
Cascavel | Página 07 Alceu Sperança | Página 11Geral | Página 5

Comércio espera 
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mais com Dia dos 
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à Guerra
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do Brasil 

na produção 
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127 casos positivos 

de dengue
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SEM AR
O sistema de saúde enfrenta novamente o caos. Há quase um mês os leitos de UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) na área da Macro Oeste superam a triste marca de mais de 96% de ocupação. Para tentar frear o 
vírus, Cascavel volta a partir de segunda-feira (14) para as aulas remotas na rede pública de ensino.
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FIQUE LIGADO

O  principal índice da Bolsa de 
valores brasileira superou sua 
pontuação máxima histórica e 
rompeu a barreira dos 130 mil 

pontos, na semana passada, em plena 
pandemia.
Essa alta do Ibovespa havia sido pre-
vista por analistas financeiros e anteci-
pada em artigo desta coluna, (https://
pretonobranco.com.br/noticia/5874/
uma-vacina-para-a-bolsa ) publicado 
em dezembro de 2020. E não é que se 
concretizou?
Os motivos vão além da esperança tra-
zida pela vacinação, pois a economia já 
apresenta sintomas palpáveis de recu-
peração. O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil no primeiro trimestre do ano 
ficou acima do esperado pelo mercado, 
ao crescer 1,2%.
Mas é o panorama global que faz o mer-
cado financeiro ferver, com excesso de 
liquidez, juros baixos e alta das commo-
dities. 
A injeção financeira e os juros baixos 
favorecem que as empresas captem re-
cursos, seja para gerar caixa ou expan-
dir. Várias companhias abriram capital, 
realizaram nova oferta de ações, com-
praram outras empresas ou realizaram 
fusões, do ano passado pra cá. Além 
disso, a nossa moeda desvalorizada faz 
com que nossos ativos sejam mais ba-
ratos para os investidores estrangeiros, 
propiciando negócios.
Diante deste cenário aquecido, analis-
tas prospectam a continuidade do cres-
cimento da economia mundial, além de 
novas altas para a nossa bolsa. 
Ainda assim, é prudente fazer uma 
ressalva e atentar-se para a crise hídri-
ca, pressão inflacionária e para o alto 
nível desemprego no Brasil, que tam-
bém bateu recorde na série histórica, ao 
atingir 14,7% no primeiro trimestre. Um 
recorde negativo.
Também não se pode ignorar que a 
pandemia não acabou: o ritmo de va-
cinação perdeu força, voltaram a subir 
as taxas de internações e utilizações de 
UTIs por conta da Covid-19, além da 
circulação de novas cepas do vírus.
Por outro lado, graficamente o Ibov tem 
subido de forma consistente e sempre 
existem oportunidades, tudo vai depen-
der da estratégia. 
As máximas das bolsas costumam ser 
atrativas para os investidores, por ser um 
momento de empolgação. No entanto, o 
estado psicológico que leva a esse com-
portamento é o contrário do recomenda-
do pelos gurus do mercado financeiro. 
Seguindo a lógica do ensinamento: 
“Compre ao som dos canhões e venda 
ao som dos violinos”, agora, no momen-
to de altas históricas, seria o momento 
de se pensar em vender os ativos e não 
de compra-los (ao menos na teoria). 
Mas como não existe receita de bolo, 
nem garantias de alta ou de baixa, é 
cada carteira uma sentença, sendo que 
as mais diversificadas costumam ser as 
mais resilientes.
Sucesso a todos!

Bolsa supera 
máxima histórica

11 de junho
1974 - Criada a Subseção de Cascavel da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), sob a presi-
dência do advogado Octacílio Ribeiro da Silva 
(1931–2001).
1990 - Emancipa-se o município de Anahy.

12 de junho
1928 - Nasce Antônio Dionízio Bosquirolli. Líder 
ruralista, presidiu o Sindicato Rural de Cascavel.
1989 - Criados os municípios de Lindoeste, 
Ibema, Santa Tereza do Oeste e Ouro Verde do 
Oeste. 
1991 - Fundada a União Oeste Paranaense de 
Estudos e Combate ao Câncer (Uopeccan). 

13 de junho
1961 - Prefeitura cria apóli-
ces para financiar as obras 
da usina hidrelétrica do Rio 
Melissa (foto).
1969 - Líderes de Casca-
vel entregam ao governo do Paraná o primeiro 
documento requerendo a instalação do ensino 
superior no Oeste do Paraná.
1989 - Indústrias de esmagamento de soja 
paralisam a produção de óleo, em solidariedade 
às cooperativas e aos sojicultores.
2001 - Em gigantesca operação conduzida pela 
Polícia Federal e Exército com apoio do Ibama, 
cerca de 300 homens armados fecham a Estrada 
do Colono. 

14 de junho
2003 - Inaugurado o Anfiteatro Municipal Emir 
Sfair no Centro de Convenções de Cascavel.

15 de junho
1968 - Grupo Escolar e Escola Reunida passa a 
se chamar Eleodoro Ébano Pereira, com o decreto 
10.651. 

16 de junho
1912 - Ministério da Guerra extingue a Colônia 
Militar do Iguaçu. Controle da área passa ao 
Estado do Paraná.
1974 - Fundado o Museu Histórico de Cascavel, 
futuro Museu Histórico Celso Formighieri Speran-
ça, pelo professor Alexandre Câmpara.
1989 - Produtores de soja paralisam 
parcialmente a BR-277 nos protestos conhecidos 
como “O Levante da Soja”.

17 de junho
1810  - Real Expedição de Conquista alcança 
o terceiro planalto e inicia formação do Oeste 
paranaense. 

Uma publicação de:
PB COMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 23.343.115/0001-84
Rua Paraná, 3056 - Ed. Cima - Sala 08

CEP: 85.810-010 - Cascavel – PR

Diretor de Conteúdo
Jadir Zimmermann

jornalismo@pretonobranco.com.br
Diretor Comercial

Leo Rigon
comercial@pretonobranco.com.br

Telefone: (45) 9 9916-0448

Plataformas digitais
Portal: www.pretonobranco.com.br

Facebook: /pretonobrancopr
Instagram: /pretonobrancopr

Impressão:
Grafinorte | Apucarana-PR 

Telefone
45 -  3220-2695

WhatsApp
45 - 9 9102-6309

CHARGE

Eis que mais uma se-
mana se encerra com 
números avassalado-
res e o coronavírus, que 
em meados de fevereiro 
e março do ano passa-
do era uma icógnita, se 
tornou cada dia mais 
presente na vida da 
população mundial.

O que há algumas semanas era apenas 
um receio das autoridades do setor de 
saúde já é realidade.

De um lado, os governos – nos seus 
mais diversos ramos, lutam para 
abrir mais leitos ou mesmo tentar 
frear o avanço da doença responsável 
pela morte de quase meio milhão de 
brasileiros. 

De outro, a irresponsabilidade de 
muitos, em sua grande maioria jovens, 
que se aglomeram em festas e baladas 
clandestinas para 100 ou 500 pessoas.

Essa semana, de acordo com boletins 
divulgados pelas secretarias de saú-
de do Estado e também do Município, 
uma média de cinco pessoas faleceram 

somente em Cascavel 
por dia. O número é 
alto e assusta quando 
se pensa que centenas 
aguardam uma vaga 
de UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) e que, 
em inúmeros casos, 
não chegam a tempo 

de salvar uma vida.
Para tentar frear o vírus, as escolas 

são as chamadas ‘bolas da vez’. Paralelo 
à irresponsabilidade de muitas pessoas 
em ainda não seguir o que preconizam 
todas as organizações de saúde (distan-
ciamento social, uso de máscara e álcool 
em gel, por exemplo), a Secretaria de Edu-
cação de Cascavel decidiu ficar na próxi-
ma semana apenas com as aulas remotas. 

Medida que deve ajudar, mas que 
pouco efeito traz quando se pensa que 
a maior parte das pessoas internadas 
são adultos. O ponto em questão seria a 
transmissão do vírus que, caso um alu-
no esteja contaminado e assintomático, 
poderá repassá-lo a um colega, que re-
passará aos seus pais, avós, etc.

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

Nova 
onda

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Renato Favero, fisioterapeuta e 
osteopata, sempre de olho nas notícias 
do Preto no Branco

Carina Walker
A autora é jornalista e investidora
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☆ O vereador Josias Souza (MDB), 
segundo vice-presidente da Câ-
mara, comandou boa parte da 
sessão na segunda-feira (8). 
Fez questão de registrar em 
ata seus cumprimentos aos 
apresentadores Jorge Gui-
rado, Laís Laíny (foto) e Jo-
nas Sotter, EPC, na Catve. O programa tem como 
foco a prestação de serviços.

☆ O empresário Plínio Destro, vencido pela Covid19, 
tinha como certo o ingresso do prefeito de Casca-
vel, no Podemos. Até agora, no entanto, Leonaldo 
Paranhos não sinaliza intenção de deixar o PSC, em-
bora o convite dos senadores Alvaro Dias, Oriovisto 
Guimarães e Flávio Arns continue valendo.

☆ A decisão do empresário Nelsinho Padovani de 
ingressar no Republicanos,  acelerando a pré-cam-
panha de deputado federal, abre caminho para o ve-
reador Professor Santello assumir a presidência do 
PTB municipal. Discreto, tem trabalhado as ques-
tões ambientais e está animado com o mandato.

