
Geral | Página 07 Oeste | Página 13 Esportes | Pagina 16

Campanha Maio 
Amarelo pede mais 
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Desportiva do Paraná 

suspende o Cascavel CR 
por 180 dias
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DE VOLTA ÀS AULAS
A rede estadual de ensino do Paraná voltará gradativamente às aulas presenciais a partir de segunda-feira 
(10). O retorno acontecerá inicialmente em cerca de 200 escolas de diferentes regiões do estado, no modo 
híbrido. Já na rede municipal de Cascavel, mais 10 escolas e 10 Cmeis devem retornar às aulas presenciais 

na próxima semana, seguindo rigoroso protocolo de segurança sanitária.
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FIQUE LIGADO

M ãe, o seu amor 
pelos seus fi lhos 
não cabe dentro 
de si. Ele trans-

borda na forma de carinhos e 
agrados sem fi m.

Você pensa que eu não sei 
que coloca os fi lhos à frente 
de si mesma?

Eu vi que você fi cou sem co-
mer carne para dividir entre 
os fi lhos, enquanto colocava 
no seu prato uma banana...

Disse que não estava com 
frio para cobrir melhor os 
seus pequenos...

Mãe, eu sei que você não 
dormiu quando eu estive do-
ente, quando enfrentei pro-
blemas e quando cheguei tar-
de em casa.

Sei também que se pudes-
se teria me dado a sua saúde 
toda vez que eu tossia sem 
parar, ou toda vez que tive fe-
bre. 

Você me emprestaria sua 
pele quando caí e me ralei; ou 
o seu pulso quando machu-
quei o meu.

Sei que enfrentaria fi las e 
monstros por mim. Que ven-
ceria todo o mal para me pre-
sentear com o bem. 

Que colheria cada grão de 
trigo para me dar de comer e 
captaria cada gota de chuva 
para me dar de beber. 

Que faria das nuvens algo-
dão para me aconchegar.

Seu maior sonho seria me 
privar de toda dor ou sofri-
mento, ainda que voltasse 
tudo contra você. Mas todos 
nós precisamos dos nossos 
próprios tropeços, então 
agradeço por me permitir er-
rar, cair e levantar.

Mãe, eu sei que você sem-
pre zela por mim, e que sente 
a minha falta, ainda que não 
exprima. Que seu coração fi ca 
apertado quando não está por 
perto para me cuidar... e en-
tão faz uma oração para que 
Deus me cuide em seu lugar.

Você é a única que me daria 
o mundo sem nunca espe-
rar nada em troca, pois você, 
mãe, é a personifi cação do 
amor incondicional.

Muito obrigada por você 
existir.

Feliz Dia das Mães a todas!

Mãe é a 
personifi cação 
do amor

8 DE MAIO
Dia do Artista Plástico
1986 - Começa a estadualização da Unioeste, 
integrada por Fecivel (Cascavel), Facisa (Foz 
do Iguaçu), Facitol (Toledo) e Facimar (Mare-
chal Cândido Rondon).
1997 - Mais de mil pessoas reabrem a Estrada 
do Colono (imagem) a golpes de foice, no 
Parque Nacional do Iguaçu, na divisa de Serra-
nópolis do Iguaçu e Capanema.

9 DE MAIO
1930 - Nasce em Curitiba Odilon Damaso 
Corrêa Reinhardt. Será o quarto prefeito de 
Cascavel, em 1964.
1991 - Criação do bairro Jardim Maria Luíza.

10 DE MAIO
1901 - Nasce Jacob Munhak em Itaiópolis 
(SC). Líder da comunidade eslava, vereador 
em Cascavel e Foz do Iguaçu.
1963 - Lei 234 expande signifi cativamente o 
perímetro urbano de Cascavel. Resultado do 
boom madeireiro.
2005 - Instala-se a Academia Cascavelense de 
Letras.

11 DE MAIO
1991 - Prefeitura de Cascavel, Ocepar, Secre-
taria do Estado da Ciência e Tecnologia, Acic 
e Sociedade Rural do Oeste promovem o 1° 
Encontro de Integração Brasil-Paraguai.
1976 - Curso de Ciências de 1.º Grau da Feci-
vel é reconhecido por decreto federal.
1964 - Criação ofi cial do bairro Parque São 
Paulo.

12 DE MAIO
1970 - Câmara aprova proposta do prefeito Oc-
tacílio Mion para constituir o primeiro Distrito 
Industrial de Cascavel. 
1978 - Criado ofi cialmente o Colégio Poliva-
lente de Cascavel, hoje CEEP Pedro Boaretto 
Neto.

13 DE MAIO
1980 - Criado o Município de Jesuítas, emanci-
pando-se de Formosa d’Oeste.

14 DE MAIO
1941 - Getúlio Vargas cria a Comissão de Es-
tradas de Rodagem para os Estados 
do Paraná e Santa Catarina, encar-
regada de construir a atual BR-277.
1959 - Nasce o engenheiro agrôno-
mo e ambientalista Alexandre 
Reyrink (foto). Foi secretário 
municipal da Agricultura.
1980 - Criado o Município de 
Três Barras do Paraná.
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CHARGE

As atividades escolares presen-
ciais foram suspensas em todo 
o país há mais de um ano. Des-
de então a angústia e incerteza 
quanto ao retorno das aulas 
tem pairando na cabeça de 
muitos pais, professores e dos 
estudantes.

Gradativamente escolas têm 
retomado as aulas presenciais, mesmo em meio 
a resistências e polêmicas. Primeiro foram as ins-
tituições privadas, depois as municipais e esta 
semana o Governo do Paraná também anunciou 
o retorno gradativo na rede estadual em modelo 
híbrido. O estado já adiou quatro vezes o retorno 
e agora acontecerá paralelamente com o início 
da vacinação contra a covid-19 dos profi ssionais 
da educação.

Mas, a notícia não agradou a APP-Sindicato, 
que ameaçou greve caso professores e funcioná-
rios sejam obrigados a permanecer nas escolas 
sem terem tomando as duas doses da vacina. O 
sindicato diz que também quer o retorno presen-
cial, mas pede um ambiente seguro para a cate-

goria e aos estudantes. 
De fato, manter professores 

e alunos em espaços fecha-
dos pode aumentar o risco da 
transmissão do vírus. Num 
país em que o número de ca-
sos e de mortes por covid-19 
bate trágicos recordes diários, 
a apreensão de quem tem de 

enfrentar essa realidade é compreensível. 
Por outro lado, existe a preocupação com os 

problemas cognitivos, de aprendizado, e psico-
lógicos enfrentados por crianças e adolescentes 
diante das aulas online. E há ainda aquela par-
cela de alunos que não conseguem sequer aderir 
ao modelo online pelos mais variados motivos. 
Por isso, muitos pais defendem com razão a volta 
das aulas presenciais. 

Por todos esses argumentos o assunto divide 
bastante a opinião no debate. E essa divisão au-
menta ainda mais a necessidade dos cuidados 
para criar um ambiente escolar livre de infecções, 
observando todas as medidas de prevenção para 
o bem estar social e para a saúde pública.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

A polêmica 
volta às aulas

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Marco Aurélio Beck Lima, diretor da Imo-
biliária Beck Lima, sempre acompanhando 
o PRETO NO BRANCO.

Carina Walker

FIQUE LIGADO

Jornalista e investidora

 - Getúlio Vargas cria a Comissão de Es-
tradas de Rodagem para os Estados 
do Paraná e Santa Catarina, encar-
regada de construir a atual BR-277.

 - Nasce o engenheiro agrôno-
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Miguel
DIAS
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O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, disse se-
mana passada ao apresentador Valdomiro Cantini, na 
rádio Massa FM, estar de olho no cenário e consideran-
do disputar cadeira no Senado da República, na eleição 
do próximo ano. Outra possibilidade admitida por ele é 
ser vice na chapa de reeleição do governador Ratinho 
Júnior (PSD). Foi a primeira vez que o gestor comentou 
detalhes em entrevista. Se Álvaro Dias fi car fora da dis-
puta, tudo fi cará facilitado, reconhece.

Depois de décadas uma mulher ocupou a presidência 
da Câmara de Cascavel. Terça-feira (04), a segunda se-
cretária Beth Leal (Republicanos), comandou a sessão 
legislativa por alguns minutos. Ela assumiu enquanto 
o segundo vice-presidente, Josias Souza (MDB), fazia 
pronunciamento na tribuna. O vice em exercício Rômu-
lo Quintino (PSC) e o secretário Aldonir Cabral (PL), não 
estavam no plenário. Ano que vem Beth poderá disputar 
a sucessão de Alécio Espínola. Ela já tem apoio da com-
panheira de partido, Ódina Silva, mulher do vice-prefeito 
Renato Silva.

Os dirigentes da concessionária não deixaram perguntas sem respostas, encarando a 
sabatina pesada feita por vereadores que não afi naram na audiência pública, quarta-
-feira (05), no plenário da Câmara de Cascavel. De um lado, a concessionária susten-
tando estar investindo quase R$ 48 milhões na manutenção e ampliação dos serviços. 
De 2004 até agora foi mais de meio bilhão de reais. Do outro, parlamentares ouriçadas 
com tarifas altas e seguidas falhas no abastecimento. A falta de água será banida, 
garantiram os interpelados, prometendo azeitar o canal de comunicação. Frente aos 
custos, complicado mesmo é a empresa cobrar mais barato pelos serviços. A equipe 
local da Sanepar, dirigida pela gerente regional Rita Camana (foto), recebeu elogios. O 
evento foi promovido pelo presidente em exercício do Legislativo, Rômulo Quintino. 
Participaram os diretores Sergio Wippel, de Operações; Leura Lucia Conte de Oliveira, 
de Investimento; e Fernando Mauro Nascimento Guedes, Adjunto de Governança, Ris-
co e Compliance. De Curitiba, o presidente Cláudio Stabile fez participação online.

