
Pelo Paraná | Página 05 Editorial | Página 04 Cascavel | Página 08

Senador Oriovisto 
Guimarães nega intenção 

de disputar presidência 
da República
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Paraná tem o melhor mês 
de fevereiro da história na 

geração de empregos
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ABERTURA DE PORTAS
O ministro da Infraestrutura e dos Transportes Tarcisio Freitas esteve ontem (1) em Cascavel, para uma reunião a portas fecha-

das com lideranças da região, que são contra o modelo do novo pedágio apresentado pelo Governo Federal. As entidades do 
Oeste querem uma licitação pelo menor preço tarifário e sem outorga. O temor é que o Oeste perca ainda mais competitivi-

dade a partir das novas concessões, que terão validade de 30 anos. O ministro disse que veio a Cascavel para sentir e entender 
a angústia da região. Afi rmou que foi uma abertura de portas sobre o assunto e que novas reuniões devem ser realizadas para 

discutir melhor o assunto. “Há um espaço para construir um bom modelo juntos. Todos queremos uma tarifa de pedágio justa, 
investimentos e cumprimento de cronograma. Como construir isso é o que precisamos acertar”, disse ao fi nal da reunião.

13º | 27º

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

Contra 
a Covid-19, 
vacina de 
domingo 
a domingo.
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FIQUE LIGADO

A palavra “genocida” está na 
pauta do dia. Substantivo 
e adjetivo com dois gêne-
ros, cuja etimologia está 

na junção do prefi xo “geno”, com o 
sentido de “raça”, e do sufi xo “cida”, 
determinando o ou a “que mata”. Ge-
nocida é quem extermina muita gen-
te em pouco tempo.

No Século 13 o imperador Gengis 
Khan, na Ásia e no Leste Europeu, 
matou cerca de 40 milhões de pesso-
as. Ele pretendia instaurar uma gran-
de confederação, que o levasse à con-
dição de “dono do Mundo”. No século 
seguinte, o turco-mongol Tamerlão, 
outro imperador, resolveu concreti-
zar o sonho não realizado de Khan. 
Na Ásia Central e no Oriente Médio, 
sob fundamento islâmico, matou em 
torno de 17 milhões de pessoas, 5% 
da população mundial, à época.

Na década de 1890, o rei Leopoldo 
II, na extração da borracha, dizimou 
entre 5 a 8 milhões de pessoas escra-
vizadas no Congo, então colônia da 
Bélgica. Entre 1915 e 1923, na Tur-
quia, da 1ª Guerra Mundial até a que-
da do Império Otomano, o governo 
matou de 2 a 2,7 milhões de pessoas 
consideradas “traidoras” por terem 
lutado ao lado da inimiga Rússia. 

Na década de 1930 a 1940, Josef 
Stalin, no comando da então URSS, 
obrigou que alguns países da Corti-
na de Ferro exportassem a totalida-
de dos alimentos produzidos para 
manter a economia, matando entre 
20 e 25 milhões de pessoas de fome. 
Disse Stalin: “A morte de uma pessoa 
é uma tragédia; a de milhões, uma es-
tatística.” De 1939 a 1945 o Nazismo, 
sob a liderança de Adolf Hitler, exter-
minou de 17 a 20 milhões de pessoas 
na Europa. Foram judeus, ciganos, 
romenos, sérvios, eslavos e, também, 
defi cientes físicos e gays de qualquer 
origem étnica.

Como se pode constatar, por absur-
das razões de caráter étnico, religio-
so, ideológico, econômico, cultural 
e outros, os genocidas assassinaram 
milhões de seres humanos ao lon-
go dos séculos. Com o alto número 
de vítimas da pandemia da covid-19 
no Brasil, a falta de planejamento e 
o descaso para com a gravidade do 
problema, sem falar de quatro minis-
tros da Saúde em apenas dois anos, 
a palavra genocida está nas conver-
sas de todos os brasileiros. Saber se a 
aplicação do termo é correta ou não, 
no aspecto legal é um debate para os 
juristas. Já quanto às mortes por in-
competência...

