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Sobras de doações para 
tratamento precoce 

poderão ser revertidas 
em cestas básicas

Cerca de 20% dos 
profi ssionais de saúde 
ainda não receberam a 

primeira dose

Mistério envolve 
assassinato de mulher 
encontrada dentro de 

guarda-roupas

R$ 1 MILHÃO VACINA COVID POLICIAL
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ATENÇÃO!
NOVAS REGRAS
 À FRENTE
Na próxima segunda-feira (12), entram em vigor no-
vas regras para o trânsito. No total são 57 mudanças 
na lei. Entre as principais alterações estão a validade 
da Carteira de Habilitação (CNH), que passa a ser 
de 10 anos, e o aumento da quantidade de pontos 
necessários para a suspensão do documento. Além 
disso, a obrigação da cadeirinha até os 10 anos e a 
idade mínima para uma criança andar na garupa de 
uma moto também sofreram mudanças. 

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

Coleta seletiva de lixo 
em Cascavel garante renda 

para famílias de recicladores 

LIXO BOM
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R$ 5,00

General João Francisco Ferreira 
é o novo diretor-geral 

brasileiro da Itaipu

TROCA DE COMANDO
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Coleta seletiva de lixo 
em Cascavel garante renda 

para famílias de recicladores 
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FIQUE LIGADO

O STF levou o Brasil e os bra-
sileiros a viverem neste mo-
mento numa atuação de 
absurdo permanente, em 

que as leis deixaram de existir como 
um conjunto de normas estáveis, pre-
visíveis e válidas para todos - e na qual 
tornou-se impossível, para o cidadão 
comum, acreditar que exista justiça.

Como poderia ser diferente? Os pro-
cessos penais que tiveram mais sucesso 
em toda a história nacional, atingiram 
de verdade a alma da corrupção e man-
daram dezenas de ultrapoderosos para 
a cadeia, inclusive um ex-presidente da 
República, foram anulados com o úni-
co resultado visível de benefi ciar Lula – 
e permitir sua candidatura, de novo, à 
presidência da República.

Pior: a ministra Carmen Lucia anu-
lou o voto que ela própria tinha dado 
num primeiro momento, este desfa-
vorável a Lula, para vir com um outro, 
novo em folha e afi rmando exatamente 
o contrário: o culpado de tudo, diz Car-
men agora, é o juiz Sergio Moro, que 
mandou os ladrões para a cadeia. Pelo 
seu decreto, baixado em acordo com os 
chefes da facção pró-Lula do STF, Moro 
é “suspeito”.

Ficamos assim, então: quando a jus-
tiça brasileira, enfi m, consegue punir 
a corrupção, obter confi ssões públicas 
dos ladrões, colocar gente rica na pri-
são, vem o STF é diz que tudo isso está 
errado. O culpado é reconhecido como 
mártir e herói: o magistrado que teve o 
trabalho e a coragem de enfrentar os 
bandidos é quem está errado. Como é 
que algum cidadão racional vai acredi-
tar que uma aberração dessas é “justi-
ça”? Os políticos podem fazer quantos 
discursos quiserem; os “especialistas” 
entrevistados pela mídia podem preen-
cher o horário nobre durante um mês 
inteiro. Nada vai convencer ninguém, 
salvo quem quer ser convencido, de 
que o STF tornou-se uma degeneração.

A população brasileira está privada 
da proteção da lei; se ela vale para uns 
e não vale para outros, ninguém está 
seguro, a não ser os amigos dos ma-
gistrados supremos. É um desastre. A 
maioria das pessoas, que têm de cuidar 
da própria vida, é indiferente aos dispa-
rates do STF: os que param para pensar 
um pouco abandonam, cada vez mais, 
qualquer esperança de viver um dia 
num regime em que as leis sejam de 
fato aplicadas. Em qualquer dos casos, 
não haverá ninguém, nem hoje e nem 
nunca, para defender um tribunal que 
abandonou as suas funções e virou um 
escritório de despachos para atender 
aos que mandam no país.

Uma aberração 
que insistem em 
chamar de Justiça

9 DE ABRIL
Dia da Biblioteca
1932 - Nasce em São Francisco de Paula (RS) 
o pioneiro Alcides Andrea Galafassi. Filho de 
Florêncio e Emília Galafassi, foi vereador.
1935 - Nasce Idalina Tavares (Barreiros) em 
Campos Novos Paulista (SP). Professora, 
casada com o ex-prefeito Salazar Barreiros.
1964 - Criada a Associação Atlética Comer-
cial.

10 DE ABRIL
1957 - Em período de atrito entre Prefeitura 
e Legislativo, desaparece o livro de atas da 
Câmara Municipal.
1970 - Brasil e Paraguai celebram convênio 
para viabilizar a construção de Itaipu.
2015 - Inaugurado o Teatro Municipal Sefrin 
Filho.

11 DE ABRIL
1913 - Nasce Modesto 
De Grandi (foto) em 
Gaurama (RS). Professor, 
foi prefeito de Marcelino 
Ramos (RS) e presidente 
da Acic em Cascavel.
1974 - Criado o Corpo de 
Bombeiros em Cascavel.

12 DE ABRIL
1919 - Nasce em Irati 
(PR) a primeira professo-
ra cascavelense, Genove-
va Boiarski.
1925 - A coluna revolucionária gaúcha inte-
grada por Luiz Carlos Prestes entra em Foz do 
Iguaçu, mas o movimento rebelde já estava 
derrotado.

13 DE ABRIL
1900 - Nasce, em Curitiba, Tarquínio Joslin 
dos Santos, farmacêutico e líder político em 
Cascavel e Foz do Iguaçu.
1911 - Nasce em Avaré (SP) o primeiro pre-
sidente da Câmara de Cascavel, Dimas Pires 
Bastos.
1946 - Fundação da Industrial Madeireira 
Colonizadora Rio Paraná S/A (Maripá).
1963 - Fundação do Cascavel Country Clube.

15 DE ABRIL
1950 - Sargento da Aeronáutica José Rufi no 
Teixeira, fundador do Tuiuti Esporte Clube, 
propõe que o clube promova um festival.
1993 - Criada a Fundetec (Fundação para o 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico de 
Cascavel).
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CHARGE

Na próxima segunda-
-feira (12) passa a vigo-
rar a lei que alterou o 
Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB). A partir 
da data, a validade da 
Carteira de Habilitação 
(CNH) passa a ser de 10 
anos e o aumento da 
quantidade de pontos necessários para a sus-
pensão do documento muda, além de várias 
outras questões. Os detalhes você pode confe-
rir na matéria publicada na página 7 desta 
edição. 

Independente do que muda, é essencial que 
todos entendam que é fundamental seguir as 
regras de trânsito. Elas existem para organi-
zar melhor o fl uxo e oferecer mais segurança 
a motoristas, passageiros e pedestres.

Na grande maioria dos casos, acidentes são 
provocados por atos irresponsáveis na dire-
ção, como ingestão de bebida alcoólica, exces-
so de velocidade e desrespeito à sinalização. 
Fica clara a importância de se respeitar as leis 
de trânsito.

Aliás, o trânsito ainda é uma das maiores 
causas de morte no Brasil. A pandemia redu-
ziu esse número em 2020, até por que as pes-
soas eram orientadas a fi car mais em casa. 
Mesmo assim, 35 mil pessoas perderam a vida 

em acidentes, contra 
uma média anual de 40 
mil, volume extrema-
mente alto. Isso coloca o 
Brasil em quarto lugar 
no mundo em número 
de acidentes de trânsito, 
um ranking nada posi-
tivo para se destacar.

O desrespeito às leis do trânsito é um refl e-
xo visível da nossa cultura. A educação às leis 
do país como um todo deve começar ainda 
na juventude, dentro das escolas. Só assim 
poderemos formar cidadãos mais conscientes 
e aptos a tomar atitudes que benefi ciem a to-
dos e não somente pensando no seu bem-es-
tar. As crianças precisam aprender como ter 
um comportamento adequado em relação à 
segurança nas vias públicas, como pedestres, 
passageiros e futuros motoristas.

É importante reforçar que, não somente os 
motoristas podem ser causadores dos aciden-
tes de trânsito. Temos que considerar também 
as ocorrências provocadas por ciclistas e pe-
destres. O CTB orienta que a forma mais ade-
quada do pedestre circular pelas ruas é utili-
zando, sempre que existir, as calçadas, faixas 
de pedestres, passarelas, etc. Assim, se cada 
um assumir o seu papel, podemos garantir 
muito mais segurança para todos nas ruas. 

