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Republicanos, Nelsinho 

e Pacheco podem formar 
dobrada forte em 2022
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Dilvo Grolli sobre as 
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em Cascavel
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LIXO QUE VIRA ENERGIA
O aterro sanitário de Cascavel, localizado a 20 km da cidade, recebe por dia cerca de 300 toneladas de lixo domiciliar. 

Mas, o local não é um simples depósito de lixo. Lá funciona uma usina de produção de energia, através do biogás, por 
meio da decomposição dos resíduos. Essa energia é jogada na rede e compensada em prédios públicos, gerando uma 

economia mensal de R$ 60 a R$ 65 mil ao Município. Está em andamento um projeto de ampliação do potencial de 
produção energético, o que poderá representar uma economia de até R$ 500 mil por mês. 
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FIQUE LIGADO

A pós completar um ano de 
pandemia da covid-19, vi-
mos o quanto precisamos 
aprender a lidar com as 

adversidades, a cuidar tanto da nossa 
saúde física quanto a emocional e de-
senvolver melhor a empatia. Além dos 
desafi os do isolamento social, tristeza 
pelas vidas perdidas e a falta de espe-
rança, todo este contexto trouxe ainda 
uma nova doença psicológica denomi-
nada coronofobia.

Corono deriva da palavra coronaví-
rus e fobia signifi ca medo. Portanto, o 
medo, ou fobia, de pegar e transmitir 
a covid-19. Os sintomas mais comuns 
detectados até agora são ansiedade, 
pavor de tocar em objetos sem luva 
ou sem passar o álcool, descontrole 
das emoções, a impossibilidade de de-
senvolver as atividades de rotina com 
alegria, isolamento total e, em muitos 
casos, medo de ir à rua.   

Especialistas publicaram na Natio-
nal Library of Medicine um estudo que 
mostra que dos 500 casos de ansieda-
de e depressão analisados, 500 deles 
tinham a ver com a covid-19. Esses da-
dos nos fazem ver que a grande maio-
ria da população teve que aprender a 
lidar com muitas perdas e a incerteza 
do amanhã.  

Por isso, além de passar por proble-
mas com a saúde mental, tivemos, e 
continuamos tendo, que lidar com a 
difi culdade de relacionamento e a com 
a difi culdade fi nanceira, que trazem 
enormes impactos na vida do brasilei-
ro que não tem perspectiva de melhora 
a curto prazo. Essa desesperança tam-
bém abre espaço para outras doenças 
mentais. 

O tratamento mais adequado para 
a coronofobia e para qualquer outro 
tipo de doença mental que venha a 
nos atingir de forma direta ou indireta-
mente ligado à pandemia de covid-19 
é a terapia. Caso não seja possível re-
alizá-la presencialmente, tente consul-
tas online. Em alguns casos, a consulta 
também com psiquiatra para a pres-
crição de remédio para ansiedade ou 
depressão pode ser necessária. Cuide 
da sua saúde mental e acredite em dias 
melhores.

Coronofobia: 
a nova vilã da 
saúde mental 

16 DE ABRIL
1936 - Governador 
Manoel Ribas (foto) 
ofi cializa o primeiro 
perímetro urbano de 
Cascavel, com 1.001 
hectares (Patrimônio 
Municipal de Apare-
cida dos Portos).

17 DE ABRIL
1971 - Fundação 
da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de 
Cascavel.
1985 - Criado o Município de São José das 
Palmeiras. 
1990 - Criado o Município de Maripá.

DIA 18 DE ABRIL – Dia Nacional do Livro 
Infantil.
1973 - Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) cria o Projeto Fun-
diário do Paraná, estabelecendo a sede em 
Cascavel.  

19 DE ABRIL
1925 - Forças do governo retomam o controle 
de Foz do Iguaçu, depois de sete meses em 
poder dos militares revolucionários.
1954 - Começa a colonização de Nova Santa 
Rosa.
1986 - Frustrado o sonho de criar a Universi-
dade Federal do Oeste, a comunidade regional 
começa a propor a estadualização da Fecivel.

20 DE ABRIL
1936 - Nasce Nelson Emílio Menegatti, em 
Erechim (RS). Presidiu o Tuiuti Esporte Clube, 
Autódromo, Acic e o Sindicato Rural.  

21 DE ABRIL
1968 - Criada a Sociedade para o Desenvolvi-
mento e Emancipação do Estado do Iguaçu 
(Sodei).
2005 - Fundação da Academia Cascavelense 
de Letras.

22 DE ABRIL
1922 - Nasce, em Santa Cruz do Sul (RS), o 
professor Marcos Cláudio Schuster, idealiza-
dor da Unioeste.

23 DE ABRIL – Dia Mundial do Livro
1978 - Primeira prova ofi cial de kart em 
Cascavel, etapa local da Fórmula Única de 
Kart (125 cilindradas). Vencida por Sérgio Luiz 
Pacheco.
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CHARGE

Em meio ao pesadelo diá-
rio com a covid-19, o povo 
brasileiro acompanhou 
atônico os desdobramentos 
da investigação da morte 
do menino Henry Borel, de 
apenas 4 anos. As revela-
ções policiais trouxeram à 
tona uma trágica história, 
com um desfecho tão macabro quanto o de 
Isabella Nardoni, 13 anos atrás. Mas com um 
agravante: a criança, mesmo tão pequena, 
dava sinais de que corria perigo. E ninguém 
fez nada, nem mesmo a mãe.

Até quando crianças vão ser oprimidas, 
agredidas e mortas? Quantas outras estão 
neste momento nas mãos de agressores ou po-
tenciais assassinos? Há poucas semanas ain-
da testemunhamos a história de um menino 
de 11 anos que foi encontrado acorrentado 
dentro de um tambor em Campinas (SP). 

Apesar da apuração policial efi ciente no 
caso de Henry, isso infelizmente não acontece 
em muitos dos casos que são registrados pelo 
País afora e que fi cam sem uma solução. E 
pior, os assassinos soltos e impunes. 

O assassinato de Henry Borel, além de toda 
a crueldade feita com o garoto, também teve 

a típica tentativa do “car-
teiraço”. Depois do crime, 
o vereador acusado tentou 
abafar o caso. Dr.Jairinho 
quis evitar que o hospital 
enviasse o corpo para o 
IML, como apontou a in-
vestigação policial. Che-
gou também a ligar para 

o governador em exercício do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro. Ou seja, o vereador quis usar 
de toda a infl uência política que imaginava 
ter para tentar evitar uma apuração preci-
sa da morte do menino. Chega a ser patético 
pensar que um político pode se achar acima 
da lei. E quantos o acham?

Assim como aconteceu com a morte de Isa-
bella, jogada do sexto andar de um prédio em 
São Paulo em 2008, a de Henry entrará para 
a história como uma das que tiveram grande 
comoção nacional. Mais do que justiça, que 
virá, queremos que histórias como essas nun-
ca mais se repitam, marcadas por negligência 
e cumplicidades familiares. Então, está mais 
do que na hora de serem reforçados os meca-
nismos de denúncia e proteção de vítimas de 
violência doméstica, sejam as vítimas crian-
ças, mulheres ou idosos. Nunca é tarde.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

Comoção 
nacional 

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Assis Raizer, gerente administrativo do Consórcio Fancar, 
acompanha regularmente as edições do PRETO NO BRANCO.

DANIELA GENEROSO

FIQUE LIGADO

Psicóloga e Neuropsicologia
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O secretário de Cultura e Esporte, Luiz Ernesto Pereira, não está preocupado por conta do interesse da Câmara 
em checar possível prática de assédio envolvendo servidores da pasta. Os vereadores Serginho Ribeiro e Dr. Lauri 
receberam informações cabeludas a respeito e pediram intervenção da Comissão de Esportes. Convocações 
foram feitas a funcionários e ao titular da pasta para tirar o caso a limpo. Nesta quinta-feira (15), em reunião fe-
chada, os membros Serginho, Policial Madril e Pedro Sampaio começariam a ouvir depoimentos de envolvidos. 
Comentários indicam a existência de material gravado registrando agressões. Discreto e dono de temperamento 
calmo, Pereira não tem histórico de abusos.

Pandemia do coronavírus à parte, as nuvens da política não param 
de movimentar. No Republicanos cascavelense é dada como certa a 
fi liação do deputado estadual Márcio Pacheco, de mudança do PDT, 
e o ingresso do empresário Nelsinho Padovani. O ex-vereador teve 
convite do vice-prefeito Renato Silva e vai deixar a liderança local do 
PTB. Nelsinho é pré-candidato a deputado federal na eleição do pró-
ximo ano e pretende ter base em 200 dos 399 municípios paranaen-
ses. Pacheco buscará o terceiro mandato na Assembleia. Nenhum 
ainda confi rmou fi liação.

Quarta-feira passada a vereadora Beth Leal (Republicanos), participou de reunião com moradores 
da Região Oeste. O encontro foi em área próxima à Escola Municipal Ademir Correia Barbosa, no 
Jardim Esmeralda, tratando da implantação de horta comunitária no local. Beth encaminhou o 
pleito à coordenação do Território Cidadão. Segundo ela, ações que integram a comunidade e o 
estabelecimento de ensino são fundamentais ao desenvolvimento local, reforçando na formação 
das crianças o senso de responsabilidade. Ao participarem diretamente das ações de preparo, 
plantio e cuidados com a horta, elas se consideram responsáveis pelo espaço, considera.

