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Lilimar Mori volta 
à função pública no 

comando da 
10ª Regional de Saúde

Vendas de Páscoa 
no comércio devem 

ser as menores 
em 13 anos 

FCC e CCR 
enfrentam-se na tarde 

desta quinta pelo 
Campeonato Paranaense 

NOMEAÇÃO QUEDA DE 2,2% CLÁSSICO DO VENENO

Tarcísio de Freitas visita 
a cidade nesta quinta 

para debater o novo pedágio 

MINISTRO EM CASCAVEL
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1O
ABRIL 2021

QUINTA-FEIRA
ANO II | Nº 062

R$ 5,00

Decretos assinados por 
Paranhos objetivam facilitar 

vida dos empreendedores 

LIBERDADE ECONÔMICA

Cascavel | Página 11

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

para debater o novo pedágio 

OBRA NA METADE

Geral | Página 07

O DER-PR informou esta semana que a obra da segunda ponte ligando Brasil e 
Paraguai em Foz do Iguaçu alcançou 49% de execução. Localizada 10 Km abaixo da 
Ponte da Amizade, a nova ponte terá 760 metros de comprimento e vão-livre de 470 

metros, o maior da América Latina. O investimento previsto é de R$ 323 milhões 
e está sendo custeado pela Itaipu. A previsão que a obra seja entregue em 2022. 

12º | 27º



2. PRETO NO BRANCO QUINTA-FEIRA 1 DE ABRIL DE 2021o

FIQUE LIGADO

A partir da capacidade de criar, ou sim-
plesmente de ter uma sacada de aten-
der um nicho de mercado, é que surgem 
negócios especializados que eu costu-

mo chamar de segmentação da segmentação. Em 
geral, a segmentação responde à pergunta: quem é 
o seu cliente? 

A resposta deve apontar características, preferên-
cias, necessidades e interesses comuns de determi-
nados grupos de pessoas, que serão o público-con-
sumidor de seus produtos ou serviços.

Já quando se pretende afunilar o segmento é pre-
ciso ir além da pergunta inicial, indagar-se: de que 
ele (público) precisa e que talvez não esteja sendo 
completamente atendido?

É nessa refl exão que mora o “pulo do gato”. Com 
mais uma pitada de visão sobre tendências de con-
sumo, ousadia e criatividade, surgem negócios ex-
tremamente especializados.

Falando em gatos... Podemos citar como exem-
plo as especialidades médico-veterinárias como or-
topedia, odontologia, dermatologia, cardiologia, fi -
sioterapia. Hoje os bichinhos de estimação podem 
fazer acupuntura, ofurô e até mesmo se tornar doa-
dores de sangue e ajudar a salvar vidas. (Que fofos!)

Uma novidade recente aqui em Cascavel é a Aca-
demia para Bebês. Claro que eles não puxam ferro, 
gente! Mas vejam que ideia bacana: é um centro 
de psicomotricidade e atividades multissensoriais 
para crianças entre 2 meses e 5 anos. As aulas ser-
vem para aprimorar o potencial cognitivo, senso-
rial, afetivo, psicomotor e social dos alunos, usando 
atividades lúdicas.

Já no setor do agronegócio, por exemplo, existem 
empresas de marketing especializado no assunto e 
há também aulas de inglês exclusivamente agro, em 
que você aprende vocabulário e expressões sobre 
manejos agrícolas, pragas e doenças, etc. Tais como 
adubação a lanço, helicoverpa armígera, espaça-
mento entrelinhas e muitos outros termos específi -
cos do mundo agro. Achei essa ideia incrível!

Você acessaria um blog ou site que aborda notí-
cias, pesquisas e artigos somente sobre fertilizan-
tes? Pois é, existe. É a segmentação da segmentação.

O mundo dos negócios e do empreendedorismo 
não deve ser subestimado, pois muitas vezes ele 
pode nos surpreender. 

A marca de adubos orgânicos para hortas e jar-
dins chamada “Bosta em lata” hoje é vendida em 
grandes e-commerces do país, como no Magazine 
Luiza. Parecia um negócio improvável, mas que deu 
certo.

Quantos brechós de roupas você conhece? Uma 
empresa que começou simplesmente como um 
blog de brechó virtual se chama “Enjoei”. Hoje ela 
é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valo-
res brasileira, atuando como comércio eletrônico 
colaborativo. Essa empresa arrecadou R$ 1,13 bi-
lhão quando realizou a sua Oferta Pública Inicial de 
ações (IPO, em inglês). Surpreendente, não?

Portanto, a capacidade de observação, feeling, ter 
insights e, além disso, iniciativa, pode levar longe 
qualquer ideia que surja para atender um público 
que tem necessidades específi cas. Viu a necessida-
de, atenda! Então não duvide, ouse!

Sucesso a todos!

Segmentação de 
mercado: nichos 
para empreender

3 DE ABRIL
1975 - Realiza-se o I Ciclo de Conferên-
cias sobre Segurança e Desenvolvimento, 
patrocinado pela Associação dos Di-
plomados da Escola Superior de Guerra 
(Adesg).
1994 - Pela primeira vez na história um 
oestino assume o governo do Paraná: 
Mário Pereira.

4 DE ABRIL
1941 - Nasce em Marti-
nópolis (SP) o jornalista 
Frederico Leopoldo 
Sefrin Filho (foto).
1960 - Surge a Associa-
ção Comercial e Industrial de Cascavel 
(Acic). 
1966 - Lei Municipal 420 institui o Marco 
Zero de Cascavel, assinalado pelo obelis-
co da Praça Getúlio Vargas. 

5 DE ABRIL
1925 - Derrotados, soldados revolucioná-
rios chegam ao Rio Cascavel (ainda não 
havia a cidade). Alguns desertam e fi cam.
1990 - Promulgada a Lei Orgânica de 
Cascavel.
1998 - Recontagem dos votos da eleição 
de 1996 confi rma a vitória do prefeito 
Salazar Barreiros.

6 DE ABRIL
1905 - Jorge Schimmelpfeng compra 250 
mil hectares de terras devolutas e forma 
a Fazenda Britânia, por meio da lei 610. 
É a origem de Toledo, Marechal Cândido 
Rondon e municípios desmembrados. 
1967 - Instala-se o Município de Assis 
Chateaubriand.

7 DE ABRIL 
Dia Mundial da Saúde
Dia do Jornalista
1925 - Coluna Prestes encontra em Benja-
min (Céu Azul) revolucionários paulistas 
derrotados por Rondon em Catanduvas 
e celebra com eles o pacto de não-ren-
dição.
1946 - Constitui-se a Serraria Maripá, 
fonte do projeto de colonização do 
médio-Oeste.

8 DE ABRIL
1987 - Sindicato Rural anuncia que o de-
semprego no campo aumentou 600% em 
poucos meses. Critica o governo federal.

9 DE ABRIL
Dia da Biblioteca
1964 - Criada a Associação Atlética 
Comercial.
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CHARGE

A semana Santa 
normalmente é 
um período dado 
à devoção e refl e-
xão. Este ano em 
especial, a sema-
na de Páscoa é 
um período mui-
to difícil, em que 
o País novamente bate recordes de mortes 
pela covid-19. E na medida que as vítimas 
que tombam vencidas pelo coronavírus 
são rostos conhecidos, conseguimos com-
preender fi nalmente que não se trata de 
uma simples “gripezinha”. 

É difícil celebrar a Páscoa em meio a 
milhares de mortes que poderiam ter sido 
evitadas. Como e onde encontrar forças e 
luzes para construirmos um domingo de 
ressurreição com condições de vida digna?

Aliás, a monotonia dos meses em isola-
mento social, sem muito contato com ou-
tras pessoas, nos tornam seres mais alheios 
à rotina de outros anos. Muitas pessoas 
talvez sequer tenham lembrado que es-
tamos comemorando mais uma Páscoa, 
uma data importante para o cristianismo 
e que nos impõe justamente uma refl exão 
mais intensa sobre vida e morte. 

Se eventualmente alguém olhou para 
o céu nesta semana e reparou o esplen-

dor da lua cheia 
talvez nem saiba 
que a lua cheia 
é um fato que 
acompanha to-
das as Páscoas. 
A data da Páscoa 
muda todo ano 
em função do 

regime lunar. Ela é estabelecida levando-
-se em consideração o início do outono 
no hemisfério sul ou da primavera no 
hemisfério norte. A partir daí se espera a 
primeira lua cheia, sendo que o primeiro 
domingo deste regime lunar é a Páscoa. 

É o ciclo da vida, que todo ano se repete 
e ilumina com beleza as noites da sema-
na Santa, mesmo em tempos de pande-
mia. 

E neste ciclo, o cristianismo celebra a 
Páscoa como um momento de vitória da 
vida sobre a morte. A mensagem é que de-
pois de todo o luto da Sexta-feira da Pai-
xão, sempre virá o Domingo de Páscoa 
e a vida voltará a sorrir. Que tenhamos 
cuidado e que a vacinação se complete 
para que nos libertemos do coronavírus 
e voltemos a sorrir como antes.

Desejamos isso para todos os nossos 
amigos, assinantes e anunciantes. Feliz e 
abençoada Páscoa!

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cascavel 
(IPMC), Alcineu Gruber, sempre acompanha atentamente o jornal PRETO NO BRANCO. 

