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CRESCE A 
VIOLÊNCIA INFANTIL

Casos como o do menino Henry, no Rio de Janeiro, chocam. Mas, a violência infantil está mais perto do 
que imaginamos. Em Cascavel, por exemplo, o número de casos registrados em apenas 4 meses de 2021 já 
atinge 60% de todos os registros no ano inteiro de 2020, mostrando um expressivo e triste crescimento de 
um ano para o outro. Para fomentar o debate e combater esse problema no dia 18 de maio é celebrado o 

Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
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Contador Mazutti 
busca espaço para 

lançar candidatura a 
deputado federal 

30 famílias buscam 
a certifi cação como 

produtores orgânicos 
em Cascavel

Horas-extras de 
funcionários da saúde 

em Cascavel cresce 16% 
na pandemia

ELEIÇÕES 2022 GRAÇAS À PARCERIA ACÚMULO DE ATIVIDADES

Ratinho Jr lança nova modalidade Em situações opostas, equipes de 
Cascavel jogam a última rodada 

do Paranaense neste sábado
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FIQUE LIGADO

O s juros voltaram a subir. Em mar-
ço, após um longo período de ta-
xas reduzidas a níveis mínimos, 
houve um primeiro aumento — 

já uma pancada de 0,75 ponto percentual de 
uma vez, levando a taxa de 2% para 2,75% ao 
ano. Agora o Banco Central dá um segundo 
aumento consecutivo: outros 0,75 pp, o que 
coloca os juros brasileiros a 3,50% anuais.

É um sinal claro de que a infl ação voltou a 
roncar. Os preços, que pouco se mexeram nos 
últimos dois anos — apesar de surtos locali-
zados neste ou naquele produto — estão de 
novo numa curva que aponta para cima, e o 
governo decidiu ir adotando, desde já, o aper-
to fi nanceiro como resposta à subida dos ín-
dices infl acionários.

O Brasil tem uma história de horrores com 
a infl ação — tão ruim, na verdade, que nin-
guém é mais capaz de apontar com certeza 
qual foi o momento pior. É compreensível, as-
sim, que as autoridades econômicas fi quem 
inquietas quando veem os preços darem si-
nais de aumento constante — mesmo nos 
modestos patamares de agora. Para um país 
que já teve mais de 80% de infl ação num úni-
co mês, março de 1990, o equivalente a quase 
5.000% ao ano, os números de hoje são nada.

Só que não são nada; podem ser muito. 
Infl ação começa em 1% ao ano – a partir daí, 
o programa é livre. De 1% passa-se ao dobro, 
depois ao triplo, de taxa anual passa-se à taxa 
mensal, depois à taxa diária, e quando se nota 
o bicho está fora de controle, como foi duran-
te as décadas de 1980 e 1990, em seus primei-
ros anos. Foram tempos de desordem.

Os governos montaram sete “planos eco-
nômicos” para combater a infl ação, todo 
eles inúteis. Não havia cartão de crédito. Para 
comprar dólar era preciso pedir licença ao 
Santo Padre, o Papa, em três vias. À certa al-
tura, um dos presidentes de passagem pelo 
Palácio do Planalto achou que era uma boa 
ideia congelar todo o dinheiro que a popula-
ção tinha na poupança. Nunca a economia do 
Brasil passou tão mal.

Hoje quem tem 40 anos de idade, comple-
tos, não sabe o que é infl ação — ainda era 
criança quando o Plano Real, em 1994, colo-
cou um fi m à hiperinfl ação da era anterior. 
Passou a vida tendo cartão de crédito e de dé-
bito, aumentos só anuais, ou nem isso, juros 
baixos no crediário. Mas para todos os demais 
a infl ação foi um pesadelo real. É natural que 
a qualquer sinal de perturbação nos preços 
as preocupações reapareçam — e façam sur-
gir medidas restritivas e o encarecimento do 
crédito. Do jeito que estava — e ainda está 
— com certeza não dá para ir adiante. Juros 
de 2% ou 3% ao ano, com a infl ação no nível 
atual, se tornam negativos; qualquer investi-
mento fi nanceiro, ou qualquer poupança, se 
transforma em prejuízo. A expectativa é de 
mais um aumento, de novo de 0,75 pp, na 
próxima reunião do Banco Central para tra-
tar do assunto, em junho. Os dias de dinheiro 
barato podem estar fazendo a sua despedida.

Infl ação volta a dar 
as caras e curva 
é ascendente

15 DE MAIO
1972	-	Decreto	federal	70.521	autoriza	o	
funcionamento	da	Fecivel,	primeira	base	da	
Unioeste,	proposta	dois	anos	antes.

16 DE MAIO
1926	-	Nasce,	
na	Itália,	o	
engenheiro	Ciro	
Bucaneve	(foto).	
Integrou	o	setor	
de	Planejamento	
da	Prefeitura,	
presidiu	o	Rotary	
Clube	e	elaborou	
os	projetos	do	
Autódromo	e	
Estádio	Ciro	
Nardi.
1976	-	Cotrigua-
çu	e	Adminis-
tração	dos	Portos	de	Paranaguá	e	Antonina	
decidem	construir	um	Terminal	Portuário	
para	a	soja	das	regiões	Oeste	e	Sudoeste.

17 DE MAIO
1974	-	Generais-presidentes	do	Brasil	e	Pa-
raguai,	Ernesto	Geisel	e	Alfredo	Stroessner,	
criam	a	diretoria	executiva	de	Itaipu.	
1999	-	Ação	violenta	de	despejo	sem	manda-
do	judicial	na	ocupação	do	Jardim	Gramado.	
Várias	pessoas	resistem	e	se	ferem.	

18 DE MAIO
1901	-	Nasce	Francisco	Stocker,	em	Ca-
noinhas	(SC).	Agropecuarista,	não	residia	
na	cidade	de	Cascavel,	mas	foi	vereador	
e	delegado	de	Polícia	antes	da	criação	do	
Município.
1967	-	Criado	o	Sindicato	Rural	Patronal	
de	Cascavel,	sob	a	presidência	de	Antônio	
Simões	de	Araújo.	

19 DE MAIO
1970	-	Comissão	de	Ensino	Superior	de	
Cascavel	envia	ao	governo	do	Paraná	docu-
mento	propondo	a	criação	da	Universidade	
do	Oeste.
1993	-	Criada	a	Sociedade	Cultural	Germâni-
ca	de	Cascavel.

20 DE MAIO
1973	-	Palotina	promove	a	1ª	Bienal	da	Soja.	
1998	-	Recriado	ofi	cialmente	o	distrito	admi-
nistrativo	de	São	Salvador.	
1957	-	Jagunços	matam	o	vereador	Pedro	
José	da	Silva,	o	Pedrinho	Barbeiro,	de	Verê,	
iniciando	a	Revolta	de	1957,	que	afetou	as	
regiões	Oeste	e	Sudoeste.
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CHARGE

A eleição de 2020 acabou 
há poucos meses, mas as 
estratégias eleitorais vi-
sando 2022 já começam 
a entrar no radar. E foi 
interessante a análise 
publicada esta semana 
no Blog do Luiz Nar-
delli, observando que 
Cascavel poderá ter mais de 50 candidatos 
a deputado estadual e federal em 2022. E 
a conta fecha mesmo, pois praticamente 
toda semana surgem mais nomes de pre-
tensos candidatos. Basta acompanhar os 
toques dados na coluna política de Miguel 
Dias, a quem os pretendentes se apresen-
tam buscando ganhar visibilidade. 

Mas, os nomes não surgem à toa. Trata-
-se de uma necessidade dos próprios par-
tidos em repensar suas estratégias a partir 
da Emenda Constitucional 97 de 2017, que 
proibiu as coligações proporcionais.

A regra valeu a primeira vez na eleição 
de 2020, para vereador. E já pode ser obser-
vando um aumento de 8,75% no número 
de candidatos.

A eleição de 2022 será o primeiro pleito 
para deputados em que cada partido terá 
que disputar sozinho a vaga. Essa regra 

obriga os partidos a re-
gistrar o maior número 
possível de candidatos 
para buscar o número 
mínimo de votos e em-
placar mais vagas no le-
gislativo. E por isso, está 
aberta a temporada de 
busca aos candidatos. 

Como Cascavel tem pelo menos duas 
dezenas de partidos políticos, não é difí-
cil constatar que deverá realmente ter um 
número considerável de candidatos, espe-
cialmente a deputado estadual e federal. 
O risco deste processo é a pulverização dos 
votos e até a inviabilização de muitas can-
didatas, prejudicando a representativida-
de da cidade nos parlamentos estadual e 
federal. 

Paralelamente a isso, em Brasília, depu-
tados e senadores já falam sobre a possibi-
lidade de uma ampla reforma eleitoral. A 
proposta inclui debate sobre o voto majo-
ritário para deputados, o chamado distri-
tão, que mudaria novamente toda a regra 
do jogo. Deputados querem a reforma já 
para a eleição de 2022, mas os senadores 
não veem clima para debater questão po-
lítica partidária por causa da pandemia.

PRETO NO BRANCO	E	O	LEITOR

EDITORIAL

Chuva de 
candidatos

NA HISTÓRIA
A	SEMANA

Emilaini Cardoso Thierizi, analista de Comunicação e Relacionamento do Cresol, 
atenta às notícias do PRETO NO BRANCO

J.R.	Guzzo

FIQUE

Jornalista, colunista da Gazeta do Povo
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Já	se	vão	quase	dois	anos	desde	a	contratação	dos	serviços	e	menos	da	meta-
de	dos	cerca	de	870	novos	abrigos	estão	instalados	nos	pontos	de	ônibus.	Em	
meio	ao	pandemônio	econômico	acirrado	pela	pandemia,	a	Construtora	Gui-
lherme	tenta	realinhamento	de	preços	e	enfrenta	difi	culdades	no	convencimen-
to	do	Município,	mesmo	justifi	cando	altas	nos	insumos.	O	aço	e	vidro,	além	de	
outros	componentes,	subiram	entre	40%	e	100%.	O	valor	contratado	é	R$	13,9	
milhões.	Pesam	ainda	atrasos	em	medições	e	na	liberação	de	pagamentos.	Na	
segunda-feira	(10),	advogados	da	empresa	se	reuniram	com	técnicos	da	Secre-
taria	de	Obras.	A	coluna	apurou	que	a	conversa	continua	longe	do	consenso.	
No	caso	do	aditivo	ser	negado	de	vez,	o	empresário	Marco	Guilherme	poderá	
encaminhar	o	rompimento	do	contrato.

A	 Câmara	 de	 Cascavel	 poderá	 promulgar	 a	 instituição	 da	 emenda	
impositiva.	A	proposta	nasceu	no	gabinete	do	vereador	Edson	Souza	
(foto),	do	MDB,	com	apoio	aberto	do	colega	Dr.	Lauri	(PROS).	Os	dois	já	
teriam	nove	assinaturas	de	proponentes,	duas	a	mais	que	o	necessário.	
O	objetivo	não	é	enquadrar	o	prefeito	Leonaldo	Paranhos	e	sim	valori-
zar	o	Legislativo,	explica	Edson.	Caso	prospere,	a	imposição	valerá	em	
2022,	incidindo	na	proporção	de	1,8%	do	próximo	orçamento	na	casa	
dos	R$	1,6	bilhão.	O	índice	é	igual	ao	dos	deputados	estaduais,	fede-
rais	e	senadores.	Cada	vereador	teria	cerca	de	R$	800	mil,	metade	
destinados	a	obras	na	saúde	e	o	restante	em	outros	setores.	A	
orientação	do	Paço	aos	aliados	é	não	deixar	passar.

O	 advogado	maçom	 Luciano	 Braga	 Cortes	 (foto)	
suportou	até	onde	deu	o	ônus	da	função	e,	bem	
avaliado	no	desempenho,	deixou	a	Procurado-
ria	Jurídica	nas	boas	mãos	da	sub-procurado-
ra	Laura	Rossi	Leite,	por	enquanto	 interina.	Ao	
mesmo	tempo	ele	se	afastou	da	presidência	do	
Podemos,	posto	assumido	depois	da	morte	de	
Plínio	Destro.	O	partido	se	movimenta	para	esco-
lher	novo	dirigente	e	 também	quer	manter	a	
cota	na	partilha	do	secretariado.	Manterá	
a	Projur	ou	pedirá	outra	pasta?	Com	a	pa-
lavra	o	prefeito	Leonaldo	Paranhos.