☆ Na esteira de cumprimentos 
o vereador Melo (Progressis-
tas) (foto), destacou o apre-
sentador Oziel Batatinha, da 

Tarobá. O âncora do Tempo 
Quente coordenou 

ação voluntária de 
revitalização do 
prédio que abriga 
o depósito e o se-
tor de telemarke-
ting da Uopeccan. 
Sábado (5), cerca 

de 50 voluntários levaram 12 horas para pintar a parte 
externa do hospital de 1.000 metros quadrados.

☆ O deputado Márcio Pacheco (PDT), positivou 
da Covid19, fez tratamento e recebeu alta médica. 
Retoma aos poucos as atividades na Assembleia. 
Segundo ele, o cenário está perigoso. Tanto que seu 
assessor Deonildo José Gonçalves, 55 anos, intu-
bado há 10 dias no HU, morreu quarta-feira (9). O 
ex-deputado Adelino Ribeiro da Silva (PSC), conta-
minou e internou terça-feira (8), no Hospital Salete.

☆ O mandato do vereador Edson Souza (MDB), 
continua tumultuado. Seu companheiro de banca-
da, Josias Souza, rompeu relações e os dois mal 
conversam. ¬Josias se considera prejudicado por 
conta de atitudes e posições do colega. Edson des-
confia estar sendo empurrado para a oposição.

Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

A presidente da Transitar, Simoni Soares (foto), 
desperta amor e ódio entre vereadores de Cas-
cavel. O presidente do Legislativo, Alécio Espíno-
la (PSC), acha que ela é birrenta em não querer 
atender demandas populares encaminhadas por 
ele. Valdecir Alcântara (Patriota), outro governista, 
também anda insatisfeito, pedindo mais conside-
ração. Já o emedebista Edson Souza aplaude a 
construção de dois redutores liberados para São 
João. Cidão da Telepar (PSB) e Beth Leal (Repu-
blicanos), entre outros, elogiam. A dirigente ga-
rante tratar todos com a mesma consideração. 

Ex-diretor da Fundação de Esportes, 
Alexandre “Suco” Guerino (foto), saiu 
da Prefeitura de Cascavel e é assessor 
parlamentar na Assembleia Legislativa. Ele 
mantém seu projeto de concorrer a deputado 
estadual pelo PSD, confiando no apoio do 
grupo que tem na liderança o presidente 
da Cohapar, Jorge Lange. E não teme a 
concorrência de Adelino Ribeiro da Silva, 
por enquanto no PSC, também alinhavando 
candidatura à AL e de olho no PSD.

Em Cascavel três políticos têm espaços no rádio e o número pode au-
mentar. O vereador Edson Souza (MDB), faz dupla com Diogo Tamoio, 
aos sábados, das 9 às 11 horas, na Norte FM. No mesmo dia, das 8 às 
9 horas, o deputado Gugu Bueno (PL), fala do mandato na Colméia FM, 
ao lado do comunicador João Diego. No domingo, entre 8 e 10 horas, é 
a vez do presidente da Câmara, Alécio Espínola (foto) do PSC na Estú-
dio 92, com assessoria do ex-vereador Jovani Donizete. A coluna sou-
be que tem político preparando estreia em uma das televisões locais.

Ex-vereador por dois mandatos e pré-
-candidato à Assembleia Legislativa, o 
professor Paulo Porto (PT), não acha 
difícil organizar dobradas no Oeste. 
Terça-feira (8) fez reunião com o ex-
-deputado estadual de três mandatos, 
Elton Welter, atual vereador de Toledo 
interessado em disputar vaga na Câ-
mara Federal. Os dois entendem que o 
campo da esquerda começa a se definir 
na região. Porto enxerga cenário inte-
ressante para seu projeto, mesmo que 
o petista Professor Lemos continue com o domicílio eleitoral em Cascavel e 
confirme decisão de tentar a quarta reeleição. Boa sorte a todos.

A Justiça continua examinando se Érica Claro foi ou não 
candidata laranja na nominata do PL à vereança, no pleito 
do ano passado. Os suplentes Josué Souza (MDB) e Car-
los Xavier (Republicanos) denunciaram que ela registrou 
o nome, contribuiu no percentual feminino obrigatório e 
ficou fora da disputa. No início de junho o representante 
da denunciada, advogado Armando Souza (foto), cumpriu 
diligência determinada pelo juiz Marcelo Carneval, da 143a 
Zona Eleitoral. O magistrado mandou informar conver-
sas de WhatsApp entre as partes. São arquivos de mídia 

e texto que podem ou não comprovar uma relação além 
da questão política. O caso deverá ser sentenciado 

até o início de julho. Qualquer que seja a decisão 
de primeira instância haverá recurso no TRE, em 
Curitiba. Há risco de os vereadores Aldonir Ca-
bral e Celso Dalmolin, ambos do PL, perderem 
os mandatos.

Querida e antipática

Suco, nome do PSD

Políticos radialistas

Paulo Porto otimista

Teve laranja no PL?

POLÍTICA
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☆ Enquanto tenta economizar 
o que pode, o prefeito Leonal-
do Paranhos (foto) fi cou de 

responder aos sindicatos 
classistas quanto repas-
sará de reposição sala-
rial. Negociando o dissí-
dio de maio, dirigentes 

do Sismuvel e Siprovel 
dizem compreender 
os tempos difíceis em 

época de pandemia, porém esperam boas notícias.

☆ Cidão da Telepar (PSB), passou a semana de mo-
lho, sem aparecer na Câmara. Ficou em observação 
depois de a esposa, fi lho, nora e neto testarem posi-
tivo para Covid. O vereador já teve a doença e, agora, 
novo exame descartou reinfecção. Saúde a todos.

☆ Ex-procurador da Prefeitura e na Câmara de 
Cascavel, o advogado Rodrigo Tesser sumiu do 
trecho onde funciona o centro cívico, mas não 
largou a atividade pública. Ele está nomeado 
na assessoria jurídica do Legislativo, em Lindo-
este. Acumula bagagem para vôos mais altos.

☆ “Gugu Bueno e Você” será o nome do programa 
semanal que o deputado apresentará aos sábados, 
na Colméia FM, emissora do grupo liderado pelo vice-
-prefeito Renato Silva. A estreia acontecerá dia 5 de 
junho, das 8 hs às 9 hs. Gugu tratará das ações que 
realiza em favor de Cascavel e outros municípios do 
Oeste. Ele terá a parceria do radialista João Diego.

☆ O major reservista PM, Arsênio Rodrigues Filho 
(PRTB), fez a lição de casa e participou da mobili-
zação promovida terça-feira (25), por servidores 
da segurança.  A categoria pede que o governador 
Ratinho Massa pague os 30% de reposição salarial 
atrasados há cinco anos. Os vereadores Policial  
Madril (PSC) e Soldado Jeferson (PV), também 
prestigiaram o ato e lamentaram a baixa adesão.

☆ O vereador Policial Madril (foto) 
não esconde seu descontentamento 
com o PSC e fala em trocar de par-
tido. É possível que concorra outra 
vez a deputado e use a janela elei-
toral de abril do próximo ano para 
mudar de sigla.

☆ O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola, também se 
estressou durante a semana. 
A coluna soube que ele e outros vereadores estão 
sendo boicotados em setores da prefeitura e o as-
sunto irá a debate no plenário. Um pronunciamento 
identifi cando secretários e dirigentes de autarquias 
está saindo do forno.

Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br

Os suplentes Josué Souza (foto), do (MDB) e Car-
los Xavier (Republicanos), deporão nesta sexta-fei-
ra (28), na Justiça Eleitoral. Eles denunciaram 
a nominata do Partido Liberal e querem 
provar a prática de fraude na eleição pas-
sada. O presidente do PL, Gugu Bueno, 
garante não ter havido irregularidades. 
Segundo o advogado Marcos Bos-
chirolli, serão ouvidas testemu-
nhas dos dois lados, sana-
dos vícios, aberto prazo para 
alegações, manifestação do 
MP e sentença.

O problema detectado em 2017 passou a incomo-
dar mesmo desde que o Hospital de Retaguarda 
começou a operar. O prédio é antigo e foram feitas 
reformas paliativas que não impedem goteiras, in-
fi ltrações e alagamento. O médico e diretor do no-
socômio, Lisias Tomé (foto), tem difi culdades em 
agilizar providências. Segundo ele, já houve neces-
sidade do uso de guarda-chuva para proteção de 
paciente. O secretário de Saúde, Miroslau Bailak, 
conhece o transtorno e quer resolver logo.

O clima entre os vereadores Valdecir Alcântara (Patriota) e Ed-
son Souza (MDB), já esteve melhor. Na última terça-feira 

(25), o emedebista foi taxado de canalha, inescrupuloso, 
chupim e cara de pau. Valdecir subiu o tom na tribuna 

ao reclamar que fez trabalhos no interior e o colega as-
sumiu a paternidade dos serviços. No momento das 

adjetivações, Edson tinha deixado o plenário. Ficou de 
dar resposta segunda-feira próxima. Que haja paz.

O vereador Melo (foto), do Progressista, e Tiago Almei-
da, DEM, apertam o passo atrás da instalação de ante-
na possibilitando telefonia celular em São Salvador. Eles 

conseguiram aprovar na Câmara uma Indicação pedindo 
apoio do prefeito Leonaldo Paranhos. O documento 
foi encaminhado à operadora Tim, que iniciou le-
vantamentos. Os deputados Márcio Pacheco, Gugu 
Bueno e Coronel Lee vão ajudar. A comunidade fi ca 
distante 15 quilômetros da área urbana de Cascavel.