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

O trânsito 
e a nova lei

NA HISTÓRIA
A SEMANA

J.R. Guzzo

FIQUE LIGADO

Jornalista e colunista político da 
Gazeta do Povo

Pedro Litron, gerente da Divisão de 
Esportes da Prefeitura de Cascavel, sempre 

acompanhando o PRETO NO BRANCO.
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Mal cotada nas avaliações do Legislativo, a Sanepar sofreu no-
vas críticas durante a semana. Os vereadores Sadi Kisiel (PODE) 
e Josias Souza (MDB), entre outros, registraram a indignação de 
usuários que fi caram sem água na segunda, terça e quarta-feira, 
por conta de obras na rede de abastecimento. Todos cobrando 
efi ciência de parte da concessionária que, por seu turno, alega 
empenho na solução dos problemas. Pontos para a bandeira de 
municipalização do prefeito Leonaldo Paranhos.

Doadores voluntários do desativado Centro 
de Atendimento Covid, que funcionou na 
Erechim atendendo mais de 3.000 pesso-
as, permanecem mobilizados. Ontem o 
médico Jorge dos Santos confi rmou à 
coluna que, até sexta-feira da próxima 
semana, interessados poderão reaver 
parcela da doação não utilizada na 
compra de medicamentos. Caso o 
saldo aproximado de R$ 1 milhão 
permaneça intacto sob responsabi-
lidade da Associação Médica, o va-
lor será usado pela AMC na com-
pra de 5.000 cestas básicas. Os 
alimentos terão como destino famí-
lias carentes cadastradas no Provo-
par e outras entidades assistenciais.

Passados mais de três meses do mandato, o vereador 
de primeira viagem Cleverson Sibulski mantém atuação 
discreta no parlamento. Sem faltar sessão e vo-
tando todas as matérias, não costuma justifi car 
posições ou entrar em polêmicas. Ao contrário 
de outros colegas mais rumorosos, é o único 
que não fez pronunciamento de tribuna. Si-
bulski sempre trabalhou a causa animal 
e foi o mais votado no PROS, com 1.747 
sufrágios.

Ao defender a proposição, Mazutti usou reportagem 
feita pela assessoria de comunicação da Câmara, 
gerenciada pelo jornalista Jeferson Popiu. Aconte-
ceram mudanças no setor e a primeira foi retomar 
a produção da TV Câmara, com vídeo e áudio para a 
imprensa, além dos textos ofi ciais. No decorrer dos 
próximos 90 dias fi cará pronto novo desenho e o site 
terá mais dinamismo, facilidades e interatividade.

Parece que o coelho da Páscoa não distribuiu docinhos nos 
gabinetes dos vereadores de Cascavel. O clima no Legisla-
tivo fi cou pesado depois do desentendimento entre o presi-
dente licenciado Alécio Espínola e o secretário de Comuni-
cação, Jefferson Lobo. Nada que não possa ser superado. O 
vice em exercício, pastor Rômulo Quintino, está empenhado 
em manter pacifi cada a relação do Legislativo e Executivo.

“Nossos governantes precisam entender que o po-
der emana do povo. A população paranaense está 
pagando há décadas um pedágio de preços abusi-
vos, verdadeiro roubo legalizado. Nós, o povo que 
colocamos os representantes no poder através do 
voto, estamos sendo massacrados. Porque é tão di-
fícil eles nos entenderem? Permaneceremos de 
olho e não seremos enganados por interesses 
escusos. Recusamos mais praças de pedágios. 
Chega de brincar.”

O reeleito Contador Mazutti (PSC) não teve difi culda-
des em conseguir os votos e aprovar moção home-
nageando o médico Jorge dos Santos, um dos idea-
lizadores do serviço voluntário que atendeu mais de 
3.000 pessoas interessadas no tratamento precoce 
da covid. O local de atendimento, na rua Erechim, já 
foi desativado e deixou saldo positivo. Jorge foi se-
cretário municipal de Saúde, presidente da AMIC e 
dirigiu a Associação Médica.

A vereadora Professora Lílian (PT) confi rma 
a existência no país, via Facebook, de gru-
po fechado denominado “Esquerda Compra 
de Esquerda”. Segundo ela, se trata de mo-
vimento nacional, surgido há um ano, com 
ramifi cações municipais. Em Cascavel são 
cerca de 1.400 participantes que pedem in-
clusão e não param de aderir. Política tam-
bém é saber onde se gasta o dinheiro do 
cidadão, destaca a petista. “Lembra quando, 
na eleição, teve mercado que retirou o caixa 
número 13? Escolhas políticas dos empresá-
rios de direita. Eu escolho não pisar mais lá. 
É da democracia”, conclui.

Sanepar no mau tempo

CAC x 5.000 cestas 

Sibulski, sem barulho 

Vídeo na tela 

Tensão na Câmara

PEDÁGIO, a opinião 
de Ferlin 

Homenagem 
ao Dr. Jorge 

Esquerda compra 
de esquerda 

☆ O vereador Cidão da Telepar (PSB) está 
mesmo disposto a honrar o mandato como fi s-
cal. Ele planeja fazer pente fi no nas obras em 
andamento da prefeitura. A ideia não é caçar 
bruxas e sim conferir projetos, avaliando qua-
lidade e quantidade dos materiais utilizados. 

☆ E o vereador Policial Madril não deixa por 
menos. Ele é do PSC, principal partido da base 
governista e, nem por isso, releva a administra-
ção. Caso haja necessidade de medir forças, 
Madril concorda em obstruir a pauta de inte-
resse do Paço. A ideia seria votar apenas re-
querimentos, indicações e matérias de menor 
importância. “Vamos ver até onde aguentam”, 
desafi a.

☆ Entre muitos que 
perderam a vida por 
conta da covid-19, anô-
nimos ou nem tanto, re-
gistramos a partida do 
empresário Roque Pra-
miu, do tradicional res-
taurante na Sete com 
Rio Grande do Sul. Deixa legado decente a ser 
honrado pela família, sua principal prioridade.

☆ Com a chegada do suplente Misael Júnior 
(PSC), na vaga do licenciado Alécio Espínola, 
agora a Câmara têm dois vereadores advoga-
dos. O outro é Dr. Lauri. A professora Beth Leal 
e Pedro Sampaio possuem bacharelado em Di-
reito, ainda sem o registro profi ssional na OAB.

☆ Pedrinho Silvério trabalhou bem e encerrou 
a passagem na direção da 7ª Ciretran. Segun-
do os bastidores políticos, caiu porque não 
quis concorrer a vereador no grupo de apoia-
dores do prefeito reeleito Leonaldo Paranhos. 
E já passou as chaves do Detran/Cascavel ao 
sucessor, o ex-vereador Pedro Martendal. O 
substituto está dando expediente integral, pre-
ocupado em intensifi car divulgação das mu-
danças na legislação de trânsito.

☆ Assunto antecipado há cerca de um mês 
pela coluna, no início desta semana a instala-
ção de CPI da Covid voltou a ser pauta nos cor-
redores da Câmara de Cascavel. Os rumores 
existem ainda sem identifi cação do gabinete 
de origem. E desacompanhados da necessá-
ria denúncia de irregularidade que fundamente 
propor a Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Fumaça.

☆ Está marcada para 28 de maio, no Fórum 
Eleitoral, audiência na ação que verifi ca se o 
PL inscreveu candidatura feminina “laranja”, na 
eleição de vereadores do ano passado, come-
tendo fraude. O processo corre na 143ª Zona 
Eleitoral, do juiz Marcelo Carneval. Os propo-
nentes Josué Souza (MDB) e Carlos Xavier 
(Republicanos) estão confi ando nas provas 
manejadas pelo advogado Marcos Boschirolli, 
entendendo ser possível conseguir penalizar 
o Partido Liberal com a cassação da bancada 
formada por Aldonir Cabral e Celso Dalmolin. 
O presidente do PL, deputado Gugu Bueno, afi r-
ma não ter havido irregularidade alguma.

POLÍTICAPOLÍTICA

Doadores voluntários do desativado Centro 
de Atendimento Covid, que funcionou na 
Erechim atendendo mais de 3.000 pesso-
as, permanecem mobilizados. Ontem o 
médico Jorge dos Santos confi rmou à 
coluna que, até sexta-feira da próxima 
semana, interessados poderão reaver 
parcela da doação não utilizada na 
compra de medicamentos. Caso o 
saldo aproximado de R$ 1 milhão 
permaneça intacto sob responsabi-
lidade da Associação Médica, o va-

alimentos terão como destino famí-
lias carentes cadastradas no Provo-

A vereadora Professora Lílian (PT) confi rma 

vimento nacional, surgido há um ano, com 

CAC x 5.000 cestas 

discreta no parlamento. Sem faltar sessão e vo-
tando todas as matérias, não costuma justifi car 
posições ou entrar em polêmicas. Ao contrário 
de outros colegas mais rumorosos, é o único 
que não fez pronunciamento de tribuna. Si-
bulski sempre trabalhou a causa animal 
e foi o mais votado no PROS, com 1.747 

“Nossos governantes precisam entender que o po-
der emana do povo. A população paranaense está 
pagando há décadas um pedágio de preços abusi-
vos, verdadeiro roubo legalizado. Nós, o povo que 
colocamos os representantes no poder através do 
voto, estamos sendo massacrados. Porque é tão di-

Dr. Jesus Viegas, presidente da 
Associação Médica Cesar Pilatti

Edely Tápia, Mazutti e Dr. Jorge
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EM 2020, 
VOCÊ 
COMPROU 
O QUE É 
DAQUI.