Se	alguém	esperava	ver	o	
vereador	 Alécio	 Espínola	
de	birrinha	com	o	prefeito	
Leonaldo	 Paranhos,	 ob-
serve	 a	 foto.	 A	 imagem	
foi	feita	no	retorno	do	pre-
sidente	da	Câmara,	após	
a	 licença	 de	 saúde	 em	
abril.	 A	 relação	da	 dupla	
tem	três	décadas	e,	a	jul-
gar	pelo	abraço,	continua	
sólida.	De	parte	do	presi-
dente	da	Câmara	a	troca	
de	farpas	entre	ele	e	o	se-
cretário	de	Comunicação,	
Jefferson	Lobo,	faz	parte	

do	passado.	Aleluia.

Pode	até	parecer	pretensioso,	mas	o	ve-
reador	 Contador	Mazutti	 (foto),	 do	 PSC,	
acredita	poder	construir	sua	candidatura	
a	 deputado	 federal.	 Prestes	 a	 fechar	 o	
quinto	 mês	 do	 segundo	 mandato,	
ele	 conversa	 com	 apoiadores	 a	
respeito	de	disputar	a	eleição	do	
ano	que	vem	e	já	pede	apoio	den-
tro	 do	 partido.	 Mazutti	 está	 de	
olho	na	agenda	do	prefei-
to	Leonaldo	Paranhos	
e	 quer	 conversar	 a	
respeito.	 Contatos	
começam	a	se	es-

tender	 em	 municí-
pios	do	interior.

Paixões	à	parte,	o	jornalismo	da	Estúdio	FM	for-
malizou	pedido	de	entrevista	com	o	ex-presidente	
Lula,	dono	de	agenda	política	das	mais	concorridas	
no	país.	Apoiado	pelo	PT	de	Cascavel,	o	diretor	da	
emissora,	Jeferson	Miranda,	encaminhou	solicita-
ção	destinada	à	assessoria	do	político.	Em	meio	
às	polêmicas	do	governo	Bolsonaro,	a	presidente	
municipal	Glades	Rossi	
diz	que	a	pauta	é	viá-
vel	e	existe	interesse	
na	ocupação	do	
espaço.	O	em-
presário	Duka	
Siliprandi	
destaca	que	a	
Estúdio	man-
tém	linha	de	
atuação	plu-
ralista.	“Fala	
todo	mundo”,	
enfatiza.

O	apresentador	do	Tempo	Quente/Tarobá,	Oziel	Luiz	
(Patriota),	visitou	terça-feira	(11),	a	sessão	da	Câmara	e	
mostrou	entrosamento	com	os	vereadores	de	Cascavel.	
Quase	todos	posaram	para	a	fotografi	a	e	não	faltou	
quem	quisesse	saber	se	o	visitante	concorrerá	mesmo	
a	deputado	estadual,	em	2022.	Batatinha	respondeu	que	
o	projeto	pode	virar	realidade.	Ele	continua	consultando	
lideranças	e,	no	começo	da	semana,	visitou	o	experien-
te	empresário	Assis	Gurgacz.	Conheceu	as	modernas	
instalações	da	Catve	e	recebeu	injeção	de	ânimo.

Abrigos da polêmica

Vereadores impositivos 

Podemos à deriva? 

Alécio, 
paz e 
amor 

Mazutti quer Brasília 

Lula na Estúdio FM Tietando o Batatinha 

POLÍTICA

☆ O	presidente	 estadual	 do	 Republicanos,	 Val-
demar	 Jorge,	 visitou	 Cascavel	 semana	 passa-
da	 reafi	rmando	 interesse	do	partido	em	garantir	
o	 passe	 do	 deputado	Márcio	Pacheco,	 de	 saída	
do	PDT.	Segundo	o	dirigente,	Gugu	Bueno	(PL)	e	
o	 empresário	Nelsinho	Padovani	 (PTB),	 também	
foram	convidados.	Garantiu	ainda	que	a	sigla	terá	
candidato	a	prefeito	em	2024.	O	vice-prefeito	Re-
nato	Silva	e	Pacheco	são	bons	nomes,	admite.	

☆ O	 deputado	 Coronel	 Lee	
(PSL),	aperta	o	passo	no	res-
gate	 dos	 compromissos	 de	
campanha	assumidos	nas	co-

munidades	da	sua	base.	A	
agenda	 continua	 lotada	
com	 visitas	 aos	 muni-
cípios	 contemplados	
pelas	 emendas.	 São	

viaturas,	recursos,	obras,	programas	e	projetos	na	
saúde,	segurança	e	educação.	Lee	não	concorrerá	
à	reeleição	e	buscará	cadeira	na	Câmara	Federal.

☆ O	vereador	Tiago	Almeida	 (DEM)	nega	estar	
em	confl	ito	com	a	direção	do	partido.	Ele	garante	
ser	bom	o	relacionamento	junto	ao	presidente	da	
sigla,	Juarez	Berté.	O	fi	liado	Mário	de	Sá,	no	en-
tanto,	comenta	que	Tiago	está	afastado	do	grupo,	
seguindo	carreira	solo.

☆ O	 ex-vereador	 Itacir	 Gonzatto,	 prestes	 a	 se	
aposentar	como	servidor	de	carreira	da	Câmara,	
retornou	às	atividades	presenciais.	Depois	de	me-
ses	no	 “home	offi		ce”	 por	 pertencer	 ao	grupo	de	
risco	do	coronavírus,	o	agente	da	equipe	técnica	
legislativa	 está	 ao	 lado	 do	 não	menos	 veterano	
Mário	Galavotti,	diretor	do	setor.

☆ Recuperado	 da	 covid	 e	
bem	 disposto,	 o	 ex-vereador	
Olavo	 Santos	 (PODEMOS),	

tem	visitado	a	Câma-
ra	 com	 frequência.	
Sem	 conseguir	 ree-

leição	ou	espaço	na	ad-
ministração	municipal,	o	

corretor	 imobiliário	
voltou	à	função	pú-

blica	como	servidor	estadual,	nomeado	pelo	go-
vernador	Ratinho	Massa.	Desde	o	início	de	abril	é	
Chefe	de	Divisão,	na	regional	do	Instituto	de	Água	
e	Terra	(IAT),	sediada	em	Cascavel.	Boa	sorte.

quinto	 mês	 do	 segundo	 mandato,	
ele	 conversa	 com	 apoiadores	 a	
respeito	de	disputar	a	eleição	do	
ano	que	vem	e	já	pede	apoio	den-
tro	 do	 partido.	 Mazutti	 está	 de	
olho	na	agenda	do	prefei-
to	Leonaldo	Paranhos	
e	 quer	 conversar	 a	
respeito.	 Contatos	
começam	a	se	es-

tender	 em	 municí-
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destinados	a	obras	na	saúde	e	o	restante	em	outros	setores.	A	
orientação	do	Paço	aos	aliados	é	não	deixar	passar.

Vereadores impositivos 

☆ O	 deputado	 Coronel	 Lee	
(PSL),	aperta	o	passo	no	res-
gate	 dos	 compromissos	 de	
campanha	assumidos	nas	co-

munidades	da	sua	base.	A	
agenda	 continua	 lotada	
com	 visitas	 aos	 muni-
cípios	 contemplados	
pelas	 emendas.	 São	

☆ Recuperado	 da	 covid	 e	
bem	 disposto,	 o	 ex-vereador	
Olavo	 Santos	 (PODEMOS),	

tem	visitado	a	Câma-

leição	ou	espaço	na	ad-
ministração	municipal,	o	

Foto: Flávio UlsenheimerFoto: Flávio Ulsenheimer

Glades, Joaquim e fi lha VitoriaMelo, Batatinha e Cidão
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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



PRETO NO BRANCO .5SEXTA-FEIRA 14 DE MAIO DE 2021

www.copel.com

INVESTIMENTO 
RECORDE 
DE R$ 1,9 BILHÃO 
EM 2021.
A FORÇA DO PARANÁ 
QUE ACREDITA. 

PARANÁ TRIFÁSICO:
mais 3.700 km em 2021

USINA BELA VISTA:
em operação no 1º semestre

REDE ELÉTRICA INTELIGENTE:
início no Sudoeste

A Copel acredita no Paraná.

Em 2021, o investimento é de R$ 1,9 bilhão. 

O recorde vai para a distribuição de energia,

em programas como o Paraná Trifásico, 

de apoio à produção rural, e o Rede Elétrica

Inteligente, o mais moderno do país. 

E há também o início da operação de Bela Vista,

a mais nova hidrelétrica da Copel. 

Tudo isso para apoiar o desenvolvimento 

do Estado. Estratégico para a Copel, 

vital para que os paranaenses possam 

chegar cada vez mais longe.
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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

O	deputado	estadual	Hussein	Bakri	(PSD)	voltou	a	defender	que	a	nova	concessão	
de	pedágios	seja	pelo	menor	preço	das	tarifas,	com	exigência	de	obras	no	início	
dos	contratos	e	negociação	transparente	na	bolsa	de	valores.	Bakri	disse	que	há	a	
possibilidade	de	inclusão	no	novo	Anel	de	Integração	da	BR-476,	que	corta	o	Sul	do	
Paraná.	A	medida,	que	se	daria	num	segundo	lote	de	concessões,	contemplaria	de	
União	da	Vitória	até	a	Lapa	e	também	o	trecho	da	BR-153	entre	o	Trevo	do	Horizon-
te	e	General	Carneiro.

O	deputado	federal	Rossoni	(PSDB)	se	
reuniu	com	o	ministro	da	Infraestrutura,	
Tarcísio	Freitas,	para	tratar	do	trecho	
da	BR-476	entre	União	da	Vitória	e	São	
Mateus	do	Sul.	De	acordo	com	o	parla-
mentar,	o	ministro	informou	que	já	foi	
autorizada	a	execução	do	projeto	de	
recuperação	e	modernização	da	rodo-
via.	“O	ministro	afi	rmou	que	irá	viabilizar	
recursos	para	recuperar	emergencial-
mente	os	trechos	em	situação	mais	
precária”,	informou	o	deputado.

As	aulas	presenciais	da	rede	estadual	do	Paraná	vol-
taram	gradativamente	a	partir	de	segunda-feira	(10).		
O	secretário	estadual	da	Educação	e	Esporte,	Renato	
Feder,	destaca	que	as	escolas	estaduais	seguirão	um	
protocolo	de	segurança,	garantindo	distanciamento	de	
1,5	metro	entre	os	estudantes.		Também	será	dispo-
nibilizado	álcool	em	gel,	máscara	e	termômetros	para	
aferir	a	temperatura	de	alunos	e	funcionários	na	entra-
da	do	colégio.

De	acordo	com	o	secretário	de	Educação,	os	alunos	
que	optarem	por	não	ir	às	aulas	presencialmente	con-
tinuarão	no	ensino	remoto,	que	inclui	as	plataformas	
digitais	do	‘Aula	Paraná’,	videoaulas	no	YouTube	e	TV	
aberta,	além	do	kit	pedagógico	impresso.	“O	Paraná	se	
destaca	pela	tecnologia	por	ser	um	Estado	inovador	
na	Educação.	São	várias	ferramentas	disponibilizadas	
para	os	alunos,	e	todas	elas	continuarão	a	serviço	
desses	estudantes”,	ressalta	Feder.

Cláudio	Smirne	Diniz	é	o	novo	desem-
bargador	 no	 Tribunal	 de	 Justiça	 do	
Estado	do	Paraná	(TJPR).	A	vaga	é	
referente	à	aposentadoria	do	de-
sembargador	 Clayton	 Coutinho	
de	Camargo.	Promotor	do	Minis-
tério	 Público	 do	 Paraná	 desde	
1997,	Diniz	é	graduado	em	economia	pela	PUC-SP	
e	especialista	nas	áreas	de	Direito	Constitucional	e	
Direito	Administrativo.

Conhecida	 por	 suas	 oportunidades	 e	 pela	 qualidade	 de	
vida,	 Maringá	 despontou	 novamente	 em	 2021,	 como	 a	
melhor	cidade	para	se	viver	do	Brasil.	A	constatação	é	da	
consultoria	Macroplan,	que	se	baseou	no	Índice	dos	Desa-
fi	os	da	Gestão	Municipal.	“Os	maringaenses	têm	muitos	
motivos	para	se	orgulhar	da	cidade	onde	vivem”,	comenta	
o	prefeito	Ulisses	Maia.

