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NA SEMIFINAL
Pela segunda vez na sua história, o FC Cascavel está na fase semifi nal do Campeonato Paranaense de Futebol. 

A classifi cação foi garantida na tarde de ontem (20), após o empate em 1 a 1 com o Maringá no jogo de volta 
no Estádio Olímpico Regional. Na ida, segunda-feira (17), a serpente havia vencido de virada por 2 a 1. Agora o 
Cascavel aguarda o classifi cado entre Paraná e Athletico, que ainda não jogaram nenhuma partida das quartas. 

Enquanto isso, já fi ca de olho na estreia na Série D do Brasileirão, no dia 5 de junho, contra o Joinville.
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FIQUE LIGADO

U ma coisa que a pandemia nos 
mostrou é o quanto estamos não 
só preocupados com o risco de 
contaminação, mas também es-

tressados, cansados e tantos outros deprimi-
dos. Mas esse problema não atinge só adul-
tos. As crianças estão sendo muito afetadas. 
Algumas se tornaram mais agressivas, outras 
fi caram mais tristes ou com variações de hu-
mor. 

Sabemos o quanto os pais estão transtor-
nados com a demanda de trabalho em casa. 
O home offi  ce pode ter deixada as famílias no 
mesmo recinto, com a sensação de que estão 
mais próximos. No entanto, nem sempre isso 
signifi ca que os pais estão dando a atenção 
na qual as crianças acham necessárias. Com 
isso, os fi lhos confundem a presença do adul-
to com a atenção em que gostariam de rece-
ber, afetando suas emoções na pandemia.

Família, amigos e colegas são fatores fun-
damentais que formam a sociedade, mas têm 
sido atravessadas pelo momento atual. Com 
as crianças, não são diferentes. Elas não sa-
bem como lidar com algo que não se tem en-
tendimento. Ainda é muito confuso para nós, 
adultos, imagina para eles?

Por exemplo, uma pesquisa conduzida, 
recentemente, pelo Children’s Hospital of 
Chicago, nos Estados Unidos, veiculada na 
revista médica JAMA Network Open, mos-
trou dados preocupantes sobre a saúde men-
tal das crianças e adolescentes americanas e 
como foram afetadas pelo ensino à distância 
na pandemia.

Das consultadas, uma parte, cerca de 25%, 
mostrou-se estressada, ansiosa e irritada. 
Outras, cerca de 33%, sentiram-se solitárias. 
Além disso, uma outra parte das crianças, 
cerca de 30%, que antes mostravam-se feli-
zes, começaram a desenvolver sentimentos 
como raiva, fi caram deprimidas, sentindo-se 
solitárias ou estressadas no período em que 
suas escolas não recebiam os alunos fi sica-
mente.

Isso confi rma o quanto as crianças e ado-
lescentes necessitam de uma troca afetiva 
entre amigos e professores. Vale lembrar que 
esse contato físico na primeira infância está 
ligado às funções emocionais cognitivas do 
cérebro. É nesse “ambiente família” que a 
escola constrói a identidade social do ser hu-
mano.

O fato delas estarem isoladas dentro de 
casa colabora para que a criança passe a não 
interagir com outras crianças, nem mesmo 
com os adultos. Isso ainda gera comporta-
mento agressivo, birras intensas, timidez 
exagerada, redução no desempenho escolar 
entre outros confl itos emocionais.

Portanto, pais e professores, mesmo que à 
distância, precisam prestar atenção na forma 
como os jovens se expressam e algumas ati-
tudes que possam manifestar, pois podem 
ser sinalizações ou respostas de como estão 
se sentindo. Sempre que puderem, tirem um 
tempo de qualidade para conversar com eles, 
deem atenção e mostrem o quanto eles são 
importantes para vocês. Isso pode fazer toda 
a diferença!

Como lidar com a 
tristeza das crianças 
na pandemia

22 DE MAIO
1982 - Entra em operação a fábrica de rações 
da Coopavel no Distrito Industrial.

23 DE MAIO
1848 - Capitão Henrique de Beaurepaire Rohan 
e tenente Camilo Lélis da Silva abrem uma 
picada de Guarapuava às margens do Rio 
Iguaçu e daí ao Rio Paraná.
1912 - Criado o Corpo de Bombeiros do 
Paraná.

24 DE MAIO
1900 - Criado o Instituto 
Histórico e Geográfi co do 
Paraná.

25 DE MAIO
1921 - Nasce em Ilhéus 
(BA) o primeiro juiz da Comarca de Cascavel, 
Epiphânio Alves de Figueiredo (foto).
1984 - Fundação da Amic (Associação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
do Oeste do Paraná).

26 DE MAIO
1940 - Nasce em Taubaté (SP) a professora Sil-
via Gomes Vieira Fabro. Fundadora da Fecivel/
Unioeste, foi escritora e artista plástica.
1963 - Padre Luiz Luíse assume a Paróquia de 
Cafelândia d’Oeste.

27 DE MAIO
1938 - Morre Bento dos Santos Barreto, agente 
dos Correios. Pelo telégrafo ele consagrou 
em defi nitivo o nome de Cascavel contra a 
corrente que pretendia para a cidade o nome 
de “Aparecida dos Portos”. 
1953 - Empresa Cruzeiro do Sul faz seu primei-
ro voo comercial a Cascavel.
1974 - Morre em acidente automobilístico o 
radialista Luiz Vianez (Vianey) Pereira.
1977 - Presidente Ernesto Geisel inaugura os 
trechos Cascavel–Toledo da BR-467 e Casca-
vel-Campo Mourão da BR-369.
1997 Juiz Paim Falcão, da 4ª Região do Tribu-
nal Regional Federal, concede liminar favorável 
à reabertura da Estrada do Colono.  

28 DE MAIO
1962 - Criada a Paróquia Santo Antônio, no 
Patrimônio Velho. Havia sido a Paróquia de 
Nossa Senhora Aparecida até 1952.

28 DE MAIO
1989 - Plebiscito decide a emancipação do 
distrito cascavelense de Lindoeste.
1990 - Lei estadual 9.276 cria o Município de 
Iguatu.
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CHARGE

O fi lme parece que vai 
passar novamente. Nos 
últimos dias voltaram a 
subir os casos de infecção 
pelo novo coronavírus e 
os leitos de UTI na região 
chegaram novamente 
muito próximo ao limite 
de ocupação, dando si-
nais de uma nova onda da doença. 

E a situação não é só por aqui. Em todo o 
estado os números vêm aumentando. Tan-
to é que o próprio governo editou um novo 
decreto no início da semana, acirrando no-
vamente as medidas de enfrentamento da 
covide-19. Muitas cidades já estão seguindo 
pelo mesmo caminho, como é o caso de Foz 
do Iguaçu, Goioerê e Maringá, entre outras. 

Em Cascavel, o prefeito Leonaldo Para-
nhos desta vez decidiu fazer diferente. Ao 
invés de seguir a tendência estadual, resol-
veu dar uma oportunidade para a popu-
lação mostrar que pode por conta própria 
tomar o cuidado necessário para a doença 
não avançar, sem a intervenção do muni-
cípio. 

Em pronunciamento pelas redes sociais 

na última terça-feira 
(18), o prefeito cobrou 
maturidade para evi-
tar novo decreto, mas 
alertou que pessoas da 
Prefeitura estarão ob-
servando e, na próxima 
segunda-feira (24) a si-
tuação voltará a ser ana-

lisada pelo Comitê de Crise. 
Passado mais de um ano da pandemia, 

todo mundo já sabe muito bem o que é ne-
cessário para evitar a proliferação do vírus. 
Realmente é lamentável que ainda sejam 
necessários decretos para disciplinar a po-
pulação a cuidar da própria saúde e das 
pessoas com quem tem contato. 

Por isso, é louvável a postura adotada 
esta semana pela Prefeitura de Cascavel. 
Muito além de alertar a sociedade sobre o 
aumento dos casos, provoca a refl exão sobre 
a situação que estamos vivendo e a respon-
sabilidade individual de cada um. E, se me-
didas mais restritivas forem necessárias na 
próxima semana, que disciplinem aqueles 
que ignoram os cuidados e persistem em ig-
norar o perigo que o vírus representa.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

Nas mãos da 
população

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Paulo Carlesso, diretor da Imobiliária 
Cidade, sempre de olho nas novidades 
do PRETO NO BRANCO.

Airam Chaves

FIQUE LIGADO

Psicóloga, pós-graduada em psiquiatria e 
saúde mental da infância e adolescência
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☆ Recuperado da covid e ativo no mandato, o de-
putado Coronel Lee (PSL), foi entrevistado quinta 
retrasada (13), na live política Preto no Branco. 
Questionado sobre pesquisas favorecendo Lula 
numa disputa em 2022 contra Bolsonaro, disse 
não crer que o petista vá precisar de terno inglês 
ou italiano. Segundo ele, o adversário fi caria me-
lhor em “terno de madeira”. Cruzes.

☆ Devido ao número de 
pessoas querendo abra-
çar o ex-governador Beto 
Richa (PSDB), ele avisou 

os tucanos estar re-
cebendo amigos e 
simpatizantes, em 

Curitiba.  O cafezinho pode ser agendado pelos fo-
nes (41) 99147-4545 e 99660-7107. A informação 
é do dirigente municipal da sigla, ex-vice-prefeito 
cascavelense Maurício Theodoro.

☆ Positivado sábado passado com covid-19, o 
deputado estadual Márcio Pacheco (PDT), cum-
pre quarentena em casa e, até o fechamento da 
coluna, na tarde desta quinta-feira (20),  passava 
bem. Os sintomas da doença são leves e a orien-
tação médica indicou uso dos medicamentos pre-
coces. A esposa testou negativo.

☆ A Campanha do Voto Útil começou a ser es-
truturada em 1997, na gestão do então presidente 
da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, 
Valdinei Francisco Bobato. A sugestão partiu do 
então diretor da Acic, Adão Gasparovic, pai da ex-
-presidente Susana Gasparovic Kasprzak. O ideali-
zador nunca deixou de acreditar na bandeira.

☆ Como as nuvens políticas 
também nunca param, é ques-

tão de tempo e o ex-deputa-
do André Bueno (foto), sem 
partido, será nomeado pelo 
governador Ratinho Massa 
o novo diretor de Obras, 
na Cohapar, em Curitiba. 
Ele trabalhará ao lado do 

presidente Jorge Lange, na equipe que acaba de 
receber o advogado Luciano Braga Côrtes, ex-ti-
tular da Procuradoria Jurídica, na prefeitura de 
Cascavel, agora diretor jurídico da Companhia Ha-
bitacional do Paraná. Vida longa.

Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

O arcebispo Mauro Aparecido dos Santos, vítima da covid-19, viveu suas polêmicas 
e teve posição. Agora está em uma que não pediu para acontecer, a partir da aprova-
ção do nome dele identifi cando o Cemitério Central. A proposta da vereadora Beth Leal 

(foto), do Republicanos, teve aval da Igreja, família do homenageado e passou por 
unanimidade na Câmara, com sanção garantida do prefeito Leonaldo Paranhos. A 

repercussão, no entanto, registra opiniões divergentes, como a do empresário Ed-
son Siliprandi. Ele disse, na Estúdio FM, que o campo santo onde Dom 
Mauro e outros padres católicos estão sepultados, no Monumento da 
Ressurreição, também abriga restos mortais de líderes vinculados a 
outras correntes religiosas. Duka defende que muitos deles são mere-

cedores do mesmo destaque. Feito o registro.

Até metade da tarde de quinta-feira (20), o engenhei-
ro Fernando Dillenburg, não havia sido chamado pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos para retornar ao secre-
tariado e tocar a pasta de Obras, na vaga de Adelino 
Ribeiro da Silva. O nome é cogitado nos bastidores e 
pode confi rmar. Dillenburg conhece o setor e, apesar 
de confortável na direção regional do Paraná Cidade, 

atendendo mais de 90 municípios do Oeste e Sudoes-
te, é    considerado “homem de grupo” e toparia trocar 
o “paraíso” pelo “purgatório”. Em 2019 ele pediu de-
missão da então Secretaria de Planejamento, depois 
de envolvido em denúncia do ex-secretário de Meio 
Ambiente, Juarez Berté, no imbróglio sobre troca de 
material em obra no parque ambiental do Morumbi.

Tudo dentro da legalidade, claro, a verdade é que o ex-secretário de Obras, Ade-
lino Ribeiro da Silva (foto), por enquanto no PSC, troca o patrão mas não dei-
xa de lado o projeto político de buscar seu terceiro mandato como deputado 
estadual. Ontem (20), ele deixou a SESOP no comando interino do engenheiro 
Sandro Rocha Rancy. A nomeação em cargo regional da Celepar, empresa mista 
do Estado ligada às tecnologias de comunicação, permitirá trânsito junto aos 
prefeitos paranaenses, transformando Adelino em cabo eleitoral de luxo na 
eventual reeleição do governador Ratinho Massa e, se for o caso, 
do próprio Leonaldo Paranhos, caso o prefeito resolva renun-
ciar ao mandato no próximo ano e também disputar o pleito. 
Boa sorte a todos.

Repercutiu a sacudida do vereador Dr. Lauri (PROS), na sessão de 
terça-feira (18), defendendo Parceria Público Privada para o Estádio 
Olímpico, de Cascavel. Ele cobrou agilidade de parte do prefeito Le-
onaldo Paranhos (PSC), argumentando que os R$ 300 mil anuais de 
manutenção pagos pela prefeitura devem ser repassados à iniciativa 
privada. O presidente do FCC, Valdinei Silva (foto), confi rmou interes-
se no assunto e quer debater o melhor encaminhamento. O chefe de 
Gabinete, Thiago Stefanello (PP), fi cou de promover reunião e retomar 
a matéria. Lauri inclui na pauta o Autódromo e Kartódromo.

Deputado ofi cial do prefeito Leonaldo Paranhos e vice-líder do 
governador Ratinho, na Assembleia, o advogado Gugu Bueno 
é só alegria. Sexta-feira passada, ao lado do chefe da Casa 
Civil, Guto Silva; vice-prefeito Renato Silva; e deputado Márcio 
Pacheco, visitou obras retomadas 
depois de seis anos no Colégio Wil-
son Joffre, onde cursou o ensino 
médio e para as quais viabilizou 
R$ 1,6 milhão. Nos agradeci-
mentos dele aparecem o se-
cretário de Educação, Renato 
Feder; a responsável pelo 
Núcleo de Educação, 
Luciana Paulista (foto); e 
a diretora da escola, Edna 
Anita Lopes Soares.

Se engana quem pensa que o presidente 
da Câmara, Alécio Espínola (PSC), brinca 
quando o assunto é viabilizar candidatura a 
deputado estadual. Ele presidiu as sessões 
legislativas, atendeu compromissos da 
Mesa, se reuniu com o prefeito Leonaldo 
Paranhos e visitou bairros. Amanhã (22), a 
agenda marca jantar ao lado de amigos e 
apoiadores. No cardápio, possível dobrada 
com Thiago Stefanello (PP), pré-candidato 
à Câmara Federal. O jornalista ainda deve 
decidir o retorno de programa semanal no 
rádio. Durante 10 anos manteve espaço na 
antiga Colmeia AM e está fora do ar desde 
antes da eleição passada. A coluna soube 
que o norte poderá ser outro.

Dom Mauro, polêmico 

Dillenburg na SESOP 

Adelino, caçando votos 

Lauri 
cobra 
Paranhos 

Gugu nas nuvens Alécio blefando?  

POLÍTICA
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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

O presidente da AMP e prefeito de Jesuítas, Júnior 
Weiller, se reuniu com o chefe da Casa Civil do Gover-
no do Estado, Guto Silva, para discutir sobre a possível 
realização do Congresso Paranaense de Prefeitos e do 
Governo 5.0 em um único evento. Na reunião, Júnior 
e Guto discutiram ainda a realização de encontros re-
gionais, com a presença do governador Ratinho Junior, 
outra ação prevista no convênio “Desenvolve Paraná”.

Criado para incentivar a troca de experiências entre os 
municípios, o Congresso Paranaense de Prefeitos está 
previsto no convênio “Desenvolve Paraná”, fi rmado en-
tre a AMP e o Sebrae-PR (Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Paraná) e objetiva a apresen-
tação de boas políticas públicas aplicadas pelos gover-
nos locais  e para a melhoria do ambiente de negócios 
para as micro e pequenas empresas em seus territó-
rios, resultando em desenvolvimento econômico. Os 
eventos serão realizados dependendo da situação da 
evolução do combate à covid-19.

Cida Borghetti (foto) permanece em 
Brasília. A ex-governadora do Es-

tado foi ao Itamaraty para uma 
audiência com o ministro das 
Relações Exteriores, embaixa-
dor Carlos Alberto Franco Fran-

ça. O chanceler também 
faz parte do Conselho de 
Administração da Itaipu 
Binacional. Na pauta, 
planejamento da Usina 
para os próximos anos, 

relações com o Para-
guai e a relevância 

da Usina para a 
América do Sul.

A comissão especial da Câmara dos 
Deputados que analisa sobre o voto 
impresso, aprovou o plano de trabalho 
do relator, deputado federal Filipe Bar-
ros (PSL-PR), e requerimentos de audi-
ência pública. Barros propôs a realiza-
ção de pelo menos seis debates para 
ouvir autoridades, como ministros e 
ex-ministros do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Também serão convida-
dos especialistas em segurança 
cibernética e criptografi a, audito-
res do TSE e independentes, além 
de representantes de partidos po-
líticos. “Queremos debater 
inúmeros temas den-
tro do tema principal, 
que é o voto auditá-
vel para chegar a 
um texto de con-
senso”, declarou.

A Assembleia Legislativa do Paraná e a Rádio e Televi-
são Educativa do Paraná formalizaram mais uma par-
ceria para aprimorar cada vez mais as transmissões 
da TV Assembleia e também da TV Paraná Turismo 
(TV Educativa). A cooperação agora tem como foco a 
ampliação da distribuição do sinal para todo o Paraná. 
Além do assessoramento técnico para defi nição de 
soluções e tecnologias, o convênio prevê a cessão de 
equipamentos da TV Educativa para a operacionaliza-
ção da TV Assembleia.

O governador Ratinho Júnior destacou que a Nova Fer-
roeste será uma grande artéria de ligação entre dois 
estados e de integração sul-americana, com potencial 
de ajudar a escoar a produção de países vizinhos. “O 
crescimento do Mato Grosso do Sul e do Paraná passa 
por essa ferrovia. Sempre se falou muito em Ferroes-
te e, agora, vamos tirar esse sonho do papel”, disse. O 
projeto busca implementar o segundo maior corredor 
de transporte de grãos e contêineres do País, unindo 
dois dos principais polos exportadores do agronegócio 
brasileiro.

A Nova Ferroeste terá infl uência direta sobre 425 mu-
nicípios de três estados. A área representa cerca de 
3% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, estimado 
em R$ 206 bilhões. “A ferrovia tem um desenho muito 
interessante e a gente vê os dois governos, do Paraná 
e do Mato Grosso do Sul, trabalhando diuturnamente 
para fazer com que a Nova Ferroeste seja um sucesso”, 
avaliou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas.

A terceira remessa de imunizantes contra Covid-19 pro-
duzida pela Pfi zer/BioNTech, chegou ao Estado na ter-
ça-feira (18).  São 39.780 vacinas Comirnaty destinadas 
em sua totalidade ao prosseguimento da vacinação 
dos grupos de comorbidades, gestantes e puérperas 
e pessoas com defi ciência severa. Esta leva amplia o 
número de cidades que irão aplicar o imunizante: as do-
ses serão divididas entre Curitiba, Ponta Grossa, Guara-
puava, São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu.

O governador Ratinho Junior apresentou à ministra de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina, o 
Banco do Agricultor Paranaense, programa que viabiliza-
rá meio bilhão de reais para alavancar a agricultura fami-
liar e as pequenas cooperativas. O Estado vai compensar 
o agricultor, por meio da Fomento Paraná, com o reem-
bolso de até 3 pontos porcentuais do juro contratado jun-
to às instituições fi nanceiras que trabalham com crédito 
rural. “Precisamos de equalização de juros para crédito 
rural e um ambiente ainda mais favorável para agriculto-
res de qualquer tamanho”, afi rmou Ratinho Junior.

Clientes da Fomento Paraná que possuem fi nancia-
mentos contratados com recursos repassados pelo 
BNDES e estão com pagamentos em dia podem soli-
citar à instituição a suspensão temporária das parcelas 
que vencem entre maio e outubro de 2021. A retomada 
dos pagamentos poderá ser feita a partir de novembro, 
mantendo-se o prazo fi nal. A Fomento Paraná estima 
benefi ciar mais de 1.200 empreendimentos.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) elogiou a 
postura do governador Ratinho que foi a Brasília para 
apresentar ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o posicionamento do 
Paraná contra o modelo proposto pelo Governo Fede-
ral. “O governador foi a Brasília dizer que o Paraná não 
aceita o modelo híbrido que foi estruturado pelo Minis-
tério da Infraestrutura, o mesmo posicionamento desta 
Casa e de seus 54 deputados e deputadas”, disse.

Em razão do aumento do contágio da Covid-19 no Pa-
raná, o Governo do Estado publicou novo decreto que 
amplia as medidas restritivas de enfrentamento da pan-
demia. Pelas novas regras, que vão vigorar até a meia-
-noite do dia 31 de maio, o toque de recolher e lei seca 
passam a vigorar das 22h até às 5h do dia seguinte. 
Todo tipo de comércio e de atividades não essenciais 
também deixam de funcionar aos domingos.