O secretário Renato Segalla (foto), responsável pelo geren-
ciamento do dinheiro da prefeitura, disse aos vereadores da 

Comissão de Finanças que as dívidas estão controladas. 
A informação foi passada segunda-feira (24), durante 
prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. 
O saldo atual de recursos livres em caixa supera a casa 
dos R$ 24 milhões. O índice prudencial, no entanto, con-
tinua acima do limite, beirando os 49% da receita canali-
zada à folha de pagamento. Para fi car tudo certo seria 
necessário diminuir em torno de R$ 5 milhões nas des-
pesas salariais.

Josué/Xavier x PL

Telhado estourando

Valdecir enquadra Edson

Celular em S. Salvador
Dinheiro no caixa

POLÍTICA
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provar a prática de fraude na eleição pas-
sada. O presidente do PL, Gugu Bueno, 
garante não ter havido irregularidades. 
Segundo o advogado Marcos Bos-
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☆ Enquanto tenta economizar 
o que pode, o prefeito Leonal-
do Paranhos (foto) fi cou de 
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classistas quanto repas-
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rial. Negociando o dissí-
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com o PSC e fala em trocar de par-
tido. É possível que concorra outra 
vez a deputado e use a janela elei-
toral de abril do próximo ano para 

O vereador Melo 
da, DEM, apertam o passo atrás da instalação de ante-
na possibilitando telefonia celular em São Salvador. Eles 

conseguiram aprovar na Câmara uma Indicação pedindo 

Celular em S. SalvadorO secretário Renato Segalla (foto)
ciamento do dinheiro da prefeitura, disse aos vereadores da 

Comissão de Finanças que as dívidas estão controladas. 
A informação foi passada segunda-feira (24), durante 
prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021. 
O saldo atual de recursos livres em caixa supera a casa 
dos R$ 24 milhões. O índice prudencial, no entanto, con-
tinua acima do limite, beirando os 49% da receita canali-
zada à folha de pagamento. Para fi car tudo certo seria 
necessário diminuir em torno de R$ 5 milhões nas des-
pesas salariais.

Dinheiro no caixa

Paulo e Elton



4. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 11 DE JUNHO DE 2021



PRETO NO BRANCO .5SEXTA-FEIRA 11 DE JUNHO DE 2021

DE QUEM PRODUZ 
PARA A MESA 
DE QUEM MAIS 
PRECISA.

A Rede de Proteção Alimentar é um conjunto de iniciativas 
do Governo do Estado que garante renda para produtores, 
alimentação acessível, inclusão social, emprego e, acima 
de tudo, comida na mesa de milhares de paranaenses.

Saiba mais em: 
www.agricultura.pr.gov.br/rededeprotecaoalimentar

Principal produtor nacional 
de proteína animal, o Paraná pro-
duziu 1,5 milhão de toneladas de 
carne no primeiro trimestre de 
2021, quase um quarto das 6,5 
milhões de toneladas produzidas 
nos primeiros três meses em todo 
o Brasil. Entre janeiro e março, fo-
ram abatidas 521,6 milhões de ca-
beças de bovinos, suínos e aves no 
Estado, 12,2 milhões de animais a 
mais que no mesmo período do 
no passado, mostram os dados 
divulgados na terça-feira (8) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Enquanto o volume de car-
ne reduziu no Brasil em relação 
ao primeiro trimestre de 2020, 
a produção paranaense cresceu 
4,8% no período. Março foi o 
mês que liderou o abate, com a 
produção de 548,5 mil toneladas 
de carne de frango, suína e bo-
vina, seguido do mês de janeiro 
(496,2 mil toneladas) e fevereiro 
(473,4 mil toneladas). 

O Estado mantém a liderança 
folgada na produção de frango, 

Maior do Brasil, Paraná produziu 1,5 milhão 
de toneladas de carne no primeiro trimestre
Março foi o mês que liderou o abate, com a produção de 548,5 mil toneladas de carne de frango, suína e bovi-
na, seguido do mês de janeiro (496,2 mil toneladas) e fevereiro (473,4 mil toneladas).

Enquanto o volume de carne reduziu no Brasil em relação ao primeiro 
trimestre de 2020, a produção paranaense cresceu 4,8% no período

respondendo por um terço da 
nacional. Foram abatidas, no pe-
ríodo, 518,7 milhões de aves, que 
somaram 1,2 milhão de tonela-
das de carne de frango. Foram 
12 milhões de animais abatidos 
a mais e um crescimento de 4,9% 
na produção na comparação com 
primeiro trimestre de 2020. Coo-
perativas confirmam construção 
de maltaria em PG por R$ 3 bi-
lhões União de forças permitirá 
ao Paraná vencer no mercado de 
proteína animal

O Paraná é também segun-
do maior produtor de suínos, 
segmento que teve aumento de 
10,6% no trimestre. Foram 241,3 
mil toneladas de carne produzi-
das e 2,5 milhões de porcos aba-
tidos nos primeiros três meses 
de ano, 211 mil a mais que no 
mesmo período do ano passado. 
Já na carne bovina houve redu-
ção na produção, com 74,3 mil 
de toneladas e o abate de 294 mil 
cabeças – 46,2 mil a menos.

Com os novos status sanitá-
rios conquistados recentemente 

pelo Paraná, de área livre de febre 
aftosa sem vacinação e zona livre 
independente de peste suína clás-
sica, a tendência é que o Estado 
consolide ainda mais a liderança 
nacional no mercado de carnes, 
destaca o governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior.

“O Paraná tem agora as mes-
mas certificações que países 
como a Austrália e os Estados 
Unidos, o que nos capacita a 
abrir novos mercados, para vender 
àqueles países que pagam melhor 
pela carne”, destaca. “Tudo isso vai 
se refletir no aumento da produ-
ção e, consequentemente, na am-
pliação dos investimentos das in-
dústrias de proteína animal, o que 
já está acontecendo no Estado. O 
resultado é mais emprego e renda, 
tanto para os produtores como os 
trabalhadores desse setor”.

Safra
Com certificação da aftosa, Para-
ná vai acessar mercados que pa-
gam mais.

O secretário estadual da Agri-

GERAL

cultura e do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara, ressalta que os nú-
meros já refletem esse movimento, 
com os frigoríficos aumentando a 
produção e novas plantas sendo 
abertas no Estado. “Mesmo com 
o desequilíbrio do preço da carne 
com o custo da produção, com a 
alta do dólar refletindo no valor 
dos insumos, o Paraná segue em 
ritmo de crescimento no abate”, 
explica. “E vamos crescer mais 

e aproveitar o novo status para 
ir em busca de novos mercados, 
atraindo mais indústrias e am-
pliando os turnos de trabalho”.

Ele ressalta que a queda na 
produção de carne de boi segue 
uma tendência para o período, 
com a retenção das matrizes para 
a criação de bezerros. O Estado foi 
o oitavo na produção bovina no 
trimestre. “É um movimento na-
tural dos produtores”, diz. 
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A possibilidade de novas parce-
rias entre o Estado e a Itália foi 
o tema do webinar “Como Fazer 
Negócios no Estado do Paraná”, 
promovido pela Câmara Ítalo-
-Brasileira de Comércio e In-

dústria do Paraná (Italocam) 
e pela Associação Promo 
Brasile Italia. O evento online 
contou com a participação 
do vice-governador Darci 
Piana, que citou o novo pro-
grama de concessões rodo-
viárias do Paraná, que prevê 
a concessão de cerca de 3,3 

mil quilô- metros de rodovias federais 
e estaduais. “É uma grande oportunidade 
para as empresas italianas investirem em 
um Estado sólido e seguro, como é o Pa-
raná”, salientou.

O plenário do Senado deve analisar, 
nos próximos dias, projeto de lei que 
suspende despejos e desocupações 
por conta da pandemia. O senador 
paranaense Oriovisto Guimarães (Po-
demos) declarou voto contrário à pro-
posição. “Votarei contra.  A genera-
lização da não concessão 
de despejos atenta contra 
o direito de propriedade 
e a garantia dos con-
tratos”, disse.

O líder do governo na Câmara, deputado 
Ricardo Barros (Progressistas), criticou o 
poder Judiciário e disse que chegará um 
momento em que as decisões judiciais 
“simplesmente” não serão mais cum-
pridas.  O comentário sobre as decisões 
judiciais foi feito sobre a deter-
minação do Supremo Fede-
ral Tribunal (STF) para que o 
governo realize o censo 
demográfico em 2022. 
Barros criticou a deci-
são dizendo que “nin-
guém vai abrir a porta 
para o recenseador 
no meio da pan-
demia”.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, diz que só con-
siderará deixar o PCdoB de fato quando não houver mais 
chances de aprovação de proposta no Congresso de 
criação de federações partidárias. Ele tem sido especula-
do no PSB. O modelo de federações prevê a possibilidade 
de união de partidos para disputar as eleições como uma 
grande sigla, com estatuto próprio, que deverá ficar unida 
em âmbito estadual e nacional por quatro anos. 

A cúpula do PSDB decidiu aprovar por unanimidade as 
regras das prévias presidenciais do partido que diferen-
ciam o peso de filiados e políticos com mandato — mas 
deixou brechas para mudanças no modelo a serem vota-
das na semana que vem, o que deixa o jogo aberto e pode 
beneficiar João Dória (PSDB). Pelas regras aprovadas, os 
filiados têm 25% do peso dos votos, Dória quer ampliar a 
participação para ao menos 50%. A expectativa de tuca-
nos é de que Dória, caso perca as prévias, saia do partido 
e busque ser candidato ao Planalto por outra sigla.