O	deputado	estadual	Luiz	
Fernando	Guerra	apre-
sentou	na	Assembleia	
Legislativa	do	Paraná,	o	
Projeto	de	Lei	que	prevê	
a	adoção	do	piso	ético	
indicado	e	aprovado	pelo	
Conselho	Regional	de	
Enfermagem	(Coren/PR)	
como	piso	salarial	regio-
nal	aos	profi	ssionais	de	
enfermagem	que	atuam	
no	Estado.	O	objetivo	é	
reconhecer	e	valorizar	
a	atuação	destes	traba-
lhadores	do	sistema	de	
saúde.	Atualmente	são	
115.643	profi	ssionais	
atuando	no	Paraná,	se-
gundo	dados	do	Coren/
PR.

A	OAB	Nacional	promove-
rá	a	Audiência	Pública	que	
debaterá	alternativas	para	
recuperação	de	micro	e	
pequenas	empresas.	O	
debate	acontecerá	no	dia	
17	de	maio,	a	partir	das	
14h,	e	será	transmitido	
pelo	canal	da	OAB	Nacio-
nal	no	YouTube.	A	audiên-
cia	pública	será	dividida	
por	três	painéis	que	irão	
abordar	o	atual	sistema	
e	suas	defi	ciências;	apre-
sentará	o	PLP	33/2020	
em	linhas	gerais	com	
destaque	para	falência	e	li-
quidação;	e	profi	ssionais	e	
redes	de	apoio	ao	projeto.

O	Paraná	atingiu	a	marca	
de	3	milhões	de	doses	de	
vacina	contra	a	covid-19	
aplicadas.	O	vacinôme-
tro,	da	Secretaria	de	Es-
tado	da	Saúde,	mostrava	
na	manhã	de	terça-feira	
(11),	que	o	Paraná	já	
tinha	aplicado	3.005.815	
doses.	Ao	todo,	são	
1.944.974	pessoas	va-
cinadas	com	a	primeira	
dose	e	1.060.841	parana-
enses	que	já	completa-
ram	o	ciclo	vacinal.

Retorno presencial

Retorno presencial II

Desembargador

Para se viver

Piso 
salarial

Audiência 
Pública

3 milhões

Concessões

Recuperação

Cláudio	Smirne	Diniz	é	o	novo	desem-
bargador	 no	 Tribunal	 de	 Justiça	 do	
Estado	do	Paraná	(TJPR).	A	vaga	é	

Desembargador

Com	cerca	de	430	mil	
habitantes,	Maringá	com-
pletou	74	anos	na	última	
segunda-feira	(10).	Para	
celebrar	esse	momento,	
o	governador	Ratinho	
Júnior	assinou	convênios	
para	obras	de	infraestru-
tura.	Serão	mais	de	282	
mil	metros	quadrados	de	
requalifi	cação	asfáltica,	
além	da	construção	de	
duas	pontes	em	concreto	
e	obras	de	encabeçamen-
to	e	contenção,	sobre	o	
Rio	Ribeirão	Pinguim,	no	
limite	entre	Maringá	e	Sa-
randi.	O	investimento	total	
por	parte	do	Estado	será	
de	R$	13.116.880,70,	com	
contrapartida	municipal	
de	R$	1,7	milhão.

O	deputado	Luiz	Claudio	Romanelli	(PSB)	
ressaltou	 a	 ofi	cialização	 do	 programa	
Nossa	Gente	Paraná,	que	substitui	o	Fa-

mília	Paranaense.	Segundo	ele,	trata-
-se	de	um	dos	maiores	programas	
de	 assistência	 social	 do	 Brasil,	
destinado	ao	atendimento	e	pro-

moção	 de	 famílias	 e	 indiví-
duos	por	meio	da	oferta	de	
um	 conjunto	 de	 ações	 in-
tersetoriais,	que	encontrou	
forte	apoio	na	Assembleia	
Legislativa.

O	Nossa	Gente	objetiva	o	combate	à	miséria	e	à	fome,	
com	ações	integradas	em	áreas	de	habitação,	saúde,	
segurança	alimentar	e	nutricional,	assistência	social,	
segurança	 pública,	 agricultura	 e	 abastecimento,	 tra-
balho,	educação,	ciência	e	tecnologia,	esporte	e	lazer,	
cultura	e	infraestrutura,	além	de	garantir		preservação	
ambiental	e	respeito	aos	direitos	humanos.

Nossa Gente 

Nossa Gente II

Em festa

Os	 cursos	 de	 Direito	 da	 Universidade	
Estadual	do	Oeste	do	Paraná	(Unioeste),	
nos	 campi	 de	 Marechal	 Cândido	 Ron-
don,	Francisco	Beltrão	e	Foz	do	Iguaçu,	
receberam	a	nota	5	no	Exame	Nacional	
de	 Desempenho	 dos	 Estudantes	 (Ena-
de).	Além	dessa	notícia,	o	curso	de	Di-
reito	da	Unioeste	está	entre	os	dez	mais	
bem	 avaliados	 no	 exame	 nacional	 da	
Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(OAB)	
no	Paraná,	isso	revela	que	o	curso	de	Di-
reito	da	Unioeste	está	entre	os	melhores	
do	País	e	os	dez	mais	bem	cotados	do	
Estado.

Três	empresas	participaram	da	licita-
ção	para	a	ampliação	do	Aeroporto	Co-
mandante	Antonio	Amilton	Beraldo,	em	
Ponta	Grossa,	com	investimentos	de	
até	R$	35,28	milhões.	Entre	essas	três,	
há	uma	vencedora	prévia,	uma	empresa	
do	Rio	Grande	do	Sul,	mas	poderá	haver	
alteração	no	resultado,	pois	o	processo	
licitatório	ainda	está	em	trâmite.

Segundo	 informações	 do	 Blog	 do	
Tupan,	 o	 vice-prefeito	 de	 Curitiba,	
Eduardo	Pimentel,	vem	sendo	acon-
selhado	por	assessores	a	disputar	a	
eleição	de	2022	para	deputado	es-
tadual	ou	para	federal.	Pimentel	por	
enquanto	 está	 ouvindo	 apenas	 as	
dicas,	afi	nal	ele	pode	
ser	 prefeito	 caso	
Greca	 dispute	 a	
cadeira	 do	 Sena-
do	Federal	ou	con-
siga	 emplacar	 o	
nome	para	ser	vice	
de	Carlos	Massa	Ra-
tinho	Junior	(PSD).		

Seguindo	 as	 orientações	 da	 Agência	
Nacional	 de	 Vigilância	 Sanitária	 (Anvi-
sa),	 A	 Secretaria	 de	 Estado	 da	 Saúde	
orienta	aos	municípios	que	suspendam	
temporariamente	a	vacinação	da	Astra-
Zeneca/Fiocruz	para	as	gestantes.	A	Se-
cretaria	também	orientou	os	municípios	
a	monitorar	as	gestantes	que	 já	 foram	
vacinadas.

O	governador	Ratinho	Junior	libera	
novos	recursos	para	Londrina	nesta	
sexta-feira	(14),	além	de	visitar	as	
obras	de	construção	da	Cidade	In-
dustrial,	que	conta	com	investimento	
do	Estado.	Entre	as	iniciativas	está	a	
construção	de	um	Condomínio	do	Ido-
so	no	município,	dentro	do	programa	
Viver	Mais	Paraná.

Bom 
desempenho

Licitação

Eleições 2022 

O	 saldo	 de	 empresas	 constituídas	 no	 Para-
ná	 no	 primeiro	 quadrimestre	 deste	 ano	 foi	
20,05%	superior	ao	mesmo	período	de	2020.	
Considerando	 apenas	 as	 empresas	 abertas,	
o	 percentual	 comparativo	 sobe	para	 27,46%.	
O	relatório	foi	divulgado	pela	Junta	Comercial	
do	Paraná	(Jucepar).

Empresas abertas

Suspensa

Recursos

dicas,	afi	nal	ele	pode	
ser	 prefeito	 caso	
Greca	 dispute	 a	
cadeira	 do	 Sena-
do	Federal	ou	con-
siga	 emplacar	 o	
nome	para	ser	vice	
de	Carlos	Massa	Ra-
tinho	Junior	(PSD).		
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GERAL

Trinta mil famílias serão benefi-
ciadas com a nova modalidade 
do programa habitacional Casa 
Fácil Paraná, que viabilizará R$ 
450 milhões para facilitar a aqui-
sição da casa própria para famí-
lias de até três salários mínimos. 
Essa quantidade de novas mora-
dias representa cerca de 10% do 
déficit habitacional no Estado. 
Esse é o público que o Governo 
passa a investir com mais cuida-
do a partir desse lançamento.

“Hoje é um dia de muita alegria 
para o Paraná porque estamos 
lançando o maior programa ha-
bitacional do Brasil. O Casa Fácil 
vai atender as famílias que mais 
precisam e que muitas vezes não 
têm condição de dar a entrada na 
casa própria. Agora, o Governo do 
Estado vai bancar até R$ 15 mil 
para que ela possa fazer o finan-
ciamento na Caixa Econômica 
Federal. São mais de 30 mil casas 
que passarão a ser construídas a 
partir desta quarta”, afirmou o go-
vernador Carlos Massa Ratinho 
Junior. 

Ele reforçou que a política ha-
bitacional é capaz de transformar 
a vida do cidadão. O programa 
atende diretamente a dificuldade 
das pessoas de conseguirem um 
financiamento junto aos agentes 
financeiros. “O desafio é a en-
trada: ou a pessoa não consegue 
poupar, por ser muito difícil com 
uma baixa renda, ou é muito de-
morado para conseguir fazer essa 
poupança. Fizemos um progra-
ma em que o Governo é parceiro 
e dá essa entrada para o morador, 
que consegue pagar a mensali-
dade através do financiamento”, 
acrescentou Ratinho Junior.

Essa modalidade também foi 
criada de forma a atuar direta-
mente para reduzir a demanda 
por moradia no Estado. O déficit 
atualmente é de 322 mil casas, se-
gundo o Plano Estadual de Habi-

Governo destina R$ 450 milhões 
para bancar valor de entrada da 
casa própria para 30 mil famílias
Nova modalidade do Casa Fácil diminui o 
déficit habitacional e resolve problema da entrada

Produtos orgânicos são alimentos cultivados de maneira totalmente natural, sem a adição de produtos químicos e/ou agrotóxicos Divulgação

tação de Interesse Social (PEHIS), 
realizado pela Cohapar e as pre-
feituras do Paraná, e 90% das fa-
mílias que integram esse indica-
dor têm renda de até três salários 
mínimos.

“Esse é um volume de casas 
bastante grande, nunca feito an-
teriormente nesta quantidade de 
uma vez só”, ressaltou Jorge Lan-
ge, diretor-presidente da Com-
panhia de Habitação do Paraná 
(Cohapar). “Esse é um Governo 
da habitação”.

Etapas 
Ao apresentar os detalhes da nova 
modalidade, Lange explicou que, 
na sequência, serão publicados 
editais de chamamento público 
para um cadastro de construto-
ras e prefeituras interessadas em 
integrar o programa. As empre-
sas podem participar com novos 
projetos ou com projetos já em 
andamento. Áreas públicas tam-
bém entrarão no programa atra-
vés da doação de terrenos pelas 
prefeituras ou por terrenos cedi-
dos pela própria Cohapar.

Após a habilitação dos terrenos 
(públicos ou privados), a Coha-
par divulgará os empreendimen-
tos selecionados no site (www.
cohapar.pr.gov.br/cadastro) para 
que os moradores interessados 

se inscrevam gratuitamente.
“A partir do momento em que 

está inscrito e enquadrado na 
renda de até três salários míni-
mos, o morador vai ter a emissão 
de um documento, que leva até 
a construtora para iniciar a sua 
negociação, tendo seu crédito 
avaliado pela Caixa Econômica 
Federal. Uma vez que seu crédi-
to esteja aprovado, ele assina o 
contrato e o Estado já vai estar 
com o dinheiro depositado na 
Caixa, efetuando o pagamento 
da entrada de até R$ 15 mil por 
família”, explicou o presidente da 
Cohapar.