Aos poucos o “ressuscitado” ex-presidente Luiz 
Inácio tenta melhorar seu espaço na ordem do 
dia da política. O PT quer retomar o poder e, pelo 
menos no Paraná, a nata esquerdista busca ga-
rantir meios de esfolar o governo Bolsonaro e 
quem mais se atravessar no caminho. Empresá-
rios simpatizantes estão comprando canais de 
comunicação nas cidades estratégicas. Cascavel 
é uma delas e seguem animadas 
as conversas com grupo que 
detém mais de uma outorga FM. 
Não demora e Luiz Inácio pode-
rá ser voz diária no dial local.

Vereadores vão atrás

Dobrada forte 

Beth na Região Oeste 

Lula em Cascavel 

☆ O vereador licenciado Alécio Espínola 
(PSC), cumpre à risca orientações do mé-
dico cardiologista Lísias Tomé e desligou 
o radar político. Blindado pela família é 
mantido longe de confusões. Por enquan-
to.

☆ E na Câmara o presidente em exercício 
Rômulo Quintino (PSC), parece à vontade. 
Estreita laços com os colegas, pavimen-
tando caminho rumo à sucessão do titu-
lar Alécio Espínola, em 2022. Na próxima, 
será candidato à presidência.

☆ Outro que não esperava navegar em 
águas tão tranquilas nesses poucos mais 
de 100 dias do mandato é o vereador Jo-
sias do Interlagos (MDB). De cara virou o 
segundo vice-presidente da Câmara e logo 
estava presidindo sessões, nas ausências 
temporárias de Alécio e Rômulo. Está en-
tre os parlamentares mais prestigiados 
pelo Executivo.

POLÍTICA

é uma delas e seguem animadas 
as conversas com grupo que 
detém mais de uma outorga FM. 
Não demora e Luiz Inácio pode-
rá ser voz diária no dial local.

comunicação nas cidades estratégicas. Cascavel 
é uma delas e seguem animadas 
as conversas com grupo que 
detém mais de uma outorga FM. 
Não demora e Luiz Inácio pode-
rá ser voz diária no dial local.

Serginho, investigando. Luiz Ernesto, tranquilo

Lula vem aí

POLÍTICA

O monsenhor Reginei “Zico” Módulo comenta com pes-
soas próximas não ver problemas na homenagem pro-
posta pelos vereadores ao arcebispo Dom Mauro Apa-
recido dos Santos, vítima da covid-19. A Câmara quer 
colocar o nome dele no Cemitério Central. Na opinião de 
Zico, posições contrárias são manifestações preconcei-
tuosas. A homenagem foi proposta pela vereadora Beth 
Leal, depois de consulta à família e lideranças católicas.

Zico x preconceito

☆ É hora de o prefeito olhar melhor pelo inte-
rior e defi nir titular para a Secretaria de Agricul-
tura. A cobrança do vereador Dr. Lauri (PROS), 
foi feita durante a semana, na Câmara. Desde 
o meio do ano passado a pasta tem o coman-
do interino do secretário de Finanças, Renato 
Segalla.
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VESTIBULAR  UNIVEL 2021

VAMOS 
FALAR DE 

FUTURO

INSCRIÇÕES ONLINE
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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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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

Uma comitiva do Exército Brasileiro esteve em Ponta Grossa designada para avaliar a 
estrutura da cidade e discutir a possibilidade de implantação da Escola de Sargentos 
das Armas (ESA) no Município. “Estamos preparados, aptos e dispostos a sustentar 
uma aliança que vai atravessar décadas e sobreviver a todos nós”, disse a prefeita 
Elizabeth Schmidt. O encontro foi conduzido pela prefeita e contou com a presença 
dos secretário Sandro Alex, coronel Romulo Marinho Soares, e de representantes do 
Instituto de Água e Terra, e das estatais Compagás, Copel e Sanepar.

Ponta Grossa está na última fase de disputa de municípios que se candidataram para 
receber a nova sede da Escola de Sargentos das Armas (ESA). A ESA forma ofi ciais 
especializados em operações bélicas, mas pretende ampliar a abrangência e até du-
plicar o número de militares formados. O novo endereço da nova escola deve ser de-
fi nido em agosto pelo Comando-Geral do Exército. A estimativa é de investimento de 
R$ 1,2 bilhão para a instalação da escola, que deve receber até 2,4 mil alunos internos 
e formar uma nova comunidade de 9 mil pessoas.

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia Legislativa do Pa-
raná aprovou o parecer favorável ao re-
conhecimento do estado de calamidade 
pública, até 30 de junho, solicitado por 34 
municípios paranaenses.  A medida auxi-
lia as gestões municipais, principalmente 
na organização de suas questões fi scais, 
durante a pandemia.

O Paraná receberá nos próximos dias mais 
368.050 doses de vacinas contra a Covid-19. 
São 225.250 da AstraZeneca/Fiocruz e 
142.800 da CoronaVac/Butantan.  Pela 
estratifi cação do novo lote, o Paraná dará 
prosseguimento na vacinação dos grupos 
prioritários elencados no Plano Estadual de 
Vacinação contra a Covid-19.  O Estado vai 
ultrapassar a marca de 2,8 milhões de do-
ses recebidas desde o início da vacinação. 
Será a 13ª remessa do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde divulgou esta sema-
na a lista dos estados com pessoas que es-
tão em atraso para tomar a segunda dose 
de vacinas contra a Covid-19. O titular da 
pasta, Marcelo Queiroga, disse que há 1,5 
milhão de brasileiros nessa situação, e aler-
tou que essas pessoas precisam buscar os 
postos de vacinação.  Com 71.857, o Para-
ná é o sexto estado com mais pessoas em 
atraso para tomar a segunda dose.  

O presidente da Assembleia Legislativa 
do Paraná, deputado Ademar Traiano 
(PSDB), empossou o deputado Ademir 
Bier (PSD), que assumiu a função parla-
mentar. Bier assume seu sexto mandato 
no Legislativo paranaense após o faleci-
mento do deputado Delegado Recalcatti 
(PSD), ocorrido na última sexta-feira (10).

O Projeto de Lei de autoria do sena-
dor Oriovisto Guimarães (Podemos) 
foi aprovado em votação simbólica 
no plenário remoto do Senado Fe-
deral. O texto autoriza a realização 
de assembleias, votações e reu-
niões dos órgãos deliberativos de 
associações, fundações, entidades 
sindicais, condomínios edilícios, 
organizações religiosas, organi-
zações sociais e organizações da 
sociedade civil de interesse público, 
por meio virtual, ou seja, de forma 
remota. 

Deputados acreditam que o novo 
prazo de entrega da declaração 
anual do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) de 2021 ainda é curto. 
Por isso, pretendem votar o projeto 
de lei que estende para 31 de julho 
o período de prestação de contas 
com o Leão. ”A situação da pande-
mia justifi ca nosso projeto de esten-
der por 90 dias”, defendeu Rubens 
Bueno (Cidadania-PR).

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.

O general Joaquim Silva e Luna, ex-presiden-
te da Itaipu, foi aprovado para integrar o con-
selho de administração da Petrobras. O aval 
abre caminho para que ele se torne presi-
dente da estatal. O nome de Silva e Luna foi 
analisado em assembleia geral extraordinária 
(AGE) realizada na segunda-feira (12). 
No encontro, também foi confi r-
mada a destituição de Roberto 
Castello Branco.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina 
(foto), viu com bons olhos a troca no Ita-
maraty, com a entrada de Alberto França no 

lugar de Ernesto Araújo. Agora, às vésperas 
da Cúpula do Clima, que será realizada virtual-

mente entre os dias 22 e 23 de abril, Tereza está 
com as  diretrizes alinhadas junto ao novo 

chanceler, o que nunca aconteceu com 
o antecessor. Empossado no últi-

mo dia 6, França já teve mais reu-
niões com Tereza do que Araújo, 
que estava no cargo desde o iní-
cio do governo.

O ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou que a Anvisa decida, dentro de 30 dias, 
sobre a importação excepcional da vacina contra a Covid-19, a Sputnik V. No despacho, 
Lewandowski cita o atual cenário do Brasil na pandemia, “amplifi cado pelas ações desen-
contradas das autoridades sanitárias”. O ministro negou o pedido da agência reguladora 
para que a ação fosse colocada em segredo de justiça.

Com a morte do deputado federal José 
Carlos Schiavinato (PP-PR), assume o 
primeiro suplente Valdir Rossoni (PSDB). 
Rossoni (foto) já foi deputado federal, 
chefe da Casa Civil no governo Beto Ri-
cha (PSDB) e presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP). A covid tem 
forçado a “renovação” nos parlamentos do 
Brasil.

No virtual

IRPF 2021

Cidade Industrial

Aprovado!

Itamaraty 

Sputnik V  

Rossoni assume

ESA em PG 

ESA em PG II

Calamidade 
Pública

Mais doses

2ª dose

Empossado

O general Joaquim Silva e Luna, ex-presiden-
te da Itaipu, foi aprovado para integrar o con-
selho de administração da Petrobras. O aval 
abre caminho para que ele se torne presi-
dente da estatal. O nome de Silva e Luna foi 
analisado em assembleia geral extraordinária 
(AGE) realizada na segunda-feira (12). 
No encontro, também foi confi r-
mada a destituição de Roberto 

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina 
(foto), viu com bons olhos a troca no Ita-
maraty, com a entrada de Alberto França no 

lugar de Ernesto Araújo. Agora, às vésperas 
da Cúpula do Clima, que será realizada virtual-

mente entre os dias 22 e 23 de abril, Tereza está 
com as  diretrizes alinhadas junto ao novo 

chanceler, o que nunca aconteceu com 
o antecessor. Empossado no últi-

mo dia 6, França já teve mais reu-
niões com Tereza do que Araújo, 
que estava no cargo desde o iní-
cio do governo.