Calma, não é o ex-vereador Roberto, no-
meado na Defesa Civil, e sim o apresen-

tador Gustavo Parra, desde se-
gunda-feira passada o novo 
âncora do Balanço Geral 
Oeste. Entre 11h50 e 14h25 
a missão é consolidar o 
programa como porta-voz 

das bandeiras regionais, 
enfatiza o empresário 

Leonardo Petrelli (foto), 
presidente do grupo. “Estamos empenhados na 
transformação da marca e operações em Toledo, 
Cascavel e Foz do Iguaçu”, destaca. “Somam-se a 
isso a volta do talento de Vagner Krazt ao Cidade 
Alerta, a chegada da sucursal do portal RIC Mais 
e a entrada da multiplataforma de estilo de vida 
TOPVIEW, conclui. O gerente regional de jornalis-
mo, Edivaldo Candido, lidera a equipe de repórte-
res e produtores.

O dinossauro radialista Djalma Santos é um dos polivalentes veteranos 
que resistem em pendurar as chuteiras. Ele toca programa diário na 
comunitária Oeste FM 104,9 - entre 8 e 10 horas, emparceirado com o 
empresário João Cunha e ao lado da comunicadora Ju 
Civa, há seis anos responsável pela emissora sediada 
no Parque da Expovel e aguardando aumen-
to de potência. Completando 33 anos no 
trecho, Djalma atuou nas cascavelenses 
Colméia, Cidade e Capital, TVs Tarobá 
e Carimã, além da rádio Mundial, de 
Toledo. Saúde a todos.

Caso o interino Rômulo Quintino não dê o caneta-
ço antes de deixar a presidência, caberá ao titular 
Alécio Espínola decidir se autoriza percentual de 
repasse da infl ação à folha dos 191 servidores da 
Câmara. Segundo o procurador Jurídico, Anderson 
Carvalho (foto), mesmo em 
tempos de pandemia a legis-
lação permite por não se tra-
tar de aumento real e existir 
dinheiro no orçamento. 
Alguns vereadores 
concordam, outros 
entendem não ser 
momento apro-
priado e temem 
retaliação 
popular. A folha 
bruta é R$ 1,3 
milhão.

A julgar pelo que está dizendo 
o prefeito Leonaldo Paranhos, agora é sério. Ele confi rma 
empenho pessoal na costura de cargo no time do gover-
nador Ratinho Massa para o ex-deputado Adelino Ribeiro 
da Silva (foto). Às vésperas de deixar o comando da Se-
cretaria de Obras, o político quer retornar à Assembleia 
em 2023 e deve encaixar na Superintendência da Casa 
Civil, trabalhando junto aos prefeitos paranaenses. Adeli-
no vai sair do PSC e para a vaga dele na SESOP os basti-
dores cogitam a volta de Fernando Dillenburg, atualmente 
na confortável chefi a do Paraná Cidade Regional. Outro 
cotado é o secretário da Casa Civil, Cletírio Feistler.

Paranhos de 
olho no Senado 

Beth Leal 
na presidência 

Câmara x Sanepar 

Parra na RIC Record 

Djalma na Oeste FM 

Salários da Câmara 

Adelino fora 
da prefeitura 

POLÍTICA

Ju Civa e Djalma, na Oeste FM

☆ Alécio Espínola reassumirá nesta sexta-feira 
(07) o mandato e presidirá a sessão da próxima 
segunda-feira (10). Ele fi rmou compromisso com 
a família de reduzir o ritmo e continuar o tratamen-
to sem furar a rotina de medicamentos.

☆ O suplente Misael Júnior (PSC), que ocupava 
vaga durante licença médica do vereador Alécio 
Espínola e fez defesas apaixonadas do governo 
Leonaldo Paranhos, se despediu dos colegas na 
sessão da terça-feira (04). Foi elogiado e está 
pronto para reassumir como diretor da ACESC. 
Mesmo com vedações por conta da pandemia, a 
renomeação dele é permitida por se tratar de repo-
sição. O cargo permaneceu vago.

☆ No início da semana três secretários recebe-
ram agradecimentos feitos da tribuna pelo verea-
dor Melo (Progressistas), porque não deixam nada 
sem resposta e atendem com rapidez as deman-
das da população. Foram citados Nei Haveroth, 
Meio Ambiente; Hivonete Picoli, Desenvolvimento 
Econômico; e Simoni Soares, Transitar. O titular da 
SESOP, Adelino Ribeiro da Silva, de saída da pasta, 
está meio devagar e ganhou menção negativa.

☆ Os ex-servidores Sinval Lima e Ademir “Tenen-
te” Sampaio apareceram no plenário da Câmara 
essa semana, recebendo elogios. Vereadores lem-
braram dos bons serviços da dupla na extinta Cet-
trans, mandato passado de Leonaldo Paranhos. 
Em circunstâncias não muito claras os dois en-
traram em rota de colisão com o prefeito e foram 
exonerados.

☆ Remuneração de R$ 27.000,00 por reunião é 
quanto a ex-governadora Cida Borghetti ganhará 
como conselheira administrativa da Itaipu. O Con-
selho se reúne a cada dois meses ou em convo-
cação extraordinária. Recém nomeada em ato do 
presidente Jair Bolsonaro, ela é esposa do depu-
tado federal Ricardo Barros, líder do governo na 
Câmara. Boa sorte.

O empresário cascavelense continua avaliando se é mesmo hora de deixar o PTB que, 
segundo o presidente estadual, Edenilson Tossi, tem interesse em não perder a lide-
rança. Nelsinho Padovani se prepara para sair candidato a deputado federal e recebeu 
convites do Republicanos, Progressistas, PSDB e Podemos. A defi nição sairá até junho.

Nelsinho prestigiado

na presidência 

Calma, não é o ex-vereador Roberto, no-
meado na Defesa Civil, e sim o apresen-

tador Gustavo Parra, desde se-
gunda-feira passada o novo 
âncora do Balanço Geral 
Oeste. Entre 11h50 e 14h25 
a missão é consolidar o 
programa como porta-voz 

das bandeiras regionais, 

Câmara. Segundo o procurador Jurídico, Anderson 
Carvalho (foto), mesmo em 
tempos de pandemia a legis-
lação permite por não se tra-
tar de aumento real e existir 
dinheiro no orçamento. 
Alguns vereadores 
concordam, outros 
entendem não ser 

priado e temem 

popular. A folha 

Adelino fora 
da prefeitura 

empresário João Cunha e ao lado da comunicadora Ju 
Civa, há seis anos responsável pela emissora sediada 
no Parque da Expovel e aguardando aumen-
to de potência. Completando 33 anos no 
trecho, Djalma atuou nas cascavelenses 
Colméia, Cidade e Capital, TVs Tarobá 
e Carimã, além da rádio Mundial, de 
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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

O diretor-geral da Secretaria de Saúde, Nestor Werner 
Junior (foto), reiterou às autoridades do Ministério da 
Saúde o pedido já feito pelo governador Ratinho Jú-
nior (PSD) e pelo secretário estadual Beto Preto sobre 
a necessidade de ampliar o envio de vacinas contra 
a covid-19 para trabalhadores da saúde. Segundo da-
dos apresentados pelo diretor geral, a defasagem é de 
78.400 doses para este grupo.

Em novos vídeos obtidos pelo marqueteiro João San-
tana para o PDT, o ex-ministro Ciro Gomes, apontado 
como candidato à Presidência em 2022, tem Lula 
como o alvo. “O governo Lula deu pouco para os po-
bres, e muito para os ricos. Como o Brasil estava tão 
pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que 
Lula cuidou, tirou muito”, provocou.

Os municípios paranaen-
ses receberam em março 
mais de R$754 milhões 
em repasses feitos pela 
Secretaria da Fazenda, 
segundo os dados do Sis-
tema Integrado de Acom-
panhamento Financeiro. 
No acumulado do ano, 
R$ 3,7 bilhões já foram 
transferidos para as 399 
administrações munici-
pais do Paraná.

Itaipu Binacional com-
pleta 37 anos. A usina 
binacional fornece mais 
de 14% de toda a energia 
consumida anualmente 
no Brasil, um país conti-
nental, com 212 milhões 
de habitantes; e quase 
90% do Paraguai.

O deputado estadual 
Mauro Moraes, voltou a 
integrar a Comissão de 
Segurança Pública da 
ALEP (Assembleia Legis-
lativa do Paraná). Líder 
do PSD no Parlamento e 
fundador do Movimento 
Paraná Sem Violência, 
Moraes afi rma que seu re-
torno tem como propósito 
dar celeridade aos proje-
tos do Governo na área da 
segurança e, sobretudo, 
visibilidade às demandas 
das forças policiais, como 
fez durante os anos em 
que atuou como presiden-
te da Comissão.

O período de estiagem 
que afeta as lavouras de 
milho na região Coope-
rativa Copacol interfere 
no bom desempenho da 
cultura e consequente-
mente poderá impactar 
na produtividade. Se por 
um lado as condições 
das lavouras estão sen-
do afetadas pelo défi cit 
hídrico, por outro, o bom 
momento que vive o 
mercado do grão, anima 
os produtores.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou 
portarias de criação de dois programas relacionados à 
rádio e teledifusão. A primeira institui a criação do pro-
grama Digitaliza Brasil, que viabiliza a segunda fase de 
transição do sinal de televisão analógico para o digital.  
Segundo o ministro, o texto de criação do Digitaliza Bra-
sil inclui metas e diretrizes para famílias de baixa renda, 
que deverão ter a transição de sinal custeada pela ar-
recadação do leilão do 5G – que deve acontecer ainda 
neste semestre.

A tecnologia 5G, que deverá chegar ao Brasil até o fi m 
do ano, irá revolucionar toda a sociedade e os meios 
produtivos. “Não se trata de mais um G e sim de um 
guarda-chuva que envolve e potencializa outras tec-
nologias”, afi rma o presidente da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler de Moraes.

O deputado  estadual Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) reafi rmou o trabalho dos 54 parla-
mentares da atual legislatura na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) e destacou que a 
atuação da Casa na defesa dos inte-
resses do Estado fi ca evidente no 
engajamento de todos os deputa-
dos na questão do novo programa 
de concessões de rodovias. “Há 
um posicionamento muito claro 
em defesa do Paraná, 
da nossa economia 
e da nossa gente”, 
disse o deputado.

O deputado federal paranaense Pedro Lupion (foto) é 
um dos indicados pelo Democratas para integrar a Co-
missão que vai discutir mudanças na legislação eleito-
ral brasileira.  A proposta trata da vedação de eleições 
próximas a feriado, e deve ser o ponto de partida para 
novas discussões a respeito de regras e normas para 
as eleições no Brasil.