Para os termos de financia-
mento dos imóveis, o Casa Fá-
cil Paraná tem parceria com o 
programa Casa Verde e Amarela, 
implementado pelo governo fe-
deral. Copel, Sanepar e Instituto 
Água e Terra (IAT) serão parceiros 
do programa.

“A ideia é ter pouca burocracia, 
respostas rápidas e aprovação no 
agente financeiro. Estamos atu-
ando diretamente para aqueles 
que conseguem participar do 
processo, mas quando chega na 
hora do contrato ainda falta R$ 
5 mil, R$ 8 mil, R$ 13 mil”, arre-
matou Lange. “Estamos dando 
oportunidade. Com esse progra-
ma estamos criando acessos”.

Empregos e programas 
O governador também pontuou 
que, além do investimento direto 
na habitação, o Casa Fácil Paraná 
auxiliará na economia através da 
geração de empregos no setor 
da construção civil. A estimati-
va do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado do 
Paraná (Sinduscon-PR) é de uma 
demanda de 100 mil empregos 
diretos. Para a Cohapar, há po-
tencial de movimentar até R$ 3 
bilhões em novos investimentos 
no setor.

“Esse é um volume 
de casas bastante 
grande, nunca feito 
anteriormente nesta 
quantidade de uma 
vez só”
Jorge Lange 
Presidente da Cohapar
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Foto: Divulgação Hilab

A produção industrial parana-
ense teve crescimento de 9% no 
primeiro trimestre deste ano, na 
comparação com os primeiros 
três meses de 2020. O crescimen-
to paranaense foi o dobro da mé-
dia nacional, cuja produção au-
mentou 4,4% nos três primeiros 
meses do ano. 

Os dados são da Pesquisa In-
dustrial Mensal (PIM Regional), 
divulgados na última terça-feira 
(11) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), e 
mostram que o Paraná ocupa a 
quarta posição entre os estados 
com o melhor resultado do tri-
mestre, empatado com São Paulo.

O primeiro lugar é ocupado por 
Santa Catarina (17,8%), seguido 
do Rio Grande do Sul (12,3%) e 
Minas Gerais (9,1%). Somente 10 
dos 15 locais pesquisados pelo 
IBGE tiveram crescimento na 
produção industrial no período.

A pesquisa do IBGE mostra 
também um aumento de 12,3% 
na produção em março, com re-
lação ao mesmo mês do ano pas-
sado. A pesquisa revela, ainda, 
que a indústria do Estado caiu 1% 
em março com relação a feverei-
ro deste ano, além da redução de 
1% no acumulado dos últimos 12 
meses, com base nos 12 meses 
anteriores.

A queda em março foi uma ten-
dência nacional, com redução de 
2,4% da produção industrial do 
País e também um recuo em nove 
dos 15 locais analisados pelo 
IBGE. Entre esses estados, Paraná 
e Santa Catarina foram os que ti-
veram a menor redução.

“Mesmo com o impacto da 
pandemia em diversos setores da 
economia, a indústria do Paraná 
continua forte”, afirma o governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior. 
“O crescimento industrial impac-
ta nos outros setores, contribuin-
do com a retomada econômica 
do Estado e de grande parte das 
cidades paranaenses, já que o Pa-
raná conta com uma indústria di-
versificada e espalhada por todas 
as regiões”.

Setores 
Dos 15 setores analisados pelo 
IBGE no Paraná, 13 tiveram au-
mento na produção industrial 
nos primeiros três meses de 2021. 
A fabricação de produtos de ma-
deira puxou o crescimento, com 
aumento de 32,7% no trimestre 
e de 58,9% com relação a março 
do ano passado, além de um au-
mento de 11,9% no acumulado 
de doze meses. É seguido pela 
fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamen-
tos, que teve alta de 31,7% en-
tre janeiro e março, de 58,9% se 
comparado a março de 2020 e de 
11,9% nos últimos 12 meses.

A indústria de máquinas e 
equipamentos também teve cres-
cimento substancial no primeiro 
trimestre do ano, com ampliação 
de 28,6% na produção. Comple-
tam a análise os setores de fabri-
cação de produtos de materiais 
não metálicos (25,8%); de máqui-
nas, aparelhos e materiais elétri-
cos (19,7%); de móveis (19%); de 
produtos de borracha e material 
plástico (17,8%); de outros produ-

tos químicos (16%); de coque, de 
produtos derivados do petróleo 
e de biocombustíveis (4,8%); de 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (4,4%); e fabricação 
de bebidas (1,4%).

Os únicos a fechar o trimestre 
com números negativos foram as 
indústrias de fabricação de celu-
lose, papel e produtos de papel 
(-6,2%) e de fabricação de produ-
tos alimentícios (-4%). Este últi-
mo setor, no entanto, ainda conta 
com resultados positivos com re-
lação a março de 2020 (0,6%) e no 
acumulado de doze meses (6,3%).

Março
Já no mês de março, houve au-
mento na produção 14 setores, na 
comparação com o mesmo mês 
de 2020. Os melhores resultados 
foram nas indústrias de produtos 
de madeira (58,9%); de produ-
tos de materiais não metálicos 
(35,5%); de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamen-
tos (31,5%); de outros produtos 
químicos (28,5%); de produtos 
de borracha e material plástico 
(24,7%).

Na sequência vêm a fabricação 
de máquinas e equipamentos 
(18,5%); de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos (12,8%); de 
coque, de produtos derivados do 
petróleo e de biocombustíveis 
(10,6%); de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (7,6%); de 
bebidas (5,2%); e de produtos ali-
mentícios (0,6%). Somente a fa-
bricação de celulose, papel e pro-
dutos de papel fechou em baixa 
no mês, com queda de 6,2%.

Startups paranaenses marcam 
combate ao coronavírus e 
transformação de empresas 
na pandemia 
A falta de testes para diagnósti-
co do novo coronavírus marcou 
o início da pandemia no Brasil, 
em março de 2020. Nesta data, a 
startup curitibana Hilab já esta-
va nas fases finais de aprovação 
de seu novo produto: um teste 
rápido para detectar a Covid-19 
que pode ser realizado em qual-
quer farmácia equipada pelo la-
boratório portátil fabricado pela 
empresa. O teste rapidamente 
se popularizou e, hoje, o equipa-
mento permite dois diferentes 
tipos de teste para identificar o 
coronavírus, além de outros 31 
exames com resultados em até 30 
minutos.

A história da Hilab começou há 
mais de uma década, em 2004, 
dentro do Intec, a Incubadora 
Tecnológica do Tecpar (Instituto 
de Tecnologia do Paraná), de-
senvolvendo oxímetros de pulso. 
Mesmo assim, foi o contexto de 
pandemia que criou um ambien-
te propício para que ela concre-
tizasse sua principal missão: de-
mocratizar a saúde.

Isso se deu através de diversas 
parcerias que a empresa firmou 
para levar os testes cada vez mais 
longe, facilitando o acesso à testa-
gem até nos lugares mais distan-
tes ou isolados.

Atualmente, mais de mil cida-
des em todos os Estados contam 
com o equipamento – o que faz 
com que 50% da população bra-
sileira viva a menos de seis quilô-
metros de um Hilab. Foram mais 
de 2,5 milhões de testes feitos em 
2020, número que a empresa al-
meja triplicar em 2021. Para isso, 
passou de 100 para 343 colabora-
dores em pouco mais de um ano.

A Hilab é uma das startups 
paranaenses que ganharam pro-
jeção nacional durante a pande-
mia. Segundo o último mapea-
mento do Sebrae/PR, publicado 
em fevereiro de 2021, o Estado 
concentra 1.434 startups em 87 
cidades – duas delas, Ebanx e Ma-
deiraMadeira, já atingiram o sta-
tus de unicórnios (empresas cujo 
valor de mercado já ultrapassa 
US$ 1 bilhão). Os setores com 
maior presença são agricultura 
e saúde. No entanto, também 
ganharam bastante projeção du-

rante a pandemia as startups que 
fornecem tecnologias para a digi-
talização de empresas, processo 
que se provou essencial para o 
período de isolamento social.

As empresas são apenas a pon-
ta do iceberg do ecossistema 
paranaense de inovação, forma-
do pela chamada tríplice hélice: 
iniciativa privada, universidades 
e poder público. Mesmo com os 
reflexos da pandemia no merca-
do de trabalho e na arrecadação 
estadual, o Governo do Paraná 
segue incentivando o desenvol-
vimento de novas conexões entre 
mentes inovadoras e a economia 
formal.

As principais iniciativas passam 
por editais lançados por meio da 
Fundação Araucária, com apoio 
das Superintendências de Inova-
ção e Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, e têm o objetivo de 
apoiar os pequenos empreende-
dores em projetos que incorpo-
rem novas tecnologias.

O investimento mais recente 
envolve R$ 2,5 milhões em recur-
sos estaduais e federais em pro-
gramas como o Sinapse da Inova-
ção, Startup Match, Centelha e a 
chamada referente ao Sistema de 
Inovação do Sudoeste.

Parte da iniciativa também 
passa pela internalização da ino-
vação e o incentivo à mentalida-
de inovadora dos paranaenses. 
Além de todas as atualizações em 
gestão pública, com estímulo à 
desburocratização, protocolos 
virtuais e acesso a serviços bási-
cos na palma da mão, cerca de 65 
mil alunos da rede estadual terão 
aulas de programação neste ano. 
Os cursos gratuitos do EduTech 
passam por games, ciência de 
dados, programação front-end, 
desenvolvimento mobile e pro-
gramação em JavaScript.

O mapeamento de startups do 
Sebrae/PR mostra que entre 2019 
e 2020 mais de 400 startups foram 
criadas no Estado, 39% a mais em 
relação ao estudo realizado antes 
da pandemia. O levantamento 
mostra que 20,8% recebem recur-
sos de investidores externos, mais 
de 50% estão em estágio de vali-
dação, e um quinto têm mulheres 
como fundadoras.

Produção industrial 
do Paraná cresce 9% 
no primeiro trimestre 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional), divulgada pelo 
IBGE mostra o Paraná na quarta posição entre os estados com 
o melhor resultado do período, empatado com São Paulo

GERAL

Geraldo Bubniak/AEN
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O processo para a certificação 
dos produtores de orgânicos em 
Cascavel e seus distritos conti-
nua. A Fundetec (Fundação para 
o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) deu iniciativa ao 
projeto que faz parte do Provai 
(Programa de Valorização da 
Agroindústria Familiar) no ano 
passado e desde então cerca de 
30 famílias estão sendo atendidas 
em - parceria com a Fundação - 
pela cooperativa Biolabore e pelo 
Governo do Estado, por meio do 
programa Paraná Mais Orgânico.

Após um mês de prorrogação 
por conta da pandemia da co-
vid-19, as vistorias começaram 
a ser realizadas e nessa primeira 
fase, dez propriedades receberam 
a visita dos técnicos responsáveis 
por oferecer toda a assistência 
para a obtenção do certificado e 
posteriormente o selo de “Produ-
to Orgânico do Brasil”.

“Para que um produtor seja 
considerado orgânico, ele preci-
sa passar por uma auditoria de 
algum órgão fiscalizador e um 
deles, talvez o mais reconhecido 
aqui no Paraná é o Tecpar (Ins-
tituto de Tecnologia do Paraná). 
Tudo isso gera um custo para 
produtor, porém, a Fundetec 
está atuando com a Biolabore e 
somos nós que estamos fazendo 
toda essa ponte com o Instituto 
e com a Unioeste, sem que haja 
custo para o agricultor”, explicou 
o engenheiro químico da Funde-
tec, Frederico Lovato.

O objetivo é simples, fomentar 
o número de produtores orgâni-
cos e mais tarde levar esses ali-
mentos para a merenda escolar. 
Para conquistar o selo é preciso 
seguir uma série de exigências, 
conforme esclarece o engenhei-
ro agrônomo do Paraná Mais 

coisas que precisam ser feitas 
como a da estrutura física. A gen-
te vem, adequa a propriedade, o 
manejo e encaminha para audi-
toria do Tecpar”.