O trecho entre Ponta Grossa e Curitiba foi escolhido 
para sediar os testes nacionais da primeira operação 
brasileira intermunicipal com ônibus rodoviário elétri-
co. A novidade é fruto de uma parceria entre a Expres-
so Princesa dos Campos (responsável pelas viagens), 
Marcopolo (montadora do veículo) e BYD, maior fabri-
cante mundial de baterias de fosfato de ferro-lítio e de 
veículos 100% elétricos.

Os portos de Paranaguá e Antonina alcançaram um 
novo recorde de movimentação de cargas em um úni-
co mês: 6.081.904 toneladas transportadas em maio. 
O volume é histórico e, pela primeira vez, os terminais 
paranaenses superam o patamar de seis milhões de 
toneladas movimentadas nesse período. A marca é 5% 
maior que o recorde mensal anterior, de maio de 2020, 
quando foram pouco mais de 5,7 milhões de toneladas.

O Paraná é o 6º estado do País que mais aplicou va-
cinas contra a Covid-19 em números absolutos e já 
ultrapassou a imunização completa (duas doses) de 
10,7% da população geral, estimada em 11,5 milhões. 
O Estado já atingiu a imunização com a primeira dose 
de quase um quarto da população geral (24,90%) e 
com as duas doses de 10,77%. No primeiro indicador, 
é a 4ª melhor média do País. No segundo, que leva em 
consideração o esquema completo, a média é a 6ª me-
lhor do País. 

O agronegócio paranaense anda muito bem. Um re-
cente estudo do Ipardes mostra que a participação 
do setor no PIB do Paraná é de 33,9%, o que corres-
ponde a R$ 142,2 bilhões. No total, o Paraná gerou 
87.804 novos postos de trabalho, a agropecuária 
paranaense gerou no primeiro quadrimestre 3.838 
novos postos de trabalho. O governo incentiva com 
o oferecimento de crédito a juros mais baixos atra-
vés de suas instituições financeiras (de crédito).

O Senado aprovou na terça-feira (8), a Medida Provi-
sória que facilita o empréstimo a clientes de bancos. 
De acordo com o texto, as instituições financeiras pú-
blicas e privadas ficam dispensadas de exigir docu-
mentação de regularidade fiscal para aprovar o crédi-
to. A medida vale até 31 de dezembro de 2021. O texto 
vai à sanção presidencial.  

O Paraná vai destinar o primeiro lote da Janssen 
para vacinar trabalhadores do transporte. A estimati-
va do Ministério da Saúde é que as doses cheguem 
ao Estado até esta sexta-feira (11). Ainda não há um 
quantitativo definido, mas a Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) trabalha com a perspectiva de 150 mil 
doses. Os imunizantes integram o primeiro lote com 3 
milhões de doses disponibilizado ao País pela farma-
cêutica norte-americana.

Recorde

Imunização

Agronegócio

Empréstimo facilitado

Lote da Janssen

Negócios com PR

PL Judiciário

Federações Partidárias

Prévias presidenciais

Ônibus elétrico

O ministro da Economia, Paulo Gue-
des, afirmou que o auxílio emergencial 
será prorrogado por pelo menos mais 
dois meses. Previsto para terminar em 
julho, o benefício será estendido até 

setembro, mas esse período ain-
da poderá ser ampliado, caso a 
vacinação da população adulta 
não esteja avançada. ”Nós es-
tamos estendendo para agosto 
e setembro. Se for necessário, 

estenderemos mais”, afir-
mou o ministro.

Auxílio estendido
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Nesta quinta-feira (27), a Or-
ganização Mundial de Saúde 
Animal (OIE, na sigla em in-
glês) anunciou a sua decisão 
sobre o pleito do Paraná, que 
buscava o reconhecimento internacional de área livre 
de febre aftosa sem vacinação. De acordo com o presi-
dente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken (foto), 
a certifi cação internacional impacta em toda a cadeia 
produtiva de carnes, possibilitando a ampliação de 
mercado, e isso tem grande signifi cado para as coo-
perativas do ramo agropecuário, que estão expandin-
do seus negócios, principalmente nos segmentos de 
aves, suínos e peixes, e se destacam por ter grande 
representatividade na produção do Estado.

O setor produtivo responde por 49% da produção pa-
ranaense de suínos, 48% de frangos e lidera a de pei-
xes. Além de produzir, as cooperativas processam as 
matérias-primas. “O cooperativismo paranaense tem 
26 indústrias na área de carnes”, frisou Ricken. Ele lem-
brou que as cooperativas se empenharam para esta 
conquista e contribuíram até mesmo com recursos fi -
nanceiros para a construção de postos de fi scalização, 
necessários para fazer o controle da aftosa no Estado.

A C.Vale anunciou que iniciou as obras da nova esmaga-
dora de soja no complexo agroindustrial de Palotina. Anun-
ciada em setembro de 2020, a unidade, responsável por 
transformar o grão em óleo (para a indústria alimentícia) 
ou farelo (para ração animal), recebeu R$ 552 milhões em 
investimentos. A indústria deverá ser concluída em 2023 e 
sua instalação irá gerar 580 empregos diretos ou indiretos.  

A Organização Mundial de Turismo (OMT) e Google as-
sinaram um novo acordo para alcançar a recuperação 
do Turismo mundial através da inovação, a educação e 
da inteligência dos mercados. Este novo memorando de 
entendimento baseia-se na cooperação anterior entre o 
organismo especializado das Nações Unidos para o Tu-
rismo e Google. Em particular, as duas organizações defi -
nirão cursos de formação para as organizações de gestão 
de destinos (OGD) utilizando um programa de capacita-
ção desenvolvido pelo Google.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) auto-
rizou o início dos testes do soro anti-Sars-CoV-2, desen-
volvido pelo Instituto Butantan. O soro será aplicado pela 
primeira vez em voluntários humanos. O pedido para a 
autorização para testar o soro, que é produzido em cava-
lo, em pacientes com a covid-19, foi feito pelo instituto no 
início de março. A expectativa do Butantan é que o soro 
possa ajudar a reduzir a letalidade e a gravidade da doen-
ça e aliviar o sistema de saúde.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Con-
selho da Justiça Federal (CJF), ministro Humberto Martins, 
afi rmou durante a abertura do webinário Setor Aéreo Brasi-
leiro, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
retomada das atividades desenvolvidas pelo setor aéreo é 
de fundamental importância para o crescimento do Brasil 
e o retorno à normalidade. O evento discutiu a legislação 
do transporte aéreo e os caminhos para incentivar a con-
ciliação entre passageiros e empresas. Além disso, foi lan-
çada uma cartilha digital para esclarecer as dúvidas mais 
comuns dos clientes de companhias aéreas.  

O Secretário de Estado da 
Fazenda, Renê Garcia Jú-
nior, apresentou durante 
audiência pública na 
terça-feira (25), na 
Assembleia Le-
gislativa do Para-
ná, os resultados 
contábeis do Pa-
raná referentes ao 
1º quadrimestre 
de 2021. De acordo 
com os dados apresentados pelo secretá-
rio, o crescimento do Paraná é de apenas 
0,1% e que os primeiros meses deste ano 
apresentou resultado positivo. “A arreca-
dação dos impostos ICMS, IPVA e ITCMD 
vem apresentando resultados positivos 
em 2021, o que diminui o impacto da im-
possibilidade do Estado tomar novos em-
préstimos com garantia da União”, comen-
tou Renê Garcia Junior.

A Assembleia Legislativa está com respaldo muito po-
sitivo perante a opinião pública do Paraná, a defesa de 
uma tarifa justa (menor preço) na nova modelagem 
do pedágio e de mais agilidade na vacinação contra a 
covid são os motivos pela afeição. Essa boa inserção 
é marcada pelo trabalho dos deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), Arilson Chiorato (PT), Michele Capu-
to (PSDB), Hussein Bakri (PSD), Tercílio Turini (CDN). 
Evandro Araújo (PSC), Goura (PDT), Mabel Canto (PSC), 
e Soldado Fruet (Pros), sob a liderança prudente do pre-
sidente Ademar Traiano (PSDB).

Os deputados mobilizaram o setor produtivo e a popu-
lação e colocaram  a instituição política paranaense em 
um patamar superior que resgata a credibilidade junto 
ao povo paranaense. Soma-se as ações desencadea-
das no Estado, a participação da bancada paranaense 
no Congresso Nacional, alinhada com a sensibilidade 
do governador Ratinho Junior que mostrou seu prestí-
gio junto à Presidência da República.

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traia-
no, destacou a mobilização dos paranaenses tendo à 
frente a Assembleia Legislativa, os setores produtivos 
representados pelo G7 e principalmente pelas ações do 
governador Ratinho Júnior, pela mudança no modelo de 
pedágio que terá tarifa mais baixa e mais obras. “Nin-
guém mais aguentava transitar em estradas precárias 
pagando uma tarifa abusiva”, disse Traiano.

A Lar Cooperativa conquista o Troféu Sesi em reco-
nhecimento por excelente desempenho na gestão da 
segurança, saúde e bem-estar. A premiação é referen-
te aos resultados apresentados na pesquisa aplicada 
pelo GPTW em 2020, e para eleger as empresas com 
melhores práticas, são examinados os números sobre 
o clima organizacional e respostas de colaboradores a 
respeito das ações praticadas em prol das pessoas e 
minimização de riscos laborais.