Repasse 37 anos

Celeridade

Estiagem

Digitaliza 
Brasil

5G

Atuação da Alep 

IndicadoMais Vacinas

Eleições 2022

PELO PARANÁ

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) cobrou do 
Ministro da Economia, Paulo Guedes, mais clareza so-
bre a reforma tributária.  “O senhor ministro deve apre-
sentar algo didático, que seja de fácil compreensão de 
empresários, da população e de governadores, baseado 
na simplifi cação de pagamento de tributos e na manu-
tenção da carga tributária atual, sem aumentos. “Nunca 
recebemos algo desse tipo, que deixasse a reforma tri-
butária compreensível a todos”, concluiu o senador.

O índice de aprovação do XXXI Exame de Ordem no Pa-
raná foi de 20,12%, pouco acima da média nacional, que 
foi de 19,49%, conforme os dados estatísticos divulga-
dos pelo Conselho Federal da OAB. A instituição com 
melhor índice de aprovação foi a Universidade Estadual 
do Oeste Paraná – Francisco Beltrão, com 73,68%; segui-
da da Universidade Estadual de Maringá, com 66,38%.

O Paraná ultrapassou a marca de 1 milhão de parana-
enses com o esquema vacinal completo, ou seja, que 
receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. 
O total de paranaenses vacinados com as duas doses 
equivale a quase 10% da população do Estado, estima-
da pelo Ranking de Vacinação, e a 21% das pessoas que 
fazem parte dos  grupos prioritários previstos no Plano 
Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

Reforma tributária

Exame da Ordem

1 milhão

O deputado federal Rubens Bueno (foto) 
apresentou projeto que prevê a mobiliza-

ção de profi ssionais aposentados, 
estudantes da área da saúde e 
alistados no serviço militar para 
o controle de epidemias e em si-
tuações de calamidade pública. 

“Nosso objetivo é ampliar o número 
de profi ssionais disponíveis 
para atuar na linha de frente 

no combate a pandemias, 
como a da Covid 19 que 

o Brasil enfrenta hoje”, 
disse o deputado

Mobilização 
apresentou projeto que prevê a mobiliza-

ção de profi ssionais aposentados, 
estudantes da área da saúde e 
alistados no serviço militar para 
o controle de epidemias e em si-
tuações de calamidade pública. 

“Nosso objetivo é ampliar o número 
de profi ssionais disponíveis 
para atuar na linha de frente 

no combate a pandemias, 
como a da Covid 19 que 

o Brasil enfrenta hoje”, 
disse o deputado

mentares da atual legislatura na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) e destacou que a 
atuação da Casa na defesa dos inte-
resses do Estado fi ca evidente no 
engajamento de todos os deputa-
dos na questão do novo programa 
de concessões de rodovias. “Há 
um posicionamento muito claro 
em defesa do Paraná, 
da nossa economia 
e da nossa gente”, 
disse o deputado.

Último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) apontou que o Paraná registrou 1.584 no-
vos casos de dengue, na comparação com os dados da 
semana anterior. Com isso, o estado chega  a 13.460 
casos e 19 mortes pela doença no período epidemio-
lógico, que começou em agosto de 2020 e vai até julho 
de 2021.

Dengue

Segundo os jornalistas Rafael Moraes Moura, Da-
niel Weterman e Camila Turtelli, do jornal O Estado 
de S. Paulo, a Câmara dos Deputados avalia uma 
forma de tornar viável a destinação de recursos do 
setor privado para candidatos ou partidos. Uma 
proposta discutida nos bastidores por deputados 
prevê que sejam estabelecidos tetos de R$ 500 mil 
a R$ 1 milhão por empresa, independentemente do 
porte da companhia. 

A reforma da lei eleitoral é patrocinada pelo presiden-
te da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que 
encabeçou a instalação de uma comissão especial 
para mudar as regras do jogo nas disputas de 2022. 
A medida, porém, não é encarada como um substitu-
to do Fundo Eleitoral, que no ano passado foi de R$ 2 
bilhões. O modelo do fundo como é hoje, abastecido 
com dinheiro público, continuaria existindo.

Novas regras

Novas regras II
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O Governo do Estado, por meio 
do Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR), lançou na 
quarta-feira (5) a campanha “Maio 
Amarelo 2021: Sua história merece 
continuar”. Maio é o mês de refe-
rência em ações voltadas para a 
segurança e prudência no trânsito. 
Este ano, o tema traz a mensagem 
sobre a importância da valoriza-
ção da vida e da trajetória de cada 
pessoa.

“No mês de maio as campanhas 
são intensificadas. O foco é disse-
minar a educação no trânsito ao 
máximo. O trânsito imprudente é 
uma ameaça à vida e devemos nos 
atentar a isso aumentando os cui-
dados. Nossa campanha fala sobre 
isso, a importância dos cuidados 
com a vida diante do trânsito”, ex-
plicou o diretor-geral do Detran-
-PR, Wagner Mesquita.

O mês tem como intuito mobi-
lizar diversos segmentos para dis-
cutir e realizar ações e atividades 
relacionadas ao tema.

Este ano, assim como em 2020, 
a iniciativa é direcionada ao am-
biente digital. A campanha de 
2021 aborda a importância da 
história de vida de cada pessoa. 
Seus medos, vitórias, desafios e 
conquistas. Mostra o valor de cada 
trajetória percorrida e dos riscos 
de jogar tudo fora para ganhar um 
tempo furando um semáforo ou 
dirigir alcoolizado.

Para acompanhar, acesse as re-
des sociais do Detran-PR no Face-
book, Instagram, Twitter, Youtube 

Campanha Maio Amarelo pede 
segurança e prudência no trânsito 
Ações do Detran-PR são realizadas de forma online e levam educação e conscientização no trânsito 
à população durante todo o mês

GERAL

O tema da campanha traz a mensagem sobre a importância da valorização da vida e da trajetória de cada pessoa Jadir Zimmermann

contraída.

Presenciais 
Respeitando o distanciamento e 
tomando todos os cuidados ne-
cessários, serão feitas algumas 
ações presenciais. Em parceria 
com a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), serão realizadas blitz educa-
tivas voltadas para ciclistas e mo-
toristas, que terão início no mês de 
maio, porém, seguem no decorrer 
do ano. Outro programa do mês é 
o Bom Condutor. No momento do 
atendimento presencial, o cidadão 
terá sua pontuação consultada e, 
não havendo nenhuma pontua-
ção em sua carteira durante os úl-
timos dois anos, receberá um cer-
tificado de Menção Honrosa.

O que é o Maio Amarelo?

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a 
redução dos acidentes de trânsito e que surgiu com uma só proposta: chamar 
a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo.

Em parceria com órgãos de governos, empresas, entidades de classe, asso-
ciações, federações e sociedade civil organizada, a Campanha Mundial Maio 
Amarelo ocorre anualmente para promover atividades voltadas à conscienti-
zação, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre 
o comportamento de cada cidadão dentro de seus deslocamentos diários no 
trânsito.

O Tema do Maio Amarelo 2021, baseado na Resolução 806/2020 do Con-
tran, é “No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Em maio de 2011 a 
ONU decretou a Década de Ação para a segurança no trânsito. O amarelo foi 
escolhido pois simboliza a atenção e também a sinalização de advertência no 
trânsito.

O Maio Amarelo, como o próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, 
não apenas uma campanha. Cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar 
o laço do “Maio Amarelo” em suas ações de conscientização tanto neste mês, 
quanto, na medida do possível, durante o ano inteiro.

O anúncio foi realizado pelo CEO da BRF, Lorival Luz, em reunião com o 
governador Carlos Massa Ratinho Junior Jonathan Campos/AEN

BRF anuncia investimento de R$ 292 milhões para modernizar 
fábricas do Paraná
A empresa de alimentos BRF, 
uma das maiores produtoras de 
alimentos do mundo, abarcando 
marcas como Sadia, Perdigão e 
Qualy, anunciou esta semana um 
investimento de R$ 292 milhões 
para ampliação das suas unidades 
no Paraná. O valor deve ser apli-
cado até 2022 e abrange as unida-
des industriais de Toledo, Ponta 
Grossa, Dois Vizinhos, Francisco 
Beltrão, Carambeí e Paranaguá. O 
anúncio foi feito durante reunião 
do governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior com o CEO da BRF, 
Lorival Luz.

“Para nós é motivo de muito 
orgulho ter a BRF no Paraná, uma 
empresa que vem ao encontro 
da vocação do nosso Estado, que 
é produzir alimentos”, disse o 
governador. “Essa vocação é ex-
tremamente importante para a 

sobrevivência do planeta, e nós 
queremos cada vez mais avançar 
tecnicamente e facilitar a vida de 
quem produz alimento e o faz de 
forma sustentável”.

Lorival Luz reforçou a relevân-
cia do Paraná para a empresa 
como um todo. “Geramos 18,5 
mil empregos diretos e contamos 
com cerca de 2 mil produtores in-
tegrados. Queremos proporcionar 
a geração de mais oportunidades, 
avançando na nossa agenda de 
crescimento e seguindo nosso 
propósito de levar vida melhor a 
todos com integridade, segurança 
e qualidade”, afirmou o CEO da 
empresa.

Produção de perus
Entre os investimentos anuncia-
dos pela empresa está a retomada 
da produção de perus na unidade 

de Francisco Beltrão, na região 
Sudoeste, que deve gerar mais de 
400 empregos diretos. A moderni-
zação e ampliação da planta - que, 
hoje, é voltada principalmente 
à produção de frangos - inclui a 
integração de mais 200 aviários, 
além de investimentos na fábrica 
de rações e no incubatório.

O início da produção está pre-
visto para novembro. A estimativa 
é produzir 7,5 mil aves por dia na 
unidade, a partir do segundo tri-
mestre de 2022. A planta recebeu 
uma autorização para exportar a 
proteína ao México. A habilitação, 
concedida em março, foi viabili-
zada por meio de uma auditoria, 
realizada por na fábrica via vide-
oconferência por autoridades do 
governo mexicano, que inspecio-
naram todas as etapas de produ-
ção da ave.

pelo @detranpr.

Programação 
O Detran produziu uma série de 
podcats com as principais atitudes 
para um trânsito melhor: respeito, 
responsabilidade, gentileza, inteli-
gência emocional no trânsito, so-
lidariedade. Os temas abordados 
serão detalhados semanalmente 
em conteúdo por escrito disponi-
bilizado no portal do órgão. Nesta 
primeira semana o tema será “Res-
peito e Responsabilidade”.