E O 
RESULTADO 

NÃO PODERIA 
SER MELHOR.

COMPROU 

RESULTADO 
NÃO PODERIA 
SER MELHOR.

COMPROU 
O QUE É 
DAQUI.

COMPROU 
O QUE É 

E O 
RESULTADO 

NÃO PODERIA 

9 meses 
consecutivos de 

crescimento. 

13% da 
exportação 
nacional do 

agronegócio  
é do Paraná.

159.398 
novas 

empresas
em 2020.

65.958 
novas vagas 
de emprego 
em janeiro e 
fevereiro de 

2021.

Abertura de 
empresa mais 

rápida e facilitada: 
apenas 1 dia.

É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.

f e i t o n o p a r a n a . p r.g ov. b ra c e s s e
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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

Para ajudar o hemocentro regional, alunos 
dos cursos de medicina da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Uningá e Unice-
sumar disputam para saber qual é o curso 
que mais doa sangue ao banco. “Não vai ter 
prêmio, o objetivo é ajudar as pessoas que 
precisam. Doar sangue é ajudar muitas vi-
das”, afi rmou a aluna Giovana Yamashita. A 
competição envolve 1.500 participantes.

O Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística 
(IBGE) suspendeu a 
realização das provas 
dos concursos para o 
Censo 2021. A decisão 
foi tomada por conta da 
aprovação, pelo Con-
gresso Nacional, do Or-
çamento para este ano, 
que reduziu a apenas 
R$ 71 milhões o valor 
destinado para realiza-
ção da pesquisa. O tex-
to do Orçamento ainda 
não foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolso-
naro. O valor, segundo o 

instituto, inviabiliza a 
realização do Censo. 
As provas estavam 
previstas para os 
dias 18 e 25 deste 
mês.

Seis universidades pú-
blicas do Paraná tem 
8.137 vagas de gradua-
ção disponíveis em 28 
cidades do estado pelo 
Sistema de Seleção Uni-
fi cada (Sisu), São elas: 
Unicentro: 570 vagas 
em 49 cursos, Unespar: 
932 vagas em 57 cursos, 
UEL: 581 vagas em 47 
cursos, UEMP: 307 vagas 
em 29 cursos, UTFPR: 
4.520 vagas em 111 
cursos e UFPR: 1.227 
vagas em 110 cursos. As 
inscrições seguem até 
esta sexta-feira (9).

A exemplo de Santa Helena e São Miguel do Iguaçu 
que  criaram seus auxílios emergenciais no ano pas-
sado, a prefeitura de Maringá vai sancionar um auxílio 
emergencial municipal de três parcelas de R$ 200 
para pessoas em vulnerabilidade social, e a prefeitura 
de  Rolândia criou o programa ”Bolsa Rolândia”, que 
consiste em três parcelas de R$ 300 destinadas às 
famílias do município cadastradas no Bolsa Família. 

O general João Francisco Ferreira to-
mou posse na quarta-feira (7) como 
novo diretor-geral brasileiro da Itai-
pu Binacional, em solenidade que 
contou com a presença do presiden-
te Jair Bolsonaro. Ferreira substitui 
o general Joaquim Silva e Luna, 
que ocupou o cargo por dois 
anos e um mês e agora deve 
assumir a presidência da 
Petrobras, no Rio de Janei-
ro, por indicação do próprio 
Bolsonaro.

O líder do Podemos no Senado, Álvaro 
Dias, disse que o orçamento de 2021 

aprovado é “retrato da incompetência 
do governo”.  Segundo o senador, o 

governo desperdiçou a oportunida-
de de aprovar um orçamento que 

sinalizasse uma arrumação 
das contas. “Depois, o gover-

no terá que passar o ano tapando os buracos do orça-
mento, abertos por incompetência”, completou.

Análise técnica apresentada ao governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior neste mês revelou que o melhor itinerá-
rio para a nova Ferroeste tem 1.285 quilômetros de trilhos 
ao invés dos 1.370 inicialmente projetados. A redução au-
menta consideravelmente a viabilidade do projeto, com 
economia estimada de R$ 700 milhões no projeto do 
modal ferroviário. Principal produtor de soja do Paraná, 
Cascavel, ganha força para se tornar o hub logístico da 
Nova Ferroeste. Estão previstas também a instalação de 
até seis terminais de transbordo e de um ramal ligando 
Foz do Iguaçu à Cascavel, no Oeste paranaense.

O município de Janiópolis zerou os 
casos ativos de Covid na cidade. 
Isto quer dizer que todos os pacien-
tes que testaram positivos para a 
doença estão recuperados. De acor-
do com a Secretaria Municipal de 
Saúde, não há pacientes internados 
e o último caso ativo foi registrado 
no dia 4 de abril. “Estamos felizes, 
pois já são dois dias sem casos na 
cidade”, diz a secretária municipal 
de saúde Mônica Souza.

O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, será concedido à iniciativa privada. 
O Afonso Pena é considerado a joia da coroa 
do processo, por ser o aeroporto mais movi-
mentado entre os 22 e também porque é o 
único entre os principais terminais das três 
capitais do Sul que ainda não foi privatizado. 
Com a nova concessão, haverá possibilida-
de de voos diretos para os Estados Unidos.

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-
-base do projeto de lei  que permite que a 
iniciativa privada compre vacinas contra a 
Covid-19 para imunizar seus próprios fun-
cionários.  O texto aprovado autoriza ainda 
que associações, sindicatos e cooperativas 
também adquiram vacinas para seus asso-
ciados ou cooperados.

O Senado aprovou projeto de lei que prorro-
ga até o dia 31 de julho o prazo para a entre-
ga da declaração do Imposto de Renda 2021 
— relativo ao ano anterior — por causa da 
pandemia do novo coronavírus.  No entanto, 
está mantido o cronograma para a restitui-
ção do Imposto de Renda, com o primeiro 
lote previsto para 31 de maio.

A Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Infl uenza terá início na 
semana que vem, dia 12, e seguirá 
até 19 de julho.  A meta para todos 
os estados, segundo o governo fe-
deral, é imunizar pelo menos 90% 
dos grupos prioritários. O Paraná 
deverá vacinar 4,4 milhões de pes-
soas e, para iniciar a primeira fase, 
recebeu 372 mil doses do Ministé-
rio da Saúde.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que espera  a reavalia-
ção do Ministério Saúde na distribuição das cotas de vacinas contra o 
coronavírus entre os estados. A defasagem foi admitida pelo ministro 
Marcelo Queiroga durante reunião, em Brasília, com o governador Rati-
nho Junior. Romanelli tem alertado, desde as primeiras remessas, que o 
Paraná vem sendo prejudicado na divisão das vacinas, recebendo uma 
quantidade menor de doses em relação a outros Estados que possuem 
populações semelhantes ou até menores.

O informe semanal da dengue divulgado 
pela Secretaria de Estado da Saúde 

registra 1.407 novos casos confi rma-
dos e um novo óbito provocado pela 
doença, em Foz do Iguaçu – uma 
mulher de 22 anos sem histórico de 

comorbidades. O período epidemioló-
gico, que iniciou em agosto do ano pas-

sado, soma agora 7.747 casos confi rmados e 
15 óbitos.  “A dengue pode ser prevenida com a adoção de medidas 
dentro de casa, com a remoção dos focos e eliminação de pontos que 
acumulam água nos ambientes residenciais”, alerta o secretário esta-
dual da Saúde, Beto Preto.

Começou a nova concessão da travessia da baía de Guaratuba, serviço conhecido como 
ferry boat. A nova tarifa básica, para automóvel, caminhonete e furgão, que é de R$ 7,40, 
será de R$ 8,90, um aumento de 20%. A nova concessionária pelos próximos 10 anos, a 
empresa Três Mosqueteiros, Comércio e Navegação, de Foz do Iguaçu, deve iniciar uma 
série de melhorias, entre elas, revitalização do pavimento, drenagem, iluminação e sinali-
zação da área de concessão, já a partir deste primeiro ano de contrato.

Doação de sangue

Censo 2021 SisuAuxílio Municipal

Diretor da Itaipu 

Incompetência

Nova Ferroeste

Sem casos

Joia da coroa

Compra de vacinasImposto de renda

Infl uenza

Cota de 
vacinas 

Dengue

Ferry boat 

6. PRETO NO BRANCO

PELO PARANÁ

Cota de 
vacinas 

que reduziu a apenas 
R$ 71 milhões o valor 
destinado para realiza-
ção da pesquisa. O tex-
to do Orçamento ainda 
não foi sancionado pelo 
presidente Jair Bolso-
naro. O valor, segundo o 

instituto, inviabiliza a 
realização do Censo. 

