
Geral | Página 8 Cascavel | Página 10 Ponto Final | Página 16

Como interpretar casos 
de morte depois da 
aplicação da vacina 

contra covid

Gradativamente 
alunos vão retornando 

às aulas presenciais 
no Riviera

Cascavel Futsal estreia 
nesta sexta-feira na 

Liga Nacional em 
Francisco Beltrão

SAÚDE VOLTA ÀS AULAS NOVA TEMPORADA

Gugu Bueno surpreende 
ao assumir vice-liderança 
do governo na Assembleia

POLÍTICA

Miguel Dias | Página 03 

23
ABRIL 2021

SEXTA-FEIRA
ANO II | Nº 066

R$ 5,00

Filhote de onça-parda 
é o novo morador do 

zoológico de Cascavel

PEQUENO FELINO

Ponto Final | Página 16

14º | 27º

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

Cascavel | Página 12

DOCE ALTERNATIVA
Os novos hábitos alimentares alavancados pela pandemia contribuíram especialmente para a entrada do mel no cardá-
pio das famílias. Em 2020 a demanda internacional do mel cresceu e começou a puxar os preços do produto, que passou 
a ser uma interessante alternativa de renda extra para muitos agricultores. Em Cascavel há fi la de espera de produtores 

interessados em fazer o curso de apicultura oferecido pela Agrotec, numa parceria do Sindicato Rural e do Senar.
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FIQUE LIGADO

E ra uma vez, nos primórdios da 
Era da Informação, um pequeno 
Reino Corporativo cuja rainha 
era tímida e vivia em seus apo-

sentos, ou reunida com a cúpula da Dire-
toria Real. 

Até mesmo nas reuniões diretivas ela era 
pouco requerida, limitando-se a auxiliar o 
Rei, enquanto os demais presentes apenas 
baixavam suas cabeças sem dar opinião, 
pois eram considerados soldados execu-
tores.

Apesar de sua posição de relevância, era 
uma rainha que não reinava. Tinha postura 
coadjuvante, atendo-se apenas a descrever 
as regras de conduta, punições ou meros 
comunicados internos.

Os negócios do Reino mantinham o 
mesmo ritmo de sempre, com os resulta-
dos de sempre.

Enquanto os negócios andavam, a rai-
nha preferia permanecer no alto do caste-
lo, com seus termos rebuscados e cultos, 
que a grande maioria nem sequer compre-
endia. Ela acreditava que os executores das 
tarefas do Reino Corporativo não precisa-
vam tomar conhecimento das ações da Re-
aleza. E foi graças a um boom de demanda 
extraordinária do mercado, que o pequeno 
Reino Corporativo vislumbrou a oportuni-
dade de crescer. 

Foi necessário aumentar signifi cativa-
mente a população de executores para 
produzir mais. Eles passaram a ser tantos 
que não se entendiam mais. Não sabiam 
a quem se reportar e nem a quem levar as 
necessidades ou as ideias. Foi aí que surgi-
ram problemas, erros das equipes, pedidos 
não atendidos, entregas fora do prazo, fal-
tas ao trabalho, furos no controle de esto-
que e tantos outros.

Até que um dia, a rainha saiu da cúpula 
do castelo e percebeu que a maior ameaça 
ao Reino Corporativo era ela mesma, por 
não estar exercendo corretamente a sua 
função de comunicar.

No dia seguinte, a Rainha Comunicação 
realizou um discurso infl amado para todo 
o Reino. Declarou que o Império seria dela. 
Que ela passaria a ser prioridade entre to-
dos os setores e processos, a começar pela 
Realeza. E quando todos se comunicaram 
efetivamente, o fenômeno do sucesso 
aconteceu! O Reino cresceu tanto que vi-
rou multinacional.

Foi assim que uma nova era se estabe-
leceu, na qual a Comunicação se tornou 
estratégica em todo reino corporativo. E 
em todos eles passou-se a estabelecer uma 
comunicação assertiva, em que os líderes 
transmitem a todos a missão, visão e valo-
res da empresa. Em que os colaboradores 
passaram não apenas a trabalhar, mas sim 
a se dedicar ao propósito da corporação, 
com o qual se identifi cam e do qual se or-
gulham.

A Rainha estabeleceu a Era da Comuni-
cação.

A Rainha Comunicação 
e a ameaça ao Reino 
Corporativo

24 DE ABRIL
1959 - Ginásio Rio Branco, do professor Antô-
nio Cid (futuro Colégio Marista) é autorizado a 
funcionar pelo governo do Paraná. 
1971 - Professor Marcos Cláudio Schuster 
propõe a criação da Universidade do Oeste.
1997 - Repensando o desenvolvimento local, 
lideranças formam o Expande (Pacto de 
Cascavel).

25 DE ABRIL
1925 - Nasce 
Carlos Joaquim 
Pezzini (foto) 
em Pelotas 
(RS). Empresá-
rio, presidiu a 
Acic em 1974.
1987 - Decreto 
estadual cria a 
Universidade do 
Oeste.
2009 - Começa 
a campanha pela duplicação da BR-277.

26 DE ABRIL
1925 - Coluna Prestes sai de Foz do Iguaçu e 
decide invadir o Paraguai.
1973 - Assinado o Tratado de Itaipu entre o 
Brasil e Paraguai.
1984 - Fundação da Amic (Associação de Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte 
do Oeste do Paraná).

27 DE ABRIL
1892 - Lei n° 1 cria a Secretaria de Estado de 
Obras Públicas e Colonização do Paraná.
1984 - Sindicatos Rural Patronal e dos Traba-
lhadores Rurais denunciam a falsa Reforma 
Agrária da ditadura.
1994 - Iniciada a implantação do Cefet (Centro 
Federal de Educação Tecnológica). Atual 
CEEP Pedro Boaretto Neto. 

28 DE ABRIL
1964 - Distrito de Aparecida do Oeste eman-
cipa-se de Cascavel com o nome de Capitão 
Leônidas Marques.
1987 - Decreto federal ofi cializa a execução 
da Ferrovia Paraná Oeste.

30 DE ABRIL
1916 - Nasce Armando Círio em Calamandra-
na, Itália. Foi bispo de Toledo e arcebispo de 
Cascavel. 
1959 - Prefeitura de Cascavel contrata a 
Tele-Sul (Telefônica Sul-Paranaense Ltda) 
como concessionária dos serviços locais de 
telefonia, na época a mais moderna do Brasil.

Uma publicação de:
PB COMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 23.343.115/0001-84

Rua Paraná, 3056 - Ed. Cima - Sala 08
CEP: 85.810-010 - Cascavel – PR

Diretor de Conteúdo
Jadir Zimmermann

jornalismo@pretonobranco.com.br
Diretor Comercial

Leo Rigon
comercial@pretonobranco.com.br

Telefone: (45) 9 9916-0448

Plataformas digitais
Portal: www.pretonobranco.com.br

Facebook: /pretonobrancopr
Instagram: /pretonobrancopr

Impressão:
Grafi norte | Apucarana-PR 

Telefone
45 -  3220-2695

WhatsApp
45 - 9 9102-6309

CHARGE

Na próxima semana será 
instalada a CPI da covid. 
Uma CPI que já nasceu 
como uma tragédia ins-
titucional quando um 
único ministro do STF 
determinou a sua aber-
tura, interferindo no rito 
de outro poder. Tudo bem 
que depois o plenário manteve o mesmo en-
tendimento, mas aí o presidente do Senado 
já havia lido o requerimento em sessão. 

Mas, vamos à CPI. 
Ela tem tudo para ser a investigação mais 

importante da história recente. Mas, pode 
ser também a mais desastrosa. Isso por que 
no mínimo 14 serão candidatos na eleição 
de 2022. Só por isso já existe um risco muito 
grande da CPI ser usada para fi ns político-
-eleitoreiros, transformada num palco de 
vaidades e interesses escusos.

Já tivemos CPIs que tiveram êxito, mas 
também já teve muitas que só se prestaram 
ao papel da chantagem e da politicagem 
e não deram em nada. Viraram em pizza, 
como diz o jargão popular. 

Mas, é evidente que, se conduzida com 
responsabilidade, essa CPI pode cumprir 
um papel muito importante e urgente. O 

papel de investigar e 
responsabilizar as auto-
ridades do governo fede-
ral, estados e municípios 
que, por ação ou omis-
são, contribuíram para 
o prolongamento desta 
pandemia que já ceifou 
a vida de aproximada-

mente 400 mil brasileiros. 
Mas, para ser levada a sério, a CPI precisa 

ganhar legitimidade junto à sociedade. E 
isso será uma tarefa difícil, principalmen-
te se for confi rmada a relatoria ao senador 
Renan Calheiros. Envolvido em vários es-
cândalos políticos, réu por corrupção, sem 
sombra de dúvida não é o melhor para a 
CPI prosperar. Além disso, o que fará Renan 
se investigarem verbas federais destinadas a 
Alagoas, onde o governador é seu fi lho?

Mas a composição da CPI não é de todo 
ruim. Se há governistas que, como o escu-
deiro Ciro Nogueira, tentarão blindar o 
presidente Bolsonaro para não ser respon-
sabilizado de suas omissões, também há 
os senadores independentes que não estão 
comprometidos nem com o governo nem 
com uma linha de oposição irresponsável.

Que comecem a apurar os fatos. 

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

Inquérito 
ou palanque?

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Josimar Correia, gerente de compras da Rede Supermercado Muffato, 
sempre acompanhando o PRETO NO BRANCO.

Carina Walker

FIQUE LIGADO

Carina Walker é jornalista e investidora
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O meio político estadual continua surpreso diante 
da indicação do deputado Gugu Bueno à vice-lide-
rança da bancada governista. O canetaço do go-
vernador Ratinho Massa acontece no décimo mês 
de mandato do político, atestando capacidade 
de articulação e rejeição zerada no grupo dos 40 
parlamentares da base. Márcio Pacheco (PDT) e 
Coronel Lee (PSL), os outros cascavelenses na As-
sembleia, mantém bom entrosamento com Gugu.

Não se trata de abrir espaço à doutrinação partidária 
e sim incentivar o cristão a debater políticas públi-
cas contemplando os mais fracos, pobres e exclu-
ídos. Essa foi a tônica da preleção feita pelo mon-
senhor Reginei Zico Módulo, atual responsável pela 
Arquidiocese de Cascavel, aos vereadores católicos 
convidados para reunião na manhã desta quinta-
-feira (22). O encontro aconteceu junto à Catedral e 
teve as presenças de Pedro Sampaio, Policial Madril, 
Sadi Kisiel, Thiago Almeida, Edson Souza, Contador 
Mazutti, Cleverson Sibulski, Josias Souza e Beth 
Leal. As informações são da assessoria do verea-
dor Melo, também participante. A Pastoral Política 
criada no ano passado é pioneira no Brasil e ganha 
espaço. Tem ainda o acompanhamento dos padres 
Divo, Romeu e Claudemir, entre outros religiosos.