Itamaraty 

Ponta Grossa está na última fase de disputa de municípios que se candidataram para receber a nova 
sede da Escola de Sargentos das Armas (ESA) Foto: José Fernando Ogura/AEN
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A morte do deputado federal José 
Carlos Schiavinato (PP), na noite 
da última terça-feira (13), abre 
uma lacuna na representativida-
de política de uma fatia da região 
Oeste do Paraná. Será a primei-
ra vez em muitas décadas que a 
microrregião composta por mu-
nicípios como Toledo, Assis Cha-
teaubriand e Marechal Cândido 
Rondon, não terá um represen-
tante no Congresso Nacional. 

Esta mesma área já teve perío-
dos em que contou com até três 
parlamentares em Brasília: Dil-
ceu Sperafico (PP – Toledo), Mo-
acir Micheletto (PMDB – Assis) e 
Werner Wanderer (PFL – Mare-
chal Rondon). Micheletto aca-
bou falecendo num acidente de 
automóvel em janeiro de 2012. 
Seu filho, Marcel, é atualmente 
deputado estadual licenciado e 
ocupa a Secretaria de Estado da 
Administração no governo Rati-
nho Junior. Werner Wanderer não 
conseguiu reeleger-se em 2002 
depois de cumprir três manda-
tos. E Dilceu Sperafico, depois de 
24 anos como deputado, desistiu 
de concorrer à reeleição em 2018, 
abrindo espaço justamente para 
a eleição de Schiavinato.

Martírio 
Schiavinato pegou covid em fe-

Morte de Schiavinato abre uma 
lacuna na representatividade regional 
Pela primeira vez em décadas, microrregião de Toledo, Assis e Rondon não terá um deputado federal local

vereiro. Ele estava internado no 
Hospital Sírio-Libanês, em Brasí-
lia, desde 3 de março. No dia 10 
de março precisou ser intubado 
e, apesar da luta, não resistiu e 
faleceu. 

Ele não chegou a tomar co-
nhecimento da morte da esposa, 
Marlene. Ela realizava tratamento 
contra um câncer e acabou tam-
bém contraindo a covid, tendo 
o precedido na morte em 12 de 
março, igualmente no Hospital 
Sírio-Libanês. 

Nesse período um dos filhos, 
Leandro, igualmente contraiu a 
doença e se recuperou, em Curi-
tiba. O outro filho, Rafael, acom-
panhou o martírio dos pais em 
Brasília. Schiavinato deixa tam-
bém as noras e seis netos.

Ele é o primeiro deputado fe-
deral em exercício a falecer em 
decorrência da doença. A vaga 
deixada na Câmara será assumi-
da pelo suplente Valdir Rossoni 
(PSDB-PR).

Máscara e vacinação
Schiavinato defendia o uso de 
máscara e a ampla vacinação 
como medidas de combate à 
pandemia. Nas redes sociais, o 
deputado disse que a vacinação 
era a “única solução para sair 
dessa grave crise provocada pela 

pandemia”.

Histórico
José Carlos Schiavinato nasceu 
em Iguaraçu em 12 de setembro 
de 1954 e teve uma vida dedica-
da ao serviço público. Ele chegou 
em Toledo no ano de 1979, com 
apenas 24 anos. Engenheiro Civil, 
teve sua primeira grande opor-
tunidade profissional na cidade 
durante a gestão do então prefei-
to e ex-deputado estadual Duílio 
Genari. Virou servidor público e 
foram 25 anos de dedicação. Foi 
secretário municipal e membro 
atuante na sociedade.

Essa condição o levou a ser pre-
feito de Toledo por duas gestões, 
de 2005 a 2012. Na sua gestão 
ficou conhecido por ter transfor-
mado a cidade em termos de in-
fraestrutura. 

Depois, exerceu seu mandado 
como deputado estadual (2015-
2018), para o qual foi eleito com 
61.507 votos.  Em 2018 foi eleito 
deputado federal (2019-2022) 
com 75.540 votos, com votação 
em 301 municípios, sendo o can-
didato mais votado em 17 deles.

Municipalismo e a atuação na 
defesa do setor produtivo do Bra-
sil estiveram entre suas maiores 
bandeiras. Ele era membro titu-
lar da Comissão de Agricultura, 

GERAL

José Carlos Schiavinato faleceu aos 66 anos de idade

Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural.

Repercussão
O governador do Paraná, Rati-
nho Junior (PSD), lamentou a 
morte do deputado e se solida-
rizou com a família e amigos do 
político. Ratinho também lem-
brou da liderança política de 
Schiavinato.

Na condição de presidente 
da Amop (Associação dos Mu-
nicípios do Oeste do Paraná), o 
prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, registrou em vídeo o 
pesar pela morte do deputado 
federal José Carlos Schiavinato, 
que foi inclusive presidente da 

entidade. “Foi um homem que 
deixou pra nós um legado de 
política, de amizade, de retidão, 
de transparência. Estamos de 
luto, tristes, porque não contá-
vamos com essa perda tão pro-
funda”, disse.

O senador Alvaro Dias (Po-
demos), do Paraná, também la-
mentou a morte do deputado, 
em uma rede social.

Deputados federais também 
publicaram mensagens nas re-
des sociais se solidarizando com 
a família do político, como Co-
ronel Tadeu (PSL), Aliel Macha-
do (PSB), José Medeiros (Pode-
mos), Daniel Freitas (PSL), Carla 
Zambelli (PSL) e Bia Kicis (PSL).



8. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 16 DE ABRIL DE 2021

GERAL

O governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior e o presidente da 
Assembleia Legislativa do Para-
ná, Ademar Traiano, lançaram na 
quarta-feira (14), no Palácio Igua-
çu, a segunda edição do programa 
Paraná Mais Cidades, que dispo-
nibilizará meio bilhão para inves-
timentos nos 399 municípios. Os 
recursos são do Tesouro Estadual 
e da sobra orçamentária do Poder 
Legislativo. O aporte é 42% maior 
do que o ano passado (R$ 351 mi-
lhões).

O programa é gerido pela Casa 
Civil e conta com participação 
direta dos deputados estaduais 
na indicação dos investimentos 
– todos têm direito a elencar prio-
ridades. O foco é fomentar o de-
senvolvimento sustentável, o cres-
cimento econômico e oferecer 
assistência direta aos municípios. 
Os contratos serão formalizados 
na modalidade de convênio com 
cada secretaria envolvida.

O governador destacou que 
essa é uma ação municipalista, 
rápida e imparcial. Segundo ele, 
parte da recuperação econômica 
após os impactos mais severos da 
pandemia será executada com in-
vestimentos públicos, o que tem 
reflexo imediato na geração de 
empregos e no Produto Interno 
Bruto (PIB) do Paraná.

Essa estratégia se soma a ou-
tras iniciativas na área, como os 
investimentos bilionários em an-

Paraná destina R$ 500 milhões 
a fundo perdido aos municípios
Governo e Assembleia lançam a segunda edição do maior programa da história do 
Paraná de repasses a fundo perdido indicados pelos deputados estaduais

damento em infraestrutura rodo-
viária,casas populares, pavimen-
tação de estradas rurais, novos 
equipamentos municipais e obras 
de escolas, parques e unidades de 
saúde.

“O programa é fruto de uma 
união de esforços em prol das 
pessoas, mesmo com diferenças 
políticas. É um projeto que nos 
orgulha. É fruto da boa gestão e de 
inovação administrativa. Serão R$ 
250 milhões da Assembleia e R$ 
250 milhões do Governo, dinheiro 
que poderia ser usado em qual-
quer outra área, mas optamos por 
encaminhar direto para os muni-
cípios”, disse o governador.

Ratinho Junior disse que é o 
maior programa da história do 
Paraná de repasses a fundo per-
dido indicados pelos deputados 
estaduais. “Esse elo com os de-
putados é uma determinação. Só 
assim vamos alavancar empregos. 
Ouvimos as maiores demandas 
dos prefeitos e construímos um 
programa com menos burocracia 
para que os investimentos che-
guem mais rápido na população”, 
ressaltou.

Guto Silva, chefe da Casa Civil e 
coordenador do programa, desta-
cou que dificilmente outro estado 
terá meio bilhão para investir nos 
municípios diante do cenário de 
pandemia e crise fiscal. Ele cal-
culou o impacto do programa em 
pelo menos 10 mil empregos dire-

Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas, Defesa Civil e Co-
mec. Todas as pastas elencaram 
contatos para facilitar a tramita-
ção dos projetos com as prefeitu-
ras.

Segundo o deputado estadual 
Hussein Bakri, líder do Governo 
na Assembleia, o programa une 
esforços do Parlamento e do Go-
verno e se soma a uma parceria 
profícua estabelecida há mais 
de dois anos entre os Poderes. 
“Reduzimos a máquina pública, 
indo ao encontro dos anseios da 
população, e agora na pandemia 
a Assembleia tem participado de 
forma efetiva para ajudar os para-
naenses. Essa parceria se materia-
liza ainda mais com o Paraná Mais 
Cidades”, destacou.

O deputado Luiz Claudio Ro-
manelli, primeiro secretário da 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
disse que os investimentos vão 
melhorar a qualidade do serviço 
público e a infraestrutura urbana 
dos municípios. “Foi tudo bem 
pensando para que mesmo nesse 
momento de pandemia os recur-
sos públicos fossem maximiza-
dos”, ressaltou.