O general João Francisco Ferreira to-
mou posse na quarta-feira (7) como 
novo diretor-geral brasileiro da Itai-
pu Binacional, em solenidade que 
contou com a presença do presiden-
te Jair Bolsonaro. Ferreira substitui 
o general Joaquim Silva e Luna, 
que ocupou o cargo por dois 
anos e um mês e agora deve 
assumir a presidência da 
Petrobras, no Rio de Janei-
ro, por indicação do próprio 

Diretor da Itaipu 

O líder do Podemos no Senado, Álvaro 
Dias, disse que o orçamento de 2021 

aprovado é “retrato da incompetência 
do governo”.  Segundo o senador, o 

governo desperdiçou a oportunida-
de de aprovar um orçamento que 

sinalizasse uma arrumação 
das contas. “Depois, o gover-

Incompetência

O informe semanal da dengue divulgado 
pela Secretaria de Estado da Saúde 

registra 1.407 novos casos confi rma-
dos e um novo óbito provocado pela 
doença, em Foz do Iguaçu – uma 
mulher de 22 anos sem histórico de 

comorbidades. O período epidemioló-
gico, que iniciou em agosto do ano pas-

sado, soma agora 7.747 casos confi rmados e 
15 óbitos.  “A dengue pode ser prevenida com a adoção de medidas 

Dengue
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Na próxima segunda-feira (12), 
entra em vigor a Lei 14.071/2020, 
que alterou o Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB). A partir des-
ta data, a validade da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
passa a ser de 10 anos e o au-
mento da quantidade de pontos 
necessários para a suspensão 
do documento será instaurado. 
Além disso, são novas regras de 
trânsito a obrigação da cadeiri-
nha até os 10 anos e a idade mí-
nima para uma criança andar 
na garupa de uma moto.

As mudanças foram sancio-
nadas pelo presidente Jair Bol-
sonaro em 13 outubro de 2020 e 
tinham o limite de 180 dias para 
serem colocadas em prática. O 
que significa que, do meio de 
abril para frente, os motoristas 
poderão receber multas caso 
não se atualizem e descumpram 
as novas determinações. No to-
tal são 57 mudanças na lei. En-
tenda, a seguir, como ficam as 
alterações mais relevantes.

Tolerância para suspensão da 
CNH
Com a nova Lei de Trânsito, são 
necessários até 40 pontos para a 
perda da CNH. Esse número, no 
entanto, não é fixo. Multas gra-
víssimas, como falar no celular 
ao volante, podem acarretar na 
diminuição desse limite, pas-
sando para 30 ou 20 pontos. 

O condutor pode perder a 
CNH com 20 pontos alcança-
dos, se tiver duas ou mais in-
frações gravíssimas; com 30 
pontos, se tiver apenas uma in-
fração gravíssima; ou 40 pontos, 
se não constar entre as suas in-
frações nenhuma infração gra-
víssima.

Vale lembrar que, mesmo 
com a nova lei, o motorista con-
tinua podendo perder a carteira 
se for autuado em infrações que 
preveem de forma específica a 
suspensão da CNH, como é o 
caso da Lei Seca, por exemplo.

Renovação da CNH
A validade da CNH também so-
freu mudanças no novo Código 
de Trânsito Brasileiro. Todos os 
habilitados com menos de 50 
anos passam a contar com o 
prazo de 10 anos para que o do-
cumento expire. “Pessoas entre 
50 e 69 anos deverão renovar a 
sua carteira de motorista a cada 
cinco anos. A partir dos 70, a 
sua CNH valerá por apenas três 
anos”, explica o especialista em 
trânsito e em processos de con-

Novas regras de trânsito 
começam a valer no dia 12 
Para evitar multas, confira as principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro; validade 
maior da CNH passará a ser realidade

testação de multas indevidas 
Lucas Oliveira.

Exame toxicológico
As alterações na obrigatorieda-
de do exame toxicológico são 
especialmente importantes 
para os motoristas profissio-
nais. Condutores de transportes 
rodoviários, de cargas ou habi-
litados nas categorias C, D ou E 
deverão realizar o teste a cada 
dois anos e meio. No antigo 
CTB, o período de atualização 
era de cinco anos.

Caso o motorista não execute 
essa obrigação, sua CNH pode-
rá ser suspensa por três meses, 
além de receber uma multa no 
valor de R$1.467,35.

Uso da cadeirinha
Quem tem criança pequena já 
está acostumado com a obriga-
toriedade do uso da cadeirinha. 
Acontece que o tema também 
sofreu mudanças com as novas 
regras de trânsito.

De acordo com o CTB atuali-
zado, crianças de até 10 anos de 
idade e que tenham menos de 
1,45m de altura devem, obriga-
toriamente, usar a cadeirinha. 
A multa para o motorista que 
transportar criança sem cadeiri-
nha é de R$293,47 e sete pontos 
na carteira.

Crianças em motos
Condutores de motos também 

deverão se atentar ao trans-
portar crianças na garupa. “Até 
então, não era permitido trans-
portar crianças com menos de 
sete anos de idade na garupa 
de motos. Com as novas regras 
de trânsito, esse limite aumen-
ta para 10 anos”, explica Lucas 
Oliveira.

A penalidade para o transpor-
te indevido de crianças na garu-
pa é de R$293,47 e suspensão do 
direito de dirigir.

Farol aceso durante o dia
De acordo com a nova Lei de 
Trânsito, o condutor deve man-
ter acesos os faróis do veículo, 
por meio da utilização da luz 
baixa à noite; e mesmo durante 
o dia, em túneis e sob chuva, ne-
blina ou cerração.

Portanto, o farol baixo ou farol 
de posição passarão a ser obri-
gatórios apenas em rodovias 
de pista simples fora dos perí-
metros urbanos. Além disso, o 
uso continuará obrigatório em 
túneis ou em condições de ne-
blina, nevoeiro e chuva.

Livre conversão à direita
Com as novas regras que mu-
dam o CTB em abril de 2021, 
passa a ser permitido o movi-
mento de conversão à direita 
diante de semáforo vermelho. 
No entanto, é preciso que exista 
uma sinalização no cruzamento 
que autorize essa conversão.

Blindagem de veículos
A partir de 2021, quando se tra-
tar de blindagem de veículo, não 
será exigido qualquer outro do-
cumento ou autorização para o 
registro ou o licenciamento.

Recall no documento do carro
Com as novas diretrizes do Có-
digo de Trânsito, as informações 
referentes às campanhas de 
chamamento de consumidores 
para substituição ou reparo de 
veículos não atendidas no pra-
zo de um ano, contado da data 
de sua comunicação, deverão 
constar do Certificado de Licen-
ciamento Anual.

Após a inclusão das informa-
ções, o veículo somente será 
licenciado mediante comprova-
ção do atendimento às campa-
nhas de recall.

Responsabilidade solidária do 
ex-dono
No caso de transferência de 
propriedade, expirado o prazo 
previsto pelo Código de Trânsi-
to sem que o novo proprietário 
tenha tomado as providências 
necessárias à efetivação da ex-
pedição do novo Certificado 
de Registro de Veículo, o antigo 
proprietário deverá encaminhar 
ao órgão executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Fede-
ral, no prazo de 60 dias cópia 
autenticada do comprovante de 
transferência de propriedade, 

devidamente assinado e data-
do. Isso sob pena de ter que se 
responsabilizar solidariamente 
pelas sanções impostas e suas 
reincidências até a data da co-
municação.

Advertência escrita no lugar da 
multa
Com a nova lei, quem cometer 
uma infração de trânsito leve ou 
média poderá ser punido ape-
nas com uma advertência por 
escrito. Ou seja, sem boleto para 
pagamento de multa ou acrésci-
mo de pontos na CNH.

No entanto, essa nova regra só 
vai valer no caso de o condutor 
não ser reincidente na mesma 
infração nos últimos 12 meses. 
O que muitos motoristas não sa-
bem é que isso já era possível no 
Brasil. No entanto, ao receber a 
multa, você ainda precisava so-
licitar o formulário de conver-
são. Com o novo projeto de lei, 
esse processo será automático.

Pagamento de multa com des-
conto. Por fim, a lei que alterou 
o Código de Trânsito determina 
que, caso o infrator opte pelo 
sistema de notificação eletrô-
nica, conforme regulamenta-
ção do Contran, e opte por não 
apresentar defesa prévia nem 
recurso, reconhecendo o co-
metimento da infração, poderá 
efetuar o pagamento da multa 
por 60% do seu valor até o ven-
cimento da multa.

GERAL

Os motoristas precisam ficar atentos às mudanças nas leis de trânsito que começam a valer a partir de segunda-feira Jadir Zimmermann
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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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GERAL

Uma vez por semana, o caminhão do programa passa nos bairros recolhendo as bolsas de ráfia que são entregues aos moradores Secom

A população deve ficar atenta aos dias e horários que os caminhões reali-
zam a coleta dos recicláveis Secom

Nos ecopontos é feita a classificação, prensagem e comercialização do lixo 
reciclável Secom

A coleta seletiva de lixo em Casca-
vel é feita por meio do programa 
“Reciclar é preciso”. Uma vez por 
semana, o caminhão do programa 
passa nos bairros recolhendo as 
bolsas de ráfia que são entregues 
aos moradores para o acondicio-
namento do material reciclável, 
que é levado para os ecopontos, 
onde é feita a classificação, pren-
sagem e comercialização.