O ex-secretário de Cultura e Esporte, Ricardo 
Bulgarelli, encaminhou correções de erros come-
tidos pela coluna em tópico publicado segunda-
-feira (20). Ele esclareceu que seu sucessor Luiz 
Ernesto Pereira não foi secretário estadual de 
Cultura, conforme constou, e sim titular da pas-
ta de Esporte e Turismo, no governo do irmão 
Mário Pereira. Na gestão Roberto Requião, coor-
denou a imprensa ofi cial. Bulgarelli entende que 
as queixas manifestadas aos vereadores parti-
ram de um grupo considerável, merecendo 

apuração como quaisquer outras. 
Garantiu ainda que sua esposa 
Fernanda, participante da reu-
nião no Legislativo, não derra-
mou uma lágrima sequer. Feito 

o registro.

Enquanto março não chega e a janela para troca de partidos se 
mantém fechada, o deputado Márcio Pacheco, ainda no PDT, azei-
ta o caminho na direção do Republicanos, aproximando do time 
liderado pelo prefeito Leonaldo Paranhos. O trânsito dele junto ao 
Executivo não se restringe às questões institucionais. Além de 
continuar apoiando pautas da prefeitura tramitando no governo, 
Pacheco ganhou prestígio político e circula à vontade no terceiro 
piso do Paço. Até aqui indiferente à eventuais crises de ciúmes da 
concorrência, o plano é buscar o terceiro mandato na Assembleia.

Assessoria de Imprensa da Câmara informa a pauta da sessão de 
segunda-feira (26). Tem interesse?

Parecer contrário ao PLO 8/2021, que dispõe acerca da Campa-
nha Educativa denominada Multa Moral a ser realizada no Municí-
pio de Cascavel, de autoria do vereador Policial Madril/PSC.
PLO 23/2021 – Institui no calendário ofi cial de eventos do Municí-
pio de Cascavel, o Dia em Memória das Vítimas que faleceram em 
decorrência da covid-19.
PLO 32/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imó-
veis à Companhia Municipal de Habitação de Cascavel para fi ns de 
regularização fundiária em conformidade com a Lei Municipal nº 
6.155, de 26/11/2012, e dá outras providências.
PLC 2/2021 - Acrescenta o Inciso III, no § 4º, do art. 181, da Lei 
Complementar nº 1, de 28/12/2001. 

Televisões, rádios e portais de Cascavel continuam contratan-
do, ajustando programação e ampliando área de cobertura. A 
Fundação Catve, alinhada à FAG do grupo Gurgacz, mantém 
foco no jornalismo local e regional. A equipe da âncora e dire-
tora de jornalismo Eliane Mendonça (foto), ganhou o reforço 
da experiente Katúscia da Silva na pauta, produção e no por-
tal, além do repórter Caio Vasques.

Gugu Bueno, Pacheco e Coronel Lee não poderão 
mais adiar tomada de posição sobre as reclama-
ções de cascavelenses contra a Sanepar. Além de 
costumeiras queixas sobre tarifas superfaturadas, 
agora o inconformismo é consequência dos suces-
sivos rompimentos de adutoras e cortes simultâ-
neos no abastecimento de água em até 75 bairros. 
O presidente da empresa, também cascavelense 
Cláudio Stabile, não parece muito preocupado. O 
quadro já é de conhecimento do governador Rati-
nho Massa.

Gugu atropela 

Igreja na política

Bulgarelli corrige 

Pacheco e a ciumeira 

Veto e doação na Câmara

Acontecendo
na TV 

Sanepar 
na mira 

☆ Tudo indica que o vereador Alécio Espí-
nola (PSC) precisará prorrogar a licença e 
fi car 60 dias longe da Câmara. Ele fecha a 
semana mais magro, de olho no diabetes 
alterado e na pressão arterial instável. A 
crise de ansiedade está difícil de ser con-
trolada e o acompanhamento psiquiátrico 
foi intensifi cado. 

☆ Recuperado da covid o ex-prefeito Ed-
gar Bueno reforçou estoque de máscaras e 
voltou a circular. Ele avalia deixar o PROS e 
disputar cadeira na Câmara Federal. Uma 
dobrada com o apresentador Oziel Luiz, 
que poderá deixar o Patriota, está no con-
texto. Batatinha quer virar deputado esta-
dual.

☆ Secretário de Governo do prefeito Le-
onaldo Paranhos (PSC), o fi sioterapeuta 
Thiago Stefanello foi bem avaliado no pe-
ríodo em que tocou a Secretaria de Saúde, 
encorpando sua densidade eleitoral. Pós-
-graduado em Governança Estratégica no 
Município, está no diretório estadual do 
Progressistas e tem domicílio eleitoral em 
Corbélia. 

☆ Thiago se mantém antenado na política 
regional, aparecendo nos bastidores como 
potencial candidato a deputado. Essa con-
versa chegou ao presidente estadual do 
PP, Ricardo Barros. O dirigente partidário 
tratará do assunto na visita a Cascavel pro-
gramada para início de maio.

☆ Até agora os vereadores da Comissão 
de Cultura e Esporte não comprovaram 
nada contra o secretário da SECESP, Luiz 
Ernesto Pereira. Eles ouviram queixas 
contra a postura administrativa dele, mas 
nada próximo ao acenado assédio moral. 
Serginho Ribeiro ainda quer checar alguns 
pontos, enquanto Pedro Sampaio e Policial 
Madril já consideram o caso como encer-
rado.

POLÍTICA
PRETO NO BRANCO 

Acontecendo
na TV 

POLÍTICA

ram de um grupo considerável, merecendo 
apuração como quaisquer outras. 

Garantiu ainda que sua esposa 
Fernanda, participante da reu-
nião no Legislativo, não derra-
mou uma lágrima sequer. Feito 

o registro.

Pacheco tem trânsito com Paranhos
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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

Em entrevista à CNN, o líder do governo federal na Câmara dos De-
putados, Ricardo Barros (PP), afi rmou que o Projeto de Lei aprova-
do pelo Senado, que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
deste ano e amplia os recursos públicos destinados a programas 
de combate à pandemia de Covid-19, não foi desenhado para furar 
o teto de gastos. “O texto foi combinado e acordado por todos an-
tes de ser votado”, disse Ricardo Barros.

“Está claro, transparente para a sociedade, o esforço que o gover-
no está fazendo para combater a crise da saúde e do emprego”, 
disse. Barros afi rmou que – diferente de 2021 – o Orçamento de 
2022 “tem tudo para ser votado dentro das regras” e as lideranças 
políticas já se organizam para estruturá-lo. Segundo o deputado, o 
“Orçamento de 2021 atrasou por uma disputa política”

Deve seguir para votação no plenário da Alep nas próximas ses-
sões, o projeto de lei que prevê penalidades para quem burlar a 
fi la de grupos prioritários de vacinação no Paraná. A proposta foi 
aprovada na terça-feira (20), pela Comissão de Saúde e já teve sua 
constitucionalidade e legalidade reconhecidas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. O projeto lista uma série de penalidades 
como o impedimento de receber a segunda dose, veto para bene-
fícios ou incentivos fi scais e multa – entre 50 a 500 unidades de 
padrão fi scal (R$ 5.607,5 e R$ 56.075, nos valores atuais).

Um auxílio emergencial, proposto pelo Poder Executivo do Paraná, 
para socorrer as microempresas e microempreendedores parana-
enses enquanto durar a pandemia, teve parecer favorável aprova-
do pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná. O valor de R$ 1.000 será concedido a mi-
croempresas de oito segmentos cadastrados no sistema Simples 
Nacional e registradas até o dia 31 de março deste ano. Microem-
preendedores individuais (MEI) receberão R$ 500.

O Governo do Paraná justifi ca no projeto de lei que os recursos 
serão provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do 
Paraná (FECOPP). O texto prevê que as microempresas receberão 
o auxílio em quatro parcelas de R$ 250 e os microempreendedores 
terão direito a duas parcelas do mesmo valor. O Governo do Estado 
prevê investir R$ 60 milhões. Estima ainda que a ação atingirá 80 
mil benefi ciários. 

O Ministério Público Federal (MPF) enviou a todos os governa-
dores ofícios cobrando informações sobre suposto mau uso dos 
recursos da saúde durante a pandemia de covid-19. De acordo 
com a PGR, os pedidos de informação foram enviadas a todos os 
estados, e ao DF, “requisitando dados complementares sobre a 
situação dos hospitais de campanha previstos, construídos e de-
sativados nos estados”. A entidade alega que a ação se trata de 
um pedido complementar a outro realizado anteriormente, que não 
teria tido respostas “satisfatórias”.

Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Di-
visas, Programa Vigia, do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, apreendeu mais de 114,7 milhões de 
maços de cigarro contrabandeados, evitando prejuízo 
de mais de R$ 549 milhões aos cofres públicos. O pro-
grama completou dois anos em abril, e tem ação estra-
tégica para o combate ao crime organizado e repressão 
aos crimes transnacionais em todas as regiões de fron-
teira e divisas do país.

Segundo dados da Estatística da Produção Pecuária, 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística), 
o Paraná produziu, no ano passado, 4,49 milhões de to-
neladas de carne de frango, 33,4% das 13,7 milhões de 
toneladas produzidas pelo Brasil em 2020. O volume 
coloca o Estado na posição de líder nacional na ativi-
dade avícola.

A escalada do preço do gás de botijão em meio à cri-
se econômica gerada pela pandemia reacendeu no 
Congresso o debate sobre políticas sociais para sub-
sidiar o combustível à população de baixa renda, que 
vem apelando a lenha ou carvão para cozinhar suas 
refeições. Em meados de fevereiro, o preço médio do 
botijão no país atingiu o maior valor desde que a ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) 
começou a compilar os dados, em 2004. E, desde en-
tão, não parou de subir.

Na terça-feira, dia 20 de abril, pesquisadores 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
realizam a quarta rodada em 2021 dos 
testes com pessoas assintomáticas para 
detecção do coronavírus (SARS-CoV-2). A 
equipe realizará mil testes para a comunida-
de da UFPR (estudantes, servidores, além de 
familiares em primeiro grau ou coabitantes 
desses grupos). O mutirão faz parte de um 
estudo que visa identifi car pessoas contami-
nadas e propiciar o isolamento, como medi-
da para evitar a propagação da doença.

