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SALDO POSITIVO
Cascavel é a cidade que mais gerou empregos no Paraná no mês de março, conforme dados divulgados esta 

semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Foram 598 vagas, o que corresponde a 
mais mais de 1/4 dos cargos criados em toda a região Oeste, que fechou com saldo de 2.078 empregos. Representa 

também, 5,2% de todos os empregos formais criados entre os 399 municípios paranaenses.
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Confi ra mais notícias através 
do nosso portal pretonobranco.com.br
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FIQUE LIGADO

O s conceitos da administração 
municipal vêm mudando nas 
últimas décadas. Desde o ano 
2.000, com a criação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Comple-
mentar nº 101, os gestores passaram a seguir 
princípios mais rígidos de planejamento, con-
trole, responsabilidade e transparência.

A LRF veio atender aos anseios da socieda-
de, que queria seriedade, comprometimento 
e efetiva administração dos recursos públicos. 
Há ainda um longo caminho a ser percorrido 
e o Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Paraná (Crea-PR) entende e traba-
lha para que isso se concretize.

Uma das formas de contribuição do Cre-
a-PR aos municípios e, consequentemente, 
à sociedade, está no programa “Agenda Par-
lamentar - O Paraná em Debate”. É uma ini-
ciativa apartidária que tem como propósito 
apresentar aos administradores proposições 
nas áreas das Engenharias, Agronomia e Geo-
ciências que podem ser incorporadas a qual-
quer plano de governo, com o objetivo de pro-
mover mais qualidade de vida à população. 
O Conselho disponibiliza, ainda, Cadernos 
Técnicos e dos Estudos Básicos de Desenvol-
vimento Municipal (EBDMs), materiais pro-
duzidos por profi ssionais técnicos altamente 
especializados.

Entre as principais propostas da Agenda 
Parlamentar está a conscientização da impor-
tância de se ter um quadro técnico de profi s-
sionais que possibilite a elaboração e gestão 
de projetos com os recursos disponibilizados 
pelos governos estadual e federal e até de or-
ganismos internacionais.

Para o sucesso de qualquer gestão é neces-
sário que o município valorize - e tenha em 
seu quadro técnico - profi ssionais devida-
mente habilitados, com carreiras e salários 
adequados, que possibilitem a capacitação, 
o desenvolvimento e a permanência do co-
nhecimento acumulado, para o exercício de 
importantes funções públicas.

O Crea-PR entende que profi ssionais com 
esse perfi l podem contribuir com as gestões 
municipais, indicando e aplicando ferra-
mentas modernas que permitem melhorar 
a efi ciência da administração pública. Com 
isso, teremos a utilização efi caz dos recursos 
públicos e, consequentemente, cidades mais 
justas e humanizadas.

Além disso, como presidente do Crea-PR 
posso afi rmar que essas cidades se fortalece-
rão a cada dia a partir da construção coletiva 
- sempre sob uma liderança fi rme e incorrup-
tível, aberta a olhares de especialistas e para a 
participação de seus habitantes.

Participação, aliás, que é incentivada e pra-
ticada no Conselho, com nossas Entidades de 
Classes (Associações, Sindicatos, Institutos e 
Clubes) das Engenharias, Agronomia e Geoci-
ências. Entidades que também estão à dispo-
sição para participar das discussões de todas 
as questões relacionadas às nossas profi ssões 
e das políticas públicas relacionadas a elas.

A gestão que queremos, profi ssional e par-
ticipativa, é possível. E o Crea-PR é um aliado 
nesta jornada.

A gestão profi ssional 
que queremos em 
nossas cidades

1º DE MAIO
1966 - Associação Rural de Cascavel tem o 
nome alterado para Associação Sindical Rural 
de Cascavel. No ano seguinte receberá a deno-
minação defi nitiva de Sindicato Rural Patronal.

2 DE MAIO
1960 - Anulada pela Justiça a decisão da Câ-
mara de empossar como prefeito o presidente 
Valdir Ernesto Farina, que assumiu alegando 
ausência prolongada do prefeito Helberto 
Schwarz.

3 DE MAIO
2002 - Criada a Cooperativa de Piscicultura do 
Oeste do Paraná (Coopeixe). 
1930 - Nasce em Tapera (RS), o criador do 
Autódromo de Cascavel, Zilmar Antônio Beux.

4 DE MAIO
1952 - Chega a Cascavel o padre Luiz Luíse, 
para assumir as funções de vigário da Paró-
quia de Nossa Senhora Aparecida, na época 
próxima à atual igreja de Santo Antônio.
1981 - Inaugurada a Companhia de Desenvolvi-
mento de Cascavel (Codevel), fruto do desen-
volvimentismo vigente na época.

5 DE MAIO
1978 - Papa Paulo VI cria a Diocese de Cas-
cavel, já determinando a preparação para a 
Arquidiocese.
1983 - Entra em operação a primeira das 18 
unidades geradoras de energia da hidrelétrica 
de Itaipu.

7 DE MAIO
1842 - Exploradores curitibanos abrem pica-
da dos “Campos dos Biturunas” a Palmeira, 
passando por União da Vitória. Será conhecida 
como “Estrada de Palmas”.

6 DE MAIO
1908 - Lei Estadual nº 815 cria a Cidade de 
Guaíra.

1953 - Começa a circular 
o Correio d’Oeste (foto), 
primeiro jornal de Casca-
vel, de Celso Formighieri 
Sperança.
1954 - Lei estadual 1.894 
cria o Departamento de 
Fronteiras, com auto-
nomia administrativa 
e diretamente subordi-
nado ao governador do 

Estado, extinguindo o Departa-
mento do Oeste, criado em outubro de 1947.
1989 - Criada a Associação dos Jornalistas 
Profi ssionais de Cascavel.
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CHARGE

A semana não foi boa 
para o futebol profi ssio-
nal de Cascavel. As duas 
equipes que representam 
a cidade tiveram reveses 
no Campeonato Parana-
ense de Futebol. 

O FC Cascavel perdeu 
seis pontos por ter usa-
do um atleta irregular na primeira partida 
do campeonato e caiu da liderança para a 
quinta posição na tabela. O clube culpa o 
sistema da Federação que seria falho e diz 
que vai recorrer.  Difícil imaginar que o re-
curso vingue, mas é uma esperança para o 
torcedor. 

Mas, o pior da semana foi o fi asco envol-
vendo o Cascavel Clube Recreativo (CCR) 
depois que a Federação Paranaense de Fu-
tebol levou à público a informação de que o 
time teria falsifi cado exames de covid para o 
jogo diante do Athletico. 

No campo a coisa já não andava bem 
para o CCR, que amarga a última posição 
na tabela. Fora de campo a coisa tende a 
piorar. Já começou logo depois daquele jogo, 
quando a história veio à tona. O técnico 
Luiz Carlos Cruz pediu demissão do cargo 

depois dos testes falsos 
terem sido revelados pela 
Federação, sendo seguido 
pelo preparador físico e 
por alguns atletas. 

O clube e seus dirigen-
tes deverão sofrer penas 
severas no Tribunal de 
Justiça Desportiva do Pa-

raná (TJD-PR). Há quem defenda, inclusive, 
a exclusão do CCR do próprio Campeonato 
Paranaense, o que já é mais difícil, pois de-
penderia de uma decisão administrativa da 
própria Federação. 

Mas, a coisa deve evoluir para outros ce-
nários, muito além do campeonato. A Polí-
cia Civil já abriu um inquérito e vai apurar 
as responsabilidades. Muito provavelmente 
depois do inquérito concluído e, dependen-
do das conclusões, a situação poderá ser ju-
dicializada pelo Ministério Público.

Se os fatos denunciados pela Federação 
forem comprovados, a punição precisa ser 
exemplar. Pois além de envergonhar a sua 
torcida e a própria cidade, cujo nome es-
tampa na camiseta, fi caria evidente que os 
responsáveis cometeram um crime contra a 
saúde pública. 

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

Revés 
no futebol

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Guaíra.
1953
o Correio d’Oeste (foto), 
primeiro jornal de Casca-
vel, de Celso Formighieri 
Sperança.
1954
cria o Departamento de 
Fronteiras, com auto-
nomia administrativa 

Estado, extinguindo o Departa-

Josimar Correia, gerente de compras da 
rede Muffatão, sempre acompanhando 
o PRETO NO BRANCO.

Ricardo Rocha

FIQUE LIGADO

Presidente do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR)
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O vereador licenciado Alécio Espínola (PSC), aper-
ta o tratamento de saúde tentando apressar a re-
cuperação e retornar ao mandato. Ele quer reas-
sumir na próxima semana e encara resistência 
da família. A orientação médica também é por 

mais dias afastado do trabalho. Alécio tenta 
se manter isolado, medicando crise de an-
siedade acentuada há cerca de 45 dias. Ele 
está instalado na chácara do colega Vilmar 
Melo, em São Salvador. As visitas têm se 
resumido a pouco colegas do Legislativo.

Terminando a gestão na presidência da ACIC, o empre-
sário Michel Lopes passa o bastão ao sucessor Genésio 

Pegoraro e entrará em novos projetos. Contrariando es-
peculações de bastidores, entre eles não consta ne-
nhum de cunho eleitoral. Ele nunca foi fi liado a par-

tido, nem pretende se vincular. Não é candidato.

Criticar é direito do usuário de serviços públicos ou particulares, desde que 
observada a legislação. Quando acionada, a Justiça avalia possíveis abusos e 
a retratação pode ser uma consequência. Foi o que aconteceu com o ex-ser-
vidor do Consamu, Juliano Bernardino Neres. Ele postou mensagens em 2019 
contra a direção do Consórcio, usando termos como improbidade, corrupção 
e desvios. Ao se retratar, reconheceu excesso ao colocar em dúvida a conduta 
dos então administradores. Fica o registro.

