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Paraná e Mato Grosso do Sul deram esta semana mais um passo signifi cativo na consolidação do projeto da 
Nova Ferroeste, com a apresentação do estudo preliminar da nova ferrovia ligando Maracaju (MS) a Paranaguá 
(PR). Com 1.285 km de extensão, ela prevê ligação entre Maracaju e Cascavel, um novo traçado entre Guarapu-
ava e Paranaguá, ramal multimodal ligando Cascavel e Foz, e revitalização do atual trecho da Ferroeste entre 
Cascavel e Guarapuava. A previsão é de que a obra reduza em 27% o custo das exportações. O tempo de viagem 

entre Cascavel e Paranaguá também deve reduzir das atuais 100 horas para em torno de 18 horas.
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FIQUE LIGADO

A Segunda Turma do 
STF decidiu, por 
três votos a dois, 
que o ex-juiz Ser-

gio Moro foi parcial no julga-
mento do tríplex do ex-pre-
sidente Lula. Na prática, as 
situações foram invertidas, 
Lula foi inocentado e Moro é 
culpabilizado. Então, o ban-
dido é Moro e o mocinho é 
Lula.

O julgamento também fi -
cou marcado pelos comen-
tários furiosos de Gilmar 
Mendes contra Nunes Mar-
ques e o voto de “la donna è 
mobile” da ministra Cármen 
Lúcia, que em dezembro de 
2018 afi rmou que era “Moro 
é insuspeito” nesse mesmo 
julgamento.

No entanto, ela mudou o 
voto, agora pela suspeição do 
ex-juiz, porque se viu diante 
de “fatos novos”. Isso são pro-
vas obtidas ilegalmente, ou 
seja, as mensagens do Tele-
gram atribuídas a membros 
da Lava Jato, cujos celulares 
foram hackeados. No entan-
to, essas provas são inadmis-
síveis no processo, segundo a 
própria lei.

Isso derruba mais uma nar-
rativa: a de que a anulação 
das condenações de Lula em 
Curitiba eram para “salvar” 
Sergio Moro. Alguns levaram 
a sério essa afi rmação, até 
saiu em colunas nos jornais.

Agora eu me pergunto: o 
que os mais de 100 corruptos 
condenados na Lava Jato de 
Curitiba estão fazendo? Com 
toda certeza, uma festa, por-
que eles poderão usar o mes-
mo argumento de que Moro 
não foi imparcial.

Afi nal, depois dessa ênfase 
de tribuno de Gilmar Men-
des, certamente eles terão 
esperança de serem inocen-
tados.

STF inverte 
as coisas: 
o bandido 
agora é Moro 
e o mocinho, 
Lula

26 DE MARÇO
1912 - Estado do Paraná vende 20 
mil hectares à empresa Petry, Meier e 
Azambuja, para um projeto de coloniza-
ção na margem direita do Rio Paraná.
1888 - Nasce em Nonoai (RS) o pioneiro 
Manoel Ludgero Pompeu.
1953 - Aprovadas pela Câmara as pri-
meiras leis de Cascavel. A lei 2 adotava 
a legislação tributária de Foz do Iguaçu. 
Lei 3 determina a composição dos 
órgãos da administração municipal. Lei 
4 cria o quadro próprio do pessoal fi xo 
da Prefeitura.

27 DE MARÇO
1883 - Irrompe em Curitiba a Revolta do 
Vintém, protesto popular que terá um 
desfecho sangrento e levará o dirigente 
provincial Carlos Cavalcanti ao despres-
tígio.
1965 - Presidentes brasileiro e para-
guaio, Castelo Branco e Alfredo Stroess-
ner, inauguram a Ponte da Amizade.   
1969 - Inaugurado o trecho da BR-277 
ligando Cascavel a Foz do Iguaçu. 
1972 - Agenor e Laurentina Laura 
Miotto, Érico e Antônia Bublitz e Idília 
Xavier doam área para formar o campus 
da Unioeste.

28 DE MARÇO
1925 - Revolução tenentista: Forças 
legais cercam os revolucionários em 
Catanduvas, evitando que recebam o 
apoio da Coluna Prestes.      
1930 - Nasce Cascavel: José Silvério de 
Oliveira, o Tio Jeca, chega à Encruzilha-
da dos Gomes e começa a formar a vila  
que deu origem à cidade (imagem).

1.º DE ABRIL
1953 - Criado o perímetro urbano de 
Cascavel.

2 DE ABRIL
Dia Internacional do Livro Infanto-juvenil
1967 - Inaugurado Colégio Manoel Lud-
gero Pompeu, no Alto Alegre (foto).
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CHARGE

A Câmara de Cascavel aprovou 
esta semana um projeto que 
proíbe a circulação de veículos 
movidos por tração animal na 
cidade. É uma medida já adota-
da em muitos centros urbanos, 
visando principalmente prote-
ger os animais de maus-tratos, 
mas também oferecer maior se-
gurança ao trânsito e evitar aqueles dejetos indese-
jáveis espalhados ao longo da via pública. 

Segundo o próprio projeto, em Cascavel existem 
cerca de 60 pessoas que ainda usam esta modalida-
de de transporte para trabalho. São na sua maioria 
catadores de papelão e sucatas. 

Não é a primeira vez que matéria neste sentido 
tramita no Legislativo. Em 2007, quando ainda exis-
tiam cerca de 100 carroceiros trafegando na cidade, 
um outro projeto tramitou na Câmara. Ele preten-
dia estabelecer que carroças e charretes fossem em-
placadas e que tivessem sacolas coletoras de dejetos.

A intenção era boa, pois prometia acabar com 
três problemas básicos da tração animal: os dejetos 
espalhados nas ruas, o risco de acidentes e as cres-
centes denúncias de maus tratos por parte dos pro-
prietários destes animais. Mas, o tema esbarrou na 

chacota pública. O que imagi-
naram foi cavalo desfi lando pe-
las ruas da cidade usando fral-
da descartável. Foi o que bastou 
para a lei virar piada e acabar 
no esquecimento. 

Agora, a matéria apresenta-
da ainda no ano passado pelos 
vereadores Serginho Ribeiro e 

Fernando Hallberg, parece estar sendo levada mais 
a sério e pode vingar. 

Um ponto positivo é a emenda ao projeto que 
aumenta o prazo para que a lei seja regulamenta-
da e entre em vigor – de um ano para dois anos. Isso 
por que, tem muita gente, geralmente em situação 
de vulnerabilidade social, que depende deste trans-
porte para lhe prover o sustento. É preciso encontrar 
uma alternativa para estas pessoas. 

Também será necessário que se encontre uma des-
tinação para os animais, que não poderão ser sim-
plesmente abandonados à própria sorte. 

Mas, legitimamente, não podemos mais admitir 
que em pleno século XXI presenciar diariamente nas 
ruas de uma cidade desenvolvida como é Cascavel, 
carroças puxadas por cavalos por vezes famintos, se-
dentos e submetidos a todo tipo de maus-tratos.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

Domingos Pascoal Souza, sócio-proprietário 
da agência Dopps, sempre acompanhando o 

PRETO NO BRANCO.

EDITORIAL

Sem carroças 
na cidade

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Alexandre Garcia
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O médico e novo presidente do Consamu Oeste, pre-
feito Luiz Ernesto Giacometti (foto), de Palotina, tomou 

posse e prepara o anúncio da equipe. Ele vai exo-
nerar todos os cargos comissionados e confi r-

mou o atual diretor da 10ª Regional de Saúde, 
João Avanci, na diretoria geral, substituindo 

José Peixoto da Silva Neto, no cargo desde 
a criação da entidade e o principal respon-
sável pela implantação da gigantesca es-
trutura. São mais de 1.000 funcionários 

atendendo 43 municípios. No lugar de 
João, o indicativo é de que assumirá, 
interinamente, a servidora Patrícia Mon-
teiro Sommer ou seu colega Robson.O reeleito Leonaldo Paranhos (PSC) não precisa se 

preocupar com a condução da prefeitura caso resol-
va encarar candidatura a senador, vice-governador 
ou sucessão de Ratinho Massa. A certeza foi mani-
festada terça-feira passada pelo vice-prefeito Renato 
Silva (Republicanos), em entrevista à jornalista Laís 
Laíny, na Catve. O empresário se declara integrado à 
administração, prestigiado na equipe e pronto a co-
mandar o Executivo caso o titular se afaste. Renato 
acompanha as obras em andamento, com a missão 
de manter o ritmo.