EDITORIAL

Páscoa: vitória da 
vida sobre a morte

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Carina Walker

FIQUE LIGADO

Carina Walker é jornalista e investidora
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Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Os dados no relatório da violência no Riviera também 
mexeram com brios na Câmara Municipal.  Segun-
da-feira (28), os vereadores Alécio Espínola (PSC), 
presidente do Legislativo; Policial Madril (PSC), da 
Comissão de Segurança e Trânsito; e Soldado Jefer-
son (PV), visitaram o local e escutaram pedido de 
socorro já encaminhado ao Conselho de Segurança, 
o Conseg, presidido por Clóvis 
Petrocelli. Agora é sair da zona 
de conforto, amparando os 
eleitores e as forças respon-
sáveis pela repressão. Madril 
e Jeferson, reservistas da PM, 
sabem bem que encarar a cri-
minalidade no Riviera e em 
outros redutos da Região 
Norte se tornou inadiável.

Algumas mulheres encaram desafi os mais pesados 
do que outras suportariam. É o caso da médica Li-
limar Mori (foto), às voltas com o fervo alimentado 
pela pandemia no caldeirão da saúde. Ela deixa o 
conforto da aposentadoria e volta à função pública, 
na direção da 10ª Regional. A transição começou 
nesta quarta-feira. Atende chamado expresso do se-
cretário de Estado da Saúde, Beto Breto, que ignorou 
outro bom nome, o do também médico Jorge Tran-
nin, indicação do prefeito Leonaldo Paranhos. Inte-
resses políticos à parte, o certo é que todos buscam 
melhorar resultados na batalha contra a covid-19. 
Boa sorte, doutora.

Mantendo certo distanciamento, lideranças do De-
mocratas observam o comportamento do vereador 
Tiago Almeida, cotado para ser força oposicionista 
ao governo do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). 
Até aqui, o jovem político de primeiro mandato man-
tém calma e discrição, votando a favor das matérias 
do Paço sem criar problemas à liderança de gover-
no. Nos bastidores é comentado que ele continua ali-
nhado ao deputado estadual Márcio Pacheco (PDT).

Na sessão desta terça-feira (30), o médico mineiro Lísias de Araújo Tomé, 
diretor do Hospital de Retaguarda, recebeu homenagem do Legislativo. 

Uma moção de reconhecimento proposta pelo vereador Contador 
Mazutti (PSC), ressaltou os serviços do cardiologista liderando equi-
pe profi ssional na linha de frente do atendimento aos pacientes da 
covid-19. Também foram destacados os serviços dele no mandato 
de prefeito, entre 2005 a 2008 e, antes, quando dirigiu a Secretaria 
de Saúde. Sem vocação política partidária, o Dr. Lísias atende à 
moda antiga e tem competência de sobra na sua área profi ssional. 

Ainda não está marcada a data de entrega da comenda. Parabéns.

O âncora Nery Parangolé Melo está de volta à TV Tarobá. Na pró-
xima segunda-feira (5), às 7h, assumirá o Primeira Hora, apresen-
tado até pouco pelo jornalista Vagner Krazt, que retornou à RIC 
Record, no Cidade Alerta Oeste. Formado, pós-graduado e espe-
cialista em telejornalismo, Vagner também faz rádio e começou 
na área há 15 anos. É casado com Danyele Wolff, produtora e 
apresentadora do Jornal Tarobá.

Sem desmerecer a fi nalidade do projeto habitacional, 
afi nal milhares de pessoas conquistaram a moradia 
própria, chegou o momento de os inquilinos do Con-
junto Riviera, no Floresta, usufruirem segurança melho-
rada. O barulho iniciado semana retrasada na rádio Es-
túdio FM, reverberando no Portal24, Preto no Branco, 
entre outros meios de comunicação, chegou aos de-
putados Gugu Bueno (PL), Márcio Pacheco (PDT) e do 
presidente da Comissão de Segurança, na Assembleia, 

PM Coronel Lee (PSL), que prome-
tem reagir. Nesta quarta-feira (30), 
Pacheco (foto) protocolou requeri-

mento ao secretário de Segurança 
Publica, no comando Geral da PM 

e na Chefi a da Polícia Civil. Os 
documentos chamam a aten-

ção aos problemas de inse-
gurança e pedem medidas 
urgentes.

O ex-vereador Josué Souza (MDB), atual assessor especial do prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC), não dorme no ponto. Ele acaba de participar da 
entrega de capela mortuária construída no Santos Dumont para atender a 
região Oeste. É obra de 120 metros quadrados iniciada em agosto do ano 
passado, custando R$ 265 mil. Na lista de serviços do mandato, o político 
também relaciona campo de grama sintética, parquinho, academia ao ar 
livre e instalação da câmera de segurança no bairro. Outro avanço foi a 

ampliação da rede de esgoto, além da transformação do salão de eventos 
em centro comunitário. Josué fez 1.144 votos e fi cou na suplência.

Barulho incomoda 
vereadores 

Lilimar no caldeirão

Vereador dividido? 

Lísias, bem das pessoas Por dentro 
da TV 

A gritaria no Riviera 

A herança de Josué 

O prefeito de Joinville (SC), Adriano Borschain Silva, do Partido 
Novo, nomeou o cascavelense Daniel Fernando Scalco, o Chimia, 
na Coordenação Técnica da Secretaria de Esportes. Ele está no 
cargo desde 15 de março e, conforme política diferenciada do 
Novo, obteve a vaga através de processo seletivo entregando currí-
culo, respondendo questionário em plataforma online e entrevista. 
Chimia coordena o paradesporto, atividade física, saúde e lazer, 
esporte de rendimento, desporto escolar e participação. Valeu o 
conhecimento, sem apadrinhamento. O município tem 600 mil ha-
bitantes.

Onde anda o Chimia?

☆ Seria bom o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos 
(PSC), tentar viabilizar progra-
ma de auxílio fi nanceiro aos 
moldes do que faz o presiden-
te Jair Bolsonaro. O comentá-
rio é do vereador Melo (PP), 
para quem o dinheiro circularia 
dando fôlego no comércio, re-
tornando aos cofres públicos 
através da geração de impos-
tos. 

☆ “Colocaram meu nome no 
meio da confusão, mas não 
tenho nada a ver com Trannin 
fi car fora e Lilimar assumir a 
Regional”. O esclarecimento 
foi feito ontem (30), pelo vere-
ador Edson Souza (MDB), no 
plenário, durante a sessão da 
Câmara. Ele considerou am-
bos preparados e pediu uni-
dade em torno do momento 
complicado da pandemia. A 
fala comprova contrariedades 
políticas a respeito da matéria. 
Que haja a paz.

☆ Coluna teve acesso à infor-
mação sobre movimentação 
de cestas básicas entrando e 
saindo na sede da Defesa Civil. 
Segundo consta, há ONG en-
volvida no processo. Na repar-
tição, comandada por Márcio 
Ribeiro, está nomeado o ex-ve-
reador Roberto Parra (MDB) e 
que, se for o caso, poderão aju-
dar nos esclarecimentos.

socorro já encaminhado ao Conselho de Segurança, 
o Conseg, presidido por Clóvis 
Petrocelli. Agora é sair da zona 
de conforto, amparando os 
eleitores e as forças respon-
sáveis pela repressão. Madril 
e Jeferson, reservistas da PM, 
sabem bem que encarar a cri-
minalidade no Riviera e em 

POLÍTICA

Valdecir e Josué

presidente da Comissão de Segurança, na Assembleia, 
PM Coronel Lee (PSL), que prome-
tem reagir. Nesta quarta-feira (30), 
Pacheco (foto) protocolou requeri-

mento ao secretário de Segurança 
Publica, no comando Geral da PM 

e na Chefi a da Polícia Civil. Os 
documentos chamam a aten-

nhado ao deputado estadual Márcio Pacheco (PDT).

Na sessão desta terça-feira (30), o médico mineiro Lísias de Araújo Tomé, 
diretor do Hospital de Retaguarda, recebeu homenagem do Legislativo. 

Uma moção de reconhecimento proposta pelo vereador Contador 
Mazutti (PSC), ressaltou os serviços do cardiologista liderando equi-
pe profi ssional na linha de frente do atendimento aos pacientes da 
covid-19. Também foram destacados os serviços dele no mandato 
de prefeito, entre 2005 a 2008 e, antes, quando dirigiu a Secretaria 
de Saúde. Sem vocação política partidária, o Dr. Lísias atende à 
moda antiga e tem competência de sobra na sua área profi ssional. 

Ainda não está marcada a data de entrega da comenda. Parabéns.

Lísias, bem das pessoas 
Vagner e Danyele
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JUNTOS
PODEMOS
MAIS Nos Corpos de 

Bombeiros de todo 
o Estado e em 

Curitiba, também
no Palácio Iguaçu.

de 23/03 
a 06/04

Doe cestas básicas
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A Embraer apresentou pela primeira vez em voo o seu 
novo carro voador elétrico. O protótipo em tamanho 
reduzido decolou da sede da Embraer em Gavião Pei-
xoto (SP). O projeto faz parte da Eve Urban Air Mobility 
Solutions, dedicada a desenvolver o ecossistema de 
mobilidade aérea urbana.

Moderno

PELO PARANÁ

Uma representante de Castro assu-
miu a presidência da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural 
(CAPADR) da Câmara Federal. 
Aline Sleutjes (PSL-PR) está 
em seu primeiro mandato 
como deputada fe-
deral, mas já foi 
vereadora no seu 
município durante 
dois mandatos, além de ter concorrido ao cargo de 
prefeita e vice-prefeita. Os paranaenses estão muito 
bem posicionados no legislativo federal quando o 
assunto é agronegócio.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, foi eleito para integrar 
a diretoria do Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cida-
des Brasileiras) como vice-presidente para cidades não capitais 
da Região Sul do Brasil. A proposta do Conectar, idealizado pela 
FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), é adquirir as vacinas neces-
sárias à imunização contra a Covid-19, além de insumos e medi-
camentos.