Genocida ou 
incompetente

2 DE ABRIL
2005 – Morreu o João 
Paulo II (na imagem), papa 
e santo da Igreja Católica.

3 DE ABRIL
1975 - Realiza-se o I Ciclo de Conferências 
sobre Segurança e Desenvolvimento, patrocina-
do pela Associação dos Diplomados 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 Martinópolis (SP) o jornalista 
Frederico Leopoldo Sefrin Filho.
1960 - Surge a Associação Comercial e Indus-
trial de Cascavel (Acic). 
1966 - Lei Municipal 420 institui o Marco Zero 
de Cascavel, assinalado pelo obelisco da Praça 
Getúlio Vargas. 

5 DE ABRIL
1925 - Derrotados, soldados revolucionários 
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 Chateau-
briand.

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

8 DE ABRIL
1987 - Sindicato Rural anuncia que o desem-
prego 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

Entre os novos hábitos 
que, por bem ou por 
mal, a pandemia de 
covid-19 vem estimu-
lando, um deles tende 
a se consolidar e a se 
intensifi car mesmo de-
pois de normalizadas 
as vidas das famílias 
e as atividades das empresas. Trata-se das 
compras online.

Era previsível que as vendas pelo e-com-
merce cresceriam rapidamente no ano pas-
sado, em vista das difi culdades que o ne-
cessário isolamento exigido para conter a 
propagação do novo coronavírus impunha 
às compras presenciais. Mesmo assim, o re-
sultado é expressivo. 

Pesquisa divulgada pelo jornal Estadão, 
realizada pela consultoria Ebit-Nielsen 
apontou que o comércio online cresceu 41% 
no ano passado. O crescimento de 2020 é o 
maior avanço anual registrado desde 2007. 
Em 2018, o aumento sobre o ano anterior ti-
nha sido de 12% e, em 2019, de 16%.

Além do aumento expressivo do volume 
de negócios por meios eletrônicos, obser-

vou-se a disseminação 
regional dessa modali-
dade de compras. A Re-
gião Sudeste continua 
a responder por mais 
da metade das vendas 
online, mas o Nordes-
te, por exemplo, quase 
dobrou (de 18,5% para 

31,7%) sua fatia no total negociado pelo 
e-commerce em todo o País.

Muitas empresas iniciaram as vendas on-
line em 2020, como forma de manter suas 
operações na pandemia. Mas 84,3% dos ne-
gócios por esse meio se concentraram nas 
lojas de departamento, segundo a pesquisa.

Trata-se de uma reação notável num ce-
nário de grandes restrições por causa da 
crise sanitária. Pode ser um caminho a ser 
trilhado pelas empresas mesmo em situa-
ções econômicas, sociais e sanitárias menos 
drásticas do que a atual.

É preciso levar em conta, porém, que a 
venda presencial continua a responder pela 
maior fatia dos negócios. E que, no ano pas-
sado, o comércio brasileiro perdeu 75 mil 
estabelecimentos.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

E-commerce 
acelerado

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Ricardo Viveiros
Jornalista, professor e escritor

O jornalista Jean Paterno, da assessoria de comunicação da Acic e da Coopavel, 
sempre de olho no PRETO NO BRANCO.
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Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

PELO PARANÁ

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado 
federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) que prorroga por 90 dias 
o prazo fi nal para a apresentação junto à Receita Federal da 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 
Com isso, as declarações podem ser 
apresentadas até 31 de julho de 2021. 
A matéria segue agora para votação no 
Senado. “Trata-se do reconhecimento das 
difi culdades que os brasileiros estão pas-
sando para cumprir em prazo curto a apre-
sentação da declaração devido”, disse.

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), pediu informações ao Governo do 
Estado sobre o envio de uma Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) que 
permite a criação da Polícia 
Penal do Paraná. O parla-
mentar pontua que havia a 
expectativa no Legislativo 
de apreciar a matéria ainda no ano passado ou início de 2021. “A regula-
mentação da carreira de policial penal do ponto de vista constitucional 
é um reconhecimento e um ato de valorização do trabalho de mulheres 
e homens como agentes penitenciários”, afi rma Romanelli.

Com 41. 616 vagas de emprego, o Paraná foi o esta-
do da Região Sul e o terceiro do País que mais abriu 
postos de trabalho com carteira assinada em feverei-
ro. Apenas em Curitiba foram 13.061 novas vagas. Os 
dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), órgão ligado ao 
Ministério da Economia.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) publicou as 
demonstrações fi nanceiras correspondentes ao exercício de 2020.  Além 
dos seus próprios recursos, o BRDE buscou parcerias com outras institui-
ções, nacionais e internacionais, com o objetivo de contemplar tanto o cré-
dito emergencial em momento de extrema difi culdade para os empreende-
dores quanto o apoio a novos investimentos.