Com ou sem pandemia, o rolo 
compressor da política partidária 
não dá folga. Quem está na or-
dem do dia é o secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto (foto), 

um dos assessores mais prestigiados pelo governador Ra-
tinho Massa. A proximidade com o chefe e a visibilidade 
nas mídias começam a incomodar. Fotos ao lado da petis-
ta Gleisi Hoffmann, bem como relatos de alinhamento dele 
com as esquerdas, ganharam destaque nas redes sociais 
tentando constranger. É especulado que o servidor corre 
risco de demissão porque caiu em desgraça junto a cole-
gas do secretariado e de deputados. A coluna soube que 
o titular da SESA não esconde interesse em disputar vaga 
na Câmara Federal, no próximo ano, contrariando aliados 
e adversários.

Renato Silva também con-
fi rmou que abençoou o in-
gresso do deputado esta-
dual Márcio Pacheco nas 
fi leiras do Republicanos. O parlamentar se prepara 
para deixar o PDT e compor o time de apoiadores 
da gestão Paranhos, contra quem não faz oposição.

Conhecido pela índole pacífi ca e 
perfi l conciliador, o vereador Ci-

dão da Telepar (foto), subiu o 
tom na sessão da Câmara, 
segunda-feira passada. Ele 
concordou com cobranças 
feitas pelo colega Celso Dal-

molin, ambos reclamando contra o mau comportamento 
de servidor da Sanepar durante atendimento tumultuado, 
domingo à tarde, em uma residência no Floresta. Os dois 
também cobraram soluções aos problemas dos morado-
res nos conjuntos Pazinatto, Quebec e Jaborá. Os mutuá-
rios não conseguem solucionar defeitos estruturais graves 
nas moradias. “Temos que ir pro cacete com essa gente”, 
defendeu Cidão, fazendo referência à Caixa Federal, con-
tratante da construtora responsável pelas obras.

Com o deputado Márcio Pacheco longe da linha de frente, fi gurando tem-
porariamente apenas como fi liado, o PDT de Cascavel demorou até defi nir 
o novo time na direção. E o jeito foi manter na presidência o veterano bri-
zolista Sady Bodanese, contrariando a expectativa de o vereador reeleito 
Serginho Ribeiro assumir a função. O parlamentar fi cou na vice, confi rme 
a provisória homologada pelo diretório estadual. Os demais integrantes 
são Samantha Sitnik (2ª vice), Marcelo Penafi el (secretário geral), Vau-
lene Gaspareto (secretária adjunta),  Paulo de Lima Bueno (tesoureiro), 

Anselmo Corbari (adjunto), advogado Marcelo Flopas (assuntos jurídicos), 
Irineu Pereira (comunicação), Daury Jandrey (organização e nucleação), 

Eli Terezinha (PDT Negro), Ana Paula (PDT Mulher), Professor Pablo (PDT 
Jovem) e o professor Kuaiva (presidente da Fundação Leonel Brizola).

O prefeito Leonaldo Paranhos, eleito nesta quinta-feira o vice de Giaco-
metti, tenta emplacar como titular da Regional seu ex-secretário da Sesau, 

enfermeiro Rubens Griep. Já o titular da Secretaria de Estado da Saúde, 
Beto Preto, quer um médico conduzindo os serviços. Os doutores Rodrigo 

Nicácio, Jorge Trannin, que já respondeu pelo órgão, e Rosemeri Tomé, 
esposa do ex-prefeito Lisias Tomé, também são especulados.

Troca-troca na Saúde 

Pacheco 
no Republicanos

Beto Preto 
apanha 

Reforço

Cidão joga 
duro 

PDT pacifi cado com Sady

Paranhos x Preto

O ex-vereador Rafael Brugnerotto, suplente da bancada do PL, já 
está dando expediente no Legislativo, qualifi cando os pareceres 
da Comissão de Justiça e Redação na função de assessor. Ele foi 
nomeado pelo presidente Alécio Espínola (PSC), na vaga da exo-
nerada Cristiane Farias Alves. O salário está na faixa dos R$ 6 mil, 
mesmo valor que ganhava assessorando a presidente da Transi-
tar, Simoni Soares. Integram a Comissão os governistas Contador 
Mazutti, Cidão da Telepar e Pedro Sampaio.

Da Transitar à Câmara ☆ O ex-vereador e atual su-
plente Fernando Hallberg 
chegou a montar chapa para 
disputar o comando do PDT 
cascavelense. Optou em prio-
rizar novos projetos na área 
empresarial. Um tem parceria 
com o escritório de advocacia 
Gallio & Boschirolli, engloban-
do as áreas jurídica e tecnoló-
gica. Hallberg cursa o segundo 
ano de Direito, na Univel.

☆ Ainda no PDT as notícias in-
dicam que o vereador Serginho 
Ribeiro avalia possível candi-
datura a deputado Federal, na 
eleição do ano que vem. Já o 
secretário geral da nova provi-
sória, Marcelo Penafi el, cogita 
disputar vaga na Assembleia, 
quem sabe preparando a de 
vereador em 2024. Sonhar é 
preciso.

☆ A rotatividade da mão de 
obra na comunicação em 
Cascavel é grande. Durante a 
semana o apresentador Nery 
Parangolé bateu o martelo e 
retornará à equipe da TV Taro-
bá, onde já apresentou o Tem-
po Quente, hoje no comando 
de Oziel Batatinha.

☆ E entre novidades na equi-
pe e grade de programação, 
quem está chegando na RIC 

Record é o ânco-
ra Gustavo Par-
ra (foto), oriun-
do da região 
de Londrina. 

Ele assumirá um 
reformulado Ba-

lanço Geral. 
Sucesso 
a todos.

☆ O Conselho de Segurança 
dá nota advertindo a popula-
ção para redobrar cuidados 
contra a bandidagem. Pede 
que o povo denuncie crimi-
nosos, como se a exposição 
não acarretasse riscos. É hora 
de virar o disco, cobrar mais 
ações de repressão por parte 
das autoridades do setor. Elas 
têm o mapa do crime, conhe-
cem as rotas e são treinadas.

☆ No Conjunto Riviera, na re-
gião Norte, milhares de mora-
dores vivem clima de medo. 
Mortes, arrombamentos, bri-
gas, drogas e outras agres-
sões são do cotidiano. Querer 
que lideranças locais apontem 
responsáveis e aguentem con-
sequências, é pedir demais.

O médico e novo presidente do Consamu Oeste, pre-
feito Luiz Ernesto Giacometti (foto), de Palotina, tomou 

posse e prepara o anúncio da equipe. Ele vai exo-
nerar todos os cargos comissionados e confi r-

mou o atual diretor da 10ª Regional de Saúde, 
João Avanci, na diretoria geral, substituindo 

José Peixoto da Silva Neto, no cargo desde 
a criação da entidade e o principal respon-
sável pela implantação da gigantesca es-

Troca-troca na Saúde 

Conhecido pela índole pacífi ca e 
perfi l conciliador, o vereador Ci-

dão da Telepar (foto), subiu o 
tom na sessão da Câmara, 

Cidão joga 
duro 

POLÍTICA

quem está chegando na RIC 
Record é o ânco-
ra Gustavo Par-
ra (foto), oriun-
do da região 
de Londrina. 

Ele assumirá um 
reformulado Ba-

lanço Geral. 
Sucesso 
a todos.

Bodanese, Serginho e Penafi el

FOTO: Flavio Ulsenheimer

Renato Silva também con-
fi rmou que abençoou o in-
gresso do deputado esta-
dual Márcio Pacheco nas 
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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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A primeira-dama do Paraná fala sobre as ações 
desenvolvidas pela Superintendência Geral de Ação Solidária

A primeira-dama do Paraná fala sobre as ações 
desenvolvidas pela Superintendência Geral de Ação Solidária

Paraná investe em ações 
de solidariedade e é 

reconhecido como o Estado 
mais Solidário do Brasil

Luciana Saito Massa:

ENTREVISTA

À frente do conselho da 
Superintendência Ge-
ral de Ação Solidária 
(SGAS), ligada à Se-

cretaria da Justiça, Família e Tra-
balho (SEJUF), a primeira-dama 
do Paraná, Luciana Saito Massa, 
comanda uma equipe concen-
trada em promover e estimular 
a cultura da ação solidária, en-
gajamento ético e o trabalho de 
voluntariado em todo o Estado.

Ações que se tornaram um 
verdadeiro desafi o desde o iní-
cio da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), mas que 
geraram resultados diretos de 
contribuições e ações solidárias, 
que ultrapassaram as barrei-
ras geográfi cas, como a recente 
ação da SGAS, juntamente com 
a Defesa Civil, para arrecadar 
roupas que foram doadas às ví-
timas das enchentes que atin-
giram o Estado do Acre, no últi-
mo mês. Foram 48 mil peças de 
roupas doadas por paranaenses 
para a população daquele esta-
do.