O ex-vice-prefeito Maurício Theodoro assume a provisória do PSDB disposto a revitalizar o par-
tido em Cascavel. Ele não é pré-candidato a deputado, mas garante que o partido terá nomes lo-
cais na disputa. Um deles poderá ser o do ex-vereador Leonardo Mion, que deixa o Solidarieda-
de e retorna ao ninho tucano. Reforçar a atuação nos bairros e interior, mapeando prioridades 
estruturais e sociais de cada região é meta. Prestes a ser liberado pela Justiça, o ex-governador 
Beto Richa avalia disputar a Câmara, Senado ou o governo do Paraná. Boa sorte

Um dos mais disciplinados integrantes da base governista, o vereador ree-
leito Contador Mazutti (PSC), usou a tribuna no início da semana cobrando 
Leonaldo Paranhos. Ele quer mais atenção, porque não consegue espaço na 
agenda do prefeito. Algumas demandas da pauta de reivindicações do político 
emperraram e o eleitor dele cobra resultados. Mazutti também quer conversar 
sobre disputar a eleição de deputado no próximo ano. Paranhos já disse que 
seus candidatos à Assembleia serão Rômulo Quintino (PSC), Gugu Bueno (PL) 
e Adelino Ribeiro (PSC).

O presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, acompanha de 
perto as questões da empresa em Cascavel. No aspec-
to técnico, sustenta estar empenhado na execução de 
melhorias e manutenção. Quanto ao político, a priorida-
de não é a mesma. Stabile busca absorver críticas, si-
nalizando desinteresse em confrontar. A coluna soube 
que indícios de graves irregularidades detectados pela 
direção estadual foram encaminhados à Polícia e estão 
sendo investigados. Barulho grande.

Alécio, volta ou não? 

Michel não é candidato 

Postagens retratadas 

PSDB renova plumagem

Mazutti na ofensiva 

Sanepar, sem confronto 

POLÍTICA

Maurício e esposa Maria com os fi lhos Fábio e Heitor

☆ O secretário de Gestão e Planejamen-
to, Édson Zorek, confi rma que estão sendo 
feitos levantamentos sobre impacto fi nan-
ceiro do repasse da infl ação aos salários 
dos servidores. O dissídio fecha em maio e 
a categoria pede cerca de 10%. A folha da 
prefeitura soma cerca de R$ 35 milhões.

☆ O vereador Sergi-
nho Ribeiro (PDT) 

não se abalou com 
notícia da CGN 

sobre denún-
cia anônima 
encaminhada 

ao Ministério Público contra ele. O 
fato aconteceu em 2019 e acusou uso 
irregular de verba da prefeitura em 
evento promovido por ele. O MP ainda 
não fechou o caso e o político garante 
a inexistência de irregularidades.

☆ As agências de publicidade Engenho de 
Ideias (Porto Alegre), Trade (Curitiba) e Du-
dacom (Cascavel) classifi caram na licita-
ção da prefeitura de Cascavel. NTV, Vivas 
e Blanco foram desclassifi cadas. O valor é 
de R$ 3 milhões.

☆ A vereadora Beth Leal (Republicanos, 
apertou o passo na busca de efetivo maior 
para a Patrulha Maria da Penha. Ela apro-
vou Indicação pedindo reforço urgente na 
atual equipe de cinco guardas municipais 
cumprindo escala 12 por 36. Estatísticas 
mostram que a violência doméstica não 
para de crescer.

O vereador licenciado Alécio Espínola (PSC), aper-
ta o tratamento de saúde tentando apressar a re-
cuperação e retornar ao mandato. Ele quer reas-
sumir na próxima semana e encara resistência 
da família. A orientação médica também é por 

mais dias afastado do trabalho. Alécio tenta 
se manter isolado, medicando crise de an-
siedade acentuada há cerca de 45 dias. Ele 
está instalado na chácara do colega Vilmar 
Melo, em São Salvador. As visitas têm se 
resumido a pouco colegas do Legislativo.

Alécio, volta ou não? 
Terminando a gestão na presidência da ACIC, o empre-
sário Michel Lopes passa o bastão ao sucessor Genésio 

Pegoraro e entrará em novos projetos. Contrariando es-
peculações de bastidores, entre eles não consta ne-
nhum de cunho eleitoral. Ele nunca foi fi liado a par-

tido, nem pretende se vincular. Não é candidato.

Michel não é candidato 

tido, nem pretende se vincular. Não é candidato.

O presidente da Sanepar, Cláudio Stabile, acompanha de 
perto as questões da empresa em Cascavel. No aspec-
to técnico, sustenta estar empenhado na execução de 
melhorias e manutenção. Quanto ao político, a priorida-
de não é a mesma. Stabile busca absorver críticas, si-
nalizando desinteresse em confrontar. A coluna soube 
que indícios de graves irregularidades detectados pela 
direção estadual foram encaminhados à Polícia e estão 

Sanepar, sem confronto 

O secretário de Cultura e Esporte, Luiz Ernesto Pereira, terá o 
ex-vereador Carlinhos Oliveira (PSC), na equipe. O anúncio será 
feito nas próximas horas pelo prefeito Leonaldo Paranhos. Pro-
fessor de Educação Física e desportista com trânsito no setor, 
Carlinhos deixará a gerência da Fundação de Cultura e Espor-
te, assumindo o posto do demissionário diretor de Esportes, 
Pedro Litron. Uma das prioridades é agilizar os processos de 

chamamento para repasse de recursos às modalidades.

Carlinhos na SECESP
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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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N a entrevista especial deste mês, a 
Associação dos Jornais e Portais 
do Interior do Paraná - ADI-PR, 
da qual o jornal Preto no Branco 

é associado, falou com exclusividade com 
o Secretário de Estado da Agricultura, Nor-
berto Ortigara. Na conversa, Ortigara desta-
cou, entre outras coisa o que o Estado tem 
feito para a agricultura e enfatizou o lança-
mento do Banco do Agricultor Paranaense, 
que vem para oferecer condições mais van-
tajosas de fi nanciamento para o pequeno 
produtor rural.  O secretário também des-
tacou os avanços que houve no controle da 
febre aftosa e o lançamento de novo edital 
do programa Compra Direta Paraná.

ADI - O que o Estado tem feito para a agri-
cultura, particularmente a familiar? 
Norberto Ortigara - O Paraná tem talvez a 
agricultura mais diversifi cada do Brasil por-
que está em uma faixa de transição climáti-
ca. É também um estado com característi-
cas de pequena e média propriedade, mas 
onde se produz quase de tudo. Normal-
mente, o grande produtor acaba se viran-
do, está vinculado a uma integração maior, 
a uma grande cooperativa, a estruturas co-
merciais. A parte hipossufi ciente tem nossa 
atenção e há várias ações do Estado, tanto 
para melhorar a produção e renda quanto 
para tornar um pouco mais confortável a 

correto da água, especialmente em méto-
dos poupadores.

ADI – O Estado está prestes a receber o 
certifi cado internacional de livre de febre 
aftosa sem vacinação. O que isso signifi -
ca?
Ortigara - Depois de muitas décadas de 
vacinação conseguimos mostrar ao mun-
do que temos capacidade técnica de ação, 
que temos boa qualidade e preço compe-
titivo. Nós fi zemos nosso trabalho, instala-
mos barreiras, criamos a Adapar, criamos 
um fundo com mais de 80 milhões de reais 
para eventual indenização, aperfeiçoamos 
os cadastros, aumentamos a vigilância ati-
va e passiva e implantamos métodos efi -
cientes no combate da enfermidade. Isso 
levou o Ministério a permitir a suspensão 
da vacina e a declarar como área livre da 
doença sem uso da vacina. Agora, já com 
relatoria aprovada pelos peritos técnicos 
da Organização Mundial de Saúde Animal, 
esperamos receber, em 25 de maio, o cer-
tifi cado internacional de área livre, conco-
mitantemente com o pleito que fi zemos 
de isolar o Paraná de um grande bloco de 
14 estados que são livres de peste suína 
clássica. O temor é que uma eventual rein-
trodução da doença no norte ou nordeste 
do Brasil derrube o nosso status, por isso 
pedimos o isolamento. Essas duas ações 
permitem sonhar em conquistar novos 
mercados dos quais estávamos alijados de 
concorrer. A eliminação da vacina aumen-
ta a nossa responsabilidade porque temos 
de aumentar a vigilância para não haver a 
reintrodução da enfermidade.

ADI – O Estado também está prestes a lan-
çar novo edital do Compra Direta Paraná?

O Paraná se preocupa 
em melhorar a renda do produtor 
e tornar sua vida mais confortável

Norberto Ortigara

Secretário da Agricultura destaca que o Banco do Agricultor Paranaense vem para 
oferecer condições mais vantajosas de fi nanciamento para o pequeno produtor

tação de assistência técnica para que essas 
pequenas cooperativas recebam profi ssio-
nais dedicados e que deem um impulso. 