O deputado federal Ricardo Barros (PP) disse que a 
Reforma Administrativa vai estimular a meritocracia 
no serviço público e permitir “um Estado brasileiro 
mais leve, mais efi ciente e com uma melhor quali-
dade de prestação de serviço ao cidadão”. “Hoje o 
Estado brasileiro custa 14% do Produto Interno Bru-
to. A média da comunidade européia é de 9% do PIB, 
portanto temos uma margem para fazer muito mais 
e melhor na qualidade da prestação do serviço pú-
blico para o cidadão”, afi rmou. A admissibilidade da 
reforma administrativa foi aprovada nesta semana 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara. Barros explica que o texto será analisado 
por uma comissão especial e afetará apenas os futu-
ros concursados do serviço público no Brasil.

Três cidades paranaenses estão no roteiro da nova 
companhia aérea brasileira, a Itapemirim Transportes 
Aéreos (ITA). Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu foram 
incluídas na malha da empresa, que começa a operar 
em um mês no Brasil. A capital será a primeira a rece-
ber voos da ITA no Paraná, a partir de 30 de junho. 

Com o processo de retomada gradual de medidas de 
isolamento, os turistas têm optado por viagens curtas, 
com distâncias menores, por isso, a aposta do setor é 
no turismo de proximidade, realizado por malha viária. 
Estima-se que o crescimento do setor rodoviário deve 
girar em torno de 45 a 55% para o ano de 2021. Com a 
aproximação das férias de meio de ano e o avanço da 
vacinação, a expectativa é que o turismo de proximida-
de aumente, gerando emprego e renda para municípios 
circunvizinhos.

Protagonismo

Protagonismo II

Modelo de pedágio

Troféu Sesi  

Reforma administrativa

No roteiro

Turismo regional

Livre de aftosa 

livre de aftosa II

C.Vale

Turismo mundial

Soro anti-covid

Setor aéreo

Balanço fi nanceiro 
O Secretário de Estado da 
Fazenda, Renê Garcia Jú-
nior, apresentou durante 
audiência pública na 
terça-feira (25), na 

 PARANÁ

Livre de aftosa 
O deputado estadual e líder na Assem-
bleia Legislativa do Paraná, Hussein Bakri 
(PSD) reforçou a importância da retoma-
da às aulas presenciais com cuidado e 
atenção ao protocolo sanitário de preven-

ção contra o coronavírus. “627 escolas 
estaduais estão retomando esta 
semana as aulas presenciais so-
mando-se às outras 200 em funcio-
namento há duas semanas. Esse 
retorno é importantíssimo para que 
o aprendizado e o desenvolvimento 

de milhares de jovens não 
seja comprometido. Com 
os devidos cuidados e a 
conscientização de to-
dos logo superaremos 
essa pandemia”, disse 
Bakri.

Aulas presenciais 

ção contra o coronavírus. “627 escolas 
estaduais estão retomando esta 
semana as aulas presenciais so-
mando-se às outras 200 em funcio-
namento há duas semanas. Esse 
retorno é importantíssimo para que 
o aprendizado e o desenvolvimento 

de milhares de jovens não 
seja comprometido. Com 

Ainda sem data confirmada para chegar ao Brasil, 
o lote com 3 milhões de vacinas contra covid-19 da 
Janssen tem prazo de validade até o dia 27 de junho. 
A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga. “Entendemos que temos de fazer 
uma estratégia para aplicar essas 3 milhões de doses 
em um prazo muito rápido, para não correr o risco de 
vencer”, disse o ministro. A expectativa do governo é 
que o restante dos imunizantes cheguem ao País na 
próxima semana.  

Curto Prazo
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CASCAVEL

TISSIANE MERLAK l Quem 
pensou que as chamadas ondas 
do coronavírus tinham termina-
do lá em março deste ano se en-
ganou. O motivo é novamente a 
alta ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) e também de enfermaria na 
área de abrangência da Macro 
Oeste – que engloba as regio-
nais de saúde de Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Pato Branco, Toledo 
e Francisco Beltrão que não tem 
baixado há cerca de um mês. 
Em entrevista ao Preto no Bran-
co, ainda em maio, o diretor 
clinico do Consamu (Consór-
cio Intermunicipal Samu Oes-
te) Rodrigo Nicácio, já alertou a 
população para uma sobrecarga 
no sistema, na superlotação de 
leitos e, consequentemente, no 
aumento no número de mor-
tes em decorrência de compli-
cações causadas pela doença. 
“Não temos como prever como 
as pessoas irão se comportar – o 
que está diretamente ligado ao 
aumento de casos, mas perce-
bemos um aumento na curva 
de casos que vai estourar daqui 
cerca de duas semanas”, dis-

Ocupação de UTIs não baixa de 98% há quase um mês

Segundo dados do Mapa de 
Ocupação da Macrorregional 

Oeste, nesta quinta-
feira (10) 256 pessoas 

aguardavam por uma vaga

se Nicácio no dia 21 de maio. 
Segundo o mapa de ocupação 
elaborado pelo CARE (Central 
de Atendimento à Regulação) 
e divulgado pelo Consamu, 
nesta quinta-feira (10) 171 pes-
soas aguardavam por um leito 
de UTI e outras 85 de enferma-
ria. Além de três crianças que 
aguardam vagas de enfermaria. 
A situação mais complicada era 
na regional de saúde de Casca-
vel em que 51 pessoas esperam 
uma UTI e 37 de enfermaria. 
Na sequência está a regional 
de Toledo, com a necessidade 
de 40 leitos de terapia inten-
siva e outros 19 de enfermaria 
Para tentar driblar essa conta 
que não fecha nunca, a Prefeitu-
ra de Cascavel, por exemplo, está 
intensificando as fiscalizações. 
Assim como ocorreram nos dois 
últimos finais de semana, os fis-
cais da vigilância epidemioló-
gica, guardas municipais e até 
mesmo a Polícia Militar, estarão 
nas ruas de todos os bairros da 
cidade para evitar aglomerações.  
Na semana passada, o prefei-
to Leonaldo Paranhos usou as 
redes sociais para alertar não 

SEM AR

Nas escolas
No início desta semana, o aumento nos casos de infecção por Covid-19 em Cascavel levaram a Secretaria 
Municipal de Educação a adotar novas medidas de prevenção à doença no ambiente escolar. Na próxima 
semana, entre os dias 14 e 18 de junho, todas as escolas e Cmeis atenderão exclusivamente no sistema remoto, a 
fim de reduzir o número de pessoas circulando nas unidades escolares. “Em conversa e análise, com a Secretaria 
de Saúde e a administração municipal, neste momento nós optamos pela suspensão das aulas presenciais por um 
período curto e depois, sendo avaliado a cada semana, de acordo com os números da pandemia”, afirmou a secretária.
A próxima semana será o termômetro para que novas medidas possam ser tomadas e, caso a taxa de trans-
missão permaneça elevada, as férias escolares de julho também poderão ser antecipadas. “Se for necessário, 
faremos também a antecipação do recesso escolar de julho. Tudo dependerá dos números da Covid-19 neste 
momento”, completou Marcia Baldini. 

Cascavel espera vender 15,4% mais no Dia dos Namorados
Uma pesquisa feita pela Faciap /Acic aponta que são de Cascavel os comerciantes e os consumidores mais 
otimistas com as vendas do Dia dos Namorados

Promoções
Mais uma data comemorativa e de grande expectativa de venda do comércio está próxima: o Dia dos Namora-
dos, comemorado em 12 de junho. A ocasião é especial para presentear quem se ama e, por isso, o comércio 
de Cascavel preparou promoções e condições especiais em diversos setores e produtos. Em termos de vendas, 
o Dia dos Namorados só fica atrás do Natal e Dia das Mães, sendo, assim, uma oportunidade para fomentar 
a compra local.
“Incentivamos que as pessoas aproveitem esta ocasião e comprem do comércio local, para incentivar que 
os lojistas cresçam, gerem empregos, contribuem para nossa cidade, porque os tributos que ficam aqui são 
investidos aqui, também”, ressalta a supervisora de Projetos e Eventos da AMIC PR, Dulce Ragazzon.
Há 34 anos atuando no mercado de relojoaria, o empresário José Polasek percebe uma mudança de perfil: o 
Dia dos Namorados está quase substituindo o Dia das Mães em Vendas.
“Para o Dia das Mães, os pais vêm com os filhos para que escolham o presente. Só que esses homens deixam 
para dar um presente mais significativo no Dia dos Namorados. Porque ele prefere presentear aquela que é a 
namorada dele, não importa a quanto tempo estão juntos”, observa o empresário.
A loja atende tanto o público feminino quanto o masculino e é por isso que a expectativa de vendas é a melhor 
possível. Por isso, estratégias e condições especiais para incentivar ainda mais o consumidor cascavelense a 
comprar foram estabelecidas.
“Estamos com condições especiais em relógios, por exemplo, que se tornou não só mais um medidor de tempo, 
mas um acessório que complementa aquilo que a pessoa veste. Além disso, fazemos o preço da etiqueta em 
dez vezes no cartão sem acréscimo de juros”, complementa o empresário.

só comerciantes, mas também 
a população que todos agirão 
com rigor. “É tolerância zero 
com a irresponsabilidade. O es-
tabelecimento que descumprir 
o que determina o decreto em 
vigor será autuado, multado e 
até lacrado. A pessoa que lá esti-
ver e também estiver fora do que 
é preconizado por todos os se-
tores de saúde, igualmente será 
multada”.