A campanha, que teve tam-
bém o apoio do Corpo de Bom-
beiros do Paraná, endossa o 
prêmio recebido pelo Governo 
do Paraná de “Estado mais soli-
dário do Brasil”, concedido pelo 
programa Pátria Voluntária do 
Governo Federal em 2020.

No mês da Mulher, a Asso-
ciação dos Diários do Interior 
(ADI), da qual o Preto no Bran-
co é associado, conversa com a 
primeira-dama do Estado, Lu-
ciana Saito Massa, presidente 
do Conselho de Ação Solidária, 
sobre essas e outras ações de-
senvolvidas pela Superinten-
dência Geral de Ação Solidária.

O Paraná foi o primeiro coloca-
do no prêmio de Ação Solidária 
2020, promovido pelo Ministé-
rio da Cidadania. Como foi re-
ceber esse reconhecimento? 
Luciana Saito Massa - O Paraná 
foi o grande vencedor da cam-
panha nacional, isso mostra que 
nosso estado, além de moderno 
e inovador, é o mais solidário do 
país. Formamos uma corrente 
do bem para auxiliar o próximo. 
Foi justamente este pensamen-
to que levou à criação do Prêmio 
de Ação Solidária Paraná que é 
um concurso de atividades so-
lidárias e voluntárias realizadas 
no âmbito da pandemia da Co-
vid-19.

O nosso objetivo principal é 
fortalecer o terceiro setor para-
naense e promover a valoriza-
ção e a divulgação de iniciativas 
já realizadas com sucesso pelas 
organizações durante o período 
de pandemia do coronavírus.

Em 2020 vimos a campanha 
Cesta Solidária alcançar as viti-
mas da crise econômica causa-
da pela pandemia. Quais são os 
próximos passos? 
Luciana Saito Massa – Ano pas-
sado foram arrecadas 150 tone-
ladas de alimentos que foram 
distribuídos à população mais 
vulnerável do Estado. A cam-
panha fez parte da força-tarefa 
“Menos Eu, Mais Nós”, da SGAS, 
em parceria com a Assembleia 
Legislativa, o Tribunal de Jus-
tiça, Ministério Público e o Tri-
bunal de Contas do Estado. Os 
alimentos foram doados por 
servidores públicos, empresas 
privadas e toda a população.

Nós lançaremos no dia 23 de 

março a segunda edição do pro-
grama, tendo em vista o agrava-
mento do cenário da pandemia 
em todo o Estado. Muitas famí-
lias do nosso estado estão so-
frendo com a fome e a falta de 
renda. 

Teremos a ajuda e o apoio 
da Defesa Civil e do Corpo de 
Bombeiros. Serão 131 pontos de 
coleta, em todo o Estado. As ci-
dades, os endereços e telefones 
serão disponibilizados na pági-
na da SGAS.

Eu convido a todos que pude-
rem vir conosco e abraçar essa 
causa, pode ser uma cesta bá-
sica ou qualquer alimento não 
perecível. Quanto mais pessoas 
vierem conosco, mais famílias 
ajudaremos. 

Quais as outras ações e proje-
tos especiais que estão sendo 
desenvolvidos pela superinten-
dência?
Luciana Saito Massa – Nós lan-
çamos neste mês o projeto Pás-
coa Solidária. Um dos objetivos 
é gerar renda para as famílias 
mais carentes por meio de cur-
sos de culinária.

A primeira turma a concluir o 
curso foi composta por  mulhe-
res, esposas ou parentes de pre-
sidiários que cumprem pena no 
Paraná, que aprenderam a fazer 

ovos de chocolate e produtos 
derivados, com foco na Páscoa. 

Além da capacitação, outro 
objetivo busca arrecadar ovos 
de Páscoa que serão distribuí-
dos para crianças e adolescen-
tes que vivem em unidades de 
acolhimento do Paraná.  O pro-
jeto arrecadou ovos de chocola-
te para crianças e adolescentes 
que estão nas unidades de servi-
ço de acolhimento institucional 
do Estado, como casas-lares e 
abrigos, em todo o Paraná.

ADI – Mesmo conceito já foi 
usado para a arrecadação de 
brinquedos para o Dia das 
Crianças de 2020. Como foi a 
realização desse projeto?
Luciana Saito Massa – Foi linda 
a Campanha Paraná Piá, os pre-
sentes foram doados a crianças 
de 0 a 12 anos, internadas ou em 
tratamento ambulatorial pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
dentro da rede de hospitais do 
Paraná. 

Durante o período de inter-
nação ou qualquer tratamento 
de saúde, o impacto emocional 
é muito grande, principalmente 
em tempos de pandemia. Dian-
te de toda a fragilidade desse 
momento, é a solidariedade 
de todos que fez a diferença na 
campanha Paraná Piá.

 A campanha foi para que nos-
sas crianças, o nosso bem maior, 
pudessem continuar a sonhar e 
sorrir e nos trazer cada vez mais 
a esperança de um futuro me-
lhor. Não deve ser diferente em 
2021.

Estamos no outono e logo te-
remos baixas temperaturas 
com a proximidade do inver-
no. Como o Governo se prepara 
para atender a população mais 
vulnerável?
Luciana Saito Massa – Ano 
passado criamos a campanha 
Aquece Paraná que teve o apor-
te do aplicativo Paraná Solidá-
rio. Justamente por conta do ce-
nário de pandemia, para evitar 
que as pessoas saíssem de casa. 
Tudo pôde ser feito por um celu-
lar, em casa, com segurança. Te-
remos novidades na campanha 
deste ano e logo iremos divul-
gar. Mas aproveito para esclare-
cer que as pessoas podem doar, 
calçados, cobertores, roupas de 
cama e qualquer outro item que 
tenha em casa, desde que em 
bom estado.

Estamos passando bastan-
te tempo em casa. É um bom 
momento de fazer uma limpa, 
organizar o armário e, o que 
não precisar mais, pode ir para 
a doação.
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PELO PARANÁPELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

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

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou três proje-
tos que reconhecem a ocorrência de estado de calami-
dade pública em 66 cidades do Paraná.  O pedido dos 
municípios é para a renovação da situação de calami-
dade até o dia 30 de junho de 2021.

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
instituições parceiras detectaram novas variações ge-
néticas em amostras do SARS-CoV-2 coletadas no Bra-
sil. As amostras que apresentaram essas mudanças 
foram coletadas em sete estados incluindo o Paraná.

Na expectativa da produção em escala de vacinas 
contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan e Fiocruz, o 
governo do Paraná prevê um fl uxo de 300 mil a 400 mil 
doses por semana para distribuir aos 399 municípios.

Durante reunião com secretários municipais da Saúde, 
o governador Ratinho Júnior (PSD), e o secretário-che-
fe da Casa Civil, Guto Silva (PSD), admitiram que toda 
a expectativa de aquisição de doses de vacinas contra 
o coronavírus está concentrada hoje na produção de 
laboratórios nacionais, o Instituto Fiocruz. “Quem vai 
salvar o Brasil da pandemia são os nossos institutos”, 
disse o governador (foto).

As obras previstas para rodovias das regiões Oeste e 
Noroeste do Estado que compõem o Lote 5 do novo 
modelo de concessões do Paraná foram detalhadas 
por representantes do Ministério da Infraestrutura. 
Para o Lote 5, que tem extensão total de 430 km, são 
estimados R$ 4,33 bilhões de investimentos em obras, 
com destaque para projetos de ampliação de capaci-
dade das rodovias, que devem ocorrer entre o terceiro 
e o oitavo ano da concessão.  A principal intervenção 
será a duplicação de 170 km da BR-369, entre Cascavel 
e Campo Mourão.

Enquanto os casos de Covid-19 explodem no Brasil, 
a vacinação caminha a passos lentos. O país vacinou 
até agora pouco mais de 7% de sua população. E essa 
também é a percepção da maioria dos brasileiros. Se-
gundo o DataFolha, 76% dos brasileiros acreditam que 
a vacinação segue em ritmo mais lento do que deveria.

A área técnica do governo, que comanda a logística do 
pagamento do auxílio emergencial, já fez as contas. 
Com todos os ajustes necessários para colocar de pé 
a nova operação de transferência, o dinheiro do reajus-
te, independentemente do valor, só cairá nas contas na 
segunda semana de abril. O calendário será divulgado 
nos próximos dias.  O auxílio emergencial 2021 será 
pago em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 
250 ou R$ 375, dependendo da família.

