação da Paróquia Imaculado Cora-
ção de Maria (Periolo).

19 DE MARÇO
1916 - Nasce em Getúlio Vargas (RS) o pionei-
ro Olindo Periolo.
1970 - Tuiuti Esporte Clube e Associação Atlé-
tica Comercial unem suas seções esportivas e 
criam o Cascavel Esporte Clube.
1979 - Lei 1.408 cria a Companhia Municipal 
de Desenvolvimento de Cascavel (Codevel). 
Extinta por decreto em 23 de abril de 2014.
1982 - Presidente João Figueiredo lança em 
Cascavel projeto de agrovilas e eletrifi cação 
rural.
1987 - Criação da Paróquia Santa Luzia (Nova 
Itália).

20 DE MARÇO
1920 - Lei estadual nº 1.939 aprova o primeiro 
plano de viação ferroviário do Estado.

21 DE MARÇO
1854 - Lei provincial autoriza a atração de 
imigrantes ao interior do Paraná.
1888 - Nasce José Silvério de Oliveira, o Tio 
Jeca, pioneiro de Cascavel.

22 DE MARÇO
Dia Mundial da Água

23 DE MARÇO
1925 - Ataque 
fi nal dos solda-
dos do governo 
contra os revo-
lucionários em 
Catanduvas. 
Em seis horas 
foram lançadas 
1.200 granadas (foto: munições usadas pelo 
governo).

24 DE MARÇO
1949 - Willy Barth assume a direção da coloni-
zadora Maripá.
1966 - Fundado o CTG Gaudérios do Oeste. 
Antônio Franco era o “patrão” (presidente).

25 DE MARÇO
1988 - Romeu Morais da Silva, presidente da 
Acic, lança a palavra de ordem “Industrializa-
ção, Já!”
2011 - Prefeitura incorpora o Autódromo Zil-
mar Beux ao patrimônio municipal, por doação 
da empresa proprietária. 
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CHARGE

Esta semana vamos deixar a 
covid-19 de lado e vamos dis-
correr de outro tema que afl ige 
a nós diariamente: a alta dos 
combustíveis e consequente ris-
co de uma nova greve dos cami-
nhoneiros. Por isso, cabe uma 
refl exão para entender todo esse 
processo. 

As altas do preço do petróleo ocorrem em função 
de situações externas. O mercado do petróleo é do-
minado por poucas empresas e estruturado numa 
concorrência imperfeita, quase um cartel. 

O Brasil, como produtor e exportador de petró-
leo, se benefi cia desses preços mais elevados. Aliás, o 
País não pode deixar de aproveitar os preços altos 
que dão lucros para a Petrobrás e resultado para 
seus acionistas, especialmente o Tesouro Nacional, o 
maior dos acionistas. 

Mas o consumidor interno acaba pagando a con-
ta também. Por isso, é preciso pensar também nele, 
especialmente o caminhoneiro e o comprador de 
gás de cozinha. Aí que entra o papel do governo e de 
uma boa política pública para o setor. 

O preço fi nal dos combustíveis ao consumidor é 
uma composição do valor do produto, das margens 
de distribuição e revenda, que incluem os custos lo-
gísticos para fazer o combustível chegar ao destino, 
e dos tributos.

Não existe uma solução mi-
lagrosa para reduzir o preço 
dos combustíveis. Reduzir os 
impostos, cedo ou tarde, vai 
trazer distorções que não vão 
garantir que o combustível 
volte a subir, quando o petróleo 
ou o dólar subirem. 

Por isso é preciso de ideias 
criativas e simples, como a encontrada nos Esta-
dos Unidos ainda na década de 80 e que reduziu 
o custo de logística, impactando no valor do com-
bustível. 

Lá havia alta competitividade no mercado de 
fretes, que causava prejuízos a caminhoneiros que 
tinham que assumir aumentos não previstos no 
combustível. Situação similar à enfrentada aqui 
no Brasil. 

Para resolver a situação, implantaram um 
sistema que cobre essa volatilidade e protege os 
transportadores. Os contratos de longa distân-
cia têm uma cláusula em que os caminhoneiros 
e transportadores não têm prejuízo com o sobe e 
desce do preço do diesel. O custo não é repassado 
ao contratante do frete.

Um sistema que compensasse no custo do frete 
as variações no preço do diesel, poderia vir a fazer 
parte de uma solução adotada aqui para resolver 
essa questão tão espinhosa.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

Adriano Casarin, gerente comercial da Ômega 
Desenvolvimento Profi ssional, acompanha 

sempre o PRETO NO BRANCO.

EDITORIAL

O dilema dos 
combustíveis

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Luciana Brites
Psicopedagoga 
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E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br
O presidente da Câmara, Alécio Espí-

nola (PSC), confi rma que o presidente 
do partido, Edson Zorek, foi notifi cado 
pela Justiça Eleitoral sobre denúncia 
da ex-vereadora Nadir Lovera e o 

servidor da prefeitura, Lauri Dall’Agnol. 
Os dois disputaram a eleição no PROS 

e querem cassar a bancada do PSC. A 
acusação é a utilização de candi-
data feminina “laranja”, na sigla 
adversária, prática proibida na 
legislação. Alécio acredita que 
a agremiação prestará escla-
recimentos. Os demais eleitos 

são Pedro Sampaio, Rômulo 
Quintino, Contador Mazutti 

(foto) e Policial Madril.

Laranja no PSC 

Mensagens bem intencionadas, porém trun-
cadas, sem clareza e mal interpretadas, cau-
saram confusões para o conceituado médico 

Ovídio Rohde, uma delas provocando seu 
afastamento da direção do Hospital Po-

liclínica. Longe de desanimar, ele diz ter 
mais tempo para auxiliar a equipe de 
colegas voluntários no atendimento 
gratuito a pacientes suspeitos de con-

trair a Covid. Até agora eles deram cerca de 2.500 atendimentos, 
com entrega de medicamentos. A coluna soube que Ovídio des-
confi a ser alvo de retaliação política e não pretende polemizar.

Denúncia encaminhada à Catve, através do jornalista Deivid 
Souza, é investigada pela Secretaria de Saúde, comandada pelo 
médico Miroslau Bailak (foto) e está dando o que falar. O Minis-
tério Público sabe do caso e a Comissão de Saúde, do Legisla-
tivo, também acompanha de perto. A coluna soube que, a prin-
cípio, não houve prejuízo aos pacientes com Covid, internados 
na UPA Veneza, quando a rede de oxigênio foi 
desligada. Antes, todos foram colocados 
no balão e ninguém morreu por conta 
da operação, sustentam funcionários da 
UPA. Segundo eles, o que teve foi movi-
mentação intensa por conta do número 
alto de internados e falha na comunica-
ção interna, fato esse atribuído à 
coordenadora da Unidade. O pro-
cesso corre por conta da Casa 
Civil, no comando do titular 
Cletírio Feistler.

Entre as mais importantes televisões na 
região, a RIC TV Record promove mudan-
ças. Em breve o polivalente apresentador 
beltronense Nery Parangolé de Mello, 50, 
deixará o Balanço Geral, jornal do meio-dia 
que apresenta desde 2012, assumindo o 
Cidade Alerta, no começo da noite, progra-
ma que já acumula desde o afastamento 
de Altair Lebrão Santos, agora dedicado 
exclusivamente à direção da Capital FM.

Em Cascavel desde 2004, aos 16 anos Pa-
rangolé começou como radialista na Rá-
dio Cristal, de Marmeleiro, passando por 
mais sete emissoras  antes de chegar à 
televisão, setorizando a área de seguran-
ça. 

Em 1999 lançou o livro “Repórter Poli-
cial Parangolé nos bastidores da polícia”. 
Também atuou na TV Tarobá. Boa sorte a 
todos.

Com a simpatia de sempre e um pouco mais magro 
(pouco mesmo), quem já circula pelos corredores 

da Câmara é o articulado Cleber da Fonseca 
(foto), ex-assessor do prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC), na Secretaria de Esportes. Ele 
assume a chefi a de gabinete do vereador Dr. 
Lauri (PROS), disposto a ajudar o parlamen-

tar. Cleber chegou a ser denunciado por 
conduta irregular quando passou pela 

prefeitura, mas afi rma estar em dia 
com o que diz a legislação so-
bre nomeações, regularidade 
atestada por Lauri.