O senador Álvaro Dias (PODE) lançou em 
suas redes sociais uma consulta pública 
sobre a alteração no modelo de escolha 
dos integrantes dos tribunais superiores 
brasileiros. “Esse modelo de escolha dos 
integrantes dos tribunais superiores deve 
ser alterado, de modo a substituir a indica-
ção de natureza política pela meritocracia. 
E você, também defende essa mudança 
no formato de escolha de ministros dos 
tribunais superiores?

A esperada Cidade Industrial de Londrina 
começou efetivamente a sair do papel. A 
expectativa é que o investimento gere 4 
mil empregos diretos e 8 mil indiretos, to-
talizando 12 mil novas vagas no setor in-
dustrial da cidade do Norte do Paraná.  As 
obras já estão dando forma ao terreno que 
futuramente abrigará 90 lotes industriais.

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus 
no Paraná é a mais baixa entre todos os 
Estados brasileiros: 0,76. Segundo o siste-
ma, o Paraná apresenta Rt inferior a 1 des-
de 17 de março, quando atingiu a taxa de 
0,94. Neste período, apenas o Amazonas 
apresentou continuamente Rt inferior a 1, 
e nenhum outro Estado brasileiro mostrou 
Rt menor que 0,80. A principal estratégia 
do Paraná para combater o coronavírus é 
a vacinação. 

Os 399 municípios do Paraná recebem, na terça-feira 
(20), R$ 42.845.219,44 da parcela do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM). Do montante, 199 pre-
feituras com coefi ciente mínimo (0,6) fi cam com R$ 
57.008,25 cada, enquanto as oito maiores cidades te-
rão R$ 484.370,70. A capital receberá R$ 1.943.995,95 
e não há vinculação específi ca para a aplicação desses 
recursos, informa o advogado Gilmar Cardoso.  

O deputado Soldado Adriano José (PV) co-
municou nesta segunda-feira, 19, seu des-
ligamento como 1º vice-líder do Governo 
na Assembleia Legislativa. No seu lugar, o 
governador Ratinho Junior (PSD) já confi r-
mou o deputado do PL, Gugu Bueno (foto) 
no seu lugar. O 2º vice-líder é o deputado 
Cobra Repórter (PSD) e o líder do Governo, 
Hussein Bakri (PSD).

Vigia

Líder nacional

Só aumenta!

Testagem

Consulta 
pública 

Cidade Industrial

Testagem

FPM

Vice-liderança 

Teto de 
gastos 

Teto de gastos II

Fura fi la

Auxílio emergencial

Auxílio emergencial II

Mau uso

Consulta 

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, entregou ao presiden-
te Ademar Traiano a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2022 para análise dos deputados estaduais. 
O documento foi elaborado pela Secretaria de Estado 
da Fazenda. O ato aconteceu na Assembleia Legislati-
va do Paraná. A proposta precisa ser votada pelos de-
putados até o mês de julho e prevê uma receita líquida 
de R$ 48,3 bi.

LDO

Foto: Dálie Felberg/Alep
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O Governo do Estado lançou na ter-
ça-feira (20) um novo pacote social 
voltado para ajudar as famílias mais 
vulneráveis do Paraná. Serão R$ 109 
milhões divididos em seis ações 
como forma de amenizar o impac-
to da pandemia da covid-19 no dia 
a dia dos cidadãos. O programa 
foi apresentado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior aos 
deputados estaduais em encontro 
virtual.

“É mais uma forma de colaborar 
com as pessoas neste momento tão 
delicado, de crise sanitária e econô-
mica. Muita gente se encontra em 
dificuldade, então o Estado precisa 
olhar para esses mais necessitados. 
É um apoio para que os paranaen-
ses possam atravessar esse período 
de uma forma mais segura, com 
menos sobressaltos”, destacou o 
governador.

Paraná destina R$ 109 milhões para ações 
sociais voltadas aos mais vulneráveis
O programa foi apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior aos deputados estaduais em encontro virtual

A maior parte dos recursos, no 
valor de R$ 62 milhões, será desti-
nada para a proteção de crianças 
e adolescentes em situação de ris-
co. O montante é oriundo de um 
edital do Fundo para Infância e 
Adolescência (FIA) e vai contem-
plar programas e projetos para o 
contraturno escolar desenvolvidos 
pela sociedade civil organizada. É 
o maior aporte do FIA em 30 anos.

Serão aceitas propostas para 
o atendimento especializado de 
crianças vítimas de violência; com 
algum tipo de deficiência; crianças 
acolhidas em casas lares, famílias 
acolhedoras e/ou aguardando ado-
ção; além de programas de apren-
dizagem e serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos. A ava-
liação dos projetos será feito pelo 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Cedca). 

O Estado também vai distribuir 
cestas básicas para famílias de 12 
mil crianças e adolescentes, de 0 a 
18 anos, com alguma deficiência e 
que estejam matriculados em ins-
tituições de ensino especializadas. 
A intenção é garantir a segurança 
alimentar neste período de pande-
mia. A estimativa é beneficiar cerca 
de 300 associações. Serão R$ 3,48 
milhões oriundos do FIA

Nossa gente
Também como forma de aumentar 
a renda dos mais vulneráveis, o Go-
verno do Estado mantém um com-
plemento ao programa Bolsa Famí-
lia, do governo federal. Estão sendo 
atendidas mensalmente 24.500 fa-
mílias. Até dezembro serão disponi-
bilizados mais R$ 10 milhões.

O benefício, explicou o gover-
nador Ratinho Junior, não requer 

GERAL

O programa foi apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior aos deputados estaduais na última 
terça-feira Jonathan Campos/AEN

adesão por parte dos municípios. 
“É uma transferência direta e auto-
mática às pessoas que já recebem 
Bolsa Família e estão dentro dos cri-
térios estabelecidos”, disse.

São atendidas famílias em situa-
ção de extrema pobreza, com renda 
per capita inferior a R$ 99 por mês. 
O valor médio do auxílio é estimado 
em R$ 45, variando de caso a caso, 
de acordo com os rendimentos. Os 
recursos são do Tesouro do Estado.

Compra direta
A Secretaria de Estado da Agricul-
tura e Abastecimento, por sua vez, 
deve lançar ainda neste mês um 
novo edital para compra de ali-
mentos da agricultura familiar. O 
investimento é de R$ 27 milhões 
e vai atender 1.207 entidades que 
cuidam de pessoas em situação 
de risco. A expectativa é distribuir 
4,9 mil toneladas de alimentos, 
beneficiando 250 mil pessoas. No 
ano passado, o programa Compra 
Direta destinou R$ 20 milhões para 
a aquisição de produtos de coope-
rativas e associações de pequenos 
produtores rurais.

O programa se soma ao Banco 
de Alimentos, gerido pelo Ceasa. 
São 7 mil toneladas de alimentos 
distribuídos todos os anos para 
creches, hospitais, asilos, casas de 
recuperação, casas lares e outros 
que atendam pessoas em estado 
de insegurança alimentar e nutri-
cional, além de famílias em vulne-
rabilidade social.

Empreendedorismo e crédito
Também serão disponibilizadas, 
em parceria com o Sebrae, 5.500 
vagas para cursos de qualificação 
e capacitação profissional na área 

de empreendedorismo. O auxí-
lio será de R$ 300 por trabalhador 
durante o período de capacitação 
(3 meses), utilizando R$ 5 milhões 
em recursos do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID). 
O suporte é voltado para os 156 
municípios do Estado com baixo 
Indicador de Desenvolvimento 
Humano (IDH).

Um acordo de cooperação fir-
mado entre a Secretaria de Esta-
do da Justiça, Família e Trabalho 
e a Fomento Paraná também vai 
permitir a oferta de microcrédito 
pelas Agências do Trabalhador. A 
parceria viabilizará a contratação 
de linhas de microcrédito para pe-
quenos negócios com o Banco do 
Empreendedor e Banco da Mulher 
Paranaense.

A operação começará em 26 de 
abril em Curitiba e é uma das ações 
do Programa Recomeça Paraná, 
que tem como objetivo ampliar a 
geração de emprego e renda, com 
apoio das Agências do Trabalha-
dor, para fortalecer a retomada 
econômica no Paraná. A ideia é 
transformar as Agências do Traba-
lhador em Agências do Trabalho 
e Empreendedorismo, com foco 
também no perfil empreendedor.

Insumos 
A Secretaria da Justiça, Família e 
Trabalho vai repassar, ainda, R$ 
1,5 milhão para aquisição de insu-
mos e Equipamentos de Proteção 
Individual, os chamados EPI´s. O 
atendimento será feito a 160 Ins-
tituições de Longa Permanência 
sem fins lucrativos de 125 muni-
cípios do Paraná. Os recursos são 
do Fundo Estadual de Direitos do 
Idoso (Fipar).

Mais de 2 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19 já foram 
aplicadas no Paraná. O número 
foi alcançado na quarta-feira (21), 
de acordo com o vacinômetro da 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Haviam sido aplicadas até então 
2.018.742 doses, todas dos grupos 
prioritários definidos no Plano Es-
tadual de Vacinação contra a do-
ença. Dessas, 1.470.656 equivalem 
ao primeiro ciclo da imunização e 
outras 548.086 à dose de reforço, fi-
nalizando o processo. Os números 
são da atualização das 10h29.

O total de paranaenses vacina-
dos equivale a 12,7% da população 
do Estado, estimada pelo censo 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) de 2020 em 

Paraná ultrapassa a marca de 2 milhões de 
doses aplicadas contra a covid-19 

11.516.840 pessoas, e a 31% das 
cerca de 4,6 milhões de pessoas in-
cluídas entre os grupos prioritários. 
São aquelas que estão mais expos-
tas ao vírus, como trabalhadores da 
saúde e da segurança pública, ou 
que correm mais riscos de apresen-
tar piora ou morrer pela doença, 
como pessoas com mais de 60 anos 
ou que apresentam alguma comor-
bidade.

A aceleração no processo de 
imunização no Paraná está rela-
cionada às campanhas recentes 
adotadas pelo Governo do Estado 
junto aos municípios com foco 
em atingir o máximo possível de 
pessoas e fazer com que as doses 
enviadas pelo Ministério da Saúde 
cheguem rapidamente aos braços 

dos paranaenses.
Com o Vacina Paraná de Domin-

go a Domingo, salas de vacinação 
ao redor do Estado estão funcio-
nando ininterruptamente, todos 
os dias da semana. Já o Corujão da 
Vacinação estendeu os horários de 
aplicação até a meia-noite em al-
gumas cidades para atingir aquele 
público que por algum motivo não 
consegue comparecer em horário 
comercial.