O prefeito Rafael 
Greca (DEM) afi rmou 
que as aulas presen-
ciais da rede muni-
cipal só serão reto-
madas em Curitiba 
depois que todos os 
professores forem 
vacinados.  Conforme o plano municipal de imuniza-
ção, os professores fazem parte do grupo quatro para 
receber o imunizante, na categoria de trabalhadores 
essenciais, mas não há data prevista para a aplicação 
de doses neste grupo.

O Corredor Ecológico Santa Maria, um dos projetos 
ambientais mais importantes para a preservação do 
meio ambiente no Oeste do Paraná, está completan-
do 20 anos em 2021. Trata-se de um dos poucos cor-
redores ecológicos estabelecidos com força de lei no 
Brasil e é resultado da atuação de diversas instituições 
locais, estaduais e federais que atuaram em parceria 
com proprietários de terra que cederam áreas para o 
projeto.

O ex-juiz Sérgio Moro afi rmou não ter 
arrependimentos por seu trabalho no 

âmbito da Lava Jato, apesar da de-
cisão recente do STF que conside-
rou sua atuação parcial em caso 

do ex-presidente Lula. Moro até 
admitiu a possibilidade de erros 
na Lava Jato, mas não propo-

sitais. “Pode ter 
tido algum erro 

aqui ou ali. Mas 
algum abuso, 
algo intencio-
nal? Nada.”

O presidente do Conselho Superior da Faciap, Marco 
Tadeu Barbosa, foi indicado para o cargo de titular do 
Fórum Permanente das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, órgão ligado ao Ministério da Eco-
nomia.  ”Pelo momento que estamos vivendo temos 
que buscar outros caminhos e, principalmente, dar su-
porte às pequenas empresas. Esse é o principal objeti-
vo desse projeto”, diz Marco Tadeu.

O industrial paranaense está menos otimista desde o 
início do ano, segundo estudo da Federação das Indús-
trias do Paraná (Fiep) em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Pelo terceiro mês seguido, 
o Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) 
caiu, chegando a 54,4 pontos. São 8,5 pontos abaixo 
do resultado de fevereiro (62,9). 

O ex-diretor geral 
da Itaipu Binacional, 
Jorge Samek, rece-
beu alta hospitalar. O 
engenheiro passou 
14 dias internado 
com covid-19 e chegou a ser intubado. A informação 
foi divulgada pela família que, em nota,  agradeceu 
a todos os profi ssionais do Hospital Angelina Caron, 
onde o engenheiro foi atendido e a todos que torciam 
pela recuperação de Samek.

O Brasil pode ganhar no ano que vem uma vacina contra 
a covid-19 integralmente desenvolvida no Paraná. Criado 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o imunizan-
te está sendo desenvolvido por professores e cientistas 
da instituição e já demonstrou títulos de anticorpos com-
paráveis e até superiores aos reportados pela vacina 
AstraZeneca/Oxford. O imunizante está em estudos na 
fase pré-clínica realizados em camundongos.

O Senai está trabalhando em parceria com a indústria 
paranaense Heide Extratos Vegetais para desenvolver 
uma máscara antiviral com micro e nanocápsulas de in-
gredientes naturais para proteção contra o coronavírus.   
“Reconhecendo a abundância dos recursos naturais do 
Brasil e aliando tecnologia, estamos desenvolvendo um 
produto de grande utilidade na saúde pública nesse mo-
mento”, destaca Ana Carolina Winkler Heemann, farma-
cêutica, cofundadora e diretora técnica da Heide.

Após quedas consecutivas entre o fi m de 2020 e o iní-
cio deste ano, o setor de lácteos começou a esboçar 
reação em março.  A projeção é de que o valor de re-
ferência do leite padrão – usado como base na nego-
ciação entre produtores e a indústria – avance 1,78%, 
chegando a R$ 1,6045. Os números foram apresenta-
dos durante reunião do Conselho Paritário Produtores/
Indústrias de Leite do Paraná (Conseleite-PR).  

A criação do Mercosul 
completa 30 anos e, em-
bora o bloco tenha nas-
cido inicialmente com 
objetivos econômicos, 
ele avançou para outras 
áreas, que ainda se-
guem em fase de conso-
lidação.  A formação do 
bloco, além de  pôr fi m 
à “competição bélica” 
de Brasil e Argentina, à 
época, também teve a 
capacidade de unir paí-
ses que protagonizaram 
um momento cruel da 
história da América Lati-
na – a guerra da Tríplice 
Aliança (Brasil, Argenti-
na e Uruguai) contra o 
Paraguai.

Na presidência Vice presidente 

Obras

20 anos

Sem arrependimentos 

Novos caminhos

Em queda

Alta

100% paranaense

Máscara antiviral

Recuperação

30 anos 
Mercosul

Uma representante de Castro assu-
miu a presidência da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural 
(CAPADR) da Câmara Federal. 
Aline Sleutjes (PSL-PR) está 
em seu primeiro mandato 
como deputada fe-

Na presidência 

arrependimentos por seu trabalho no 
âmbito da Lava Jato, apesar da de-

cisão recente do STF que conside-
rou sua atuação parcial em caso 

do ex-presidente Lula. Moro até 
admitiu a possibilidade de erros 
na Lava Jato, mas não propo-

sitais. “Pode ter 
tido algum erro 

aqui ou ali. Mas 

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

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

Os municípios paranaen-
ses estão comprometi-
dos em acelerar a vacina-
ção contra a covid-19, que 
agora passa a ser aplica-
da ininterruptamente, de 
domingo a domingo. O 
governador reforçou a ne-
cessidade de acelerar a 
vacinação, para que o Pa-
raná feche o mês de abril 
com 100% pessoas com 
mais de 60 anos imuniza-
das, além de incluir novos 
públicos, como policiais e 
professores.

Celeridade

O Paraná tem 4.686 
leitos exclusivos para 
covid-19 via SUS, entre 
enfermarias e UTI adul-
tas e pediátricas. No 
último domingo (28), a 
taxa geral de ocupaç ã o 
dos leitos no Estado era 
de 88%. Entre os leitos 
de UTI, a ocupação era 
de 98%. O secretário es-
tadual de Saúde, Beto 
Preto, reforçou que não 
é apenas a abertura de 
leitos que vai nos ajudar. 
“Neste momento, nossa 
prioridade é vacinar. Por 
isso lançamos a cam-
panha para municípios 
aplicarem doses de do-
mingo a domingo”.

Vacina é 
prioridade

Prefeitos e prefeitas de 
municípios brasileiros 
pediram socorro. Em 
um vídeo, produzido 
pela Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP) em 
parceria com a Vital 
Strategies, chefes do 
Executivo local retra-
taram a situação atual 
do país. O objetivo do 
apelo é destacar, na 
mídia nacional e inter-
nacional, que prefeitas 
e prefeitos brasileiros 
estão empenhados em 
enfrentar a covid-19 
amparados na ciência.

Pedido de 
Socorro
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Previsão é de que as vendas em nível nacional tenham uma queda de 2,2% em relação ao ano passado Agência Brasil

Com 41,6 mil empregos formais em fevereiro, Paraná lidera no Sul e é o 
3º do País Geraldo Bubniak/AEN

A expectativa da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) para a 
Páscoa de 2021 é de queda nas 
vendas de 2,2%, em comparação 
à mesma data do ano passado, 
que foi considerada muito ruim, 
com retração de 28,7%. A data 
deve movimentar no varejo do 
país R$ 1,62 bilhão.

“Se confirmada essa expecta-
tiva, vai ser o menor faturamen-
to em 13 anos. Desde 2008 que 
o faturamento do varejo com a 
Páscoa não é tão pequeno como 
esse que a gente está esperando”, 
disse à Agência Brasil o econo-
mista sênior da CNC, Fabio Ben-
tes. As estatísticas mostram que o 
movimento de vendas da Páscoa 
é crescente ano a ano até 2019, 
com pequenas oscilações, e des-
penca em 2020. O faturamento 
caiu de R$ 2,33 bilhões, em 2019, 
para R$ 1,66 bilhão, no ano se-
guinte.

A variação do dólar, que subiu 
23% entre a Páscoa de 2020 e a 
deste ano, explica a expectativa 
negativa para o período, que é 
considerado a sexta data come-
morativa mais importante para o 
comércio varejista brasileiro, de-
pois do Natal, Dia das Mães, Dia 
dos País, Dia das Crianças e Black 
Friday.

“O dólar ficou 23% mais caro”. 
E como a Páscoa envolve pro-
dutos importados ou insumos 
importados, significa que ou o 
varejo importava esses produtos 
e aumentava o preço, ou não im-

Vendas de Páscoa devem 
ser as menores em 13 anos 
Previsão é de queda de 2,2% nas vendas em comparação à 
mesma data do ano passado, que já foi ruim 

O Paraná foi o estado da Região 
Sul e o terceiro do País que mais 
abriu postos de trabalho com 
carteira assinada em fevereiro. 
Foram 41.616 vagas, de acordo 
com os dados divulgados nesta 
semana pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), órgão ligado ao Ministé-
rio da Economia.