No contrato assinado com o consórcio global Covax 
Facility, da OMS, para aquisição e desenvolvimento 
de vacinas contra a Covid-19, o Brasil solicitou imuni-
zantes para 10% de sua população quando poderia ter 
pedido 20%.  “Vamos enviar um requerimento ao Mi-
nistério da Saúde imediatamente solicitando essa am-
pliação“, avisou o coordenador do grupo, o deputado 
Michele Caputo (PSDB).

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE) e o Banco Europeu de Investimento (BEI) anun-
ciaram a disponibilização de fi nanciamento dirigido es-
pecifi camente a pequenas e médias empresas (PMEs) 
nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul afetadas pela pandemia da Covid-19. A liberação 
inicial será destinada para capital de giro, um montante 
de 15 milhões de euros – próximo de R$ 100 milhões 
pela cotação do dia.

Deputados estaduais, 
federais e prefeitos 
do Paraná participa-
ram de uma reunião 
com o secretário exe-
cutivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, com o 
objetivo de articular junto ao Consórcio Paraná Saúde 
a compra de doses da vacina Sputnik V para o estado, 
diretamente pelo Fundo de Investimento Direto da Rús-
sia (RDIF). ”Precisamos avançar nas tratativas, pois 
corremos contra o tempo”, destacou o deputado esta-
dual Professor Lemos (foto).

O deputado federal Sérgio Souza (foto), diretor da Fren-
te Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) e presi-
dente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
apresentou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, um 
requerimento para que seja concedido um voto de 
louvor pelo aniversário de 50 da Ocepar, que será cele-
brado no dia 2 de abril.  “Trata-se de uma organização 
que exerce papel imprescindível para todo o estado do 
Paraná, sendo protagonista no fortalecimento da eco-
nomia”, justifi cou.

A proporção de desempregados poderá alcançar seu 
maior nível em 2021, com taxa de desocupação média 
de 14,6%, projeta a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Em Informe Conjuntural a entidade considerou 
que, no cenário básico da economia, a recuperação da 
atividade começará em maio. Os efeitos da retomada 
no mercado de trabalho, no entanto, devem ser defasa-
dos e se iniciar somente no início do segundo semestre.

O PDT entrou com uma ação no STF para determinar 
ao Governo Federal que promova medidas a fi m de 
garantir o abastecimento de insumos necessários ao 
combate à covid-19 em todo o país.  A ação aponta 
a existência de problemas no estoque de oxigênio, 
analgésicos, bloqueadores musculares e outros me-
dicamentos utilizados na intubação de pacientes em 
várias cidades. Segundo o partido,  é responsabilidade 
do poder público garantir ao cidadão o direito funda-
mental à vida .

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL) propôs a em-
presários donos de hospi-
tais e de planos de saúde 
incentivo fi scal para que 
destinem e operem leitos 
para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). A ideia 
é abater o Imposto de 
Renda proporcionalmente 
aos leitos cedidos para 
combate ao Covid-19.

O Ministério da Saúde 
autorizou mais 2,7 mil 
leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) em 
22 estados, entre eles o 
Paraná, para atendimento 
exclusivo aos pacientes 
graves com covid-19, em 
caráter excepcional e 
temporário.  Os recursos 
de custeio para essas 
unidades será de R$ 71,9 
milhões mensais.  ”A 
medida fortalece o SUS 
e leva atendimento para 
a população em todo o 
país”, comunicou o minis-
tério.

O que era para ser provisório já 
dura um ano: as sessões plenárias 
remotas da Assembleia Legislativa 
do Paraná, começaram no dia 23 

de março de 2020. “Adotamos 
a medida, que é em caráter 
provisório, para não preju-

dicar o andamento dos 
projetos e para auxiliar 

o Governo em caso de 
alguma proposta ur-
gente que necessite 

da aprovação do Poder Legislativo”, disse o deputado 
Ademar Traiano (PSDB) na época.

Calamidade Pública Variações Expectativa

Expectativa II

Obras

Passos lentos

Auxílio na conta

Ampliação

BRDE e 
Banco Europeu

Sputnik V

Voto de 
louvor 

Desemprego

Cobrança

Incentivo 
fi scal

Mais 
leitos

Sessões remotas 
O que era para ser provisório já 
dura um ano: as sessões plenárias 
remotas da Assembleia Legislativa 
do Paraná, começaram no dia 23 

de março de 2020. “Adotamos 
a medida, que é em caráter 
provisório, para não preju-

dicar o andamento dos 
projetos e para auxiliar 

o Governo em caso de 
alguma proposta ur-

Sputnik V

Voto de 
louvor 
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GERAL

Coamo e Lar, duas das principais 
cooperativas paranaenses ins-
taladas no Mato Grosso do Sul, 
conheceram nesta terça-feira (23) 
os detalhes do projeto da Nova 
Ferroeste. A apresentação foi feita 
por técnicos do grupo de trabalho 
criado pelos governos do Paraná 
e do Mato Grosso do Sul para de-
senvolver a nova malha ferroviá-
ria. A via terá 1.285 quilômetros 
de extensão e vai ligar Maraca-
ju (MS) ao Porto de Paranaguá, 
dando origem ao segundo maior 
corredor de exportação de grãos e 
contêineres do País.

Instalada em Dourados, segun-
da cidade mais populosa do Mato 
Grosso do Sul com aproximada-
mente 225 mil habitantes, a divi-
são de soja da Coamo entrou em 
operação em novembro de 2019, 
com um investimento estimado 
em R$ 800 milhões. Emprega 400 
funcionários diretamente, qua-

dro que sobe para cerca de 1.500 
pessoas quando considerado os 
postos indiretos. A cooperativa 
nasceu em Campo Mourão, na 
região Centro-Oeste do Paraná.

Gerente da indústria de óleo, 
Emerson Abrahão Mansano ex-
plicou que a construção de um 
eixo ferroviário com a inclusão de 
Dourados vai permitir à Coamo 
ganhar competitividade, espe-
cialmente por causa da redução 
do custo da operação, estimado 
em 27% nas exportações. 

A capacidade atual da planta é 
para esmagar 3 mil toneladas de 
soja por dia, dando origem prin-
cipalmente a óleos refinados. 
Em torno de 50% da produção é 
voltada para a exportação, com o 
trajeto até o Porto de Paranaguá 
sendo feito atualmente por ca-
minhões. “Um projeto tão grande 
como esse vai gerar mais cresci-
mento, modificando o cenário 

Cooperativas paranaenses que atuam no MS destacam Nova Ferroeste 

O estudo preliminar de demanda e traçado foi apresentado segunda-feira (22) em reunião na sede do governo 
do Mato Grosso do Sul, com a presença dos governadores Ratinho Junior (Paraná) e Reinaldo Azambuja (Mato 
Grosso do Sul) Gilson Abreu/AEN

Paraná e Mato Grosso do Sul de-
ram mais um passo significativo 
na consolidação do projeto da 
Nova Ferroeste, traçado que vai 
ligar Maracaju (MS) a Paranaguá 
(PR), também chamado de Cor-
redor Oeste de Exportação. Gru-
pos técnicos dos dois governos 
(GTFerrovias) apresentaram nes-
ta semana o estudo preliminar de 
demanda e traçado, considerado 
peça-chave na atração de inves-
tidores. Entre os destaques está a 
previsão de que a obra possa re-
duzir em 27% o custo das expor-
tações.

A cerimônia, na sede da Gover-
nadoria do Mato Grosso do Sul, 
em Campo Grande, contou com 
a participação do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior e do 
governador Reinaldo Azambuja, 
do Mato Grosso do Sul.

Ainda sem definição de valor 
final justamente por estar em fase 
de conclusão preliminar, a expec-
tativa é colocar a ferrovia em lei-
lão na Bolsa de Valores do Brasil 
(B3), com sede em São Paulo, até 
novembro de 2021.

O projeto busca implementar o 
segundo maior corredor de trans-
porte de grãos e contêineres do 
País, unindo dois dos principais 
polos exportadores do agrone-
gócio brasileiro. Apenas a malha 
paulista teria capacidade maior. 

A nova malha ferroviária terá 
1.285 quilômetros de extensão to-
tal. O pacote inclui a construção 

de uma ferrovia entre Maracaju e 
Cascavel; um novo traçado entre 
Guarapuava e Paranaguá; um ra-
mal multimodal ligando Cascavel 
e Foz do Iguaçu; além da revitali-
zação do atual trecho da Ferroes-
te, entre Cascavel e Guarapuava.