“Não queremos vacina em esto-
que. O trabalho do Governo do Es-
tado é para que as doses cheguem 
o mais rapidamente possível às 22 
Regionais de Saúde e de lá para os 
399 municípios paranaenses. Pre-
cisamos vacinar, vacinar e vacinar. 
É a solução para vencermos essa 

pandemia”, afirma o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Aplicação
O Paraná recebeu do Ministério da 
Saúde, até agora, 2,8 milhões de 
doses da vacina contra a covid-19. 
A maior parte já foi repassada aos 
municípios: de acordo com o Vaci-
nômetro, 2.433.979 vacinas foram 
distribuídas. Das destinadas para 
a primeira dose, o índice de apli-
cação é de 102,4%. Ou seja, foram 
usadas algumas vacinas reservadas 
para a segunda dosagem. A taxa de 
reforço é de 54,6%.

As doses são administradas con-
forme a ordem prevista no Plano 
Estadual, iniciando por pessoas 
idosas em Instituições de Longa 

Permanência, indígenas, pessoas 
com deficiência institucionaliza-
das, trabalhadores da saúde, qui-
lombolas e idosos, que são vacina-
dos regressivamente até chegar à 
faixa dos 60 anos. A partir daí, será 
iniciada a imunização das pesso-
as com comorbidades. No Paraná, 
profissionais das forças de segu-
rança e salvamento e das Forças 
Armadas já estão sendo vacinados. 
Com a vacina já aplicada em pra-
ticamente 100% dos profissionais 
da saúde e nos primeiros da fila, a 
vacinação no Paraná está na faixa 
etária entre os 60 e os 64 anos. 

Municípios
Na ordem, os municípios com o 
maior quantitativo aplicado até 
agora em números absolutos, so-
mando a primeira e a segunda 
dose, estão Curitiba (349.093), Lon-
drina (132.402), Maringá (85.414), 
Cascavel (69.415) e Ponta Grossa 
(57.130).
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O registro de óbitos após a vaci-
nação pode gerar desconfiança 
e medo. Mas o que está por trás 
deles? 

Há várias explicações. A pri-
meira delas é que é possível de-
senvolver a doença mesmo de-
pois da picada. “A pessoa pode já 
estar infectada quando receber 
a vacina ou se infectar antes de 
desenvolver imunidade, o que só 
acontece entre 15 e 28 dias após 
segunda dose”, introduz a pedia-
tra Isabella Ballalai, vice-presi-
dente da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm). Nessa si-
tuação, o agente infeccioso teria 
entrado no organismo antes de 
o imunizante ter tempo de gerar 
uma proteção. 

Outra possibilidade é a de que 
as doses não tenham produzido 
o efeito esperado. Sim, nenhuma 
vacina é 100% eficaz. Em inglês, 
esse lance de azar é chamado 
de breakthrough. E, na verdade, 
sua ocorrência não depende só 
da eficácia. Para explicar, vamos 
pegar emprestada uma analogia 
feita por Natália Pasternak, pre-
sidente do Instituto Questão de 
Ciência (IQC), em seu quadro na 
rádio CBN.

Natália compara o potencial 
de uma vacina o de um goleiro 
de futebol. Para saber se um go-
leiro é bom, vemos o histórico de 
jogos e analisamos quantos gols 
ele toma. Se defende a maioria 
das bolas, sua chance de pegar as 
próximas é maior, mas ainda as-
sim ele está sujeito a tomar gols. E 
não só por não ser impenetrável, 
como nenhum jogador é, mas 
porque seu sucesso depende da 
defesa do time. Se os zagueiros 
são ruins, mais bolas chegam a 
ele, o que aumenta mais a chance 
de uma alcançar a rede.

Com as vacinas é a mesma coi-
sa. “Nesse caso, a defesa seriam 
as outras medidas de prevenção, 
como usar máscaras e não parti-
cipar de aglomerações”, explica a 
epidemiologista Denise Garrett, 
vice-presidente do Instituto Sa-
bin, nos Estados Unidos.

Isso reforça quanto é impor-
tante manter os zagueiros em 
campo até que a maior parte do 
país esteja, enfim, imunizada, a 
ponto de reduzir expressivamen-
te o número de bolas que chegam 
ao gol.

As reações adversas graves das 
vacinas
Agora vamos para outra seara, 

que é a dos relatos de efeitos co-
laterais sérios provocados pelas 
vacinas, e que poderiam inclusi-
ve matar. É importante esclarecer 
que nenhum óbito até agora foi 
comprovadamente associado a 
qualquer dose contra a covid-19.

O que tivemos foram associa-
ções das doses com duas cate-
gorias de eventos considerados 
muito raros (notados em menos 
de 0,01% dos imunizados), que 
seguem em investigação. Primei-
ro, algumas dezenas de indiví-
duos que receberam as vacinas 
de RNA mensageiro, como as 
da Pfizer e da Moderna, tiveram 
uma reação anafilática, quadro 
alérgico grave e contornável, que 
acontece minutos depois da apli-
cação. A taxa de eventos do tipo 
foi de 11,5 casos a cada milhão de 
imunizados, segundo o Centro de 
Controle de Doenças dos Estados 
Unidos, com nenhuma morte 
registrada. Como já explicamos 
neste texto, para por em perspec-
tiva, se esse mesmo milhão con-
traísse covid-19, ao menos 17 mil 
morreriam.

Mais recentemente, tromboses 
graves foram associadas às vaci-
nas da AstraZeneca e da Janssen. 

doenças pré-existentes e detalhes 
do evento adverso. Todas as fi-
chas são revisadas pela vigilância 
das secretarias municipais e esta-
duais de saúde, e os casos graves 
e óbitos são discutidos todas as 
semanas por um comitê formado 
pelo Ministério da Saúde, Anvisa 
e outras entidades.

Quando há algum motivo evi-
dente para o óbito, como um ido-
so com outras condições de saú-
de, ou a pessoa contraiu covid-19, 
fica mais fácil descartar a ligação 
com os imunizantes. Agora, no 
caso de algo inesperado como 
a trombose, é mais complicado. 
“Primeiro se compara a incidên-
cia do problema em questão en-
tre os vacinados e na população 
em geral”, explica Cristina. Se 
a taxa for igual, isso indica que 
pode não haver relação entre 
uma coisa e outra.

A partir de um processo de 
eliminação de outras possíveis 
causas, os cientistas tentam veri-
ficar a plausabilidade de a reação 
ser de fato decorrente da vacina. 
Se isso ocorrer (como no caso 
da trombocitopenia), coloca-se 
o aviso de possível risco na bula 
enquanto os estudos seguem em 
andamento.

Para dar ideia de quão comple-
xa é a investigação, a vacina da 
gripe que protege contra o H1N1 
é aplicada há mais de dez anos e, 
desde então, suspeita-se que pos-
sa causar Síndrome de Guillain-
-Barré, um quadro neurológico. 
A reação adversa consta na bula, 
mesmo que até hoje o elo não 
tenha sido comprovado e até já 
desmentido em um estudo publi-
cado no British Medical Journal.

Voltando à covid-19, o último 
boletim do Ministério da Saúde 
aponta que a grande maioria das 
reações relatadas até agora não 
são graves e armou que os 139 
óbitos que ocorreram após a vaci-
nação não foram provocados por 
ela. Ora, milhões de brasileiros já 
receberam alguma dose contra o 
coronavírus. E, em um grupo tão 
grande, é esperado que algumas 
pessoas morram por qualquer 
causa. Como manter a confian-
ça na estratégia no meio de tanto 
disse-me-disse? O primeiro passo 
é ser cristalino com os fatos, con-
textualizando-os. Ora, nenhum 
imunizante (contra nenhuma do-
ença) é 100% livre de efeitos cola-
terais ou 100% eficaz.

(Este artigo foi extraído e adap-
tado da Veja Saúde)

Boatos sobre segurança das vacinas podem colocar a estratégia em uma crise de confiança Jonathan Campos/AEN

siderado extremamente raro. Por-
tanto, não motivaria a suspensão 
da vacina, ainda mais em meio a 
uma pandemia descontrolada. A 
decisão de países como a Áustria, 
que baniu o produto da AstraZe-
neca, é considerada temerária 
pelos cientistas. 

Uma possibilidade razoável 
em tempos de necessidade seria 
redirecionar a dose para o públi-
co onde o risco parece menor. A 
Alemanha, por exemplo, anun-
ciou que distribuirá a fórmula da 
AstraZeneca preferencialmente 
para maiores de 60 anos, porque 
os casos europeus foram descri-
tos em mulheres em idade fértil.

É uma questão de pesar bene-
fícios com riscos, o que inclusive 
é feito com todo tratamento mé-
dico.

Como saber se alguém morreu 
por causa da vacina?
Todo evento inesperado deve ser 
notificado para, então, deflagrar 
uma investigação. Essa notifica-
ção deve ser feita de preferência 
na Unidade Básica de Saúde onde 
ocorreu a aplicação. O profissio-
nal que recebe a queixa preenche 
informações como idade, sexo, 

Na Europa, 18 pessoas morreram, 
mas não está confirmado que o 
problema de fato é desencadea-
do pelos imunizantes. Os Estados 
Unidos fizeram uma pausa para 
avaliar os casos relatados com a 
dose da Janssen, uma etapa nor-
mal da vigilância pós-vacina. “O 
que se notou é que alguns vaci-
nados tiveram um quadro seme-
lhante à trombocitopenia induzi-
da por heparina, anticoagulante 
usado em âmbito hospitalar. O 
fenômeno ocorre quando algu-
ma substância induz a produção 
de anticorpos que atacam as 
plaquetas do sangue, levando à 
formação dos trombos”, explica 
a imunologista Cristina Bonori-
no, professora da Fundação Uni-
versidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre.

Além disso, medicamentos 
eventualmente também desen-
cadeiam coágulos, como as pílu-
las anticoncepcionais. “Ainda não 
se sabe, por exemplo, se as pes-
soas que tiveram tromboses es-
tavam recebendo alguma droga 
que aumentava o risco”, explica 
Cristina.

Mesmo se o elo for comprova-
do, seria um evento adverso con-

Como interpretar casos de morte 
depois da aplicação da vacina
Uma morte após a imunização contra o coronavírus não significa que ela foi causada pela imunização. 
Veja o que a ciência diz sobre o assunto

Covid-19
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CASCAVEL

O entrosamento entre os pais e a equipe escolar tem feito toda a diferença no trabalho Secom

O Cmei Professora Nair Pandol-
fo Zaffari, do Bairro XIV de No-
vembro, será inaugurado nesta 
sexta-feira (23). O ato ocorrerá às 
8h30, com a presença do prefeito 
Leonaldo Paranhos e da secretá-
ria de Educação Marcia Baldini. 
A obra teve um investimento de 
R$ 2.239.713,73 entre recursos do 
FNDE e contrapartida do Muni-
cípio.