As exportações brasileiras de carne suína alcançaram 
351,8 mil toneladas de janeiro a abril de 2021, uma alta 
de 25,3% em relação ao mesmo período do ano passa-
do, segundo dados da Associação Brasileira de Prote-
ína Animal (ABPA). As vendas de carne suína também 
têm se destacado no mercado interno. As compras no 
varejo cresceram 80% de julho de 2020 a janeiro deste 
ano, de acordo com a Associação Brasileira dos Cria-
dores de Suínos (ABCS).

O senador Alvaro Dias (foto) defende a aprovação da 
PEC que muda as regras para o processo de escolha 
e os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). “A proposta de autoria do senador Lasier 
Martins é a medida mais sensata para a escolha dos 
novos ministros, indicação política para ministro do 
STF deve ser substituída pela meritocracia, além de im-
por mandato fi xo para os ministros”, disse o senador.

Nova Ferroeste

Nova Ferroeste II

Pfi zer

Banco do Agricultor  

Suspensão

Elogio

Medidas restritivas

Exportações 
brasileiras 

Meritocracia 

Evento único 

“Desenvolve Paraná”  

Itamaraty

Voto auditável

Parceria

Meritocracia 

Brasília. A ex-governadora do Es-
tado foi ao Itamaraty para uma 

audiência com o ministro das 
Relações Exteriores, embaixa-
dor Carlos Alberto Franco Fran-

ça. O chanceler também 
faz parte do Conselho de 
Administração da Itaipu 
Binacional. Na pauta, 
planejamento da Usina 
para os próximos anos, 

relações com o Para-
guai e a relevância 

ex-ministros do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Também serão convida-
dos especialistas em segurança 
cibernética e criptografi a, audito-
res do TSE e independentes, além 
de representantes de partidos po-
líticos. “Queremos debater 
inúmeros temas den-
tro do tema principal, 
que é o voto auditá-
vel para chegar a 
um texto de con-
senso”, declarou.

Reunião debateu sobre a possível realização do Congresso 
Paranaense de Prefeitos e do Governo 5.0 em um único evento 
Foto: Assessoria/AMP



PRETO NO BRANCO .7SEXTA-FEIRA 21 DE MAIO DE 2021

GERAL

O governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Junior (PSD), e o 
secretário de infraestrutura, San-
dro Alex, estiveram no início desta 
semana em Brasília para discutir 
com o presidente Jair Bolsona-
ro e o ministro dos Transportes, 
Tarcísio de Freitas, as novas con-
cessões do pedágio no Paraná. 
Depois dos encontros o próprio 
presidente Jair Bolsonaro já afir-
mou nesta terça-feira (18) que o 
pedido do governador do Paraná, 
Ratinho Junior para privilegiar 
tarifas mais baixas está “pratica-
mente resolvido”.

“Tive com o Ratinho no dia 
de ontem, bati um papo. Hoje 
ele já despachou com o Tarcísio 
[Gomes de Freitas, ministro da 
Infraestrutura], praticamente re-
solvida a questão do pedágio do 
Paraná. Um assalto a mão arma-
da”, disse Bolsonaro. A afirmação 
foi feita durante lançamento de 
um programa voltado para o se-
tor de transporte de cargas, em 
Brasília.

Reuniões
Ratinho Junior e Sandro Alex se 
reuniram com Bolsonaro na se-
gunda-feira (17), no Palácio do 
Planalto, de onde saíram com a si-
nalização de que o presidente iria 
se envolver diretamente na ques-
tão, orientando o ministro da In-
fraestrutura a atender à demanda 
do Paraná, que quer a alteração 
do modelo híbrido, proposto pelo 
governo federal, por um modelo 
de menor tarifa com caução.

Na terça-feira (18), a comitiva 
do Governo do Estado esteve com 
o ministro Tarcísio de Freitas, mas 
não saiu da reunião com uma 
definição sobre a modelagem de 
pedágio, apenas com a promessa 

Bolsonaro recebe pedido do Paraná e garante que 
questão do pedágio está “praticamente resolvida” 
Articulação de Ratinho Junior em Brasília busca menor tarifa no pedágio. Governador reuniu-se esta semana 
com o Presidente e o Ministro da Infraestrutura

Registro da reunião do governador Ratinho Junior com o ministro Tarcísio Jonathan Campos/AEN

Presidente Jair Bolsonaro

de que, “como o presidente Bolso-
naro pediu, a questão será resol-
vida levando em consideração as 
reivindicações do Paraná”.

O governador disse ao pre-
sidente ser contra o chamado 
modelo híbrido, no qual a Agên-
cia Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT) propõe limite de 
desconto a ser oferecido pelas 
concessionárias interessadas em 
disputar a licitação.

Setor produtivo
O Governo do Paraná e o setor 
produtivo do estado defendem 
o modelo de menor preço, sem 
limite de desconto. Dessa forma, 
venceria a empresa que apresen-
tasse a menor tarifa. Nessa pro-
posta, as vencedoras teriam que 
depositar um valor como garantia 
de execução das obras. E quanto 
maior o desconto na tarifa, maior 
seria o depósito.

A proposta apresentada pelo 
governador está alinhada ao mo-
delo proposto pelo G7, grupo das 
principais entidades do setor pro-
dutivo paranaense, que entregou 
ao Ministério da Infraestrutura 
documento solicitando altera-
ções no modelo de pedágio pro-
posto para o Paraná. Os empre-
sários pedem que a licitação da 
concessão seja pela menor tarifa, 
sem limite de desconto.

O Governo Federal se compro-
meteu a fazer as alterações solici-
tadas. Os técnicos do Ministério 
da Infraestrutura também estão 
incorporando as mudanças su-
geridas nas audiências públicas. 
Foram mais de 3 mil solicitações.

“O governo federal sinalizou 
mudanças efetivas no projeto e 
apresentará uma nova proposta 
ao Paraná. Nas agendas em Bra-

sília nesta semana reforçamos o 
desejo de todos os paranaenses 
por uma tarifa mais baixa, com a 
execução de obras e que o leilão 
ocorra na Bola de Valores de São 
Paulo, com a maior transparên-
cia possível. Esse é o nosso com-
promisso com a infraestrutura 
do Paraná, dentro do sonho de 
transformar o Estado em um hub 
logístico”, afirmou Ratinho Junior.

O pacote atual prevê a dupli-
cação de 1.783 quilômetros, a 
construção de 10 contornos ur-
banos, 253 quilômetros de faixas 
adicionais nas rodovias já dupli-
cadas e 104 quilômetros de tercei-
ra faixa para apoio ao trânsito. O 
conjunto de rodovias em projeto 
é formado por estaduais (35%) e 
federais (65%).

l Novo modelo deve priorizar a 
menor tarifa, sem outorga para o 
Governo Federal. Modelo anterior 
limitava o desconto da tarifa;

l Garantia de execução das obras 
por meio de depósito caução; 

l Desoneração do PIS/Cofins 
que incide sobre as tarifas de 
pedágio; 

l Transparência total no processo;

l Inclusão da PR-323, no Noroes-
te, da PR-280, no Sudoeste, e da 
PR-092, no Norte Pioneiro, como 
forma de levar desenvolvimento e 
segurança para regiões estratégi-
cas do Paraná. 

l Sinal de wi-fi em todos os trechos 
de estradas, câmeras de monitora-
mento e iluminação em LED.

Pontos defendidos pelo governador 

Bolsonaro promete isenção 
de pedágio a motos em novas 
concessões
O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou na terça-feira (18) que 
as motos ficarão isentas de pa-
gar pedágio nas concessões de 
rodovias federais que serão fei-
tas a partir de agora. O anúncio 
foi feito durante lançamento do 
programa Gigantes do Asfalto, no 
Palácio do Planalto. “Batemos o 
martelo agora, depois de alguns 
dias de conversa com o Tarcísio 
(de Freitas, ministro da Infraes-
trutura). Em todas as novas con-
cessões do Brasil, o motociclista 
não mais pagará pedágio”, disse 
Bolsonaro.

Bolsonaro disse que a medida 
vai passar a valer na nova conces-
são da Rodovia Presidente Dutra 
(BR-116), que liga o Rio de Janei-
ro a São Paulo. Ele citou também 
que a regra poderá estar em vigor 
em concessões que serão feitas 
no Paraná. “Não é em causa pró-
pria. Sempre fui um amante da 

velocidade e do asfalto pelo Bra-
sil. Não tenho mais idade sequer 
para fazer um trecho Rio-Resen-
de”, disse.

O presidente defendeu a isen-
ção o pedágio para motocicletas 
como uma política liberal para 
a concessão de rodovias no país. 
“O que nós pudermos fazer para 
desburocratizar, desregulamen-
tar, tirar o Estado do cangote do 
profissional, nós faremos”, defen-
deu. Bolsonaro já havia sinaliza-
do em setembro do ano passado 
a intenção de pedir ao Ministério 
da Infraestrutura para considerar 
a possibilidade dos novos editais 
de concessões de rodovias fede-
rais no país trazerem a isenção do 
pedágio para os motociclistas. No 
início do mês, o presidente voltou 
a falar sobre o assunto em con-
versa com apoiadores. Na oca-
sião, ele disse que não teria como 
alterar os contratos em vigor.
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O deputado estadual Mar-
cio Pacheco esteve na live 
do Preto no Branco e falou 
sobre os motivos de estar 
saindo do PDT. Segundo ele, 
os seus eleitores não estão 
alinhados com o contexto 
ideológico do partido e pre-
cisa deixar claro que seus 
princípios e valores estão 
distantes de muitas ques-
tões do PDT. 

Contudo, o deputado de-
verá permanecer no partido 
até a janela partidária, no iní-
cio do próximo ano, quando 
deverá migrar para o Repu-
blicanos. 

Pacheco também fez 
uma análise da eleição mu-
nicipal de 2020, quando foi 
candidato a prefeito. Disse 

que apesar de derrotado, re-
cebeu o resultado como um 
aprendizado na vida pública. 

O deputado também fa-
lou do entrosamento com 
os demais parlamentares 
que representam a cidade 
na Assembleia Legislativa, 
destacando a importância 
da representatividade políti-
ca. Pacheco destacou que 
através de sua atuação já 
foram viabilizados cerca de 
7 milhões em recursos para 
o município de Cascavel. 

Com a retomada das aulas 
presenciais em grande par-
te das escolas, em todos os 
níveis, o jornalista Jadir Zim-
mermann conversou com 
o professor João Ademar 
Rodrigues, diretor pedagógi-
co do Alfa. Na live Preto no 
Branco, o professor falou so-
bre os desafi os da educação 
na pandemia. 