De acordo com o prefeito de Je-
suítas e presidente da Associação 
dos Municípios do Paraná (AMP), 
Júnior Weiller, o programa é mais 
um exemplo das ações diárias do 
Governo do Estado em prol dos 
municípios. Ele citou o acordo fir-
mado pela Invest Paraná nesta ter-
ça-feira (13) com o Fonplata. “São 
exemplos de que há um estímulo 
ao emprego, renda e melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos”, 
disse.

Sedu
No mesmo encontro, a Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas fez uma apresen-
tação sobre as linhas de crédito 
e auxílio a fundo perdido dispo-
níveis para os municípios. Com 
os aportes regulares da pasta nos 
399 municípios e o anúncio des-
ta quarta o resultado ultrapassa 
facilmente R$ 1 bilhão. Os investi-
mentos envolvem pavimentação, 
parques, praças, reurbanização, 
centros de eventos, academia ao 
ar livre, campos de futebol, ilu-
minação pública em LED, equi-
pamentos rodoviários e parques 
industriais.

“É a transformação direta no 
bairro, na avenida, nas zonas in-
dustriais. Estamos melhorando a 
iluminação pública, igualando as 
condições das áreas urbanas e ru-
rais. É um pacote de estímulo aos 
municípios”, arrematou o secretá-
rio João Carlos Ortega.

Balanço de 2020
Guto Silva também fez um balan-
ço da primeira edição do Paraná 
Mais Cidades, de 2020. Dos R$ 
351 milhões, 74% já foram pagos 
e entregues para a população e os 
26% restantes declinaram por pro-
blemas nos projetos ou mudança 
de prioridade dos prefeitos. Os re-
cursos, no entanto, vão continuar 
no programa para aplicação neste 
ano.

Para o prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), o programa é mais um exemplo das ações diárias do 
Governo do Estado em prol dos municípios Ari Dias/AEN

Governador Ratinho Junior: “O programa é fruto de uma união de esforços 
em prol das pessoas, mesmo com diferenças políticas” Ari Dias/AEN

das secretarias e agora o Paraná 
Mais Cidades, que levará recursos 
para o Interior”, dissse. “É fruto de 
um esforço de todos os deputa-
dos, da base e da oposição, todos 
têm sua contribuição”.

Investimentos
No lançamento, o Governo do 
Estado apresentou uma lista das 
secretarias que disponibilizarão 
recursos: Secretaria de Desen-
volvimento Sustentável e Turis-
mo, Secretaria da Educação e do 
Esporte, Secretaria de Infraes-
trutura e Logística, Secretaria de 
Agricultura e do Abastecimento, 
Secretaria de Segurança Pública, 
Secretaria de Saúde, Secretaria de 

tos, fora os indiretos na cadeia de 
construção civil e do comércio.

“É fruto de cortes e enxugamen-
tos que realizamos desde 2019, 
além da economia da Assembleia. 
Esse é um programa que tem um 
esforço das secretarias. O gover-
nador diz que a pandemia é uma 
maratona. Com as obras e investi-
mentos vamos levar conforto, in-
fraestrutura e empregos”, afirmou 
Silva. O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ademar Traiano, des-
tacou que o incremento de recur-
sos nos municípios faz a roda vol-
tar a girar perto da normalidade. 
“O Paraná dá um exemplo. Temos 
as medidas para auxiliar o setor 
produtivo, os programas normais 
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CASCAVEL

O extensionista Marcelo Felipe, vencedor na categoria de Assistência Técnica

O extensionista Marcelo Antonio 
Felipe, da área de Fomento de Suí-
nos da Coopavel, acaba de ser elei-
to o melhor na categoria de Assis-
tência Técnica do Quem é Quem/
Maiores e Melhores Cooperativas 
Brasileiras de Aves e Suínos. O prê-
mio é há cinco anos organizado 
pelo Grupo Gessulli, que há mais 
de um século atua com cobertura 
jornalística especializada do agro-
negócio brasileiro. O anúncio dos 
vencedores em 11 categorias foi 
feito na manhã de terça-feira (13) 
em cerimônia online que abriu a 
versão digital da AveSui América 
Latina, um dos maiores eventos 
mundiais dos setores de aves, su-
ínos e peixes.

Marcelo atua com suinocultura 
há 20 anos e há cinco é extensio-
nista na fase de terminação. “Aten-
der aos produtores é uma grande 
responsabilidade porque nossa 
missão é orientar para que alcan-
cem sempre o melhor resultado”, 
segundo Marcelo. Uma das fun-
ções do técnico de campo é orien-
tar sobre questões ligadas à sani-
dade, ambiência e assuntos com 
foco ambiental. “Se não houver 
união, dedicação e força de von-
tade de todos os atores da cadeia 
então não se consolida o coopera-
tivismo”, afi rmou o técnico no ví-
deo que acompanhou a inscrição 
ofi cial ao prêmio. Marcelo revelou 
estar feliz em participar de um mo-
vimento com a nobre missão de 
ajudar a alimentar o mundo.

Extensionista da Coopavel 
é eleito o melhor em assistência 
técnica do Brasil 
Marcelo Antonio Felipe atua na área de Fomento de Suínos da 
cooperativa há cinco anos

Um drive trhu diferente, que di-
vulga a arte das cervejas artesa-
nais e ao mesmo tempo permite 
ao setor e aos apreciadores da be-
bida contribuir com ações solidá-
rias. Esse é o espírito de um pro-
jeto inédito criado pelo Núcleo de 
Cervejas Especiais da Acic e que 
acaba de realizar a sua segunda 
edição.

O coordenador do grupo, Leo-
nardo Bordin, entende que, mes-
mo com as difi culdades e desa-
fi os gerados pelo coronavírus, é 
importante desenvolver atitudes 
altruístas e agir solidariedade. O 
drive trhu deverá se tornar tradi-
ção no núcleo. A intenção é rea-
lizar uma edição por mês, sem-
pre em uma cervejaria ou ponto 
diferente. “É também, sempre 
observando todos os cuidados e 
recomendações sanitárias, uma 
forma de integrar empresários li-

Cervejarias criam ação para ajudar 
entidades assistenciais 

Grupo que participou da edição mais recente do drive trhu Divulgação

gados ao segmento”, diz o consul-
tor do Programa Empreender da 
Acic, Gerson Grassia.

Na edição mais recente, a pro-
moção foi com o Growler de um 
e dois litros. Parte do que foi co-
mercializado vai ser destinado a 
uma entidade assistencial defi ni-

da pelo grupo. A etapa inaugural 
foi realizada na Major 15 e a mais 
recente na Primos Hops. “Esta-
mos felizes com a receptividade e 
à medida que o projeto fi car mais 
conhecido vamos atingir resul-
tados ainda melhores”, segundo 
Leonardo Bordin.

 Seis categorias
Além da categoria de Assistência 
Técnica, a Coopavel Cooperati-
va Agroindustrial esteve entre as 
fi nalistas em outras cinco – Res-
ponsabilidade Ambiental e Bem-
-Estar Animal, Sustentabilidade, 
Melhor Cooperado/Aves, Varejo 
e Melhor Cooperada. O concur-
so tem no total 11 categorias – as 
outras são: Desempenho Econô-
mico-Financeiro, Responsabi-
lidade Social, Desenvolvimento 
Sustentável, Gestão Operacional, 
Melhor Cooperado, Inovação e 
Biomassa e Bioenergia. Uma con-
sultoria especializada em agro-
negócio é quem faz a avaliação e 
a defi nição dos vencedores por 

meio de apurações técnicas crite-
riosas, segundo os organizadores.

O presidente Dilvo Grolli lem-
brou que há anos a coopera-
tiva acompanha a atuação da 
Gessulli e que ela participa de 
suas premiações. “É um grupo 
comprometido com o País e que 
contribui com o agronegócio bra-
sileiro”, destacou. O gerente de 
Fomento de Suínos da Coopavel, 
Genésio Garbin, citou que o co-
operativismo é um dos setores 
produtivos que deram certo no 
Brasil, responsável por represen-
tar, além do econômico, o poder 
social, e por promover a sustenta-
bilidade, a inovação e a prática de 
boas ideias.

A proposta apresentada 
pelo Ministério de In-
fraestrutura para a lici-
tação das concessões 

do pedágio no Paraná deixou 
muitos questionamentos. Assim, 
somos obrigados a algumas con-
siderações:

Primeiro: O Ministério de In-
fraestrutura apresentou uma es-
timativa de arrecadação, nos pró-
ximos 30 anos de concessões, de 
R$ 156 bilhões, sofrendo reajus-
tes baseados na infl ação. Desses 
valores prevê-se destino de R$ 42 
bilhões para obras e manuten-
ção.

Segundo: O INPC – Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
-, no período de 2010 a 2020, teve 
aumento de 75%. Vamos que esse 
índice permaneça nos próximos 
períodos, só aí é possível perce-
ber que os valores de arrecadação 
do pedágio de 2021 a 2051 serão 
de aproximadamente R$ 400 bi-
lhões e não de R$ 156 bilhões 
divulgados pelo Ministério de In-
fraestrutura. Onde está a lógica?

Há que se considerar ainda que 
no período (2010 a 2020) o PIB – 
Produto Interno Bruto -, no Bra-
sil, cresceu 2,7%, índice que não 
servirá para o reajuste dos valores 
do pedágio que serão, de acordo 
com a proposta, corrigidos pela 
infl ação que chegou a 75%. Isso 
se traduz em perda de compe-
titividade aos nossos produtos 
e serviços e na transferência de 
patrimônio da sociedade para-
naense para as concessionárias. 
Algo muito grave!

Terceiro: Os investimentos 
divulgados pelo Ministério de 
Infraestrutura a serem feitos no 
período de 2021 a 2030 impor-
tam em R$ 42 bilhões e serão to-
talmente acrescidos aos valores 
do pedágio até 2051. Isto é: todos 
os investimentos serão reembol-
sados para as concessionárias 
nos pagamentos das tarifas das 
praças de pedágio feitos pelos 
usuários.