ADI– O Banco do Agricultor Paranaense 
também tem a intenção de reduzir os cus-
tos para os agricultores familiares?
Ortigara - O Estado sempre teve em men-
te que precisava oferecer condições mais 
vantajosas de fi nanciamento para deter-
minadas cadeias da produção da pequena 
propriedade, além de repassar recursos a 
fundo perdido. Pelo Banco do Agricultor 
Paranaense, o Estado vai bancar no todo 
ou em parte o juro do fi nanciamento de in-
vestimentos em algumas atividades, como 
as produções de leite, peixe, horticultura, 
pinhão, erva-mate, café, bicho da seda, 
além da agroindústria familiar e cooperati-
vas. Também estimulamos aproveitamen-
to racional de fontes renováveis de energia, 
pois estamos desperdiçando uma capaci-
dade gigantesca de geração a partir de bio-
massa, que é abundante em nosso meio na 
forma de bagaço e palha de cana, e dejetos 
de suínos e aves e leite, ou pela geração a 
partir do sol. No Banco do Agricultor Para-
naense, também há estímulo para projetos 
de irrigação. Embora tenhamos um bom 
regime de chuvas no Paraná, temos perdas 
frequentes. É muito inteligente que volte-
mos os nossos olhos para o uso racional e 

ENTREVISTA

Há várias ações do Estado, 
tanto para melhorar a 
produção e renda quanto 
para tornar um pouco mais 
confortável a vida com 
estradas e habitação”

É muito inteligente 
que voltemos os nossos 
olhos para o uso racional 
e correto da água, 
especialmente em métodos 
poupadores

Vamos comprar gêneros 
alimentícios de associações 
e pequenas cooperativas da 
agricultura familiar para 
entrega às entidades que se 
dedicam a vulneráveis

A eliminação da vacina 
aumenta a nossa 
responsabilidade porque 
temos de aumentar a 
vigilância para não haver a 
reintrodução da febre aftosa

vida com estradas e habitação. Entre elas, 
há o programa Coopera Paraná, com vistas 
a ajudar na gestão e dar apoio formal para 
que elas se estruturem da roça até o con-
sumidor. Vamos publicar o segundo edital 
de apoio fi nanceiro às iniciativas de coope-
ração ou de associativismo no meio rural. 
Além disso, estamos viabilizando a contra-

Ortigara - Em 2020, destinamos R$ 20 mi-
lhões de forma emergencial e promove-
mos compra de diversos produtos, entre-
gues diretamente a centenas de entidades 
que cuidam de vulneráveis. Foi importante 
naquele período da pandemia. Agora, esta-
mos lançando um programa, que se torna 
política de Estado com a edição do Decreto 
7306 pelo governador. Teremos um edi-
tal de compra, com dispensa de licitação, 
contemplando R$ 27 milhões. Vamos com-
prar gêneros alimentícios de associações 
e pequenas cooperativas da agricultura 
familiar para entrega às entidades que se 
dedicam a vulneráveis. Há 1207 cadastra-
das, que atendem mais de 250 mil pessoas. 
Isso tem duas virtudes: mantém o campo 
produzindo e viabiliza comida na mesa 
das parcelas mais vulneráveis. Os recursos 
são do fundo de Combate à Pobreza, que 
é proveniente de um ICMS adicional sobre 
alguns produtos. 

Norberto Ortigara, 
secretário de Estado da 
Agricultura do Paraná 
Pedro Ribas/ANPr

Norberto Ortigara, 
secretário de Estado da 
Agricultura do Paraná 
Pedro Ribas/ANPr
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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

O Paraná fechou o primeiro trimestre entre os cinco es-
tados que mais abriram vagas formais em 2021, total 
de 78.484. respondendo por 9% de toda a geração de 
empregos com carteira assinada no País. Os setores 
que mais se destacaram em março no Paraná foram o 
da Indústria Geral, com maior participação da Indústria 
de Transformação, Comércio, Construção, Agricultura 
e Serviços. “O desempenho consolida o Estado como 
um dos protagonistas na retomada do crescimento do 
País”, afi rmou o governador Ratinho Junior. 

Segundo o Caged, os 15 municípios que mais geraram 
empregos em março foram Cascavel (598), Londrina 
(567), Toledo (526), Cambé (491), Apucarana (403), 
Araucária (341), Pato Branco (315), Ibiporã (313), Ara-
pongas (306), Paraíso do Norte (279), São Mateus do 
Sul (253), Rolândia e Umuarama (245), Palotina (226) 
e São José dos Pinhais (202). Os resultados também 
foram expressivos em Medianeira (199), Palmas (166), 
Ortigueira (164) e União da Vitória (162).

O Ministério da Saúde decidiu incluir as grávidas e 
puérperas (mulheres no período pós-parto) no grupo 
prioritário para receber a vacina contra a covid-19, A 
coordenadora do Programa Nacional de Imunização 
(PNI) do ministério, Franciele Francinato, disse que a 
medida foi tomada em razão da situação preocupante 
da pandemia no Brasil e visto que grávidas e puérpe-
ras têm risco maior de hospitalização por covid-19.  “A 
vacinação deve começar a partir do dia 13 de maio”, 
informou.

Para a próxima etapa de imunização contra a Covid-19, 
a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) 
estima que vai aplicar as doses contra a doença em 
1.172.000 de pessoas que fazem parte do grupo com 
comorbidades, grávidas e mulheres que tiveram fi lho 
recentemente (também com comorbidades).  Segun-
do o ministério da saúde, o risco de tomar a vacina é 
menor do que o benefício que a imunização pode tra-
zer para as gestantes.

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou dois pro-
jetos de decreto legislativo que reconhecem a ocorrên-
cia de estado de calamidade pública em 44 cidades 
do Paraná. A matéria avançou após receber votos 46 
favoráveis e três contrários. O pedido dos municípios 
é para a renovação da situação de calamidade até o 
dia 30 de junho de 2021. Cascavel, Francisco Bel-
trão, Santa Terezinha de Itaipu e Siqueira Campos, 
estão entre esses municípios.

O Paraná poderá ter acesso irrestrito ao mercado mun-
dial de carnes a partir dos próximos meses. No dia 27 
de maio, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
deve formalizar o reconhecimento do estado como ter-
ritório livre de febre aftosa sem vacinação,  abrindo a 
possibilidade de exportação para importantes destinos, 
como Japão, Coreia do Sul e México, países que hoje 
o Paraná não acessa por causa da restrição sanitária.

O Paraná é protagonista entre as universidades estadu-
ais brasileiras. A UEL aparece como a 4ª melhor esta-
dual do Brasil, seguida pela UEM em 6ª, Unicentro em 
7ª e Unioeste em 8ª posição. Fechando a lista das 25 
melhores estão: UEPG em 11ª, Uenp em 17ª e Unespar 
na 24ª colocação. “Essa classifi cação evidencia um 
crescimento qualitativo das nossas universidades esta-
duais no cenário nacional”, destacou o superintendente 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

As universidades estaduais do Paraná se destacaram 
na avaliação do Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 di-
vulgado pelo Ministério da Educação (MEC). As univer-
sidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), 
Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), 
do Centro-Oeste (Unicentro) e do Norte do Paraná (Ue-
nop) conquistaram conceito 4. A Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar) fi cou com conceito 3. O IGC varia 
de 1, a nota mais baixa, a 5, o conceito máximo. 

A Frente Nacional de Prefeitos avaliou com “surpresa e 
decepção” a decisão da Anvisa de vetar a importação 
da vacina russa Sputink V para o Brasil. O consórcio de 
prefeitos esperava a deliberação da compra de 30 mi-
lhões de doses do imunizante. “O consórcio, agora, se 
prepara para reavaliar os termos da negociação contra-
tual à luz dos pontos indicados pela agência reguladora, 
em busca de uma solução que acelere o calendário de 
imunização das cidades brasileiras”, diz a FNP em nota.

Leiloados no último dia 7, quatro aeroportos do Para-
ná (Afonso Pena, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu) 
devem receber as primeiras obras previstas em edital a 
partir de 2022. Até lá, o grupo CCR Aeroportos, que arre-
matou 15 aeroportos dos blocos Sul e Centro, terá pela 
frente uma série de trâmites burocráticos para assumir 
completamente a operação dos locais.

O deputado federal Valdir Rossoni 
assumiu, nesta terça-feira, 27, seu 
segundo mandato como deputado 
federal, em Brasília, na vaga dei-

xada por Schiavinato, vítima da co-
vid-19. Rossoni vai ter 16 meses 

para solidifi car o mandato, se 
deseja disputar a reeleição, 
mas existe a possibilidade 
dele tentar a vaga para de-
putado estadual.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afi rmou 
que o retorno gradativo das aulas presenciais na rede 
estadual de educação deve começar no mês de maio. 
O Governo do Estado emitiu um pedido de antecipação 
da vacinação dos profi ssionais e trabalhadores da Edu-
cação ao Ministério da Saúde.

O Paraná registrou o me-
nor número de novos ca-
sos de Coronavírus desde 
novembro na semana en-
tre 18 e 24 de abril. Neste 
período, foram registradas 
14.508 novas pessoas 
contaminadas, segundo 
o Boletim Epidemiológico 
publicado no domingo, 
25, pela Secretaria da 
Saúde. A última vez que o 
patamar de casos esteve 
abaixo da casa dos 15 
mil foi na semana de 1.º 
a 7 de novembro de 2020, 
quando foram registrados 
11.151 casos.

De acordo com levantamento do instituto, realizado 
entre 12 e 16 de abril, 55% dos brasileiros são contrá-
rios à abertura de igrejas na pandemia. Foram ouvidos 
2.176 eleitores, por meio de entrevistas pessoais e 
telefônicas. No começo de abril, o Supremo Tribunal 
Federal, por 9 votos a 2, manteve a proibição de cultos 
e missas presenciais na pandemia.