Segundo ele, ao contrário 
do que muitas pessoas pen-
sam, o professor nunca tra-
balhou tanto quanto no ano 
de 2020. Ele disse que além 
de preparar as aulas e mate-
riais, precisou se reinventar 
para dar aulas à distância. 
Lembrou que muitos precisa-
ram investir em equipamen-
tos para conseguir dar conta. 

Ele também destacou a 
importância da participação 

dos pais no processo de 
aprendizagem. João Rodri-
gues frisou que para os anos 
iniciais, principalmente, o re-
torno das aulas presenciais 
tem sido muito importante. 

Por outro lado, ele desta-
cou que todo o esforço feito 
tem garantido resultado no 
processo de ensino e apren-
dizagem. Para exemplifi car 
ele citou a nota de corte 
do Enem, que foi acima da 
média do ano anterior, de-
monstrando que, apesar das 
difi culdades impostas pela 
pandemia, o aluno conse-
guiu aprender bem. 

Passou pela bancada do Pre-
to no Branco há alguns dias o 
empresário Marcos Teixeira. 
Ele chegou em Cascavel em 
1979 como bancário, mas 
desde a década de 80 traba-
lha para o Grupo Carelli, atu-
almente dirigindo a conces-
sionária Kia Motors, que tem 
lojas em Cascavel e Foz do 
Iguaçu. O tema da entrevista 
foi o setor automotivo diante 

da pandemia.
Marcos explicou que a in-

dústria de automóveis é mui-
to descentralizada e mesmo 
as montadoras que fabricam 
carros no Brasil, precisam de 
partes produzidas em outros 
países. Por isso, a pandemia 
afetou muito o setor, espe-
cialmente no período de 
fechamento das fronteiras, 
o que interrompeu a cadeia 

logística das montadoras. 
Isso, aliado ao câmbio da 
moeda, infl uenciaram a alta 
de preços dos automóveis, 
pois além da pouca disponi-
bilidade, o custo dos veículos 
subiu.

Por outro lado, Marcos 
também viu avanços na pan-
demia, entre eles a inovação 
em alguns aspectos tecnoló-
gicos e a aceleração do surgi-

mento de novas plataformas 
de venda on line.  O empresá-
rio acredita que o futuro será 
de um automóvel autônomo, 
compartilhado e com fonte 
de energia alternativas, espe-
cialmente a elétrica. 

“Meu eleitor está 
alinhado com o contexto 

ideológico do PDT”

“Professor nunca trabalhou 
tanto quanto em 2020”

“O futuro será o automóvel autônomo, 
compartilhado e com energia alternativa”

Marcio Pacheco
João Ademar Rodrigues

Marcos Teixeira

No fi nal de abril o Preto no 
Branco retomou as entrevis-
tas diárias, ouvindo perso-
nalidades de Cascavel. Um 
dos primeiros a participar foi 
o ex-vice-prefeito Maurício 
Theodoro. 

Entrevistado pelo comuni-
cador Miguel Dias, Maurício 
falou da sua trajetória na 
vida pública, especialmente 
o período em que foi vice-
-prefeito de Cascavel, na 
gestão encabeçada pelo 
ex-prefeito Edgar Bueno, 
de 2013 a 2016. Também 
enalteceu o trabalho do ex-
-governador Beto Richa, cuja 
campanha coordenou em 
Cascavel. 

Justamente graças ao 
bom entrosamento com o 
Governo do Estado, Maurí-
cio entende que a gestão ao 
lado de Edgar Bueno foi uma 
das melhores que Cascavel 
já teve, porque teve a mão 
amiga do governador Beto 
Richa, garantindo muitos in-
vestimentos para a cidade. 

Theodoro falou sobre a 
reestruturação do PSDB de 
Cascavel e da busca por 
pessoas que queiram fazer 
a boa política. 

Reeleito com 2.130 votos, o 
vereador Contador Mazutti, 
disse em recente live Preto 
no Branco que tem a pre-
tensão de ser o presidente 
da Câmara de Cascavel no 
futuro, mas não descarta a 
possibilidade de, antes dis-
so, concorrer à deputado. 

Questionado por não ter 
concorrido à presidência no 
início deste ano, ele disse 
que entendeu que não era 
hora de disputar para evitar 
qualquer risco de rompi-
mento do grupo político. 

Na entrevista concedida 
ao jornalista Miguel Dias, 

ele também fez uma avalia-
ção de sua reeleição, uma 
vez que disputou o pleito 
na chamada “chapa da 
morte”, pelo PSC. “A nossa 
mensagem foi aceita diante 
do mandato sério que tive-
mos”, considerou. 

Na conversa, Mazutti 
ainda falou do seu traba-
lho para atender os pleitos 
da comunidade, fazendo a 
ponte entre a população e o 
Poder Executivo. 

“A gente fez uma das 
melhores administrações 

que Cascavel já teve”

Eu tenho pretensão 
de ser presidente da 

Câmara no futuro

Maurício Theodoro

Contador Mazutti

compartilhado e com energia alternativa”

Atuando na iniciativa privada, o en-
genheiro civil Ronald Peixoto Drabik 
já foi secretário de Planejamento de 
Cascavel, período no qual foi lançado 
o Geoportal, um sistema que permite 
ter todas as informações dos imóveis 
da cidade em tempo real. 

Na live Preto no Branco o engenhei-
ro Drabik explicou que o balcão da se-
cretaria atendia mais de 3 mil pessoas 
por mês em busca de informações 
sobre imóveis. Depois que o sistema 

entrou em funcionamento, não só foi 
diminuindo essa demanda como tam-
bém as informações são oferecidas 
em tempo real a quem tiver interesse, 
independente de onde esteja. 

Outra ação, esta já através do Sin-
duscon, foi a busca por um sistema 
que reduzisse o custo de burocracia 
na construção civil. Drabik encabeçou 
um comitê de desburocratização, de 
onde surgiu o Aprova Digital, que hoje 
já está em mais de 27 cidades do País, 

acelerando e barateando a tramitação 
dos processos. 

Na entrevista ao jornalista Jadir 
Zimmermann, Drabik ainda abordou 
outras questões, como o trânsito e 
avalições de imóveis.

“No Geoportal você tem todas as 
informações dos imóveis da cidade”

Ronald Peixoto Drabik

LIVE PRETO NO BRANCO | Acompanhe entrevistas diárias de segunda a sexta-feira, sempre às 19h, pelo nosso Facebook ou YouTube:              /pretonobrancopr              /pretonobrancopr
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O vereador Dr Lauri (PROS) 
cumpre o seu primeiro man-
dato no município de Cas-
cavel. Ele não se considera 
um vereador de oposição e 
se autodenomina como in-
dependente. Dr Lauri diz que 
procura fazer o elo entre a 
população e o Executivo. 

Por outro lado, destacou 
que procura exercer a fun-
ção de legislador, cobrando, 
fi scalizando e indicando 
possíveis soluções para os 
problemas e observou que o 
Executivo tem dado retorno.

O vereador fez críticas ao 
fato de não haver até agora 
um secretário de Agricul-

tura, diante da importância 
que o segmento representa 
à economia do município. 
Também fez análises sobre 
outros setores, como a cole-
ta de lixo reciclável, indústria 
e comércio e habitação. 

Sobre a eleição de 2022, 
Dr Lauri defende o voto útil, 
para candidatos locais, para 
que se mantenham portas 
abertas na Assembleia Le-
gislativa e no Congresso 
Nacional. 

A retomada econômica de setores 
como o de eventos, gastronomia e 
turismo entrou em pauta na bancada 
do Preto no Branco com a secretária 
de desenvolvimento econômico Hi-
vonete Picolli e a empresária Silvana 
Ribeiro. Dentre os assunto discuti-
dos estiveram os investimentos que 
o município está fazendo ao longo 

desses mais de um ano que os seto-
res estão passando por difi culdades. 
“Em um cálculo que fi zemos, Cas-
cavel perdeu cerca de R$ 3 milhões 
nesse período”, disse Silvana. Para 
minimizar esses impactos, a secre-
tária Hivonete ressaltou a criação de 
emprego e também de novas empre-
sas na cidade. “Prova disso são os 

empréstimos, sem juros e com ca-
rência de 90 dias, feitos através do 
Banco da Mulher Empreendedora”.

O novo presidente da Acic 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Cascavel) Gene-
sio Pegoraro passou na live 
Preto no Branco para falar 
do desafi o frente a entidade 
pelos próximos dois anos. 
Genesio, do Supermercado 
Irani, já era o vice-presidente 
da gestão de Michel Lopes 
e vinha se preparando para 
assumir a associação.

Genesio falou da respon-
sabilidade de conduzir a 
entidade e contribuir com 

a sociedade. Ele enfatizou 
que pretende desenvolver 
um trabalho no sentido de 
consolidar Cascavel como 
um polo econômico regio-
nal, pela sua relevância em 
vários segmentos, como a 
educação, a saúde, o agro-
negócio, entre outros. 

Ele também fez uma 
análise dos avanços da in-
fraestrutura da cidade nos 
últimos anos, a partir do 
novo aeroporto, do início 
das obras do novo Trevo 

Cataratas, informando que 
a Acic irá continuar lutando 
por outras obras, como o 
anel viário. 

Na entrevista, Pegoraro 
ainda falou da renovação da 
nova diretoria e da estrutura 
e serviços oferecidos pela 
Acic aos seus associados e 
comunidade em geral. 

“Nossa função é cobrar, 
fi scalizar e apresentar 

alternativas de solução”

“Em pouco mais de um ano mais
 de R$ 3 milhões foram perdidos”

“Queremos consolidar Cascavel 
como polo econômico regional”

Vereador Dr Lauri

Silvana Ribeiro e Hivonete Picolli

Genesio Pegoraro

Um dos convidados para a 
live Preto no Branco da últi-
ma semana foi o deputado 
estadual Gugu Bueno, que 
deixou clara a sua posição 
sobre as novas concessões 
do pedágio no Paraná. Se-
gundo ele, não quer diálogo 
com os grupos que detém 
o pedágio atual no Paraná 
e diz até que deveriam estar 
na cadeia e não ganhando 
novas concessões. 

Por outro lado, ele desta-
cou a defesa que o governa-
dor Ratinho Junior está fa-
zendo por um pedágio justo 
para o estado. Destacou que 
o governador não abre mão 
das obras, da transparência 

e da modalidade de menor 
tarifa. 

Gugu Bueno também fa-
lou sobre a sua condição de 
representante ofi cial de Cas-
cavel junto à Assembleia 
Legislativa e também sobre 
a recente indicação como vi-
ce-líder no governo na Casa. 
De acordo com ele, isso 
garante maior musculatura 
política, o que acaba sendo 
revertido em conquistas 
para Cascavel e os demais 
municípios que representa.