A unidade escolar iniciou as 
atividades há pouco tempo e em 
um cenário bastante atípico, já 
que em função da pandemia, 
ainda não há a presença dos 
alunos pelas salas de aula re-
cém construídas. Para a alegria 
dos professores, as famílias dos 
alunos já demonstram bastante 
comprometimento com o ensi-
no das crianças, mesmo que de 
forma remota, e os dias de entre-
ga e retirada das atividades são a 
oportunidade de socializar sobre 
o aprendizado das crianças.

Segundo a diretora do Cmei, 
Melânia Frana Sodeiro, o entro-
samento entre os pais e a equipe 
escolar tem feito toda a diferença 
no trabalho, considerando que 
ali não somente o prédio é novo, 
mas os alunos e professores tam-
bém. “A participação dos pais 
tem sido excelente e isso é muito 
importante na hora de avaliar o 
aluno. As famílias também inte-

Prefeitura entrega nesta sexta o 
Cmei no Bairro XIV de Novembro 
Atendimento já ocorre desde o início do ano e a participação das famílias tem sido fundamental 
na avaliação dos novos alunos

Ainda no ano passado, a Secre-
taria Municipal de Educação 
(Semed), com orientações da 
Vigilância Sanitária elaborou e 
atualizou um plano de contenção 
para o retorno seguro às aulas. 
O plano vem sendo atualizado 
ao longo dos meses em parceria 
com a Medicina do Trabalho e, 
na manhã de segunda-feira (19), 
alunos de dois Cmeis e uma esco-
la municipal no Conjunto Riviera 
começaram a retornar às salas de 
aula de forma planejada.

O retorno na Escola Professora 
Maria Aparecida Fagnini Soares e 
dos Cmeis Leonides Ezure e Felis-
bina Bittencourt foi planejado e 
inserido dentro das ações progra-
ma Território EfiCiênciaa.

Antes do retorno, alunos, pais, 
professores e servidores das uni-
dades de educação passaram por 
exames para detectar a presença 
do vírus. De acordo com  a Se-
cretaria Municipal de Saúde, dos 

De forma programada, alunos 
retornam às salas de aula no Riviera 

Na manhã de segunda-feira (19), alunos de dois Cmeis e uma escola municipal no 
Conjunto Riviera começaram a retornar às salas de aula de forma planejada Secom

mais de 300 exames que já saíram 
o resultado, apenas nove foram 
diagnosticado com o vírus -  três 
professores, uma servidora, dois 
alunos e três pais.

Os três professores que testa-
ram positivos estavam trabalhan-

do em teletrabalho e, dos dois 
alunos, um é da rede municipal e 
outro da rede pública do Estado.

Percentual
De acordo com o secretário de 
Saúde, Miroslau Bailak, o per-

ragem bastante nos grupos (de 
Whats App), o que ajuda muito”.

Daniele Rodrigues, mãe do An-
thoni Miguel, aluno do Cmei, de 
dois anos, conta que não foi mui-
to fácil iniciar uma rotina escolar 
em casa, mas que com a ajuda 

da esquipe escolar e com dedi-
cação, tudo foi se ajeitando. “De 
início ele não demonstrou muito 
interesse pelas atividades, porém 
conforme fomos insistindo ele 
foi prestando atenção. Das mu-
siquinhas ele gostou mais pois já 

centual de positivados entre as 
pessoas que realizou o teste está 
em 2,4%. “Os dados que nós te-
mos  eles refletem aquilo que in-
ternacionalmente se esperam de 
qualquer ambiente, no máximo 
3% de contaminados”, afirma o 
secretário.

A secretária de Educação, 
Marcia Baldini, explica que o re-
torno é seguro e segue todos os 
protocolos. A Semed planejou 
o retorno adotando medidas de 
segurança, tanto para os alunos 
quanto aos servidores que esta-
rão em sala. As aulas serão de for-
ma híbrida e escalonada, e os pais 
que não se sentiram seguros em 
enviar seus filhos à escola, os alu-
nos continuarão em atividade re-
mota. “Nós temos hoje o retorno 
de uma parte dos quintos anos, 
amanhã retorna outras turmas 
de quinto ano e, na quinta-feira, 
outras turmas, e à tarde retornam 
os quartos anos na Escola Maria 
Fagnani”, explica a secretária.

Na Educação Infantil retornam 
as turmas de pré-escola 1 e 2 e 
nas próximas semanas as turmas 
menores, de três e dois anos (M1 
e M2). “Os pais podem ficar tran-

quilos, sentirem-se seguros, as 
escolas e Cmeis desde 2020 vêm 
trabalhando nesse protocolo de 
biossegurança para o retorno. 
Nesse momento, mais do que 
nunca, a parceria entre a Secre-
taria de Educação, Secretaria de 
Saúde e Vigilância Sanitária é es-
sencial para garantir que todos 
os protocolos sejam cumpridos, 
tanto em relação à segurança dos 
alunos, quanto à segurança dos 
próprios profissionais da educa-
ção e dos familiares. É importan-
te que os pais que aderiram ao 
retorno não deixem de levar seus 
filhos”, destaca a secretária.

Fernanda Renata Guimarães 
de Almeida foi cedo levar o fi-
lho Miguel, de três anos, para o 
Cmei Leonides Ezure e disse que 
o retorno é fundamental para o 
aprendizado. “Em casa a gente 
não consegue ensinar”, afirma.

Davi Gabriel, 10 anos, aluno da 
Escola Maria Fagnani, comemo-
rou o retorno e disse que estava 
se sentindo “sufocado” por não 
poder sair de casa. “Vou poder ver 
meus amigos, a professora que 
vou conhecer agora, estou me 
sentindo muito bem”, disse.

que logo o Anthoni possa iniciar 
as atividades presenciais e convi-
ver com os colegas e professores. 
“Acreditamos que o ambiente de 
sala de aula vai proporcionar um 
desenvolvimento ainda maior pra 
ele, tanto cognitivo quanto social 
porque acreditamos que ele pre-
cisa de convívio com crianças”. 
Daniela também não poupa elo-
gios aos projetos desenvolvidos 
na unidade como complemento 
das atividades remotas. “O pro-
jeto de leitura foi excelente e ele 
amou. Torcemos para que ele 
dure muito tempo”, reforça.

O esforço das famílias também 
é um incentivo para os professo-
res e agentes de apoio, que não 
medem esforços para colaborar 
com o desenvolvimento dos alu-
nos por meio das atividades. O 
projeto de leitura que a Daniele 
citou é um exemplo disso. Como 
o Cmei está funcionando a pouco 
tempo, a professora Daiane Fran-
çoso, que idealizou o trabalho, faz 
questão de enaltecer a ajuda que 
teve da direção, coordenação e 
colegas de trabalho, mas revela 
que também buscou desde ma-
teriais, com doação de livros, à 
experiência de professores de ou-
tros Cmeis. “Tive a colaboração 
de professores que já tinham co-
locado o projeto em prática e aju-
daram com suas experiências”.

conhecia, sempre cantamos com 
ele. A leitura ele amou, presta 
atenção, olha as figuras, passa a 
mãozinha pra sentir a textura do 
livro”, relata.

A família anseia que a situação 
em relação à pandemia melhore e 
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CASCAVEL

No início do mês passado, quando 
o então ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello esteve em Cascavel, o 
prefeito Leonaldo Paranhos rece-
beu um certificado de reconheci-
mento pelo atendimento ofereci-
do à população pelo Município na 
atenção primária à saúde. Hoje, a 
cobertura da atenção básica está 
em 87,52%, a maior do País. Cas-
cavel é destaque no Brasil pelo 
avanço na cobertura da atenção 
primária e isso fez com que o go-
verno federal reconhecesse o tra-
balho desenvolvido pelas equipes.

Na manhã da última terça-feira 
(20), durante solenidade que mar-
cou a abertura do processo de lici-
tação para a construção da nova 
USF (Unidade Saúda da Família) 
do Bairro Cataratas, o prefeito des-
tacou o trabalho realizado pelos 

secretários que passaram, nos úl-
timos quatro anos, pela pasta da 
Saúde, e desenvolveram ações que 
elevaram o índice da atenção pri-
mária. “Nós vamos chegar a 100% 
da cobertura de atenção básica e 
seremos o primeiro município a 
chegar a 100%”, afirmou o prefeito.

USF
Com 526.03 m², a  nova USF que 
será construída no Bairro Cata-
ratas é mais um investimento na 
atenção básica e atenderá uma 
população estimada em 3,5 mil 
habitantes. A licitação tem valor 
máximo de 1.949.147,46.

A coordenadora da unidade, Ro-
selei Cavasotto, diz que a obra vai 
trazer mais conforto para a popu-
lação. “Vai ser um espaço amplo, 
com mais salas, um local melhor 

para poder acomodar a popula-
ção. Vamos ter espaço para poder 
realizar novas atividades dentro da 
unidade, as quais a gente não con-
segue realizar por conta do espaço 
físico”, explica a coordenadora.

O secretário de Saúde, Miroslau 
Bailak, destaca o papel da equi-
pe da Saúde da Família que tem 
feito um trabalho direto com os 
moradores da região e ressalta que 
a população da região do Bairro 
Cataratas irá receber uma unida-
de moderna que só vai melhorar a 
qualidade do atendimento. “O ci-
dadão merece, essa nova unidade 
é para trazer mais qualidade à po-
pulação do Bairro Cataratas, que 
sempre esteve à margem do ideal. 
Daqui a um ano estaremos aqui, 
inaugurando a nova unidade com 
muita alegria”, diz.

Paranhos: “Nós vamos chegar a 100% da cobertura de atenção básica e seremos o primeiro município a chegar a 100%” Secom

A Vigilância em Saúde Ambiental, 
por meio do Setor de Controle de 
Endemias, realizou nos dias 12, 13, 
14 de abril 2021 o 2º Levantamento 
de Índice rápido e amostral (Liraa). 
Os agentes de endemias vistoria-
ram 4.341 imóveis e o resultado 
geral apontou índice de 0,5% (baixo 
risco) de infestação. O índice  pre-
conizado pelo Ministério da Saúde 
que é de até 1%.