Ovídio x Covid 

Morte na Veneza? 

Impressiona a vocação carniceira de muitas 
pessoas. Por conta da pandemia, as mídias 
sociais têm revelado o lado macabro de ho-
mens e mulheres entusiasmados em postar 
notas informando o estado crítico de amigos, 
conhecidos e até desconhecidos. Inclusive 
matando quem ainda não morreu. Deplorável.

Abutres sem asas

Troca na RIC 

Radialista 
e escritor

Clebinho voltou 

☆ Conforme antecipado pela coluna, o 
ex-vereador Pedro Martendal assumiu a di-
reção da 7a Ciretran de Cascavel, no lugar 
de Pedro Silvério.

☆ O vereador Tiago Almeida (DEM), passou 
mal no início da semana e descobriu que 
contraiu dengue. Está se tratando em casa. 
O gabinete continua atendendo no sistema 
home offi  ce. E o ex-vereador João da Tropical 
internou quarta-feira (17), com quadro grave 
da Covid-19. Melhoras a todos.

☆ A secretária de Desenvolvimento Econômi-
co, empresária e advogada Hivonete Piccoli 
(MDB), continua surpreendendo pelo desem-
penho na condução da pasta. Muitos olheiros 
achavam que ela teria vida curta no cargo, 
incapaz de superar difi culdades na condução 
da pasta. Mudaram de opinião. Vida longa.

☆ A Covid atrapalha um pouco, é verdade, 
sem impedir que nos bastidores a produção 
de informações se mantenha. Uma das mais 
recentes indica que o ex-diretor da SEASO, 
Emílio Martini, estaria prestes a retornar ao 
grupo de nomeados pelo prefeito Leonaldo 
Paranhos. O certo é que ele vai bem com o 
pessoal da Terceira idade e o Diário Ofi cial 
sempre tem espaço para divulgar portaria de 
nomeação. Boa sorte.

☆ A vereadora Professora Lílian (PT), passou 
pito no prefeito Leonaldo Paranhos. Contou 
terça-feira, na tribuna, que o gestor se dese-
quilibrou e, irritado, xingou sem motivo razoá-
vel a pedagoga Juliana Poroloniczack durante 
conversa telefônica na qual o alcaide se sen-
tiu contrariado pela servidora estadual. Vídeo 
com a fala da petista foi divulgado na Rádio 
Estúdio 92 e redes sociais. Os integrantes da 
base de governo não saíram em defesa do 
prefeito. Resta saber se Paranhos vai relevar 
o puxão de orelhas ou dará o troco.

☆ O vereador Rômulo Quintino (PSC), mais 
votado da última eleição, foi líder de governo, 
é base, mas não abre mão de fi scalizar a ad-
ministração Paranhos. Além de fazer críticas 
técnicas severas contra o desempenho de se-
tores da gestão, o vice-presidente da Câmara 
também pede urgência na prestação de con-
tas detalhada do dinheirinho que a prefeitura 
recebe da União e gasta na pandemia. O se-
cretário de Saúde, Miroslau Bailak, já trabalha 
no relatório.

☆ E outro vereador, de primeiro mandato, co-
meçou avaliação sobre propor uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito para apurar os 
gastos da prefeitura de Cascavel com a pre-
venção e combate da Covid-19. A coluna iden-
tifi cou e o parlamentar confi rmou interesse na 
pauta.  Sua manifestação formal a respeito de 
possível CPI da Covid sairá em alguns dias. 
O legislador ainda não prospecta as demais 
seis assinaturas necessárias ao pedido.

☆ A propósito do PSC de Cascavel, quem 
está na presidência do partido desde o ano 
passado é mesmo o secretário Edson Zorek. 
O advogado Moacir Vosniak ainda aparece 
como titular no site do TRE, só porque o órgão 
atrasou a atualização.

O presidente da Câmara, Alécio Espí-
nola (PSC), confi rma que o presidente 
do partido, Edson Zorek, foi notifi cado 
pela Justiça Eleitoral sobre denúncia 
da ex-vereadora Nadir Lovera e o 

servidor da prefeitura, Lauri Dall’Agnol. 
Os dois disputaram a eleição no PROS 

e querem cassar a bancada do PSC. A 
acusação é a utilização de candi-
data feminina “laranja”, na sigla 
adversária, prática proibida na 
legislação. Alécio acredita que 
a agremiação prestará escla-
recimentos. Os demais eleitos 

são Pedro Sampaio, Rômulo 
Quintino, Contador Mazutti 

(foto) e Policial Madril.

na UPA Veneza, quando a rede de oxigênio foi 
desligada. Antes, todos foram colocados 
no balão e ninguém morreu por conta 
da operação, sustentam funcionários da 
UPA. Segundo eles, o que teve foi movi-
mentação intensa por conta do número 
alto de internados e falha na comunica-
ção interna, fato esse atribuído à 
coordenadora da Unidade. O pro-
cesso corre por conta da Casa 

Mensagens bem intencionadas, porém trun-
cadas, sem clareza e mal interpretadas, cau-
saram confusões para o conceituado médico 

Ovídio Rohde, uma delas provocando seu 
afastamento da direção do Hospital Po-

liclínica. Longe de desanimar, ele diz ter 

Ovídio x Covid 

POLÍTICA

(pouco mesmo), quem já circula pelos corredores 
da Câmara é o articulado Cleber da Fonseca 
(foto), ex-assessor do prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC), na Secretaria de Esportes. Ele 
assume a chefi a de gabinete do vereador Dr. 
Lauri (PROS), disposto a ajudar o parlamen-

tar. Cleber chegou a ser denunciado por 
conduta irregular quando passou pela 

prefeitura, mas afi rma estar em dia 
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PELO PARANÁPELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

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

A Petrobras informou que seu Comitê de Pessoas 
aprovou o nome do general da reserva Joaquim 
Silva e Luna (foto), indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para assumir o comando da companhia 
e uma vaga no conselho de administração. O co-

mitê avaliou que Luna preenche os requisitos 
previstos na Lei das Estatais e na Política de 

Indicação de Membros da Alta Administra-
ção da Petrobras.

O chefe da Casa Civel, Guto Silva (foto), destacou 
a importância de desburocratizar o processo de 
abertura de empresas e parabenizou a gestão 
estadual pelo tempo médio recorde do Paraná. 
“A cada 1 dia e 9 horas uma empresa é aberta no 
Paraná, enquanto no  Brasil são 3 dias. O Paraná foi o estado que abriu empresas 
mais rápido em fevereiro. Nosso estado lidera o ranking do levantamento feito 
pela Receita Federal. A agilidade é possível devido ao programa Descomplica,  que 
tem  agilizado a vida de  quem quer  empreender no  nosso estado”, disse.

Bem avaliado Descomplica

O Governo do Estado prorrogou até as 5 horas 
do dia 1º de abril as medidas restritivas que es-
tão em vigor no Paraná desde o último dia 10. 
Com isso, serão mais 16 dias de restrições de 
circulação. Também estão mantidas as regras 
para as atividades que têm permissão para 
funcionar. 

A indústria no Paraná, responsável por 37% 
do total de vagas abertas em janeiro (8.934 
admissões), continua sendo o setor que mais 
tem criado vagas de emprego com carteira 
assinada no Estado. O Paraná abriu ao todo 
24.342 postos de trabalho no primeiro mês do 
ano, 34% mais do que em janeiro de 2020.

Um dos principais trechos rodoviários do Paraná, a BR-277 en-
tre Curitiba e Paranaguá, foi tema da segunda reunião técnica 
com representantes do Ministério da Infraestrutura para deba-
ter as obras previstas no novo modelo de concessões de ro-
dovias do Estado.  Organizadas pelo G7, grupo das principais 
entidades do setor produtivo paranaense, as reuniões ocorrem 
durante toda esta semana e têm o objetivo de entender a pre-
visão de obras em cada lote, abrindo a oportunidade de que 
lideranças das diferentes regiões apontem as mudanças que 
consideram necessárias.