“Com essa turma 
atual do pedágio eu 

não quero papo”

Gugu Bueno

O combate à violência 
infanto-juvenil trouxe ao 
Preto no Branco as as-
sistentes sociais do Mu-
nicípio Sandra Demski 
e Poliana Lauther. Em 
mãos, as duas apresen-
taram dados dos atendi-
mentos feitos em Cas-
cavel nos últimos anos 
– que tem aumentado 
consideravelmente nos 
últimos meses. “Não 
tenho um caso apenas 
que tenha me marcado 
ao longo dos anos que 
estou no dia a dia deste 

trabalho, porque todos 
os dias enfrentamos pro-
blemas maiores. Mas, a 
cada dia, uma nova his-
tória nos faz seguir em 
frente”, comentou San-
dra. Segundo Poliana, a 
Secretaria de Assistên-
cia Social trabalha com 
uma equipe multidisci-
plinar para atender toda 
a família. “Para reforçar 
esse atendimento, esta-
mos fi nalizando o trei-
namento da equipe que 
fi cará responsável por 
ouvir, apenas uma vez 

a vítima, para evitar o 
constrangimento que ela 
vem passando ao longo 
dos anos por ter que 
contar, a mesma histó-
ria, para profi ssionais di-
ferentes”, citou Poliana.

“A cada dia, uma nova história 
nos faz seguir em frente”

Sandra Demski e Poliana Lauther
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CASCAVEL

Comitê de Crise irá reavaliar a situação na próxima segunda-feira (24) Secom

Leonaldo 
Paranhos 
cobrou 
maturidade 
da população 
Reprodução 

O prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos, cobrou maturidade da 
população no momento em que 
os números da covid-19 voltam 
a preocupar. Cascavel não edi-
tará, nesta semana, decreto de 
enfrentamento à pandemia, mas 
avaliará o comportamento da so-
ciedade nos próximos dias para, 
só então, decidir se adota ou não 
medidas mais restritivas.

Paranhos lembrou que com 
mais de um ano de pandemia to-
dos sabem das medidas que pre-
cisam ser adotadas para evitar a 
proliferação do vírus. Ele ressalta 
que é incoerente punir um setor, 
ou cadeia produtiva inteira, por 
conta da irresponsabilidade de 
poucos. Por isso, Cascavel decidiu 
avaliar o comportamento da po-
pulação e só tomar uma decisão 

na próxima segunda-feira (24).
“Chega de fi car pedindo, im-

plorando, determinando, tem 
que afl orar nesse momento a res-
ponsabilidade. Eu tenho defen-
dido que é possível fazer quase 
tudo, desde que tudo seja feito 
com responsabilidade. Vamos fa-
zer um teste com nós mesmo, da 
nossa maturidade, da nossa res-
ponsabilidade, do nosso compro-
metimento da nossa sociedade”, 
destaca o prefeito.

O Comitê de Crise para Super-
visão e Monitoramento dos Im-
pactos da Pandemia da Covid-19 
se reuniu na tarde de terça-feira 
(18) para tomar algumas deci-
sões. Uma delas é a fi scalização 
orientativa que começou na 
quarta-feira (19) e prossegue até 
domingo (23). Na segunda-feira, 

Após o pronunciamento do pre-
feito Leonaldo Paranhos decidin-
do não editar novo decreto esta 
semana e diante do novo aumen-
to dos casos de coronavírus, en-
tidades de classe de Cascavel se 
manifestaram pedindo a colabo-
ração e atenção dos empresários 
e da população.

Primeiro foi a Acic, que pediu 
encarecidamente às empresas 
para que reforcem suas atenções 
e sigam as orientações sanitárias 
como tão dedicadamente têm 
feito e, principalmente, que afas-
tem qualquer funcionário que 
demonstre sintomas de gripe. 

Entidades empresariais pedem 
colaboração para evitar novo lockdown

Cascavel possui a maior 
recuperação e a menor 
letalidade entre as maiores 
cidades do Estado

“Agindo assim, estaremos evitan-
do que a administração pública 
municipal precise, na próxima 
segunda-feira, editar novo decre-
to ou simplesmente colocar em 
prática, na íntegra, o que foi de-
terminado pelo governo estadual. 
Se cada um fi zer a sua parte, con-
seguiremos derrotar o coronaví-
rus. A Acic está atenta e faz tudo 
o que pode priorizando sempre a 
vida, as empresas e os empregos”, 
destacou a nota distribuída à im-
prensa pela entidade.

A Amic PR também se mani-
festou diante do novo momento 
delicado no contexto da pande-

mia, reforçando a necessidade de 
demonstração concreta de matu-
ridade de todos.

“Nos dirigimos aos micro e 
pequenos empresários, pedin-
do esse zelo ainda maior com a 
prevenção ao novo coronavírus. 
É essencial que continuemos fa-
zendo a nossa parte, seguindo o 
nosso efetivo compromisso com 
a sociedade. Essa atitude unida 
e focada auxiliará Cascavel a se 
manter em um estágio diferen-
ciado, afastando a necessidade 
de medidas restritivas mais acen-
tuadas, como um eventual novo 
lockdown”, destacou. 

As ações de enfrentamento à 
covid-19 em Cascavel mostram 
que a cidade está em uma situ-
ação mais confortável entre os 
seis principais municípios do 
Paraná.

Cascavel possui a maior taxa 
de recuperação de pacientes e 
o menor índice de letalidade. 
Os números levam em conside-
ração os boletins epidemiológi-
cos divulgados nesta terça-feira 
(18).

Desde o início da pandemia, 
Cascavel confi rmou pouco mais 
de 33 mil casos de covid-19. 
Desse total, mais de 32,5 mil 
pessoas já estão curadas. Isso 
representa um índice de 97% de 
recuperados. As demais cidades 
apresentaram os seguintes per-
centuais: Curitiba (93,2%), Lon-
drina (96,5%), Maringá (94,7%), 
Foz do Iguaçu (95,5%) e Ponta 
Grossa (63,8).

A taxa de mortalidade em 
Cascavel está em 2%, índice 
melhor que as demais cidades. 
Os números mostram Curitiba e 
Londrina com taxa de 2,5%; Ma-
ringá e Ponta Grossa com 2,4% e 
Foz do Iguaçu com 2.3%.

“Mesmo recebendo esse des-

taque, os números não nos per-
mitem descuidar. Aliás, cabe 
ressaltar que não estamos em 
competição. Os números são 
apenas um comparativo, feito 
de forma respeitosa, pois cada 
cidade tem sua particularidade. 
Entendemos que o momento é 
de maturidade e estamos ava-
liando o comportamento da 
nossa sociedade nos próximos 
dias. É esse comportamento 
que vai nortear as decisões a 
serem tomadas”, observa o pre-
feito. O coordenador do Comitê 
de Crise para Supervisão e Mo-
nitoramento dos Impactos da 
Pandemia da Covid-19, Thiago 
Stefanello, destaca que os úme-
ros refl etem o serviço ofertado 
à população. “Cascavel sempre 
manteve indicadores positivos 
ao longo de toda pandemia, 
quando comparamos com as 
demais grandes cidades do 
Paraná. A alta taxa de recupe-
rados, e a baixa taxa de letali-
dade demonstram a qualidade 
dos atendimentos da saúde de 
Cascavel, a qualidade da nos-
sa atenção primária, das UPAS, 
hospitais públicos e privados”, 
afi rma.

Paranhos dá prazo até segunda para cidade 
mostrar maturidade no enfrentamento da covid 
Em pronunciamento pelas redes sociais, prefeito disse que até lá o comportamento da sociedade será ob-
servado e que determinará decreto

O informe Arbovírose, divulga-
do na quarta-feira (19) pela Vi-
gilância Epidemiológica (Viep), 
apresenta quatro novos casos 
de dengue registrados em Cas-
cavel. 

Os casos foram confi rmados 
em Sede Alvorada, Lago Azul, 
Neva e Santa Cruz. 

Apesar da queda nas tempe-
raturas, a coordenadora Ana 
Iurkievicz, do Setor de Ende-
mias, ressalta que é um engano 
pensar que durante o frio a po-
pulação está livre da dengue.

A larva entra no estado de hi-
bernação, com a volta das altas 
temperaturas, as larvas eclo-
dem e há contaminação nova-
mente. Logo, os cuidados nos 

locais onde é comum água pa-
rada devem permanecer. 

“A limpeza deve ser feita no 
mínimo uma vez por semana 
nos quintais e em locais onde a 
água acumula. Redobrar os cui-
dados com bebedouros dos ani-
mais e pratos de vaso de plan-
ta, que atualmente tem sido os 
principais criadouros”, observa. 

Outro fator importante é que 
os trabalhos de supervisão e 
vistoria nas casas continuam 
mesmo com a pandemia. O 
combate à dengue em Casca-
vel alerta que moradores com 
coronavírus positivado devem 
informar o agente de endemias 
sobre a doença e a visita será re-
agendada.

Dias frios devem ser aproveitados 
para acabar com criadouros do 
mosquito da dengue 

o comitê voltará a se reunir para 
avaliar o comportamento da po-
pulação. Na prática, isso signifi ca 
que está nas mãos da população 
a adoção de medidas mais drásti-
cas. “Tudo vai depender do com-
portamento de todos até o próxi-
mo domingo”, alertou o prefeito. 



PRETO NO BRANCO .11SEXTA-FEIRA 21 DE MAIO DE 2021

CASCAVEL

Foram 32 autuações por falta de CNH e 5 apreensões de motos por polui-
ção sonora Secom

TISSIANE MERLAK | Cascavel
No mês em que é comemorado 
o Maio Amarelo, em que o trân-
sito é visto com outros olhos em 
uma série de atividades visando 
a conscientização de todos os 
envolvidos – sejam eles motoris-
tas, pedestres, motociclistas ou 
mesmo ciclistas, a reportagem 
do Preto no Branco traz um nú-
mero assustador: em quatro me-
ses mais de mil acidentes foram 
registrados em Cascavel.

O número é 9,6% maior que 
no mesmo período do ano pas-
sado e, se dividirmos em horas, 
significa dizer que a cada três 
horas, um acidente é atendido 
pelo Siate (Serviço Integrado 
de Atendimento ao Trauma em 
Emergência), pela Polícia Militar 
ou ainda pela Transitar, autar-
quia que cuida do trânsito em 
Cascavel. Segundo dados repas-
sados pela Transitar ao Preto no 
Branco, entre os meses de janei-
ro a abril de 2021 foram 1.026 
acidentes contra 969 no mesmo 
período do ano anterior. Além 
do aumento nas colisões, mais 
pessoas ficaram feridas: no ano 
passado foram 292 contra 309 
esse ano; aumento de 5,82%.

Em relação às mortes, a redu-

ção foi de 12,5%; em 2020 nos 
quatro primeiros meses do ano 
oito pessoas morreram no trân-
sito e este ano foram sete.

2019 X 2020
Ao longo de todo ano passado 
foram 3.128 acidentes e, feliz-
mente, a maior parte deles, sem 
feridos. Conforme os números 
repassados ao Preto no Branco 
em apenas 30% deles os envolvi-
dos precisaram de atendimento 
médio – prestado em sua maio-
ria pelo Siate.