O partido Novo abriu 
edital para o curso de 
formação de candidatos 
para os cargos de depu-
tado federal e estadual, 
visando a eleição de dois 
de outubro de 2022 – a 
prioridade vai ser para 
postulantes à Câmara Fe-
deral. No Paraná, dirigen-
tes do partido articulam o 
ex-candidato à Prefeitura 
de Curitiba no ano pas-
sado, João Guilherme de 
Moraes, para concorrer 
a uma das 30 vagas da 
bancada paranaense em 
Brasília.

Nesta sexta-feira (30) será inaugurada a primeira usina 
termelétrica pública a biogás do país, em Ponta Grossa. 
Os convites para o evento começaram a ser distribuí-
dos na terça-feira (27) e uma das autoridades que esta-
rá presente é o ex-prefeito Marcelo Rangel.  “Finalmente 
conseguimos. A primeira é de Ponta Grossa. Valeu uma 
vida dedicada ao meio ambiente”, ressalta Rangel.

O município de Apucarana conhecido como ‘a capital 
do boné’ está investindo pesado para se tornar tam-
bém a ‘capital da máscara cirúrgica’. As indústrias 
do setor de confecção estão instalando novas unida-
des, importando máquinas da China e contratando e 
treinando novos colaboradores para atender a grande 
demanda pelos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI). O novo negócio está contribuindo para a autos-
sufi ciência do Brasil em máscaras.

Livre da Aftosa

Ranking nacional

Bem avaliadas

Surpresa e decepção

Aeroportos

Posse 

Retorno gradativo

Em queda

Igrejas

Eleições

Termelétrica em PG
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da Máscara 

Empregos

Ranking de empregos
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No grupo II
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A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou dois pro-
jetos de decreto legislativo que reconhecem a ocorrên-
cia de estado de calamidade pública em 44 cidades 
do Paraná. A matéria avançou após receber votos 46 
favoráveis e três contrários. O pedido dos municípios 
é para a renovação da situação de calamidade até o 

O deputado federal Valdir Rossoni 
assumiu, nesta terça-feira, 27, seu 
segundo mandato como deputado 
federal, em Brasília, na vaga dei-

xada por Schiavinato, vítima da co-
vid-19. Rossoni vai ter 16 meses 

para solidifi car o mandato, se 
deseja disputar a reeleição, 
mas existe a possibilidade 
dele tentar a vaga para de-
putado estadual.

Posse 



PRETO NO BRANCO .7SEXTA-FEIRA 30 DE ABRIL DE 2021

O agricultor paranaense passa a 
contar a partir desta semana com 
um programa de crédito exclu-
sivo com juros subsidiados pelo 
Governo do Estado. A operação é 
garantida pelo Banco do Agricul-
tor Paranaense, lançado pelo go-
vernador Ratinho Junior no Palá-
cio Iguaçu. O alcance é estimado 
em R$ 500 milhões. 

A proposta é alavancar investi-
mentos por meio da equalização 
de taxa de juros em diversas ati-
vidades agropecuárias, além de 
promover inovação tecnológica, 
sustentabilidade, geração de em-
prego e melhoria da competitivi-
dade do produto paranaense.

Para isso, o Estado vai compen-
sar o agricultor, por meio da Fo-
mento Paraná, com o reembolso 
de até 3 pontos porcentuais do 
juro contratado junto às institui-
ções financeiras que trabalham 
com crédito rural – neste primei-
ro momento estão credenciados 
o Banco do Brasil, o Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Ex-
tremo Sul (BRDE) e cooperativas 
de crédito.

Ou seja, dependendo do en-
quadramento dentro do progra-
ma e das condições do emprés-
timo, o financiamento será a juro 
zero para o agricultor, com os 
encargos ficando sob responsabi-
lidade do Governo. Há, ainda, ca-
rência mínima para o pagamento 
da primeira prestação, variável de 
acordo com cada linha de crédito.

“Qualquer lugar do mundo só 
vira uma potência quando des-
cobre o que faz de melhor. No 
Paraná o que sabemos fazer de 
melhor é produzir alimentos. 
Hoje, exportamos comida para 
centenas de países e o agronegó-
cio é responsável por cerca de um 
terço do Produto Interno Bruto 
(PIB) do nosso Estado. Então, o 
Governo tem responsabilidade 
de incentivar a criação de um 
ambiente de negócios que favo-
reça o setor”, destacou Ratinho 
Junior. “O Banco do Agricultor 
Paranaense é inédito no País”.

De acordo com a lei aprova-
da pela Assembleia Legislativa, 
a subvenção está autorizada 
para cooperativas e associações 
de produção, comercialização 
e reciclagem, e a agroindústrias 
familiares, além de projetos que 
utilizem fontes renováveis de 
geração de energia e ou destina-
dos à irrigação, entre outros. O 
financiamento será operado no 
âmbito do Programa Paraná Mais 
Empregos.

“O Estado propõe uma política 
bastante agressiva no sentido de 
o dinheiro ser barato para o pro-
dutor. O agro é o setor que pode 
liderar a retomada da economia 

Governo viabiliza meio bilhão de reais 
para alavancar agricultura familiar 

Programa arrojado e inédito no País possibilita que, em determinadas situações, as taxas de juros sejam abatidas em 100%

depois da pandemia e estamos 
trabalhando todos os dias para 
isso”, disse o secretário estadual 
da Agricultura e do Abastecimen-
to, Norberto Ortigara.

Irrigação e cooperativas
Uma das linhas oferecidas é para 
projetos de irrigação, com sub-
venção para financiamento de até 
R$ 850 mil. Nesse caso, os agricul-
tores familiares, de forma geral, e 
os médios e grandes produtores 
da região do Arenito Caiuá (No-
roeste) poderão equalizar até 3% 
de taxas de juros ao ano. Para mé-
dios e grandes produtores até 2%. 
Serão beneficiados projetos para 
a produção de grãos, pastagens, 
forragens, mandioca, café, frutí-
colas, flores e olerícolas.

Na linha destinada ao aumento 
de produção, inovação e aprimo-
ramento dos processos de coope-
rativas da agricultura familiar há 
possibilidade de subvenção para 
obras civis, aquisição e instala-
ção de máquinas e equipamen-
tos e para projetos e prestação de 
serviços de assistência técnica. A 
equalização é para valores de até 
R$ 1 milhão por CNPJ.

Já para aquelas que tiverem fa-
turamento anual no limite de R$ 
4,8 milhões, a compensação pode 
chegar a 3% em investimentos 
produtivos e integralização de co-
tas-partes. Projetos de inovação e 
investimentos produtivos das co-
operativas com faturamento en-
tre R$ 4,8 milhões e R$ 16 milhões 
podem equalizar até 2% anuais.

Agroindústrias e leite
Projetos de implantação, expan-
são, modernização e adequações 
para atendimento a exigências 
sanitárias em agroindústrias 
também estão previstos na lei. 
As operações podem ter equali-
zação de juros de até 3% ao ano 
se a agroindústria se localizar em 
município com Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) abai-
xo da média estadual ou o fatura-
mento estiver no limite de R$ 4,8 
milhões.

No caso dos demais municí-
pios ou o faturamento se posicio-
nar até R$ 16 milhões, a subven-
ção será de 2%. A compensação, 
no entanto, fica restrita ao valor 
financiado que não superar R$ 
165 mil por CPF ou R$ 300 mil por 

GERAL

O Banco do Agricultor Paranaense foi lançado pelo governador Ratinho Junior no Palácio Iguaçu Jonathan Campos/AEN

ção ou impermeabilização de re-
servatórios e cisternas.

Podem se credenciar agricul-
tores familiares com declaração 
de aptidão ao Pronaf em todos os 
municípios. A compensação será 
de 3% ao ano independentemente 
da localização da propriedade. Ou 
seja, se a operação for contratada 
com taxa inferior, o proprietário 
poderá abater 100% dos juros.

A produção de mudas, plantio, 
replantio e manutenção de flores-
tas com pinheiro e erva-mate que 
tiver financiamento de até R$ 165 
mil por CPF também está integra-
da ao pacote. Para agricultores fa-
miliares do Pronaf, em municípios 
com IDH abaixo da média estadu-
al, a equalização será de até 3%. Os 
demais de 2%.

Piscicultura e orgânicos 
A mesma compensação da taxa de 
juros em 3% se dá para agriculto-
res do Pronaf em municípios com 
IDH baixo e de 2% nos demais 
municípios para ações voltados 
para a piscicultura. O financia-
mento, contudo, não deve ultra-
passar R$ 165 mil.

O decreto estabelece as mesmas 
condições para diversos proje-
tos relacionados a outras cadeias 
produtivas, como da seda, café, 
olerícolas, floricultura e fruticultu-
ra, além de sistemas de produção 
orgânica ou agroecológica. Se a 
linha de crédito tiver taxa de juros 
inferior a 3%, a equalização será 
de até 100%.

Energia renovável 
O Banco do Agricultor Paranaen-
se prevê também subvenção para 
operações em obras civis, aquisi-
ção de materiais e equipamentos 
e na elaboração de projetos de ge-
ração de energia a partir de fontes 
renováveis. Se enquadram ações 
do modelo solar fotovoltaica e 
biomassa, com prioridade para 
projetos relacionados à Geração 
Distribuída ou Geração Isolada.

Serão passíveis do benefício va-
lores financiados de até R$ 500 mil 
para energia solar fotovoltaica e de 
até R$ 1,5 milhão em biomassa. A 
equalização é de 3%.

O decreto estipula que, de for-
ma excepcional, programas de 
apoio à irrigação e de fomento ao 
uso de fontes de energia alternati-
vas no âmbito do Banco do Agri-
cultor Paranaense terão equaliza-
ção integral das taxas de juros em 
contratações efetivadas até 31 de 
dezembro de 2022.