Para a agricultora de Rio do 
Salto, Daniele de Fatima Correia 
Kosarewicz, que vende verduras 
na Feira do Produtor e faz parte 
do programa, a certificação tra-
rá mais confiança aos seus con-
sumidores. “As pessoas chegam 
e pedem se é orgânico e temos 
que dizer não, porque não temos 
selo, mas não usamos agrotóxico 
há pelo menos cinco anos. Seria 
muito bom se tivesse o certifica-
do porque o alimento orgânico é 
mais procurado na feira e com o 
selo teríamos a comprovação”.

A ideia do projeto inclui ain-
da, para o segundo semestre de 
2021, a realização de uma feira 

As famílias estão sendo atendidas pelo trabalho em parceria entre Fun-
detec, Biolabore e pelo Paraná Mais Orgânico Divulgação

Parceria garante a certificação de 30 famílias 
como produtores orgânicos em Cascavel 
Processo é desenvolvido pela Fundetec, Biolabore e Paraná Mais Orgânico, reduzindo custos e aumentando 
ganhos para os produtores

municipal de orgânicos, na qual 
todas essas famílias certificadas 
poderão vender seus produtos e 
garantir maior visibilidade da po-
pulação.

O que é orgânico?
No Brasil, a LEI Nº 10.831 de De-
zembro de 2003, considera um 
produto orgânico, seja ele in na-
tura ou processado, “aquele que 
é obtido em um sistema orgâni-
co de produção agropecuária ou 
oriundo de processo extrativista 
sustentável e não prejudicial ao 
ecossistema local”.

São alimentos cultivados de 
maneira totalmente natural, sem 
a adição de produtos químicos 
e/ou agrotóxicos. Podem ser 
alimentos orgânicos: verduras, 
frutas, sucos, óleos, ovos, carne, 
vinhos e outros.

Produtos orgânicos são alimentos cultivados de maneira totalmente natural, sem a adição de produtos químicos e/ou agrotóxicos Divulgação

Orgânico, André Rodrigo Carlito, 
“nós avaliamos se a propriedade 
atende a legislação dos orgânicos 

para poder receber a certificação, 
porque não é só a questão de não 
aplicar agrotóxicos, têm outras 

Novas aulas com carga horária de 32 horas estão previstas para o mês de agosto

Produtores rurais concluem treinamento de meliponicultura 

básicos sobre as abelhas nativas, 
como a distribuição geográfica, 
tipos de ninho e estrutura das co-

De acordo com o Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) foram ministrados conteúdos 

Encerrou na última semana mais 
um curso de meliponicultura: abe-
lha sem ferrão, na Agrotec. Duran-
te vários dias uma turma compos-
ta por dez alunos pode aprender 
mais sobre essa prática que vem 
crescendo a cada ano no Brasil e 
proporciona inúmeros benefícios.

No treinamento, a espécie mais 
estudada foi a Jataí, que assim 
como as demais, possui extrema 
importância na polinização, além 
da produção de mel de qualidade. 
Diferente da abelha apis, a sem 
ferrão pode ser criada no quintal 
de casa e não traz nenhum risco as 
pessoas e animais.

lônias, até noções práticas sobre 
instalação e manutenção de um 
meliponário e aproveitamento do 
mel.

Para o agricultor, Ricardo Veto-
rello, a experiência foi muito in-
teressante, “Têm muitos detalhes 
que a gente precisa aprender para 
começar a lidar e é uma abelha 
pequenininha, mas muito resis-
tente. Só precisa ter um pouco de 
cuidado com ela. Eu já fiz o curso 
de apicultura básica e esse com-
plementa, serve para as pessoas 
verem quais são os tipos, algumas 
se adaptam melhor com a apis ou-
tras com a sem ferrão, ainda mais 

que pode ser colocada no pátio de 
casa”.

Lista de espera
Devido à alta procura pelo trei-
namento, novas aulas com carga 
horária de 32 horas estão previstas 
para o mês de agosto, das 8h às 
17, na Agrotec. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo 
telefone (45) 3218-1281. Vale res-
saltar que devido à pandemia, as 
vagas são limitadas até dez alunos, 
porém a pessoa interessada pode 
ser incluída em uma nova lista de 
espera caso a turma já esteja com-
pleta.
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Diego Paim é o presidente do Sindicato Jorge Pastore

TISSIANE MERLAK | Cascavel
Médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem esgotados. Essa é 
a realidade nacional, trazida pela 
pandemia do coronavírus. Em 
Cascavel, polo na área e um dos 
municípios que recebe pacientes 
de outras cidades da região, a situ-
ação trouxe consigo um aumento 
de quase 16% no total de horas-
-extras feitas pelos profissionais 
no ano passado.

Os números, solicitados pela re-
portagem do Preto no Branco, são 
do setor de Recursos Humanos da 

A nova diretoria do Sincovel (Sin-
dicato dos Contabilistas de Cas-
cavel e Região) tomou posse no 
auditório do CRC-PR (Conselho 
Regional de Contabilidade do Pa-
raná). A posse formal ocorreu na 
sexta-feira (07), em Cascavel, com 
entrega dos diplomas aos mem-
bros da diretoria.

O Sindicato atua desde 1975, 
tem 98 associados e abrange 33 
municípios da região Oeste do 
Estado. O contador, empresário 
e professor Diego Paim foi eleito, 
pela primeira vez, como presi-
dente da entidade, e vai atuar no 
biênio 2021/2022. Diego atua há 
23 anos na contabilidade, tem 
experiência como professor uni-
versitário, perícia, auditoria e é 
empreendedor, proprietário do 

Nova diretoria do Sincovel toma posse em Cascavel 

escritório PAIM Contabilidade 
Empresarial.

Com a nova diretoria, o empre-
sário prevê projetos que reduzam 
burocracias para contadores e 
para empreendedores. O obje-
tivo é, também, aproximar os 
profissionais ao Sindicato. “Para 
este biênio, a intenção é manter a 
entidade em alta, valorizar a pro-
fissão e desenvolver ações que 
defendam os interesses da classe, 
principalmente com a redução 
da burocracia. Queremos forta-
lecer, ainda mais, o sindicato e 
trazer novos associados”, afirma.

Durante o biênio, a nova direto-
ria prevê também a realização de 
cursos, eventos e treinamentos 
aos contadores. “Queremos dar 
continuidade a algumas ações 

do Jeferson Bonfim, presidente 
anterior, que mesmo durante a 
pandemia conseguiu avanços 
para a classe”, ressalta. 

Atuação na Contabilidade
Diego Paim concluiu o curso de 
Técnico em Contabilidade em 
1997. No ano seguinte, teve o pri-
meiro registro em carteira como 
auxiliar de escritório, em Ijuí, 
Rio Grande do Sul. Em Casca-
vel, ele cursou as faculdades de 
Pedagogia e Ciências Contábeis 
com especialização (MBA) na 
área de Planejamento e Gestão 
Estratégica. Atua no escritório 
Paim Contabilidade Empresarial 
desde 2013, com prestação de 
serviços de contabilidade espe-
cializados na área de construção 

Hora-extra na saúde cresce 
16% com a pandemia 
Profissionais de saúde acumulam, por dia, mais de mil horas

Secretaria 2019 2020 2021
Saúde	 373.108,8	 431.587,52	 140.816.59
Educação	 93.913,5	 25.870,71	 853,43
Proteção	à	Comunidade	 37.756	 26.901,73	 9.123,39

Confira os números:

Presidente:	Diego	Maurício	Paim	Bottcher
Vice-presidente:	 William	 Fischer	 da	 Silva	
Junior
Social:	Manoel	Contino	Marçal
Presidente	 de	 Patrimônio:	 Ronaldo	 Cesar	
da	Silva
Desenvolvimento	 Profissional:	 Jefferson	
Machado	Bonfim
Diretor	Cultural:	Rafael	Antonio	de	Lorenzo
Diretor	Esportivo:	Danilo	Tissiani	Pereira	da	
Silva
Diretor	de	Ética:	Agenor	Lombardo	Junior
Secretário	Geral:	Waldecir	Loureiro	Avancini
1º	Secretário:	Luiz	Alves	dos	Reis
Tesoureiro	Geral:	Eloi	José	Slivinski
1º	Tesoureiro:	Gentil	Inácio	Fernandes
Regional	Ubiratã:	Claudemir	Ciciliato
Regional	Quedas:	João	Luiz	Zagurski	Costa
Conselho	Fiscal	–	Efetivo:	Claudio	Luiz	Bru-
netto
Conselho	Fiscal	–	Efetivo:	Nelson	de	Jesus	
Andrade
Conselho	Fiscal	–	Suplente:	Edson	Cadini
Conselho	Fiscal	–	Suplente:	Sidinei	Caeta-
no	Lorenzi	Junior

Conselho	Fiscal	–	Suplente:	Marcelo	Andre	
Zunta	Mertz
Conselho	Fiscal	–	Suplente:	Enoque	Santos	
Almeida
Comissão	Feminina
Titular:	Noely	Terezinha	dos	Santos
Membro:	Lidiane	Fernanda	Rocha	Daradda
Membro:	Keila	Maria	K.	Vanin	Lorenzi
Membro:	Ionara	Boaroli	de	Bortoli
Comissão	Acadêmica
Titular:	Udo	Strassburg
Membro:	Tiago	de	Oliveira	Felix
Membro:	Diego	Mauricio	Paim	Bottcher
Comissão	Ética
Titular:	Edson	Cadini
Membro:	Jair	Boschetto
Membro:	Gentil	Inacio	Fernandes
Comissão	Municipal
Titular:	Jovane	dos	Santos	Borges
Membro:	Sebastião	Martendal	de	Araujo
Membro:	Jefferson	Machado	Bonfim
Comissão	de	Esportes
Titular:	Jovane	dos	Santos	Borges
Membro:	Sebastião	Martendal	de	Araujo
Membro:	Jefferson	Machado	Bonfim

Conheça a nova diretoria: 

Prefeitura de Cascavel. Confor-
me os dados em 2019 a Secreta-
ria de Saúde foi responsável pelo 
acúmulo de 373.108,8 horas-ex-
tras; no ano passado saltou para 
431.587,52 horas, crescimento de 
15,7% no mesmo período.

E quem pensa que ele deve cair 
em 2021, se engana. Somente nos 
quatro primeiros meses deste 
ano já são 140.816,59 horas. Ou 
seja: em 2019 a média foi de 31 
mil horas mês, em 2020 a média 
foi de 35.965 e este ano já está em 
35.204. Se dividirmos esses núme-

civil, além de consultoria em-
presarial, proteção patrimonial, 
treinamentos e cursos.

História com o Sincovel
O novo presidente eleito parti-
cipou da Comissão Acadêmica 
do Sincovel nas últimas duas 
gestões. “Sempre estive muito 
próximo das ações do Sincovel, 
principalmente durante minha 
atuação na diretoria regional do 
SESCAP-PR [Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessora-
mento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado do Paraná], 
o que me favoreceu na hora de 
aceitar o convite para represen-

tar o sindicato. É uma grande 
responsabilidade assumir a pre-
sidência da entidade, mas isso 
também é uma oportunidade 
de aprendizado e de contribui-
ção para a classe”, afirma Diego 
Paim.

Com a bagagem também de 
professor universitário e partici-
pação em eventos representan-
do o SESCAP-PR, a relação com 
os colegas de profissão é bem 
consolidada. “Tenho um bom 
relacionamento com os cole-
gas de profissão. Nossa linha de 
atuação será na defesa dos in-
teresses da classe contábil, e de 
aproximação, ainda mais, destes 
profissionais”, pontua.

ros pelos 30 dias do mês, pode-se 
dizer que, por dia, os servidores da 
saúde somam mais de mil horas-
-extras.

Ainda segundo o Município, o 
cargo com maior incidência de 
horas extras é o de técnico de en-
fermagem.

Além da saúde, as duas secreta-
rias com maior número de horas 
extras é a Educação e a Secretaria 
Municipal de Política Sobre Dro-
gas e Proteção à Comunidade, à 
qual as guardas municipal e patri-
monial estão atreladas.

Na Secretaria de Educação 
foram 93.913,5 horas em 2019, 
25.870,71 no ano passado e este 
ano está em 853,43 horas extras; 
destaque para o cargo de profes-
sor, com maior incidência.