Como resultado, mais de R$ 3,3 bilhões em fi nanciamentos foram operacio-
nalizados por meio de seus programas de desenvolvimento, no Rio Grande 
do Sul,  Santa Catarina e no Paraná. As contratações com recursos próprios 
do BRDE somaram R$ 651 milhões, uma elevação de 75,1% em relação a 
2019, enquanto as fontes externas corresponderam a R$ 308,4 milhões em 
operações, um salto de 93,6% na comparação com o ano anterior.

Suspenso enquanto aguarda 
análise do Banco Central (BC) , o 
serviço de pagamentos por meio 
do aplicativo de WhatsApp deverá 
ser autorizado em breve, anunciou 
o presidente do órgão, Roberto 
Campos Neto. Segundo ele, a fer-
ramenta será uma inovação fi nan-
ceira, ao juntar mensagens, conte-
údo e meios de pagamentos.

O presidente estadual do PTB Pa-
raná, empresário Edenilso Rossi, 
deu posse à nova Comissão Pro-
visória do PTB/Curitiba, presidida 
pelo engenheiro Hirotoshi Tami-
nato. “Caberá a essa nova equipe 
estimular e incentivar o surgimen-
to de lideranças, nos diversos seg-
mentos representativos da socie-
dade, visando o fortalecimento 
da legenda para as próximas elei-
ções”, afi rmou o presidente Rossi.

Luiz Neto assumiu a liderança 
regional noroeste do Podemos 
do Paraná. Neto aceitou o con-
vite do presidente estadual do 
partido, César Silvestre, e com 
o apoio do senador Álvaro 
Dias. Ele agora será responsá-
vel pelas articulações políticas 
na região visando as eleições 
de 2022. 

O Governo do Paraná anunciou que tem con-
trato assinado com o Instituto Gamaleya 
para a aquisição de 10 milhões de do-
ses da vacina Sputnik V. O anúncio foi 
feito pelo secretário Chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, após questionamen-
tos da Frente Parlamentar do 
Coronavírus da Assembleia 
Legislativa do Paraná, coor-
denada pelo deputado es-
tadual Michele Caputo.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de encon-
tro virtual com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, 
Todd Chapman, no qual pediu apoio do país no fornecimento 
de vacinas contra a covid-19.  De acordo com o Ministério da 
Saúde, o embaixador  teria se colocado à disposição para 
auxiliar nas tratativas com indústrias daquele país com vis-
tas a ampliar a oferta de oxigênio, incluindo cilindros e cami-
nhões para transporte, e remédios do kit intubação.

O Governador Ratinho Junior lançou o programa Edutech, que vai ofertar cur-
sos gratuitos de programação, games e animação para alunos da rede pú-
blica estadual de ensino. Estão inscritos 65 mil estudantes divididos em 689 
turmas, numa iniciativa que vai prepará-los para o novo mercado de trabalho 
e revolucionar o futuro dessa geração. A aula inaugural foi com o presidente 
da Google Brasil, Fábio Coelho, e a empresária Luiza Trajano. O programa 
busca suprir demanda por mão de obra especializada na área de tecnologia.

Após apostas sobre 
sua possível candi-
datura à presidência, 
o Senador Oriovisto 
Guimarães negou a 
intenção e revelou 
o desejo de terminar sua missão como senador. Se-
gundo ele, o Brasil precisa de renovação. ”Precisamos, 
com urgência, renovar o parlamento e, para isso, seria 
bom que o eleitor não reelegesse deputados e sena-
dores para oxigenar este tóxico Congresso Nacional. 
Um parlamento que tem rabo preso com o Supremo 
Tribunal Federal e fi ca nessa palhaçada, enquanto seu 
papel seria o de enquadrar os togados que hoje fazem 
e desfazem da boa fé do povo brasileiro”, disse.

A deputada estadual Luciana Rafagnin, pediu ao Gover-
no do Estado, que estabeleça critérios e efetue o ressar-
cimento dos custos hospitalares dos pacientes 
de baixa renda ou que perderam sua fonte de 
renda neste momento da pandemia e que se 
encontram nessas condições. “No deses-
pero, as famílias que não têm condições 
fi nanceiras e nem plano de saúde acabam 
buscando o atendimento onde for possível 
encontrar[…] o governo precisa assu-
mir essas despesas por meio de 
convênio com a rede particular, a 
fi m de amparar o nosso povo”, 
destaca Luciana.