Mesmo com o índice geral de 
0,5,%, algumas regiões da cidade 
preocupam, pois apresentaram 
índice acima do preconizado. Os 
maiores índices foram registrados 
no extrato 5 (Tropical, Parque Verde, 
Cidade Verde, Moradas, Terra  Nova, 
Tropical II Aclimação, Coqueiral, 
Palmeiras II), que apresentou um 
índice de 1,4% (médio risco), e o 
extrato 4, que engloba as regiões do 
Pinheiros, Country, Canadá, Piat-

Levantamento aponta índice de infestação 
de 0,5% do mosquito da dengue

Apesar de os números gerais apontarem para baixo risco, a Secretaria de Saúde 
alerta que, em algumas regiões da cidade, os índices preocupam

A caminhada, no formato tradicional, é realizada em duas edições: 
maio e novembro

ti, Ceasa, Novo Milênio, Claudete, 
Cancelli I e II ), com índice de 1,2% 
(médio risco). Com objetivo de 
orientações aos moradores, coleta 
de larvas, tratamento e eliminação 
de focos, o Setor de Endemias pro-
gramou vistorias nos locais onde foi 
encontrado o maior volume de fo-
cos do mosquito Aedes Aegypti.

“A Secretaria de Saúde pede co-

laboração na recepção dos agentes 
de endemias para a realização da 
vistoria e solicita aos moradores 
que são do grupo de risco ou que 
estejam com sintomas ou positi-
vos para covid-19 que informem o 
agente no momento da abordagem  
para inspeção do imóvel”, diz Clair 
Wagner, gerente da Vigilância em” 
Saúde Ambiental.

Cascavel quer chegar a 100% na atenção 
primária à saúde 
Desafio foi lançado pelo prefeito Leonaldo Paranhos esta semana, durante a abertura da licitação para a 
construção da nova USF do Bairro Cataratas

A edição 2021 da maior peregri-
nação da Região Oeste do Paraná, 
o Caminho Terra do Sol, foi can-
celada em razão da pandemia. 
O evento é realizado tradicional-
mente em maio. Segundo a su-
pervisora de Projetos e Eventos 
da AMIC PR (Associação de Mi-
croempresas e Empresas de Pe-
queno Porte do Oeste do Paraná), 
Dulce Ragazzon, a decisão foi to-
mada para preservar a saúde e o 
bem-estar de quem faz o trajeto. 

“Nosso evento sempre tem um 
grande número de pessoas e os 
participantes, na maioria, têm 
mais de 50 e de 60 anos. Deci-
dimos aguardar porque a nossa 
prioridade é pensar na saúde das 
pessoas”, afirma.

A caminhada, no formato tra-
dicional, é realizada em duas 
edições: maio e novembro. São 
quatro dias de peregrinação, com 

uma média de 30 quilômetros por 
dia. O evento tem como ponto de 
saída o monumento de largada 
do Caminho, que fica em frente à 
Unioeste (Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná), com chega-
da em Boa Vista da Aparecida. Os 
peregrinos são acompanhados 
por um carro de apoio da AMIC e 
recebem kits de alimentação em 
pontos específicos da caminha-
da. Pelo trajeto, os participantes 
podem contemplar travessia de 
rios, subida de morros e pernoitar 
em pontos de apoio acompanha-
dos de paisagens naturais.

A caminhada, idealizada pela 
AMIC, é inspirada no percurso 
de Santiago de Compostela, que 
ocorre na Espanha. O Caminho 
Terra do Sol é uma chance de su-
perar limites e desafios e está nos 
calendários municipal e estadual 
de eventos.

AMIC decide cancelar 
edição de maio do
Caminho Terra do Sol
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Os novos hábitos alimentares 
alavancados pela pandemia con-
tribuíram especialmente para 
a entrada do mel no cardápio 
das famílias. O consumidor tem 
passado a maior parte do tempo 
dentro de sua casa, possibilitan-
do a escolha de produtos com 
melhor qualidade para sua famí-
lia em detrimento aos produtos 
oferecidos em food service.

Os produtos ligados à sau-
dabilidade chamaram especial 
atenção, como o mel orgânico 
brasileiro e o extrato de própolis. 
Estudos científi cos chegaram a 
demonstrar que a própolis é um 
produto que estimula o sistema 
imune, e é um aliado para evitar 
sintomas mais graves, o que im-
pulsionou a procura.

Em 2020 a demanda interna-
cional do mel cresceu e começou 
a puxar os preços internacionais 
do produto. Em paralelo, houve 
uma forte valorização do dólar 
em relação ao real. Isso potencia-
lizou o preço do mel no mercado 
nacional. Atualmente, mais de 
80% do valor do quilo exportado 
fi ca com o produtor rural. Logo, 
há maior renda chegando ao 
produtor rural. O aumento das 
exportações refl etiu no aumento 
da produção, muitos produtores 
rurais passaram a olhar a apicul-
tura como uma espécie de plano 
B, para não fi car dependente so-
mente de uma fonte de renda.

Além da alta rentabilidade, a 
atividade proporciona uma re-
cuperação do investimento em 
curto espaço de tempo, algo entre 
dois e dois anos e meio.

Capacitação
Em Cascavel, mais nove agricul-
tores estão capacitados a serem 
apicultores. Eles foram treinados 
na Agrotec (Escola Tecnológica 
Agropecuária) e agora estão aptos 

Em tempos de pandemia, apicultura 
vira alternativa de renda extra no campo
Em Cascavel, curso de apicultura básica capacita agricultores pela Agrotec

As aulas do curso de apicultura são distribuídas entre teoria e prática Divulgação

Ramon Ponce Martins, instrutor 
do curso: “A apicultura é uma 
atividade divina e o mel é o 
alimento dos deuses”

O mel possui propriedades nutriti-
vas e terapêuticas que trazem vários 
benefícios à saúde. É rico em antio-
xidantes que protegem o corpo e o 
coração do envelhecimento, auxilia 
na diminuição da pressão sanguí-
nea, dos triglicerídeos e do coles-
terol, contém propriedades contra 
bactérias, fungos e vírus, combate 
a dor de garganta e a tosse e pode 
ainda ser usado como adoçante na-
tural. No entanto, mesmo com to-
dos esses benefícios o mel deve ser 
consumido com moderação, já que 
ainda é rico em calorias e açúcar.

A substituição do açúcar puro 
pelo mel em alguns alimentos aju-
da a manter os níveis de açúcar no 

sangue estáveis e pode trazer mui-
tas vantagens para a saúde.

É importante lembrar que o mel 
não é aconselhado para crianças 
pequenas até os 3 anos de idade, 
devido à possibilidade do intestino, 
ainda imaturo, não impedir a entra-
da de pequenos micro-organismos, 
presentes no mel, que podem cau-
sar infecções.

Ele também não é indicado para 
diabéticos, alérgicos e quem tem 
intolerância à frutose.

Mas, se não possuir contraindi-
cações, visto todos os benefícios 
do mel, esse alimento é um grande 
aliado e inseri-lo na dieta do dia a 
dia pode ser uma ótima escolha.

Paraná inicia 2021 como segundo maior exportador 
de mel in natura

Mel traz vários benefícios à saúde 

O Paraná se destaca como segun-
do maior exportador de mel in 
natura neste início do ano. Nos 
dois primeiros meses, já enviou 
2.039 toneladas para o Exterior. 

Nos dois primeiros meses de 
2021, o Brasil exportou 8.891 to-
neladas de mel in natura. O vo-
lume é 112,4% superior às 4.186 
toneladas do mesmo período 
em 2019. O faturamento cresceu 
de US$ 8,121 milhões para US$ 
29,151 milhões (358,95%). Os 
dados são do Agrostat Brasil, fer-
ramenta que reúne números de 
exportação e importação de pro-

dutos agropecuários.
Neste cenário inicial do ano, o 

Paraná se destaca como segundo 
maior exportador. Foram 2.039 
toneladas do produto in natura 
enviadas para o Exterior, com 
receita cambial de US$ 6,360 mi-
lhões, um crescimento de 35,2% 
no volume e de 133,6% no fatu-
ramento, em comparação com 
os meses de janeiro e fevereiro 
de 2020. O Piauí está na primeira 
colocação, com 2.825 toneladas e 
recursos de US$ 9,830 milhões.

Como no ano passado, os Es-
tados Unidos continuam como 

principal destino para o mel bra-
sileiro, com 87% do volume ex-
portado. Em seguida vem, pela 
ordem, Alemanha, Canadá, Paí-
ses Baixos, Reino Unido e Pana-
má.

Durante todo o ano de 2020, o 
Brasil exportou 45.728 toneladas, 
um volume 50,5% superior ao 
obtido no ano anterior. O fatura-
mento nacional foi 44,1% maior, 
chegando a US$ 98,560 milhões. 
Nesse cenário, o Paraná ocupou a 
terceira colocação, com 9.230 to-
neladas e a entrada de US$ 18.238 
milhões em recursos.

CASCAVEL

26 a 30 de Abril  Apicultura avançada;
03 a 06 de Maio  Meliponicultura: criação de abelhas sem ferrão;
17 a 19 de Maio   Drones;
24 a 26 de Maio  Floricultura;
31 de Maio a 02 de Junho  Drones.

Cursos ofertados pela Agrotec

na modalidade básica a incluir 
mais essa atividade em suas pro-
priedades rurais.  

As capacitações são possíveis 
por meio de uma parceria entre 
o Sindicato Rural de Cascavel 
e o Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) e são des-
tinadas somente a produtores 
rurais, seus familiares e/ou cola-
boradores. “Se a pessoa tem mel 
na mão, ela tem dinheiro. O aluno 
precisa ver essa oportunidade. A 
apicultura é uma atividade divina 
e o mel é o alimento dos deuses”, 
explicou o instrutor do curso, Ra-
mon Ponce Martins.

Seguindo todas as normas de 
prevenção ao combate da co-
vid-19, as aulas do curso de api-
cultura são distribuídas entre teo-

ria e prática. Com capacidade de 
até dez alunos e diante da grande 
procura, já há lista de espera para 
novas turmas. Essa demanda é 
resultado da busca por mais uma 
fonte de renda dos agricultores, 
além da importância de se pre-
servar as abelhas.

Estrutura
A Agrotec conta com salas de au-
las, refeitório, dormitórios e espa-

ços destinados as aulas práticas, 
uma estrutura completa e que 
facilita o andamento de todos os 
cursos que a escola oferece. Nes-
ta sexta-feira (26) começa mais 
um curso, desta vez de apicultura 
avançada.

“Aqui temos uma vantagem, 
pois há uma casa de mel ao lado 
no local de treinamento, além do 
apiário. Economizamos tempo 
em relação ao transporte e loco-
moção, é tudo de a pé, é fácil de 
limpar e organizar. Por isso que 
é importante essa parceria da 
Agrotec. Vocês estão de parabéns 
porque isso aqui gera oportuni-
dades as pessoas, não é difícil, 
basta querer”, ressalta o professor.