Impacto
De acordo com os técnicos res-
ponsáveis pelo estudo, a cons-
trução da ferrovia terá um im-
pacto imenso dentro da logística 
nacional, diminuindo custos e 
ampliando a capacidade de ex-
portação.

A área de influência indireta 
abrange 925 municípios de três 
países. São 773 do Brasil, 114 do 
Paraguai e 38 da Argentina. No 
Brasil, impacta diretamente 425 
cidades do Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina, totalizan-
do cerca de 9 milhões de pessoas. 
A área representa 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro.

O documento aponta, entre 
outras vantagens, a estimativa de 
um aumento de 40% nas expor-
tações de grãos e celulose para o 
Paraguai.

Números que, na visão do co-
ordenador do Grupo de Trabalho 
Ferroviário do Estado do Paraná, 
Luiz Henrique Fagundes, refor-
çam a alta demanda pelo corre-
dor de exportação. 

Traçado 
O traçado elaborado pela equipe 

Estudo aponta que Nova Ferroeste vai 
diminuir em 27% o custo das exportações 
Nova malha terá 1.285 quilômetros de extensão. Pacote inclui ligação entre Maracaju (MS) e Cascavel (PR), 
novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá, ramal multimodal ligando Cascavel e Foz, e revitalização do 
atual trecho da Ferroeste.

da GTFerrovias prevê uma eco-
nomia logística de US$ 13 por 
tonelada, com impacto direto na 
redução do chamado Custo Bra-
sil na exportação, da ordem de 
27%. No primeiro ano de funcio-
namento da ferrovia, isso repre-
sentaria uma diminuição de R$ 
2,4 bilhões no pacote logístico. 
Poupança que chegaria a R$ 5,2 
bilhões no ano 60.

A expectativa, de acordo com 
os técnicos, é que pela Nova Fer-
roeste seja possível o transporte 
de 54 milhões de toneladas por 
ano – ou aproximadamente 2/3 

da produção da região. 74% se-
riam de cargas destinadas para a 
exportação.

“Terá uma redução na matriz 
de custo na produção de alimen-
tos justamente pela queda do 
custo logístico. Algo em torno de 
27%, o que vai se refletir no preço 
final do produto para a popula-
ção”, explicou Fagundes.

Tempo de viagem
Haverá, ainda, uma redução sig-
nificativa no tempo de viagem 
quando comparado com o traça-
do atualmente em funcionamen-

to. O grupo estima que a rota Cas-
cavel/Paranaguá pela nova malha 
levará em torno de 18 horas, con-
tra as atuais 100 horas. Com isso, 
destacou Ratinho Junior, o Cor-
redor Oeste de Exportação resol-
verá um problema histórico de 
infraestrutura do Paraná, com 
impacto para o Brasil e para o 
Mercosul. O novo traçado, disse, 
vai ligar o Paraná à malha ferro-
viária nacional, beneficiando as 
principais potências do agrone-
gócio nacional, além do Paraguai, 
que é hoje um dos principais pro-
dutores mundiais de grãos.

Visita do grupo técnico da nova Ferroeste na Coamo, em Dourados-MS

indiretos. A Lar tem a sede prin-
cipal em Medianeira. “Vai facilitar 
muito a logística de movimenta-
ção de grãos. O custo de trans-
portar pela ferrovia será menor e 
com menos perdas. Além disso, 
ganhamos agilidade e seguran-
ça”, afirmou o gerente industrial 
da unidade sul-mato-grossense, 
Thales da Silva. “Com certeza vai 
significar mais empregos nesta 
região”, acrescentou.

Verificação 
Além das visitas às cooperativas, 
o comitê técnico vistoriou pon-
tos sensíveis do futuro traçado da 
nova malha ferroviária, tanto em 
Dourados quanto em Caarapó. A 
avaliação do grupo é que o terri-
tório do Mato Grosso do Sul não 
apresenta dificuldades. “Estamos 
no caminho certo do traçado. 
Tem viabilidade e o terreno favo-
rece”, afirmou Fagundes.

completamente”, destacou Man-
sano.

Caarapó 
O projeto ganhou apoio na uni-
dade da Lar de Caarapó. Instalada 

na cidade desde 2019, é também 
voltada para a estratificação da 
soja – o complexo esmaga 1.500 
toneladas por dia. Gera direta-
mente 220 postos de trabalho. 
Em torno de 600 considerando os 
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CASCAVEL

Conduzidos por homens, mulheres e até crianças despreparadas, as carroças e charretes representam maus-tratos aos animais e riscos ao trânsito. Em muitos centros urbanos pelo Brasil afora já é proibido

A Secretaria Municipal de Saú-
de (Sesau) de Cascavel está 
estudando a possibilidade de 
transformar os 28 leitos de en-
fermaria do Hospital de Reta-
guarda em UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo). Com 
isso, o hospital passaria a con-
tar com  leitos exclusivos de 
UTI.

De acordo com o secretário 
de Saúde, Miroslau Bailak, o 
estudo se deve a alta de man-
da e a grande quantidade de 
pacientes intubados nas UPAs 
(Unidades de Pronto Atendi-
mento) e que aguardam por um 
leito de UTI. As UPAs não são 

Secretaria de Saúde estuda transformar enfermarias 
do Hospital de Retaguarda em leitos de UTI

Os vereadores aprovaram na úl-
tima terça-feira (23) o Projeto de 
Lei nº 113 de 2020, que altera o 
Código de Posturas do Município 
de Cascavel proibindo a circula-
ção de veículos movidos por tra-
ção animal em Cascavel. O proje-
to foi proposto pelos vereadores 
Serginho Ribeiro/PDT e Fernan-
do Hallberg/PDT no ano passado.

A proposta legislativa tem a in-
tenção de melhorar a mobilida-
de urbana com a retirada destes 
animais e charretes das ruas e 
garantir a proteção e bem-estar 
destes animais. A multa prevista 
para quem desrespeitar a lei é de 
15 Unidades Fiscais do Município 
- UFMs.

Cerca de 60 pessoas ainda usam 
esta modalidade de transporte 

para trabalho em Cascavel. Para 
os vereadores, é preciso levan-
tar em conta que medidas serão 
adotadas para ajudar as famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social que ainda dependem deste 
tipo de transporte para o trabalho 
e para onde serão encaminhados 
os animais recolhidos. Por isso, 
aprovaram emendas alterando o 
projeto original, aumentando o 
prazo para que a lei seja regula-
mentada e entre em vigor – de um 
ano para dois anos – e também 
retiraram a obrigatoriedade da 
lei para a zona rural, entendendo 
que a realidade no campo ain-
da é muito diferente e que seria 
praticamente impossível pedir o 
cadastramento destes animais e a 
fi scalização do uso.

Um chega pra lá 
nas charretes 
Vereadores aprovam proibição de veículos movidos por tração 
animal em Cascavel

Outros centros
A medida que está sendo adotada 
em Cascavel já existe em outros 
centros urbanos pelo Brasil afora. 
Pressionadas por entidades de de-
fesa animal, cidades de todo o país 
têm proibido a circulação de car-
roças e charretes em áreas urba-
nas, mesmo em roteiros turísticos 
tradicionais.

É o caso de Nossa Senhora Apa-
recida, em São Paulo, onde o pas-
seio de charrete é uma tradição 
centenária na cidade. 

Na capital paranaense, Curitiba, 
a câmara já aprovou lei similar em 
2015. É o caso também de outras 
capitais, como Rio de Janeiro, Na-
tal, Belém, Fortaleza e Porto Ale-
gre, que já têm leis neste sentido 
há mais anos. 

locais adequados para manter 
pacientes em ventilação mecâ-
nica ou intubados.

“Objetivamos com esta pro-
posta oferecer mais leitos qua-
lifi cados para os nossos pacien-
tes além de otimizar o uso de 
insumos e medicamentos que 
no momento estão em falta. 
Também os recursos humanos 

seriam otimizados”, explica o 
secretário.

O mapa de ocupação de leitos 
divulgados diariamente pelo 
Consamu apontava na manhã 
de quarta-feira (23), somente 
nos 25 municípios da 10ª Re-
gional de Saúde, 44 pacientes 
aguardavam por um leito de 
UTI.
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Concurseiros 
‘desaceleram’ 
na pandemia 

Com todas as provas suspensas até segunda ordem, 
eles procuram focar nas dúvidas e resolução de exercícios

CASCAVEL

Kleberton Rostand é professor de 
cursinho, mas quer prestar con-
curso para a PF e PRF Divulgação

Após a separação por região, a distribuição começa a ser realizada pelos carteiros

Enole Oliveira dos Santos foi uma das milhares de pessoas que foram 
até Curitiba para prestar o concurso da Polícia Civil que foi cancelado em 
cima da hora

Prova do concurso da 
Polícia Civil do Paraná 
é remarcada

Carnês do IPTU 2021 começam a ser enviados aos contribuintes 

A prova do concurso da Polícia 
Civil do Paraná foi remarcada 
para 3 de outubro, segundo o 
Núcleo de Concursos (NC) da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR).