A concessão se deve aos impac-
tos da pandemia da Covid-19 na 
economia paranaense, além das 
severas estiagens verificadas em 
2020 e a necessidade de reduzir 
custos de produção.

CNPJ.
Em projetos de pecuária leiteira, 

o decreto também prevê a equa-
lização para valor financiado que 
não exceda R$ 165 mil por CPF, 
destinado à compra de matrizes, 
instalações, equipamentos e im-
plementos que melhorem a pro-
dutividade, qualidade, adequação 
sanitária e renovação genética do 
rebanho.

A subvenção é de 3% para os 
agricultores familiares com de-
claração de aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) e 
propriedade em município com 
IDH abaixo da média estadual. 
Para outras cidades, de 2%.

Água, pinhão e erva-mate 
O decreto privilegia, ainda, proje-
tos capazes de viabilizar a produ-
ção de água, com aumento de va-
zão de minas, córregos e riachos, 
e a captação ou represamento de 
águas pluviais. O investimento 
não pode exceder R$ 50 mil e deve 
se destinar à aquisição de ma-
teriais, equipamentos e serviços 
para adequação de microbacia, 
proteção de nascentes e constru-
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CASCAVEL

Os cursos são ofertados em cinco câmpus: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

A Universidade Estadual do Oes-
te do Paraná (Unioeste) abriu na 
última segunda-feira (26) as ins-
crições para o vestibular 2021. 
São ofertadas 1.230 vagas em 65 
cursos de graduação. As inscri-
ções seguem até o dia 04 de ju-
nho no site www.unioeste.br e as 
provas devem ser aplicadas no 
dia 04 de julho.  

Das 1.230 vagas, metade é re-

servada para estudantes que cur-
saram o Ensino Médio em esco-
las públicas e que não possuem 
nenhuma graduação em ensino 
superior. Os cursos são oferta-
dos em cinco câmpus: Cascavel, 
Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Marechal Cândido Rondon e To-
ledo.

A taxa de inscrição é de R$ 180. 
Quem se inscrever e fizer o paga-

mento até 21 de maio terá des-
conto, com redução para R$ 161.

A isenção da taxa de inscrição 
poderá ser feita durante todo 
o período de inscrição – do dia 
26 de abril até 04 de junho. Vale 
lembrar que para tentar a isen-
ção é preciso ter o CadÚnico 
válido. Todas as informações ne-
cessárias para realizar o processo 
no site www.unioeste.br .

A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Cascavel lançou edital 
para mais um Processo Seletivo 
Simplificado para contratação 
de estagiários para área pedagó-
gica. São 180 vagas para auxiliar 
de regência de classe e quatro 
vagas para auxiliar de classe es-
pecial. As inscrições vão até a 
próxima terça-feira (04/05).

A seleção é para estudantes 
de Ensino Médio do Magisté-
rio, acadêmicos de Pedagogia, e 

Criado com o propósito de fo-
mentar o empreendedorismo 
feminino, o Banco da Mulher 
Cascavelense (BMC) se trans-
formou em uma importante 
ferramenta na retomada eco-
nômica e tem auxiliado em-
preendedoras ao conceder 
empréstimos subsidiados às 
empresas administradas por 
mulheres.

Os empréstimos também 
podem ser feitos por mulheres 
que ainda não formalizaram 
empresas e estão buscando a 
abertura de um negócio, mes-
mo ainda na informalidade.

Desde sua criação 248 mulhe-
res já foram beneficiadas com a 
liberação de R$ 1.433.800,00.

Os juros dos empréstimos 
são totalmente subsidiados 
pelo Município de Cascavel. 
“Hoje, o credenciamento vi-
gente prevê um valor  de até R$ 
1 mil para pessoas físicas, R$ 5 
mil para microempreendedo-
ras individuais e R$10 mil para 
empresas de pequeno porte, 
mas já estamos trabalhando em 
um segundo credenciamento e 
este terá um aumento na linha 
de crédito, o que possibilitará  a 
empresária fazer uma tomada 
de R$ 2 mil, para pessoas físi-
cas, MEI R$ 7 Mil  e Microem-
presa e Empresa Pequeno Porte 
até R$12 mil”, disse a secretária 
de desenvolvimento econômi-
co, Hivonete Piccoli.

A empresária Camila Araújo 
sempre sonhou em empreen-
der. Formada em Administra-
ção de empresas, ela esperava 
uma oportunidade para ter o 

próprio negócio e viu no Banco 
da Mulher a oportunidade. “O 
crédito fez toda a diferença na 
minha decisão. Da forma como 
é ofertado, o parcelamento, ju-
ros, tudo contribui para o em-
preendedorismo”, avalia.

Para Camila Araújo, o Banco 
da Mulher foi um pontapé ini-
cial, o grande incentivador na 
abertura da empresa, em plena 
pandemia.  “Projetos como es-
tes fazem diferença na vida das 
mulheres. O que mais chama 
atenção neste projeto é o prazo 
de pagamento das parcelas e os 
juros acessíveis”, afirma.

 Acesso
Para ter acesso ao programa, 
as mulheres precisam procurar 
um dos pontos de atendimento 
instalados na sala do empresá-
rio, no Paço Municipal, Espaço 
Empreender situado no Quios-
que no centro da cidade (Ave-
nida Brasil com a Rua Sete de 
Setembro) na Sala de Atendi-
mento na Região Norte e na Van 
Itinerante do Banco da Mulher.

“Este programa fortalece a 
economia, dá suporte para que 
a mulher tenha a oportunida-
de empreender. Temos tido 
muitas mulheres formalizando 
suas empresas, sem contar que 
o programa prevê o prazo de 36 
meses para fazer o pagamento. 
Neste período de pandemia, o 
Banco da Mulher Cascavelense 
se tornou mais uma ferramen-
ta da retomada econômica em 
Cascavel”, concluiu a secretá-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico.

Secretaria de Educação abre inscrições 
para Processo Seletivo de Estágio

Banco da Mulher já 
liberou mais de R$ 1,4 
milhão em empréstimos 
subsidiados

pós-graduandos em Educação 
Especial, que têm interesse em 
realizar estágio curricular não 
obrigatório e remunerado nas 
escolas e Cmeis (Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil) 
da rede municipal de ensino de 
Cascavel.

A seleção dos candidatos será 
por meio das notas finais obtidas 
nas disciplinas cursadas e con-
cluídas pelos estudantes e cons-
tantes do Histórico Acadêmico/

Escolar e para tanto é necessário 
que o estudante tenha completa-
do ao menos o primeiro período 
do curso. Interessados podem se 
inscrever gratuitamente, exclu-
sivamente pela internet. O link 
para inscrição está disponível no 
Portal do Município, na aba Se-
cretaria de Educação. Após efe-
tivar a inscrição o candidato terá 
prazo, previsto no edital, para a 
apresentação da documentação 
necessária.

Unioeste abre inscrições 
para 1.230 vagas em 65 
cursos de graduação
Interessados podem se inscrever até 04 de junho e as provas 
devem ser aplicadas no dia 04 de julho

A Van Itinerante do Banco da Mulher é um dos pontos de atendimento para repas-
sar informações sobre o beneficio
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CASCAVEL

Um novo momento para o plano 
de expansão do Sistema Fecomér-
cio Sesc Senac PR foi vivenciado na 
última segunda-feira (26), durante 
evento on-line de lançamento do 
Hotel Sesc Cascavel. O evento foi 
transmitido ao vivo e contou com 
a presença do presidente do Sis-
tema Fecomércio Sesc Senac PR e 
vice-governador do Paraná, Darci 
Piana; do prefeito de Cascavel, Le-
onaldo Paranhos; do diretor regio-
nal do Sesc Paraná, Emerson Sex-
tos e de várias outras autoridades. 

O Hotel Sesc Cascavel terá aces-
so pela BR-277, na altura do Km 
568, ao lado da praça de pedágio 
nº 3 da Ecocataratas. As obras de 
mais de 16,7 mil metros quadra-
dos serão divididas em três fases, 
totalizando 36 meses para sua 
conclusão – sendo que as fases 1 e 
2 devem ser concluídas em até 18 
meses.

Estão previstas a construção 
do prédio principal com 60 aco-
modações e chalés com 10 aco-
modações – podendo receber até 
174 hóspedes –, parque aquático, 

complexo esportivo, churrasquei-
ras, quiosque com lanchonete e 
academia, café e bar, restaurante, 
centro de convenções com capa-
cidade para 500 pessoas, business 
center, brinquedoteca e lojas.

O empreendimento, localizado 
em uma área de mais de 886 mil 
metros quadrados, terá um dos 
maiores investimentos da institui-
ção. “Fico muito feliz e agradecido 
por poder lançar uma obra desse 
porte na cidade do Cascavel, que 
irá beneficiar os trabalhadores 
do comércio e comerciantes com 
uma infraestrutura completa de 
lazer para dias de descanso, suas 
merecidas férias, localizado na 
região Oeste do nosso estado. Os 
recursos financeiros para a obra 
giram em torno de 80 milhões. 
Com todo o mobiliário necessário 
chegará num valor aproximado de 
90 milhões investidos”, pontuou o 
presidente do Sistema Fecomércio 
Sesc Senac PR, Darci Piana. 