O número, apesar de alto, é 
22,23% menor do que no mesmo 
período de 2019, quando o trân-
sito de Cascavel foi responsável 
por 4.022 batidas. Em relação ao 
total de feridos, a queda foi ain-
da maior: redução de 36,1%.

Parte dessa redução está di-
retamente ligada ao toque de 
recolher, implantado no Esta-
do desde abril do ano passado. 
Para se ter uma ideia, neste mês 
em 2019 foram registrados 373 
acidentes contra 198 no mesmo 
período do ano passado, quando 
ocorreram os primeiros ‘lock-
downs’.

Por outro lado, a queda nos 
acidentes e também do número 

Operações de trânsito 
flagram inúmeras infrações 
A Transitar, Polícia Militar, Guar-
da Municipal e Secretaria de Meio 
Ambiente realizaram no último fim 
de semana operações de trânsito, 
a fim de coibir excessos dos con-
dutores no trânsito, com foco na 
adulteração nos equipamentos dos 
veículos, como por exemplo, nos 
escapamentos, que aumentam de-
liberadamente os ruídos emitidos 
pelo dispositivo.

O objetivo destas ações é man-
ter a segurança nas vias públicas, 
principalmente no que se refere a 
evitar a condução de veículos por 
motoristas sob efeito de álcool, sem 
habilitação, a poluição sonora ou, 
ainda, pelo abuso da velocidade e 
desrespeito às demais normas do 
CTB (Código de Trânsito Brasilei-
ro).

As operações ocorreram em di-
versos pontos de bloqueio na ci-
dade, como, Avenida Piquiri, no 
bairro Brasmadeira; Cruzamento 
das Ruas Maracaí com Jacarezinho, 
no bairro Floresta e na Rua Paraná, 
próximo à Praça da Bíblia.

A autuação mais registrada per-
manece sendo aquelas relaciona-

das a dirigir veículo sem carteira de 
habilitação ou com CNH de cate-
goria diferente a do veículo, totali-
zando 32 notificações, o que repre-
senta 47,76% do total de autuações. 
Além disso, foram registradas cinco 
autuações da Secretaria do Meio 
Ambiente por poluição sonora, que 
resultaram na remoção dos veícu-
los ao pátio, para regularização.

Outro ponto que preocupa, 
conforme afirma a presidente da 
Transitar, Simoni Soares, é sobre o 
fato dos condutores ainda serem 
flagrados dirigindo embriagados, 
colocando em risco a própria vida 
e a de terceiros, o que demonstra 
uma falta de responsabilidade que 
só pode ser corrigida pela cons-
cientização individual. Lembrando 
que o ato de dirigir embriagado é 
infração gravíssima, resultando 
em 7 pontos na CNH, multa de R$ 
2.934,70, recolhimento da habilita-
ção pelo agente de trânsito e sus-
pensão da CNH, além das demais 
penalidades previstas no CTB rela-
tivas a crime de trânsito, sendo que 
há penalidade de prisão em caso de 
lesão corporal ou homicídio.

Trânsito registra mais 
acidentes em 2021 
Em apenas quatro meses mais de mil acidentes foram 
registrados em Cascavel, 9,6% a mais que em 2020. É uma 
colisão a cada três horas

Em média a cada três horas, um acidente é atendido em Cascavel Ailton Santos/Portal24

Tipo 2019 2020 2021*
Acidentes 4.022 3.128 1.062
Feridos 1.507 963 309
Óbitos 27 33 07
* 2021 contados apenas os 4 primeiros meses

Em números

de feridos no comparativo en-
tre os anos de 2019 e 2020 não 
foi sentida quando se trata de 
óbitos – sejam eles no local ou 
posterior ao acidente, quando a 
pessoa falece no hospital.

Segundo os dados em todo 
ano de 2019, 27 pessoas perde-
ram a vida em Cascavel; no ano 
passado foram 33, crescimento 
de 22,22% no mesmo período.

O mês com o maior número de 
acidentes é também o que regis-
trou a maior quantidade óbitos 
e feridos. Em novembro do ano 
passado a Transitar e a Polícia 
Militar atendeu 331 acidentes, 
83 deles com feridos. Neste mês 
109 pessoas precisaram de aten-
dimento médico e oito acaba-
ram morrendo. No mês anterior, 
em outubro, o total de acidentes 
com feridos foi o mesmo, 83 coli-
sões. Porém das 297 batidas 103 
pessoas ficaram feridas e quatro 
morreram.
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Equipes policiais do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope), 
treinadas para dar suporte às 
unidades de área da PM nas ocor-
rências de maior periculosidade, 
estão na região Oeste nesta sema-
na. A Operação Pronta Resposta 
IV foi lançada na terça-feira (18), 
em Cascavel, com a participação 
do subcomandante-geral da PM, 
coronel Rui Noé Barroso Torres.

“Com este tipo de operação 
contamos com um reforço poli-
cial de unidades especializadas 
da Polícia Militar de modo a in-
tensificar o policiamento ostensi-
vo em todas as regiões do Estado 
para complementar o policia-
mento já existente, assim como 
ações de abordagem, bloqueios 
de vias, entre outras que contri-
buem para a redução da crimina-

Técnicos da Cohapar estiveram 
em Guaíra nesta semana para 
vistoriar a obra de execução de 
21 casas populares na cidade. As 
moradias são subsidiadas inte-
gralmente pelo Governo do Esta-
do, com um investimento de R$ 
1,7 milhão obtido pela Secreta-
ria estadual da Justiça, Família e 
Trabalho, por meio de um finan-
ciamento junto ao Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID).

De acordo com a chefe do es-
critório regional da Cohapar, 
Lucilei Marchiori, o cronograma 
está com 30% de conclusão. “De-
zessete unidades já estão com 
alvenarias prontas e iniciando a 
fase de cobertura, enquanto qua-
tro unidades estão em estágio ini-
cial”, disse.

Ela explica que o empreendi-
mento precisou passar por alte-
rações de cronograma devido a 
mudanças no projeto original, 
mas ainda será entregue em 2021. 
“A conclusão estava prevista para 
agosto, mas o prazo foi estendido 
por mais 60 dias, com previsão de 
entrega para o final de outubro”, 

PM deflagra no Oeste operação de 
combate a crimes de maior risco 

Cohapar entrega 
este ano mais 21 
moradias em Guaíra

lidade”, disse o coronel.
Cerca de 140 policiais militares 

e 35 viaturas estarão atuando na 
região Oeste. Depois, conforme a 
análise criminal, as equipes serão 
deslocadas para outros pontos de 
atenção no Estado. “Esse efetivo 

afirmou.
Além da contratação da cons-

trutora e fiscalização das obras 
pela Cohapar, a participação es-
tadual envolve trabalho de acom-
panhamento social dos futuros 
beneficiários pela Secretaria da 
Justiça e contrapartidas da Copel 
e Sanepar para instalação subsi-
diada das redes de energia elétri-
ca, água e esgoto do residencial.

O novo conjunto habitacional 
no Jardim Belvedere possui imó-
veis com modelos de 32 e 49 me-
tros quadrados. As unidades são 
compostas por dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de ser-
viço externa, com projetos arqui-
tetônicos e lotes que permitem 
ampliações futuras.

A área onde o conjunto está 
sendo construído foi doada pela 
administração municipal como 
forma de contrapartida da prefei-
tura para viabilização do projeto. 
Segundo o prefeito de Guaíra, 
Heraldo Trento, existe um enten-
dimento mútuo dos órgãos en-
volvidos sobre a importância de 
reduzir o déficit habitacional da 
cidade.

vai percorrer todo o Paraná nos 
próximos 12 dias. Essa operação 
acontece nas cidades polo de 
Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, 
Londrina e Pato Branco e depois 
nas cidades menores dessas regi-
ões”, explicou Torres.

Na última quarta-feira (19), re-
presentantes de cinco das maio-
res cooperativas do País (Cotri-
guaçu, Coopavel, Lar, Copacol, e 
Frimesa) conheceram o projeto 
da Nova Ferroeste. Eles estiveram 
reunidos com o coordenador do 
Plano Estadual Ferroviário, Luiz 
Henrique Fagundes, o diretor-
-presidente da Ferroeste, André 
Gonçalves, e o Assessor Logístico 
do Governo do Mato Grosso do 
Sul, Lúcio Lagemann.

A Nova Ferroeste vai ligar sob 
novos trilhos os municípios de 
Maracaju, no Mato Grosso do Sul, 
e Paranaguá, no Litoral do Para-
ná. Quando a ferrovia estiver con-
cluída, este será o segundo maior 

corredor de grãos e contêineres 
do País. Os estudos de demanda 
indicam que cerca de 26 milhões 
de toneladas de produtos devem 
circular nesse trecho por ano. 
Considerando o tráfego interno, 
a Nova Ferroeste deve alcançar 38 
milhões de toneladas ano.

O estudo preliminar de traçado 
indica passagem por municípios 
importantes dos dois estados, 
como Amambaí, Dourados, Ca-
arapó e Mundo Novo, todas no 
Mato Grosso do Sul, e Guaíra, 
Cascavel, Guarapuava e Balsa 
Nova, no Paraná, antes de chegar 
ao Litoral. Estão previstas, ainda, 
as instalações de até seis termi-
nais de transbordo e de um ramal 

ligando Foz do Iguaçu à Cascavel, 
no Oeste paranaense. 

A intenção é colocar a ferrovia 
em leilão na Bolsa de Valores do 
Brasil (B3), com sede em São Pau-
lo, no próximo ano. O consórcio 
que vencer a concorrência será 
também responsável pelas obras. 
O investimento é estimado em R$ 
20 bilhões.

O projeto segue em fase de 
Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica, Ambiental e Jurídica, 
previsto para ser concluído em 
setembro de 2021, e ainda pode 
sofrer modificações e moderni-
zações. O Relatório de Impacto 
Ambiental será entregue em no-
vembro. 

Nova Ferroeste 
é apresentada a 
cinco das maiores 
cooperativas do País 
Ela vai ligar sob novos trilhos os municípios de Maracaju, no 
Mato Grosso do Sul, e Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Equipes policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), treinadas para dar 
suporte às unidades de área da PM nas ocorrências de maior periculosidade PMPR

As moradias são subsidiadas integralmente pelo Governo do Estado, com 
um investimento de R$ 1,7 milhão Alessandro Vieira/AEN 
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GRADUAÇÃO

EAD

Administração   noite

Agronomia   noite

Arquitetura e Urbanismo   noite

Biomedicina   manhã / noite

Ciências Contábeis   noite

Design Gráfico   noite

Direito   manhã / noite

Educação Física   noite

Engenharia Civil   noite

Engenharia Mecânica   noite

Engenharia de Produção   noite

Fisioterapia   manhã / noite

Gastronomia   manhã / noite

Gestão Comercial   noite

Medicina Veterinária   manhã / noite

Nutrição   manhã / noite

Odontologia   noite

Psicologia   manhã / noite

Publicidade e Propaganda   noite

Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas   noite

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Pedagogia   Licenciatura

Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
O céu da semana é movimentado e 
pode trazer boas conversas e encon-
tros, sendo especialmente favorá-
vel para os assuntos que envolvem 
amor, afeto e comunicação. 