Mesmo diante dos refl exos causados pela 
pandemia do novo coronavírus, a psicultura 
cresceu 11,5% no Paraná, em 2020, com produ-
ção de 172 mil toneladas pescadas. Absoluto 
como principal produtor de peixes de cultivo no 
país, o estado ainda ampliou sua liderança no 
ranking: produziu 130% mais que São Paulo, o 
segundo colocado.  

Profi ssionais de saúde que atuam no enfren-
tamento à Covid-19 foram surpreendidos com 
uma ação promovida pela Ceasa Paraná e pe-
los permissionários da unidade de Curitiba. Os 
atacadistas e produtores se reuniram e arreca-
daram 7 mil quilos de frutas para serem entre-
gues aos profi ssionais de hospitais de Curitiba, 
da Região Metropolitana e em nove UPAs da 
Capital. 

O Brasil está em seu maior colapso sanitário e hospitalar da his-
tória. É isso o que aponta o Boletim do Observatório Covid-19 
da Fiocruz. Segundo a análise de pesquisadores, a taxa de ocu-
pação de UTIs para tratamento de covid-19 é crítica, e está pró-
xima a capacidade total em todo o país.

Uma agitação chamou a atenção de moradores aos arredores 
do Hospital Geral de Curitiba. No pátio da instituição, grande 
movimentação e tendas verdes já montadas. Elas vão abrigar 
novos leitos para pacientes com Covid-19.  Segundo o diretor 
do Complexo Hospital do Trabalhador (HT), o médico ginecolo-
gista Geci Labres de Sousa Júnior “é uma estrutura que vem so-
mar”. Atualmente, o Hospital tem 37 leitos, segundo o DataSUS. 
São 19 clínicos, 13 cirúrgicos e 5 na UTI. Para o atendimento, 
são 19 profi ssionais contratados.

O ex-deputado tucano Eucli-
des Scalco (foto) morreu aos 

89 anos, vítima da Covid-19. 
“Uma das grandes referên-

cias e inspiração para minha 
trajetória na vida pública! 
Uma honra ter estado ao seu 
lado em momentos desafi a-
dores, inclusive na eleição do 
Senado em 2010”, disse o de-
putado federal e ex-prefeito 
de Curitiba, Gustavo Fruet.

A diretoria da AMP (Associação dos Municípios 
do Paraná) se reuniu com os representantes das 
19 associações regionais de municípios para to-
mar posição sobre a compra e a distribuição de 
vacinas contra a covid-19 pelos consórcios de 
prefeituras, autorizadas pelo STF. O entendimen-
to geral das associações foi de respeito às ações 
individuais dos prefeitos, mas 
enfatizou que a compra e a 
distribuição das vacinas deve 
ser exclusivamente do Gover-
no Federal, por meio do SUS e 
do PNI (Plano Nacional de 
Imunização), segundo 
informou o presiden-
te da AMP e prefeito 
de Jesuítas, Junior 
Weiller (foto).

Em seu primeiro pronunciamento o novo 
Ministro da Saúde, cardiologista Marcelo 

Queiroga (foto) afi rmou que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) é um grande 

“ativo” do país e a “grande arma” 
para combater a pandemia de 
covid-19 e outros problemas de 

saúde que acometem a popu-
lação.  Queiroga conclamou a 
população a adotar medidas 
de combate à disseminação 
do vírus como o uso de más-

cara e do álcool gel. 

Prorrogado Indústria paranaense Obras nas rodovias

Liderança

Gesto de gratidão

Em colapso

Hospital de Campanha

Vítima 
da Covid-19 

Responsabilidade 
da União 

Grande 
arma 

O Porto de Paranaguá com-
pletou 86 anos na quarta-fei-
ra (17) e aposta na inovação 
para se tornar hub logístico da 
América Latina. Considerado 
a principal porta de saída do 
agronegócio brasileiro, o por-
to paranaense investe R$ 703 
milhões em obras e prepara 
uma revolução tecnológica 
para integrar sistemas e ope-
rações.

A soja paranaense chega a 
mais de 20 países da Ásia e 
da Europa, além do México, 
onde vivem mais da metade 
da população mundial. Prin-
cipal produto do agro para-
naense e brasileiro, o cultivo 
da soja ocupa mais de um 
quarto de todo o território do 
Paraná. “De um acidente cli-
mático, que foi a grande gea-
da, a um intenso processo de 
mecanização, a soja se cons-
tituiu como a principal cultura 
agrícola do Paraná”, disse o 
secretário estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara.

A Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) adiou a aplicação 
da prova da 1ª fase do vestibu-
lar, que seria realizada no dia 28 
de março.  O motivo é o agrava-
mento da pandemia de corona-
vírus em Curitiba e em todo o 
estado. A nova data será defi -
nida quando houver parâme-
tros adequados para garantir a 
biossegurança dos envolvidos 
na prova de seleção.

Porto 
em festa

Soja

Vestibular 
adiado

Em seu primeiro pronunciamento o novo 
Ministro da Saúde, cardiologista Marcelo 

Queiroga (foto) afi rmou que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) é um grande 

“ativo” do país e a “grande arma” 
para combater a pandemia de 
covid-19 e outros problemas de 

saúde que acometem a popu-
lação.  Queiroga conclamou a 

cara e do álcool gel. 

Grande 
arma 

to geral das associações foi de respeito às ações 
individuais dos prefeitos, mas 
enfatizou que a compra e a 
distribuição das vacinas deve 
ser exclusivamente do Gover-
no Federal, por meio do SUS e 
do PNI (Plano Nacional de 
Imunização), segundo 
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GERAL

O Governo do Estado começou a 
distribuição da uma nova remes-
sa de vacinas contra o coronaví-
rus nesta quinta-feira (18). São 
129.200 doses do imunizante Co-
ronaVac, produzido pela farma-
cêutica chinesa Sinovac em par-
ceria com o Instituto Butantan. 
O lote corresponde à metade das 
doses encaminhadas pelo Minis-
tério da Saúde na terça-feira (16).

A distribuição da vacina às 22 
Regionais de Saúde começou 
pela manhã, no Centro de Medi-
camentos do Paraná (Cemepar), 
em Curitiba. As doses foram en-
viadas por transporte terrestre a 
todas as regionais.

Para a região, foram enviadas 
5.970 doses para a 10ª Regional 
de Saúde de Cascavel, 5.160 do-
ses para a 20ª Regional de Toledo 
e outras 4.400 doses para a 9ª Re-
gional de Saúde de Foz do Iguaçu.

Com o novo lote, o oitavo en-
caminhado pelo Ministério da 
Saúde, a secretaria estadual segue 
com a vacinação de dois grupos 
prioritários. São 106.930 doses 
destinadas a idosos com idade 

entre 75 e 79 anos, o que abrange 
aproximadamente 47% desse pú-
blico-alvo, e 22.270 doses para os 
profissionais da saúde que ainda 
não receberam os imunizantes.

Até a tarde de quarta-feira 
(17), o Paraná já havia vacinado 
524.035 pessoas. No total, foram 
707.103 doses aplicadas: 524.035 
referentes à primeira dose e 
183.068 à segunda. Ao todo, o Pa-
raná recebeu do Governo Federal 
até o momento 1.260.000 doses.

Segunda dose 
A outra metade do novo lote, 
também composta por 129.200 
doses, permanecerá armazena-
da no Cemepar para garantir a 
segunda aplicação. O direciona-
mento das farmacêuticas é de ga-
rantir um intervalo de 15 a 28 dias 
entre as aplicações para garantir a 
eficácia na imunização.

A expectativa do Paraná é de 
chegar à marca de 4 milhões de 
pessoas vacinadas até maio de 
2021, seguindo as diretrizes de 
grupos prioritários previstas no 
Plano Estadual de Vacinação.

A Secretaria de Estado da Saúde 
confirmou na quarta-feira (17) 
a primeira reinfecção para o ví-
rus Sars CoV-2 no Paraná. Uma 
mulher de 39 anos, residente em 
Curitiba, teve a primeira amostra 
coletada no dia 15 de junho de 
2020 e a segunda em 24 de feve-
reiro de 2021, positivando para a 
infecção nas duas ocasiões.