O curso de apicultura básica 
pode ser feito até mesmo por 
aqueles que não possuem ne-
nhuma noção sobre o assunto, 
este é o caso da agricultora Fáti-
ma da Silva Santos, que mora no 
distrito de São João do Oeste e 
que agora, pretende comerciali-
zar o mel.

 “São muitas novidades porque 
eu não sabia nada sobre apicultu-
ra. Estou apaixonada e aprenden-
do muitas coisas. O que eu mais 
gostei até agora foi de mexer nas 
colmeias, pois nunca tinha che-
gado perto de uma e eu mesma 
chegar assim e pôr a mão nela é 
muito gratifi cante. Pretendo co-
locar mais colmeias em minha 
propriedade, eu tenho só duas, 
mas são artesanais, mas agora 
sim, quero aumentar e pretendo 
vender o mel”, comentou.
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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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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É hora de você se conectar ainda mais 
com o seu próprio coração, em busca 
de respostas e atitudes que possam 
trazer mais felicidade para sua vida. 
O momento é de busca pelo prazer, 
realização de sonhos e ações mais 
decisivas, valorizando as conquistas 
já feitas e as pessoas que você ama.

Touro  (21/4 a 20/5)
Muitos planetas estão em Touro, fa-
zendo com que esta e as próximas 
semanas sejam intensas e importan-
tes para você. Foco no que deseja e 
não tenha medo de dar novos passos 
para realizar seus sonhos e desejos. 
É importante saber se comunicar e se 
posicionar. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É fundamental saber guardar segredo 
e só contar sobre seus projetos quan-
do eles de fato já estiverem prestes a 
acontecer. É um bom momento para 
mudar de ideia e cuidar dos detalhes 
das coisas que já estão em andamen-
to. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
Com novidades, acontecimentos 
inesperados e oportunidades, é im-
portante estar atento para aproveitar 
cada chance que surgir. Um ótimo 
momento para atividades em grupo, 
em equipe e tudo mais que envolve 
outras pessoas. 

Leão  (22/7 a 22/8)
O céu da semana pede atenção aos 
assuntos de trabalho, que prometem 
mais produtividade, sucesso, realiza-
ção, boa comunicação e é favorável 
aos contatos e inícios. Só não deixe 
a ansiedade tomar coisa. Faça tudo 
com calma porque a tendência é que 
tudo funcione bem. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O céu do momento pede mais aten-
ção aos seus sonhos. Mas planejar 
pode ser essencial para conquistar 
seus desejos. É um ótimo momento 
para cursos, estudos, divulgações, 
atividades intelectuais em geral. Tam-
bém é momento de saber se posicio-
nar e agir com mais praticidade. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Se quer mudar um hábito, tomar uma 
atitude, começar ou terminar qual-
quer coisa, a hora é essa. O céu está 
oferecendo coragem extra e energia 
para fazer acontecer. No amor, inten-
sidade afetiva, mais intimidade e pra-
zer podem fazer com que a relação 
ganhe vínculos mais profundos. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É legal focar em parcerias e relações 
para fazer acontecer. No amor, diálo-
go pode ser essencial para resolver 
pendencias e aprofundar vínculos. 
No trabalho, é hora de fazer contatos 
e interagir com público, clientes e pa-

res de trabalho.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
A comunicação, os contatos, o diá-
logo são favoráveis para melhorar o 
ritmo profi ssional e garantir produti-
vidade em seus projetos. Cuidar da 
saúde é essencial neste momento e 
adotar hábitos novos e mais saudá-
veis pode ser importante.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
O céu do momento é bacana para re-
lacionamentos amorosos, hobbies, 
estudos e tudo mais que possa ser 
divertido e leve em sua vida. Fique 
aberto a oportunidades de relacio-
namentos amorosos que possam 
surgir neste período, e cuidado para 
não implicar à toa.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Um momento bom para iniciar re-
formas e fazer negócios envolvendo 
imóveis. Assuntos ligados a burocra-
cia e documentação também podem 
ser resolvidos com mais facilidade.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Você pode sentir que tudo fl ui me-
lhor, nesta semana mais movimen-
tada, que inclui boas conversas e 
ótimos negócios. Um momento 
bom para atividades em grupo, en-
contros com pessoas próximas e 
estudos. Divulgações também são 
bem vindas.

Humor

Cruzada

Marido desesperado
O marido desesperado chama a 
recepção do hotel:
- Por favor, venha rápido. Eu estou 
tendo uma discussão com a mi-
nha mulher e ela diz que vai saltar 
pela janela.
Da recepção respondem:
- Senhor, desculpe. Esta é uma 
questão pessoal. E o marido:
- Sim, mas a janela não abre. E 
isso é um problema de manuten-
ção do hotel!!!

Esperto
Ao chegar em casa, o garoto diz 
à mãe:
– Não vou à aula amanhã. A pro-
fessora disse que não precisava ir 
porque ganhei um irmãozinho.
– Que bom! – diz a mãe. – Você 
contou que tive gêmeos?
– Eu não! Guardei o outro para a 
semana que vem.

No cinema
Um senhor chega à bilheteria do 
cinema e pede:

– Quero dois ingressos. 
E o bilheteiro pergunta: 
– Para Romeu e Julieta? 
– Não! Para mim e para a minha 
esposa!

Atrasado I
– Por que você chega atrasado 
todos os dias? – pergunta a pro-
fessora ao aluno.
– Porque toda vez que me apro-
ximo da escola, vejo uma placa 
dizendo: “Devagar. Escola.”

Atrasado II
No escritório, o chefe repreende o 
funcionário:
– Este é o quinto dia consecutivo 
que você chega atrasado! O que 
devo pensar?
– Que hoje é sexta-feira!

Atestado
– Quem sugeriu que você viesse 
aqui? – perguntou o dentista ao 
menino no consultório.
– Um amigo meu – respondeu o 
garoto. – Depois de arrancar um 
dente aqui, ele fi cou três semanas 
sem ir à escola.

SAÚDE

De olho em evidências gringas, o 
enfermeiro José Claudio Lira de-
cidiu testar os efeitos da canela 
na saúde de quem convive com o 
diabetes. Em experiência que deu 
origem ao seu doutorado na Uni-
versidade Federal do Ceará, ele 
recrutou 140 indivíduos com a do-
ença e os dividiu em dois grupos.

Enquanto um recebeu 3 gra-
mas da especiaria em cápsulas 
diariamente, o outro tomou place-
bo (cápsulas sem nada dentro). 
Todos seguiram com seus me-
dicamentos. “Percebemos que a 
canela ajudou a baixar a glicemia 
e também melhorou a resistência 

à ação da insulina, o hormônio 
que quebra o açúcar”, revela. Ele 
frisa, porém, que a façanha não 
é imediata — o estudo durou três 
meses — e que o ingrediente é 
parceiro, e não substituto dos re-
médios. 

Os segredos da especiaria
Segundo Lira, a canela tem poten-
cial termogênico — signifi ca que 
acelera o metabolismo. “Ela tam-
bém melhora a biodisponibilidade 
da insulina”, diz. Com isso, mais 
açúcar é tirado de circulação.

Para completar, o condimen-
to exibe ação anti-infl amatória. 

“Tudo isso facilita o controle do 
diabetes”, ensina o enfermeiro. 
Para tirar proveito, o ideal é não 
aquecê-la no forno ou na panela, 
avisa Lira. Mas tudo bem polvilhá-
-la in natura por cima de alimen-
tos quentes.

Dá-lhe canela
Use 1 colher de chá ao longo do 
dia. Algumas ideias: 
 No mingau
 No chá ou café
 Em ensopados
 Na salada de frutas
 No leite
 No iogurte 

Canela ajuda no controle do diabetes 
Um possível aliado ao tratamento convencional, suplemento à base dessa 

especiaria teria efeito sobre a glicemia e a resistência à insulina
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Poder místico antirrepublicano se forjou 
na ausência de governo: a fé no monge e a 

descrença na política levariam a banhos de sangue 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

V indo para a América em 1838, 
depois de passagens pelos 
EUA e México o andarilho ita-
liano Giovanni Maria de Agos-
tini (conhecido no Brasil como 

João Maria de Agostini e João Maria de Jesus) 
tentou se radicar na Venezuela, onde recebeu 
apoio das autoridades para fazer pregação re-
ligiosa e trabalhar com objetos sacros. 

No entanto, fez uma pregação contrária 
aos interesses das autoridades e fugiu para os 
Andes. Partindo para a Argentina, onde Rosas 
o aceitou para catequizar os índios Charruas, 
também não cumpriu o acordo e foi preso. 

A repressão ao italiano teve como único 
resultado criar para o monge rebelde a fama 
de “santo”. Há relatos de que ele passou pelo 
Brasil a partir de 1843, mas transitou depois 
por outras nações sul-americanas até junho 
de 1849, quando foi notifi cada sua chegada 
ao Porto de Santos.

Em suas andanças, escapou dos confl itos 
armados e viu o fi nal da década de 1840 mar-
cado por uma epidemia de febre amarela.

Guerra e varíola 
O monge D’Agostini, por onde passava, dizia 
ter vindo para curar. Na peregrinação rumo 
ao Paraná ele se propôs trazer a cura a um 
país doente.

Sua fama de “santo” se espalhava entre os 
caboclos sofridos do interior. Os locais em 
que repousou – ele preferia grutas, cavernas 
ou o alto de montes – também foram consi-
derados lugares santifi cados.

“Nas grutas ou cavernas, a pedra onde des-
cansava transmutava-se em pedra santa; den-
tro das grutas, quase sempre, brotavam fontes 
de água límpida que eram usadas pelo eremi-
ta para saciar sua sede; para o povo devoto, a 

fonte cristalina transformava-se em água mi-
lagrosa que a tudo curava” (Alexandre de Oli-
veira Karsburg, O peregrino que foi eremita, 
missionário, artesão e curandeiro).

Quando o monge João Maria chega a Ma-
fra, então parte de Rio Negro, em 1851, en-
contra uma população sofrida com a Guerra 
dos Farrapos e dizimada por uma epidemia 
de varíola.

Cruzes pela prosperidade 
Para trazer a prosperidade, o monge reco-
mendou que 19 (para alguns, 14) cruzes fos-
sem erguidas entre a capela e a ponte. Nas 
ofensivas revolucionárias, as tropas vindas do 
Sul derrubaram várias cruzes, mas foi manti-
da a de 30 de junho de 1851 para representar 
“a fé do catolicismo rústico do homem sim-
ples” (Prefeitura Municipal de Mafra, Histó-
rico).

Ironicamente, a manutenção da pobreza 
engendrada pela lei agrária de 1850 facilitou a 
pregação do monge Agostini.