Nas redes sociais da Escola 
Pública de Trânsito do Detran 
também é possível encontrar pe-
quenos vídeos, produzidos pela 
equipe de educação, abordando 
os temas de uma forma mais des-



8. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 7 DE MAIO DE 2021

Retorno foi anunciado esta semana pelo governador Ratinho Junior e pelo secretário de estado da Educação, Renato Feder Geraldo Bubniak/AEN

O retorno às aulas presenciais segue todos os protocolos de enfrentamento 
do novo coronavírus Secom

A rede estadual de ensino do Pa-
raná terá, a partir de 10 de maio, 
uma volta gradativa às aulas pre-
senciais. O retorno deve aconte-
cer paralelamente à vacinação 
dos profissionais da Educação, 
programada para este mês, e em 
um momento de queda na taxa 
de transmissão e nos indicadores 
de contágio. O anúncio foi fei-
to esta semana pelo governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.

O retorno às aulas presenciais 
se dará inicialmente em cerca 
200 escolas de diferentes regiões 
do Paraná. O quantitativo corres-
ponde a aproximadamente 10% 
das unidades pertencentes à Se-
cretaria de Estado da Educação e 
do Esporte. 

As atividades dentro das es-
colas estavam suspensas desde 
março do ano passado.

O Governo do Estado distribuiu 
a partir de quarta-feira (5) 32.760 
doses da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz voltadas exclusivamente 
para esse público. Segundo esti-
mativa da Secretaria de Estado da 

Saúde, outros 8 mil trabalhadores 
já foram imunizados por integra-
rem o grupo prioritário do Plano 
Estadual de Vacinação, de pesso-
as com mais de 60 anos.

“A volta dos conteúdos presen-
ciais é fruto do desejo do Estado, 
de muitos professores, diretores e 
também de pais de alunos. Esta-
mos em sintonia com os municí-
pios. Inclusive muitos deles já re-
tomaram as aulas dentro da rede 
municipal. Além disso, pesquisas 
mostram que o ambiente escolar 
não é de alto risco para a propa-
gação da Covid-19”, afirmou Ra-
tinho Junior.

O secretário de Estado da Edu-
cação, Renato Feder, explicou 
que há três critérios para a de-
finição de quais colégios terão 
prioridade para a volta das ati-
vidades presenciais. O primeiro, 
disse ele, é o acompanhamento 
das cidades onde houve retorno 
das redes municipais de ensino 
e do transporte escolar. “Isso fa-
cilita a logística, pois temos de 
pensar em todos os detalhes, 

como as merendas por exemplo”, 
ressaltou.

Além disso, serão priorizadas 
as instituições de ensino onde há 
alunos em situação de vulnera-
bilidade e sem acesso a equipa-
mentos digitais para realizar as 
atividades remotas – o Governo 
do Estado disponibiliza gratuita-
mente a rede de transmissão de 
dados. Outro critério é a análise 
de escolas com maior número de 
professores fora do grupo de ris-
co. As secretarias da Educação e 
do Esporte e da Saúde fizeram o 
mapeamento dos locais.

“Os pais ou responsáveis é 
que vão autorizar o retorno dos 
alunos às aulas presenciais, com 
rodízio semanal entre os estu-
dantes. Também vamos respeitar 
todos os protocolos de saúde ela-
borados pela Secretaria da Saú-
de”, comentou Feder.

Modelo híbrido 
Nas escolas que reabrirão para 
atividades presenciais será ado-
tado o modelo híbrido de ensino, 

A retomada do ensino presen-
cial na rede municipal em Casca-
vel também avançou nesta sema-
na, com a volta às aulas em oito 
escolas e cinco Cmeis (Centro 
Municipal de Educação Infantil). 
Logo cedo, os alunos começaram 
a chegar, acompanhados dos pais 
ou responsáveis, e foram recebi-
dos pelas equipes.

Na entrada de cada unidade 
de ensino foi feito uma espé-
cie de checklist, com maneira 
preventiva em tempos de pan-
demia. Depois do questionário 
respondido pelos pais, os alunos 
tiveram a temperatura analisa-
da por um termômetro digital e 

Em Cascavel, mais escolas e Cmeis retomam as atividades presenciais
entraram para o retorno às aulas 
presenciais após mais de um ano 
em atividade remota. O retorno 
segue os protocolos para enfren-
tamento à covid-19, como distan-
ciamento social, uso de máscara 
e álcool gel.

A secretária de Educação, Mar-
cia Baldini, diz que esse é um 
momento importante para a co-
munidade escolar. “É um desafio 
bem grande, afinal ficamos um 
ano e três meses de forma remota 
e, agora, voltamos com as aulas 
presenciais. É um aprendizado, 
todos nós estamos reaprenden-
do,  principalmente as crianças 
e os profissionais da educação”, 

declara Marcia.
Na última segunda-feira (03) 

retornaram às atividades presen-
ciais as Escolas do Campo José de 
Alencar, Arthus Oscar Mombach, 
José Silvério e Francisco de Assis, 
as Escolas urbanas Hércoles Bos-
quirolli, Rubens Lopes e Robert 
Grancis Kennedy, A Clínica Esco-
la Juditha Paludo Zanuzzo, e os 
Cmeis Profª Nair Pandolfo Zaffari, 
Profª Vicentina Guisso, Profª Ma-
rilza Padilha, Passos Para a Vida e 
Prof. Miguel Liba.

Na próxima semana, outras 10 
escolas e 10 Cmeis retomam as 
atividades presenciais.

Aulas presenciais da rede estadual terão 
retorno gradativo a partir de segunda-feira
Nas escolas que reabrirão para atividades presenciais, será adotado o modelo híbrido de ensino

GERAL

ou seja, parte dos alunos assistirá 
aulas presencialmente, em sala 
de aula, enquanto a outra parte 
acompanhará remotamente – os 
conteúdos serão transmitidos ao 
vivo. Para isso, as salas de aula es-
tão equipadas com computado-
res e internet, possibilitando que 
os professores interajam com to-
dos os estudantes. “Por isso, nes-
se momento, aqueles estudantes 
que não têm acesso aos meca-
nismos digitais serão priorizados 
para o retorno presencial”, expli-
cou o secretário. 

Protocolos 
As instituições de ensino se-
guirão um rígido protocolo de 
segurança. Será garantido o dis-
tanciamento de 1,5 metro entre 
os estudantes e disponibilizado 
álcool em gel. O uso de máscara 
de proteção é obrigatório, bem 
como a aferição de temperatura. 
As regras valem também para o 
transporte escolar.

“Isso é importante porque não 
há mais um limite porcentual de 

pessoas, mas sim uma adaptação 
ao tamanho do ambiente. Em 
espaços maiores serão permiti-
dos mais alunos, em escolas me-
nores, menos alunos. Seguindo 
sempre a regra de 1,5 metro de 
distanciamento”, ressaltou o se-
cretário Beto Preto.

O retorno presencial não será 
obrigatório. Pais, mães ou res-
ponsáveis legais que desejem o 
retorno dos estudantes devem 
assinar um termo de autorização 
a ser entregue na instituição de 
ensino. 

Já os alunos que optarem por 
não ir às aulas presenciais con-
tinuarão no ensino remoto (que 
inclui as plataformas digitais do 
Aula Paraná, videoaulas no You-
Tube e TV aberta, além do kit pe-
dagógico impresso), sistema em 
vigor no Paraná desde o início 
deste ano letivo, em 18 de feve-
reiro. “Conforme a estratégia co-
mece a dar certo, a ter resultados, 
aumentaremos gradativamente a 
abertura de outras escolas”, afir-
mou Renato Feder.
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CASCAVEL

Cascavel tem uma malha viária 
rural de 3.435,36 km de exten-
são e nos últimos quatro anos 
recebeu mais de R$ 87 milhões 
e deste total R$ 31 milhões em 
investimentos em mais de 300 
km de estradas. Foram obras em 
diversas ações voltadas ao se-
tor agropecuário no município, 
principalmente de melhoria da 
infraestrutura das estradas rurais 
como adequação, cascalhamen-
to, calçamento poliédrico e pela 
primeira vez na história do muni-
cípio, asfalto nas estradas rurais.

“Fizemos um grande planeja-
mento desde 2017, com mais de 
300 km de estradas novas e todos 
os sete distritos foram contem-
plados neste primeiro projeto 
com 100% das obras executadas”, 
disse o prefeito Leonaldo Para-
nhos que esteve no distrito de 
São João, visitando a obra.

Em parceria com a Itaipu Bi-
nacional foi possível fazer, com a 
contrapartida do município que 
forneceu mão de obra e aquisição 
de materiais, a execução de pa-
vimento asfáltico tipo TST sobre 
calçamento poliédrico antigo.  A 
meta de atingir 260.000 m² ou 
43,3 km já foi alcançada. De acor-
do com a Secretaria de Agricul-
tura do Município, foram feitos 
19,4km de TST no Distrito de São 
João, 13,9 km em São Salvador, 
3,4km em Espigão Azul, 6,9 km 
em sede Alvorada.

No distrito de São João, um dos 
maiores beneficiados com obras 
de infraestrutura de estradas ru-
rais, foram investidos mais de R$ 
10 milhões em asfalto em TST, 
calçamento poliédrico, adequa-
ção e cascalhamento e aplicação 
de brita.  

“Compromisso cumprido.  

Mais uma estrada que estamos 
entregando em uma grande par-
ceria com Itaipu e Governo do 
Estado. É uma grande transfor-
mação no interior do Municí-
pio. Tudo isso feito em parceria 
e Cascavel tem ganho com isso, 
com qualidade vida, condições 
de escoamento da safra e produ-
tos. Cascavel avança, não para, 
e temos consciência do grande 
compromisso que o poder públi-
co tem com o setor produtivo de 
nossa cidade”, destacou o prefeito 
Paranhos.