Inicialmente, o processo seleti-
vo com 400 vagas para delegados, 
investigadores e papiloscopistas 
estava marcado para 21 de feve-
reiro, mas a aplicação da prova foi 
suspensa horas antes da abertura 
dos portões.

Na oportunidade, o Núcleo de 
Concursos alegou que foi consta-
tado que não havia condições de 
segurança em relação à covid-19 
indispensáveis para a realização 
da prova durante uma “última 
checagem realizada na madru-

gada”.
Na época, a UFPR anunciou a 

troca do coordenador do Núcleo 
de Concursos da instituição após 
a suspensão do concurso.

No documento que comunica a 
remarcação da prova, o NC infor-
ma que “a nova data foi defi nida 
com base na perspectiva de me-
lhora do quadro epidemiológico 
no Brasil para os próximos meses, 
notadamente pela vacinação de 
grande parcela da população”.

Segundo o núcleo, a aplicação 
vai acontecer de modo descen-
tralizado, em várias cidades do 
Paraná. A logística da aplicação, 
de acordo com a banca organiza-
dora, vai ser anunciada no futuro 
em um edital específi co.

A Prefeitura de Cascavel co-
meça a enviar pelos Correios 
os carnês do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) e da 
Taxa de Coleta do Lixo (TCL). 

No total, são 160 mil carnês 
que serão distribuídos. A en-
trega está sendo organizada 
no Centro de Distribuição dos 
Correios.  Após a separação por 
região, a distribuição começa a 
ser realizada pelos carteiros. 

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Quem não é, tem o sonho de ser 
um profi ssional concursado. A 
estabilidade, tanto fi nanceira 
quando o fato de ‘não ganhar a 
conta’ tão facilmente são apenas 
dois dos motivos que fazem com 
que milhares de brasileiros se 
dedique, todos os dias, a estudar 
para passar na prova tão sonha-
da.

Recém formada em direito, 
Enole Oliveira dos Santos viu boa 
parte dos seus anseios profi ssio-
nais parar nas últimas semanas. 
Ela foi uma das milhares de pes-
soas que foram até Curitiba, em 
fevereiro, para a prova do con-
curso da Polícia Civil do Paraná, 
cancelado por volta das 5 horas 
da manhã do dia 22, pelo Núcleo 
de Concursos da UFPR (Univer-
sidade Federal do Paraná), res-
ponsável pela prova. “Eu e meu 
cunhado saímos de madrugada 
de casa para chegar lá fazer a pro-
va, porém quando chegamos no 
local indicado encontramos tudo 
fechado e a notícia de que a prova 
estava suspensa por conta do au-
mento de casos do coronavírus”.

Além da prova da Polícia Civil, 
ela também se inscreveu para o 
concurso da Polícia Militar e para 
a prova da OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), que seriam 
em março. “É bem complicado 
porque estou com a vida trava-
da, por assim dizer. Sem a OAB 
não posso atuar como advogada; 
o concurso que é uma meta, não 

tem nem previsão de quando vai 
ser remarcado”. Enquanto isso, 
ela aproveita as noites em que 
a fi lha Nicole dorme, para revi-
sar os conteúdos. “Fiquei uns 15 
dias bem desmotivada, pensando 
que todo esforço que fi z. Mas por 
outro lado penso que terei mais 
tempo e retomei a rotina notur-
na”, brinca a jovem.

Professor de redação em um 
cursinho preparatório, Kleberton 
Rostand veio do nordeste em ou-
tubro de 2019 para Cascavel, para 
estudar. “Minha rotina de estudos 
não é tão regrada, mas foco em 
horas líquidas de estudo. O que 
seria isso. Faço ciclos de 1 hora e 
15 minutos de estudo, paro por 10 
a 20 minutos para relaxar, mexer 
no telefone, comer, dentre outras 
atividades. Por dia estudo no mí-
nimo seis horas, tentando chegar 
perto das oito”.

A carreira almejada por Kleber, 
também é no setor policial. Ele 
dedica-se a passar no concurso 
para agente da Polícia Federal 
e da Polícia Rodoviária Federal. 
“Dou aula de redação e ao longo 
do dia tento me organizar para 
suprir as minhas necessidades 
e estudar o tempo que preciso. 
Acredito que nesse período, após 
a suspensão dos concursos, não 
dá pra se levar um ritmo muito 
intenso, mesmo porque quando 
se está cansado não consegue ab-
sorver o conteúdo”.
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Concurseiros 
‘desaceleram’ 
na pandemia 

Com todas as provas suspensas até segunda ordem, 
eles procuram focar nas dúvidas e resolução de exercícios

tem nem previsão de quando vai 
ser remarcado”. Enquanto isso, 
ela aproveita as noites em que 
a fi lha Nicole dorme, para revi-
sar os conteúdos. “Fiquei uns 15 

De acordo com a encarrega-
da do setor de IPTU, Marlene 
Kaefer até o fi m do mês todos 
os contribuintes devem re-
ceber em casa as guias para o 
pagamento, no entanto quem 
quiser se antecipar pode im-
primir o boleto pelo portal do 
município. A meta é arrecadar 
R$ 71 milhões com o IPTU em 
2021. 

O prazo para a primeira par-

cela ou pagamento à vista é no 
dia 26 de abril. Haverá descon-
to de 10% para pagamento em 
cota única do IPTU ou, sem 
desconto, em até nove vezes. 

Os contribuintes também 
vão receber em casa a taxa de 
proteção a desastres e contri-
buição de iluminação pública 
(COSIP). Quem possui terrenos 
sem edifi cação receberá os car-
nês do IPTU e a COSIP.

Estudando em casa e priori-
zando as disciplinas que tem 
mais difi culdade para aulas pre-
senciais, Kleber disse que o lock-
down trouxe impacto direto na 
sua rotina de exercícios físicos, 
item indispensável para a apro-
vação. “Moro perto do complexo 
Ciro Nardi e ali eu treino corrida, 
barra, muitas das atividades que 
são cobradas no TAF (Teste de 
Aptidão Física). Para tentar dri-
blar esse empecilho, tenho pro-
curado treinar em casa mesmo”.

Questionado em relação a uma 

possível ‘desmotivação’ com a 
suspensão de todas as provas que 
ele iria fazer, o concurseiro diz 
que é um misto de sentimentos. 
“Por um lado isso me deixa an-
sioso, porque não sei quando a 
prova vai ser; porque acabo pen-
sando que quem estava lá atrás 
nos estudos, comparando-os co-
migo, poderá me alcançar. Mas, 
vendo de outra forma, terei mais 
um tempo para aparar as arestas 
que ainda existem e me dedicar 
nas disciplinas que tenho difi cul-
dades”.

Acredito que nesse período, após 

Se
co

m
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
ÉUma semana bastante dinâmica e 
produtiva para você. Foco e determi-
nação são seus aliados, em dias que 
favorecem inícios e trazem oportuni-
dades.  

Touro  (21/4 a 20/5)
Pense a longo prazo e ouse sonhar. 
Então sente e planeje o passo a passo 
para alcançar suas metas e resulta-
dos. Um bom momento para os estu-
dos.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Criatividade é sua maior aliada, numa 
semana que favorece o novo e traz 
grandes oportunidades profi ssionais. 
Mas cuidado para não agir por impul-
so. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Foco nas parcerias e relações, que 
elas podem ajudar em tudo que você 
precisa. Mas fi ca de olho nas oportu-
nidades profi ssionais que a vida pode 

te trazer. 

Leão  (22/7 a 22/8)
Aproveite esse momento para dar an-
damento aos seus grandes sonhos e 
projetos. E foco no que de fato é es-
sencial em sua vida.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Um ótimo momento para mudanças. E 
conte com as parcerias para isso. Uma 
semana de foco nos relacionamentos. 
Mas cuidado com as discussões por 
bobagem.