O sequenciamento genômico 
do vírus foi feito pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio 
de Janeiro, após envio de amos-
tras pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen).

O caso de reinfecção teve a pri-
meira confirmação para a linha-
gem B.1.1.28 (entre as primeiras 
que circularam no ano passado) 
e a segunda para a P.2 (variante 
da B.1.1.28). O intervalo entre os 

dois resultados foi de 254 dias. 
Segundo protocolos do Minis-
tério da Saúde, após três meses 
pela infecção do mesmo vírus ou 
suas derivações o caso é de rein-
fecção.

Além deste caso, a secretaria 
também registrou dez novos ca-
sos da variante P.1 (Amazonas) 
e um caso da variante B.1.1.7 
(Reino Unido). Ao todo, o Esta-
do já confirmou 43 casos da va-
riante P.1 e três casos da variante 
B.1.1.7. Todos os casos estão em 
investigação epidemiológica.

Um dos casos da nova variante 
é de Cascavel. Trata-se de uma 
mulher de 59 anos. Também na 
região, uma mulher de 84 anos 
de Santa Terezinha de Itaipu 
igualmente foi confirmada con-
taminada pela variante. 

Paraná distribui mais 
129,2 mil doses para 
continuar vacinação 

Paraná confirma 
primeira reinfecção 
pelo coronavírus

Após a reunião, os três governadores responderam a questionamentos da imprensa em entrevista coletiva

Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul se uniram em 
busca de saídas conjuntas para 
conter a expansão da crise sa-
nitária decorrente da pandemia 
da Covid-19. A formalização do 
consórcio de saúde envolvendo 
os três estados da Região Sul foi 
sacramentada nesta quarta-feira 
(17) em reunião na Casa D’Agro-
nômica, uma das sedes do gover-
no catarinense, em Florianópolis.

O anúncio foi feito pelos gover-
nadores Carlos Massa Ratinho 
Junior (Paraná), Carlos Moisés 
(Santa Catarina) e Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul), além dos res-
pectivos secretários de Saúde de 
cada estado. O novo ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, e o an-
tigo, Eduardo Pazuello, em pro-
cesso de transição no comando 
da pasta, participaram do início 
da reunião.

A primeira medida tomada pelo 
grupo foi a criação de um meca-
nismo de solidariedade entre os 
estados. A boa relação entre os vi-
zinhos vai permitir a implantação 
de um estoque regulador central 
de insumos, com a troca de bole-
tins diários sobre as quantidades 
disponíveis de medicamentos, 
equipamentos e materiais.

Ratinho Junior explicou que 
com a consolidação do consórcio 
será mais fácil também colaborar 
e receber a ajuda de outras unida-
des da Federação, conforme o es-
tágio da contaminação em cada 
região.

Além do compartilhamento, 
a intenção é que a unificação 
dos dados em estoque permita a 
compra coordenada de insumos, 
ampliando a capacidade de aqui-
sição.

Paraná distribui mais 129,2 mil 
doses para continuar vacinação 
de idosos

Governo prorroga medidas res-
tritivas no Paraná até 1º de abril

Leitos
Estratégia semelhante vai valer 
para a regulação de leitos. Uma 
central única do Sul, com dados 
uniformes dos três estados, será 
implementada nos próximos dias 
como forma de facilitar a interna-
ção de pacientes, seja em UTIs ou 
quartos clínicos.

 “É mais fácil um paciente do 
Norte de Santa Catarina acessar 
um leito do Sul do Paraná do que 
atravessar o estado em busca de 
uma vaga. O mesmo vale para as 
divisas do Rio Grande do Sul com 

Estados do Sul 
formam consórcio 
para fortalecer luta 
contra a Covid-19
A primeira medida tomada pelo grupo foi a criação de um 
mecanismo de solidariedade entre os estados para o compartilha-
mento de leitos, insumos, aparelhos e medicamentos conforme a 
urgência de cada região

Santa Catarina. Essa agilidade 
salva vidas”, explicou o governa-
dor do Rio Grande do Sul, Eduar-
do Leite.

Vacinas 
Outro ponto é a união de esforços 
por meio da criação de um fundo 
único para prospecção e possível 
compra de vacinas de diferentes 
laboratórios do mundo. 

Os três governadores reafirma-
ram, contudo, que todas as vaci-
nas adquiridas pelo consórcio do 
Sul serão encaminhados para o 
Ministério da Saúde como forma 
de encorpar e dar mais agilidade 
ao Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI). Ou seja, serão usa-
das na proteção de todo o País, 
e não apenas na população resi-
dente no Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

Ministério da saúde
Durante a reunião com os repre-
sentantes do Ministério da Saúde 
os três governadores reforçaram o 
pedido por agilidade na distribui-
ção de medicamentos, especial-
mente sedativos, aparelhos como 
monitores e respiradores, além de 
maior celeridade na aquisição de 
vacinas.

Jonathan Campos/AEN

As doses começaram a ser despachadas para as Regionais de Saúde 
nesta quinta-feira (16) Américo Antonio/SESA
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VESTIBULAR  UNIVEL 2021

VAMOS 
FALAR DE 

FUTURO

INSCRIÇÕES ONLINE

U N I V E L . B R 4 5  9 8 8 0 1 . 7 8 8 5

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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CASCAVEL

Neusa de Oliveira, do Cancelli, vai 
optar pelo pagamento parcelado 
Acervo pessoal

O proprietário de imóvel poderá optar pelo pagamento do IPTU em cota única, com 10% de desconto, ou par-
celar em até nove vezes Secom

O número de casos ativos da 
Covid-19 em Cascavel des-
pencou, desde a suspensão do 
transporte coletivo. As medidas 
restritivas para funcionamen-
to do comércio e a redução da 
circulação de pessoas dentro 
dos ônibus contribuíram para 
que os 1084 casos ativos, em 2 
de março, caíssem para os 680, 
registrados no relatório de se-
gunda-feira (15). O êxito na 
medida permite a programa-
ção do retorno da operação do 
transporte de passageiros, para 
a próxima segunda-feira  (22).

Retorno seguro
O retorno deverá ser seguro e 
ter algumas restrições como 
a lotação máxima de 50% dos 
ônibus, abaixo dos 70% que são 
permitidos atualmente. As em-
presas deverão utilizar a frota 
total - 135 veículos - nos horá-
rios de pico. Além disso, será 
reativada a Linha Expresso (li-
nha direta), entre os terminais 
Leste/Oeste. Essa linha terá cir-
culação pelas ruas Paraná, Ere-
chim e Rio Grande do Sul.

As empresas deverão, ainda, 
deixar carros extras nas pro-
ximidades dos terminais para 
acionamento imediato, em 
caso de excesso de passageiros. 
O sistema de transporte irá fun-
cionar das 6h até o horário do 
toque de recolher.

Segundo a Transitar, até o dia 
4 de abril continuarão suspen-
sas as gratuidades para idosos e 
o cartão estudante até o dia 28 
de março. Em todos os termi-
nais de transbordo será intensi-

fi cada a fi scalização do cumpri-
mento das medidas sanitárias, 
como distanciamento social, 
uso de álcool em gel e obrigato-
riedade da máscara facial.

As empresas concessionárias 
devem continuar mantendo os 
mesmos critérios de higieniza-
ção que já vinham sendo apli-
cados no embarque e desem-
barque dos passageiros, com 
transporte de apenas 50% da 
capacidade do veículo. Os usu-
ários deverão observar as de-
marcações dentro dos veículos, 
pois todos foram demarcados 
considerando esse limite.

Tabela
A tabela especial de circulação 
do transporte coletivo a par-
tir de segunda-feira (22) estará 
disponível no site da Transitar. 
Ela foi elaborada com base nas 
medidas de controle de propa-
gação do coronavírus e, devido 
ao toque de recolher, o serviço 
funcionará das 6h às 20 horas.

Transporte coletivo 
será retomado na 
segunda-feira com 
50% da lotação 

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Começam a ser entregues na 
próxima semana, aos cerca de 
141 mil contribuintes, o carnê do 
IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) e também referente 
a taxa de lixo, cobrados anual-
mente dos cascavelenses.