Ao sugerir a possibilidade de conquistar um 
país mais justo pela fé e com luta, passou a ser 
perseguido pelo ministro Eusébio de Queiroz, 
da Justiça, dando assim origem ao fanatismo 
dos sertanejos e à arrogância político-militar 
que levaram à tragédia do Contestado.

Prioridade: trazer imigrantes
No fi m da década de 1840 havia grande espe-
rança na atração de imigrantes para povoar os 
imensos campos do futuro Paraná. Em outu-
bro de 1848 o Império determinou alterações 
decisivas na política de imigração, criada para 
substituir o comércio escravagista e levar os 
estrangeiros aos locais mais necessitados de 
mão de obra.

A lei nº 514 dispunha sobre as condições re-
queridas para a colonização em terras devo-
lutas, designação dada às áreas públicas desa-
bitadas e tratava de outra questão importante 
para a região: o aproveitamento dos recursos 
hidroviários. 

“(...) as províncias do Império receberam 
concessão, em diferentes lugares de seus ter-
ritórios, de seis léguas de quadras de terras de-
volutas que se deveriam ser destinadas à colo-
nização e não poderiam ser roteadas (aradas, 

cultivadas, tratadas) por braços escravos” 
(Edrielton dos Santos Garcia, Colonização em 
Assunguy: A Experiência do Colono Nacional 
entre 1860 e 1870).

Excesso de restrições
As terras concedidas pelo governo não pode-
riam ser transferidas pelos colonos enquanto 
não comprovassem aproveitamento efetivo 
e cultivo regular pelo prazo de cinco anos. Se 
não houvesse interesse pela ocupação, exef-
cifa pela exploração do solo com fi nalidades 
produtivas, as terras retornariam ao domínio 
público.

A lei criou limitações aos processos de colo-
nização. As expedições para a tomada de pos-
se de terras tiveram prazo mínimo para fazer 
a ocupação porque em 1850 veio a nova Lei 
de Terras e a partir dela só se poderia possuir 
terras legalmente por meio de compra. 

A manobra evitava que os índios fossem 
possuidores e imigrantes vindos apenas com 
a roupa do corpo e vontade de trabalhar ad-
quirissem de imediato posses que os tornas-
sem independentes, sem ter que alugar sua 
força de trabalho aos fazendeiros. Essa foi 
uma das causas do atraso brasileiro.   

 
A expedição Rohan-Lélis
Desde as primeiras incursões em busca de 
ouro até os ciclos tropeiro e ervateiro, os ca-
tivos (índios e africanos) foram o motor do 
enriquecimento regional, que alimentou e 
reforçou as ideias de emancipar a Comarca de 
Curitiba do domínio paulista.

Com o Brasil sob pressão para por fi m ao 
trabalho escravo, a lei orçamentária nacional 
de 1848 procurou se antecipar à crise de abas-

tecimento que se avizinhava, estimulando as 
Províncias a promover a imigração.

Oferecia facilidades para a concessão de 
terras devolutas e criação de núcleos colo-
niais. Esse pano de fundo legal deu a base 
para uma nova aventura em busca de estru-
turar o Oeste do Paraná para receber seus po-
voadores.

Entre o fi nal de 1848 e o início do ano se-
guinte, o capitão Henrique Beaurepaire 
Rohan e Camilo Lélis da Silva, segundo tenen-
te da Marinha, abriram uma picada de Guara-
puava ao Xagu, onde já havia um aldeamento 
de “índios mansos”.

Seguir o Rio Iguaçu 
A formação da comunidade no Xagu foi um 
dos passos iniciais para a marcha ao Oeste. 
Beaurepaire Rohan e Camilo Lélis percorrem 
cerca de 320 km no sentido Leste-Oeste, se-
guindo paralelamente ao curso do Rio Iguaçu 
até os limites a fronteira com a República do 
Paraguai.

Ao retornar da extenuante aventura, Lélis 
da Silva trazia um diário de viagem, que publi-
cou em 1865 na Revista Trimensal do Instituto 
Histórico Geographico e Ethnographico do 
Brasil. Acrescentou ao diário uma interessan-
te “Resenha da caça, peixe e abelheiras”. 

A rota para a conquista do Oeste estava de-
fi nida: seria acompanhar o Rio Iguaçu rumo à 
sua foz, no Rio Paraná. 

No entanto, mais de vinte anos depois da 
publicação de Lélis da Silva o governo impe-
rial ainda não havia feito nada nesse sentido. 
Mas argentinos já dominavam a foz do Iguaçu 
e os portos que eles próprios abriram no Rio 
Paraná.

Milagreiro 
santifi cado 

e política 
demonizada 

Rio Xagu, de onde partiram Lélis e Rohan 
(destaque), que foi governador do Paraná e 
ministro da Guerra

Monge João Maria de Agostini em imagem de 1863, no interior da Argentina
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Esta sexta-feira (23) é o último dia para que os contri-
buintes de Cascavel possam efetuar o pagamento do 
ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) com 
50% de desconto. O prazo venceria na terça-feira (20), 
mas, atendendo a pedidos de entidades classistas, foi 
ampliado pela Secretaria de Finanças. A medida tam-
bém levou em consideração as restrições de atendi-
mento durante o período, impostas por conta dos pro-
tocolos de saúde para prevenção e combate à covid-19. 
Com a medida, mais pessoas poderão fazer a adesão.

O Cascavel Futsal estreia nesta sexta-feira (23) na Liga 
Nacional Futsal de 2021. A serpente vai enfrentar o Mar-
reco em Francisco Beltrão, às 18h, no Ginásio Arrudão. 
O time cascavelense está no grupo B ao lado de Join-
ville, ACBF, Atlântico, Assoeva, Marreco, Blumenau e Ju-
ventude. A Liga Nacional tinha previsão de começar em 
março, mas a abertura vinha sendo adiada por conta do 
aumento de casos no novo coronavírus. Vários Estados 
não permitiram a realização dos jogos desde então.

O Lago Municipal de Cascavel foi palco, no último sábado (17), de uma 
seletiva nacional de canoagem. O Controle Nacional de Caiaque, nas ca-
tegorias cadete, júnior e sênior, masculino e feminino, aconteceu nas se-
guintes distâncias: 1000m (somente para homens), 500m (somente para 
mulheres), 200m (para homens e mulheres) na embarcação K1. Casca-
vel recebeu atletas dos estados da Bahia, Distrito Federal, Santa Catarina, 
Pará, Rio Grande do Sul, Tocantins e São Paulo, além do próprio Paraná. 
Em tempos de pandemia, a seletiva em Cascavel marcou a retomada da 
canoagem no Brasil, observando todos os protocolos sanitários.

Militares do Exército Brasileiro estiveram no Conjunto 
Riviera nesta semana participando das ações do Ter-
ritório Efi Ciência, programa que projetou uma série 
de ações que irão balizar um estudo científi co sobre 
o comportamento do vírus causador da covid-19 em 
Cascavel. Os militares, juntamente com equipes do 
setor de endemias, percorreram as cerca de 2,5 mil 
moradias do conjunto para levar informações e refor-
çar as orientações sobre as medidas de segurança em 
relação à pandemia. Eles também convidaram os mo-
radores para irem até o salão comunitário do conjunto 
e realizar a coleta de material para exames da covid-19. 

Números do Painel covid-19, do Ministério Público do 
Paraná, apontam que entre os 20 municípios do Esta-
do que mais investiram em aquisições para o enfrenta-
mento à pandemia, Cascavel foi a terceira com menos 
gastos per capita. Isso mostra efi ciência e aproveita-
mento na aplicação dos recursos públicos. De acordo 
com os dados do painel, Cascavel investiu, até o dia 
30 de março, R$ 19,7 milhões no enfrentamento à Co-
vid-19, o que representa R$ 59,36 por habitante. Isso re-
presenta 10% do valor investido pelo município com o 
maior gasto, que foi de R$ 588,22 per capita. “Transpa-
rência e zelo com o dinheiro público precisam estar na 
linha de frente”, desse o prefeito Leonaldo Paranhos.

Teve início nesta semana a segunda fase do diagnós-
tico da fauna ao longo do traçado por onde vai passar 
a malha da Nova Ferroeste – projeto de um grande 
corredor de transporte de grãos e contêineres do País, 
unindo Paraná e Mato Grosso do Sul. O estudo de im-
pacto ambiental segue o Termo de Referência (TR) 
específi co elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
Os estudos ambientais ligados à nova malha ferrovi-
ária avançam progressivamente. Todo o projeto foi 
desenvolvido para ter o mínimo possível de impacto 
socioambiental. Ao longo do traçado não haverá inter-
ceptação em comunidades indígenas, quilombolas ou 
em Unidades de Proteção Integral, por exemplo.

O vereador Josias de Souza (MDB) quer 
que sejam feitos estudos para liberar 
os jogos ofi ciais de futebol no Estádio 
Olímpico Regional. Conforme indicação 
apresentada esta semana na Câmara 
Municipal, o vereador sugere a presença 
de público limitada a 10% da capacidade 
total e com a aplicação de todas as medi-

das de prevenção à covid-19. “Não vejo 
mais motivo para que os torcedores, 
tanto do Futebol Clube Cascavel (FCC) 

como do Cascavel Clube Recreativo 
(CCR), continuem sem poder prestigiar 
suas equipes nas competições esportivas 
de que participam”, alegou Josias.

As unidades de saúde dos 
bairros Santa Cruz, Floresta 
e Nova Cidade que estavam 
atendendo exclusivamente ca-
sos suspeitos ou confi rmados 
de covid-19, voltaram a fazer 
atendimento geral na segunda-
-feira (19). A mudança se deve 
ao decréscimo de casos ati-
vos de Covid-19 em Cascavel. 
Quem apresentar algum sinto-
ma de Covid-19 pode procurar 
qualquer unidade de saúde.

Último dia

Estreia na Liga Nacional

Seletiva de canoagem 

Militares no Território Efi Ciência 

Cascavel é destaque 

Nova Ferroeste

Liberação dos jogos Unidades 
de saúde

Um fi lhote de onça-parda é a mais nova moradora do zo-
ológico de Cascavel. O pequeno animal foi encontrado 
na semana passada sem mãe e em situação de risco às 
margens do Rio Chopim, no município de São Jorge do 
Oeste, a 160 km de Cascavel. Antes de ser encaminha-
do ao zoológico, foi cumprido o período de verifi cação 
da presença da mãe próximo ao local, sem sucesso. 
Após período de quarentena e tratamento, o fi lhote, uma 
fêmea, fi cará no recinto dos felinos para visitação.

Nova moradora 