Com a conclusão desta obra 
em todos os distritos, o Municí-
pio vai agora trabalhar no projeto 
do Anel de Integração Viário Ru-
ral que vai unir todos os distritos, 
criando uma estrada de escoa-
mento e também uma estrada tu-
rística. “Esse investimento é a al-
tura do que significa a produção 

Pela primeira vez na história do município, Cascavel está recebendo asfalto nas estradas rurais Secom

Os representantes das comunidades rurais de São Salvador, São Braz e 
São Luiz foram recepcionados pelo vereador Lauri Silva Divulgação

Comunidades rurais apresentam 
demandas na Câmara 

Investimentos levam melhoria 
às comunidades do interior  
Com mais de 3.400 quilômetros de estradas rurais, Cascavel planeja um anel viário rural

Estradas contempladas pela parceria em Obras de TST:

Na última segunda-feira (03) re-
presentantes das comunidades 
rurais de São Salvador, São Braz e 
São Luiz utilizaram da tribuna da 
Câmara no espaço destinado às 
demandas da população sempre 
na primeira sessão de cada mês.

Os moradores pedem melhoria 
da internet e telefonia, investi-
mentos em água e saneamen-
to, construção de salas de aula, 
construção de um miniginásio, 
construção de capela mortuária, 

barracão para abrigar maquiná-
rio, quadra de futebol sintética, 
melhoria nas estradas de acesso 
à comunidade São Braz, conser-
to de maquinários, destinação de 
recursos financeiros para reforma 
e ampliação da escola e melhorias 
no posto de saúde.

“Não estamos pedindo nada de 
extraordinário, apenas as neces-
sidades básicas de comunidades 
que vêm crescendo e estão muito 
próximas da cidade de Cascavel”, 

afirmou o líder comunitário Nil-
ton da Silva Neckel.

Os representantes foram re-
cepcionados pelo vereador Lau-
ri Silva, que já protocolou uma 
indicação para a prefeitura com 
as demandas trazidas pelos agri-
cultores. “Precisamos dar uma 
atenção especial à agricultura do 
município e garantir sempre este 
espaço para que nossos agriculto-
res possam falar de sua realidade e 
apresentar suas reinvindicações”.

- Estrada Sede Alvorada (Distrito de Sede Alvorada)
- Estrada São Roque do Lopei (Distrito de Sede Alvorada)
- Linha Ipiranga (Distrito de Sede Alvorada)
- Estrada Alto Bom Retiro (Distrito de São Salvador)
- Estrada Scanagatta (Distrito de São Salvador)
- Estrada Linha Globoaves (Distrito de Espigão Azul)
- Estrada Fazenda Piquiri – Reassentamento São Francisco (Distrito de São 
João do Oeste)
- Estrada Jacob Munhak (Distrito de São João do Oeste)

do nosso município”, afirmou 
Paranhos.

Anel de integração rural
O Anel Viário Rural integrará as 
estradas cujas obras foram exe-
cutadas e outras vias rurais e, 
assim, criará o corredor da pro-
dução passando pelos sete dis-
tritos, criando um fluxo de uma 
estrada que tem capacidade para 
receber inclusive caminhões 

com um volume alto de carga. 
“Ao mesmo tempo cria um anel 
turístico onde as pessoas que 
quiserem, poderão vender seus 
produtos ou criar o camping, 
um  pesque pague, o museu ru-
ral, o seu comércio e possam ter 
neste espaço, nesta estrada, a 
exposição e venda  de seus pro-
dutos,  gerando mais renda para 
as famílias do campo”, explicou 
o prefeito Paranhos.
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CASCAVEL

Paranhos e o secretário Betro Preto em visita às obras da USF Tio Zaca Secom

A expectativa é de que a obra seja entregue à comunidade dentro de 60 dias

O prefeito Leonaldo Paranhos dis-
se na última semana que irá pedir 
à Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) autorização para utilizar  
duas Unidades Saúde da Família 
(USF) como Centros de Reabilita-
ção Pós-Covid. A ideia é usar uma 
das quatro unidades que estão em 
fase final de construção.

A declaração foi feita durante 
visita às obras da USF Tio Zaca na 
sexta-feira passada (30). Acompa-
nhado do secretário de Saúde do 

Paraná, Beto Preto, o prefeito afir-
mou que há muitos pacientes que 
passaram pela covid-19 e apresen-
tam alguns sintomas como perda 
de visão e de memória, cansaço 
físico e algum tipo de problemas 
psicológicos. Ele defende que es-
sas pessoas tenham um acompa-
nhamento.

“Acho que é prudente nós co-
meçarmos a fazer esse diagnóstico 
e depois encaminhar para os pro-
fissionais de cada patologia, para 

não desencadear um problema e, 
definitivamente, a pessoa tenha 
que conviver com isso”, explicou.

Paranhos acompanhou o se-
cretário Beto Preto que esteve em 
Cascavel para liberar recursos 
para a compra de ar-condicionado 
para o prédio do Cisop (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Oeste 
do Paraná). O secretário também 
esteve na Regional de Saúde e no 
Huop (Hospital Universistário do 
Oeste do Paraná).

Reivindicação antiga da comuni-
dade, o Ginásio de Esportes do dis-
trito de Juvinópolis, em Cascavel, 
está com 85% das obras concluídas 
e a expectativa é de que seja entre-
gue à comunidade dentro de 60 
dias. A obra, iniciada em 2014, foi 
atingida por um temporal naquele 
ano e destruída pelo vendaval que 
danificou cerca de 30 residências 
do distrito. Os trabalhos começa-
ram a ser refeitos, mas em 2017 a 
empresa responsável abandonou 

Os integrantes da Comissão 
de Educação da Câmara seguem 
acompanhando de perto o tra-
balho de reforma e melhoria nas 
escolas municipais. As vereado-
ras Beth Leal (Republicanos), 
Professora Liliam (PT) e o verea-
dor Professor Santello (PTB) es-
tiveram na última segunda-feira 
(03) na Escola Municipal Ma-
ximiliano Colombo, no Jardim 
Brasília, na Escola Municipal 
Juscelino Kubitscheck, no bairro 
São Cristóvão e na Escola Muni-
cipal Nossa Senhora da Salete, 
no bairro Brasmadeira.

No Brasília, os parlamentares 
foram recebidos pela diretora 
Selma Gatti, que explicou que 
a escola atende 238 alunos no 
local, mas passará a ser uma 
escola em tempo integral da 
pré-escola ao 5º ano quando as 
obras forem concluídas. “Estão 
sendo investidos R$ 2,3 milhões 
na obra, em adaptações, refor-
mas em vários blocos, substi-
tuição de banheiros, parques, 
tudo novo”, contou. A previsão 
de conclusão é para dezembro 
e prazo de entrega geral é de 12 
meses. A vereadora Beth Leal fa-
lou da importância deste traba-
lho dos vereadores na fiscaliza-
ção das obras e uso de recursos 
públicos, “assim conseguimos 
verificar se tudo está sendo feito 
como o planejado e aprovado”.

Na Escola Municipal Nossa 
Senhora da Salete, no bairro 

Brasmadeira, a diretora Rosan-
gela Lourini Orsato contou aos 
vereadores que são atendidos 
cerca de 440 alunos, que vão 
contar com um espaço total-
mente reformado e também um 
novo espaço. As obras iniciaram 
em 2019, com orçamento de R$ 
4,1 milhões e ainda não estão fi-
nalizadas.

Na Escola Municipal Juscelino 
Kubitscheck, no bairro São Cris-
tóvão, são atendidos 178 alunos. 
A diretora Tatiana Marchetti, 
que acompanhou a visita, mos-
trou a reforma geral orçada em 
R$ 2.649.000,00. A professora Li-
liam, que visitou a escola, obser-
vou que “o diálogo da Comissão 
com diretoras, representantes 
da Associações de Pais, Profes-
sores e Servidores da educação, 
no momento em que estão reor-
ganizando as unidades escola-
res, é revelador sobre nossa rede 
para compreender suas necessi-
dades e seus avanços”.

Após as visitas, a Comissão 
formalizou um ofício à prefei-
tura para tirar algumas dúvidas 
e sugerir alterações e correções, 
como por exemplo, na parte 
de acessibilidade para pesso-
as com deficiência. “Estamos 
questionando ainda a secreta-
ria em relação aos prazos para 
conclusão das obras, já que re-
cebemos algumas reclamações 
de diretoras sobre a morosidade 
no trabalho”.

Obras do Ginásio de Esportes de 
Juvinópolis entram na reta final 

Comissão de Educação 
visita obras em três 
escolas municipais 

o serviço que foi retomado no ano 
passado.

“Nossa expectativa é bastan-
te grande. Depois que a obra foi 
atingida pelo temporal, em 2014, 
as obras foram reiniciadas, mas 
abandonadas. Até que em 2017, a 
atual administração assumiu um 
compromisso com os moradores 
e com a execução do projeto. Ago-
ra está quase pronto, nem dá para 
acreditar”, disse a presidente da As-
sociação de Moradores do Distrito 

de Juvinópolis, Tatiane da Costa 
Dalla Costa.

O IPC (Instituto de Planejamen-
to de Cascavel), desenvolveu um 
novo projeto para a obra e a parce-
ria com o Governo do Estado, pos-
sibilitou a retomada da construção 
em dezembro de 2020.  “Agora ver 
o ginásio completamente coberto, 
o piso sendo feito, os banheiros e 
vestiários tomando forma deixa 
a gente bem mais esperançosa”, 
comemora a professora Tereza da 
Costa. A obra que parecia se perder 
em meio aos entulhos, começa a se 
destacar no distrito. “Para nós vai 
ser muito importante ter o Ginásio 
de Esportes. Assim a gente vai ter 
um lugar apropriado para a práti-
ca de atividades esportivas princi-
palmente nossos alunos, que não 
possuem espaço adequado para 
as aulas de educação física”, disse a 
diretora da Escola Municipal Maria 
Tereza Périco Bernardin, Rosinei 
Alberton.

O ginásio leva o nome de Dou-
glas Vianei Alflen.

Prefeitura quer criar 
Centros de Reabilitação 
Pós-Covid 
Proposta é efetivar os centros em duas Unidades da Saúde 
da Família que estão em fase final de construção

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

Se
co

m
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CASCAVEL

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Quem é mãe bem sabe que muito 
além de qualquer tipo de presente 
material que possa surgir no próxi-
mo domingo, Dia das Mães, a saú-
de e a felicidade do seu filho é, sem 
sombra de dúvidas, o maior desejo.