Na Secretaria Municipal de Po-

lítica Sobre Drogas e Proteção à 
Comunidade também houve que-
da nas horas; passou de 37.756 em 
2019 para 26.901,73 no ano passa-
do e está em 9.123,39 em 2021. O 
cargo com mais incidência é o de 
guarda patrimonial.
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Quando se fala em violência infan-
til o caso do pequeno Henry, do Rio 
de Janeiro, morto em março deste 
ano logo vem à mente. Mas, infeliz-
mente, esse não é um caso isolado. 
De tempos em tempos surgem os 
‘Bernardos’ e as ‘Isabelas’ que são 
mortos por aqueles que deveriam 
protegê-los ou pior ainda, escon-
didos dentro de casas, milhares de 
crianças em todo o mundo sofrem 
caladas algum tipo de violência.

Especifi camente em Cascavel, 
os números preocupam quando 
se compara com anos anteriores. 
Segundo dados da Secretaria de 
Assistência Social, que atende es-
sas vítimas, de janeiro a abril deste 
ano, foram 154 atendimentos. O 
número equivale a mais de 63% 
de todo o ano passado, quando 
chegou ao conhecimento dos as-
sistentes 242 relatos de algum tipo 
de abuso.

Sim, chegou ao conhecimento 
porque, como a maior parte dos 
agressores são os pais ou mesmo 
os responsáveis por cuidar dessa 
criança, isso demora certo tempo 
para ser descoberto.

E, como os pais não relatam 
isso, é através da escola, do aten-
dimento das agentes de saúde que 
visitam as residências ou mesmo 
de vizinhos que ouvem ou presen-
ciam os abusos.

Marta, um nome fi ctício, mora-
dora do Universitário, foi uma das 
pessoas que acionou o Conselho 
Tutelar esse ano. Cansada de ouvir 
os gritos de socorro de três crian-
ças, de 4, 7 e 9 anos, resolveu de-
nunciar. “Não tenho convivência 
com esses vizinhos, eles se muda-
ram faz pouco tempo. A mãe traba-
lha de dia, o padrasto a noite e as 
brigas são constantes”.

Ela conta que o maior problema 

percebido por ela não é só a vio-
lência física, mas sim a negligên-
cia – responsável pela maior parte 
dos atendimentos nos últimos 
três anos pela Secretaria. “Como 
os responsáveis trabalham em ho-
rários diferentes, esses pequenos 
fi cam parte do dia (do horário que 
o homem sai até a mãe chegar) so-
zinhos em casa. É nesse momento 
que eu consegui falar com a me-
nina maior. Segundo ela a casa é 
limpa, mas eles precisam implorar 
por comida que os responsáveis 
não fazem, o pequeno fi ca dois a 
três dias sem banho, fora todos os 
palavrões que ouço eles falar para 
as crianças”. O relato de Marta não 
é o único. Em todas as regiões da 
cidade há casos de violência. As 
principais vítimas são crianças de 
12 a 17 anos, os adolescentes. Dos 
154 atendimentos prestados esse 
ano, 66 é desta faixa etária. Na se-
gunda colocação são os pequenos, 
de zero a seis anos, com 53 atendi-
mentos; e as crianças de sete a 11 
anos são responsáveis por 35 aten-
dimentos da Secretaria.

Em relação ao tipo de violência, 
os casos mais comuns são os de 

negligência, com 63 relatos; segui-
do pela violência psicológica com 
44, violência física com 33, abuso 
sexual com 28 e quatro casos de 
trabalho infantil.

Ano a ano
A reportagem do Preto no Branco 
solicitou à Secretaria dados relati-
vos aos anos de 2018, 2019 e 2020, 
para efeito comparativo. Segundo 
eles, houve um pequeno cresci-
mento nos dados de 2019 em rela-
ção a 2018 (281 contra 287 no ano 
passado). Já no comparativo entre 
2019 a 2020 a queda foi mais per-
ceptível: em todo ano passado fo-
ram 242 atendimentos.

18 de Maio
Para lembrar essas vítimas, na pró-
xima terça-feira (18) é celebrado 
o Dia Nacional de Enfrentamento 
ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. O Dia foi 
instituído em 1988, incentivado 
por um crime ocorrido no dia 18 
de maio de 1973, quando uma me-
nina de oito anos foi sequestrada, 
drogada, espancada, violentada e 
morta.

Na próxima terça-feira (18) é celebrado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Divulgação

Campanha conscientiza 
população sobre combate ao abuso 
sexual de crianças e adolescentes

Em quatro meses, Cascavel registra mais 
de 60% dos casos de todo ano passado 

De janeiro a abril deste ano, foram 154 atendimentos. 
Em todo ano de 2020 foram 242 relatos de algum tipo de abuso

O combate ao abuso sexual 
de crianças e adolescentes é 
o tema de uma campanha de 
conscientização do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH). 
Com cartilha, cards e vídeo in-
formativos, a iniciativa reforça 
as atividades do Maio Laranja, 
mês marcado pelo combate ao 
abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. As pe-
ças da campanha serão publi-
cadas durante todo o mês nas 
redes sociais do MMFDH (@
mdhbrasil).
O objetivo da campanha é le-
var informações à população 
e, principalmente, aos profi s-
sionais do Sistema de Garantia 
de Direitos (SGD), que atuam 
de maneira mais direta com o 

público infanto-juvenil. A ideia 
é que esses atores conheçam 
a realidade atual de crianças e 
adolescentes que sofrem vio-
lência e outras violações de di-
reitos, para que o atendimento 
a esse público seja cada vez 
mais efi caz.
“A campanha do Maio Laranja é 
uma das mais importantes que 
fazemos durante o ano. Acre-
ditamos que as crianças e ado-
lescentes devem ser protegidos 
com prioridade absoluta, como 
está na Constituição Federal. E, 
para isso, é preciso que gover-
no, instituições e sociedade ci-
vil caminhem de mãos dadas”, 
defende o secretário nacional 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (SNDCA), Maurí-
cio Cunha.

VIOLÊNCIA INFANTIL

Total por faixa etária
Idade 2018 2019 2020 2021*
0	a	6	anos	 74	 70	 58	 53
7	a	11	anos	 91	 88	 87	 35
12	a	17	anos	 116	 129	 97	 66
Total 281 287 242 154

Tipos de violência 2018 2019 2020 2021*
Abuso	Sexual	 74	 70	 54	 28
Negligência	 133	 164	 134	 63
Trabalho	Infantil	 5	 11	 10	 4
Violência	Física	 49	 42	 39	 33
Violência Psicológica 92 82 67 44

* Dados referente de janeiro a abril de 2021.

Confi ra os números:
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cultura
104 FM A rádio que

é uma bênção! 104.9 Mhz

Os nove municípios que com-
põem a 9ª Regional de Saúde 
de Foz do Iguaçu, vão adotar 
medidas mais restritivas nos 
próximos dois finais de semana 
para reduzir o número de casos 
e hospitalizações por conta da 
covid-19. A medida foi definida 
em reunião realizada esta se-
mana na cidade de Medianeira, 

Municípios da região de Foz terão lockdown 
nos próximos dois finais de semana 

Nova alta de casos do coronavírus levou à decisão conjunta de enfrentamento 
à pandemia nas nove cidades que integram a 9ª Regional de Saúde

de leitos de UTI de 96%.
Em Foz do Iguaçu, a ocupa-

ção de leitos de UTI está em 
100% no Hospital Municipal 
Padre Germano Lauck, referên-
cia no tratamento para a região 
Oeste. 

O crescente número de ca-
sos em todos os municípios 
preocupa as autoridades, que 

OESTE

com prefeitos e secretários de 
saúde das nove cidades e a che-
fe da 9ª Regional, Iélita Santos.

Cada município terá a liber-
dade de decidir os horários de 
encerramento do comércio. Em 
Foz do Iguaçu o fechamento to-
tal das atividades e a restrição 
da circulação de pessoas acon-
tecerá no mesmo formato como 

ocorreu no mês de março, com 
fechamento do comércio às 17 
horas de sábado e toque de re-
colher das 18h de sábado até as 
5h de segunda-feira. 

A proposta é reduzir o nível 
de transmissão da covid-19, que 
voltou a subir após quase um 
mês de queda. Dados da Macro 
Oeste apontam uma ocupação 

debateram outras medidas res-
tritivas, como a suspensão das 
atividades esportivas coletivas, 
a redução no horário do toque 
de recolher durante a semana 
– atualmente em vigência das 
23h às 5h, a limitação de pes-
soas em reuniões familiares e 
o reforço da fiscalização, com 
apoio integral da Polícia Militar. 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Sua	comunicação	está	em	alta,	sendo	
um	ótimo	momento	para	conversar,	ne-
gociar	e	se	relacionar.	Reuniões	e	con-
versas	são	bem	vindas.	Ao	agir,	lembre-
-se	de	ouvir	seu	coração	e	ser	criativo	
e	inovador.	

Touro  (21/4 a 20/5)
É	importante	ter	fl	exibilidade	frente	aos	
imprevistos	 e	 turbulências,	mas	 assu-
mir	um	pouco	mais	as	 rédeas	da	sua	
vida	 para	 poder	 conduzi-la	 em	 busca	
dos	 seus	 grandes	 desejos.	 Um	ótimo	
momento	para	organizar	 a	 vida	fi	nan-
ceira.	

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Um	ótimo	momento	para	 investir	 nos	
projetos	 mais	 queridos	 e	 pessoais.	 É	
hora	de	buscar	mais	ativamente	a	feli-
cidade,	construindo	o	seu	futuro	de	for-
ma	mais	produtiva	e	efi	ciente.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Conversas	com	amigos	podem	ser	su-
per	inspiradoras	e	tudo	que	você	puder	
fazer	em	grupo,	tende	a	ser	bem	vindo.	
Só	não	deixe	de	cuidar	do	corpo	e	da	
saúde	e	mantenha	seu	corpo	ativo	para	
evitar	os	momentos	de	mais	ansiedade	
e	stress.

Leão  (22/7 a 22/8)
As	 novidades	 são	 bem	 vindas,	 desde	
que	 sejam	 bem	 planejadas.	 Cuidado	
com	a	ansiedade,	que	pode	te	 levar	a	
agir	por	 impulso.	É	hora	de	usar	mais	
sua	criatividade	e	ser	fonte	de	inspira-
ção	para	os	outros.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O	céu	do	momento	é	favorável	à	troca,	
ao	 compartilhamento	 e	 todo	 tipo	 de	
troca	e	atividades	mais	intelectuais.	O	
foco	 no	 trabalho	 pode	 trazer	 grandes	
resultados,	com	oportunidades,	portas	
se	abrindo	e	mais	leveza.

Libra  (23/9 a 22/10)
É	um	bom	momento	para	estudar,	es-
crever,	aprender	e	 fazer	planos	para	o	
futuro.	 Cuidar	 das	 fi	nanças	 e	 pensar	
no	 futuro	 também	 no	 aspecto	 mate-
rial	pode	ser	transformador.	Pense	em	
como	ativar	as	boas	mudanças	no	tra-
balho.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
O	céu	da	semana	é	 favorável	para	os	
assuntos	de	 trabalho	e	da	 rotina	e	 fa-
vorável	 para	 os	 relacionamentos,	 par-
cerias,	e	tudo	que	diz	respeito	a	troca	e	
relações,	que	ganham	mais	profundida-
de,	leveza	e	bons	momentos.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
O	momento	é	ótimo	para	aparar	ares-
tas	e	fazer	planos	junto.	Isso	vale	para	
seu	trabalho,	sua	vida	pessoal	e	todos	
aspectos	da	vida.	É	um	bom	momento	
para	organizar	a	vida,	agindo	com	prati-
cidade	e	determinação.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
É	importante	que	você	se	envolva	pes-
soalmente	com	as	coisas	que	gosta	e	
que	mantenha	 o	 prazer	 ativo	 em	 sua	
rotina.	Um	ótimo	momento	para	fazer	
contatos	 e	 reuniões	 e	 para	 expressar	
ainda	mais	sua	criatividade	no	trabalho.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Assuntos	domésticos,	familiares	e	pes-
soais	 estão	 em	 destaque.	 Você	 pode	
ter	 notícias	 boas	 envolvendo	 namoro,	
fi	lhos	e	família	em	geral.	Mudar	alguma	
coisa	em	casa	pode	dar	a	sensação	de	
movimento	na	vida.