Touro  (21/4 a 20/5)
Assuntos familiares estão em pauta, 
sendo também um bom momento 
para cuidar das coisas pessoais e 
das questões da casa. Invista no que 
é importante pra você. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Conversar pode ajudar, mas é impor-
tante cuidado para não falar nada an-
tes da hora ou para quem não deve. 
Divulgar seu trabalho e as ideias já 
consolidadas pode ser bem positivo.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Observe suas ideias e sentimentos 
e cuide do seu coração. Olhar para o 
que já conquistou também é impor-
tante, nesta semana tão favorável 
para cuidar também da sua autoes-
tima.

Leão  (22/7 a 22/8)
O céu da semana é favorável para as ati-
vidades que envolvam outras pessoas, 
como reuniões de trabalho e encontros 
- ainda que virtuais - com seus amigos. 

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Olhar para dentro pode trazer luz 
para situações até então mais obs-
curas. O céu da semana é favorável 
ao trabalho, com mais projeção e 
sucesso, apesar da sua vontade de 
fi car mais nos bastidores.

Libra  (23/9 a 22/10)
É um bom momento para sentar e 
conversar com outras pessoas en-
volvidas em seus projetos para ali-
nhar expectativas e objetivos. Uma 
fase favorável aos estudos.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Concentre-se em mudar o que preci-
so for e foco no que interessa. Não 
tenha medo de se entregar às situ-
ações que despertam sua vontade. 
Abra seu coração especialmente nos 
assuntos afetivos.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
É um bom momento para organizar 
melhor as coisas da rotina. Aposte 
nas parcerias e relações para que as 
coisas fl uam melhor. É um momento 
importante para seus relacionamen-
tos.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Além de sentir tudo mais produtivo, 
você pode organizar melhor sua roti-
na. E também se sentir mais alinha-
do com seus pares de trabalho. Cui-
dar da sua saúde é essencial.

Aquário  (21/1 a 19/2)
Cuide bem delas, com muito afeto e 
especialmente abrindo seu coração, 
para falar do que sente, do que gosta 
e também dos seus medos e insegu-
ranças. O momento é bom para reto-
mar atividades prazerosas.

Peixes  (20/2 a 20/3)
É um ótimo momento para os assun-
tos de trabalho. Você pode, inclusive, 
organizar melhor essa relação entre 
vida pessoal e profi ssional.

Humor

Cruzada

Diálogo dos mortos
Dois mortos conversando:
- Morri congelado...
- Que horror!!!! Deve ter sido 
horrível!!! Como é morrer 
congelado?
- Bom, no começo é mui-
to ruim. Primeiro são os 
arrepios, depois as dores 
nos dedos das mãos e dos 
pés, tudo congelado... Mas 
depois veio um sono muito 
forte e eu perdi a consciên-
cia. E você? Como morreu?
- Eu morri de ataque cardíaco. Eu 
estava desconfi ado que minha 
mulher estivesse me traindo. 
Então um dia cheguei em casa 
mais cedo, corri até o quarto e 
ela estava na cama, calmamen-
te assistindo televisão. Ainda 
desconfi ado, corri até o porão pra 
ver se encontrava algum homem 
escondido, mas não encontrei 
ninguém. Depois corri até o 
segundo andar, mas também não 

vi ninguém. Subi até o sótão e, ao 
subir as escadas, esbaforido, tive 
um ataque cardíaco e caí morto...
- Não acredito! Se tu tivesse olha-
do no freezer nós dois estaríamos 
vivos.

Estratégia I
O rapaz sussurra 
para a namorada:
– Hoje fi nalmente 
teremos uma noite 
só para nós! Com-
prei três ingressos 
para o cinema.
– Por que três?
– Um para a sua 

mãe, um para o seu pai e o outro 
para o seu irmão!

Estratégia II
Meu marido pôs um jogo de 
pneus usados, em excelente 
estado, em frente à garagem com 
uma placa que dizia: “De graça.”
Semanas depois, sem ninguém 
que os quisesse, ele trocou a pla-
ca para “R$ 40,00”. No dia seguin-
te, foram todos roubados.

SAÚDE

Cada vez mais o lema “você é o 
que você come” direciona a nossa 
saúde. E, de fato, hábitos saudáveis 
levam a uma vida mais longeva e 
com menos doenças. Mas, falando 
em fertilidade, a dieta tem alguma 
infl uência ou importância? O que a 
gente come facilita ou atrapalha as 
chances de engravidar?

A verdade é que não existe uma 
dieta mágica e muito menos uma 
única “receita de bolo” que ajuda as 
mulheres a terem fi lhos. Agora, exis-
tem hábitos e escolhas alimentares 
mais conscientes e saudáveis que 
podem, sim, alterar signifi cativa-
mente a fertilidade.

Hoje em dia, as pessoas conso-
mem muitos alimentos com poten-
cial infl amatório. A maioria indus-
trializados, cheios de conservantes. 
São comidas rápidas e práticas, 
mas que carregam poucos nutrien-
tes e muita gordura trans, sal, açú-
car e carboidratos com alto índice 
glicêmico. 

O índice glicêmico se refere à 
quantidade de glicose presente em 
cada alimento. O volume ingerido 
determina a velocidade com que o 
açúcar cai na corrente sanguínea e, 
com isso, a maior ou menor libera-

ção de insulina pelo pâncreas. É a 
insulina que permite ao açúcar ser 
aproveitado pelas nossas células, 
equilibrando também seu nível no 
sangue. Comidas que afetam pou-
co a resposta de insulina são con-
sideradas de baixo valor glicêmico. 
Quanto mais consumimos alimen-
tos com alto índice glicêmico, maior 
a chance de desenvolver resistência 
à insulina, e elevar cada vez mais a 
produção desse hormônio. 

Quando se mantêm os índices 
glicêmicos elevados, o corpo entra 
num estado infl amatório, podendo 
desenvolver diabetes. Essa infl a-
mação, por sua vez, pode ser cru-
cial para a qualidade dos óvulos, 
espermatozoides e também para a 
implantação do embrião no útero.

Também está associada à maior 
produção de radicais livres, mo-
léculas que difi cultam a vida das 
células. Pelo menos conseguimos 
minimizar a atuação delas ingerin-
do fontes de antioxidantes (como 
frutas, verduras e outros vegetais), 
que melhoram o funcionamento do 
organismo como um todo. 

Um estudo publicado pela Univer-
sidade Harvard, nos Estados Unidos, 
avaliou 18 mil mulheres que deseja-

vam engravidar e estabeleceu uma 
relação sólida entre alimentação e 
fertilidade. Alguns dos achados fo-
ram a importância do consumo de 
proteínas ricas em gorduras boas — 
como as presentes nos peixes — e 
da redução do consumo de carnes 
vermelhas. 

Carboidratos simples de alto índi-
ce glicêmico — como farinha branca 
— devem ser evitados. Melhor priori-
zar aqueles mais complexos, como 
batata doce e produtos integrais. 
Outro grupo a se moderar, segundo 
a pesquisa, é o do leite e derivados. 
Na contramão, vale ampliar o con-
sumo de vegetais. Alimentos ricos 
em vitamina C, coenzima Q10 e se-
lênio (todos antioxidantes) são par-
ticularmente bem-vindos. 

Uma dieta balanceada, rica em 
nutrientes, minerais e vitaminas, 
aliada à manutenção do peso ade-
quado e à prática de exercícios físi-
cos de forma regular, contribui para 
a diminuição de fatores infl amató-
rios e radicais livres. Como conse-
quência, aumenta as chances de 
engravidar.

Texto de autoria de Rafaella Pe-
tracco, ginecologista do Fertilitat 

Afi nal, há uma dieta que 
ajude a engravidar?
Médica explica o elo entre a alimentação e a fertilidade. 
Alguns alimentos merecem ser privilegiados, enquanto 
outros pedem moderação 
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Índios do interior paranaense foram “assassinados e despojados” e 
“barbaramente trucidados” segundo documentos governamentais paulistas 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

O governo provincial paulista 
fez um relatório deprimen-
te da situação dos índios em 
1852, um ano antes da cria-
ção ofi cial do Paraná. 

Reconhecia as difi culdades dos nativos 
no Oeste dos atuais Paraná e Santa Catari-
na como resultantes da “malfadada histó-
ria das povoações de Palmas e Guarapua-
va, que foram sucessivamente arruinadas e 
abolidas depois que os índios que as habi-
tam foram assassinados e despojados das 
terras que lhes haviam sido concedidas” 
(John Hemming, Fronteira Amazônica).

Segundo Hemming, o governo imperial 
“planejou recriar estabelecimentos indí-
genas ao longo do Rio Iguaçu – rota estra-
tégica para uma nova estrada do Paraná 
às províncias missionárias da Argentina e 
Paraguai –, mas não houve como persua-
dir os Caingangues”, desconfi ados de mais 
violências e traições.

São Paulo admitiu “a história ominosa 
dos aldeamentos” no interior do atual Pa-
raná, “que se dissolveram e extinguiram 
sucessivamente em razão de terem sido os 
índios a eles pertencentes barbaramente 
trucidados e espoliados das terras que por 
sesmaria lhes foram doadas em Guarapu-
ava”. 

Diante de tanta opressão, fi cava difícil 
afastar “a desconfi ança de que os índios 
daquelas paragens estão dominados em 
razão dos fatos que ali ocorreram”.

O que deu errado?
O governo paulista manifestou a necessi-
dade de promover “um grande empenho” 
no aldeamento em Palmas para reconquis-
tar a confi ança dos indígenas. 

Os motivos da desconfi ança, depois 
de massacres, expulsões, promessas não 
cumpridas e maus tratos, fi cam bem claros 
pelos resultados negativos da política ori-
ginal de catequese desvirtuada pelo aldea-
mento forçado via coerção militar.

Objetivamente, a situação era cômoda 
para as autoridades: alegavam que tinham 
soluções, mas os índios as recusavam por 
medo de mais massacres e nada era feito.

Além disso, a tramitação do projeto de 
criação da Província do Paraná isentava os 
chefes paulistas de providências quanto à 
situação social dos povos originais: que as 
autoridades da nova unidade do Império 
tomassem as providências necessárias.

A grandeza de Cruz Machado
Antônio Cândido da Cruz Machado (1820–
1905), professor e deputado-geral por Mi-
nas Gerais, fez uma defesa apaixonada do 
projeto de criar a futura província, prevista 
para receber o nome de “Coritiba”, por fi m 
designada pelo nome do Marquês do Para-
ná, o grande líder brasileiro da época.