Todo este trabalho tem como 
objetivo conscientizar a popula-
ção sobre a importância da reci-
clagem dos resíduos domésticos.

O trabalho da coleta seletiva 
é realizado em cascavel de duas 
formas: por meio dos caminhões 
da OT Ambiental, que é uma em-
presa terceirizada e ainda pelos 
caminhões cedidos às cooperati-
vas credenciadas instaladas nos 
ecopontos.

Todo o material reciclável cole-
tado é direcionado aos ecopon-
tos, que são barracões construí-
dos nos bairros Melissa, Quebec, 
Santa Cruz, Brasília,  Cascavel Ve-
lho e Rua Manaus .

A população deve ficar atenta 
aos dias e horários que os cami-
nhões realizam a coleta dos re-
cicláveis, depositando em frente 
à residência seus resíduos secos 
e limpos acondicionados dentro 
das bolsas de ráfia disponibiliza-
das pelo município.  “Distribuí-
mos a bolsa, casa a casa, porta a 
porta e aí passa o caminhão uma 
vez por semana recolhendo o ma-
terial reciclado. Na cooperativa, 
o lixo reciclável é descarregado, 
feita a triagem, separação, pren-
sagem e fazemos o rateio para os 
cooperados. O material é o  paga-
mento, o salário,  o rateio das 55 
famílias que trabalham na coope-
rativa. Sem este material a gente 
não tem renda”, explicou Márcia 
Regina de Oliveira, presidente da 
Caremel, cooperativa que faz a 
gestão do ecoponto do bairro Me-
lisssa.

Padrões
A responsável pela divisão de 
educação ambiental da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente, 
Indialara Rossa, disse que a cole-
ta em casa precisa  seguir  alguns 
padrões. “É necessário que as fa-
mílias façam a separação do lixo 
seco  dos resíduos orgânicos e 
coloquem em sacos de ráfia que 
são disponibilizados pela Sema 
e recolhidos pelos caminhões do 
Ecolixo e OT Ambiental”.

No bairro Florais do Paraná a 
coleta é feita toda a quarta feira 
pela equipe da Josiane, Cleide 
e Thalia. Elas se encarregam de 
recolher as bolsas e deixar ou-
tras para os moradores. “É muito 

Coleta seletiva de lixo garante 
renda para famílias de recicladores 
A coleta seletiva é realizada de duas formas: através dos caminhões da OT Ambiental e dos caminhões cedidos 
pelo município para as cooperativas credenciadas instaladas nos ecopontos

A Divisão de Bem-Estar Animal 
da Secretaria de Meio Ambiente 
constatou, no último fim de se-
mana, que cinco aves desapare-
ceram do lago do Ecopark Oeste. 
Entre as aves está um cisne negro, 
um marreco e dois patos.

De acordo com o veterinário 
Rodrigo Neca, a principal suspei-
ta é de que as aves tenham sido 
furtadas já que não há vestígio 
de que possam ter sido atacadas 
por animais como cachorro, por 

exemplo. Também está descarta-
da a hipótese de que tenham fu-
gido. “Essas aves têm capacidade 
de voo limitado, são aves aquáti-
cas”, explica o veterinário.

Segundo o Rodrigo, o sumiço 
foi constatado no último sábado 
(3) quando a equipe foi ao local 
para alimentar as aves.

A Secretaria de Meio Ambien-
te está preparando toda a docu-
mentação das aves para registrar 
um boletim de ocorrência.

Meio Ambiente 
investiga sumiço de 
aves no Ecopark Oeste 

importante que a população nos 
ajude fazendo a separação do lixo 
reciclável. Sem este material não 
podemos trabalhar e ficamos sem 
renda para sustentar nossas famí-
lias”, disse Josiane Nunes Lima, 
recicladora.

A dona Glaci Oliveira é uma 
dona de casa consciente, ela faz a 
separação corretamente “porque 
eu sei a importância deste mate-
rial para as famílias. Aqui em casa 
a gente tem este costume, e toda 
a quarta feira  o caminhão passa, 
recolhe o material que agente se-

parou e deixa outra bolsa de ráfia 
para nós”.

 Coleta de volumosos
Além da coleta de materiais reci-
cláveis, a prefeitura de Cascavel, 
através da Secretaria de Meio 
Ambiente, disponibiliza para a  
população a coleta de resíduos 
volumosos (sofás, eletrodomésti-
cos de grande volume, móveis em 
geral) através de agendamento 
prévio pelo telefone 3902 1392”, 
finalizou o secretário de Meio 
Ambiente, Ney Havertoh. Cinco aves desapareceram do local Secom
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A fase vigente da vacinação está nos grupos de idosos com idade entre 74 a 65 anos Divulgação

Esta semana o Governo do Estado inicia vacinação das forças de 
segurança pública Divulgação

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Vista com bons olhos por uns e 
com receio por outros, a vacinação 
contra o coronavírus é uma das 
soluções apontadas por cientistas 
e especialistas para quem sabe, o 
controle da covid-19. 

Iniciada há cerca de dois meses, 
em Cascavel a imunização ocorre 
de vento em popa e, nos primeiros 
dias, gerou engarrafamentos qui-
lométricos de pessoas que buscam 
na imunização a tranquilidade 
para voltar a ter uma vida um pou-
co ‘normal’.

De acordo com dados do Vaci-
nômetro, disponível no portal da 
Prefeitura de Cascavel e atualizado 
na última segunda-feira (5), quase 
40% da população estimada para 
receber a vacina – seja ela qual for, 
já havia recebido a primeira dose.

Segundo dados estatísticos da 
Secretaria de Saúde de Cascavel, 
são 105.183 pessoas que compõe 
os grupos prioritários. Desse total, 
o maior número é de pessoas com 
comorbidades – apontadas como 
mais vulneráveis ao vírus e, con-
forme as estatísticas, responsáveis 
pela maior parte dos óbitos em 
todo o mundo. Ao todo devem ser 
imunizadas 23.247 pessoas com 
doenças como diabetes Mellitus, 
doenças crônicas do coração, pul-
mão, neurológica, entre outras. 
Esse grupo ainda não começou a 
ser vacinado.

O segundo grupo com o maior 
número de pessoas que devem re-
ceber as doses da vacina são os tra-
balhadores na saúde: 18 mil. Esse 
grupo foi o primeiro a ser imuni-
zado e 14.434 já recebeu a primeira 
dose e 7.156 a segunda dose. Ou 
seja, quase 20% dos trabalhadores 
que atuam na área da saúde ainda 
não foi vacinado.

Os próximos idosos a receberem 
a dose são os de idade entre 64 e 60 
anos e correspondem ao terceiro 
grupo com a maior quantidade 
de pessoas: 14.475. Para reiniciar a 
vacinação, o Município aguarda o 
repasse de novas doses da vacina, 
feito pelo Ministério da Saúde.

A fase vigente da vacinação está 
nos grupos de idosos com idade 
entre 74 a 65 anos. Conforme o Va-
cinômetro, os idosos do Município 
com idade até 65 anos são 25.558; 
desse total já foram aplicadas 
25.360 doses em primeira dose e 
3.227 já receberam a segunda.

Além dos profissionais de saúde, 
idosos acamados e institucionali-
zados (que estão em abrigos, por 
exemplo) e também pessoas com 
deficiência na mesma situação, fo-
ram os primeiros a ser imunizados. 

Conforme os dados, a meta era 
imunizar 304 pessoas com 60 anos 
ou mais em Instituições de Lon-
ga Permanência – ILPI´s (Idosos 
e Trabalhadores); foram vacina-
dos 243. Já em relação a pessoas 
com 80 anos ou mais acamadas a 
meta era 332 idosos, porém foram 
imunizados 309. Um dos únicos 
grupos prioritários desta primeira 
leva que superou a expectativa de 
vacinação foram pessoas com de-
ficiência institucionalizadas (pa-
cientes e trabalhadores), onde a 
meta era a aplicação de 93 doses e 
foram 115.

Essa semana, outro grupo co-
meçou a ser imunizado: as forças 
de segurança (policiais, bombei-
ros, guarda municipal, agentes pe-
nitenciários). Das 1.997 pessoas fo-
ram aplicadas até agora 117 doses.

Doses recebidas
Além dos grupos que fazem parte 
do Plano Municipal de Vacinação, 
o Município disponibiliza no seu 
relatório – atualizado todas às se-
gundas-feiras, dados da quantida-
de de vacinas recebidas, especifi-
cados conforme a fabricante.