Imposto de Renda PP-PR 

No ranking

Recursos BRDE

Recursos BRDE II

Via WhatsApp

PTB-PR

Nova 
Liderança

100 milhões 

Ajuda dos EUA

Edutech  

Renovação

Ressarcimento

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado 
federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) que prorroga por 90 dias 
o prazo fi nal para a apresentação junto à Receita Federal da 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). 

A matéria segue agora para votação no 
Senado. “Trata-se do reconhecimento das 
difi culdades que os brasileiros estão pas-
sando para cumprir em prazo curto a apre-

Imposto de Renda 
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O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), pediu informações ao Governo do 
Estado sobre o envio de uma Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) que 

Renovação

trato assinado com o Instituto Gamaleya 
para a aquisição de 10 milhões de do-
ses da vacina Sputnik V. O anúncio foi 
feito pelo secretário Chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, após questionamen-
tos da Frente Parlamentar do 
Coronavírus da Assembleia 
Legislativa do Paraná, coor-
denada pelo deputado es-
tadual Michele Caputo.

no do Estado, que estabeleça critérios e efetue o ressar-
cimento dos custos hospitalares dos pacientes 
de baixa renda ou que perderam sua fonte de 
renda neste momento da pandemia e que se 
encontram nessas condições. “No deses-
pero, as famílias que não têm condições 
fi nanceiras e nem plano de saúde acabam 
buscando o atendimento onde for possível 
encontrar[…] o governo precisa assu-
mir essas despesas por meio de 
convênio com a rede particular, a 
fi m de amparar o nosso povo”, 

Trabalhadores poderão consultar, a partir de 
1º de abril, se receberão a nova rodada do Auxílio 
Emergencial. A consulta poderá ser feita no site da 
Dataprev, que vai analisar, entre esses benefi ciários, 
quem se encaixa nas regras deste ano.  A nova rodada 
deve começar a ser paga em meados de abril.

Auxílio Emergencial
O Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Bra-
sileiras (Conectar), liderado pela Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), inicia seus trabalhos com o compro-
misso de doação de R$ 4 milhões da Natura & Co 
América Latina, que reúne as marcas Avon, Natura, 
The Body Shop e Aesop. A doação poderá ser destina-
da à compra de vacina contra a covid-19 e insumos de 
saúde necessários ao enfrentamento da pandemia. 

Doação



6. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 2 DE ABRIL DE 2021



PRETO NO BRANCO .7SEXTA-FEIRA 2 DE ABRIL DE 2021



8. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 2 DE ABRIL DE 2021

GERAL

As obras do Trevo Cataratas iniciaram em outubro do ano passado e seguem dentro do cronograma previamente estabelecido Divulgação

Paranhos esteve em Foz como presidente da Amop para discutir ações de 
investimentos da Binacional para a região Divulgação/Secom

As obras do novo Trevo Cataratas 
vêm avançando gradativamente e 
a Ecocataratas programou para a 
próxima segunda-feira, dia 05 de 
abril, novas intervenções no cantei-
ro de obras.

Depois da terraplenagem, os 
trabalhos avançam em mais uma 
frente, que será o início da pavi-
mentação da rua Cinira Rodrigues 
dos Santos e da via marginal loca-
lizada entre as rodovias 369 e 467 
(trecho em frente à Turbo Foz/Casa 
das Turbinas). Para a execução da 
pavimentação será necessário o 
fechamento do primeiro acesso ao 
bairro Cataratas, os motoristas que 
trafegam pela BR-467 não poderão 
acessar diretamente a rua Francis-
co Ignácio Fernandes. A alternativa 
será seguir 100 metros à frente onde 
está localizado outro acesso para o 
bairro.

As obras do Trevo Cataratas ini-
ciaram em outubro do ano passado 
e seguem dentro do cronograma 
previamente estabelecido. A im-
plantação de drenagem, fundação 
da passarela e construção da caixa 
de contenção de produtos perigo-
sos continuam sendo executadas 
como parte da primeira etapa dos 
serviços.