Essa é a realidade de milhares de 
mães em todo o mundo que bus-
cam a cura dos seus pequenos, se-
jam eles por doenças como câncer, 
por exemplo, onde Cascavel é uma 
cidade referência para tratamento, 
seja para problemas que até então 
muitas delas ainda não sabem o 
que é.

Um exemplo disso é a estilista 
Netty Soares, que luta há 10 anos 
para descobrir o que sua filha Ayme 
tem.  “Quando engravidei da Ayme 
estava em plena ascensão na minha 
profissão, mas vi que ela precisava 
de mim. Como somos só nós duas 
desde então, decidi dar uma pausa 
na minha vida, na minha carreira 
de certa forma, para me dedicar 
àquela pessoa que mais precisava e 
ainda precisa de mim”.

Em um vídeo bastante emocio-
nado, Netty conta um pouco de sua 
saga por uma década para tentar ter 
uma vida melhor com a filha. “Há 
dez anos, várias vezes no ano, eu 
tenho a sensação que vou perder a 
Ayme”.

Segundo ela, como percebeu 
logo no começo os problemas de 
saúde da filha, buscou formas para 

aliviar os traumas que a doença, até 
então uma icógnita, pudesse cau-
sar. “Sempre busquei empoderar 
ela para que a Ayme fosse quem 
ela quisesse ser. Com três anos, por 
exemplo, ela quis ser bailarina. Eu 
não tinha condições, mas fui atrás 
e ela fez balé; mesmo tendo crises”.

Em meio a diversos exames – to-
dos arquivados em uma pasta enor-
me para, quem sabe um dia alguém 
falar o que faz com que a filha tenha 
crises de convulsão, desmaios, pre-
cise ser socorrida às pressas ou que 
ainda tenha ataques de pânico que 
geram, em alguns casos, automu-
tilação, as duas aproveitam cada 
instante juntas. “A nossa vida é as-
sim: se tivermos 100 coisas que nos 
limitam, buscamos aquela que nos 
liberta. Ao longo desses anos bus-
camos tudo, construímos tudo que 
fosse possível para ver ela sorrindo 
e feliz”.

Para tentar ajudar ainda mais a 
filha, ela criou uma Vakinha on line, 
onde busca arrecadar recursos para 
encaminhar a filha a especialistas 
em outros centros.  “Ela tem exames 
por fazer, consultas, que são todas 
particulares porque o SUS não tem 
ou demora uma eternidade. Não 
podemos ficar esperando porque a 
cada pouco ela tem uma nova cri-
se, um novo internamento”. A meta 
é arrecadar R$ 50 mil. “Só um dos 
exames que ela precisa custa cerca 
de mil reais; um gastro a consulta é 

500 reais. Não tenho ideia do quan-
to vamos gastar porque nesses anos 
todos já passamos por tantos espe-
cialistas e até agora ninguém conse-
gue dar um diagnóstico”.

Questionada em que o diagnós-
tico mudaria a vida das duas, Netty 
é enfática. “O diagnóstico só vai tra-
zer um nome, mas não vai mudar 
o que já somos. As pessoas podem 
escolher viver assim, não importa o 
que limite, você pode escolher aqui-
lo que explana. Busco o diagnóstico 
porque ela passou por erros médi-
cos, ela tomou medicação que ela 
não precisava, ela foi induzida ao 
coma sem necessidade, minha filha 
não é cobaia do sistema. Ela não 
deixou de ter assistência, mas até 
agora todos olharam para ela com 
levianismo. Isso não nos limitou, 
superamos todas as dificuldades.”

Para as mães, que assim como 
ela, buscam a cura de seu filho, ela 
diz que nada deverá travar sua luta. 
“O que vai inspirar e trazer ânimo 
para as mães, sobretudo para mães 
solteiras como eu é deixar claro que 
nenhum diagnóstico pode travar 
um ser infinito. Eu não escolhi ser 
mãe, não tinha o sonho de ser mãe. 
Mas posso dizer que a Ayme trouxe 
para a minha vida muito mais do 
que eu poderia sonhar”.

Quem quiser ajudar a Ayme o link 
para a Vakinha é https://www.vaki-
nha.com.br/vaquinha/voce-conse-
gue-salvar-a-aymee

Netty Soares e a filha Ayme Divulgação

Michel Lopes, que entrega a presidência da Acic nos próximos dias, 
destacou a posição de Cascavel na pesquisa da Faciap Divulgação

Cascavel tem empresários 
mais otimistas do Paraná 
sobre as vendas ao 
Dia das Mães

“Não sonhei ser mãe, 
mas minha filha é 
muito mais do que 

qualquer sonho”
A emocionante história da mãe que há 10 anos 

luta para descobrir a doença da filha

Mesmo com os desafios ainda 
gerados pela pandemia, há in-
dicativos de que os empresários 
começam a lançar um olhar 
diferente e de esperança sobre 
a recuperação econômica para 
um cenário de curto e médio 
prazos. E Cascavel, segundo re-
cente estudo contratado pela 
Faciap junto à Datacenso, tem 
os empresários mais otimistas 
do Estado no que se refere às ex-
pectativas para o Dia das Mães, 
que será comemorado no dia 9 
de maio, domingo próximo.

A pesquisa encomendada 
pela Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná ouviu mil em-
presários nas regiões de Curiti-
ba, Londrina, Maringá, Casca-
vel, Guarapuava, Ponta Grossa 
e Francisco Beltrão. A entrevista 
foi feita entre os dias 3 e 7 de 
abril. Em Cascavel foram ouvi-
das 132 pessoas e quem respon-
deu aos questionamentos foi o 
proprietário ou o gerente do es-
tabelecimento comercial.

O índice apurado em Casca-
vel, o melhor do Paraná, é que 
a metade dos ouvidos se disse-
ram otimistas com as vendas do 
Dia das Mães, de que o resul-
tado poderá ser melhor ao que 
foi apurado em maio do ano 
passado. O estudo indica tam-
bém que, ao lado de Francisco 

Beltrão (Sudoeste), Cascavel foi 
a cidade do Estado onde os im-
pactos da pandemia foram os 
menores.

“Isso reflete, sem dúvida, o 
trabalho feito pela administra-
ção pública municipal em con-
junto com diversas entidades. O 
diálogo, o trabalho dedicado das 
equipes de saúde e a resposta 
rápida no processo colocou Cas-
cavel sempre em uma posição 
de destaque no enfrentamento à 
pandemia”, destaca o presiden-
te da Acic, Michel Lopes, que 
também se diz animado quan-
to aos resultados das vendas do 
Dia das Mães, a segunda melhor 
data para o comércio no ano – 
atrás apenas do Natal.

Outros dados
Embora muitos empresários 
ainda se mostrem preocupados 
com o quadro atual, há informa-
ções extraídas da pesquisa Data-
censo que mostram bons sinais. 
Um deles é que, em uma esca-
la de 0 a 200, é de 125 o índice 
de otimismo dos comerciantes 
para a recuperação econômica 
que os próximos seis meses tra-
rão. O estudo mostra ainda que 
63% dos comerciantes investi-
ram, durante a crise sanitária, 
na contratação de entregado-
res/delivery, que para muitos é 
uma tendência irreversível.
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VESTIBULAR  UNIVEL 2021

VAMOS 
FALAR DE 

FUTURO

INSCRIÇÕES ONLINE

U N I V E L . B R 4 5  9 8 8 0 1 . 7 8 8 5

GRADUAÇÃO

EAD

Administração   noite

Agronomia   noite

Arquitetura e Urbanismo   noite

Biomedicina   manhã / noite

Ciências Contábeis   noite

Design Gráfico   noite

Direito   manhã / noite

Educação Física   noite

Engenharia Civil   noite

Engenharia Mecânica   noite

Engenharia de Produção   noite

Fisioterapia   manhã / noite

Gastronomia   manhã / noite

Gestão Comercial   noite

Medicina Veterinária   manhã / noite

Nutrição   manhã / noite

Odontologia   noite

Psicologia   manhã / noite

Publicidade e Propaganda   noite

Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas   noite

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Pedagogia   Licenciatura

Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing
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O Governo do Estado trabalha pelo crescimento da infraestrutura
e pela qualidade de vida de cada cidadão paranaense. 
Paraná. Terra de gente que trabalha.

parana.pr.gov.br

R$ 43,7 MILHÕES R$ 3,6 MILHÕES
na construção do

Contorno de Palotina.
na construção de 2

novos Restaurantes Populares. 

QUANDO O PARANÁ CRESCE,

s i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z es i n t o n i z e

radioculturagospel.com

cultura
104 FM A rádio que

é uma bênção! 104.9 Mhz

A Usina de Itaipu entregou gran-
des obras de infraestrutura para 
o desenvolvimento do brasil e 
do Paraguai, trazendo benefícios 
diretos para a população: a redu-
ção da tarifa da energia produzi-
da será nova realidade.

A diminuição no valor acon-
tece por conta da quitação de 
pagamento da dívida da cons-
trução da usina, que se encerra 

Diretor de Itaipu anuncia redução 
na tarifa na conta de luz em 2022 
General João Francisco Ferreira afi rma que será um novo marco na usina com 
benefícios para população brasileira e paraguaia

em 2023, porém essa redução no 
valor da conta de luz, será visível 
anteriormente.

General João Francisco Ferrei-
ra fez o anúncio na última quar-
ta-feira (05), através de um artigo 
divulgado e o diretor da empresa 
binacional lembra “o governo 
federal está fazendo todos os es-
forços para diminuir a conta de 
luz, da ponta até a indústria. A 

queda da tarifa além de ser uma 
compensação efetiva pra quem 
passou pela construção da hi-
drelétrica, será importante para 
a retomada de economia.

Ferreira conta que o brasileiro 
vai pagar menos pela conta de 
luz e o paranaense em especial 
vai lucrar, pois a energia da Co-
pel que também tem uma cota 
de Itaipu vai baixar. Agora para 

o país vizinho, a al-
teração no valor 
pode atrair novos 
investimentos ao 
Paraguai.

OESTE

Diretor-geral 
brasileiro de Itaipu, 
general João Fran-
cisco Ferreira 
Foto: Rubens Fraulini
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
É hora de agir mais baseado no cora-
ção e sabendo ter a paciência de espe-
rar o momento certo. Saber quem são 
seus verdadeiros amigos e parceiros 
ideais para cada projeto também pode 
ser de grande valia neste momento. 
Cuide daquilo que já conquistou. 