De acordo com os dados, Cas-
cavel recebeu doses de duas fabri-
cantes: a Coronavac (Butantan) e 
Covishield (Fiocruz). Foram 33.221 
para a primeira dose e 15.561 para 
a segunda da Coronavac; e 8.830 
doses da Covishield para a primei-
ra dose.

Seguem em estoque 180 doses 
para a primeira etapa da Corona-
vac e 3.963 para a segunda dose.

Cascavel já aplicou 
quase 40% das 

doses estimadas 
Segundo relatório, 20% dos profissionais de saúde 

ainda não receberam a primeira dose

Assim como Cascavel, a Secretaria 
Estadual de Saúde disponibiliza 
dados relativos à vacinação, Até 
quarta-feira (7) o Estado já havia 
aplicado mais de 1,2 milhão de 
doses da primeira imunização e 
outras 288.746 referente a segunda 

Estado já aplicou 
1,2 milhões de doses

VACINAÇÃO CONTRA COVID

dose.
Em relação ao total de vacinas 

recebidas pelo Ministério da Saú-
de, o Paraná já aplicou 93% dos 
imunizantes da primeira dose e 
55% da segunda. 

Dentre os 399 municípios do 

Paraná, um pequeno município 
do Oeste se destaca com 100% das 
primeiras doses aplicadas e 59,8% 
da segunda. Trata-se de Serranó-
polis do Iguaçu. Neste primeiro 
momento 719 pessoas receberam 
a primeira vacina e 179 as duas 
doses. Seguindo a mesma linha de 
Serranópolis, Braganey também 
caminha para 100% da imuniza-
ção. Até quarta-feira (7) apenas 
uma pessoa ainda não havia re-
cebido a primeira dose e 79,3% 
da meta da segunda dose já havia 
sido aplicada.

Capitão Leônidas Marques, San-
ta Helena, Entre Rios do Oeste, Ma-
rechal Cândido Rondon, Jesuítas, 
Espigão Alto do Iguaçu, Iracema 
do Oeste, Toledo, Missal, Corbélia, 
Maripá, Guaraniaçu, Guaíra, Cam-
po Bonito, Terra Roxa, Vera Cruz do 
Oeste, Foz do Iguaçu, São Miguel 
do Iguaçu, Iguatu, Medianeira, 
Matelândia, Palotina, já aplicaram 
mais de 95% das doses previstas 
para a primeira imunização.

CASCAVEL
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
A comunicação fi ca mais intensa e 
consciente e é um bom momento 
para expor as suas ideias. São ótimos 
dias em termos de relacionamentos 
pessoais e parcerias de trabalho. Por 
isso, não hesite em pedir ajuda sem-
pre que precisar. 

Touro  (21/4 a 20/5)
É um ótimo momento para cursos, 
estudos e atividades intelectuais ou 
culturais em geral. É importante man-
ter o amor próprio e a auto estima em 
alta. Foco no que é bom para você e 
não tenha medo de se posicionar. O 
momento é excelente para fazer tera-
pia e buscar autoconhecimento.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Atividades em grupo ou equipe ten-
dem a trazer melhores resultados. As 
mudanças são bem vindas, nesses 
dias de desapego. Avalie o custo x be-
nefício e escolha sempre o que é bom 
para você. O clima é de mais intensi-
dade afetiva e sexual e as conversas 
tendem a fl uir super bem. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Um ótimo momento para os assuntos 
ligados aos relacionamentos. No tra-
balho, as parcerias também são o ca-
minho perfeito para que os resultados 
cheguem. Permita que sua intuição 
converse com você, apontando os 
melhores caminhos. Abra-se também 
para as novidades e os imprevistos.

Leão  (22/7 a 22/8)
Aproveite para colocar energia no 
que você considera mais importante 
e também para resolver pendências, 
incluindo as burocracias e coisas liga-
das a papeis e documentos. Cursos e 
estudos ligados ao trabalho podem 
gerar mais oportunidades.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Os assuntos ligados aos relaciona-
mentos afetivos e prazeres em geral 
estão em pauta e é fundamental se 
divertir, mesmo quando tem bastan-
te trabalho para fazer. Você pode se 
sentir ainda mais agilizado e efi cien-
te, especialmente nos assuntos que 
você gosta e nos quais está realmen-
te envolvido.

Libra  (23/9 a 22/10)
Se você lida com público ou clientes, é 
um ótimo momento para ações nesse 
sentido. As DRs amorosas também 
estão valendo. O importante é con-
versar e resolver, nada de deixar pas-
sar coisas que possam piorar com o 
tempo. Os assuntos ligados a casa e 
família também estão em destaque.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É um momento legal para negócios e 
maravilhoso para reuniões em geral. 
Muito bom para resolver questões bu-
rocráticas e assuntos que envolvem 
papeis e documentos. É um momen-
to produtivo em termos de trabalho e 

rotina, com ótimas conversas e resul-
tados.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Cuidados especiais com assuntos 
práticos são bem vindos. É hora de 
fazer planilha, avaliar ganhos e gastos 
e cuidar melhor do seu dinheiro. Você 
pode ter momentos de extrema felici-
dade fazendo coisas que você gosta, 
especialmente mais para o fi m da se-
mana.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Um bom momento para cuidar do cor-
po e saúde em geral e para pensar em 
como anda sua imagem e seu com-
portamento em termos de posicio-
namento. Um momento bacana para 
conversas decisivas, especialmente 
nos assuntos domésticos e pessoais.

Aquário  (21/1 a 19/2)
As respostas estão ai dentro de você. 
Escute sua intuição e atenção extra 
aos sonhos e sinais. É um bom mo-
mento para ver fi lmes, ler livros ou ou-
vir podcasts que façam você refl etir 
sobre as grandes questões da vida.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Um bom momento para pensar me-
lhor em suas amizades e fortalecer 
os bons vínculos. Mas é preciso sa-
ber falar não, ainda que seja para seu 
melhor amigo, quando você não está 
mesmo a fi m de fazer. Não abra mão 
dos seus valores.

Humor

Cruzada

No tribunal
Antes da audiência, o réu propõe:
– Se eu pegar cinco anos de ca-
deia, pago mil reais. Se pegar três, 
pago 2 mil. Se pegar só um, 5 mil.
– Combinado – aceita o advo-
gado.
No dia seguinte, ele dá o veredic-
to:
– Conseguimos um ano, então 
me deve 5 mil. E tivemos sorte, 
pois queriam inocentar você!

A professora
O garoto chega em casa e diz:
- Mãe, eu descobri que sou mais 
inteligente que a professora.
E a mãe diz:
- Por que você acha isso?
- Porque eu passei de ano e ela 
continuou no mesmo.

Museu da infância
O guia acompanhava um grupo 
de turistas no museu quando 
Maria, ao avistar dois esqueletos, 

perguntou:
– De quem é este esqueleto 
maior?
– É de Pedro Álvares Cabral!
– E esse pequeno, ao lado?
– Acho que é de Pedro Álvares 
Cabral quando era menino.

Homenagem póstuma
Quando o pai morreu, os fi lhos 
Joaquim e Manuel resolveram en-
terrá-lo de terno. Então Joaquim, 
o mais velho, mandou Manuel 
providenciar o terno. Quando ele 
voltou, vestiram o pai e o enterra-
ram. Depois de um mês, Manuel 
pediu a Joaquim:
– Joaquim, preciso de cem reais 
para pagar o terno do pai.
– Está bem – respondeu Joa-
quim.
Nos outros meses o pedido se 
repetiu, até que no quinto mês 
Joaquim perguntou:
– Manuel, você não tinha uma 
loja mais barata para comprar o 
terno do pai?
– Você tá maluco, é? Eu não 
comprei, eu aluguei!

SAÚDE

A prática de atividades físicas é 
fundamental para melhoria da qua-
lidade de vida. A combinação de 
dieta balanceada e rotina de exer-
cícios físicos resultam em um or-
ganismo saudável e na prevenção 
de doenças.

Uma rotina de exercícios deve 
ser adotada por pessoas de todas 
as idades. A lista de benefícios 
da atividade física para a saúde é 
grande e inclui inúmeros ganhos 
para o bom funcionamento do or-
ganismo, entre eles a redução do 
risco de doenças cardíacas, infar-

tos e Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), o fortalecimento do sistema 
imunológico, a melhoria da qua-
lidade do sono, a redução da gor-
dura corporal e aumento da massa 
muscular.

Pessoas que não praticam ne-
nhum tipo de atividade física são 
consideradas sedentárias e podem 
ter a sua saúde comprometida.

O sedentarismo possui alta inci-
dência na população, sendo consi-
derado um problema de saúde pú-
blica. Estima-se que no Brasil 46% 
da população seja sedentária.

A falta de atividade física tam-
bém contribui para a obesidade, 
que é o acúmulo de gordura corpo-
ral em excesso.

A obesidade aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares como 
hipertensão e aterosclerose, diabe-
tes, apneia do sono e risco de mor-
te por doenças cardiovasculares.