Quarto: A população do Para-
ná é de 11,6 milhões de habitan-
tes, com uma frota de 8 milhões 
de veículos, isto é, uma média 
1,5 habitante/veículo. Temos 

O pedágio 
e as questões 
não explicadas

DILVO GROLLI

é eleito o melhor em assistência 

Presidente da Coopavel

de considerar ainda os veículos 
que são emplacados em outros 
estados e aqueles que transitam 
pelas rodovias paranaenses que 
vem de outras regiões do País, e 
que passarão pelas 42 praças de 
pedágio dos 3.327 quilômetros 
de estradas pedagiadas. Proje-
tando um crescimento anual de 
80 mil veículos, quantos veículos 
serão em 2051? Então, de quanto 
será a arrecadação total das con-
cessionárias de 2021 a 2051?

Quinto: O modelo proposto 
pelo Ministério de Infraestrutura 
é mais desastroso e muito mais 
nocivo que o atual por vários as-
pectos:
1º - aumento de 2.800 para 3.327 
quilômetros de rodovias peda-
giadas;
2º - aumento de 27 para 42 pra-
ças de pedágio;
3º - projeção de arrecadação que 
pode ultrapassar R$ 400 bilhões;
4º - inexplicavelmente, os valores 
do pedágio no Paraná continua-
rão como os maiores do Brasil.

Isso é absurdo e inaceitável. 
Será o comprometimento do fu-
turo de duas gerações de indiví-
duos e a lenta destruição da eco-
nomia do Paraná.

O Oeste do Estado, grande pro-
dutor de bens e serviços, com 
ações focadas e determinadas 
pela necessidade de competitivi-
dade, vive e manifesta a imensa 
preocupação com o futuro da re-
gião, com os valores do novo pe-
dágio e com a logística para a co-
mercialização da sua produção.

É por isso que nos envolvemos 
e insistimos nessa bandeira cru-
cial para o nosso futuro. Enten-
demos que a população precisa 
ser conscientizada da importân-
cia do debate sobre a nova con-
cessão e sobre as tarifas do pedá-
gio. É importante ressaltar que a 
economia do Oeste do Paraná e 
do estado do Paraná será entre-
gue ao capital especulativo das 
futuras concessionárias.

Elas querem potencializar o 
retorno econômico para as suas 
corporações. E toda a socieda-
de fi cará dependente dessas 
concessionárias, como estamos 
desde 1997, sendo explorados 
pelas atuais detentoras das con-
cessões. E muita atenção, porque 
elas querem permanecer na ex-
ploração e parece que as coisas 
se alinham para tal.

O desafi o dos líderes do Oeste, 
tendo à frente o POD – Progra-
ma Oeste em Desenvolvimento 
-, a Amop (Associação dos Mu-
nicípios do Oeste do Paraná), as 
Cooperativas e os políticos e os 
empresários empenhados nessa 
missão é mudar a proposta do 
Ministério de Infraestrutura.

Temos apenas 60 dias de prazo 
para a desconstrução do modelo 
proposto do Ministério de Infra-
estrutura e criarmos um modelo 
justo para a sociedade, que não 
seja uma sangria de recursos, 
mas que ofereça condições de lo-
gística e estratégias propositivas 
para melhorar a competitividade 
dos produtos e a prosperidade do 
estado do Paraná.
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Todo o chorume é tratado e o biogás transformado em energia Divulgação

O aterro recebe por dia cerca de 300 toneladas de lixo domiciliar, comercial e 
do setor de serviços Divulgação

O aterro sanitário de Cascavel foi 
construído com todos os dispo-
sitivos de drenagem de gás, de 
chorume e água pluvial. Todo o 
chorume é tratado, recirculado 
para áreas que foram encerradas. 
O grande diferencial do aterro é a 
usina de produção de energia, ge-
rada através do biogás, produzido 
pela decomposição dos resíduos. 
“Hoje a gente tem uma produção 
média entre 90 a 100 mil kws/
hora de energia que é compensa-
da em 20 unidades consumidoras 
do município. em termos mone-
tários, isso representa uma eco-
nomia mensal de R$ 60 a R$ 65 
mil para o município. A produção 
de bioenergia começou em 2007,  
mas foi só em 2017 que deixou de 
ser usada internamente e passou 
a ser compensada com a cone-
xão do sistema de geração com a 
distribuição da Copel”, explicou 
Elmo Rowe Júnior, engenheiro 
químico da Sema,.

O engenheiro químico disse 
ainda que o Município está inves-

bilidade dos fabricantes  realizar 
a destinação final. O correto é que 
eles não sejam disponibilizados  
nem na coleta seletiva nem na 
convencional que vem pro aterro 
sanitário”, explicou a engenheira 
ambiental, Keila Kochen.

A coleta deste material pelos fa-
bricantes é chamada de logística 
reversa.  “Nós temos na página da 
Sema os endereços destes locais e 
ainda telefones à disposição para 
informar o local correto para o 
descarte destes resíduos conta-
minantes. A logística reversa é  
prevista em lei  e determina que o 
fabricante que obtém lucro com a 
venda deste material, precisa par-
ticipar desta cadeia, precisa par-
ticipar da destinação final do tra-
tamento ambientalmente seguro 
deste material”, concluiu Keila.

O aterro
A principal diferença do aterro 
para o lixão a céu aberto é a dife-
rença nos investimentos em en-
genharia e controle sanitário da 
disposição dos resíduos, elimi-
nando a presença dos catadores 
nos lixões, há sistema de vigilân-
cia 24h,  raramente encontram-se 
aves como urubus nas células de 
disposição dos resíduos, ausên-
cia do mau cheiro, pois há um 
trabalho de cobertura e manejo 
deste lixo que acaba acontecendo 
de forma adequada, toda a pro-
dução de chorume  é tratada e o 
biogás transformado em energia.

Desde sua implantação, o ater-
ro sanitário de Cascavel passou 
por duas ampliações com aquisi-
ções de novas áreas para atender 
a demanda de produção de resí-
duos gerados no Município.

Este projeto foi desenvolvi-
do por técnicos da Secretaria 
de Meio Ambiente e desde 2010 
passou a contemplar todas as 
normas técnicas referentes aos 
aterros sanitários e sua operação. 
A previsão é de que o aterro sani-
tário tenha mais oito anos de vida 
útil.

CASCAVEL

Cascavel quer 
ampliar geração 

de energia no 
aterro sanitário 

Distante 20 quilômetros da cidade, o aterro fica numa 
área rural no Distrito do Espigão Azul

tindo na ampliação no sistema de 
distribuição de energia. “Para isso 
uma rede interna de eletricidade 
será removida. Assim, poderemos 
fazer um projeto novo de amplia-
ção e as áreas encerradas nos 
anos anteriores poderão receber 
mais resíduos e com isso, aumen-

ampliação da usina.
Hoje, Cascavel tem autorizado 

pela concessionária uma injeção 
de 150 kws na rede distribuido-
ra e com esta obra, “passaremos 
para 300 kws e na sequência a 
administração deve entrar com 
um novo pedido de parecer de 
acesso junto à Copel para que  a 
gente possa utilizar todo o biogás 
produzido no aterro. Hoje são 
utilizados apenas 20%. Os 80% 
restantes são queimados” . Com 
a ampliação, mais geradores se-
rão instalados na usina e todo 
o biogás descartado será usado 
pelo município. “A partir da hora 
que for implantada a usina de 
um mega, o Município poderá 
ter por mês a economia de até R$ 
500 mil, em um ano chegaremos 
a economia de R$ 6 milhões que 
poderão ser compensados nas 
contas do município”, diz.

 300 toneladas de lixo
O aterro sanitário de Cascavel 
entrou em operação em 1996, 
utilizando uma área de 13,78 hec-
tares. Cascavel foi o segundo mu-
nicípio do Paraná a implantar o 
sistema de destinação e resíduos 
sólidos, depois de feito os estudos 
de impacto ambiental e no solo.

O aterro recebe por dia cerca de 
300 toneladas de lixo domiciliar, 
comercial e do setor de serviços. 
Estima-se que 35% deste total po-
deria ser reciclado.

Com as campanhas de cons-
cientização, feitas pelo progra-
ma “Reciclar é Preciso”, da coleta 
seletiva, e com os Ecopontos, a 
quantidade de material descar-
tado no aterro e  que poderia 
ser  reciclado diminuiu bastan-
te. “Temos ainda os materiais 
contaminantes que são pilhas, 
volumosos, baterias, lâmpadas 
fluorescentes, pneumáticos, em-
balagens de agrotóxicos de óleo 
lubrificantes,  que precisam ser 
descartados separadamente do 
lixo orgânico e do reciclável. Estes 
materiais especiais  são responsa-

ta a vida útil do aterro sanitário”.

Geração de energia
Elmo Rowe Júnior destaca que a 
obra de ampliação da produção 
energia está com 42% do projeto 
executados. Foram investidos R$ 
690 mil para fazer o processo de 

LÂMPADAS FLUORESCENTES
l DZ Materiais Elétricos: Rua Cuiabá, 3117 – Neva - (45) 3220-9400
l Eletro Luz: Avenida Brasil, 6817 – Centro - (45) 3225-1407
l Eletrosul Materiais Elétricos e Hidráulicos:  Rua Osvaldo Cruz, 
2855 – Centro - (45) 3038-1020
l Super Muffato Comercial: Rua Presidente Juscelino 
Kubitscheck, 1015 – Centro - (45) 4009-5200

BATERIAS DE CELULAR
l As baterias de telefones móveis devem ser descartadas 
nas próprias lojas das operadoras como TIM, Claro, OI e Vivo.