“Hoje é um dia muito especial 
para Cascavel e para todo o Pa-
raná. O grande benefício desse 

investimento é a possibilidade de 
receber aproximadamente 20 mil 
pessoas por ano, aquecer o setor 
gastronômico, o nosso comércio, 
o relacionamento e consolidar a 
vida das pessoas que também pre-
cisam ter um espaço de lazer como 
esse. Vim em nome da população 
de Cascavel agradecer pela con-
fiança de escolher a nossa cidade 
estrategicamente para receber 
esse grande empreendimento”, fri-
sou o prefeito, Leonaldo Paranhos.    

Todo o projeto foi pensado vi-
sando à sustentabilidade, adotan-
do estratégias como o reaproveita-
mento da água pluvial para serem 
utilizadas no sistema de irrigação 
e de sanitários, captação de água 
por meio de poços artesianos, 
sistema de aquecimento de água 
com 96 placas solares com sistema 
de apoio a gás, produção de ener-
gia com 299 placas fotovoltaicas, 
estação de tratamento do esgoto 
sanitário, compostagem dos re-
síduos sólidos gerados no restau-
rante e nos serviços periódicos de 
podas de árvores e de jardinagem.

O vice-governador e presidente do Sistema Fecomério, Darci Piana, e o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, no lançamento da obra Divulgação

A Prefeitura de Cascavel inaugu-
rou na última quarta-feira (28) o 
quarto Ecoponto da cidade. Ele 
fica no Bairro Brasília e servirá de 
base de apoio para as famílias da 
região que vivem da reciclagem.

O barracão construído pelo 
município em parceria com a 
Itaipu recebeu investimento de 
R$ 865 mil, é equipado com estei-
ras, carrinhos, prensas, balanças, 
mesas e tem caminhão exclusivo 
para coleta seletiva de lixo. Ele 
está localizado na rua Noel Rosa 
esquina com Valmor Frasson. São 
520 metros quadrados de área 

Inaugurado no Brasília o 
quarto Ecoponto de Cascavel 

construída, dois reservatórios 
para captação de água da chu-
va com capacidade para dez mil 
litros cada, cozinha, refeitório e 
banheiros.

O Ecoponto do Brasília tem ca-
pacidade para funcionar em três 
turnos de serviço, e possibilidade 
de inserir até 50 trabalhadores, 
processando 100 toneladas de 
material por mês.   

Na unidade acontece o recebi-
mento dos resíduos recolhidos 
das residências, onde os coletores 
fazem a triagem, enfardam e em 
seguida destinam para a comer-

Hotel Sesc Cascavel terá capacidade 
para receber 20 mil pessoas por ano 
Obra será construída próximo a praça de pedágio da BR 277 e tem previsão para ser entregue 
no prazo de 36 meses

cialização.
O secretário de Meio Ambiente 

Nei Haveroth, diz que o investi-
mento no Ecoponto “proporcio-
na muito além de condições de 
trabalho e renda, os coletores te-
rão equipamentos de segurança 
e orientações no funcionamento 
administrativo, com o acompa-
nhamento do município”.

Cascavel agora tem quatro Eco-
pontos. Além do Brasília, há ou-
tros três no Cascavel Velho, Me-
lissa e no Santa Cruz. A intenção 
é ampliar para mais regiões da 
cidade como parte do programa 
de educação ambiental da po-
pulação. A meta é conscientizar 
mais pessoas sobre a necessidade 
de reciclar, diminuindo o impac-
to do lixo comum.  
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TISSIANE MERLAK | Cascavel
Considerado o segundo Natal 
para o comércio, o Dia das Mães 
este ano tem uma missão ainda 
maior no comparativo com os 
anos anteriores: fazer com que os 
lojistas consigam suprir ao me-
nos um pouco a queda no volu-
me de vendas nos últimos meses 
por conta do coronavírus.

Essa é a perspectiva da Fran-
ciele Schmit Souza, que abriu 
em fevereiro do ano passado 
uma pequena loja de confecções 
no bairro Floresta e, de lá pra cá, 
tem fechado os meses pratica-

Comércio espera recuperar movimento no Dia das Mães 
mente no vermelho. Para tentar 
reduzir os custos, ela fechou a 
loja física, na Avenida Papagaios, 
e desde meados de novembro do 
ano passado, optou pela loja on-
-line. “Trabalhei por muitos anos 
como funcionária de uma rede 
com cinco lojas em Cascavel e via 
o movimento que eles tinham. 
Encontrei uma sala comercial no 
bairro onde moro, num custo que 
eu tinha certeza que poderia pa-
gar, contratei uma funcionária e 
veio a pandemia”.

Segundo ela, o ‘abre e fecha’ do 
comércio e a queda na circulação 

de pessoas fez com que o fatura-
mento mal desse para pagar as 
contas. “Por meses não tive salá-
rio, fui me virando como podia 
até que sentei com meu esposo 
e resolvi deixar tudo na internet. 
Meu custo foi quase a zero e ago-
ra estou conseguindo quitar as 
contas que ficaram para trás”.

Para o Dia das Mães, Franciele 
disse que a expectativa é excelen-
te. “No ano passado eu vendi dois 
mil reais em todo mês de maio. 
Para uma loja física, isso não é 
nada. Agora, sem contas, abasteci 
meu estoque com produtos no-

vos já da estação, a coleção de ou-
tono inverno está linda, e já desde 
o dia 20 de abril estou vendendo 
presentes para as mães. E o me-
lhor, com o mínimo de despesas”.

E a expectativa de Franciele se 
estende para todo comércio va-
rejista. De acordo com Leopoldo 
Furlan, responsável pelo Sindilo-
jas, a previsão é que, com a aber-
tura do comércio neste período e 
a melhora em relação ao setor de 
saúde, deve fazer com que o mo-
vimento nos próximos dias au-
mente nas ruas de Cascavel.

“O comércio em geral vem so-

frendo quedas constantes no seu 
movimento nos últimos meses. 
Somente esse ano são cerca de 
15% de queda nos meses de ja-
neiro a abril em comparação ao 
mesmo período do ano passado”, 
cita Furlan.

Para ele, o comércio precisa dar 
uma reviravolta e o Dia das Mães 
será uma data excelente para isso. 
“O comércio voltou a funcionar 
normalmente, mesmo porque 
não vemos superlotação nas lojas 
de pequeno porte, que é quem 
mais sentiu os impactos diretos 
da queda no faturamento”.

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Após um ano de incertezas em 
relação a economia mundial, 
com a pandemia do corona-
vírus, o Oeste do Paraná tem, 
novamente, o que comemorar.

Em um levantamento feito 
pelo Preto no Branco junto aos 
dados do CAGED (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados), os municípios da 
região Oeste fecham o primeiro 
trimestre de 2021 com balanço 
positivo nas contratações com 
carteira assinada.

Segundo os dados do CA-
GED, somente no mês de mar-
ço foram 16.989 admissões no 
período, contra 14.911 desliga-
mentos; saldo de 2.078 empre-
gos no mês.

O número é bem acima do 
que no mesmo período do 
ano passado, quando a região 
fechou com saldo negativo 
em relação a admissões e de-
missões. Em março de 2020, 
conforme dados do Cadastro, 
14.785 pessoas foram contrata-
das e 15.068 foram demitidas; 
déficit de 283 postos de traba-
lho.

Dos 50 municípios do Oeste, 
o destaque nas contratações 
no mês de março foi Cascavel 
com 5.916 admissões no perí-
odo. Mesmo com as 5.318 de-
missões, o saldo fechou com 
598 contratações no período; 
média de 19 empregos criados 
por dia.

No segundo lugar de contra-

Oeste gera quase 17 mil empregos em março 
No saldo, entre admissões e demissões, contratações superam em mais de dois mil postos os desligamentos

Em todo Paraná, o setor de construção civil é um dos destaques na geração 
de empregos Geraldo Bubniak/AEN

Anahy -15
Assis Chateaubriand 18
Boa Vista da Aparecida 15
Braganey 3
Cafelândia 118
Campo Bonito -3
Capitão Leônidas Marques -13
Cascavel 598
Catanduvas 10
Céu Azul -16
Corbélia 7
Diamante do Sul 0
Diamante D Oeste 4
Entre Rios do Oeste 33
Formosa do Oeste 22
Foz do Iguaçu -154
Guaíra -35
Guaraniaçu 17
Ibema -20
Iguatu -1
Iracema do Oeste 12
Itaipulândia -15
Jesuítas 9
Lindoeste -12

Marechal Cândido Rondon 98
Maripá 6
Matelândia 105
Medianeira 199
Mercedes 1
Missal -1
Nova Aurora -5
Nova Santa Rosa 38
Ouro Verde do Oeste 6
Palotina 226
Pato Bragado 38
Quatro Pontes 8
Ramilândia 1
Santa Helena 82
Santa Tereza do Oeste 35
Santa Terezinha de Itaipu 2
São Jose das Palmeiras 7
São Miguel do Iguaçu 102
São Pedro do Iguaçu -13
Serranópolis do Iguaçu -6
Terra Roxa 33
Toledo 526
Tupãssi 5
Vera Cruz do Oeste 3

Confira o saldo de empregos 
dos municípios do Oeste:

tações no Oeste está Toledo. 
Foram 2.539 contratações con-
tra 2.013 demissões; saldo de 
513 novos postos de trabalho.

A terceira cidade da região 
com o maior número de con-
tratações foi Foz do Iguaçu. 
Mesmo gerando 2.155 empre-
gos, a cidade que tem no turis-
mo como sua principal ativida-

de econômica (e uma das mais 
afetadas com a pandemia) fe-
chou o mês de março com sal-
do negativo. No período foram 
2.309 desligamentos, déficit de 
154 vagas.