Cascavel tem os comerciantes e os 
consumidores mais otimistas do 
Estado quanto às vendas para o 
Dia dos Namorados, que será co-
memorado amanhã, 12 de junho. 
Em comparação com igual perío-
do do ano passado, a expectativa 
em Cascavel é que as vendas cres-
çam 15,4% e o tíquete médio seja 
de R$ 159,17. A média no Paraná 
para o aumento das vendas é de 
6,1% e o valor médio das vendas 
deverá ser de R$ 144,36.

Essas informações estão con-
tidas em pesquisa que acaba 
de ser divulgada pela Faciap e 
contratada junto à Datacenso. 
Foram realizadas, de 20 a 27 
de maio, 1,5 mil entrevistas em 
Curitiba e Região Metropolitana, 
Londrina, Maringá, Cascavel, 
Ponta Grossa/Guarapuava e em 
Francisco Beltrão/Pato Branco. 
Mil consumidores foram ouvi-
dos com margem de erro de 3% 
e 500 comerciantes, com mar-

gem de erro de 4%. Os recursos 
empregados para obter as res-
postas foram telefone e e-mail.

Em Cascavel, 47% dos ouvidos 
são empresários com até nove 
funcionários; 25% deles têm 
entre 10 e 49; 3% entre 50 e 99 e 
25% têm acima de cem colabo-
radores. Entre os comerciantes 
entrevistados em Cascavel 81% 
atuam nos ramos de calçados 
e vestuários; 8% de livrarias e 
papelarias, 3% óticas, 3% utili-
dades e presentes e 3% móveis 
e eletro-eletrônicos. Também 
em Cascavel, 42% dos mil con-
sumidores ouvidos pela Da-
tacenso são mulheres e 58%, 
homens. As principais faixas 
etárias entrevistadas são de pes-
soas com idades entre 26 e 35 
anos e de 36 a 45 anos.

Além de maior otimismo quan-
to ao crescimento das vendas e 
maior tíquete médio de compra 
do Estado, Cascavel tem também 

a maior fatia de consumidores, 
33%, que pretendem comemorar 
a data indo a um restaurante – em 
segundo aparecem, com 20%, 

Beltrão e Londrina. De acordo 
com o presidente da Acic, Gene-
sio Pegoraro, os números mos-
tram que o clima é de otimismo 

em Cascavel e nas outras regiões 
do Estado e que as vendas têm 
tudo para ser maiores que as do 
mesmo período do ano passado.



8. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 11 DE JUNHO DE 2021PRETO NO BRANCO .9SEXTA-FEIRA 28 DE MAIO DE 2021

ENTREVISTAS

GOVERNO
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VESTIBULAR  UNIVEL 2021

VAMOS 
FALAR DE 

FUTURO

INSCRIÇÕES ONLINE

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

GRADUAÇÃO

EAD

Administração   noite

Agronomia   noite

Arquitetura e Urbanismo   noite

Biomedicina   manhã / noite

Ciências Contábeis   noite

Design Gráfico   noite

Direito   manhã / noite

Educação Física   noite

Engenharia Civil   noite

Engenharia Mecânica   noite

Engenharia de Produção   noite

Fisioterapia   manhã / noite

Gastronomia   manhã / noite

Gestão Comercial   noite

Medicina Veterinária   manhã / noite

Nutrição   manhã / noite

Odontologia   noite

Psicologia   manhã / noite

Publicidade e Propaganda   noite

Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas   noite

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Pedagogia   Licenciatura

Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Momento de inteligência e liberdade de pen-
samento. Decisões complicadas deverão 
ser feitas e podem mudar seu destino. Não 
tenha medo porque a força espiritual estará 
ao seu lado o tempo todo para superar as 
dificuldades que surgirem. É hora de ga-
nhar mais força no ambiente de trabalho e 
iniciar aquele projeto que você deseja. Em 
questões de amor, você permanecerá muito 
estável com seu parceiro. 

Touro                                      (21/4 a 20/5)
Poder e mudanças positivas no trabalho. A 
sorte chega, mas você tem que controlar seu 
temperamento nas situações mais compli-
cadas e se tornar uma pessoa melhor. Você 
segue em frente de forma importante. Você 
terá a oportunidade de outro emprego mais 
bem remunerado. Um relacionamento mais 
formal pode  surgir em sua vida e seu perí-
odo conquistador é deixado para trás. Não 
tenha medo de ter um compromisso mais 
firme.

Gêmeos                                     (21/5 a 20/6)
Chegou a hora de ser mais aventureiro e ex-
pandir sua força de trabalho. Sorte financei-
ra. Tenha paciência porque sua recompensa 
virá por tanto esforço em tudo que você fez, 
apenas tome cuidado com a inveja. Evite ser 
prisioneiro das más ações. Eu recomendo 
que você carregue um pouco de prata para 
cortar todos os negativos. É hora de planejar 
o início de um negócio. Não negligencie seu 
relacionamento. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
É hora de voltar a estudar e se adaptar ao 
novo. Você deve dar mais prioridade ao que 
tem em mente e não se permitir ser derro-
tado por comentários que os outros façam.  
Leve em consideração que o elemento do 
seu signo é a água e isso o torna muito 
sentimental. É hora de buscar grandes 
conquistas em sua vida pessoal e pro-
fissional, pois tudo o que você fizer sairá 
bem. Os tempos ruins ficaram para trás e 
você deve injetar mais força em seu traba-
lho para seguir em frente. 

Leão  (22/7 a 22/8)
É preciso aprender com tudo o que você vi-
vencia em seu ambiente de trabalho, porque 
o mais importante é não se deixar vencer. É 
hora de deixar para trás amores e amigos 
interesseiros. Você terá força suficiente para 
enfrentar todos os seus medos e sair de 
qualquer situação. Um problema é resolvido 
a seu favor. No amor, alguém com muita luz 
o encherá de paz; você deve valorizar isso e 
escolher melhor quem fica em sua vida.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
É hora de atrair uma transformação positi-
va para sua vida em tudo o que você deseja 
fazer. Uma dívida pode ser paga e dinheiro 
extra chega. Chegou o momento de assumir 
o controle de sua vida em tudo o que se refe-
re ao amor; saiba com quem se relacionar e 
deixe tudo fluir. Seu signo é mais compatível 
com Áries, Gêmeos e Capricórnio. Uma mu-
dança muito positiva está chegando, prin-
cipalmente em termos de trabalho, então 
aproveite essa boa fase para planejar e dar 
passos importantes nos negócios.

Libra  (23/9 a 22/10)
Seja prudente e sábio ao tomar decisões; 
pense duas vezes antes de agir para obter 
um resultado melhor. Sua força e energia 
aumentam, o que ajuda a tomar a decisão 
certa em sua vida pessoal para avançar em 
tudo que se refere ao amor e ao trabalho. Não 
fale sobre seus planos para qualquer pessoa e 
prefira ser mais reservado. É melhor ter aten-
ção com a saúde, principalmente em caso de 
hipertensão ou problemas hormonais. 

Escorpião                                 (23/10 a 21/11)
Você deve ter em mente o progresso em 
tudo que fizer para ter o sucesso que dese-
ja. É hora de ser ainda mais corajoso. Uma 
nova etapa começa em sua vida amorosa 
e que você estará muito apaixonado por 
seu parceiro atual. Solteiros podem ver um 
amor verdadeiro chegar. Apenas deixe fluir 
com calma para que seus relacionamentos 
amorosos prosperem; dê tempo a tempo. 
Em questões de trabalho, você terá reuniões 
de última hora para mudanças de pessoal. 

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Você está passando por uma fase de ple-
nitude e harmonia em sua vida. É hora de 
deixar aqueles amores ruins que só o estag-
nam e atrasam. São tempos de mudanças 
em sua maneira de pensar e ser; deixe ran-
cores para aproveitar melhor a vida.  Se você 
está passando por uma crise pessoal ou 
econômica, é hora de tomar as rédeas para 
poder se recuperar. Sua intuição aumenta e 
também o alerta sobre qualquer problema. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Milagres existem e você é digno deles, ape-
nas reflita que seus pensamentos devem 
estar alinhados com o bem e a positividade. 
Você deve levar os problemas da sua vida 
mais a sério e não deixar tudo para depois. 
Haverá uma mudança em sua vida profis-
sional e você deve aproveitar isso para estar 
no seu melhor. Evite se envolver com pesso-
as tóxicas que afetam seu bom caráter. Dê 
tempo a si mesmo ou faça mais uma via-
gem para renovar suas energias. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Você deve estar atento ao que quer para o 
seu futuro para poder realizá-lo. É impor-
tante ter essa força e enfrentar quem o atra-
palha a dar continuidade ao seu projeto de 
vida. A luz estará do seu lado em tudo que 
você empreender. Guarde para você os su-
cessos e conquistas para não ter problemas 
de inveja. Um amor do signo de fogo entrará 
em sua vida e será altamente retribuído e du-
radouro, mas não sabote o relacionamento. 

Peixes  (20/2 a 20/3)
Você deve pensar positivamente sobre o 
resultado de um projeto e não permitir que 
suas ideias sofram com mudanças repenti-
nas a qualquer momento. Evite dizer não à 
sorte ou sabotá-la com pensamentos ne-
gativos, pois serão dias de abundância e 
surpresas agradáveis. É hora de enfrentar 
as situações de amor e não ter medo do 
que os outros podem dizer. Seu signo é 
muito forte e você tem que ficar com quem 
o dá ânimo e faz feliz.  

