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LIVRE DA AFTOSA
O Paraná conquistou nesta quinta-feira (27) a certifi cação de área livre de febre aftosa sem vacinação, resultado de uma luta de 
mais de 50 anos do Governo do Estado e do setor produtivo. O novo status sanitário foi confi rmado pela Organização Mundial 

de Saúde Animal (OIE), em Paris, na França. Maior produtor e exportador de proteína animal do País, o reconhecimento in-
ternacional vai ajudar a abrir mercados para a carne paranaense e outros produtos de origem animal, com a possibilidade de 

comercialização a países que pagam melhor pelo produto. “Com o apoio das entidades do setor produtivo, organizamos toda a 
estrutura de sanidade animal e fi zemos a lição de casa”, comemorou o governador Ratinho Junior.
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Confi ra mais notícias através 
do nosso portal pretonobranco.com.br

Agide Meneguette 
destaca o novo padrão 

sanitário do Paraná
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O Paraná atingiu um novo patamar 
sanitário no dia 27 de maio, quan-
do a Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) reconheceu o 

Estado como área livre de febre aftosa sem va-
cinação. A partir de agora, nós não vendemos 
apenas carnes para o mundo, mas também 
segurança alimentar! Esse novo selo estam-
pado nos produtos paranaenses certamente 
vai abrir novos mercados, que pagam mais. 
Afi nal, o olhar sobre os nossos produtos vai 
mudar para melhor. 

É preciso comemorar. Para valorizar ainda 
mais essa conquista, é importante recordar 
o trabalho de mais de três décadas até o re-
conhecimento. Muitas entidades públicas e 
privadas participaram do processo. E posso 
afi rmar que somente com a união e o esforço 
de todos os elos da cadeia produtiva da agro-
pecuária paranaense foi possível chegarmos 
até aqui. 

Certamente, a FAEP foi um dos principais 
agentes neste processo. Há décadas, a ban-
deira da sanidade tem sido empunhada pela 
Federação, que priorizou a necessidade de o 
Paraná reforçar a sua sanidade animal até che-
gar à retirada da vacinação. A FAEP promoveu 
viagens técnicas, convenceu governadores, 
contratou especialistas em sanidade, partici-
pou de conselhos e eventos, propôs a criação 
da chamada Lei da Sanidade Animal, do Fun-
depec, dos Conselhos de 

Sanidade Animal, da Adapar e promoveu 
essa cultura do esclarecimento entre os pecu-
aristas paranaenses. Afi nal, o apoio do campo 
era peça-chave. 

Mas e agora, o trabalho terminou? 
Pelo contrário! Com o reconhecimento con-
sumado, é preciso iniciar uma segunda etapa 
de trabalho, que também exige a continuidade 
da união de todos os elos da cadeia produtiva. 
A produção paranaense de frango, suíno, bovi-
noculturas de corte e leite, peixes, entre outras 
proteínas animais, vai continuar crescendo. 

Somos referências dentro da porteira e, 
agora, também fora. Para não ocorrer um de-
sequilíbrio entre oferta e demanda, é preciso 
se preocupar com o mercado externo, pois os 
compradores não vão, no primeiro momento, 
bater à nossa porta. 

Uma agenda positiva de viagens aos possí-
veis países compradores precisa ser defi nida, 
de forma permanente. Essa tarefa precisa ser 
efetivada a partir das agroindústrias e coope-
rativas paranaenses, afi nal, o poder de trans-
formação dos produtos e da negociação para a 
prospecção de novos mercados são delas. 

No campo, os nossos produtores de aves, 
suínos, bovinos, leite, peixes e outras proteí-
nas precisam manter a vigilância sobre os re-
banhos, para evitar qualquer risco de doenças. 
O cadastro anual junto ao órgão responsável 
precisa da adesão total. Afi nal, uma eventual 
ocorrência pode afetar negativamente a pecu-
ária estadual e, consequentemente, a econo-
mia do Paraná. O Paraná venceu uma impor-
tante etapa. Mas precisamos ter a consciência 
de que o trabalho, dentro e fora da porteira, 
não termina aqui. Na verdade, nunca vai parar. 
Agora, precisamos seguir com o esforço coleti-
vo para colher os frutos deste reconhecimento 
tanto para os pecuaristas e indústrias, como 
para a economia e a sociedade do Estado.