Assim como nos anos anterio-
res, o proprietário de imóvel po-
derá optar pelo pagamento em 
cota única - com 10% de descon-
to, ou ainda fazer o parcelamento 
em até nove vezes. O pagamento, 
de acordo com o Município, co-
meçará a ser feito no dia 26 de 
abril.

A previsão, segundo a Secreta-
ria de Finanças, é de que sejam 
arrecadados R$ 71 milhões re-
ferente ao IPTU e outros R$ 29,1 
milhões relacionados a taxa de 
lixo.

Neusa de Oliveira, proprietária 
de um apartamento no bairro 
Cancelli, disse que, assim como 
nos anos anteriores, fará o paga-
mento de forma parcelada. “Há 
alguns anos faço o pagamento 
parcelado. Por mais que o des-
conto de 10% seja atrativo, como 
sou sozinha e não tenho uma 
renda elevada, e claro preciso pa-
gar as ouras despesas, vejo que o 
parcelamento não pesa no meu 
orçamento”. Para a primeira par-
cela, ela disse que já deixou o va-
lor reservado. “Vi que as parcelas 
serão praticamente no mesmo 
valor do ano passado, somente 

com a correção monetária nor-
mal, sem aumento, então já estou 
me programando”.

Já o aposentado Edmundo 
Oleinik, proprietário de dois ter-
renos no centro da cidade, disse 
que vai aproveitar o desconto 
oferecido. “Logo no início do ano, 
todos os anos, me organizo por-
que já sei que tem essas contas 
pra pagar. Por ser um imóvel no 
centro, o valor do imposto é mais 
alto. Aí vendo a proporção do 
desconto de 10%, vale a pena”. Ele 
cita que já queria inclusive ter ido 
até a prefeitura pra fazer o paga-
mento. “Até brinquei que não dá 
pra fi car com esse dinheiro guar-
dado tendo uma conta pra pagar 
não é? Mesmo porque o valor que 
recebo na poupança, por exem-
plo, é bem menor do que o juro 
que teria que pagar caso atrase a 
parcela”.

E é justamente essa uma das 
preocupações do Município: a 
inadimplência. Conforme a Se-
cretaria de Finanças, no compa-
rativo entre os pagamentos feitos 
em 2019 e 2020, houve uma leve 
queda na arrecadação e inadim-
plência. No ano passado foram 
arrecadados R$ 68 milhões com 
o IPTU, considerando os lança-
mentos daquele ano, e também 
ao pagamento dos valores rece-
bidos de dívida ativa. Em relação 
a taxa de lixo, o total arrecadado 
foi de R$ 27,4 milhões. O motivo 
da queda na arrecadação e da 

Município espera 
arrecadar mais de 
R$ 100 milhões com 
o IPTU e taxa de lixo
Carnês começam a ser entregues na próxima semana; 
pagamentos a partir do dia 26 de abril

inadimplência seria relacionado a 
pandemia do coronavírus.

Isenção
Para receber o benefício de isen-
ção, o contribuinte precisa aten-
der os requisitos impostos pela 
legislação municipal. Para 2021, 
serão isentas dos tributos como 
IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e 
Taxa de Proteção a desastres apro-
ximadamente 10 mil famílias.

Reajuste
Os valores aplicados de reajuste 
do IPTU de Cascavel não sofrem 
alteração desde 2019, quando foi 
atualizada a Planta Genérica de 
Valores (PGV) dos imóveis da ci-
dade.

Para 2021, não houve aumento 
real dos tributos, assim como no 
ano passado. A atualização leva 
em conta a variação do IPCA en-
tre novembro de 2019 e outubro 
de 2020, que foi de 3,92%, para a 
UFM, obrigatório por lei.

O retorno deverá ser seguro e 
ter algumas restrições como 
a lotação máxima de 50% dos 
ônibus, abaixo dos 70% que 
são permitidos atualmente. As 
empresas deverão utilizar a 
frota total - 135 veículos - nos 
horários de pico

50%
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O quadro da pandemia mudou 
radicalmente em pouco mais de 
três semanas em Cascavel. Quan-
do tudo parecia caminhar para 
um início de ano tranquilo e mais 
próximo de uma normalidade, o 
que se viu foi uma reviravolta tris-
te em todos os sentidos. A varian-
te brasileira do coronavírus, a P1, 
se espalhou pelo país e desde os 
últimos dias de fevereiro o quadro 
se agravou – o que não foi surpre-
sa para quem está dia e noite de-
bruçado em números e projetava 
esse quadro. Só em Cascavel, até 
esta quinta-feira (18) já eram 155 
mortes em 18 dias, o que faz de 
março um mês histórico da pior 
forma possível. E ainda faltam 13 
dias para o fi nal do mês.

Para entender como se chegou 
até esse estágio é preciso voltar 
no tempo. Havia uma apreensão 
de que o fi nal de janeiro seria de 
pressão e possível colapso no sis-
tema de saúde devido às festas 
de fi m de ano. Esse temor não se 
concretizou nos 30 dias seguintes 
a 31 de dezembro – Manaus, na-
quele período vivia a crise da falta 
de oxigênio e a explosão de casos 
com a nova variante. O cenário de 
janeiro e início de fevereiro trou-
xe uma falsa tranquilidade para 
o Oeste do Paraná, impulsionada 
pelas férias de verão e o início da 
vacinação, mesmo a conta gotas.

O contexto era tão favorável 
que a prefeitura de Cascavel che-
gou a anunciar a retomada das 
aulas presenciais na rede pública 
municipal, inscrições para o pro-
grama FeliCidade do Idoso e rea-
briu o Zoológico.  

Mas, repentinamente, um vo-
lume maior de casos começou a 
ser registrado e o cenário come-
çou a mudar. Zoológico foi fecha-
do, retorno das aulas foi adiado e 
um clima de apreensão fi cou no 
ar quando no dia 26 de fevereiro 

Março já é o mês mais letal 
da pandemia em Cascavel

Em 18 dias já foram registrados 155 óbitos relacionados à covid-19. Ainda faltam 13 dias para o fi m do mês

Evolução das mortes por covid-19 em Cascavel

CASCAVEL

Nem mesmo a ampliação dos leitos de UTI impediu o aumento do número de mortes Geraldo Bubniak/AEN

Paranhos assina a criação do comitê de crise Secom
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Paranhos assina decreto que ofi cializa o Comitê de Crise 
O prefeito Leonaldo Paranhos 
assinou na última terça-feira 
(16) o decreto que institui o “Co-
mitê de Crise para Supervisão e 
Monitoramento dos Impactos 
da Pandemia da Covid-19” em 
Cascavel. Trata-se de um órgão 
de articulação da ação gover-
namental e de assessoramento 
ao prefeito sobre a situação de 
questões relacionadas à pande-
mia.

Pelo decreto, o comitê será 
coordenado pelo chefe de Ga-

o Governo do Estado suspendeu 
todas as atividades não essenciais. 

De lá para cá, as notícias não 
foram boas. Não só para o comér-
cio que mais uma vez amargou 
fi car de portas fechadas por vá-
rios dias, mas principalmente no 

binete, Thiago Stefanello e será 
composto, ainda, pelos secretá-
rios de Saúde, Segurança e Pro-
teção à Comunidade, Desen-
volvimento Econômico, além 
do presidente do Instituto de 
Planejamento, procurador-ge-
ral e o coordenador do Centro 
de Operação em Emergência 
(COE). Também integra o comi-
tê o vice-prefeito, Renato Silva.

O comitê já havia se reuni-
do informalmente, mas agora 
foi instituído ofi cialmente por 

meio de decreto. As reuniões 
acontecerão sempre que houver 
necessidade e serão convocadas 
pelo coordenador, que poderá 
convidar para participar mem-
bros dos poderes Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público.

De acordo com Thiago Ste-
fanello, coordenador do comitê, 
as atuações serão desenvolvidas 
de forma coordenada com o 
Comitê de Operações Especiais 
(COE) para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

Situação de emergência
Na mesma solenidade, também 
foi assinado o decreto que es-
tendeu a situação de emergên-
cia no Município de Cascavel 
até o dia 30 de junho. A medida 
foi tomada em razão do risco 
de surto do novo coronavírus.

campo da saúde. Rapidamente os 
leitos exclusivos de covid foram 
sendo ocupados e em menos de 
uma semana já faltavam vagas de 
UTI na macrorregião Oeste. 