PILHAS
l Ponto de coleta no Atacadão, que fica na Avenida 
Tancredo Neves, 3401, no Pioneiros Catararinense. 

PNEUS VELHOS
l Piettá Granulados, loja que fica na Rua Alba Vieira, 414, 
no Bairro Cataratas.

 EMBALAGENS DE ÓLEO LUBRIFICANTE
l Unidade da Celus Ambiental, que fica na Rua Guaiás, 209, 
no Santo Onofre.

INFORMAÇÕES:
Telefone: 3223-6635
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

LOCAIS DE ENTREGA
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A Escola Maria Fagnani e os Cmeis 
Professora Felisbina Bittencourt e 
Professora Leonides Ezure, inseri-
dos no Território EfiCiência como 
as primeiras instituições da rede 
municipal de ensino a retomarem 
às aulas presenciais, adotaram to-
das as medidas necessárias para 
um retorno seguro. Esses três esta-
belecimentos retornam às ativida-
des presenciais na segunda-feira 

Escolas de Cascavel começam 
o retorno às aulas presenciais 
na segunda - feira
Modelo de segurança adotado em uma escola e dois Cmeis serão avaliados para 
a retomada posterior nas demais instituições de ensino municipal

(19). 
Todos os educadores, servido-

res e alunos estão sendo testados 
com RT-PCR, principal exame que 
identifica o vírus e confirma, ou 
não, a presença da covid-19. Além 
disso, as unidades de educação 
estão passando por um processo 
de sanitização antes do retorno 
do sistema híbrido de aulas. A Se-
cretaria Municipal de Educação 

-CoV-2 em Cascavel.

EPIs
Desde 2020 a Semed já realiza a 
distribuição de máscaras para os 
servidores, num primeiro mo-
mento, por não haver processo li-
citatório para a aquisição de EPIs, 
estes itens foram obtidos a partir 
de doação e para o ano de 2021, 
quando todos os profissionais re-
ceberam duas máscaras de tecido 
e um óculos de proteção, itens 
que atendem recomendações da 
Divisão de Medicina e Segurança 
do Trabalho, da Prefeitura Muni-
cipal.

As unidades de ensino tam-
bém receberam os face shields 
(protetores faciais), 20 para cada 
escola e 10 para cada Cmei, item 
a ser utilizado pelos servidores 
que têm maior contato com o 
público, a exemplo daqueles que 
foram incumbidos de realizar a 
aferição da temperatura na entra-
da das unidades. Também ocorre 
a distribuição de álcool gel 70% e 
água sanitária. Os diretores estão 
orientados a suprir possíveis fal-
tas destes itens com os recursos 
emergenciais do PDDE (Progra-
ma Dinheiro Direto na Escola).

Já foram distribuídos às escolas 
e Cmeis mais 3.500 óculos de pro-
teção, mais de 1.800 protetores 
faciais, mais de 9 mil máscaras de 
adulto para servidores e quase 50 
mil máscaras infantil, que serão 
distribuídas duas para cada aluno, 
conforme os mesmos retornam 
para as atividades presenciais.

Prevenção
A rotina de prevenção nas unida-
des escolares vai obedecer o que 
já é seguido durante a entrega das 
atividades remotas, com aferição 
de temperatura na entrada, dis-
posição de álcool em gel e tapetes 
sanitizantes pelos ambientes das 
instituições, uso obrigatório de 
máscara e distanciamento social.

Cada unidade escolar da Rede 
Municipal possui seu próprio 
plano de contingenciamento e a 
Vigilância Sanitária já iniciou a 
vistoria da aplicabilidade destes 
planos. Nas unidades do Riviera, 
a Defesa Civil também acompa-
nhou a organização dos espaços 
no que diz respeito ao distancia-
mento necessário.

Todos os educadores, servidores e alunos estão fazendo o exame da covid-19 Secom

pautada nas orientações das Se-
cretarias Estadual e Municipal de 
Saúde, segue o calendário esco-
lar de 2021 ainda com o sistema 
remoto de ensino, com exceção 
das unidades escolares que retor-
narão as atividades presenciais na 
segunda-feira (19), dentro do pro-
jeto-piloto Território EfiCiência, 
que fará um amplo estudo sobre 
o comportamento do vírus Sars-

(Semed) deixará à disposição dos 
professores e servidores todos os 
Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs), de uso obrigatório 
para garantir segurança.  

Planejamento
O planejamento para a retoma-
da das atividades com alunos nas 
escolas e Cmeis ocorre desde o 
ano passado, no entanto a Semed, 

A Universidade Estadual do Oes-
te do Paraná (Unioeste) tem oito 
projetos aprovados para o pro-
grama de Propriedade Intelectual 
com foco no Mercado (PRIME). O 
projeto é uma parceria do Sebrae, 
Governo do Paraná e Fundação 
Araucária e é destinado a pesqui-
sadores, estudantes, professores e 
servidores com vínculo com uni-
versidades estaduais do Paraná.  

Os pesquisadores da Unioeste 
aprovados receberão mentoria e 
acompanhamento dos seus pro-
jetos sendo eles: Affonso Celso 
Gonçalves Junior, Ana Paula Sone, 
Andy Avimael Saavedra Mendoza, 

Unioeste tem oito projetos aprovados para o PRIME 
Benhurt Gongora, Camilo Freddy 
Mendoza Morejon, Letícia Picoli, 
Luciana Oliveira de Fariña e Suza-
na Bender.  

O programa tem como objetivo 
apoiar pesquisas acadêmicas com 
potencial de mercado, dando su-
porte seja por meio da abertura de 
empresa, do licenciamento ou da 
transferência tecnológica. 

O diretor do Núcleo de Inova-
ção Tecnológica (NIT) da Unio-
este, professor Reginaldo Santos, 
salienta que o programa é uma 
grande oportunidade para os pes-
quisadores e de grande relevância 
para a Universidade. “Somos mui-

tos gratos por eles acreditarem no 
potencial deles mesmos, inves-
tindo o tempo nesse treinamento 
com o objetivo de transformar o 
produto deles em um negócio ou 
transferir para que possa voltar 
em forma de royalties para a uni-
versidade”, agradece. 

Entre os projetos aprovados, 
está o pedido de patente intitula-
do “Produção e uso de adsorven-
tes a base de tabaco proveniente 
de cigarro na forma in natura, 
modificados quimicamente e car-
vões ativados para remoção de 
metais e agrotóxicos de compar-
timentos hídricos” sob respon-

sabilidade do professor-doutor 
Affonso Celso Gonçalves Júnior,-
do Centro de Ciências Agrárias e 
Assessor Técnico junto a Assesso-
ria de Relações Internacionais da 
Unioeste.  

Para o professor, a aprovação foi 
recebida com grande alegria e res-
salta que este trabalho demonstra 
o importante trabalho em equipe 
realizado pelo Grupo de Estudos 
em Solos e Meio Ambiente (GE-
SOMA) e complementa que o 
projeto apresenta grande impacto 
na área ambiental, social e econô-
mica. “Este projeto, dentre tantos 
outros desenvolvidos pelo GE-

SOMA-CNPq mostra o aprovei-
tamento de cigarros apreendidos 
na fronteira Brasil-Paraguai e sua 
utilização mediante modificações 
físicas e/ou químicas visando a 
transformação do material em 
um elemento filtrante visando 
remediação de águas contami-
nadas com metais e agrotóxicos. 
Cabe ainda um agradecimento 
também à Justiça Federal do Pa-
raná pela parceria neste projeto”, 
explica Affonso. 

A aula inaugural acontece na 
próxima segunda-feira, dia 19, de 
forma on-line e deve receber os 
selecionados.

CASCAVEL
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Apesar do clima geral pedir atitudes, 
lembre-se de contar com a ajuda de 
quem está do seu lado sempre que 
precisar. É importante ouvir outras 
ideias e se inspirar em outras pesso-
as também. Um céu cheio de energia 
e coragem e ótimo para você se co-
municar. 

Touro  (21/4 a 20/5)
É importante saber silenciar e refl e-
tir. A busca pelo autoconhecimento 
é favorecida neste momento e vale 
a pena focar no que é importante 
para você, sem abrir mão dos seus 
valores. Busque as respostas dentro 
de você e não deixe que as opiniões 
alheias te façam desanimar.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Ótimos dias para divulgação e reu-
niões, para aprender e compartilhar 
ideias, conhecimento e informações. 
Você tende a estar mais empolgado 
e cheio de vontade de viver e fazer 
acontecer. Aproveite, mas com cui-
dado para não se machucar ao agir 
de forma precipitada ou distraída. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
É hora de dar um novo passo e ter 
coragem para seguir em frente, sem 
se lamentar pelo que não funcionou 
antes. Situações-limite podem trazer 
irritação e a necessidade de ceder ou 
agir com mais fl exibilidade. É preciso 
saber se reinventar, agir com empol-

gação e acreditar mais em si mesmo.

Leão  (22/7 a 22/8)
O céu favorece estudos e atividades 
intelectuais em geral. Abre cami-
nhos também para a comunicação 
e a divulgação e isso sem dúvida 
inclui as coisas de trabalho. É um 
ótimo momento para trocas e reu-
niões, para compartilhar e aprender 
com os outros. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Uma semana intensa e cheia de sur-
presas, que podem fazer com que 
você precise sair da zona de con-
forto e agir com fl exibilidade. Mas 
você pode ter ganhos importantes e 
perceber os resultados daquilo que 
vem fazendo há algum tempo. 