Paraná em um novo 
patamar sanitário

29 DE MAIO
1927 - Nasce Agenor Miotto em Viadutos (RS). 
Iniciador do transporte coletivo urbano e bene-
mérito da Unioeste.
1956 - Brasil e Paraguai assinam acordo para 
construir a Ponte da Amizade.
1990 - Ministério da Aeronáutica libera 50 alquei-
res para a construção da Reitoria da Unioeste.

30 DE MAIO
1961 - Criado o Parque Nacional das Sete Que-
das, em Guaíra.
2003 - Inaugurado o Núcleo Industrial Albino 
Nicolau Schmidt.

31 DE MAIO
1944 - Escolhida para capital do Território Fede-
ral do Iguaçu, Laranjeiras do Sul muda de nome 
para “Iguaçu”. Até 1946.
1989 - Inaugurado o Hospital Regional Anita 
Canet, hoje Hospital Universitário.

1° DE JUNHO
1917 - Inaugurada a ferrovia da Companhia Mate 
Laranjeira, com 60 quilômetros (Porto Mendes–
Guaíra).

2 DE JUNHO 
Dia da Comunidade Italiana
1954 - Juiz Aurélio Feijó (foto), be-
nemérito da educação de segundo 
grau em Cascavel, é nomeado para 
dirigir a Comarca de Cascavel.
1979 - Criada a Paróquia Nossa Senhora Rainha 
dos Apóstolos (Faculdade).
1981 - Presidente do Sindicato Rural, Antônio 
Dionízio Bosquirolli, ataca a ditadura. Reclama 
democracia na tomada de decisões para a 
agropecuária.
1983 - Concentração de agricultores na Associa-
ção Atlética Comercial protesta contra a política 
econômica do governo.

3 DE JUNHO
1952 - Criada a Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, no local da futura Catedral.
1989 - Fundação do Sindicato dos Trabalhadores 
da Unioeste (Sinteoeste).

4 DE JUNHO
1888 - Ministro João Alfredo cria a Comissão 
Estratégica do Paraná, origem da futura BR-277.
1953 - Fundação de Maripá, sede do futuro 
distrito e município.
1958 - Governador Moysés Lupion manda a 
polícia assustar a população de Palotina, cujas 
terras eram disputadas entre colonos e o Estado.
1972 - General Ayrton Pereira Tourinho, coman-
dante da 5ª região Militar, anuncia uma futura 
unidade do Exército em Cascavel.
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CHARGE

O governador do Pa-
raná, Ratinho Junior, 
obteve na semana pas-
sada, uma conquista 
importante na questão 
das novas concessões do 
pedágio no Paraná. Ele 
conseguiu sensibilizar o 
presidente Jair Bolsona-
ro e que a proposta original do Ministério 
dos Transportes, com o modelo híbrido, 
não é bem vinda no estado. Em reunião 
com o ministro Tarcísio Gomes, houve a 
promessa de mudanças no projeto. 

Mas, é fundamental que a sociedade 
paranaense e, em especial do Oeste, per-
maneça mobilizada até que as novas 
regras prometidas pelo Governo Federal 
sejam efetivamente defi nidas e publica-
das. Por isso, a luta não pode parar, pois 
a briga não está 100% ganha.

O povo paranaense já sofreu muito com 
falsas promessas ao longo dos últimos 25 
anos diante das concessões que aí estão. 
Quem não se lembra do famoso “baixa ou 
acaba”? Não baixou e nem acabou. Pelo 

contrário, continua-
mos pagando um dos 
pedágios mais caros do 
país e, muito pouco das 
obras originalmente 
previstas ao longo das 
rodovias. É um absurdo 
a BR 277 ainda não ser 
duplicada em toda sua 

extensão, de Foz a Paranaguá, sem falar 
de outros detalhes, como o Trevo Catara-
tas, por exemplo.