Como começar a praticar ativida-
des físicas?
Com a rotina repleta de atividades, 
o tempo para as atividades físicas 
fi ca comprometido. O ideal é prati-
car algum tipo de atividade física 
que movimente grandes grupos 
musculares como a natação, a ca-
minhada e o ciclismo.

Procure adotar 30 minutos de 
atividades físicas nos seus dias. 
Algumas tarefas simples e rápidas 
podem ajudar a no início. Opte por 
caminhadas em trajetos curtos. 
Faça o uso de escadas, ao invés 
de elevadores e escadas rolantes. 
Leve o cachorro para passear na 
rua ou lave mesmo o seu carro. 
Andar de bicicleta também é uma 
boa opção. Procurar a companhia 
de outras pessoas para realizar 
exercícios deixará a atividade mais 
prazerosa e diminuirá o risco de de-
sistência.

Antes de iniciar uma atividade 
física, especialmente as mais pe-
sadas e exigentes, é recomendável 
consultar um médico. O mesmo 
vale para pessoas que possuem 
algum tipo de doença cardíaca, 
diabetes ou problemas nos ossos.

É fundamental ainda beber bas-
tante água e ter uma alimentação 
saudável. Lembre-se que a dieta 
balanceada também é indispensá-
vel para a manutenção da saúde.

A importância da 
atividade física para 
a qualidade de vida
A combinação de dieta balanceada e rotina de 
exercícios físicos resultam em um organismo saudável 
e na prevenção de doenças
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Uma traição irreparável: paulistas deram sumiço 
em documentos e relíquias da memória histórica 

da região, difi cultando a autonomia 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

A primeira metade da década 
de 1840 se caracterizou pela 
instabilidade governamental, 
prejudicando a demanda dos 
lideres de Curitiba, Campos 

Gerais e litoral pela criação do futuro Pa-
raná, que ninguém imaginava com esse 
nome. A intenção, na época, era criar a 
“Província da Coritiba”.

Em 1843, João da Silva Machado conso-
lidava seu poder no Império, recebendo o 
título de Barão de Antonina, projeção que 
facilitaria o esforço pela criação da nova 
Província, mas os líderes paulistas fariam 
tudo para impedir essa conquista – inclu-
sive manobras desonestas.

Havia uma tendência dos políticos con-
servadores a aceitar a emancipação do fu-

turo Paraná, mas a polarização entre eles 
e os liberais paralisava tudo que não fosse 
passível de consenso, como aconteceu 
com a rejeitada intenção do imperador de 
perdoar os rebeldes farroupilhas.

Em 22 de abril de 1844, Manoel Felizardo 
de Souza e Mello, conservador e partidário 
da emancipação, encerrava sua gestão à 
frente do governo provincial paulista sem 
avançar um centímetro nesse objetivo.

Perdoar ou punir os revolucionários?
Assume o governo paulista o brigadeiro 
Joaquim José de Moraes e Abreu, para fi car 
na função apenas até 1º de junho e pas-
sar o cargo ao general fl uminense Manoel 
da Fonseca Lima e Silva, o Barão de Suruí 
(1793–1869). 

Lima e Silva, tio e também cunhado do 
Barão, futuro Duque de Caxias, permane-
ceu três anos no governo, mas também 
não obteve sucesso em emancipar o Para-
ná. Pior ainda: autorizou a prática de um 
crime irreparável contra a memória histó-
rica do futuro Paraná. A pretexto de cole-
tar documentos para preservar e mostrar o 
potencial da região, o grosso da memória 
paranaense da época foi levado para São 
Paulo e lá se perdeu. 

O Paraná fi cou praticamente sem me-
mória anterior aos anos 1840 e a emanci-
pação sofreu muito atraso, até por conta 
da situação nacional: em 24 de maio de 
1844 o jovem imperador Pedro II dissolveu 
a Assembleia Nacional por decreto por-
que a maioria dos parlamentares era con-
tra perdoar os revolucionários sulistas e o 
monarca pretendia aprovar o perdão para 
pacifi car o país. 

Prioridade ao Sul
Com o tio governando São Paulo e o so-

brinho Caxias controlando São Pedro, 
como o RS era conhecido na época, as 

atenções do Império estavam inteira-
mente voltadas ao Sul, onde os re-

volucionários republicanos farrou-
pilhas perderam a iniciativa das 
ações e as tropas imperiais do 

Barão de Caxias avançavam com fi rmeza, 
palmo a palmo. 

A preocupação do Barão de Suruí era a 
construção do caminho ligando o centro 
do atual Paraná ao Norte do Rio Grande do 
Sul, a cargo de Francisco da Rocha Loures, 
que partiu de Guarapuava em 4 de março 
de 1845.

O capitão Hermógenes Lobo e o cacique 
Vitorino Condá, já eliminados da coloniza-
ção de Palmas, seguiam na comitiva. 

Finda a Revolução Farroupilha com o 
Tratado de Poncho Verde, em março de 
1845, o ano de 1846 foi o mais tranquilo 
para o Brasil no decorrer de uma década de 
muita agitação.

Esperando os imigrantes
Atanagildo Pinto Martins, tropeiro parana-
ense que iniciou a conquista do Nordeste 
gaúcho, era um entusiasmado defensor 
desse novo caminho, que estrategicamen-
te e em defi nitivo integraria o Paraná ao RS.

O caminho, porém, atravessaria regiões 
completamente despovoadas e sem estru-
tura. Atrair imigrantes para trabalhar na 
fl orescente cultura do café foi a opção que 
se apresentou com a onda de miséria que 
varreu a Europa nessa época. 

O ano de 1845 assinalara o início da 
Grande Fome na Irlanda, maior catástrofe 
demográfi ca que atingiu a Europa entre a 
Guerra dos Trinta Anos e a Primeira Guerra 
Mundial.

O país pacifi cado permitiu ao Barão de 
Antonina, João da Silva Machado, promo-
ver intensas expedições por desde o Sul até 
o ainda inexplorado Mato Grosso, expan-
dindo frentes de exploração que consis-
tiam primeiramente em identifi car as áre-
as mais ricas e promissoras para se apossar 
delas e iniciar projetos de colonização.

Exploração minuciosa
No interior, a tarefa era conhecer cada 
palmo da região para explorar melhor seu 
potencial. O Barão de Antonina reuniu im-
portantes relatórios para traçar seus planos 
nesse sentido. 

Nas anotações dos exploradores cons-
tará que o Rio Ivaí é, em geral, “ladeado 
por terra roxa superior, em muitos lugares 
desde a barranca vestida de boas madeiras, 
e própria a qualquer cultura; muito abun-
dante em peixe, caça e frutas (havendo até 
no inverno jabuticabas maduras)” (Resu-
mo de Viagem, Revista do Instituto Histó-
rico e Geográfi co do Brasil).

“Salve Ivaí, com as tuas grandes corredei-
ras, com as tuas selvas majestosas, que, por 
dezenas de léguas, estão até agora livres 
de penetração humana! Salve rio de caça e 
pesca assombrosas, e das imensas riquezas 
ocultas entre as tuas pedras! Salve, praias 
alvas e puras; pássaros bonitos e ariranhas 
ariscas! Salve! Brevemente voltaremos com 
uma Bandeira ideal, não para estragar as 
tuas opulências, mas sim para ainda mais 
admirar o supremo encanto da tua pujante 
natureza; para desvendar os teus mistérios; 
para conhecer novas belezas e maravilhas!” 
(Alcides Laff ranchi, Nos Sertões do Rio Pa-
raná – Caçadas, Pescarias e Peripécias nas 
matas e rios).

Recompondo informações
A expedição a serviço de Machado entra 
no Rio Paraná às 7 horas da manhã de 5 de 
outubro de 1845 e em dezembro, depois de 
muitas explorações, encontrará o Barão de 
Antonina “com um relatório e mapa deta-
lhado de viagem, com tabela de distâncias 
por terra e por águas” (Ledir Marques Pe-
drosa, Origem histórica e bravura dos Bar-
bosas).  

A exploração dos rios Verde, Paranapa-
nema e seus afl uentes Tibagi e Pirapó, o 
Paraná e o Ivaí se encerrou com sucesso, 
também contando com a colaboração dos 
irmãos Francisco e Antônio Gonçalves 
Barbosa, trazendo preciosas informações a 
respeito do potencial das áreas estudadas.

O Barão de Antonina contou, portan-
to, com relatórios e dados fundamentais 
para traçar seus planos e assim começava a 
compensar o roubo de documentos infor-
mativos cometido por ardilosos políticos 
paulistas. 

Lima e Silva, tio e também cunhado do 
Barão, futuro Duque de Caxias, permane-
ceu três anos no governo, mas também 
não obteve sucesso em emancipar o Para-
ná. Pior ainda: autorizou a prática de um 
crime irreparável contra a memória histó-
rica do futuro Paraná. A pretexto de cole-
tar documentos para preservar e mostrar o 
potencial da região, o grosso da memória 
paranaense da época foi levado para São 
Paulo e lá se perdeu. 