Os boletins diários da Secretaria 
de Saúde, que até então registra-

vam uma, duas, no máximo cinco 
mortes por covid ao dia, passaram 
a apresentar números acima de 
10. O maior foi na última terça-
-feira (16), quando o boletim no-
ticiou 16 óbitos pelo novo corona-
vírus na cidade. 

O pior mês
O agravamento da situação é vi-
sível nos gráfi cos e números. Até 
o fi nal do ano de 2020, Cascavel 
havia registrado 229 óbitos. E ago-
ra, somadas as mortes de janeiro, 
fevereiro e dos primeiros 18 dias 
de março, já são 252, superando o 
ano passado inteiro. 

Com os leitos de UTI lotados, 
pessoas passaram a morrer nas 
UPAs e até em casa, por falta de 
vagas nos hospitais. Até então o 
mês de julho de 2020 havia sido 
o mais letal, com 53 óbitos. Mas, 
bastaram oito dias do mês de 
março para essa marca de vidas 
perdidas ser superada. 

O salto em Cascavel é muito sig-
nifi cativo, 155 mortes em 18 dias, 
média de uma vítima a cada 2 ho-
ras e 47 minutos. 

Mudança de perfi l
O momento mais grave da crise 
do coronavírus no Estado e tam-
bém especifi camente em Cas-
cavel, revela uma série de indi-
cadores que apontam para uma 
possível mudança no curso da 
pandemia na região.

Um destes fatores está na mor-
talidade que em março também 
aumentou muito entre os não 
idosos, ou seja, pessoas com me-
nos de 60 anos de idade.

Das 155 mortes registradas até 
aqui, 41 foram de pessoas abai-
xo dos 60 anos. Inclusive, de três 
jovens, com idades entre 22 e 25 
anos.  

O aumento dos casos de inter-
nação e morte entre a população 
não idosa pode estar relacionado 
à falta de cuidado com as medidas 
básicas de proteção, como uso de 
máscara e evitar aglomerações. 
Apesar do crescimento expressivo 
entre as vítimas com menos de 60 
anos, a covid-19 segue sendo uma 
doença mais grave entre idosos. 
Foram 114 pessoas com mais de 
60 anos que pereceram nestes 
primeiros dias de março. 

Outra questão que chama a 
atenção é o fato de mais pessoas 
sem comorbidades associadas à 
covid estarem morrendo. Antes 
de março, era difícil ter alguma ví-
tima sem algum outro problema 
de saúde associado. Agora, isso já 
vem acontecendo com mais fre-
quência. No último sábado (13), 
por exemplo, das sete vítimas fa-
tais, cinco não tinham comorbi-
dades. 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É hora de buscar autoconhecimento, 
mais contato com a espiritualidade e 
a capacidade de saber ouvir e espe-
rar. O momento pede reflexão para 
organizar os milhões de pensamen-
tos que podem vir com força total.  

Touro  (21/4 a 20/5)
Você pode se sentir mais sensível 
e intuitivo e vale a pena ouvir o que 
está além da razão. O clima é de 
mais profundidade e você pode se 
sentir com mais conexão com as 
pessoas de quem gosta.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Você pode se sentir mais envolvido 
com as questões da sua carreira, 
mais inspirado com novas ideias e 
morrendo de vontade de conquis-
tar o sucesso. Pode realizar sonhos 
profissionais, ter mais visibilidade e 
boas notícias. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Pense nas viagens que ainda quer 
fazer, nos cursos que deseja se ins-
crever, nos assuntos nos quais quer 
se aprofundar... E vá anotando cro-
nogramas e metas para que possa 
realizar os seus sonhos mais profun-
dos. A arte é uma boa dica para viver 
melhor esse momento. 

Leão  (22/7 a 22/8)
É importante ouvir a intuição, escu-
tar seu coração e estar aberto ao 
diálogo verdadeiro em todas as re-
lações. Talvez seja preciso tocar nos 
assuntos mais delicados e repensar 
a forma como você cria intimidade. 
Sonhar com o futuro junto e planejar 
é fundamental nas relações.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O clima é de mais sensibilidade e afe-
to no amor e nos relacionamentos fa-
miliares ou amorosos. Nas parcerias 
profissionais, é preciso saber ouvir. 
Sua intuição nunca esteve tão forte, 
saiba escutá-la.

Libra  (23/9 a 22/10)
Aproveite o aumento da sensibilida-
de para entender o que está sentindo 
e o que quer da sua vida. Opte por 
rotinas mais saudáveis e momentos 
mais prazerosos. Ouvir música ou 
exercitar seus dons artísticos pode 
ajudar a encontrar saídas mais cria-
tivas para os problemas.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Não decida com tanta antecipação. 
Assuntos ligados aos amores e afe-
tos e aos filhos são destaque e pe-
dem mais atenção ,sensibilidade e 
cuidados. Um momento bom para re-

pensar os momentos de prazer e in-
cluir coisas divertidas em sua rotina.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
O período é de mais sensibilidade, 
conversas profundas e inspiradoras, 
especialmente com amigos mais 
próximos, amores e familiares, en-
fim, com as pessoas com quem você 
tem mais intimidade. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
As conversas tendem a ser inspirado-
ras e cheias de insights e ideias fan-
tásticas. Use mais a sua criatividade 
e não tenha medo de se posicionar. 
Você pode inspirar muita gente. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Pense em cuidar mais de perto do 
que é mais importante para você e 
para sua vida. Você pode investir 
mais em seus sonhos e começar 
coisas novas a partir daí. Use mais a 
sua intuição para escolher suas prio-
ridades.

Peixes  (20/2 a 20/3)
O céu do momento é de inicio de 
ciclos e novos caminhos para você, 
que pode transformar sonhos em 
realidade. Saiba se ouvir e se comu-
nicar e inspire as pessoas que estão 
à sua volta. 

Humor

Cruzada

Como no Polo Norte
Joãozinho chega em casa depois 
da escola. A mãe pergunta:
- Como foi na escola hoje, João-
zinho?
- Foi como no Polo Norte.
- Como assim, Polo Norte?
- Tudo abaixo de zero.

Na contramão
E o Manuel entra com tudo numa 
contramão. Dá azar e é parado 
por um guarda, no ato:
- Onde o senhor pensa que vai?
- Bem, seu guarda, eu estava a 
ire ao cinema, mas parece que 
me atrasei. Está todo mundo a 
voltaire!

Problema nos olhos
O caipira leva a mulher, que está 
com problema nos olhos, para 
uma consulta na cidade. Chegan-
do ao consultório, pergunta:

- É o senhor que é o olhista?
O médico responde:
- Eu sou o oculista.
- Vamo imbora, muié, que tua 
doença é nos óio...

Cowboy valente
O cowboy deixa o saloon, depois 
de uns bons tragos, e na hora de 
montar
em seu cavalo descobre que o 
animal está com os testículos 
pintados de verde.
Furioso, faz meia volta sobre as 
botas de bico fino, invade o bar e 
desafia, aos gritos:
- Quem foi o imbecil que fez aqui-
lo com meu cavalo?
 Lá no fundo levanta-se um 
homenzarrão com quase dois 
metros de altura, barba de uma 
semana por fazer, dois revólveres 
na cintura e berra a plenos pul-
mões:
- Fui eu! Por que, algum proble-
ma?
- Problema nenhum, moço. Eu só 
vim avisar que a primeira mão de 
tinta já secou.

SAÚDE

O medicamento Remdesivir foi 
aprovado como alternativa para o 
tratamento do novo coronavírus. 
A notícia foi dada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), através de um anúncio 
feito por Gustavo Mendes, gerente 
geral de Medicamentos e Produ-
tos Biológicos. Pela primeira vez, 
um remédio poderá indicar em 
sua bula o uso em casos de co-
vid-19.