Humor

Cruzada

Paciente sumidinho...
A enfermeira diz ao médico:
– Tem um homem invisível na sala 
de espera.
O médico responde:
– Diga a ele que não posso vê-lo agora.

Fujão!
No zoológico, um canguru vivia 
fugindo do cercado. Os tratadores 
sabiam que ele pulava alto e cons-
truíram uma cerca de 3 metros. Não 
adiantou, porque o canguru sempre 
fugia. Então, ergueram uma cerca de 
6 metros. E ele saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 
12 metros, o camelo do cercado 
vizinho perguntou ao canguru:
– Até que altura você acha que eles vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que al-
guém tranque o portão à noite.

Traz o shampoo!
Manuel está tomando banho, e 
grita para Maria lhe trazer um 
shampoo. Ela leva a embalagem, 

mas logo em seguida, ele grita 
novamente:
- Ô Maria, me traz outro shampoo.
- Mas eu já te dei um agorinha 
mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é 
para cabelos secos, e eu já molhei 
os meus.

Joãozinho esperto
Joãozinho chamou o táxi e per-
guntou:
— Moço quando o senhor cobra 
para me levar para o aeroporto?
E o taxista respondeu:
— R$15,00.
— E as malas?
— As malas eu não cobro nada.
— Então leve as malas que eu vou a pé.

A partilha
Dois amigos se encontram depois 
de muitos anos.
- Casei, separei e já fizemos a 
partilha dos bens.
- E as crianças?
- O juiz decidiu que ficariam com 
aquele que mais bens recebeu.
- Então ficaram com a mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado. 

SAÚDE

A linguagem usada para des-
crever os alimentos que come-
mos pode ter um grande efeito 
em como os percebemos: “orgâ-
nicos”, “artesanais”, “caseiros” e 
“selecionados” soam um pouco 
mais tentadores do que os pro-
saicos “enlatados”, “reidratados” 
ou “liofilizados”.

Outro adjetivo que pode abrir 
nosso apetite é “natural”, enquanto 
tendemos a associar “processado” 
a produtos com uma longa lista de 
ingredientes impronunciáveis.

Mas no que diz respeito à nossa 
saúde, será que o natural é sempre 
melhor do que o processado?

Alimentos naturais podem 
conter toxinas e um processa-
mento mínimo pode torná-los 
mais seguros.

O feijão, por exemplo, contém 
lectinas, que podem causar vômi-
tos e diarreia. Elas são eliminadas 
ao deixar os grãos de molho du-
rante a noite e depois cozinhá-los 
na água fervendo.

O processamento também torna 
seguro o consumo de leite de vaca.

O leite é pasteurizado desde o 
fim do século 19 para matar bac-
térias nocivas. Antes disso, era 
distribuído localmente, porque não 
havia uma boa refrigeração nas 
casas. As evidências crescentes 

sugerindo que alguns organismos 
no leite poderiam ser prejudiciais à 
saúde levaram ao desenvolvimento 
de dispositivos para aquecimento 
do mesmo e à invenção da pasteu-
rização, que logo foi adotada na Eu-
ropa e, mais tarde, nos EUA.

O processamento também 
pode ajudar a reter os nutrientes 
dos alimentos que comemos. Por 
exemplo, o congelamento, que é 
classificado como processamen-
to mínimo, permite que frutas, 
legumes e verduras retenham nu-
trientes que poderiam se degradar 
enquanto estivessem na geladeira. 
Os tomates enlatados são um bom 
exemplo de alimento processado 
saudável. O processamento tam-
bém permite que vitaminas e mi-
nerais, como vitamina D, cálcio e 

ácido fólico, sejam adicionados a 
certos alimentos processados, in-
cluindo pães e cereais.

O processamento também pode 
ajudar a preservar os alimentos e 
torná-los mais acessíveis. A fer-
mentação faz com que o queijo se 
mantenha estável por mais tempo 
e, em alguns casos, reduz a quan-
tidade de lactose, tornando-o mais 
digerível para quem tem uma into-
lerância leve à presença deste tipo 
de açúcar. O bacon, por exemplo, 
não melhora a saúde, mas ofe-
rece a mais pessoas acesso à 
carne, ao evitar que a comida es-
trague. Os alimentos processa-
dos também tendem a ser mais 
baratos, uma vez que podem ser 
produzidos a custos mais baixos 
e o desperdício é menor.

Que alimentos processados são 
melhores que suas versões naturais



PRETO NO BRANCO .11SEXTA-FEIRA 11 DE JUNHO DE 2021

As trapalhadas de Cardozinho Maluco e o ex-governador do Paraná 
que chefiou o Brasil na Guerra do Paraguai 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

Embora favorecida por lei pro-
vincial específica em de 21 de 
março de 1854, a atração de 
imigrantes ao Paraná demorou 
a produzir resultados consis-

tentes, enquanto interesses estrangeiros 
tomavam conta do Oeste, na trilha do ex-
pansionismo britânico.

O porto de Santa Helena, no Rio Paraná, 
é tido como instalado em 1858, embora 
erroneamente atribuída à Companhia Do-
mingo Barthe, que só viria a se constituir 
vários anos depois.

A essa altura, o Paraná sempre esvaziado 
de índios, mão de obra escrava e soldados, 
levados para as lavouras de São Paulo e 
combates no Sul, só contava com cerca de 
70 mil habitantes. 

A inexpressividade da agricultura, com o 
êxodo da mão de obra escrava, tornava a pe-
cuária absoluta para a economia provincial.

Em 1859, o rebanho paranaense era de 
228 mil cabeças – 113 mil em Guarapuava 
e Palmas, o que representava a metade de 
todo o gado do Paraná. 

O Paraná, reportou o governador Fran-
cisco Liberato de Matos, “tem-se desvelado 
em promover a imigração de colonos úteis 
e industriosos, que superem a falta de bra-
ços que tanto sente a lavoura”, mas a inicia-
tiva ainda estava longe de obter os resulta-
dos propostos nas leis e regulamentos.

Cardosinho, o “econômico”
À frente da Província do Paraná até maio 

de 1859, Liberato de Matos passa o governo 
ao fluminense Luiz Francisco da Câmara 
Leal (1822–1878), que passou de imediato 
o cargo ao conterrâneo José Francisco Car-
doso (1830–1885).

Cardoso teve uma gestão muito criticada 
por tomar medidas para trazer economia 
ao governo cortando gastos de programas 
e obras essenciais. 

Chegou a fechar escolas de grau médio 
por achá-las inúteis. E, como não havia 
mais escravos disponíveis, quis prender e 
obrigar os índios a se tornar agricultores a 
serviço dos brancos. 

Seu estilo personalista de governar cho-
cou a população, que o hostilizava agressi-
vamente, que respondeu qualificando o Pa-
raná como “terra de selvagens”, o que lhe rendeu 

o incômodo apelido de Cardosinho Maluco.

O café aparece na economia regional
Cardoso tinha horror a criar novas vilas 

no interior, porque isso representava gastar 
com a instalação de prédios públicos, para 
gestão e cadeias.

Felizmente, na gestão imperial, prevale-
ceu o espírito do decreto de 16 de novem-
bro de 1859, que ao instituir as colônias 
militares do Chapecó e do Chopim, então 
parte do território paranaense, tinha como 
objetivos a defesa das fronteiras e o fomen-
to à ocupação colonial da região.

O café, já aparecendo timidamente no Nor-
te paranaense, em algumas grandes fazendas, 
constituía uma primeira e sólida frente pioneira.

Partindo das montanhas do Rio de Janeiro, 
o café penetrara em São Paulo em 1850, no 
vale do Paraíba do Sul. Em menos de vinte 
anos se alastrava pela região de Campinas. 

“A partir desta data o entusiasmo pionei-
ro se acelerou: os plantadores de café trans-
puseram o escarpamento de arenitos e ba-
saltos que limita os planaltos ocidentais de 
São Paulo, e, desde 1880 mais ou menos, foi 
no quadro geográfico destes planaltos, que 
a frente pioneira progrediu para Oeste, em 
direção do Rio Paraná” (Pierre Monbeig, A 
Zona Pioneira do Norte-Paraná, 1945).

Prosperidade no Brasil e crise nos EUA
Dez anos depois de o Brasil adotar sua 

lei agrária, que só legitimava uma pro-
priedade se ela fosse comprada, os EUA 
criam, em 1860, uma lei de ocupação que 

trará progresso e pequenas propriedades 
para sua região Oeste: a terra pertenceria a 
quem tomasse posse.

Apesar do imbróglio das terras, nega-
das aos escravos e aos índios, sem dinhei-
ro para comprá-las, o decênio 1850/1860 
marcou uma grande fase de prosperidade 
econômica para o Brasil. 

Vigorava a conciliação política orques-
trada pelo governo de Honório Hermeto 
Carneiro Leão, o Marquês do Paraná. 

Seu pacto entre adversários muito pare-
cidos – conservadores cultos e liberais mo-
derados – pacificara o País em um período 
áureo que coincide com o fim da primeira 
fase da Revolução Industrial.

O Brasil estava em relativa paz, mas dra-
máticas notícias vinham do Norte: o Norte 
industrial e o Sul escravista se envolviam 
em fratricida Guerra Civil.

Primeiro paranaense governador 
Em março de 1861, José Francisco Cardoso 

passa o governo ao mineiro Antônio Barbo-
sa Gomes Nogueira (1823–1885). Sem dei-
xar saudades, governou até março de 1863, 
quando assumiu seu vice, o curitibano Ma-
noel Antônio Ferreira (1805–1885).