O Paraná fi cou praticamente sem me-
mória anterior aos anos 1840 e a emanci-
pação sofreu muito atraso, até por conta 
da situação nacional: em 24 de maio de 
1844 o jovem imperador Pedro II dissolveu 
a Assembleia Nacional por decreto por-
que a maioria dos parlamentares era con-
tra perdoar os revolucionários sulistas e o 
monarca pretendia aprovar o perdão para 
pacifi car o país. 

Prioridade ao Sul
Com o tio governando São Paulo e o so-

brinho Caxias controlando São Pedro, 
como o RS era conhecido na época, as 

atenções do Império estavam inteira-
mente voltadas ao Sul, onde os re-

volucionários republicanos farrou-
pilhas perderam a iniciativa das 
ações e as tropas imperiais do 

A história 
passa e o Paraná 

fi ca para trás 

Barão de Suruí: 
ordem para 

recolher documentos 
e relíquias históricas 

do futuro Paraná 
resultou em traição

Imperador Pedro II 
tinha 18 anos quando 
fechou o Congresso, 
ou seja, dissolveu a 
Assembleia Nacional

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE

recolher documentos 
e relíquias históricas 

do futuro Paraná 
resultou em traição
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Esta semana a covid-19 levou mais uma persona-
lidade muito conhecida em Cascavel e região. Fa-

leceu aos 61 anos o fotógrafo, empresário 
e apaixonado pela história de Cascavel, 

Doraci Pietro Tebaldi, ou simplesmente, 
Xico Tebaldi. Ele residia em Cascavel 
desde 1970 e trabalhou como fotó-
grafo nos jornais Fronteira do Iguaçu, O 

Paraná e Folha de Londrina, além da Prefeitura. Depois passou a atuar no setor 
de pesquisas eleitorais e nesse tempo todo se dedicava ao resgate da memória 
de Cascavel. Idealizador do Museu da Imagem e do Som de Cascavel, deixou um 
legado importante para a história da cidade.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, assinou 
esta semana autorização para dar início ao proces-
so de contratação de vagas na iniciativa privada 
destinadas para crianças da rede pública do 
município, de zero a três anos. O contrato com 
as instituições será por meio de chamamen-
to público e a ideia é oferecer 575 vagas para 
famílias que esperam por uma vaga em Cmei. O 
recurso será de até R$ 4,525 milhões. A secretá-
ria Municipal de Educação, Marcia Baldini (foto) 
estima que cerca de 2,5 mil crianças aguardando 
por uma vaga em Cmeis do município.

Excel empresarial (intermediário) é tema de curso pre-
sencial disponibilizado pela Universidade Corporativa 
Empresarial da Acic (Uniacic) no mês de abril. O ins-
trutor será Marcelo Jacobowski. O treinamento será 
nos dias 12 e 13 de abril, das 19h às 22h. “São conteú-
dos importantes e que têm muito a acrescentar ao dia 
a dia de empresas dos mais variados segmentos”, diz 
o presidente da associação comercial Michel Lopes.

O ministro da Infraestrutura e dos Transportes Tarcisio 
Freitas esteve na última semana em Cascavel, para 
uma reunião a portas fechadas com lideranças da re-
gião, que são contra o modelo do novo pedágio apre-
sentado 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 com-
petitividade a partir das novas concessões, que terão 
validade de 30 anos. O ministro disse que veio a Cas-
cavel para sentir e entender a angústia da região. Afi r-
mou que foi uma abertura de portas sobre o assunto e 
que novas reuniões devem ser realizadas para discutir 
o melhor o assunto. “Há um espaço para construir um 
bom modelo juntos. Todos queremos uma tarifa de pe-
dágio justa, investimentos e cumprimento de cronogra-
ma. Como construir isso é o que precisamos acertar”, 
disse ao fi nal da reunião.

O Futebol Clube Cascavel já sabe qual será 
o próximo adversário na temporada 
2021. Sem jogos homologados pela 
Federação Paranaense de Futebol 
para os próximos dias, a equipe 
trabalha forte e focada na prepa-
ração para o duelo contra o time 
catarinense do Avaí, pela 2ª fase 
da Copa do Brasil. A partida está mar-
cada para a próxima quinta-feira (15), às 
19h, no Estádio da Ressacada, em Floria-
nópolis. O jogo será transmitido ao vivo 
para todo Brasil pelo SporTV e Premiere. 
Nesta fase da Copa do Brasil nenhuma 
das equipes possue a vantagem do empa-
te. Em caso de igualdade no placar durante 
o tempo normal, a partida será decidida 
nas cobranças de pênaltis.

A opção online para abril é um workshop com seis 
encontros. O tema central será Lidera + Sua equipe 
merece uma super liderança. O primeiro tema vai ser 
apresentado no dia 13 sobre Autoconhecimento e in-
teligência emocional. O segundo, no dia 14, será so-
bre Gestão de confl itos; no dia 15 será Comunicação 
assertiva; dia 27 Desenvolvimento de equipe; 28 Ge-
renciamento do tempo e no dia 29, Desenvolvimento 
profi ssional. Os encontros acontecerão sempre das 
19h às 23h.

Populares localizaram na manhã desta quinta-feira (08) 
o corpo de uma mulher na Estrada Chaparral, próximo 
ao Cemitério Jardins, em Cascavel. Equipes da Polícia 
Militar e da Delegacia de Homicídios foram até o local. O 
corpo estava dentro de um guarda-roupas, com as mãos 
amarradas. Quando o móvel foi jogado na Estrada, o cor-
po fi cou à mostra. A polícia investiga o caso. A vítima 
foi identifi cada somente na parte da tarde, por uma irmã, 
como sendo Gisele da Costa Santos, de 26 anos.

Esse será o tema de curso online agendado para 
os dias 15 e 16 de abril com a instrutora Marília 
Gasparovik. No dia 15, o encontro será das 18h30 
às 21h e no dia 16 das 18h30 às 22h. Marília vai 
dar dicas de como utilizar a ferramenta e abrir 
uma nova janela para parcerias e negócios.

Garantir vaga nos cursos e aperfeiçoamentos pro-
movidos pela Uniacic é fácil. Basta entrar em con-
tato pelos telefones 3321-1408 e 3321-1452 ou 
ainda pelo endereço de e-mail uniacic04@acicvel.
com.br . Há preços diferenciados para diretores 
e colaboradores de empresas associadas à Acic. 
Não fi liados também podem participar.

A Unioeste lançou um produto para combater pragas 
em aviários. O produto é utilizado para o combate de 
pragas na avicultura, como o ácaro vermelho e o cas-
cudinho. Denominado de FisiControl foi desenvolvido 
pela equipe de pesquisa do Laboratório de Biotecnolo-
gia Agrícola, da Unioeste, Campus de Cascavel, vincu-
lado ao Programa de Pós-graduação em Conservação 
e Manejo de Recursos Naturais (PPRN). A pesquisa 
teve participação de bolsistas da graduação do curso 
de Ciências Biológicas, e da Pós-graduação.  O produto 
foi pré-lançado dia 22 de março e é fruto da parceria da 
Unioeste com a empresa Vetscience.
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Inovação

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, assinou 
esta semana autorização para dar início ao proces-
so de contratação de vagas na iniciativa privada 
destinadas para crianças da rede pública do 
município, de zero a três anos. O contrato com 

to público e a ideia é oferecer 575 vagas para 
famílias que esperam por uma vaga em Cmei. O 
recurso será de até R$ 4,525 milhões. A secretá-
ria Municipal de Educação, Marcia Baldini (foto) 
estima que cerca de 2,5 mil crianças aguardando 

Vagas em creches 

O Futebol Clube Cascavel já sabe qual será 
o próximo adversário na temporada 
2021. Sem jogos homologados pela 
Federação Paranaense de Futebol 
para os próximos dias, a equipe 

catarinense do Avaí, pela 2ª fase 
da Copa do Brasil. A partida está mar-
cada para a próxima quinta-feira (15), às 
19h, no Estádio da Ressacada, em Floria-
nópolis. O jogo será transmitido ao vivo 
para todo Brasil pelo SporTV e Premiere. 
Nesta fase da Copa do Brasil nenhuma 
das equipes possue a vantagem do empa-
te. Em caso de igualdade no placar durante 
o tempo normal, a partida será decidida 

Esse será o tema de curso online agendado para 
os dias 15 e 16 de abril com a instrutora Marília 
Gasparovik. No dia 15, o encontro será das 18h30 
às 21h e no dia 16 das 18h30 às 22h. Marília vai 
dar dicas de como utilizar a ferramenta e abrir 
uma nova janela para parcerias e negócios.

Garantir vaga nos cursos e aperfeiçoamentos pro-
movidos pela Uniacic é fácil. Basta entrar em con-
tato pelos telefones 3321-1408 e 3321-1452 ou 
ainda pelo endereço de e-mail uniacic04@acicvel.
com.br . Há preços diferenciados para diretores 
e colaboradores de empresas associadas à Acic. 
Não fi liados também podem participar.
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