O resultado é saldo de 146.014 
admissões e 104.398 demissões e 
significa uma alta de 70% em re-
lação ao obtido em janeiro, quan-
do foram criadas 24.342 vagas no 
Estado. Já quando comparado 
com o mesmo período do ano 
passado, o acréscimo é de 68%.

No Brasil, apenas São Paulo 
(128.505 vagas) e Minas Gerais 
(51.939) apresentaram desem-
penho superior no mês passado. 
Em relação aos estados vizinhos, 
Santa Catarina finalizou feverei-
ro com saldo positivo de 33.994 
admissões. Já o Rio Grande do 
Sul terminou com 29.587 con-
tratações. Com isso, o Paraná se 
consolida também como terceiro 
principal polo gerador de empre-
gos do País em 2021.

“Um resultado extremamen-
te positivo, que confirma a ex-
pansão da atividade econômica 

Com 41,6 mil empregos formais em fevereiro, Paraná 
lidera no Sul e é o 3º do País

no Estado”, disse o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
“Mesmo diante de um momento 
tão delicado, com praticamente 
todas as atenções voltadas para 
o enfrentamento à pandemia, o 
Paraná se sobressai na geração 
de empregos e reforça a condição 
de ser uma das principais loco-
motivas do País”, afirmou.

O resultado paranaense repre-
senta 10,3% do total de empregos 
abertos pelo País em fevereiro 
(401.639). Sozinho, o saldo po-
sitivo do Paraná é superior tam-
bém ao de três das quatro outras 
regiões brasileiras – Nordeste 
(40.864), Centro-Oeste (40.077) 
e Norte (12.337). Área mais po-
pulosa do País, o Sudeste abriu 
203.213 vagas, enquanto os três 
estados do Sul colaboraram com 
105.197 empregos.

Dois meses 
Com as mais de 41 mil carteiras 
de trabalho assinadas em feverei-
ro de saldo, o Paraná se consolida 
também como o terceiro maior 
polo gerador de empregos do 
País em 2021. São, de acordo com 
o Caged, 66.763 em dois meses, já 
considerando as adequações fei-
tas pelo órgão. Novamente, ape-

estimular o empreendedorismo, 
oferecendo um bom ambiente 
político para que o empresário 
possa investir no Paraná”, disse o 
governador.

Setores
Os setores que mais se desta-
caram em fevereiro no Paraná 
foram o de serviços com 17.819 
postos, seguido pela indústria da 
transformação (9.090), comércio 
(8.302), construção (4.961), agri-
cultura (1.123) e serviços indus-
triais de utilidade pública (321).

“Todos os setores apresen-
taram resultados positivos ao 
longo de fevereiro, o que ajudou 
o Paraná a ter essa representa-
tividade no País na geração de 
empregos”, disse Suelen Glinski, 
chefe do Departamento do Tra-
balho e Estímulo à Geração de 
Renda da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho.

Municípios
Segundo o Caged, Curitiba li-
derou a geração de empregos 
no Paraná em fevereiro. Foram 
13.061 novas vagas. Na sequência 
aparecem Maringá (1.895), Cas-
cavel (1.570), Londrina (1.534) e 
São José dos Pinhais (1.424).

nas São Paulo (203.774) e Minas 
Gerais (75.483) estão à frente.

As vagas abertas neste ano dão 
continuidade ao desempenho 
positivo conquistado ao longo 
de 2020. O Paraná abriu 52.670 
vagas de emprego no ano passa-
do, mesmo em um ano marcado 
pela pandemia da Covid-19. Foi 
o segundo melhor resultado do 
País, com apenas 380 contrata-
ções a menos do que Santa Ca-

tarina. O Estado foi responsável 
por 36,9% do resultado nacional 
em 2020, que foi de 142.690 no-
vas vagas.

Ratinho Junior destacou que 
os índices refletem a estratégia 
do Estado de valorizar a produ-
ção local, destravar os negócios 
e investir em obras estruturan-
tes como foco da retomada da 
economia. “Buscamos facilitar o 
acesso ao crédito como forma de 

portava, argumentou Fabio Ben-
tes. “E a opção que o varejo fez 
foi reduzir as importações este 
ano, porque o consumidor bra-
sileiro não aguenta um aumento 
expressivo de preços, ainda mais 
para itens não essenciais como 
esses”.

Com isso, a importação de 
chocolates, por exemplo, somou 
3 mil toneladas em 2021, a menor 
quantidade desde 2013. O mes-
mo aconteceu com o bacalhau, 
cuja importação totalizou 2,2 mil 
toneladas, menor patamar desde 
2009, segundo a CNC.

O economista comentou que 
“o varejo não apostou na Páscoa 
deste ano porque percebia que a 
situação da economia e as con-
junções de consumo não iam 
bem. Isso explica a opção por não 
importar, em vez de promover re-
ajuste de preços muito acima da 
média”. A previsão da CNC para o 
carro-chefe da Páscoa, que são os 
chocolates, é de alta no preço de 
7%, de modo geral.

Bentes destacou que a queda 
de 2,2%, prevista para a Páscoa 
de 2021, não pode ser analisa-
da isoladamente. Ela tem que 
ser contextualizada, levando em 
consideração o estrago provoca-
do pela crise do ano passado nes-
sa data comemorativa, em decor-
rência da pandemia de covid-19. 
“Então, uma queda de 2,2% em 
cima de uma queda de 28%, a 
gente está falando de retração de 
30% em relação ao que o varejo 
vendia em 2019”, observou.
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A obra da nova ponte avança nas margens brasileira e paraguaia. Previsão de conclusão é para 2022

A produção de carne de frango no Paraná teve crescimento de 3,9% em 
2020 com relação ao ano anterior Jonathan Campos/AEN

A segunda ponte ligando o Brasil 
e o Paraguai, em Foz do Iguaçu, 
chegou praticamente à metade. 
A informação é do Departamento 
de Estrada de Rodagem do Para-
ná (DER-PR), que confirmou no 
boletim técnico de março que a 
construção da Ponte Internacio-
nal da Integração, entre Foz do 
Iguaçu e Presidente Franco, no 
Paraguai, alcançou 49% de exe-
cução. A previsão é que o eixo ro-
doviário seja concluído em 2022.

Responsável pelo financia-
mento da obra, Itaipu Binacional 
já investiu até o momento R$ 115 
milhões na construção. O DER-
-PR é o responsável pelo geren-
ciamento e fiscalização do em-
preendimento. De acordo com a 
Itaipu, o canteiro de obras gera 
atualmente mais de 2,5 mil em-
pregos diretos.

O boletim apontou que do lado 
brasileiro foi finalizado o proces-
so de deslocamentos dos trechos 
concretados. A execução permi-
tiu que fosse iniciada a segunda 
etapa da caixa de equilíbrio. O 
espaço de concreto armado vai 
servir de contrapeso ao vão cen-
tral da ponte e tem 22,70 metros 
de largura e 25 metros de compri-
mento.

Ainda nesta fase, de acordo 
com o DER-PR, será aplicada a 
instalação das 18 unidades de tu-
bos forma, num total de 160 que 
abrigarão os estais da ponte. Com 
a execução adiantada, a previsão 
é que o mastro brasileiro possa 
atingir 118 metros de altura até o 
fim deste mês.

Do lado paraguaio, por sua vez, 
a estimativa é que feche mar-
ço com 88 metros de altura do 
mastro concretado. No apoio 01, 
informa o boletim, houve a con-
tinuidade da execução do segun-
do trecho concretado, de 20,50 
metros de largura e 28,12 metros 
de comprimento. Feito concreto 
armado, tem peso aproximado de 
1.100 toneladas.

Ponte 
A segunda ponte internacional 
sobre o Rio Paraná e a nova peri-
metral até a BR-277, que acompa-
nha a obra, recebem investimen-
tos de R$ 463 milhões da Itaipu 
Binacional. A ponte, estimada em 
R$ 323 milhões, está sendo cons-
truída nas proximidades do Mar-
co das Três Fronteiras, ligando 
Foz do Iguaçu à cidade paraguaia 
de Presidente Franco.

A estrutura terá 760 metros de 

Obra da nova 
ponte entre Brasil 
e Paraguai chega 
à metade 
Ela será maior que a Ponte da Amizade e 
está localizada 10 km abaixo dela. A pre-
visão é de que a nova travessia seja con-
cluída em 2022

comprimento e vão-livre de 470 
metros, o maior da América La-
tina. Serão duas pistas simples 
com 3,6 metros de largura, acos-
tamento de três metros e calçada 
de 1,70 metro nas laterais. Ela 
será maior que a Ponte Interna-
cional da Amizade e está loca-
lizada cerca de 10 quilômetros 
abaixo dela, em direção ao Rio 
Iguaçu.

Perimetral
O boletim registra também o iní-
cio da construção dos acessos à 
ponte, com 2% das obras execu-
tadas. Os investimentos chegam 
a R$ 2,3 milhões. A rodovia que 
fará a ligação da 2ª Ponte Inter-
nacional Brasil – Paraguai com a 
rodovia BR-277 conta atualmen-
te com três frentes de serviço em 
andamento.