Touro  (21/4 a 20/5)
Os assuntos de trabalho estão em 
foco e é hora de se dedicar aos pro-
jetos que você considera mais impor-
tantes. O céu do momento é inspirador 
para você, mas talvez seja necessário 
impor seus tempos e limites para fa-
zer do seu jeito. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É importante se organizar bem para 
não perder oportunidades. Tente 
adiantar trabalho ao longo dessa se-
mana e não deixar pendências para as 
próximas. É um bom momento para 
intensifi car seus estudos e para fo-
car nos projetos de trabalho que você 
mais gosta.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Os assuntos pessoais estão em pauta 
e o momento é de repensar e mudar 
hábitos, padrões e comportamentos, 
para que sua vida seja mais organi-
zada e saudável. Este é um bom mo-
mento para aprender a priorizar e falar 
não.

Leão  (22/7 a 22/8)
O céu da semana pode trazer contra-
tempos e reviravoltas profi ssionais e 
até mesmo com relação a caminhos 
de vida. Saber que pode contar com 
as pessoas é uma forma de atraves-
sar bem esse momento, que também 
pede mais compromisso e compro-
metimento nas suas relações.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Organize sua rotina, priorize o que 
é mais urgente ou importante para 
você, cuide da saúde e não se deixe 
levar pelo ritmo dos outros. Só você 
sabe a melhor forma de fazer e o 
ritmo adequado para não se sobre-
carregar e ter a qualidade que você 
deseja. 

Libra  (23/9 a 22/10)
Um momento importante e decisivo 
em suas relações afetivas e familia-
res, com novos combinados e com-
promissos. É importante saber o que 
quer e se posicionar para o bem de 
suas relações. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
O céu do momento pede que você 
se organize também em termos de 
rotina doméstica. Os assuntos da 
casa e da família tendem a se impor, 
pedindo mais atenção da sua parte. 
As relações podem trazer mudanças 
em sua vida. 

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Um momento bom para organizar 
os pensamentos. Sua rotina pede 
mais organização, especialmen-
te para lidar com os imprevistos e 
contratempos que podem surgir. 
Pode ser um bom momento para 
iniciar uma dieta e mudanças de 
hábito. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Um momento para repensar seus 
investimentos e questões fi nancei-
ras e saber onde pode investir me-
lhor. Um céu de oportunidades em 
termos de diversão e relacionamen-
tos pessoais. Lembre-se que é tem-
po de investir em você e se divertir.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Um momento decisivo em termos 
de casa, família e aspectos pesso-
ais, que podem trazer reviravoltas 
e situações surpreendentes. Tome 
seu tempo, faça tudo no seu ritmo e 
não tenha medo ou vergonha de pe-
dir tempo pra pensar, sempre que 
necessário.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Cuide bem de sua saúde, especial-
mente de tudo aquilo que é crôni-
co. É importante saber o que quer, 
o que gosta e precisa para que não 
tenha problemas na hora de se co-
municar e se relacionar.

Humor

Cruzada

Bullying 
– Mamãe, mamãe, na escola me 
chamaram de dentuço!
– Não ligue para eles, meu fi lho. 
E feche a boca que está riscando 
todo o assoalho!

Contos de fada
– Pai, todos os contos de fadas 
começam com “era uma vez”? – 
perguntou a garotinha.
– Não – respondeu ele. – Muitos 
começam com as palavras: “Se 
eleito, eu prometo.”

Adoção
Marido e mulher, donos de um 
circo, entram numa agência de 
adoção querendo adotar uma 
criança.
– Têm certeza de que o circo é o 
melhor lugar para uma criança? 
– pergunta a assistente social. – 
Com tantos animais perigosos, as 
viagens constantes…
– Os animais são treinados – diz a 

mulher. – E temos uma motocasa 
último tipo de 16 metros equipada 
com um quarto para crianças.
– Como vão educar seu fi lho?
– Contratamos um professor 
em horário integral para ensinar 
todas as matérias comuns, além 
de mandarim e programação de 
computador – explica o marido. 
A assistente social fi ca impres-
sionada. – Ora, vocês parecem 
perfeitos. Que idade estão procu-
rando? – Isso não importa muito 
– diz o marido –, desde que caiba 
no canhão.

No bar
Dois fregueses estão sentados 
num bar, e um deles aponta dois 
bêbados sentados em frente.
– Somos nós daqui a dez anos 
– diz. O amigo dá um gole na 
cerveja, pousa o copo no balcão, 
vira-se para o amigo e diz com voz 
arrastada:
– Aquilo é um espelho.

SAÚDE

A vacina contra a dengue exis-
te. Também conhecida como 
dengvaxia, é indicada para a pre-
venção da dengue em crianças, 
sendo recomendada a partir dos 
9 anos de idade e adultos até aos 
45 anos, que moram em áreas en-
dêmicas e que já tenham sido in-
fectadas por pelo menos um dos 
sorotipos da dengue.

Esta vacina atua prevenindo a 
dengue causada pelos sorotipos 
1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue, por-
que estimula as defesas naturais 
do corpo, levando à produção de 
anticorpos contra esse vírus. As-
sim, quando a pessoa entra em 
contato com o vírus da dengue, 
seu corpo reage rapidamente 
combatendo a doença.

Como tomar
A vacina da dengue é adminis-
trada em 3 doses, a partir dos 
9 anos de idade, com intervalo 
de 6 meses entre cada dose. É 

recomendado que a vacina só 
seja aplicada em pessoas que já 
tiveram dengue ou que vivem em 
áreas onde são frequentes as epi-
demias de dengue porque as pes-
soas que nunca estiveram expos-
tas ao vírus da dengue, podem ter 
maior risco de agravamento da 
doença, havendo necessidade de 
internamento hospitalar.

Esta vacina deve ser preparada 
e administrada por um médico, 
enfermeiro ou profi ssional de 
saúde especializado. 

Possíveis efeitos colaterais 
Alguns dos efeitos colaterais de 
Dengvaxia podem incluir dor de 
cabeça, dor no corpo, mal-es-
tar, fraqueza, febre e reação de 
alergia no local de injeção como 
vermelhidão, coceira e inchaço e 
dor.

As pessoas que nunca tiveram 
Dengue e que residem em locais 
onde a doença não é tão frequen-

te, como a região Sul do Brasil, 
ao serem vacinadas podem ter 
reações mais graves e terem que 
ser internadas para o tratamen-
to no hospital. Assim, tem sido 
recomendado que a vacina seja 
aplicada apenas em pessoas que 
já tiveram dengue anteriormente, 
ou que residam em locais onde a 
incidência da doença é alta como 
região Norte, Nordeste e Sudeste.

Contraindicações
Este remédio está contraindicado 
para mulheres grávidas ou que 
estejam amamentando, crianças 
com menos de 9 anos de idade, 
adultos com mais de 45 anos, 
pacientes com febre ou sintomas 
de doença, defi ciência imunológi-
ca congênita ou adquirida como 
leucemia ou linfoma, pacientes 
com HIV ou que estejam receben-
do terapias imunossupressoras e 
pacientes com alergia a algum 
dos componentes da fórmula.

Sabia que existe vacina contra a dengue? 
Ela estimula as defesas naturais do corpo. Saiba quando tomar e efeitos colaterais



PRETO NO BRANCO .15SEXTA-FEIRA 7 DE MAIO DE 2021

Agricultura do Paraná desaparece: escravos e índios eram tirados da terra para se ocupar com erva-mate e o café paulista

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

D esde o início do tropeirismo 
e já como herança dos tem-
pos de mineração, a pro-
dução agrícola era consi-
derada uma tarefa inferior, 

reservada aos escravos e índios. A riqueza, 
o poder e a respeitabilidade estavam nas 
fazendas de gado.

Em seguida, com o avanço das exporta-
ções de erva-mate, o poder e a riqueza se 
dividiram entre as fazendas e os engenhos. 

No fi nal da década de 1840, favorecendo 
a concentração da terra, a força do mate na 
economia regional asfi xiou a precária agri-
cultura de subsistência existente, levando 
as autoridades a temer um colapso no sis-
tema de abastecimento.

As facilidades para colher e preparar a 
erva com pouca mão de obra e sobretudo 
obter ótima renda com a exportação eram 
muito compensadoras frente às difi culda-
des para a produção e venda de cereais. 

Com isso a cultura do trigo, crescen-
te nos campos do Paraná desde o século 
XVIII, deixou de ser tradição aqui. 

“O trigo foi obstruído e estrangulado 
duplamente, primeiro pelos fenômenos 
climáticos e depois pelo bloqueio da erva-
-mate paraguaia e o boom na procura da 
erva-mate brasileira no mercado externo” 
(Projeto Livrai-Nos!, Paraná, Tempo de For-
mação).

Terras, só comprando
Pedro II, “por Graça de Deus e Unânime 
Aclamação dos Povos, Imperador Consti-
tucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, fa-
zia saber aos súditos, em 18 de setembro de 
1850, que o Império passava a ter normas 
severas para o uso das terras devolutas: 

“Art. 1º – Ficam proibidas as aquisições 

de terras devolutas por ou-
tro título que não seja o de 
compra. Excetuam-se as 
terras situadas nos limites 
do império com países es-
trangeiros em uma zona de 
10 léguas, as quais poderão 
ser concedidas gratuita-
mente”.

O preço da gratuidade 
era enfrentar os ataques de 
guerrilheiros platinos e a 
presença de índios resisten-
tes ao aldeamento, situação 
que não interessava às famí-
lias de colonos.  

Só na segunda década do século XX, 
após a conclusão da precaríssima Estrada 
Estratégica, os colonos começaram a se in-
teressar por tomar posse de terras no Oeste 
paranaense, pressionados pelo minifúndio 
no Sul e estimulados pelo governo estadu-
al.

O direito à posse
Em seu aspecto positivo, a Lei de Terras, ao 
fi xar as regras restritivas aos ex-escravos e 
aos imigrantes pobres, abriu a perspectiva 
de colonização das terras devolutas me-
diante a posse.

O problema estava em sair com a família 
pela mata desconhecido, sem meios para 
provisões, armas e pessoal, inexistência de 
estradas e nenhum apoio militar para en-
frentar os índios e castelhanos que apare-
cessem no caminho.