Se por um lado o turismo 
tem causado números negati-
vos nas contratações em Foz, o 
agronegócio tem gerado, como 

sempre, bons resultados às ci-
dades que são sede das gran-
des cooperativas do Oeste. Ca-
felândia, Medianeira, Palotina, 
Matelândia, Marechal Cândido 
Rondon, e São Miguel do Igua-
çu por exemplo, engrossam os 
números positivos das contra-
tações do Oeste.

Dentre esses municípios o 

que teve o saldo maior (dife-
rença entre admissões e demis-
sões) no período foi Palotina, 
que gerou 226 novos postos de 
trabalho, seguida por Media-
neira com 199, Cafelândia 118, 
Matelândia 105, São Miguel do 
Iguaçu 102, Marechal Cândido 
Rondon com 98 e Santa Helena 
com 82.
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Acontecimentos intensos podem des-
pertar emoções profundas e é preciso 
pensar antes de agir para se manter 
equilibrado. É fundamental saber se va-
lorizar e valorizar também as conquis-
tas que já fez nos últimos tempos. 

Touro  (21/4 a 20/5)
Vale a pena cuidar mais de perto das 
relações e assuntos mais pessoais. 
Algumas mudanças serão mesmo ine-
vitáveis e é importante que você saiba 
ser fl exível e deixar acontecer. Encontre 
tempo também para descansar e cui-
dar de si mesmo. Isso inclui cuidar do 
corpo, da saúde e das emoções. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É importante priorizar e ter alguns mo-
mentos de introspecção e ritmo reduzi-
do. A semana pede um pouco mais de 
silêncio e cautela para não falar alguma 
coisa para a pessoa errada. Por outro 
lado, se tem assuntos pessoais pen-
dentes, pode ser hora de ter a conversa 
e resolver.

Câncer  (21/6 a 21/7)
O céu do momento pede mais atenção 
ao que é mais importante e a proximi-
dade daqueles que você mais ama. Em 
condições normais, seria uma ótima 
semana para vida social. O momento 
pede um pouco mais de egoísmo na 
hora de decidir as coisas. Pense em 
você em primeiro lugar.

Leão  (22/7 a 22/8)
Tudo mais intenso e acontecimentos 
que podem realmente tirar da zona de 
conforto. O ideal é ser fl exível, usar a 
intuição e agir com o coração sempre 
que possível. Tendem a ser dias mais 
produtivos, desde que você esteja mais 
organizado. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Pode ser uma semana intensa em ter-
mos de conversas e comunicação em 
geral. Ao ouvir qualquer coisa, respire 
e tenha certeza de ter entendido corre-
tamente antes de responder. Assuntos 
ligados aos estudos estão em desta-
que. Fazer contatos também pode ser 
favorável. 

Libra  (23/9 a 22/10)
É um bom momento para se organizar 
melhor fi nanceiramente, mas com a ne-
cessidade de tomar cuidado para evitar 
gastos impulsivos e desnecessários. 
Assuntos de trabalho podem ganhar 
velocidade e intensidade e pode ser 
sua chance de colocar novos assuntos 
e projetos em prática. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É hora de olhar para o que está sen-
tindo, para o que deseja e precisa e 
fazer acontecer. Nos relacionamentos, 
surpresas e novidades podem mudar 
o rumo das coisas. Vale a pena estar 
aberto ao novo e não ter medo de se 
deixar surpreender. 

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Imprevistos e contratempos podem pe-
gar em cheio sua rotina e os assuntos 
de trabalho. Mas isso pode mostrar o 
que é prioridade e como conduzir as 
coisas de forma a dar conta do que de 
fato interessa. É hora de repensar tam-
bém hábitos e questões de saúde. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
É hora de intensifi car as atividades de 
prazer e curtir mais a vida. Seja leve, 
aproveite cada momento. Mas os as-
suntos que envolvem responsabilidade 
também estão em destaque em uma 
semana que promete ser produtiva e 
cheia de resultados. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Como os assuntos de família também 
podem se movimentar, e muito, talvez 
seja preciso fl exibilidade e uma boa 
organização de rotina para que você 
dê conta de tudo que precisa resolver 
e fazer. Os assuntos pessoais podem 
trazer emoções à tona, que precisam 
ser observadas e resolvidas.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Vale a pena ter cuidado com a comuni-
cação mais carregada de emoções. O 
céu da semana favorece cursos e es-
tudos. E aumenta muito a sua intuição, 
a inspiração e também a criatividade. 
Podem ser dias mais movimentados e 
com muitas coisas para fazer ao mes-
mo tempo.

Humor

Cruzada

Tomada
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!
 
A sogra
Marido para a mulher: 
– Não, eu não odeio sua família. 
Aliás, gosto da sua sogra muito 
mais do que da minha.

Bar/escola
O Conselho de Educação de uma 
cidadezinha próxima vendeu um 
prédio que havia sido escola. O 
comprador transformou o lugar 
num bar. Um dia, um senhor 
caminhava pelo local com o neto 
quando apontou o prédio. 
– Foi ali que estudei quando eu 
tinha a sua idade. 
– É mesmo? – perguntou o 
garoto. – Quem era o seu barman 
na época?

Interesseiro
– Mamãe, meus amigos estão 
dizendo que eu sou interesseiro.
– Quais amigos, Joãozinho?
– Se você me der 10 reais eu te 
conto.

Dúvida
– Luzinho, rápido, quero saber 
quanto dá oito vezes oito?
– Dá 39!
– Tem certeza?
– O que você quer, velocidade ou 
precisão?

ALIMENTAÇÃO

Em um novo estudo, pesquisa-
dores suecos e dinamarqueses 
pediram a 130 pessoas que 
avaliassem várias imagens de 
maçãs. Obviamente, as com de-
formidades fi caram por último 
na ordem de preferência de con-
sumo. E, mesmo após provarem 
uma versão perfeita, o gosto foi 
considerado horrível — só porque 
tinham acabado de ver a foto de 
uma maçã feia. 

Para a nutricionista Neiva Sou-
za, da VP Centro de Nutrição Fun-
cional, em São Paulo, o resultado 
não é uma surpresa. “Todos os 
sentidos estão envolvidos no ato 
de comer, como visão, olfato e 

tato”, alega. Mas ela ressalta que 
a estética não denota qualidade. 
“Não é uma imperfeição que afe-
tará o sabor ou o balanço nutri-
cional do alimento”, aponta. “Pre-
cisamos dessa consciência para 
evitar o desperdício”.

Dá para salvar?
No que prestar atenção antes de 
descartar o alimento:

- Observe a extensão da man-
cha e se há presença de fungos. 
Se estiverem dominando a fruta, 
melhor jogar fora mesmo. 

- Caso o problema seja localiza-
do, corte a área afetada e descar-
te-a. Se o alimento estiver íntegro 

por baixo e em volta, pode comer.
- Cabe diferenciar as manchas 

típicas da maturação, como as 
pintas da banana. Elas não são 
defeitos.

Alguns dados
 A ONU calcula que aproximada-
mente 1,3 bilhões de toneladas 
de alimentos são descartadas no 
mundo todos os anos.
 O Brasil aparece na relação dos 
10 países que mais jogam comi-
da fora no planeta.
 Uma família média brasileira 
desperdiça cerca de 130 kg de 
alimentos anualmente, segundo 
a Embrapa.

Fruta feia 
não é 

sinônimo 
de ruim 
Já ouviu que as 

aparências enganam? 
Pois é hora de o ditado 

ser levado à feira 

Humor



PRETO NO BRANCO .15SEXTA-FEIRA 30 DE ABRIL DE 2021

Se o Paraná fosse criado, Minas Gerais perderia 
parte de seu território. Essa possibilidade atrasou o 

povoamento do interior paranaense 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

C omandando um projeto de 
desbravamento e posse de ter-
ras entre o Paraná e Mato Gros-
so, João da Silva Machado, o 
Barão de Antonina, tinha duas 

preocupações: domar os índios rebeldes, 
criando instalações adequadas para convi-
vência e catequese; depois, resistir aos inte-
resses militares expansionistas da Argentina.

 Em ofício ao governo provincial paulista 
em 23 de outubro de 1849, Machado chama 
a atenção para a facilidade que seu caminho 
aberto ao Mato Grosso traria para a estrutu-
ra defensiva, “aplanando difi culdades (...) ao 
governo quando tiver de fornecer trem bélico 
para fazer respeitar a extensa fronteira limí-
trofe com diversos estados da América Es-
panhola” (Luiz Adriano Gonçalves Borges, O 

Barão Bandeirante).
No ano seguinte, sob a ameaça expansio-

nista de Oribe e Rosas, o assunto seria consi-
derado seriamente pelo Império. A preocupa-
ção com Paraguai e Argentina crescia porque 
o Paraná em vias de criação teria fronteiras 
despovoadas.

Razões estratégicas
Crescia o apoio à tese de que a autonomia es-
timulava os povos das regiões de fronteira a 
se estruturar para rechaçar qualquer invasão 
estrangeira. 

“Essa nova política possibilitou a criação da 
Província do Amazonas, trazendo, novamen-
te, à tona, a questão da emancipação da 5ª 
Comarca de São Paulo” (Angelo Priori, Lucia-
na Regina Pomari, Silvia Maria Amâncio e Ve-

ronica Karina Ipólito, A emancipação política 
do Paraná).