A primeira corresponde à rea-
lização de terraplenagem nos ra-
mos que irão compor o Viaduto 
de Acesso à Ponte Tancredo Ne-
ves, que liga Brasil com Argenti-
na. Outra frente está localizada 
nas proximidades da Avenida 
Perimetral Leste com serviços 
de limpeza de camada vegetal. O 
terceiro ponto de execução dos 
serviços está nas proximidades 
da antiga aduana localizada no 
fim da Avenida General Meira. Lá 
estão sendo realizados serviços 
de supressão de arbóreas para 
posterior entrada dos equipa-
mentos. Esta obra contempla a 
implantação de 15 quilômetros 
de rodovia e a construção de seis 
interseções em desnível, além de 
duas novas aduanas. A perimetral 
que faz parte da obra vai permitir 
que caminhões procedentes da 

Argentina e do Paraguai acessem 
diretamente a BR-277 na altu-
ra do Posto Paradão, reduzindo 
o fluxo de veículos pesados na 
área urbana de Foz do Iguaçu. 
A ponte também terá acesso 
facultado a veículos menores e 
turistas. A execução de todas as 
intervenções previstas no proje-
to será feita no prazo de 545 dias.

A perimetral do lado para-
guaio será de responsabilidade 
do governo local e terá 35 qui-
lômetros de extensão, com um 
viaduto, duas pontes, um trevo, 
um centro integrado de cargas e 
uma área de controle primário. A 
obra está orçada em US$ 172 mi-
lhões. Da mesma forma, na ou-
tra ponte ligando os dois países, 
cada um deles será responsável 
pela construção da sua respecti-
va perimetral.

Líder nacional na atividade avícola, 
respondendo por um terço do aba-
te de aves no País no ano passado, 
a produção de carne de frango no 
Paraná teve crescimento de 3,9% 
em 2020 com relação ao ano ante-
rior. O volume total foi de 4,49 mi-
lhões de toneladas, 33,4% das 13,7 
milhões de toneladas produzidas 
pelo Brasil em 2020, com mais de 2 
bilhões de aves abatidas.

Os dados da Estatística da Produ-
ção Pecuária, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
também são confirmados pelo 
Sindicato das Indústrias de Produ-
tos Avícolas do Estado do Paraná 
(Sindiavipar), cujas indústrias as-
sociadas foram responsáveis pelo 
abate de 1,95 bilhão de aves no ano 
passado, 4,5% a mais que em 2019, 
quando 1,87 bilhão de animais fo-

Paraná produz um terço da carne de frango do Brasil 
ram abatidos. A entidade represen-
ta 45 abatedouros e incubatórios 
paranaenses.

Exportação 
Além de principal produtor, o Pa-
raná é também o Estado que mais 
exporta carne de frango no País. 
Responde por 40,9% das exporta-
ções brasileiras no setor e vende 
para cerca de 160 países. É quase 
o dobro das exportações de San-
ta Catarina, que fica em segundo 
lugar, com 21,6% das exportações. 
Na sequência vem o Rio Grande 
do Sul, com 16,9%. Juntos, os três 
estados do Sul concentram 79,4% 
do frango brasileiro comercializado 
para outros países. O frango, segun-
do principal produto, atrás apenas 
da soja em grão, e a principal prote-
ína animal exportada pelo Paraná, 

respondeu, em 2020, por 21,6% de 
todo o comércio exterior parana-
ense, com a venda de 1,59 bilhão 
de toneladas no ano passado. Esse 
total representou US$ 2,56 bilhões 
na balança comercial estadual, ou 
R$ 14,71 bilhões na cotação atual.

O principal destino é a Ásia, sen-
do que a China compra um quarto 
da carne de frango do Estado, ou 
410,18 milhões de toneladas. Ou-
tros importantes mercados são os 
Emirados Árabes Unidos (117,77 
milhões), Japão (114,1 milhões), 
Arábia Saudita (92,92 milhões) e 
Coreia do Sul (63 milhões). Os da-
dos foram compilados pelo Institu-
to Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), com 
base nas informações da Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério 
da Economia.

Valtemir de Souza/Itaipu
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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

A equipe de trabalho do projeto visitou os espaços públicos do Riviera esta semana, entre eles o Cras Divulgação/Secom
Nesta quarta-feira (31), Cascavel 
registrou mais três óbitos pelo 
novo coronavírus. Agora, já são 
562 mortes pela doença, confor-
me informações da Secretaria de 
Saúde, através da Divisão de Vi-
gilância Epidemiológica.

A primeira morte por covid-19 
na cidade aconteceu há exata-
mente um ano, no dia 30 de mar-
ço de 2020, vitimando um em-
presário de 66 anos de idade. De 
lá para cá os números só foram 
aumentando, mas março deste 
ano, foi disparado o mais letal de 
todos os meses da pandemia na 
cidade. 

Só em março de 2021 foram 
registradas 236 mortes pela do-
ença na cidade, o que representa 
42% do total acumulado. 

A situação dos leitos hospita-
lares para tratamento da covid, 
apesar de apresentar gradativa 
melhora nos últimos dias, conti-
nua crítica em toda a região. Só 
na 10ª Regional de Saúde, com 
sede em Cascavel, até ontem (31) 
havia 28 pacientes aguardando 
uma vaga de UTI e mais 16 na fila 
por um leito de enfermaria. 

Nas três UPAs de Cascavel ha-
via 102 pacientes em tratamento, 
dois quais 10 estavam intubados. 

Técnicos do Município de Cas-
cavel, Transitar e Concessionária 
Ecocataratas discutiram, na ma-
nhã desta quarta-feira (31), solu-
ções alternativas para o tráfego 
de veículos durante as obras do 
novo Trevo Cataratas.

Sete frentes de trabalho reali-
zam ações e, nas próximas sema-
nas, algumas rotas alternativas 
serão criadas para desviar o trá-

fego, devido o avanço das obras.
Algumas intervenções serão 

necessárias ao longo dos próxi-
mos meses, mas a ideia é reduzir 
ao máximo os impactos na vida 
dos moradores e dos motoristas 
que trafegam pelo local. “Haverá 
alguns transtornos temporários, 
mas que se transformarão em 
benefícios definitivos para to-
dos”, disse o prefeito Leonaldo 

Paranhos.
Além do prefeito, participa-

ram da reunião o diretor-supe-
rintende da Ecocataratas, Sílvio 
Caldas; a gerente de engenharia 
da concessionária, Hellem Prim 
Variani; o secretário de Obras 
Públicas, Adelino Ribeiro e a 
presidente da Transitar, Simoni 
Soares, além de técnicos do Mu-
nicípio.

Março registrou 42% do total de 
mortes pela covid em Cascavel

Obras no Trevo Cataratas obrigam 
criação de rotas alternativas para 
o trânsito

O Riviera, bairro da região Norte 
de Cascavel, é o local onde há o 
maior registro de óbitos por co-
vid-19 na cidade. Por conta dis-
so foi o escolhido pela Prefeitura 
para a implantação do primeiro 
Território Eficiência, um projeto 
piloto que prevê atenção pri-
mária de combate à covid-19, 
buscando diagnosticar cienti-
ficamente os motivos do bairro 
ter o maior número de mortes na 
pandemia. 

A Secretaria de Saúde pre-

para testagem em massa para 
o bairro, uma situação inédita 
que também vai fazer o sequen-
ciamento genético do vírus no 
Riviera, ajudando no enfrenta-
mento da doença de forma mais 
eficiente. “Falamos muito em la-
var as mãos com água em sabão, 
mas algumas pessoas sequer 
tem o produto em casa”, relata 
o secretário de Saúde, Miroslau 
Bailak.

Com o Território Eficiência, 
o município passa a ter acesso 

Riviera vai receber projeto 
piloto de combate à covid
Território Eficiência vai diagnosticar os motivos do bairro ter o maior número de mortes na pandemia e 
agir para reduzir os índices

às informações filtradas sobre o 
comportamento dos habitantes.  

“Estamos conversando com os 
representantes da comunidade 
e também com as entidades de 
classe para garantir coerência 
nos atos”, diz Bailak.

O Território Eficiência envol-
verá diversas secretarias muni-
cipais, a Unioeste por meio da 
Secretaria da Ciência Tecnologia 
e Ensino Superior do Governo do 
Paraná, além de pessoas que re-
presentam os moradores locais.  

Em poucos dias, famílias que 
passam por situações mais crí-
ticas serão identificadas e vão 
receber cestas básicas com ali-
mentos e produtos para limpeza 
das casas. 

Para garantir eficiência, o es-
tudo científico direcionará as 
ações práticas e projetará ações 
voltadas as vulnerabilidades 
sociais do bairro, explicando o 
porquê essa região tem o maior 
número de mortes da covid. 

São três eixos explica o che-
fe de Gabinete e coordenador 
do Comitê de Crise, Thiago Ste-
fanello “Vamos aplicar três eixos 
de ação. Um científico e saúde, 
um de prevenção e outro de fis-
calização com orientação”.

O prefeito Leonaldo Paranhos 
visitou com a equipe de traba-
lho, na tarde de terça-feira (30), 
os espaços públicos que compõe 

o Riviera, como Cras, Unidade 
de Saúde, Escola, Cmeis, parqui-
nhos e salão comunitário. 

“O projeto envolve a estrutura 
do bairro como um todo e esse 
estudo vai nos guiar para o Ri-
viera ser o primeiro bairro a reto-
mar as aulas, como modelo para 
cidade e para o Brasil”.  

A administração municipal, 
desde 2017, busca dividir os 
bairros da cidade em territórios, 
como medida eficiente de gover-
nabilidade, atendendo as neces-
sidades dos moradores confor-
me suas características locais. 

“Ordenar territórios reflete 
nos índices de melhoramento de 
vida dos cascavelenses. Isso as 
estatísticas têm nos demonstra-
do. Planejar as ações com uma 
visão mais estratégica e colabo-
rativa faz parte da nossa política”, 
finaliza o prefeito Paranhos.