Machado justifi cou a criação da Provín-
cia pela necessidade de administrar me-
lhor o território devido à permanência de 

relações ainda tensas com os demais paí-
ses do Cone Sul.  

“Trata-se de criar um centro administra-
tivo que possa trazer em resultado fortifi -
cações e povoações nas nossas fronteiras”, 
sustentava Machado, “antes que, algum 
tempo adiante, sejamos apanhados des-
prevenidos, ou antes que apareçam confl i-
tos a respeito do nosso território”.

Cruz Machado ganhou do Paraná que 
ajudou a criar a homenagem no nome de 
uma cidade e fi caria célebre por presidir a 
sessão do Senado que aprovou a abolição 
da escravatura. Ao governar a Bahia, em 
1873, construiu o Elevador Lacerda.

Quadro geral da geopolítica
“A Argentina ainda impedia o acesso bra-
sileiro ao Rio Paraná e seus afl uentes pelo 
Rio da Prata. Para complicar, havia ainda as 
pressões das potências da época pela nave-
gação interior nos rios da Prata e Paraná, o 
que não interessava ao Império em vista da 
existência de campos despovoados nas re-
giões entre Curitiba e Rio Paraná” (Antenor 
Luiz Bósio, Contribuições para a história 
legislativa da criação da Província do Para-
ná).

Tudo indicava mais atrasos. O ano de 
1852 foi agitado no mundo, começando 
pela França, onde em dezembro do ano 
anterior Luís Bonaparte desfechou um gol-
pe com o apoio da burguesia, dissolvendo 
o parlamento e se coroando imperador Na-
poleão III.

Em 4 de março, o Paraguai celebrava 
com os EUA um tratado de “amizade, co-
mércio e navegação”, aumentando a inten-
sa pressão americana sobre o Brasil para 
ceder nossos rios à livre navegação. 

Como o Brasil não povoou as terras pró-
ximas às margens do Rio Paraná, temia que 
a abertura à navegação dos rios favoreces-
se sua ocupação por estrangeiros, com ris-
co de contestação, mais tarde, do domínio 
brasileiro sobre esses territórios.

Paraná, nova estrela na bandeira
Finda a longa batalha travada com os 

Genocídio reconhecido por São Paulo   

Governar o Paraná foi um presente de casa-
mento ao baiano Zacarias Vasconcellos, no-
meado em plena lua de mel com Ana Carolina

O Paraná declarado por Zacarias em 1855 seguia até o Rio Grande do Sul 

paulistas, a Província do Paraná foi fi -
nalmente instalada em 19 de dezembro 
de 1853 para ser governada pelo baiano 
Zacarias de Góes e Vasconcellos (1815–
1877), ex-ministro da Marinha.

A essa altura, argentinos e paraguaios 
já dominavam o Oeste paranaense, en-
tão inacessível às autoridades provin-
ciais. 

Quem quisesse sair de Curitiba em di-
reção ao Rio Paraná teria que dar uma 
volta enorme: de Paranaguá seguia a 
Montevidéu, com escalas em Buenos Ai-
res, Rosário, Corrientes e Posadas, daí até 
o chamado “Alto Paraná”.

O primeiro ano de governo foi desa-
fi ador. A agricultura era precaríssima. 
Mesmo havendo um prazo para a regu-
larização da posse das terras incultas, ou 
seja, ainda sem produção, o presidente 
(governador) Zacarias mostrava decep-
ção por haver “encontrado confuso e 
desordenado o estado de propriedade 
territorial, frequentes os confl itos pe-
las questões de posses” (Ana Yara Dania 
Paulino Lopes, Pioneiros do Capital: A 
Colonização do Norte Novo do Paraná). 

Síndrome da herança maldita
A confusão e a desordem começaram em 
1850, com a lei 60l, quando o Império 
impôs normas severas para a utilização 
das terras devolutas e estabelecia uma 
zona de exceção no limite de dez léguas 
nas áreas (faixas) de fronteira.

Ficou estabelecido que a aquisição de 
terras não se faria mais por ocupação, 
apenas com a compra. Enquanto os EUA 
facilitavam a ocupação de suas terras a 
Oeste, o Brasil impedia legalmente os 
escravos, imigrantes e índios de adquirir 
terras, pois eles não tinham dinheiro. 

Em sua regulamentação, a lei dispôs 
que “dentro da zona de dez léguas con-
tíguas aos limites do Império com países 
estrangeiros e em terras devolutas, que 
o governo pretende povoar, estabele-
cer-se-ão Colônias Militares” (Decreto 
1.318, de 30 de janeiro de 1854).

Mapas palacianos
Foi previsto um forte junto à foz do Rio 
Paraná para bloquear nações estrangei-
ras que tentassem invadir o território 
brasileiro, com uma fl otilha da Marinha 
encarregada de “melhor fi scalizar” a re-
gião. Por enquanto, só intenções, porque 
não havia nenhuma fi scalização.

O governo paranaense quis impor sua 
autoridade sobre o território ao defender 
em 1855 que sua jurisdição se estendia 
por todo o planalto meridional, o que 
signifi ca dizer que abrangia grande parte 
do atual Estado de Santa Catarina.

Lidar com mapas sobre uma mesa de 
palácio era fácil. Difícil seria seguir até as 
barrancas do Rio Paraná, onde interesses 
britânicos e argentinos prevaleciam.
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PONTO FINAL

O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Pa-
raná (Consmu) recebeu esta semana uma ambulância 
equipada com UTI móvel para atender vítimas de trau-
mas em Cascavel e região. A aquisição do veículo teve 
investimentos de R$ 260 mil - R$ 140 mil oriundos de 
emenda parlamentar do deputado federal Fernando 
Giacobo e R$ 120 mil de contrapartida do Município de 
Cascavel.

O Cascavel Futsal viajou esta semana para dois com-
promissos fora de casa. Nesta quinta-feira (20) jogou 
pelo Campeonato Paranaense em Siqueira Campos. 
Até o fechamento desta edição a partida ainda estava 
em andamento. Na sequência viaja para Venâncio Aires 
(RS), onde disputará no domingo (23) a segunda partida 
pela Liga Nacional.

Após vitória fora de casa em sua estreia por 4 a 0 diante 
do Telêmaco, o Stein Cascavel Futsal se prepara para 
mais um difícil compromisso pelo campeonato nacio-
nal.  Neste sábado (22) a equipe enfrenta o Londrina a 
partir das 16h no seu segundo duelo no Novo Futsal Fe-
minino Brasil.

A Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel), junto com a Secretaria de Assis-
tência Social e Território Cidadão, iniciou a entrega de 2.089 cestas com produtos 
de higiene e limpeza para moradores do Riviera. A ideia é entregar 400 cestas por 
dia, como parte das ações do Território Efi ciência. A entrega foi defi nida depois que 
foi percebido que muitas pessoas não tinham condições de comprar álcool em gel e 
produtos de limpeza. Cada uma das famílias que residem no bairro receberá um kit.

UTI móvel 

Fora de casa 

Futsal feminino

Kits de higiene 

O Hospital Municipal de Retaguarda Allan Bra-
me Pinho completou esta semana um ano de 
atividades. Ele foi adquirido pelo Município de 
Cascavel, reformulado e equipado antes de en-
trar em funcionamento, no dia 18 de maio de 
2020. Passado um ano, o Hospital Municipal 
de Retaguarda já realizou 9.323 atendimentos. 
Desse total, 8.196 são atendimentos ambulato-
riais, 383 internamentos em leito de UTI e 744 
em enfermaria. Atualmente, o hospital conta 
com 28 leitos de enfermaria e 25 de UTI. Na 
manhã de hoje (18), o Hospital de Retaguarda 
estava com 24 pacientes internados na UTI e 
23 em leitos de enfermaria.

Os taxistas são o primei-
ro contato que muitos 
visitantes têm ao desem-
barcar no aeroporto de 
Cascavel ou no terminal 
rodoviário da cidade. 
Para aprimorar ainda 
mais o serviço prestado 
por esses profi ssionais, 
esta semana foi iniciado 
um curso de capacitação 
para esses profi ssionais. 
O curso aborda temas 
como a importância 
de conhecer o destino, 
características do públi-
co, comunicação com o 
público, postura profi s-
sional do taxista, atendi-
mento de reclamações, 
procedimento apropria-
do para o bom atendi-
mento, ética profi ssional 
para com o usuário de 
táxi, com a empresa e 
associados.

A Acic, por meio de 
sua Universidade Cor-
porativa Empresarial, 
abre uma nova turma 
do curso de Formação 
e desenvolvimento de 
gerentes. O treinamento 
será nos dias 24 e 25 de 
maio e 1º e 2 de junho, 
presencialmente na 
Acic, das 19h às 22h. 
O curso é destinado 
a gestores, gerentes, 
supervisores, líderes em 
geral e profi ssionais que 
querem desenvolver a 
sua liderança. O investi-
mento para associados 
e a estudantes é de R$ 
320 e de R$ 420 aos de-
mais interessados em 
participar. Inscrições e 
informações adicionais 
pelos telefones 3321-
1452 e 99855-5553 ou 
ainda pelo uniacic04@
acicvel.com.br.

Os empresários Genesio Pegoraro e Assis Marcos Gur-
gacz assumiram na noite desta quinta-feira (20) como 
presidente e vice-presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel. A nova diretoria da Acic foi eleita 
por aclamação no último dia 29 de abril para mandato 
de um ano – estatuto prevê reeleição por mais um ano. 
Na Assembleia de ontem também houve a prestação 
de contas da gestão anterior. 

A posse festiva da nova diretoria da Caciopar será no 
dia 28 de maio, às 19h, no auditório Cascavel, na Acic. O 
empresário Flavio Gotardo Furlan assumirá a presidência 
em lugar de Alci Rotta Júnior. Na ocasião também ocor-
rerá a aposição da fotografi a de Alci na Galeria de Ex-Pre-
sidentes da Coordenadoria.

Uma reunião organizada pelo vereador Professor Santello 
(PTB) e realizada no Plenarinho na manhã de quarta-feira 
(19) teve como pauta o problema do cabeamento solto 
nos postes de energia em Cascavel. Além de Santello, 
participaram Sadi Kisiel (PROS), Cidão da Telepar (PSB), 
Policial Madril (PSC) e Pedro Sampaio, assessorias de 
outros vereadores, um representante da Companhia 
Paranaense de Energia (Copel) e o major Amarildo, do 
Corpo de Bombeiros. A cidade já registrou várias vítimas 
de acidentes neste sentido, o que levou os vereadores a 
solicitar providências dos responsáveis, ou seja, Copel e 
operadoras de telefonia e internet. 

Hospital de 
Retaguarda

CapacitaçãoFormação 
de gerentes

Nova diretoria 

Posse na Caciopar

Cabos soltos 