“Como decorrência da exploração dessa 
vasta área ocidental do Paraná e do conheci-
mento das difi culdades regionais para trans-
formá-la em caminho trivial de passagem 
rumo ao Rio Paraná (que consistia de ponto 
de conexão fl uvial com o Mato Grosso, Oes-
te de São Paulo, Paraguai e Argentina) é que 
iniciou-se o estabelecimento da colonização 
do Oeste do Estado (Fernando Costa Straube 
e Pedro Scherer-Neto, História da Ornitologia 
no Paraná, citando Francisco Ribeiro de Aze-
vedo Macedo [Conquista pacífi ca de Guara-
puava]).

Avança a luta pelo Paraná 
Cartas na mesa, o ano de 1850 começa com 
uma nova e renhida batalha entre adeptos e 
inimigos da criação do Paraná autônomo. 
Antes favorável aos líderes paulistas, que não 
aceitavam perder uma parte importante de 
seu território, a conjuntura agora vai fragilizar 
seus argumentos e colocá-los na defensiva. 
Para aceitar a perda, SP queria o Sul de Minas 
Gerais para compensar a perda de território. 

Atuaram no Senado pela aprovação do Pa-
raná independente o senador Cândido Bap-
tista de Oliveira, o mineiro Honório Hermeto 
Carneiro Leão e o Visconde de Abrantes (Mi-
guel Calmon Du Pin e Almeida [1794–1865]). 
Baiano, diplomata, Miguel Calmon também 
foi ministro da Fazenda. No Senado, como 
Cândido Baptista, representava o Ceará.

Contra a emenda, empenhou-se o sena-
dor Nicolau de Campos Vergueiro, portu-
guês, fazendeiro e representante de Minas, 
apoiado por Francisco de Paula Souza e Mello 
(1791–1854), de São Paulo, e Antonio Francis-
co Hollanda Cavalcanti (1797–1863), de Per-
nambuco.

Agricultura era precária
Carneiro Leão, futuro Marquês do Paraná, su-
geria razões estratégicas para a emancipação: 
“Não seria político discutir todas as razões de 
defesa externa a que é favorável a criação da 
Província de Curitiba [...] todos nós sabemos 
que na Comarca de Curitiba limita o Império 
com a República do Paraguai, e porventura 
com a Confederação Argentina”. 

Não era possível a comunicação com o 
Paraguai, embora limítrofe, pelo Mato Gros-
so nem pela Província de São Paulo, “porque 
nesses pontos o deserto nos separa; pelo Rio 
da Prata, o governo da Confederação Argen-
tina nos proíbe a comunicação”. A solução 
estava no Oeste do futuro Paraná.

Nicolau Vergueiro, o primeiro a explorar 
sem piedade os imigrantes, pôs dúvida até a 
qualidade das terras paranaenses: “O lavrador 
por onde conhece a fertilidade do terreno in-
culto é pelas madeiras; ora, sendo a Curitiba 
coberta de pinhais e de erva-mate, é claro que 
não são boas as terras”.

Para ele, a inexistência de uma agricultura 
desenvolvida na região era a prova de terras 
ruins. “Como é pois que uma população em 
tanto atraso se pode julgar em estado de for-
mar uma Província?”

Na verdade, a agricultura não se desenvol-
via porque os criadores de gado julgavam a 
atividade inferior, cabível só a índios e escra-
vos, que os paulistas levavam para suas fazen-
das. 

Caiar (embranquecer) a população 
Com a proibição de comprar mais escravos 
africanos, a mão de obra disponível sofreu 

valorização porque os fazendeiros de café de 
São Paulo começaram a comprar escravos 
nas províncias vizinhas: Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso e Paraná, já quase sem mão de 
obra.

“Esses escravos, encaminhados para São 
Paulo, eram retirados principalmente de ativi-
dades agrícolas de subsistência. Como resul-
tado, na década de 1850 começou a decair a 
produção de alimentos: feijão, milho, farinha 
de mandioca etc. Ocorreu então um período 
de grande aumento de custo de vida: era a 
primeira grande infl ação da história brasilei-
ra. Na época, o fenômeno era chamado de ca-
restia” (Ruy Christovam Wachowicz, História 
do Paraná).

“Tornou-se então o escravo muito caro para 
ser adquirido pelos proprietários de terras”, 
prossegue Wachowicz, fazendo necessário 
substituir essa mão-de-obra com vantagens. 

“Por outro lado, as elites diretivas do Brasil 
pensavam numa forma de impedir que o país 
se tomasse a maior nação negra do planeta, 
tamanho era o número de africanos trazidos 
ao Brasil desde o século XVI. Era o problema 
do caiamento da população”. 

Reorientação do capital
O interesse das elites brasileiras era um país 
de população branca, mimetizando a ori-
gem europeia da colonização. Pretendiam o 
país majoritariamente branco e não africano. 
“Dentro dessa conjuntura, resolveu o governo 
imperial acelerar a imigração europeia para o 
país” (Wachowicz).

Sem poder comprar escravos legalmente, 
os capitalistas precisavam reorientar seus 
investimentos: “A liberação de capitais resul-
tante do fi m da importação de escravos deu 
origem a uma intensa atividade de negócios 
e de especulação para as condições da épo-
ca. Surgiram bancos, indústrias, empresas de 
navegação a vapor etc” (Bóris Fausto, História 
Concisa do Brasil).

A Lei Eusébio de Queiroz deu corpo a essa 
nova realidade, proibindo o tráfi co intercon-
tinental em 4 de setembro de 1850, mês e ano 
em que também seria promulgada a Lei de 
Terras, engendrada para proteger os latifun-
diários das iniciativas de índios, ex-escravos e 
imigrantes de desenvolver projetos indepen-
dentes do controle imperial.

Terras do Paraná 
não prestam, 

insinua líder mineiro

Senador Cândido Baptista: amigo do Paraná 
e professor da princesa Isabel

Senador Vergueiro: inimigo do Paraná, explorou sem piedade os primeiros imigrantes trazidos 
para trabalhar nas lavouras de café
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A primeira-dama de Cascavel, Fabíola Anselmo Para-
nhos, foi escolhida para presidir a Adamop (Associação 
das Primeiras-Damas do Oeste do Paraná). Fabíola foi 
eleita e tomou posse na função na terça-feira (27) com o 
compromisso de liderar as primeiras-damas da Região 
Oeste, enquanto o marido, Leonaldo Paranhos, lidera os 
prefeitos dos mais de 50 municípios fi liados à Amop – 
Associação dos Municípios do Oeste do Paraná.

Um acidente inusitado aconteceu na madrugada do últi-
mo domingo em Cascavel. Um homem perdeu o controle 
da caminhoneta L200 que dirigia e saiu da pista, batendo 
contra uma estrutura que protegia um poço. Ao sair do 
veículo para verifi car os estragos, ele acabou caindo den-
tro do poço, numa profundidade de aproximadamente 15 
metros. Foram necessárias cerca de duas horas de traba-
lho para resgatar o homem, que resultou com fraturas e 
escoriações.

Adamop

No fundo do poço

No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios 
agricultores têm crédito com juros reduzidos para diversos 
programas. Consulte as vantagens para a sua propriedade. 
Os juros podem chegar a zero para projetos de energias 
renováveis e irrigação.

PEGAPEGA

Crédito com  
juro zero 
para pequenos  
e médios  
agricultores. 

Juros baixos para crescer?  
Fale com o Banco do Agricultor Paranaense.

agricultura.pr.gov.br/Banco-Agricultor

Informe-se no IDR-Paraná do seu município.

A promotoria do Tribunal de Justiça Desportiva do 
Paraná (TJD-PR) divulgou essa semana exemplos 
do que chamou de “nítida adulteração” dos exames 
de covid-19 do Cascavel CR. O caso aconteceu na 
última quinta-feira (22), antes da partida contra o 
Athletico, na Arena da Baixada. Ao todo, 14 pesso-
as, entre elas três atletas, foram denunciadas no 
processo. O clube corre o risco de ser multado em 
até R$ 100 mil e as pessoas envolvidas podem ser 
suspensos do futebol de seis meses a dois anos, 
além de multa. Além da esfera esportiva, o caso 
também passou a ser investigado criminalmente. A 
Polícia Civil já abriu inquérito para apurar as falsifi -

cações e responsabilizar os culpados.

A reunião de diretoria da Acic na manhã de quar-
ta-feira (28) foi a última sob o comando de Michel 
Lopes como presidente da entidade. Michel apre-
sentou um relato das ações de sua gestão e dos 
avanços conseguidos nas áreas institucional, admi-
nistrativa e de soluções empresariais. A diretoria fez 
homenagem ao presidente. Ele recebeu uma placa 
e um vídeo apresentou a síntese da gestão. Emo-
cionado e desejando sucesso ao novo presidente, 
Genesio Pegoraro, Michel agradeceu diretores, as-
sociados, funcionários e todos os parceiros da Acic. 

Foi protocolado essa semana na Assembleia Legislati-
va do Paraná, o Projeto de Lei que institui homeschoo-
ling ou ensino domiciliar na educação básica, formada 
pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio para menores de 18 anos no Estado do Paraná. 
O projeto de lei foi assinado por 18 parlamentares em 
uma ação coordenada pelo deputado de Cascavel Már-
cio Pacheco (foto).

A Câmara de Cascavel aprovou por unanimidade, em 
duas sessões extraordinárias realizadas na terça-feira 
(27), o Projeto de Lei nº 50/2021, que “inclui os profes-
sores e funcionários dos estabelecimentos públicos e 
privados da educação básica e do ensino superior na 2ª 
fase do grupo prioritário do Plano de Operacionalização 
da vacinação contra a covid-19”. O projeto segue para o 
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que deve sancioná-lo 
e promulgá-lo como lei.

Falsifi cação 
de exames

Homenagem 
e emoção 

Homeschooling

Vacina para professores