Libra  (23/9 a 22/10)
É hora de dar passos cautelosos ao 
invés de simplesmente seguir nas 
ideias dos outros. Mas, é preciso 
também valorizar as coisas boas e 
relações que te ajudam, sabendo va-
lorizar cada uma delas e criar mais 
vínculos.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Cuidar da saúde é fundamental e 
isso inclui prática de atividade física 
e saber movimentar o corpo. É fun-
damental organizar sua rotina e sa-
ber planejar para dar conta de tudo 
que precisa fazer. O momento é de 
sonhar alto, mas de ter iniciativa 

para fazer acontecer.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Você pode incentivar muita gente 
nos próximos dias, o que trará coi-
sas boas em troca. Mas existe tam-
bém o risco de brigar por divergên-
cia de opinião e teimosia. Cuidado 
para não criar caso à toa. É funda-
mental saber se divertir, ainda que 
nem tudo seja como você gostaria.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Uma boa organização em termos 
de rotina pode ajudar a tornar tudo 
menos caótico. Evite as brigas e dis-
cussões familiares sabendo ouvir 
mais e ser mais fl exível quando pos-
sível. Deixe a casa do jeito que você 
gosta para ter um refúgio de paz.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Assuntos intelectuais em alta e em 
tempos outros seria uma ótima se-
mana para vida social, encontros 
presenciais e viagens. Tente se co-
nectar com as pessoas que gosta 
e com quem possa aprender e di-
vulgue suas ideias sempre que for 
possível.

Peixes  (20/2 a 20/3)
O clima no ambiente familiar tam-
bém pode fi car mais tenso e é pre-
ciso saber ouvir. Faça tudo com cal-
ma e foco naquilo que já está dando 
certo, antes de sair por aí abrindo 
novas frentes.

Humor

Cruzada

Em nome da amizade
O telefone da casa de Joaquim 
toca de madrugada e ele, ainda 
sonolento, atende. Do outro lado 
da linha, um amigo diz, muito 
afl ito:
– Joaquim, por favor, me ajude! 
Estou preso aqui na delegacia. 
Venha me soltar.
– Está bem, mas o que foi que 
você fez?
– Eu não fi z nada.
– Ah, então eu não vou – diz 
Joaquim.
– Mas por quê?
– Porque se eles estão prenden-
do quem não fez nada, é bem ca-
paz de me prenderem também…

Piolhos
Joãozinho, por que você está 
coçando tanto a cabeça?
– É por causa do piolho morto.
– Tudo isso por causa de um 
piolho morto?
– É, professora. É que veio a famí-

lia toda para o velório.

Material elétrico
Um caipira entra na loja de ferra-
gens e pede uma tomada.
– Você quer uma tomada macho 
ou fêmea? – pergunta o balco-
nista.
– Sei não, seu moço! Eu queria 
uma tomada pra acendê a luz e 
não pra fazê criação!

O trato
Pai e fi lho fazem um trato: boas 
notas no colégio ou surra. No fi m 
do ano, chega o boletim com qua-
se todas as notas vermelhas.
– Filho, você não cumpriu o trato!
– É, pai, então você não precisa 
cumprir também a sua parte!

Colaborando
O pai pergunta ao fi lho se na 
escola ele faz parte da metade 
adiantada da turma. Ouve então a 
seguinte resposta:
– Não, pai, não faço não. Mas sou 
da parte que torna essa metade 
possível de existir.

SAÚDE

O Brasil já registrou mais de 13,5 
milhões de pessoas infectadas 
desde o início da pandemia, o que 
representa pouco mais de 6% da 
população brasileira. No momento 
em que a vacinação contra a co-
vid-19 está sendo realizada no país, 
uma das dúvidas mais comuns é o 
que muda no caso de quem já teve 
a doença quando da aplicação da 
vacina.

Segundo o infectologista Hemer-
son Luz, quem já teve a covid-19 
deve esperar ao menos um mês 
antes de tomar a vacina contra a 
doença. Esse intervalo é contado a 
partir de 14 dias depois do diagnós-
tico positivo, quando foi convencio-
nado que a pessoa se livra do vírus.

Ele explica que ainda não há pu-

blicações e estudos demonstran-
do efeitos, mas que médicos têm 
adotado esse tempo mínimo para 
evitar potenciais efeitos adversos.

Se a pessoa tiver com a doença 
aguda, com febre e com sintomas 
da covid-19, ela não deve se vaci-
nar. Antes disso, deve procurar um 
médico para receber orientações e 
ter um diagnóstico se está ou não 
com a covid-19.

“Se tiver com sintomas vou es-
perar encerrar o meu quadro. Se 
eu tiver com sintomas, tenho que 
procurar o médico para verifi car o 
diagnóstico. Se tiver infectado, tem 
que aguardar até resolver o quadro 
e aí depois de 30 dias”, explica o in-
fectologista.

Luz lembra que a vacina pode 

causar efeitos adversos, em geral 
no local da aplicação, como incha-
ço, vermelhidão, febre ou indisposi-
ção. Mas essas reações não duram 
mais de 48 horas e podem ser tra-
tadas com remédios como analgé-
sicos e antitérmicos.

O infectologista alerta que quem 
já foi infectado pode contrair a co-
vid-19 novamente, mas o quadro 
deve ser brando. 

O infectologista ressalta a impor-
tância da vacinação mesmo para 
quem já teve a covid-19. E acres-
centa que não é preciso ter receio, 
pois não há chance da vacina cau-
sar doenças. Mesmo aquelas que 
utilizam vírus inativados não têm 
qualquer possibilidade de replica-
ção do vírus no organismo.

Pessoas já infectadas devem esperar 
um mês antes de vacinar contra a covid
Recomendação é feira por médicos infectologistas
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Condenado à morte teve a pena comutada em degredo, 
prêmio que o fez dono de ricas terras no interior paranaense 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

N a futura Província do Paraná, 
o início de 1846 registrava ri-
gores climáticos: o “maior di-
lúvio desde 1796”, segundo o 
historiador Antônio Vieira dos 

Santos. 
Com a paz posterior à derrota sem perda 

total do movimento farroupilha*, os anos cor-
reram sem que o Paraná independente acon-
tecesse e nada de novo houve nesse ano e em 
1847.

Entretanto, mudanças por acontecer no ex-
terior vão animar o desenvolvimento capita-
lista, com refl exos no mundo e também aqui.

Em 1848, o México, vencido na guerra com 
os EUA, perde para o vizinho dois milhões 
de quilômetros quadrados. Quando o vigia 
de um moinho na Califórnia acha pepitas de 
ouro às margens de um regato começa a Cor-
rida do Ouro. 

A descoberta de Sutter’s Mill favorecerá o 
desenvolvimento industrial, acelerando o en-

riquecimento dos EUA, ao contrário do ouro 
brasileiro, dissipado na Europa.

*No tratado de paz, os rebeldes consegui-
ram anistia plena

Mundo em transformação
No início daquele mesmo ano de 1848 é pu-
blicado o Manifesto do Partido Comunista, de 
Marx e Engels, sinalizando para a nova etapa 
da Revolução Francesa, pela primeira vez sob 
a direção do proletariado, classe formada pelo 
desenvolvimento capitalista. 

As barricadas operárias de Paris serão es-
magadas com extrema violência pela tropa do 
general Cavaignac, com o passivo de dez mil 
mortes, mas a história segue com uma série 
de levantes burgueses e populares.

A Primavera dos Povos varrerá a Europa, 
estimulando movimentos liberais radicais em 
outras partes do mundo, como a Revolução 
Praieira em Pernambuco.

Como os líderes paranaenses ávidos para se 

livrar da tutela de São Paulo, fi cava a conferir 
se eles continuariam a mandar ofícios pedin-
do em vão essa conquista ou também recor-
reriam às armas. 

Parlamentarismo contorna revoltas
Uma sucessão de acontecimentos inclinou os 
coronéis fazendeiros da região a se alinhar aos 
liberais moderados e também a negociar com 
os conservadores depois que Pedro II criou, 
em julho de 1848, o cargo de presidente do 
Conselho de Ministros do Império, equiva-
lente ao de chefe de governo.

As revoluções desencadeadas em 1848 se 
erguiam contra os regimes monárquicos au-
tocráticos afundados em crises econômicas 
que recusavam a representação política da 
classe em ascensão – a burguesia.

O anseio pela formação de governos cons-
titucionais levou à extinção ou adaptação das 
monarquias.

O imperador brasileiro engendrou um par-
lamentarismo em que o presidente e o corpo 
de ministros eram defi nidos pelos resultados 
das eleições parlamentares. Uma ginástica da 
monarquia para se adaptar aos novos tempos 
no mundo.

Interior do Paraná virou prisão
Na França, a onda revolucionária burguesa 
se espalhava pela Europa, alcançando Ale-
manha, Inglaterra, Áustria, Itália, Polônia, Di-
namarca, Hungria, Tchecoslováquia e outras 
nações. 

Por sua vez, o Brasil se adapta, mas vai fi -
cando mais conservador à medida que o im-
perador amadurece.

Militares eram premiados com amplos la-
tifúndios no interior, em regiões que ocupa-
vam pelo interesse de assegurar a proprieda-
de, mas não tinham interesse em colonizar e 
com isso as intenções de ocupação no Oeste 
estacionaram. 

Se na Califórnia os aventureiros partiam 
em busca do ouro em clima de liberdade, foi 
a ausência de liberdade que engendrou no 
futuro Paraná um tipo especial de pioneiro: 
os condenados à morte deixados em prisão a 
céu aberto.