Inicialmente desenvolvido para 
o tratamento de ebola, o remédio 
demonstrou resultados promisso-
res contra a covid-19 nas primei-
ras análises in vitro. Entretanto, 
apesar de já ter recebido a apro-
vação para o uso nos Estados 
Unidos em outubro de 2020, o 
medicamento ainda é contraindi-
cado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) devido à falta de 
estudos que demonstrem resulta-
dos clínicos concretos.

Ainda não foram divulgados os 
protocolos para o início do uso da 
droga no Brasil, como a forma que 
será aplicada ou se há restrições 
de acordo com cada quadro de 
saúde.

Em um projeto de pesquisas 
realizado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), chamado de 
Solidarity, foi revelado que alguns 
dos remédios que vinham sendo 
analisados desde o começo da 

pandemia possuem pouca ou ne-
nhuma eficácia no tratamento da 
covid-19. Entre eles estão: hidroxi-
cloroquina, lopinavir, interferon e o 
remdesivir.

Segundo a OMS, até o momen-
to, os corticóides são os únicos 
medicamentos que apresentaram 
resposta positiva em casos mode-
rados e graves de infecção por co-
ronavírus. Um pesquisa brasileira, 
publicada no periódico científico 
Journal of the American Medical 
Association (Jama), revelou que 
o uso de dexametasona ajuda a 

reduzir o tempo de internação de 
pacientes adultos por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave causa-
da pela covid-19 que precisam de 
respiração mecânica.

“O estudo indicou que o uso de 
dexametasona em pessoas que 
precisam de oxigênio diminui a 
internação e mortalidade. Mas, de 
maneira alguma, é para o paciente 
tomar o corticoide em casa, já que 
ele pode fazer mal ao organismo”, 
explica Ivan Franca, infectologis-
ta do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz.

Anvisa autoriza uso de Remdesivir 
no tratamento da covid-19
O antiviral é o primeiro medicamento a ser aprovado no Brasil para tratar casos de 
infecção pelo novo coronavírus

Remdesivir é o primeiro medicamento aprovado no Brasil para tratar 
casos de coronavírus Divulgação
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O castigo pela ousadia dos far-
roupilhas, que ainda em no-
vembro de 1839 preparavam 
um ataque à Ilha do Desterro 
(Florianópolis), foi um con-

tra-ataque fulminante das forças imperiais. 
Mais de três mil homens por terra e por 

mar uma frota de 13 navios retomaram La-
guna em 15 de novembro, expulsando os re-
beldes e pondo fi m à República Juliana.

Mas a possibilidade de um avanço consis-
tente dos farroupilhas ao Paraná, na virada 
para 1840, abriu os olhos do governo impe-
rial para a importância estratégica desta re-
gião, seja para conter a rebeldia fortemente 
organizada no Sul, como para conter o ex-
pansionismo argentino.

Desenha-se a marcha para o Oeste
Nomeado em 20 de novembro de 1839 pelo 
governo paulista para a espinhosa tarefa de 
dissuadir confl itos na frente de ocupação 
dos Campos de Palmas, o comandante da 
força de Municipais Permanentes, capitão-
-mor Hermógenes Carneiro Lobo Ferreira, 
chegou em 20 de abril de 1840, não sem difi -
culdades, aos Campos de Palmas.

Ali “implanta seu abarracamento dentro 
de uma região de campo, nos lajeados cha-
mados de Caldeira e Cachoeira, lugar que 
deveria se estabelecer a povoação” (Joaquim 
José Pinto Bandeira, Notícia da descoberta 
do Campo de Palmas). 

O interior do Paraná estabelece agora 
sua nova frente de ocupação – o Sudoeste. 
A conquista do Oeste se desenha: avançará 
acompanhando o Rio Iguaçu.

Presentes e militarização indígena
A missão pacifi cadora de Hermógenes Fer-
reira em Palmas era dupla: conter os índios 
e mediar os confl itos de interesses empresa-
riais dos dois grupos rivais de colonos bran-
cos. 

Para acalmar de vez os índios a tática ado-
tada foi reprisar a fórmula consagrada de 
oferecer presentes e estimular os nativos a 
obedecer para ganhar utensílios e bens dos 
quais não dispunham na mata. 

Ferreira foi além: decidiu conceder pos-
tos de chefi a militar aos caciques da região 
para enquadrá-los aos propósitos do projeto 

paulista de colonização.
Com isso, a região passou a contar 

com um cacique indígena na pleni-
tude de seu poder sobre a área: 

Vitorino Condá. 
O habilidoso coman-
dante Hermógenes 
combinava ações mi-

litares e entendimentos 
com os líderes indígenas 
ao mesmo tempo em que 
impunha a presença da 
autoridade militar do Im-

pério e do governo paulista 
na região.

Golpe da Maioridade
Em 23 de julho de 1840, o adolescen-

te Pedro II tem sua maioridade declarada, 
embora esteja ainda com apenas 14 anos, 
sete meses e 22 dias. 

O Golpe da Maioridade tinha o objetivo de 
preparar a imediata coroação do imperador 
e transformar qualquer rebeldia frente ao 
governo regencial em ato de lesa-majestade.

Nas Eleições do Cacete, como fi cou cé-

lebre o pleito de 1840, os liberais venceram 
com violência e artimanhas, o que não im-
pediu os conservadores de reagir para em 
breve regressar ao controle do Império.

No interior, a tática do comandante Her-
mógenes funcionou e manteve meses de 
boa convivência com os índios, mas em 
maio de 1841 tudo também mudou.

O capitão Domingos Ignácio de Araújo, 
um dos árbitros das pendengas no interior, 
indicou outro notório desbravador do inte-
rior paranaense – Pedro de Siqueira Côrtes 
– para assumir o comando da Companhia 
de Permanentes da Polícia em Palmas, subs-
tituindo o capitão Hermógenes Ferreira. 

Coroação conservadora
Côrtes, líder de um dos grupos empresariais 
que disputavam a exploração econômica 
da região, teria como segundo comandante 
José Joaquim d’Almeida, furriel da Guarda 
Nacional.

Os dois tinham interesse na povoação e já 
estavam acampados no local. Seus nomes 
foram avalizados pelo comandante superior 
das Legiões da Guarda Nacional do Sul da 

Província, coronel João da Silva Machado. 
Tão ou mais importante que o grupo no 

comando, assinalava Machado, era a ques-
tão estratégica: o controle do território entre 
os rios Uruguai e Iguaçu e a fronteira com os 
“estados espanhóis [Argentina e Paraguai] 
com quem um dia deveremos estabelecer 
divisas certas e permanentes, visto que por 
ali não cruzaram as demarcações no tempo 
em que, entre as coroas de Portugal e Espa-
nha, se fi zeram naquela fronteira”.

Machado mirava o quadro internacional, 
mas a polarização política nacional trazia 
tudo para o corpo a corpo interno. Nele, 
coroação do imperador adolescente Pedro 
II, em 18 de julho de 1841, fez o pêndulo do 
poder se inclinar novamente para os con-
servadores.

O pêndulo paranaense
Os liberais não se conformam com o retro-
cesso e ameaçam pôr abaixo a nova legisla-
ção, se preciso até com o recurso às armas. 

O padre Diogo Feijó, um dos mais impor-
tantes líderes liberais, dirá: “Não é crime pe-
gar em armas para restaurar a Constituição”.

Diante do acúmulo de tensos aconteci-
mentos, o ano de 1842 seria decisivo para o 
propósito paranaense de se emancipar de 
São Paulo. 

A partir daí as lideranças do Paraná vão 
sair de uma posição subalterna e secundá-
ria para agir com desenvoltura também na 
cena principal do Império. 

Se eles aderissem à Revolução Farroupi-
lha e à iniciante Revolução Liberal paulista 
causariam uma nova e perigosa situação 
para o Império: o risco de perder São Paulo 
e o Sul talvez para sempre.

 Assim, de uma só penada as vilas de 
Curitiba e Paranaguá sobem à categoria de 
cidades com a lei provincial nº 5, de 5 de fe-
vereiro de 1842. A agora Cidade de Curitiba 
possuía nessa época apenas 5.819 habitan-
tes.