Alternativas estão sendo estudadas para minimizar os transtornos com as obras

Divulgação/Secom
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Lei da liberdade econômica desburocratiza 
e agiliza vida dos empreendedores 
Decretos facilitam a vida do empreendedor, isentam taxas, prorrogam prazos para pagamento de impostos e 
regulamenta as classificações de risco para atividades econômicas sujeitas a licenciamento ambiental

CASCAVEL

O secretário de Finanças, Renato Segalla, explicou os detalhes da Lei de Liberdade Econômica Vanderlei Faria/Secom

Incentivos representam 
R$ 18,8 milhões

Educação recebe investimentos 
que ultrapassam R$ 3 milhões em 
tecnologia, veículos e material 

Desde o início da pandemia 
de coronavírus, o Município 
de Cascavel tem buscado me-
canismos para diminuir os im-
pactos causados pelo avanço 
da Covid-19 na economia local. 
As isenções e prorrogações  que 
constam dos cinco decretos as-
sinados esta semana somam 
cerca de R$ 18,8 milhões em 
benefícios que irão estimular a 
economia.

Somente com a prorrogação 
do ISSQN do Simples Nacional, 
o Município deixará de arreca-
dar, no primeiro semestre, apro-
ximadamente R$ 12 milhões. 
Esses valores, no entanto, serão 
pagos pelo contribuinte no se-
gundo semestre, porém, dividi-
dos em duas parcelas.

A isenção da taxa do alvará 
2021para as atividades eco-

nômicas que mais sofreram o 
impacto da pandemia será de 
aproximadamente R$ 2,8 mi-
lhões, como hotéis, agências de 
viagem, cursos presenciais, en-
tre outras atividades.

“Essas empresas podem, com 
o decreto, fazer o protocolo pe-
dindo a isenção de 100% da taxa 
do alvará deste ano de 2021 e se-
rão contempladas, aquelas que 
estiverem inseridas dentro do 
contexto da lei. Todos os casos 
serão analisados pela secreta-
ria”, destaca o secretário de Fi-
nanças, Renato Segalla.

Já o decreto que regulamentou 
a Lei de Liberdade Econômica e 
que prevê isenção da taxa de li-
cenciamento inicial das empre-
sas classificadas como MEI, EPP 
e ME de baixo risco terá um im-
pacto de R$ 4 milhões.

O prefeito Leonaldo Paranhos e 
a secretária Marcia Baldini assi-
naram esta semana a ordem de 
licitação para a aquisição de veí-
culos para a Secretaria Municipal 
de Educação, a homologação da 
compra de materiais escolares 
e o empenho para a compra de 
computadores para escolas e 
Cmeis. Para o Setor de Transporte 
serão licitados 5 veículos de sete 
lugares, uma van e três utilitários, 
que vão auxiliar nos trabalhos do 

Departamento Pedagógico, Me-
renda Escolar, Fábrica de Móveis 
e Evasão Escolar. A licitação, que 
deverá ser publicada em breve, 
terá valor máximo de contratação 
de R$ 1.118.469,01. Já investimen-
to em material escolar que teve a 
assinatura homologada nesta se-
mana somou R$ 700.390,30. 

Além disso, também foi assina-
da a ordem de compra de com-
putadores para os laboratórios 
das escolas. São R$ 41.996,64 em 

computadores para o setor admi-
nistrativo dos novos Cmeis Pro-
fessora Soeli Cozer Bloot e Profes-
sora Nair Pandolfo, R$ 233.737,28 
para o administrativo e labora-
tórios das Escolas Gladis Tibola 
e Transparência, e ainda o total 
de R$ 1.177.725,15 em computa-
dores para os laboratórios de 13 
escolas e também do Ceavel. Um 
total de R$ 3.272.318,38 em inves-
timentos para a Rede Municipal 
de Educação.

Prorrogação de prazos, redução 
de alíquotas de tributos, isenções 
de alvará e desburocratização de 
todo o procedimento de inscri-
ção inicial ao alvará de licença. 
Os decretos econômicos assina-
dos esta semana pelo prefeito Le-
onaldo Paranhos têm objetivo de 
facilitar as atividades das micro-
empresas. Também foi assinado 
o decreto que recepciona e regu-
lamenta a Lei de Liberdade Eco-
nômica, que tem como principal 
proposta remover obstáculos 
burocráticos para as empresas, 
respeitar direitos de propriedade 
e restringir a influência governa-
mental na economia.

Paranhos lembrou que o Poder 
Público não pode ser estorvo ao 
empreendedorismo e precisa 

criar mecanismos que facilitem 
o trabalho. “Já temos o problema 
da pandemia, o problema econô-
mico, a perda de renda, perda do 
poder de compra e a prefeitura 
tem que ser a solução. Ao che-
gar aqui o empresário tem que 
encontrar facilidade, agilidade, 
rapidez bom atendimento. É isso 
que nós estamos fazendo, inclu-
sive liberando isenções para os 
setores mais impactados, trans-
ferindo para o segundo semes-
tre recolhimento de tributos nas 
empresas do Simples, fazendo 
com que haja esperança”, desta-
ca Paranhos.

Mudanças
O secretário de Finanças, Renato 
Segalla, explica que antes desse 

processo de desburocratização, 
a microempresa necessitava fa-
zer a solicitação e consulta pré-
via para ver se poderia iniciar 
uma atividade empresarial em 
determinado ponto da cidade. 
“Depois ela tinha que correr atrás 
de todas as licenças (ambiental, 
bombeiros Vigilância Sanitária) 
para só então ter o seu alvará de 
licença e era, inclusive, taxado”, 
explica Segalla.

Os principais pontos da regu-
lamentação da Lei da Liberdade 
Econômica são a definição de 
grau de risco por atividade, atri-
buição de todos os Microempre-
endedores Individuais (MEI), Mi-
croempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte ( EPP) como baixo 
risco, dispensa de licença para 

atividades de baixo risco e licen-
ça provisória para atividades de 
médio risco. Das 39 mil empresas 
existentes em Cascavel, mais de 
28 mil poderão se beneficiar com 
a regulamentação.

Prorrogação do ISS
O ISSQN no âmbito do Simples 
Nacional foi prorrogado. Os im-
postos com vencimento em abril, 
maio e junho, metade do valor 
poderá ser pago, respectivamen-
te, nos meses julho, setembro e 
novembro e outros 50% nos me-
ses de agosto, outubro e dezem-
bro.

Atividades que mais sofreram 
impactos com a pandemia, como 
hoteis, empresas de eventos, es-
colas particulares e agências de 
viagens, entre outras, terão isen-
ção do alvará de 2021.

 ITBI
O prazo de redução da alíquota 
do ITBI (Imposto sobre Trans-
missão de Bens Imóveis), que 
venceria nesta quarta-feira (31), 
também foi prorrogado. Agora, 
os contribuintes terão até o dia 
20 de abril para regularizar a situ-
ação de imóveis com 50% de des-
conto no valor do imposto.

Prefeito assina ordens de empenho e de licitação para a Educação

Vanderlei Faria/Secom
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É o momento para vender seu peixe 
e fazer os outros acreditarem no seu 
potencial e no valor que você pode 
agregar. Se você está desemprega-
do ou buscando uma promoção é a 
semana perfeita para ir em busca de 
uma nova posição profissional. 

Touro  (21/4 a 20/5)
Essa é uma semana favorável para o 
desenvolvimento e planejamento de 
projetos. Esses projetos podem ter 
sucesso se você souber como colo-
car as probabilidades a seu favor.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Essa semana você deve fazer tudo 
para concretizar seus projetos profis-
sionais. Graças à sua boa comunica-
ção, você pode colocar probabilida-
des a seu favor e pode inovar na área 
do seu negócio e até se superar. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Vênus fazendo aspecto com Sol e to-
cando a área financeira do seu mapa, 
indica que é provável que você seja 
tentado a fazer gastos desnecessá-
rios. O que você está tentando com-
pensar? Se faça esse questionamen-
to para saber qual vazio você está 
tentando esconder.

Leão  (22/7 a 22/8)
A Lua Cheia do começo da semana 

toca a área do seu mapa relaciona-
da à comunicação, o que faz com 
que o foco esteja em você. Apro-
veite esse momento para fazer 
algo em que você deseja ter reco-
nhecimento, seja em seu trabalho 
ou na sua vida pessoal.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Mercúrio, seu regente, em sua 
sétima casa solar causa alguns 
problemas de comunicação, então 
leia e releia algo antes de enviar 
mensagens ou publicar algo na in-
ternet para evitar mal-entendidos, 
também evite dar opiniões que po-
dem ser distorcidas sobre assun-
tos que não lhe diz respeito.

Libra  (23/9 a 22/10)
Nas próximas duas semanas, você 
terá muita sorte e ajuda do Univer-
so para fazer crescer e realizar o 
que você deseja para sua vida. 
Você pode iniciar um novo rela-
cionamento, encontrar um novo 
emprego, ser mais valorizada no 
trabalho.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
A Lua Cheia do início da semana 
lhe deixa mais intuitivo do que o 
costume, você se sente mais liga-
da com o mundo espiritual e re-
cebe mensagens de formas mais 
fáceis. Preste atenção aos seus 

sonhos.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
O ideal é que você direcione a boa 
energia do começo da semana para 
sua vida profissional, para que ela 
avance e você consiga um novo em-
prego ou nova colocação em seu em-
prego atual.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
A Lua Cheia do início da semana toca 
a área do seu mapa relacionada a 
sua carreira. Essa semana você pode 
ter um pequeno problema financeiro 
por conta de uma desatenção ou de-
sorganização.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Júpiter faz conjunção com o seu Sol 
o que lhe garante alguns dias de sor-
te e de oportunidades inesperadas. 
Aproveite esse momento e se faça 
ser visto, porque a sorte estará ao 
seu lado e algumas oportunidades, 
principalmente profissionais, podem 
surgir do nada.