Obras do Trevo Cataratas avançam 
com pavimentação das vias marginais
Intervenções estão programadas para ocorrer na Rua Cinira Rodrigues dos Santos

O Governo do Estado prorro-
gou por mais 15 dias as medidas 
restritivas de enfrentamento da 
pandemia que vigoram desde 
o dia 10 de março. O decreto 
7.230/21, assinado pelo gover-
nador Carlos Massa Ratinho Ju-
nior na quarta-feira (31), esten-
de o período de restrição até as 
5 horas do dia 15 de abril e traz 
algumas mudanças, como, por 
exemplo, a permissão para que 
shopping centers e comércio 
não essencial possam atender 
aos sábados nas modalidades 
delivery e drive thru.

O novo decreto altera algu-
mas regras do anterior. A partir 
de agora, atividades comerciais 
de rua não essenciais, galerias e 
centros comerciais e de presta-
ção de serviços não essenciais 
em municípios com mais de 50 
mil habitantes poderão funcio-
nar das 10 horas às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, com limi-
tação de 50% de ocupação, e sá-
bado exclusivamente nas moda-
lidades delivery e drive thru, das 
10 horas às 17 horas.

Os municípios com menos de 
50 mil habitantes devem seguir 

No último dia como diretor-
-presidente da Itaipu Binacional, 
o general Joaquim Silva e Luna 
reservou sua última audiência, 
antes de deixar Foz do Iguaçu, 
para receber o prefeito Leonaldo 
Paranhos. A audiência aconteceu 
na quarta-feira (31) e foi para dis-
cutir a viabilização de recursos 
aos municípios que integram a 
Amop (Associação dos Municí-
pios do oeste do Paraná), entida-
de presidida por Paranhos. Luna 

e Silva está deixando Foz do Igua-
çu para assumir a presidência da 
Petrobas.

Além de Paranhos e Luna, par-
ticiparam da reunião o  general 
Luiz Felipe Carbonell, o capitão 
Áureo Ferreira e Márcio Borto-
lini, que integram a diretoria da 
Itaipu Binacional. O prefeito Pa-
ranhos esteve acompanhado do 
presidente da Fundetec, Alcione 
Gomes, e do presidente do IPC, 
Tales Riedi Guilherme.  

Medidas restritivas seguem em 
vigor no Estado até o dia 15 de abril

Silva e Luna recebe Paranhos 
em sua última audiência 
como presidente da Itaipu

a regulamentação municipal.
Os shopping centers poderão 

abrir ao público das 11 horas às 
20 horas, de segunda a sexta-
-feira, com limitação de 50% de 
ocupação, e no sábado apenas 
nas modalidades delivery e dri-
ve thru, no mesmo horário.

Restrições 
Continua proibida a circulação 
de pessoas entre as 20h e 5h. Fi-
cam de fora desta regra apenas 
os profi ssionais e veículos vin-
culados a atividades essenciais. 
Também continua proibida a 
venda e consumo de bebidas al-
cóolicas em espaços de uso pú-
blico e coletivo no mesmo horá-
rio, em todos os dias da semana.

Bares, restaurantes e lancho-
netes só podem abrir para o 
público de segunda a sexta-feira 
das 10h às 20h, com ocupação 
máxima de 50%. No entanto, na 
modalidade de delivery, podem 
funcionar sem restrição de dia e 
horário. 

O decreto mantém suspensas 
atividades que causem aglome-
rações, como casas de shows, 
circos, teatros, cinemas e mu-

seus; os destinados a eventos 
sociais e atividades correlatas 
em espaços fechados, como 
casas de festas, de eventos, in-
cluídas aquelas com serviços de 
buff et; os estabelecimentos des-
tinados a mostras comerciais, 
feiras, eventos técnicos, con-
gressos e convenções; bares, ca-
sas noturnas e correlatos; além 
de reuniões com aglomeração 
de pessoas, encontros familiares 
e corporativos.

As atividades religiosas devem 
seguir a regulamentação da Se-
cretaria da Saúde publicada em 
26 de fevereiro, especifi cada na 
Resolução 221/2021. Segundo o 
documento, os templos, igrejas 
e outros espaços devem realizar 
suas atividades de forma prefe-
rencialmente virtual. Em casos 
de atividades presenciais, deve-
-se respeitar o limite de 15% da 
ocupação.

Já as aulas presenciais da rede 
estadual, embora não constem 
do decreto, continuam suspen-
sas. O cronograma do retorno 
será defi nido pela Secretaria de 
Estado da Educação e do Espor-
te.

GERAL