Legítima defesa ou assassinato?
Sentenciados à pena máxima em São Paulo 
tinham eventualmente a pena comutada em 
degredo nos sertões de Guarapuava, abando-
nados a esmo nos “Campos de Nerinhê”, local 
em que no futuro brotaria a Colônia de Mare-
chal Mallet, atual Laranjeiras do Sul.

A consequência da pena comutada em de-
gredo foi torná-los posseiros de terras muito 
ricas. 

Começou quando um tenente paulista em 
desavença com vizinhos por motivos de divi-
sas de terras aproveitou uma folga no trabalho 
militar para visitar suas plantações. 

“Na passagem de uma porteira, duas pes-

soas lhe armaram uma tocaia com o intuito 
de matá-lo. Houve luta, e José Nogueira do 
Amaral matou os dois oponentes” (Nerje, João 
Olivir Camargo). 

Pistola para um condenado
O tenente paulista José Nogueira do Amaral 
foi condenado à morte pela forca. Benquis-
to na corporação, teve a pena comutada em 
degredo no remoto sertão de Guarapuava 
conhecido pelos índios como Campos de Ne-
rinhê (“o mesmo que nerje, laranja em Cain-
gangue”), junto com outros criminosos. 

“O alferes José Toledo, como era de praxe, 
deixou ao condenado uma pedra de sal (uma 
arroba), um facão, alguns víveres e uma pis-
tola pedreira. Esta pistola foi certamente uma 
gentileza do alferes Toledo, pois não se cos-
tumava deixar armas de fogo com os conde-
nados. A longa viagem da escolta e do conde-
nado, desde São Paulo até a nossa região, fez 
nascer alguma amizade entre estes homens, 
e quem sabe, um misto de admiração e de 
piedade por aquele que seria abandonado 
em terras tão selvagens e cheias de perigos, 
principalmente pela presença das hordas de 
índios” (João Olivir Camargo).

Castigo virou riqueza
Outros degredados fi caram nas imediações 
de Guarapuava, mas Amaral foi abandonado 
em uma região ainda mais inóspita: a “terra 
dos índios Dorins rudes e bárbaros”, segundo 
o padre Francisco das Chagas Lima – os Cam-
pos de Nerinhê. 

Com isso, em dezembro 1848 o infeliz José 
Nogueira do Amaral passava à história como 
o primeiro posseiro e fundador de Laranjeiras 
do Sul. 

O nome do local vinha da presença no lo-
cal de laranjas silvestres, que o povo conhece 
como “laranja azeda”.

Amaral, portanto, não chegou para obter 
uma recompensa, ao contrário de outros mili-
tares que ganharam latifúndios por ações nos 
campos de batalha. Ao contrário, ele veio ao 
futuro Paraná como castigo, para cumprir a 
pena de prisão em degredo, abandonado para 
morrer na mata.

Lendas e tesouros
Com a sentença à morte transformada em li-
berdade total na mata, Amaral empregou no-
ções de sobrevivência e evitou o contato com 
os índios até que em certa ocasião foi atacado, 
mas resistiu com bravura até ser fi nalmente 
aprisionado.

Teve a vida poupada por se defender sem 
armas. A família que Amaral viria a chefi ar foi 
constituída na convivência com os índios.

De sua região, 40 anos depois, partiriam os 
militares encarregados de conquistar o extre-
mo-Oeste: a região de Cascavel a Foz do Igua-
çu.

Entre os sertanejos, a história de sobrevi-
vência e enriquecimento de 
Amaral virou lenda. Ao mor-
rer, de velhice, em 1884, cor-
reu o comentário de que foi 
sepultado com uma espada 
com cabo de ouro e outros 
objetos valiosos. 

Seu túmulo foi várias ve-
zes violado por aventureiros 
crentes de que achariam en-
terrado ali o tesouro do mili-
tar que fez da condenação à 
morte uma vida de riquezas 
e lendas. 

O crime que 
deu origem ao 
extremo-Oeste 

Campos de Nerinhê assinalados em mapa de 1876

José Nogueira do Amaral, já 
em idade avançada: 

fatalidade fez do rico 
militar um lendário sertanejo
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Os empresários Genesio Pegoraro e Assis Marcos Gurgacz, respectivamente 
candidatos a presidente e a vice, estão à frente da única chapa ofi cialmente 
inscrita em prazo regulamentar para a eleição da nova diretoria executiva da 
Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic). O protocolo da chapa 
Juntos Somos Mais Fortes foi feito na quarta-feira (14) na secretaria da enti-
dade, pouco depois do anúncio dos nomes na tradicional reunião de diretoria. 

A eleição da nova diretoria, com mandato de um ano, será realizada na quin-
ta-feira, 29 de abril, com primeira convocação às 18h. Pela primeira vez na 
história da entidade, que no início de abril comemorou os seus 61 anos de fun-
dação, a eleição não ocorrerá de forma presencial. Os associados em dia com 
a entidade vão participar e votar a partir de uma plataforma virtual (Zoom).

A AMIC PR solicitou na última quarta-feira (14), a 
prorrogação do prazo do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e do ITBI (Impostos de Trans-
missão de Bens Imóveis) do Município de Cas-
cavel.

A entidade direcionou os ofícios com a so-
licitação ao prefeito, Leonaldo Paranhos, e ao 
presidente interino da Câmara de Vereadores, 
Romulo Quintino. No documento, assinado 
pela presidente Sonia Spengler Xavier (foto), 
AMIC PR pede que o IPTU, cujo vencimen-
to está previsto para o dia 26 de abril, seja 
prorrogado para o dia 10 de maio, visto que 
a data do dia 26 é fi nal de mês, gerando 
muitos transtornos de caixa aos contribuin-
tes. Já em relação ao ITBI, devido à alta 
procura pelo bom desconto oferecido, os 
tabelionatos não estão conseguindo fazer o 
serviço e corresponder a alta demanda que 
estão tendo. 

Toledo e Cascavel Futsal realizam nesta 
sexta-feira (16), o Clássico da Soja, pelo 
Campeonato Paranaense. O jogo aconte-
ce no Ginásio Alcides Pan, em Toledo, às 
19h00. A Serpente chega para esse duelo 
como líder isolada do estadual com nove 
pontos e 100% de aproveitamento. Já o 
Toledo realizou apenas dois jogos e apa-
rece na 14º posição, com apenas um pon-
to. A partida acontecerá sem a presença 
de público e com transmissão pelo You-
Tube e Facebook do Cascavel Futsal.

A Secretaria de Assistência Social do 
município de Cascavel alertou esta se-
mana que é fake news a informação 
sobre um processo seletivo que circula 
nas redes sociais. A Prefeitura de Cas-
cavel não abriu vagas de emprego no 
Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) para contratação de novos 
servidores. Nenhum processo seletivo 
está aberto e os concursos públicos são 
divulgados por meio de canais ofi ciais e 
imprensa.Um novo decreto municipal fl exibilizou 

as restrições para conter o avanço da 
covid-19 em Cascavel. Uma das mudan-
ças amplia o horário de atendimento do 
comércio em geral que poderá funcionar 
das 6h até meia-noite, inclusive acade-
mias de ginásticas e shoppings centers. 
Em todos esses casos, é necessário que 
se observe a limitação de 50% da capaci-
dade de ocupação. O comércio de alimen-
tos como restaurantes, pizzarias, lancho-
nete, confeitarias e food trucks poderão 
funcionar das 6h à 00h, permitindo-se o 
funcionamento 24 horas por meio da mo-
dalidade de entrega. Os estabelecimentos 
terão que respeitar o limite de 50% e não 
há mais necessidade de trabalhar com 
sistema de reservas, nem de enviar à Se-
cretaria de Finanças a lista de reservas. 
O toque de recolher passa a ser das 00h 
às 5h. Atividades ao ar livre em espaços 
públicos, visitação a parques, lago mu-
nicipal e zoológico estão liberadas com 
restrições de 50% da capacidade. As ins-
tituições religiosas poderão funcionar das 
6h às 00h, todos os dias, limitada a 50% 
da capacidade.

Além do deputado federal José Carlos 
Schiavinato (PP), o coronavírus levou 
esta semana outra liderança regional. 
Faleceu na madrugada de quarta-fei-
ra (14) o ex-prefeito de São Pedro do 
Iguaçu, Francisco Dantas de Souza 
Neto, o Chiquinho (PSD). Ele estava 
internado em Assis Chateaubriand. 
Devido ao agravamento do quadro 
necessitou ser intubado no último dia 
5 de abril, mas não resistiu e faleceu.  
Chiquinho foi prefeito de São Pedro do 
Iguaçu em três oportunidades. Ele ad-
ministrou o município de 1997 a 2004 
e de 2017 a 2020. No ano passado de-
cidiu não concorrer à reeleição.

Um projeto de extensão da Unioeste em Foz do Iguaçu está promovendo visitas 
virtuais entre pacientes internados com covid-19 e familiares. Denominado “Huma-
nização à assistência dos pacientes hospitalizados com covid-19”, a iniciativa está 
em atividade no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu desde a última semana. “Sabe-
mos a importância da família nesse momento”. A ideia de realizar o trabalho foi da 
acadêmica do 3º ano do curso de Enfermagem Fabiana Coltro Bezagio. A estudante 
cumpria estágio no hospital e sentiu a necessidade desse vínculo entre a família e o 
paciente, visando diminuir a ansiedade de pacientes e familiares.

Chapa única na Acic Prorrogação de prazo

Clássico da Soja Fake news

Novo decretoChiquinho

Projeto da Unioeste 
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Assis Marcos e Genesio Pegoraro protocolam a chapa na Secretaria. 
Quem recebe o documento é Ana Claudia Gofredo Assessoria