Peixes  (20/2 a 20/3)
A	semana	pode	trazer	boas	novas,	es-
pecialmente	 envolvendo	 projetos	 que	
você	 considera	 mais	 importantes	 e	
queridos.	Isso	vale	para	assuntos	fami-
liares,	 questões	 domésticas	 em	geral,	
mas	também	temas	ligados	a	trabalho	
ou	vida	intelectual.	

Humor

Cruzada

Mãezona
A	mãe,	toda	orgulhosa,	ligou	para	
o	jornal	a	fi	m	de	comunicar	que	
tinha	dado	à	luz	oito	gêmeos.
A	ligação	estava	ruim	e	a	telefonis-
ta	não	entendeu	bem.	
–	Pode	repetir	isso?	–	pediu.
–	Não	se	depender	de	mim	–	dis-
se	a	mãe.	

Revelação
A	fi	lha	faz	18	anos	e	o	pai	está	
todo	feliz	por	emitir	o	último	
cheque	da	pensão	que	paga	à	
ex-mulher:
–	Graças	a	Deus	acabou	esse	
tormento.	
Empolgado,	ele	pede	à	fi	lha	que	
depois	lhe	conte	qual	foi	a	cara	
da	mãe	ao	ouvir	que	aquele	é	o	
último	cheque	que	verá	dele.	
–	Não	me	esconda	nada	–	diz	
ele.	–	Eu	quero	saber	exata-
mente	que	cara	ela	vai	fazer	
quando	você	contar.
–	Pode	deixar.
A	fi	lha	entrega	o	cheque	à	

mãe	e	volta	para	casa	do	pai	para	
lhe	dar	a	resposta.	O	homem	não	
se	aguenta:
–	Diga,	fi	lha,	qual	foi	a	reação	
dela?
E	a	garota:
–	Bem,	ela	mandou	lhe	dizer	que	
você	não	é	o	meu	pai.

Na igreja
–	Na	semana	que	vem	–	disse	
o	pregador	–	vou	pronunciar	um	
sermão	sobre	o	pecado	da	menti-
ra.	Para	ajudá-los	a	compreender	
o	que	vou	falar,	quero	que	todos	
leiam	Marcos,	Capítulo	17.

No	domingo	seguinte,	per-
guntou	quantos	paroquianos	
tinham	lido	o	Capítulo	17	
de	Marcos.	Todos	levanta-

ram	a	mão.
–	Marcos	só	tem	16	
capítulos	–,	disse	o	
pregador,	com	sorriso	
malicioso.	–	Passarei	
agora	ao	sermão	
sobre	a	mentira.

SAÚDE

Não	 há	 nada	 mais	 democráti-
co	 do	 que	 uma	 caminhada.	 Um	
exercício	 que	 pode	 ser	 feito	 em	
qualquer	 espaço	aberto,	 durante	
o	dia	ou	à	noite	e	por	pessoas	de	
qualquer	idade.	
E	o	tempo	também	não	é	des-

culpa.	 Pesquisas	 apontam	 que	
30	minutos	de	caminhada	de	 in-
tensidade	 leve	 a	 moderada	 são	
sufi	cientes	para	ativar	uma	série	
de	músculos	e	sensações,	o	que	
impacta	 positivamente	 no	 orga-
nismo.
Na	 pandemia	 a	 caminhada	 vi-

rou	 a	 queridinha	 de	 ainda	 mais	
gente.	Quem	já	praticava	passou	
a	incorporá-la	com	mais	frequên-
cia.	E	quem	não	fazia	a	colocou	
na	rotina,	nem	que	com	o	objetivo	
de	colocar	o	rosto	fora	de	casa.
Vale	 frisar	 que	 práticas	 como	

caminhar,	correr,	nadar	e	pedalar	
aumentam	a	imunidade	especifi	-
camente	do	sistema	respiratório,	
justamente	o	mais	atacado	pelos	
coronavírus.	 São	 atividades	 que	
também	elevam	bastante	o	gas-
to	energético	diário,	melhoram	a	
oxigenação	cerebral	e	ajudam	no	
controle	 da	 hipertensão,	 do	 co-
lesterol	 e	 do	 nível	 de	 glicose	 no	
sangue.
Como	 se	 não	 bastasse,	 os	

benefícios	 da	 caminhada	 se	
estendem	 para	 a	 mente,	 como	
apontam	 centenas	 de	 estudos	
científi	cos.	 Um	 deles,	 publicado	
por	 pesquisadores	 canadenses	
após	 ouvirem	mais	 de	 8	mil	 en-

trevistados	com	 idades	entre	20	
e	 79	 anos,	 aponta	 que	 pessoas	
que	davam	menos	de	5	mil	pas-
sos	 por	 dia	 apresentam	 uma	
saúde	 mental	 prejudicada.	 Já	
aquelas	que	completam	entre	5	e	
16	mil	passos	diários	alegam	re-
dução	do	estresse	e	aumento	da	
percepção	de	bem-estar,	alegria	e	
felicidade.	
No	entanto,	para	uma	caminha-

da	efi	caz	e	segura,	é	preciso	se-
guir	alguns	preceitos.
O	 primeiro	 é	 a	 frequência.	 Os	

benefícios	surgem	quando	as	ca-
minhadas	são	regulares.	Procure	
dar	seus	passos	pelo	menos	cin-
co	vezes	na	semana,	se	possível	
todos	os	dias.	E	por	pelo	menos	
30	minutos	contínuos	 (se	possí-
vel,	 uma	 hora).	 Caso	 não	 consi-
ga	 caminhar	 continuamente	 por	
meia	hora,	divida	a	sessão	em	15	
minutos	 pela	 manhã	 e	 mais	 15	
minutos	no	fi	nal	da	tarde.
Preste	atenção	 também	na	 in-

tensidade.	 Busque	 caminhar	 na	
maior	 velocidade	 que	 você	 con-

segue,	mas	sem	correr.	Principal-
mente	para	os	iniciantes,	o	ideal	é	
não	fi	car	muito	ofegante.	Se	você	
achar	 difícil	 conversar	 enquanto	
faz	esse	exercício,	é	porque	está	
acima	 da	 intensidade	 indicada	
para	seu	condicionamento.	
Mantenha	o	estímulo	e	o	con-

trole.	Use	o	 contador	 de	passos	
do	 seu	 celular	 para	 manter	 a	
média	de	10	a	12	mil	passos	por	
dia.	Essa	estratégia	nos	auxilia	a	
entender	 quão	 ativos	 realmente	
somos.	 E	 ainda	 é	 estimulante!	
Todos	 nós	 gostamos	 de	 desa-
fi	os,	 e	 você	fi	cará	 animado	para	
melhorar	cada	vez	seu	condicio-
namento.
A	qualquer	sinal	atípico	de	can-

saço,	interrompa	a	atividade	e	dê	
o	tempo	necessário	para	a	recu-
peração.	Depois,	 retome	com	 in-
tensidade	menor.	

Texto de autoria de Fabio Ces-
chini, profi ssional de educação 

física e especialista em fi siologia 
do exercício. 

Caminhada é opção prática, barata 
e efi caz de combate ao sedentarismo
Um	especialista	traz	os	benefícios	dessa	atividade	e	as	dicas	para	tirar	o	máximo	

de	benefícios	dela	com	segurança,	dentro	ou	fora	de	uma	pandemia

Empolgado,	ele	pede	à	fi	lha	que	
depois	lhe	conte	qual	foi	a	cara	
da	mãe	ao	ouvir	que	aquele	é	o	

–	Não	me	esconda	nada	–	diz	

No	domingo	seguinte,	per-
guntou	quantos	paroquianos	
tinham	lido	o	Capítulo	17	
de	Marcos.	Todos	levanta-

capítulos	–,	disse	o	
pregador,	com	sorriso	
malicioso.	–	Passarei	
agora	ao	sermão	
sobre	a	mentira.
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Articulações políticas de Carneiro Leão e a ação militar de Caxias, reforçada com mercenários estrangeiros, garantiu a vitória 

A	GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail:	alceupcb@gmail.com

A diando mais uma vez as ações 
para a ocupação do Oeste pa-
ranaense, toda a energia do 
Império se concentrou no 
Sul. Com seus interesses na 

região contrariados com a eleição do blan-
co Manuel Oribe no Uruguai, aliado ao 
argentino Rosas, o Brasil articulou rapida-
mente uma intervenção militar na região. 

Aliou-se a Frutuoso Rivera (Partido Co-
lorado) no Uruguai para derrotar Oribe e 
ao general argentino Justo José de Urquiza, 
governador de Entre-Rios, para derrotar 
Rosas.

Foi celebrado em maio de 1851 um acor-
do entre o Império brasileiro e Justo Urqui-
za, que se revoltou à frente de “um exérci-
to de cerca de 20 mil homens e recebeu a 
ajuda de um corpo de exército brasileiro, 
4.000 soldados de elite, sob o comando do 
general Manoel Marques de Souza [depois 
Conde de Porto Alegre]” (Pedro Calmon, 
História da Civilização Brasileira). 

O entendimento resultou em cinco tra-
tados de limites, comércio, extradição, 
subsídios e aliança. 

Apoiando os Colorados no Uruguai, o 
Império do Brasil contribui assim para a 
derrota dos Blancos de Manuel Oribe, em 
outubro de 1851. Garantido o controle do 
Uruguai pelos Colorados, o combate às 
tropas rosistas fi cava facilitado.

A organização do Exército brasileiro para 
a campanha foi confi ada a Luís Alves de 
Lima e Silva (Conde de Caxias), mas a força 
militar ainda era escassa. A defi ciência de 
soldados no confl ito no Prata apresentaria 
refl exos posteriores para o futuro Paraná, 
por conta da formação heterogênea dos 
batalhões que seguiriam para o combate. 

A Tropa Mercenária
Com fronteiras imensas e em diversos 
pontos questionadas e sob ataque, o Im-
pério recorreu à tática de contratar merce-
nários para resistir aos avanços guerrilhei-
ros dos vizinhos.

A Tropa Mercenária, contratada no Nor-
te da Alemanha pelo governo imperial, 
compunha-se de 1.800 homens, com 80 
ofi ciais, um batalhão de infantaria com 
seis companhias, um grupo de artilharia 
com quatro baterias e duas companhias 
de sapadores. 

Os militares recrutados na Alemanha 
eram chamados de brummers (ranzinzas, 
encrenqueiros) e foram pagos em moedas 
de cobre de 40 réis (as patacas).

Quando foram desmobilizados, muitos 
fi caram sem receber em moedas, comple-
tando o soldo com terras, inclusive as ain-
da ocupadas por índios. Na impossibilida-
de de vendê-las, as terras foram cultivadas 
e os índios afastados pela força das armas.

Nem todos os brummers chegaram re-
almente a combater, por se mostrar de-
sorganizados e rebeldes (daí o apelido 
pejorativo), mas vários deles, após termi-
nado o contrato com o Império, ao receber 
terras como pagamento alternativo fren-
te à escassez das patacas, fi xaram-se no 

Rio Grande do Sul, Paraná 
e Santa Catarina, contri-
buindo para a organização 
e desenvolvimento da eco-
nomia sulina, sua cultura e 
tradições.

Paraná, o cérebro da 
operação 
A guerra contra Oribe e Ro-
sas, iniciada efetivamente 
no Combate de Tonelero, 
em dezembro de 1851, será 
também importante para os paranaenses 
porque na condução política e estratégica 
de todo o episódio vai subir a estrela de 
Honório Hermeto Carneiro Leão, que logo 
iria criar a Província do Paraná com seu tí-
tulo nobiliárquico.

“Carneiro Leão, que já havia sido sig-
natário, pelo Brasil, das negociações con-
cluídas com o ministro uruguaio Andrés 
Lamas, tratando de aliança, limites, co-
mércio, navegação e extradição, foi envia-
do ao Rio da Prata, em missão especial, 
junto aos governos do Uruguai e Paraguai, 

e das províncias argentinas de Corrientes e 
Entre-Rios, então rebeladas contra Rosas” 
(Hélio Vianna, na obra Honório Hermeto 
Carneiro Leão, Visconde e Marquês do Pa-
raná, da Maioridade à Conciliação [1840-
1853]).

O deslocamento até Buenos Aires co-
meçou em 5 de janeiro de 1852. As forças 
rosistas instalaram-se defensivamente na 
chamada cañada de Morón, antigo cemi-
tério. 