Libra  (23/9 a 22/10)
Um bom momento para pensar em 
seus parceiros e em como melhorar 
seus relacionamentos. Você pode ter 
ótimos momentos na companhia de 
outras pessoas.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Um momento interessante para orga-
nizar a rotina de forma que ela fi que 
mais feliz e prazerosa. O céu traz opor-

tunidades ed trabalho pra você.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Um bom momento para estar com 
quem você gosta. E se divertir. Bons 
ventos sopram em sua vida afetiva, 
aproveite.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Um bom momento nos assuntos fami-
liares. Com boas conversas e entendi-
mento. O céu também oferece oportu-
nidades para cuidar da sua casa.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Um bom momento em termos de 
comunicação. Isso indica uma fase 
favorável para reuniões, encontros, 
negócios.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Um momento inspirador, cheio de in-
sights. Você vai saber o que fazer em 
cada momento e ocasião, aproveite. 
Sua comunicação também tende a 
fl uir melhor.

Humor

Cruzada

Estratégias
Uma esposa 

envia a seguinte 
mensagem 
para seu 
marido:
- Querido, 

por favor, não 
se esqueça de 

comprar pão na hora 
de voltar do trabalho 

e que eu não me esqueça, sua 
namorada Fatima também está 
aqui e diz olá para você.

- Quem é Fátima?, pergunta o 
Marido.

- Ninguém, só queria que você 
respondesse, para ter a confi rma-
ção de que viu minha mensagem.

- Mas estou com Fátima agora, 
achei que você tivesse me visto!

- O quê! Onde você está?
- Perto da padaria do bairro.
- Espere, estou indo agora 

mesmo!
Após 5 minutos, sua esposa 

envia uma mensagem:

- Estou na padaria, onde você 
esta?

- Estou no trabalho. Agora que 
você está na padaria, compre o 
pão e vá para casa!

Pé frio
Num último esforço antes de 
morrer, o velhinho segurou a mão 
da mulher: 

- Quando voltei ferido da 1ª 
Guerra, em 1918, você estava ao 
meu lado. Quando me soltaram 
do campo de concentração, em 
1945, você me esperava, querida. 
Sem conter as últimas lágrimas, 
continuou: - Quando a minha 
velha loja teve que fechar e fi quei 
sem um tostão, você esteve 
sempre comigo. Há alguns anos, 
quando o médico diagnosticou 
este câncer, você estava lá, co-
migo, meu amor. E, agora, estou 
aqui, morrendo, e você aí, a meu 
lado. 

Engasgado de emoção e do 
esforço, ainda conseguiu mais 
uma frase: 

- Poxa, querida, você é um 
tremendo de um pé-frio

SAÚDE

A população brasileira de idosos 
vem crescendo nas últimas déca-
das. É o que mostram os dados 
do IBGE: de 2012 a 2018, o núme-
ro de habitantes com 65 anos ou 
mais cresceu 26%. Diante desse 
cenário, os profi ssionais de saúde 
buscam cada vez mais capacita-
ção e conhecimentos específi cos 
para tratar e manter a qualidade 
de vida desse público. Algo que 
não pode deixar de fora a saúde 
bucal. 

Hoje sabemos que a perda de 
dentes não é um fator somente 
do envelhecimento, mas que está 
muito mais vinculada à história de 
vida do indivíduo, sua condição 
econômica e seus hábitos alimen-
tares e de higiene. Muitos idosos 
com idade superior a 90 anos en-
contram-se desdentados, em sua 
grande maioria necessitando de 
próteses totais.

Mesmo entre os idosos que 
conseguiram preservar os dentes 
vemos uma alta prevalência de 
cárie e doença periodontal. Com 
frequência eles precisam recor-
rer a próteses parciais. Isso tudo 
pode ser ocasionado pela falta de 
ações preventivas, com acompa-
nhamento periódico do cirurgião-
-dentista, e pela carência de co-
nhecimento quanto à higiene oral.

A manutenção da saúde da 
boca dos idosos é a soma da hi-
giene diária dos dentes e das pró-
teses, lembrando que a escova-
ção mecânica com creme dental é 
responsável por 95% do processo. 
Também devem entrar em cena o 
uso de fi o dental e as visitas regu-
lares ao dentista. 

Na faixa dos 60 aos 80 anos, 
até como solução para as situa-
ções anteriormente descritas, os 
implantes são muito bem indica-
dos pensando em conforto, esté-
tica, fonação e nutrição. Porém, 
há necessidade de manutenção e 
prevenção da doença periodontal 
ao redor dos implantes, quadro 
conhecido como peri-implantite.

Certamente, os idosos do fu-
turo terão outra 
situação bu-
cal. Ações 
preventivas 
como aces-
so à água 
fluoretada, 
c o n s c i e n -
tização da 
importância da higiene e 
produtos com tecnologia 
avançada estão tornando 
os dentes mais resistentes 
à cárie. Ainda assim, a doen-
ça periodontal está em nos-
so horizonte: um estudo bra-
sileiro mostra que ela se inicia 

por aqui por volta dos 15 anos de 
idade.

Infelizmente, no nosso país, 
envelhecer ainda é visto como 
sinônimo de adoecer. Daí a im-
portância de uma visão ampla e 
multidisciplinar, que inclua a ge-
rontologia (ciência que estuda o 
envelhecimento) e a odontologia. 
Qualquer que seja a situação bu-
cal — dentes naturais, próteses, 
implantes, restaurações etc. —, o 
idoso deve fazer um trabalho de 
prevenção em sua saúde bucal 
para ter um maior controle de sua 
saúde geral.

*Artigo de autoria da cirurgiã-dentista 
Denise Tibério

O cuidado com a saúde bucal 
não tem idade
Dentista chama a atenção para os principais problemas odontológicos 
da maturidade e a importância de controlá-los pensando no bem-estar geral 

Estratégias
Uma esposa 

envia a seguinte 
mensagem 
para seu 
marido:
- Querido, 

por favor, não 
se esqueça de 

comprar pão na hora 
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

A Revolução Liberal começa 
em Sorocaba (SP) em 17 de 
maio de 1842 e em 10 de julho 
triunfa em Barbacena (MG). 
Se os liberais radicais do Sul 

cruzassem o Paraná, logo tomariam conta 
do Brasil. 

Sob o comando seguro do Barão de 
Caxias, as tropas imperiais derrotaram os 
liberais em 20 de agosto na Batalha de San-
ta Luzia (MG). Eles ainda resistiram por al-
gum tempo em São Paulo, mas o apoio que 
poderia vir do Sul jamais chegou.

O eixo da ofensiva conservadora nos 
momentos que antecederam à revolução 
liberal foi “difi cultar a aquisição de terras 
[...] pois a proliferação das doações de terra 
tem contribuído, mais que outras causas, 
na difi culdade que hoje se sente para obter 
trabalhadores livres”.

Era o que afi rmavam em 8 de agosto de 
1842 os lobistas conservadores Bernardo 
de Vasconcelos e José Cesário de Miranda 
Ribeiro em diagnóstico sobre a escassez de 
mão de obra.

Vasconcelos, um ex-liberal, virou um 
ardente defensor da escravidão. Miranda 
Ribeiro, jurista e parlamentar, chegou a go-
vernar São Paulo.

Regra cruel
A manobra de não distribuir terras defi niu 
o princípio vencedor nos embates polí-
ticos até 1850: para garantir mão de obra 
aos fazendeiros nobres ligados ao governo, 
as terras não poderiam mais ser ocupadas 
pelos necessitados (índios e ex-escravos) e 
requerentes (imigrantes) – o acesso deveria 
se dar somente pela compra, sem exceção, 
a preços infl ados.

“Ao aumentar assim o valor das terras e 
difi cultar em consequência sua aquisição, 
é de se esperar que o imigrante pobre alu-
gue seu trabalho efetivamente por algum 
tempo antes de ganhar meios de se fazer 
proprietário”, sugeriam Vasconcelos e José 
Cesário.  

Assim, para que o interessado em pos-
suir terras pudesse ter recursos para a aqui-
sição, teria que trabalhar vários anos para 
os grandes latifundiários benefi ciados pelo 
Reino de Portugal e pelo Império. 

Para os índios, tarefa impossível. Para os 
ex-escravos, muito difícil. Essa crueldade 
está na raiz do atraso brasileiro.

Com Leão, Torres
Ao nomear Honório Hermeto Carneiro 

Leão em 20 de janeiro de 1843 para chefi ar 
o novo gabinete ministerial do Império, Pe-
dro II começava a defi nir o nome do futuro 
Paraná.

O mais bem-sucedido governante do 
Brasil, o conservador Carneiro Leão dissol-
veu o cerco paulista que impedia esta re-
gião de ter autonomia. Ele próprio passou 
à história como o Marquês de Paraná.

Ao selecionar pessoalmente os mem-
bros do Ministério, Leão se tornou de fato 
o primeiro primeiro-ministro da história 
brasileira.