“Esse conjunto de leis (...) abriam o es-
paço necessário para o advento do que se 
entende como a grande migração, onde 
colônias de estrangeiros, como alemãs e 
italianas, principalmente, vão proliferar na 

ocupação das terras ditas devolutas, pre-
vistas na Lei de Terras” (Almir Antonio de 
Souza, Armas, Pólvora e Chumbo).

A lei 601 fundava um novo Brasil. Nele, as 
oportunidades favoreciam quem tinha po-
der político e o controle dos cartórios. 

As terras desocupadas não seriam ce-
didas aos escravos, mas griladas pelos 
interesses mais poderosos existentes no 
interior e vendidas aos imigrantes que es-
capassem das tramoias criadas para en-
chê-los de dívidas. 

A necessidade de apoio militar
O debate sobre a necessidade de fortalecer 
as imensas fronteiras evoluiu na metade 
do século XIX para a compreensão da im-
portância estratégica do território parana-
ense, então a porção Sul da Província de 
São Paulo. 

Para animar os aventureiros, a regula-
mentação da lei 601, em 30 de janeiro de 
1854, dispôs que “dentro da zona de dez lé-
guas contíguas aos limites do império com 
países estrangeiros e em terras devolutas, 
que o governo pretende povoar, estabele-

cer-se-ão Colônias Militares”.
É a origem de Foz do Iguaçu, dando se-

quência a uma proposta apresentada pelo 
Visconde de Itaboraí em 1843, em sua jus-
tifi cativa para apoiar a criação do Paraná, 
sempre impedida pelas autoridades pau-
listas.

Reforçar a região era uma necessidade 
por conta dos riscos de desequilíbrio na 
região do Prata.

Foi também um período de intensifi ca-
ção das pressões para expulsar os índios 
das terras em que viviam, tendo como 
pano de fundo a substituição da mão de 
obra escrava e o estímulo à imigração eu-
ropeia ao Brasil.

Urgência não evitou demora 
Preparando-se para a imigração, o Barão 
de Antonina – João da Silva Machado – 
defendeu um projeto de pacifi cação dos 
índios via aldeamento e catequese, a for-
mação de estruturas militares no interior 
para assegurar as conquistas territoriais e 
a apropriação de terras também cobiçadas 
por interesses estrangeiros.

No quadro de confl itos fronteiriços com 
países vizinhos e interesses imperialistas 
da Inglaterra mirando o Oeste do atual Pa-
raná, impôs-se a política de povoamento 
segundo o padrão idealizado por Macha-
do: em 2 de janeiro de 1851 o imperador 
Pedro II assinava o decreto 751, criando a 
Colônia Militar de Jataí, porto do arroio do 
mesmo nome em sua confl uência com o 
Rio Tibagi.

A crescente instabilidade na região do 
Prata  foi a principal motivação para con-
cretizar o projeto do Visconde de Itaboraí 
(1843), que defendia a emancipação do 
Paraná com instalações militares para pro-
teção territorial e apoio à colonização. No 
entanto. mesmo com tanta urgência, Foz 
do Iguaçu só viria quase 40 anos depois.

Oribe e Rosas
A longa demora se explica pelos aconteci-
mentos no Sul. Na Argentina, Juan Manuel 
Rosas buscava a hegemonia para consoli-
dar a federação das Províncias Unidas, cuja 
administração fi caria em Buenos Aires. 

Manuel Oribe, em Montevidéu, do Par-
tido Blanco uruguaio, passa a ser seu alia-
do e esse arranjo preocupou o Império do 
Brasil.

Juan Manuel Rosas “não escondia seu 
desejo de submeter o Uruguai e o Paraguai, 
numa tentativa desesperada de reconsti-
tuir o antigo Vice-Reinado do Prata” (Hélio 
Vianna, na obra Honório Hermeto Carnei-
ro Leão, Visconde e Marquês do Paraná, da 
Maioridade à Conciliação [1840-1853]). Se 
consolidasse seu poder, Rosas passaria a 
controlar as duas margens do Rio da Prata. 
O Império decidiu intervir militarmente 
em Montevidéu porque importantes famí-
lias da elite rio-grandense tiveram estabe-
lecimentos atacados no Uruguai.

Mais uma vez o desequilíbrio geopolíti-
co no Sul tirava o Paraná das prioridades 
imperiais.

A lei que confi gurou a exclusão e o atraso

A Colônia Militar do Jataí foi criada junto ao aldeamento de 
São Pedro de Alcântara, idealizado pelo Barão de Antonina

A Lei de Terras facilitava a concentração das propriedades nas mãos dos nobres e criava difi culdades aos índios, ex-escravos e imigrantes
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PONTO FINAL

O elenco do Stein Cascavel Futsal viaja nesta sexta-
-feira (7), para região dos Campos Gerais onde estreia 
neste sábado (8) na primeira edição no Novo Futsal 
Feminino Brasil (NFFB), campeonato organizado pela 
CBF S (Confederação Brasileira de Futsal). O confronto 
será às 18h, fora de casa, diante da ADTB de Telêmaco 
Borba. O jogo acontece no Ginásio Furtadão, às 18h00. 
Esta é a primeira edição do campeonato nacional que 
reúne 12 equipes. Depois, o Stein já tem na agenda o 
compromisso contra o Londrina pela primeira rodada 
do campeonato paranaense. Essa partida acontece no 
sábado seguinte, dia 15, em Cascavel.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) 
suspendeu o Cascavel CR por 180 dias e aplicou multa 
de R$ 20 mil por conta da falsifi cação de 14 testes de 
covid-19 para a partida contra o Athletico, realizada no 
dia 30 de abril. Como ainda cabe recurso, o Cascavel 
CR segue disputando as últimas rodadas do Paranaen-
se normalmente. O clube segue na lanterna do campe-
onato, com 4 pontos conquistados em 8 jogos dispu-
tados. O diretor de futebol do clube, Anthony Perekles 
Gonçalves de Almeida, também foi punido e recebeu 
multa de R$ 10 mil, além de suspensão de 360 dias. 
Por outro lado, os três atletas envolvidos no caso fo-
ram absolvidos de forma unânime pelo tribunal. Além 
da esfera esportiva, o caso também é investigado cri-
minalmente pela Polícia Civil. 

A Federação Paranaense marcou todos os jogos da 
9a rodada do Campeonato Paranaense para este fi nal 
de semana, de hoje (07) até domingo (09). O clássico 
da soja, entre FC Cascavel x Toledo está marcado para 
hoje, às 18h, no Estádio Olímpico Regional. As duas 
equipes vêm de vitória na 8a rodada. O Toledo venceu 
em casa o Operário, por 1 a 0, e o FCC derrotou o Cori-
tiba no Couto Pereira, 3 a 2. Já o Cascavel CR vai jogar 
no sábado (08), às 16h, diante do Paraná Clube. O jogo 
também será disputado no Estádio Olímpico Regional.

No fi nal de semana que passou faleceu 
o ex-superintendente regional e ex-diretor 
geral do Departamento de Estradas e Roda-
gem do Paraná (DER-PR), Nelson Farhat. En-
genheiro Civil, Nelson morava em Cascavel 
e vinha lutando contra um câncer. Ele tinha 
66 anos de idade.

São muitos os acidentes de trânsito que ocorrem ao 
longo da semana em Cascavel. Alguns graves outros 
apenas com pequenos danos materiais. Mas, nesta 
quinta-feira (06) aconteceu um acidente bastante inu-
sitado na região da FAG. Um caminhão carregado de 
concreto fi cou desgovernado e caiu dentro de uma 
piscina. Segundo a empresa proprietária do caminhão, 
equipes realizavam a concretagem de um sobrado nas 
proximidades, quando o veículo apresentou problema 
no freio e saiu desgovernado rua abaixo, sem nenhum 
ocupante. Ele inicialmente bateu contra uma cerca e 
depois caiu na piscina. Ninguém se feriu.

O Conjunto Residencial Dona Laíce, no Bairro Cascavel 
Velho, está passando por uma transformação promovi-
da por iniciativa da Prefeitura. A comunidade por mais 
de 20 anos sonhou com asfalto, calçadas, galerias e 
dignidade. Um programa de revitalização está sendo 
implantado no local, que prevê a pintura de 100 casas 
com cores vivas como lilás, amarelo, laranja, verde, azul 
e pêssego. Na comunidade também foram feitos inves-
timento de R$ 620 mil em asfalto, galeria, calçadas.

A vacinação contra a covid-19 e infl uenza em Cascavel 
poderá receber o reforço de cirurgiões dentistas que 
se dispuseram em auxiliar as equipes do Programa 
Municipal de Imunização (PMI). Esta semana cerca 
de 60 profi ssionais do município participam de um 
curso prático-teórico. No processo de formação, os 
profi ssionais conheceram técnicas de aplicação das 
vacinas infl uenza/H1N1 e covid-19. São duas horas de 
curso teórico e duas horas práticas.

O diretor do Sindicato dos Bancários de 
Cascavel e Região, Amilcar Zamarchi, 

faleceu na manhã desta quinta-feira (06), 
aos 36 anos de idade. Ele é mais uma 
vítima da covid-19. Amilcar trabalhava 

na agência do Bradesco em Guara-
niaçu. Sua morte foi comunica-

da pelo próprio Sindicato. Ele 
deixa esposa e fi lhos. O dire-
tor estava internado há cerca 

de 14 dias no Hospital São Lucas, em Cascavel, 
mas não resistiu à doença e faleceu.

Futsal feminino

Punição

Nona rodada

Vítima de câncerCaiu na piscina 

Cascavel Velho 

Reforço 

Vítima da covid 

O indicador de ações do primeiro quadrimestre de 2021 
aponta que a Guarda Municipal de Cascavel (GMC) 
atendeu, de janeiro a abril, 1.715 ocorrências, o que re-
presenta uma média de 14,3 registros diários. A guarda 
se faz presente em diversas ações de apoio e seguran-
ça à comunidade. Foram 16,9 mil km percorridos em 
patrulhamento, uma média de 140,8 km diariamente. A 
fi scalização por conta das operações voltadas à ques-
tão da covid-19 lidera as ocorrências, com 369 registros. 
A abordagem de suspeitos aparece em segundo lugar, 
totalizando 270 ocorrências.

1.715 ocorrências 