Em 27 de janeiro, Rosas seguiu para o 
acampamento em Monte Caseros e em 

2 de fevereiro o Grande Exército Aliado 
(Uruguai, Brasil, Entre-Rios e Corrientes)  
chegou ao arroio Morón.

A batalha de Monte Caseros (ou dos 
Santos) foi decisiva, assinalando a vitória 
das forças aliadas.

Paulistas esvaziam o Paraná 
A economia regional se limitava “prefe-
rencialmente à extração da erva-mate e ao 
criatório nos Campos Gerais, Guarapuava 
e Palmas” (Ruy Christovam Wachowicz, 
História do Paraná). 

Um dos fatores que difi cultaram a for-
mação do Paraná foi o aumento da aqui-
sição de escravos por parte dos cafeiculto-
res paulistas. Arrematando a mão de obra 
cativa do futuro Paraná, deixaram a região 
com pouquíssimos trabalhadores no cam-
po.

Para o cafeicultor paulista, ter muitos 
escravos signifi cava mais lucros. Como 
já dissera Pero de Magalhães Gandavo, “a 
primeira cousa que pretendem alcançar, 
são escravos para lhes fazerem e granje-
arem suas roças e fazendas, porque sem 
eles não se podem [se] sustentar na terra” 
(História da província de Santa Cruz).

A Inglaterra, potência hegemônica na 
época, já não permitia mais “importar” 
escravos e o Brasil se viu forçado a adotar 
a severa Lei Eusébio de Queiroz, restritiva 
ao tráfi co, embora mantivesse intocada a 
escravidão, cerne do modelo econômico 
imperial. Com isso, os cafeicultores teriam 
que adquirir escravos no mercado interno.

Custo de vida disparou
Já com a população mais branca do País, a 
região se dedicava ao mate e ao gado. Para 
seus fazendeiros, criar animais bastava 
como fonte de renda. As tarefas antes re-
servadas aos escravos eram evitadas, tidas 
como “indignas”. 

“O preço do escravo, depois da extinção 
do tráfi co – com fi delidade, proibição de 
importar e não de negociar –, dobrou, su-
prido o fechamento da fonte africana pela 
migração do norte ao sul” (Raymundo 
Faoro, Os Donos do Poder).

A partir de 1852, os preços dos alimentos 
chegaram a subir 200%. A Câmara de Curi-
tiba não tardou a manifestar preocupação 
com o alto custo de vida e a fome nos bol-
sões de pobreza.

Eram os primeiros efeitos palpáveis da 
concentração fundiária facilitada pela fa-
migerada Lei de Terras de 1850. Os verea-
dores curitibanos preferiram pôr a culpa 
no povo, criticando “o desprezo manifes-
tado pelo brasileiro, e paranaense em par-
ticular, ao trabalho agrícola”.

“Trabalhar no cabo da enxada era con-
siderado uma atividade de baixo status 
social, digna apenas de escravos e libertos. 
O homem comum estava cheio de precon-
ceitos com relação ao trabalho agrícola. 
Preferia ser peão de tropa, cavalgar à pro-
cura de reses nos Campos Gerais ou colher 
erva-mate a dedicar-se ao serviço da agri-
cultura” (Ruy Christovam Wachowicz).

Intervenção militar foi um sucesso  

General Osório e o exército imperial brasileiro marcham em 
Buenos Aires, após a vitória

Livro do coronel Saldanha Lemos conta a história dos Brummers, que ganharam 
soldo em terras e se estabeleceram nos estados do Sul
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Foi	 inaugurada	na	última	quarta-feira	(12),	a	nova	Uni-
dade	Básica	de	Saúde	(UBS)	do	Bairro	Cancelli.	A	nova	
estrutura	conta	com	recepção,	sala	de	vacina,	farmácia,	
escovário,	 consultórios	 odontológicos	 e	 outras	 salas	
como	de	curativo	e	coleta	de	material,	de	aplicação	de	
medicamentos,	 serviço	 social,	 atendimento	 individu-
alizado,	 sala	 de	 reuniões,	 além	 de	 cinco	 consultórios	
médicos,	entre	outros	espaços	e	estacionamento.	O	vi-
ce-prefeito,	Renato	Silva	(foto),	destacou	a	vocação	do	
prefeito	Paranhos	em	 fazer	 com	que	o	poder	 público	
facilite	a	vida	das	pessoas,	referindo-se	ao	investimento	
que	é	feito	na	atenção	primária,	que	levou	Cascavel	a	ser	
o	primeiro	município	brasileiro	a	receber,	ofi	cialmente,	o	
reconhecimento	do	Ministério	da	Saúde	pelo	trabalho.

Trinta	e	cinco	Unidades	Básicas	de	Saúde	(UBSs)	e	Uni-
dades	Saúde	da	Família	(USFs)	estarão	abertas	neste	
sábado	(15)	para	vacinação	da	covid-19	para	pessoas	
com	comorbidades	e	que	estejam	na	faixa	etária	de	55	
a	59	anos.	O	atendimento	será	das	8	às	17	horas	e	so-
mente	serão	imunizadas	pessoas	deste	grupo	prioritá-
rio.	Os	pacientes	precisam	apresentar	um	documento	
de	 identifi	cação	 com	 foto,	 CPF,	 comprovante	 de	 resi-
dência	e	o	laudo	médico/prescrição	com	informações	
da	doença	preexistente.

O	Núcleo	de	Cervejas	Especiais	da	Acic	realiza	neste	
domingo	(16),	a	terceira	edição	de	um	projeto	que	tem	
tudo	para	virar	tradição.	É	o	Drive	Trhu	Solidário,	evento	
que	integra	apreciadores	da	boa	cerveja	e	que	destina	
parte	 do	 resultado	 para	 ações	 assistenciais	 –	 desta	
vez,	será	priorizada	a	compra	e	a	entrega	de	cestas	bá-
sicas	a	pessoas	necessitadas.	O	Drive	Trhu	comercia-
liza	growlers,	que	são	embalagens	de	um	ou	dois	litros	
de	cerveja	artesanal.	A	terceira	edição	será	das	10h	às	
15h	na	Tommy	Burguer,	na	rua	Paquetá,	183.	Para	que	
tudo	possa	correr	bem,	 todos	os	cuidados	sanitários	
são	 cuidadosamente	 adotados.	 Assim,	 desta	 vez	 os	
participantes	poderão	consumir	no	próprio	local.

2021	 literalmente	 é	 um	 ano	 para	 ser	 esquecido	 pelo	
Cascavel	Clube	Recreativo	(CCR).	Além	do	escandaloso	
caso	dos	exames	falsifi	cados	de	covid-19,	o	clube	foi	re-
baixado	antecipadamente	para	a	Divisão	de	Acesso	do	
Campeonato	Paranaense	em	2022.	Ocupando	a	lanterna	
da	tabela,	o	time	tem	apenas	quatro	pontos.	Não	bastas-
se	isso,	na	última	quarta-feira	(12)	tomou	uma	goleada	
histórica,	perdendo	por	9	a	0	do	Operário.	Agora,	resta	se	
despedir	da	elite	do	futebol	estadual	e	começar	a	colocar	
a	casa	em	ordem	a	partir	da	próxima	temporada.	

Já	o	Futebol	Clube	Cascavel	(FC	Cascavel)	continua	invic-
to	no	Campeonato	Paranaense,	mas	não	tem	mais	chan-
ces	de	chegar	à	liderança.	Só	mesmo	se	o	STJD	devolver	
os	pontos	da	punição	imposta	pelo	Tribunal	de	Justiça	
Desportiva	do	Paraná.	Com	o	empate	sem	gols	na	última	
quarta-feira	(12)	diante	do	Rio	Branco,	o	FCC	soma	seis	
vitórias	e	quatro	empates,	permanecendo	na	segunda	co-
locação	com	16	pontos.	Mas	o	Operário	já	tem	20	pontos.	

A	Federação	Paranaense	de	Futebol	marcou	todos	os	
jogos	da	11a	Rodada	do	Paranaense	para	este	sábado	
(15),	a	partir	das	11h30.	Os	jogos	serão	realizados	em	
Cascavel,	Toledo,	Curitiba,	Paranaguá,	Cianorte	e	Lon-
drina.	O	Cascavel	CR	joga	no	Estádio	Olímpico	Regio-
nal	contra	o	Maringá.	Já	o	FC	Cascavel	vai	à	Londrina,	
onde	encara	o	time	a	casa.	Outro	time	do	Oeste,	o	Tole-
do,	recebe	em	casa	o	Athletico.

No	 esporte	 da	 bola	 pesada,	
o	 Cascavel	 volta	 às	 quadras	
neste	 sábado	 (15).	 Jogando	
no	 Ginásio	 Teodorico	 Gui-
marães	 em	Dois	Vizinhos,	
o	Cascavel	Futsal	fará	sua	
quinta	 partida	 pelo	 Cam-
peonato	 Paranaense	
em	2021.	O	jogo	está	
marcado	 para	 as	
19h30	 e	 pode	 ser	
acompanhado	 pelo	
Facebook	 ou	 You-
Tube	 do	 Tricolor.	 O	
Cascavel	ocupa	atu-
almente	 a	 segunda	
posição	 na	 classifi	-
cação,	com	13	pon-
tos.	 O	 líder	 é	 o	 Foz	
com	15	pontos	e	em	
terceiro	 está	 o	 Dois	
Vizinhos	com	11.

Responsáveis	pela	coleta	de	lixo	e	pela	limpeza	de	Cas-
cavel,	os	garis	e	coletores	serão	homenageados	neste	
domingo	 (16),	data	em	que	é	comemorado	o	Dia	do	
Gari.	Em	um	evento	organizado	pelo	FC	Cascavel,	Ro-
tary	Club,	ONG	Amigos	dos	Rios,	com	apoio	da	Rádio	
Norte	FM,	o	Calçadão	Central	de	Cascavel	será	palco	
para	um	delicioso	café	solidário.	A	ideia	é	de	que	quem	
for	até	o	local,	a	partir	das	9	horas	até	ao	meio-dia,	leve	
algum	alimento	ou	bebida	para	compartilhar.	Além	dis-
so,	uma	série	de	brindes	será	sorteado	para	os	garis.	
Eles	também	serão	presenteados	com	uma	camisa	do	
FC	Cascavel,	uma	cesta	básica,	um	pastel	do	Mellos	e	
uma	Mochila	da	Coopavel.	Para	receber,	é	necessário	
que	os	garis	levem	o	RG	para	se	identifi	carem.

Estão	abertas	as	inscrições	para	o	programa	Cultura	em	
Ação,	que	oferece	mais	de	50	ofi	cinas	em	todas	as	áreas	
artísticas.	Neste	ano	a	novidade	é	o	Coral	Municipal	Ju-
venil	de	Cascavel,	destinado	para	alunos	de	13	a	25	anos.	
As	aulas	são	presenciais	no	Teatro	Municipal	Sefrin	Filho	
e	terão	início	no	dia	26	de	maio,	sempre	às	quartas-feiras	
das	16h	às	17h30.	As	ofi	cinas	do	Cultura	em	Ação	são	
ofertadas	gratuitamente	pela	Secretaria	Municipal	de	Cul-
tura	e	Esportes	(Secesp)	para	alunos	a	partir	dos	6	anos	
até	a	terceira	idade.	Para	as	modalidades	presenciais	no	
Teatro	Municipal,	a	idade	mínima	é	de	12	anos.

Nova UBS 

Vacinação no sábado

Cervejas especiais

Rebaixado

Continua invicto 

Última rodada

Retorno às 
quadras 

Dia do Gari

Cultura em Ação

A	 administração	 municipal	 de	 Cascavel	 comemorou	
esta	semana	a	aprovação	das	contas	do	Município	refe-
rente	aos	anos	de	2018	e	2019	pelo	Tribunal	de	Contas	
do	Paraná	(TCE-PR).	Os	conselheiros	seguiram	o	relató-
rio	do	acórdão	e	aprovaram,	sem	ressalvas,	as	contas	
dos	dois	exercícios.	Na	última	década,	as	aprovações	
sem	qualquer	 ressalva	 só	 aconteceram	na	gestão	do	
prefeito	Leonaldo	Paranhos.	As	contas	também	foram	
aprovadas	pela	Comissão	de	Finanças	da	Câmara	de	
Vereadores	de	Cascavel	na	última	segunda-feira	(10).

Sem 
ressalvas ressalvas 
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