Dois dias depois, em 23 de março de 1842, 
forma-se o Ministério Regressista, encabe-
çado pelo mineiro Honório Hermeto Car-
neiro Leão (1801–1856), futuro Marquês de 
Paraná. 

Fora do poder, liberais se agitam
O cenário nacional muda e a Província de 
São Paulo, ainda governada por liberais, agi-
ta-se. 

Carneiro Leão, à frente do Conselho de 
Estado, governo político do Brasil sob o rei-
nado de Pedro II, recomenda ao imperador 
dissolver a nova Câmara dos Deputados, 
eleita com maioria liberal em eleições frau-
dulentas. 

Isso acontece em maio de 1842, acenden-
do o estopim da Revolução Liberal.

O líder revolucionário, Tobias de Aguiar, 
não era nenhum estranho aos paranaen-
ses. Tinha relações com os fazendeiros dos 
Campos Gerais e quando governou São 
Paulo criou a Prefeitura de Curitiba, depois 
extinta pelas manobras dos conservadores. 

Foi ele quem levantou a necessidade de 
ocupar os Campos de Palmas para fazer 
frente aos interesses anglo-argentinos e pa-
raguaios no Oeste e Sudoeste do Paraná de 
hoje.

Agora Aguiar era um revolucionário. Para 
onde o Paraná penderia: para os conserva-
dores que voltavam ao poder ou para os li-
berais de Aguiar e do padre Feijó?

com um cacique indígena na pleni-
tude de seu poder sobre a área: 

Vitorino Condá. 

autoridade militar do Im-
pério e do governo paulista 

na região.

Golpe da Maioridade
Em 23 de julho de 1840, o adolescen-

te Pedro II tem sua maioridade declarada, 
embora esteja ainda com apenas 14 anos, 
sete meses e 22 dias. 

O Golpe da Maioridade tinha o objetivo de 
preparar a imediata coroação do imperador 
e transformar qualquer rebeldia frente ao 
governo regencial em ato de lesa-majestade.

Nas Eleições do Cacete, como fi cou cé-

Revés farroupilha 
favorece avanço 
da colonização 

Pedro II é corado imperador com quinze anos de idade

Truque do comandante Hermógenes para 
zerar a “ameaça indígena” foi dar aos índios 

apoio social e... armas

Na Arena Condá, 
em Chapecó, 
que fez parte 
do Paraná até 
1916, homena-
gem ao cacique 
mais famoso 
dos Campos de 
Palmas 
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PONTO FINAL

O Cascavel Futsal estreia hoje 
(19) no Campeonato Paranaense 
de Futsal 2021. A equipe entra em 
campo a partir das 18 horas, con-

tra o Coronel Futsal. A partida 
será sem público, no Ginásio 
da Neva. Os torcedores pode-
rão acompanhar o jogo pelo 

Youtube e Facebook do 
Cascavel Futsal.

Cascavel 
Futsal Apesar do elevado número de casos 

de coronavírus no Município, Casca-
vel comemora pela terceira semana 
seguida a manutenção nos dados 
referente a dengue. Conforme o bo-
letim epidemiológico divulgado na 
terça-feira (16), no atual calendário 
epidemiológico, iniciado na última 
semana de julho de 2020, Cascavel 
registrou 83 casos de dengue de um 
total de 1.762 casos suspeitos noti-
fi cados.

O ex-presidente da AREAC (Associação Regional dos Engenhei-
ros Agrônomos de Cascavel), Milton Locatelli (foto), faleceu 
esta semana aos 59 anos, vítima da covid-19. Ele estava hos-
pitalizado num hospital de Palmas, no estado do Tocantins, e 
não resistiu à doença. O engenheiro agrônomo foi presidente 
da AREAC de 2011 a 2013. Seu corpo foi cremado em Goiânia. 

As ações coordenadas do 
município, em parceria com 
outros órgãos e entidades, 
fi zeram com que Cascavel 
sentisse menos o efeito da 
crise gerada pela Covid-19, 
principalmente na questão 
do emprego. Segundo os nú-
meros divulgados pelo Caged 
esta semana, Cascavel abriu 
5.566 vagas em janeiro e fe-
chou 4.277, o que resultou no 
saldo positivo de 1.289 novos 
empregos formais. Entre as 
dez maiores cidades do Pa-
raná, Cascavel só fi cou atrás 
de Londrina, que gerou 44 em-
pregos a mais, e de Curitiba, 
que teve um saldo positivo de 
5.624 novos empregos.

Sem casos

Mais uma vítima 

Geração de 
empregos Uma pessoa morreu e oito fi caram feridas em um acidente en-

volvendo um Bora e um Corsa na manhã de sábado (13) em 
Cascavel. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), 
uma mulher com dois fi lhos seguia pela PR-486 que liga Casca-
vel a Tupãssi, quando o condutor do Bora, que era ocupado por 
seis pessoas, teria dado sinal de luz para que ela parasse o veí-
culo. Como isso não ocorreu, ele acabou batendo na traseira do 
Corsa, que foi arremessado para fora da pista. Com o impacto, 
o Bora capotou e o motorista, identifi cado posteriormente como 
Fábio Junior Camargo da Cruz, faleceu na hora.

Ruas “esquecidas” nos bairros 14 de Novembro, Rivadávia, Neva, 
Canadá e Nova Itália e Lago Azul estão recebendo um benefício 
pleiteado há muitos anos: pavimentação asfáltico. Segundo o 
prefeito Leonaldo Paranhos, são 82 obras em andamento neste 
momento, em 14 avenidas e 700 mil metros quadrados de asfal-
to em vários pontos da cidade.

Muito conhecido na região, o ex-diretor geral brasileiro de 
Itaipu, Jorge Samek, está hospitalizado na UTI do Hospital 
Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, região metropoli-
tana de Curitiba. Samek contraiu covid-19 e está intubado, inspi-
rando cuidados. Segundo o último boletim médico ele tem 
apresentado boas perspectivas de recuperação. Jorge Sa-
mek foi diretor de Itaipu de 2003 até 2016. 

Acidente na rodovia

Asfalto

Samek na UTI 

Policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) 
apreenderam na madrugada de ontem (18) três fuzis calibre 
556, em Cascavel. O armamento pertencia a um homem de 32 
anos, que seguia em um ônibus vindo de Guaíra, abordado 
pela equipe no Trevo Cataratas. Segundo o homem, que 
foi preso em fl agrante, os fuzis assim como três carrega-
dores vazios, tinham como destino a cidade de Curitiba.

A comissão organizadora do Show Pecuário confi rmou essa se-
mana que a edição deste ano, assim como ocorreu em 2020, 
também será on-line O 7º Show Pecuário 2021 está marcado 
para os dias 3 a 6 de agosto.  O Show Pecuário foi criado em 
2015 com o objetivo de ser um grande disseminador de tecno-
logia, informação e de novos negócios aos criadores de animais 
da região Oeste do Paraná. Além da feira dos expositores da in-
dústria, do comércio e da prestação de serviços, o evento sem-
pre buscou reunir bovinos de leite e corte, ovinos e equinos, pro-
mover leilões, julgamentos e balcão permanente de negócios. 
Palestras, workshops e reuniões também sempre fazem parte 
da programação da feira. O evento é organizado pelo Sindicato 
Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

Um caminhoneiro de Cascavel, identifi cado como Itacir José 
Krabe, de 45 anos, foi assassinado na madrugada de quarta-fei-
ra (17), em Paranaguá. Itacir foi morto a tiros e estava a trabalho 
pela transportadora Tranzal, de Cascavel. Conforme a empresa, 
o homem era funcionário da transportadora há quatro meses 
e que todo apoio necessário a família está sendo prestado. A 
Polícia Civil de Paranaguá investiga o caso. 

Fuzis na mala

Show Pecuário 2021

Morte no litoral

O Cascavel Futsal estreia hoje 
(19) no Campeonato Paranaense 
de Futsal 2021. A equipe entra em 
campo a partir das 18 horas, con-

tra o Coronel Futsal. A partida 
será sem público, no Ginásio 
da Neva. Os torcedores pode-
rão acompanhar o jogo pelo 

Youtube e Facebook do 
Cascavel Futsal.

Cascavel 
Futsal Policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) 
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