É quando entra em cena o fl uminense 
Joaquim José Rodrigues Torres, o Visconde 
de Itaboraí. Geralmente ignorado pela his-
toriografi a do Paraná e do Oeste, foi depu-
tado geral e ministro da Marinha, função 
na qual foi a primeira autoridade a propor 
a formação de uma colônia militar na foz 
do Rio Iguaçu, em 1843. Era o primeiro es-
boço da futura Foz do Iguaçu.

Razões de geopolítica
Joaquim Torres, mais um liberal convertido 
ao conservadorismo, enquanto parlamen-
tar fez ainda mais: apoiou a proposta da 
região de se desmembrar da Província de 
São Paulo, apresentada em projeto de lei 
pelo deputado baiano Carlos Carneiro de 
Campos.

Campos, municiado pelos líderes para-
naenses, apresentou dados sobre a popu-
lação, produção, renda fi scal e despesas, 
concluindo pela viabilidade da nova Pro-
víncia. 

Joaquim Torres de imediato veio em 
apoio, defendendo a conveniência de 
emancipar a Comarca, “que limita com a 
república do Paraguai e de Entre-Rios*”, 
porque atender ao reclamo dos locais iria 
contribuir também para “sufocar movi-
mentos revolucionários”.

* Entre-Rios: República formada pelas 
atuais províncias argentinas de Entre Ríos 
e Corrientes, fundada em 1820 pelo general 
Francisco Ramírez

Meio século depois
Para o território fronteiriço despovoado, 
estendendo a proposta de Carneiro de 
Campos, Torres recomendou então “criar 
uma administração que se ocupe de co-
lonizá-lo e fortifi cá-lo, evitando sua ocu-
pação por colonos estrangeiros e criando 
para o futuro confl itos e contestações de 
limites”. 

Pela primeira vez alguém ligado direta-

mente ao governo brasileiro projetava a 
futura política de formação de colônias mi-
litares, que daria origem a Foz do Iguaçu. 

A ideia teve longa maturação por meio 
século e só se concretizou em fi ns de 1889, 
nos primeiros dias da República.

Machado consolida seu poder
Na década de 1840, a frente de ocupação 
do interior, localizada nos Campos de Pal-
mas, era disputada por dois grupos empre-
sariais-militares. 

Nos arranjos de poder que disputavam 
a hegemonia da colonização na época, 
despontaram como operadores principais 
de cada grupo o ex-comandante do desta-
camento militar de Palmas, Hermógenes 
Carneiro Lobo, partidário de oferecer pre-
sentes aos índios para garantir o apoio de-
les frente aos índios arredios, e seu suces-
sor, Pedro de Siqueira Côrtes, partidário de 

expulsar os índios pela força militar.
Manobrando com os dois, foi combinan-

do política, ação militar e ocupação pionei-
ra de áreas economicamente promissoras 
que João da Silva Machado estruturou uma 
grande fortuna e estendeu seu poder sobre 
amplas áreas do futuro Paraná. 

Para avançar na extensão de domínios, 
o futuro Barão de Antonina se associou no 
início de 1844 ao sertanista mineiro Joa-
quim Francisco Lopes (1805–1884), cuja 
equipe passou a estudar a navegação dos 
afl uentes do Rio Paraná e avaliar a explora-
ção econômica de suas margens.

Monarca da coxilha
Lopes e Machado, com fi nanciamento des-
te, já haviam feito uma bem-sucedida ex-
ploração no Sul mato-grossense em 1829.

Antes dessas iniciativas, apesar da exis-
tência das frentes de ocupação de Guara-
puava e Palmas, o interior do Paraná bem 
conhecido era só a região dos Campos Ge-
rais, onde a população se dedicava à cria-
ção de animais “e é muito dada aos jogos 
de cartas e às corridas de cavalos” (Salva-
dor José Correa Coelho, Passeio à minha 
terra).

A descrição de Coelho sobre o homem 
paranaense do interior, nessa época, é a 
mesma a ser futuramente atribuída aos 
nascidos no Rio Grande do Sul: 

“O indivíduo que faz o serviço no campo 
o faz sempre a cavalo e é conhecido como 
monarca da coxilha. Traz na cabeça um 
chapéu de copa rasa e abas um tanto lar-
gas, preso na testa por uma fi ta de tecido 
colorido. Por cima da camisa usa o poncho 
listrado de lã que é chamado de pala. Na 
cintura usa a guaiaca que serve ao mesmo 
tempo de bolsa e cinta”.

O sertanista paranaense, portanto, é o 
primeiro gaúcho.

Joaquim Torres, 
o “pai” do Oeste  

Carneiro Leão, o Marquês de Paraná: talvez o melhor governante do Brasil em todos os tempos 

Conservadores eram contra distribuir terras: índios, 
escravos e imigrantes impedidos de lavrar a própria terra 
signifi cava mão de obra barata para as fazendas dos coronéis 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE

Joaquim Torres, 
o “pai” do Oeste  
signifi cava mão de obra barata para as fazendas dos coronéis 

Joaquim Torres, o Visconde de Itaboraí: um 
esquecido “pai” do Paraná
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PONTO FINAL

Um homem de 37 anos, identifi cado como Eleandro Araújo, 
morreu na quarta-feira (24) ao sofrer uma descarga elétrica  
enquanto trabalhava em cima de uma câmara fria de um su-
permercado, no centro de Cascavel. Socorristas do Corpo de 
Bombeiros foram acionados para retirar o corpo do homem, 
que logo que levou a descarga elétrica, fi cou inconsciente.

Os leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 do Hospital Universi-
tário do Oeste do Paraná (Huop) agora são 100% leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o diretor geral, Rafael Muniz de 
Oliveira, a mudança foi necessária em razão do aumento na demanda 
de leitos de terapia intensiva na macrorregião Oeste. “Planejamos essa 
ampliação do atendimento de pacientes graves o mais rápido possível, 
com objetivo de minimizar os impactos da pandemia”. Os leitos come-
çaram a ser disponibilizados na noite de quarta-feira (24).

Uma queda de avião na noite do último sábado (21) ma-
tou dois empresários cascavelenses. Lyncon Carneiro, 
proprietário do Colégio Ideal, em Cascavel, e seu ami-
go Carlos Morales, estavam em um avião monomotor 
próximo a um aeroporto privado o distrito de Espigão 
Azul, quando a aeronave acabou caindo ‘de bico’. Os 
dois tripulantes morreram na hora. Equipes da perícia 
do Cindacta e também da Polícia Federal investigam 
o acidente e tem prazo de 30 dias, prorrogáveis, para 
apontar as causas da queda.

Descarga elétrica

HU 100% UTI
Queda de avião 

Os vereadores Celso Dal Molin, Beth Leal e Tiago Almeida, integrantes da Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara de Vereadores de Cascavel, protocolaram na quarta-feira (24) mais uma 
denúncia e pedido de providências urgentes e imediatas no Ministério Púbico Federal (MPF) em 
relação ao conjunto Residencial Pazinatto. O motivo seria as péssimas condições das moradias 
entregues pela Construtora Cidade Bela, com aval da Caixa Econômica Federal.  O caso já foi 
denunciado repetidas vezes. No entanto, em nova visita realizada ao local nesta semana, os ve-
readores constataram que os moradores ainda estão sofrendo com as inundações nos imóveis, 
desmoronamento do teto com visível risco de desabamento e inércia da Defesa Civil, que apenas 
constatou os fatos e declarou que depende do Ministério Público para tomar outras providências.

Denúncia no MPF 

Acontece hoje (26), às 18 horas, a segunda partida do Cascavel 
Futsal pelo Campeonato Paranaense de Futsal. O adversário é 
o Operário Laranjeiras, que joga em casa no Ginásio Vilmar G. 
da Rocha. A estreia do Cascavel Futsal foi na semana passada, 
no Ginásio da Neva, quando venceu o Coronel Futsal por 5 a 0.

Já nos gramados, com um gol de Gama (foto), 
o FC Cascavel venceu na quarta-fei-
ra (24) por 1 a 0 o Operário, pelo 
Campeonato Paranaense de Fut-
sal. A partida contra o time de Ponta 
Grossa foi no Estádio Olímpico Regional, 
em Cascavel. O destaque da partida - a ter-
ceira vitória seguida da equipe - foi o goleiro 
Ricardo, que fez duas grandes defesas. 
A Serpente segue voando na tempora-
da, após vencer as três primeiras parti-
das do Paranaense e avançar para a segunda 
fase da Copa do Brasil. 
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