Um dos primeiros deputados provin-
ciais, eleito em 1854, Ferreiro se tornava o 
primeiro paranaense nato a assumir o pos-
to de governante da Província, embora por 
poucos meses: em 5 de junho transmitiu o 
governo ao pernambucano Sebastião Gon-
çalves da Silva (1827–1879). 

Com uma gestão discreta, igualmente de 

poucos meses, o governo Gonçalves teve 
como destaque uma expedição para explo-
rar as possibilidades do Rio Ivaí. 

Sob as ordens dos engenheiros alemães 
Joseph e Franz Keller, a expedição partiu de 
Curitiba no início de janeiro de 1864. 

Zacarias assume o governo do Brasil 
O governo de Sebastião Gonçalves coin-

cide também com a volta de Zacarias de 
Góis e Vasconcelos à chefia do governo 
brasileiro, em 15 de janeiro de 1864. 

Novamente no comando da Nação, os 
liberais tentarão mostrar serviço e é assim 
que promovem uma ruidosa intervenção no 
Uruguai, onde Atanasio Cruz Aguirre (1801–
1875) ameaçava os interesses brasileiros. 

O governo provincial de Sebastião Gonçal-
ves da Silva termina em 7 de março de 1864, 
quando já começam a aparecer os frutos da 
expedição dos irmãos Keller, em sua tarefa de 
explorar o potencial do Rio Ivaí.

Eles relataram ter encontrado ruínas de 
uma cidade: Vila Rica do Espírito Santo, 
“povoação espanhola destruída e abando-
nada há mais de trezentos anos”, que che-
gou a ter mais de três mil habitantes.

Ditador paraguaio entra em cena
O fluminense José Joaquim do Carmo 

Júnior (1832–1915) assumiu o governo pro-
vincial por três meses, em junho de 1864, até 
dar posse a André Augusto de Pádua Fleury 
(1830–1895), que mais tarde, de volta ao go-
verno, passaria à história como o governador 
que propôs a criação de Foz do Iguaçu.

O governo imperial, então, apresenta seu 
ultimato ao governo blanco do Uruguai: fixa 
o prazo de seis dias para Aguirre atender às 
exigências brasileiras, sob pena de interven-
ção militar para garantir os direitos dos súdi-
tos do Império do Brasil no Uruguai.

O Paraguai reage, imediatamente. O Bra-
sil é notificado pelo ditador Solano López, 
no final de agosto de 1864, que “não pode 
se conservar indiferente” frente a uma 
eventual invasão do Uruguai, “pois ela des-
trói o equilíbrio político no Prata”. 

López provoca, assim, uma situação de 
confronto. O Império não responde, mas o 
ditador paraguaio de fato não iria se man-
ter indiferente à dura ação militar brasileira 
que estava para acontecer. 

Governador 
detestado e 

Zacarias leva o 
Brasil à guerra 

Cardosinho Maluco 
detestava os 
paranaenses e fez 
do desgoverno uma 
forma de economizar

Desenho do pesquisador Franz Keller retrata caçada a uma anta no Rio Ivaí 



12. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 11 DE JUNHO DE 2021

PONTO FINAL

Acontece nesta sexta-feira (11) a Conferência Munici-
pal de Assistência Social. O tema este ano é “Assistên-
cia Social: Direito do povo e Dever do Estado, com fi-
nanciamento público, para enfrentar as desigualdades 
e garantir proteção social”. A primeira etapa é constituí-
da de pré-conferências envolvendo os órgãos públicos, 
a sociedade civil organizada, usuários da assistência 
social, trabalhadores do setor, entidades e organiza-
ções de assistência social e população em geral. O pe-
ríodo de realização das pré-conferências será de 15 de 
junho a 10 de julho de 2021.

Junho Vermelho é o nome de campanha que acaba de 
ser lançada pelo Núcleo de Terapias Complementares 
da Acic. A abertura ocorreu na semana passada com 
o exemplo de integrantes do grupo de se tornarem vo-
luntários para ressaltar a importância da doação de 
sangue. As ações de estímulo para que mais pessoas 
participem ganham as mídias sociais e terão como 
auge o próximo 14 de junho, Dia Mundial do Doador de 
Sangue. A organização do Junho Vermelho é do Movi-
mento Eu Dou Sangue, uma das inúmeras atividades 
desenvolvidas pelos integrantes do Núcleo de Tera-
pias Complementares da Acic com o intuito de ajudar 
o próximo. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 
anos que estejam pesando mais de 50 quilos. As pes-
soas precisam estar em boas condições de saúde.

A Secretaria de Saúde de Cascavel divulgou na quarta-feira (09) o 
boletim epidemiológico dos casos de dengue, zika e chikungunya 
no Município. Segundo os dados do ciclo 2020/2021, a cidade tem 
127 casos positivos de dengue de um total de 2005 casos sus-
peitos notificados. O ciclo se encerra em agosto. No ano passado 
Cascavel registrou um total de 11.153 notificações e 7.571 casos 
positivos, número alto de confirmações, o que até então não havia 
sido registrado. No ciclo anterior sete pessoas morreram de dengue 
em Cascavel.

Estão abertas até o próximo dia 22 de junho, 
as inscrições para PSS (Processo Seletivo 
Simplificado) do Consamu (Consórcio de 
Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná). 
As contratações são para 55 profissionais na 
área de saúde. Essas vagas serão distribuí-
das em 13 municípios da área de abrangência 
do Consórcio: Assis Chateaubriand, Capitão 
Leônidas Marques, Cascavel, Corbélia, Gua-
íra, Jesuítas, Marechal C. Rondon, Nova Au-
rora, Quedas do Iguaçu, Palotina, Terra Roxa, 
Toledo e Três Barras do Paraná. Interessados 
podem ir até a sede administrativa do Con-
samu, situada na Rua Uruguai, 283 (Bairro 
Alto Alegre, Cascavel) ou enviar via Sedex. 
As vagas são para os cargos de enfermeiro, 
farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
médico, motorista socorrista e técnico em 
enfermagem. A íntegra do edital, com toda a 
documentação necessária, está disponível no 
site www.consamu.com.br.

Estão abertas as inscrições para os cascavelenses 
que queiram fazer parte do programa Família Acolhe-
dora. A ideia do programa é que as pessoas recebam 
em suas casas crianças ou adolescentes que foram 
afastadas da família de origem, vítimas de situações 
de violência ou negligência. Qualquer pessoa maior de 
18 anos que tenha renda fixa pode se inscrever para 
ser uma Família Acolhedora. O interessado precisa de 
certidões negativas para antecedentes criminais, além 
da capacitação que acontecerá entre os dias 21 e 26 
de junho. Mais informações pelos telefones 45.3902-
1747, 98813-6962 e 99141-6371.

Mais de uma tonelada de maconha foi 
apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) em duas ações na quarta-fei-
ra (09). A primeira apreensão aconteceu 
na cidade de Nova Esperança. Segundo 
a PRF, eles faziam patrulhamento pela 
BR-376 quando viram dois veículos, um 
Hyundai Santa Fé e um Nissan Sentra, em 
alta velocidade. Após uma perseguição, 
a equipe encontrou a Santa Fé com mais 
de uma tonelada de maconha. O carro era 
roubado. No Sentra havia um radiocomu-
nicador e os dois motoristas foram pre-
sos. Já em Cascavel, pouco tempo depois, 
uma Fiat Toro também foi perseguida por 
policiais na BR-277. Dentro da caminho-
nete, que havia sido roubada em Curitiba 
e viajava com um batedor, foram localiza-
dos 339 quilos da droga. Os dois conduto-
res foram presos em flagrante.

A Ecocataratas realiza neste fim de sema-
na (sábado e domingo) obras de manu-
tenção no pavimento da BR-277. As obras 
acontecerão entre os quilômetros 592 e 
595 da rodovia (entre o viaduto XIV de no-
vembro e Guarujá), em Cascavel.  A previ-
são é para que os trabalhos iniciem às 9h 
e sigam durante todo o sábado (12) e do-
mingo (13) com fluxo de veículos operan-
do em sistema de pare e siga (barreira). Em 
caso de condições climáticas adversas os 
serviços serão adiados.

Assistência Social

Junho Vermelho

127 casos de dengue

Oportunidade Consamu

Família Acolhedora

1,3 ton de maconha

Obras na rodovia O Cascavel Futsal entra em quadra nesta sexta-feira (11) pela Liga 
Nacional de Futsal contra o Blumenau. Na quarta-feira (09), jogan-
do fora de casa, a Serpente derrotou o Joinville na casa do adversá-
rio. Com gols de Gustavinho, Roni (marcou três) e Carlão, o Casca-
vel Futsal venceu por 5 a 3.

Cascavel Futsal

Três pessoas morreram na madrugada de quinta-feira (10) em 
acidentes nas rodovias da região. O primeiro deles aconteceu na  
BR-369, em Corbélia, e vitimou as irmãs Maria Cristina Volf, 42 
anos, e Maria José Volf de Oliveira, 48 anos, estavam em um Gol 
que, após rodar na pista, colidiu frontalmente com um ônibus Volvo. 
As duas morreram na hora. Mais tarde, já na PR-239, entre Toledo e 
Assis Chateaubriand, Lucia Maria Gonçalves Loures da Silva, de 58 
anos, morreu após uma batida frontal de um veículo que ela estava 
e um caminhão na rodovia.

Mortes na rodovia