Peixes  (20/2 a 20/3)
A Lua Cheia do começo da semana 
toca a área do seu mapa que rege 
seus recursos, isso indica que você 
ao longo desta semana terá ideias 
de como conseguir mais dinheiro, 
isso também pode ser o surgimento 
de alguma renda extra em sua vida.

Humor

Cruzada

Tempo da frase
A professora chega para o João-
zinho e diz:
 - Joãozinho qual é o tempo da 
frase: Eu procuro um homem fiel?
 E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!

Frases da pandemia
- É tanto álcool na mão que o 
fígado já está até com ciúmes.
- As aulas virtuais parecem ses-
são de espiritismo: “Carlos, você 
está aí? Carlos, se estiver, fale 
alguma coisa!”
- Quando tudo isso terminar vou 
ficar uns 15 dias sem aparecer 
em casa!
- Eu comi 11 vezes, dei 5 cochilos 
e ainda é hoje!
- Juntos vamos sair dessa... Uns 
gordos, outras grávidas, outros 
loucos e muitos divorciados, mas 
vai passar!
- Tô quase me enfiando na má-
quina de lavar, só para dar umas 
voltas. 

- Não vejo a hora de passar para o 
regime semiaberto.
- Estamos igual pinto de granja. 
Se apaga a luz nós dorme, se 
acende nóis come. 

Mulheres no céu
Chegaram 100 mulheres no céu e 
Deus disse: 
- Quem já mexeu no celular do 
marido escondido chegue mais 
perto.
Noventa e nove mulheres se apro-
ximaram, só uma ficou.
E Deus disse: 
- Traga a surda também!

Mosquitos no quarto
O menino chamou o pai no meio 
da noite e disse:
- Pai, tem muitos mosquitos no 
meu quarto!
- Apague a luz que eles vão em-
bora, filhote! — diz o pai, carinho-
samente.
Logo depois apareceu um vaga-
-lume. O menino chamou o pai 
outra vez:
- Pai, soCorro! Agora os mosqui-
tos estão vindo com lanternas!

ALIMENTAÇÃO

As frutas cítricas são desses ali-
mentos que despertam descon-
fiança (e sintomas indesejáveis) 
em quem tem gastrite?

O que depõe contra as represen-
tantes do gênero citrus nesse sen-
tido é principalmente a presença 
dos ácidos ascórbico (vitamina C) 
e cítrico.“Tal combinação contri-
bui para o baixo pH dessas frutas, 
tornando-as mais ácidas”, explica 
a nutricionista Renata Guirau, do 
Oba Hortifruti, em São Paulo. Ou 
seja, elas podem mesmo piorar a 
queimação e a dor no estômago. 

Mas não precisa dar adeus ao 
limão, ao abacaxi… Se o quadro 
está controlado, o consumo mo-
derado só traz benefícios. “A ação 
antioxidante da vitamina C ajuda 
a neutralizar os radicais livres, 
moléculas associadas a diversas 
doenças”, conta Renata. “O ácido 
cítrico, por sua vez, atua na ab-
sorção do cálcio, importante para 
os ossos, e do ferro, essencial no 
transporte de oxigênio no organis-
mo”, completa.

Na forma de suco, aliás, os cítri-
cos costumam ganhar um aliado 
contra a acidez: o tão criticado 
açúcar. “Só não vale exagerar na 
hora de adoçar”, pondera o gas-
troenterologista Ricardo Machado 

de Minas, do Hospital e Materni-
dade São Luiz Anália Franco, em 
São Paulo. Porém, isso não pode 
servir de justificativa para abando-
nar as frutas in natura e só tomar 
o sumo adocicado. 

Outro ensinamento desse ex-
pert: “Recomenda-se que a inges-
tão das frutas ocorra até no má-
ximo três horas antes de ir para 
a cama”. É que, quando estamos 
deitados, o suco gástrico sobe 
com mais facilidade pelo esôfago, 

propiciando o refluxo. Se ele vier 
acompanhado de líquidos ácidos 
então, o risco de queimação de-
cola.

Uma dica de ouro aos que con-
vivem com a gastrite é deixar as 
frutas cítricas para o final das re-
feições. Assim, há um contato me-
nor entre as substâncias ácidas 
delas as mucosas do estômago. E 
claro, respeite os sinais do corpo. 
Se ele está reclamando, provavel-
mente algo não anda bem.

Quem tem gastrite ou refluxo 
pode comer frutas cítricas?
Até pode, mas alguns cuidados são importantes para que laranja, limão e companhia 
não agravem esses problemas digestivos 
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A rigor, os gaúchos só aparecem 
como designação de nativos 
do Rio Grande do Sul com a 
Guerra do Paraguai (1864–
1870). Bem antes, são os ser-

tanistas do Paraná, ao marchar rumo ao 
Planalto Médio do Rio Grande do Sul, que 
dão forma à imagem futura do gaúcho tra-
dicional, cristalizada em seu contato com 
o Uruguai.

Pelos campos do Sul paulista (o atual 
Paraná), alastravam-se as criações de ani-
mais e os líderes locais eram principalmen-
te descendentes dos tropeiros, atividade já 
com um século de atividade. 

Duas décadas antes do início da Guerra 
do Paraguai, em Palmas, cuja exploração 
havia sido recentemente iniciada, já esta-
vam constituídas cerca de 40 fazendas de 
criação de animais. 

Havia percalços, mas a conquista do 
Oeste avançava por ali, pela ação dos gaú-
chos de Guarapuava e Palmas. 

Paranaenses na história do RS 
O remoto interior rio-grandense foi inte-
grado ao Brasil pelos paranaenses Bernar-
do Castanho da Rocha e Atanagildo Pinto 
Martins. 

O primeiro se estabelece em 1811 no Pi-
nheiro Torto. Martins parte em 1815 e se 
fi xa em Cruz Alta, origem de Passo Fundo, 
Santa Maria e Santo Ângelo.

A etapa fi nal desse processo tem início 
em 16 de agosto de 1844, quando portaria 
do governo da Província de São Paulo in-
cumbe o alferes Francisco Ferreira da Ro-
cha Loures (1808–1871), nascido em São 
José dos Pinhais, de abrir uma picada para 
possibilitar a passagem pelos Campos de 
Nonoai até Cruz Alta e a partir dessa locali-
dade rumo às Missões. 

Ligaria assim em defi nitivo o interior do 
futuro Paraná à Província do Rio Grande do 
Sul.

Importante assinalar que até 1853 a 
região nunca foi chamada como “Para-

ná”, nome que só veio para homenagear 
o maior líder político da época – Honório 
Carneiro Leão, o Marquês do Paraná.

Ligação pelo Oeste 
Francisco da Rocha Loures, o segundo dos 
sete fi lhos do comandante militar de Gua-
rapuava, Antônio da Rocha Loures, e de 
Joana Maria de Jesus, irmã do padre Fran-
cisco das Chagas Lima, herdou o prenome 
do tio, o grande artífi ce da cidade de Gua-
rapuava e defensor de tratamento humano 
para os índios. Francisco seguiu, porém, os 
passos do pai, militar.

A estrada começará a se formar a partir 
de Palmas e passará pelos campos de No-
noai até atingir as Missões. 

“Começa nessa data o fl uxo de tropas de 
muares pelo caminho das Missões, em de-
manda de Sorocaba, e começa também o 
uso dos campos de Guarapuava e Palmas 
para a invernagem das mesmas, como o 
maior negócio de que dispunham os fa-
zendeiros” (Edilane Lacheski, Guarapuava 
no Paraná: Discurso, Memória e Identida-
de [1950-2000]).

A convocação a Francisco da Rocha Lou-
res pelo governo paulista para construir a 
integração entre São Paulo e o Rio Grande 
do Sul logo vai se relacionar com o confl ito 
entre as duas correntes empresariais-mi-
litares que disputam a hegemonia sobre a 
colonização no interior do Paraná.

Poder militar indígena incomodava
Ofício expedido por Domingos Ignácio de 
Araújo (1783–1851) ao governo de São Pau-
lo, datado de 22 de maio de 1844, sustenta 
a versão de que o cacique Vitorino Condá 
e os índios de Palmas seriam responsáveis 
por assassinatos, ataques a áreas de coloni-
zação, raptos e saques.

Os relatórios enviados ao governo se di-
vidiam entre elogios ao papel bem-sucedi-
do de algodão entre cristais desempenha-
do por Condá, pacifi cando a região, e as 
denúncias de crimes escassamente descri-
tos e documentados. 

A intenção dos adversários era impedir a 
formação de uma força militar indígena ao 
comando de Condá. As acusações, porém, 
não funcionaram por conta da parceria 
entre Condá e o comandante Hermógenes 
Carneiro Lobo Ferreira.

A solução encontrada foi deslocar Vito-
rino Condá ao projeto de abrir a estrada 
rumo ao interior rio-grandense. 

A trama contra Condá
Condá deixaria de ser o comandante da 
força militar indígena, posição em que re-
cuperaria a imagem de Guairacá (Lobo dos 

Campos e das Águas), cacique Guarani que 
confederou “dez povos poderosos” (Romá-
rio Martins) para defender as terras do Pa-
raná dos invasores ibéricos.

O exército de índios de Condá, ao con-
trário, iria se diluir nas forças regulares. 
Apesar de atacado pela segunda corrente 
de controladores de Palmas, sob as ordens 
de Pedro de Siqueira Côrtes e João da Silva 
Machado, o cacique manteria a marca do 
herói ao participar com sucesso da con-
quista pacífi ca do Sul.

“A partir da documentação enviada, em 
maio [de 1844], para o presidente da Pro-
víncia de São Paulo, as condições de per-
manência de Condá na região de Palmas 
fi caram quase que insustentáveis” (Almir 
Antonio de Souza, A Invasão das Terras 
Kaingang nos Campos de Palmas). 

Explica-se porque o cacique aceitou o 
convite de Rocha Loures para a tarefa de 
viabilizar o caminho Palmas-Cruz Alta-
-Missões.

Para a história do Sul
Foi assim que Vitorino Condá saiu da his-
tória do Paraná, onde não lhe permitiram 
ser o herói comandante de um exército de 
índios, para ter seu nome consagrado no 
processo de ocupação do Sul.

Guiou com segurança os irmãos Fran-
cisco e João Cipriano da Rocha Loures 
desde a partida, ainda em Guarapuava, em 
1845, para a longa jornada em que efetiva-
mente alcançaram os Campos de Nonoai, 
atravessando o Rio Uruguai pelo passo de 
Goio-En, abrindo o desejado novo cami-
nho para as Missões.

No futuro, Francisco retornaria para se 
estabelecer na mesma Guarapuava inicia-
da por sua família. João Cipriano, já nas-
cido em Guarapuava, optou por fi xar resi-
dência no Rio Grande do Sul. 

Condá, em 1847, será contratado pelo 
governo do Rio Grande do Sul para atuar 
nos aldeamentos da região. Jamais seria o 
“cacique general” que foi no Paraná, vol-
tando à sua condição de guia e mateiro. 

Política falha, crença se impõe
Todo o Sudoeste (entre Palmas e os limites 
com o Rio Grande do Sul) tinha 37 fazendas 
de gado e uma população de 2 mil pesso-
as, menos ainda que a atual população de 
Iguatu. 

Ansiosos para se livrar do controle pau-
lista, os líderes políticos da região eram co-
agidos a não enfrentar São Paulo e se volta-
rem só ao fortalecimento de seus próprios 
negócios.

Com o Império em crise e a elite para-
naense silenciada, o povo desamparado se 
apegava a crenças religiosas que prome-
tiam um futuro melhor. 

O desapego material e a bondade dos 
chamados “monges”, que palmilhavam o 
interior mendigando em troca de serviços 
espirituais e socorro aos doentes, garanti-
ram para os pregadores religiosos do ser-
tão o carinho e aceitação do povo sofrido e 
abandonado pelas autoridades.

Em meados do século XIX, quando o 
descontentamento dos paranaenses cres-
cia, vindo do interior de São Paulo, passa 
pela primeira vez na região o monge italia-
no Giovanni Maria de Agostini (conhecido 
no Brasil como João Maria de Agostini e 
João Maria de Jesus).

A origem dos 
gaúchos e o 

“cacique general” 

O cacique Pahy, dos Guaranis Kayová. Ele decidiu abrir mão de seu poder, mas Condá persistiu e 
teve seu poder militar retirado pelos colonizadores 

Tropeiros em Cruz Alta, de onde se origina-
ram as cidades gaúchas de Passo Fundo, 
Santa Maria e Santo Ângelo
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A Acic vai comemorar 61 anos de atividades no próxi-
mo domingo, dia 4 de abril. Devido às medidas adota-
das para conter o novo coronavírus, as comemorações 
serão bastante restritas. Um dos recursos empregados 
para lembrar a data será a produção textual, contando 
aspectos ligados à trajetória da entidade, e que estará, 
durante o mês de abril, disponível na internet, no seguin-
te endereço: https://www.acicvel.com.br/blog .

A Caciopar comemora neste sábado (3), seus 45 anos de fun-
dação. Entidade criada para ser a porta-voz das associações 
comerciais e das empresas do Oeste, a Coordenadoria realiza 
uma ampla programação em menção à data. O ato inaugural 
será na terça-feira (6), com reunião virtual com a participação 
de diretores da entidade. O encontro abrirá espaço para a apre-
sentação do selo ofi cial dos 45 anos, para o lançamento do 11º 
Ciclo de Palestras, com o professor Jean Matos, e da Semana 
do Associativismo. Para participar da reunião, que será ao vivo 
pela plataforma Zoom, é preciso se inscrever com antecedência 
– até às 12h do dia 5 de abril - pelo telefone (45) 99950-1216.

Na tarde de terça-feira (30), a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente realizou o terceiro encontro deste ano com a 
comissão responsável pelo novo contrato do lixo. Foram 
apresentadas aos membros da comissão as propostas de 
duas empresas que se propõem a realizar estudo sobre a 

coleta e limpeza urbana e consequen-
temente a elaboração do processo 
licitatório para concorrência nacio-
nal. O secretário Nei Haveroth (foto) 
destaca que o próximo passo será 
iniciar o processo licitatório. “A par-
tir do momento que tenha homolo-

gado esse contrato com a empresa 
de consultoria, vai ter um cronogra-

ma de trabalho, um plano de 
trabalho e a comissão 

também vai continuar 
acompanhando”, ga-
rantiu o secretário.

A Acic está com inscrições abertas para o curso Formação de 
auditores internos, com o leader assessor José Atílio Fistarol 
Araújo. Será nos dias 8 e 9 de abril, das 8h às 18h, presencialmen-
te. A fi nalidade do treinamento é capacitar os participantes para 
atuar como auditores internos da qualidade segundo as normas 
da NBR ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19011:2018 e ISO 
45001:2018 e mostrar os principais aspectos comportamentais 
que se apresentam durante a auditoria, demonstrando a impor-
tância do auditor interno como agente de melhoria contínua.

Marcio Rodrigues da Fonseca é o instrutor convidado para coman-
dar o treinamento Excelência no atendimento, outro dos cursos 
oferecidos pela Uniacic no mês de abril. O treinamento será reali-
zado nos dias 7, 9, 14 e 15 de abril, das 19h às 22h – 12 horas de 
duração.

Depois da visita do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
desta vez é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
que tem agenda prevista para Cascavel. A previsão é de que ele 
esteja na cidade nesta quinta-feira (1°), às 10h, para uma reunião 
a portas fechadas com lideranças regionais, visando tratar das 
novas concessões de pedágio no Paraná. Há muitas divergências 
entre a proposta do Governo Federal e o setor produtivo regional, 
principalmente com relação a questão do modelo de outorga one-
rosa que pretende ser implantado para os próximos 30 anos nas 
estradas do Paraná. A expectativa é que a partir da reunião ocorra 
algum avanço na proposta que vem encontrando resistência na re-
gião, que teme perder poder competitivo. 

Uma área de 10,7 mil metros 
quadrados, localizada no Lote-
amento Siena, região do Bair-
ro Esmeralda, irá receber 40 
casas que serão construídas 
pelo Viver Mais Paraná, uma 
modalidade do programa esta-
dual de habitação voltada ao 
atendimento de idosos com a 
construção de condomínios re-
sidenciais fechados. Serão in-
vestidos R$ 4.896.890,00 pelo 
Governo do Estado. Ao Muni-
cípio de Cascavel coube a do-
ação do terreno e a gestão do 
condomínio com atendimento 
nas áreas de saúde e assis-
tência social aos benefi ciários. 
As obras devem iniciar em três 
meses e a construtora respon-
sável terá prazo de um ano para 
entregar  as unidades habita-
cionais. As inscrições já estão 
abertas pelo site da Cohapar  
(www.cohapar.pr.gov.br).

Depois de mais de 30 dias sus-
pensa por conta das medidas 
de combate ao coronavirus, 
a Feira do Teatro de Cascavel, 
volta a funcionar, neste domin-
go (04), das 08h às 13h, no 
lugar tradicional. Devem ser 
observados todos os cuidados 
e protocolos contra a covid-19, 
como  uso de máscara, distan-
ciamento,  redução no número 
de mesas para consumo de ali-
mentos e público.

O Futebol Clube Cascavel (FCC) enfrenta nesta quinta-feira 
(01) a equipe do Cascavel Clube Recreativo (CCR) em mais 
um jogo do Campeonato Paranaense 2021. O duelo entre os 
times, conhecido como “Clássico do Veneno”, está marcado 
para às 16h, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, 
com transmissão ao vivo e de graça pela TV Serpente. O con-
fronto de campo entre as duas equipes é recente. Na história 
dos clubes são apenas dois jogos, mas quem leva a melhor 
é o time da Serpente Aurinegra, que em 2019 empatou a par-
tida em 1x1, e na edição de 2020 venceu pelo placar de 3x0.
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Por seis meses, a partir desta semana, o Oeste do Paraná tem mais 
uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Trata-se de Elio Rus-

ch (DEM), de Marechal Cândido Rondon, que assume vaga deixada pela 
deputada Maria Victória (PP), que entrou em licença maternidade. 

Após sete mandatos consecutivos de deputado, no pleito de 
2018 Elio Rusch não conseguiu se eleger, fi cando na pri-
meira suplência. Esta será a segunda vez que ele assume 

nesta legislatura. A anterior foi em 2019, quando também 
permaneceu na Alep por cerca de seis meses.

Mais um deputado 
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