Por isso, devemos fi car atentos e não 
desmobilizar neste momento. Esperamos 
que o presidente Jair Bolsonaro honre a 
palavra empenhada ao governador e que 
o Ministério dos Transportes efetivamen-
te apresente um critério de menor preço 
de tarifa como a principal regra do leilão, 
sem prejuízo às obras previstas. 

Vamos, pois, fi car vigilantes e descon-
fi ados até que a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) publique 
as mudanças defi nidas no edital das con-
cessões. Até lá, é melhor fi car com um pé 
atrás. 

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

EDITORIAL

A luta não 
pode parar

NA HISTÓRIA
A SEMANA

Luiz Ghiggi Neto, gerente da Hyunday 
Vetor, é leitor do PRETO NO BRANCO.

Ágide Meneguette
Presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

FIQUE
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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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PELO PARANÁ

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

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 
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CASCAVEL

Uma ação de longo alcan-
ce, que deverá se estender 
por quatro meses, abre um 
novo leque de possibilida-
des a micros e a pequenas 
empresas, principalmente 
àquelas mais fragilizadas 
pelas consequências da 
pandemia. É sobre isso que 
o diretor de Desenvolvi-
mento Organizacional da 
Acic, Carlos Guedes, falou 
nesta semana durante a 
primeira reunião da nova 
diretoria sob o comando 
do empresário Genesio Pe-
goraro.

A intenção é envolver 
milhares de empresas em 
todo o Paraná, que re-
ceberão informações de 
qualidade capazes de con-
tribuir com a melhoria dos 
seus indicadores, confor-
me Guedes. Cerca de 150 
consultores do Sebrae vão 
participar do projeto, que 
em Cascavel tem parceria 
com a Associação Comer-
cial e Industrial. Guedes fa-
lou sobre o funcionamento 
do programa e deu outras 
informações, sobre como 
participar por exemplo, 
que podem ser consegui-
das na associação comer-
cial com o Ponto de Atendi-

mento +.
Os setores mais afetados 

pela pandemia nas cidades 
paranaenses foram acade-
mias, eventos, economia 
criativa, bares e restauran-
tes, artesanato, microem-
presas em geral, hotéis, be-
leza e estética, transporte 
escolar e escolas particula-
res. “Infelizmente, muitas 
empresas desses segmen-
tos tiveram que fechar as 
portas e outras estão em 
difi culdades. Por isso, esse 
programa tem por objetivo 
estender a mão para que se 
recuperem”, segundo ge-
rente da regional Oeste do 
Sebrae, Augusto Stein.

O programa
O Programa de Recupera-
ção de Pequenas Empresas 
foi elaborado para oferecer 
consultorias individuais 
e conteúdos personaliza-
dos aos empresários sobre 
planejamento fi nanceiro, 
renegociação de dívidas e 
acesso ao crédito, marke-
ting digital, remodelagem 
de negócios, desenvolvi-
mento pessoal, protocolos 
de biossegurança e asses-
soria jurídica. Além disso, 
os empresários inscritos 

poderão participar de we-
bséries e assistir à apresen-
tação de cases de sucesso 
adaptados à realidade de 
cada segmento.

O Sebrae tem expec-
tativa de alcançar 15 mil 
empresas, gratuitamente, 
e entregar 30 mil horas de 
consultorias individuais 
online gratuitas e 1.690 ho-
ras de conteúdos gratuitos. 
É meta também realizar 
cinco jornadas para deba-
ter as principais difi cul-
dades apresentadas pelos 
empresários nas consul-
torias individuais. Outras 
informações podem ser 
conseguidas pelo telefone 
3321-1444 ou no Ponto de 
Atendimento + Acic/Se-
brae na rua Pernambuco, 
1800

Parceria quer dar novo fôlego a 
micros e a pequenas empresas

Cascavel volta a ser des-
taque em todo o Paraná 
na geração de empregos. 
Números divulgados hoje 
(26) pelo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados) mostram 
que, sozinha, a cidade foi 
responsável por 10,5% de 
todo o emprego gerado no 
estado no mês de abril. O 
Paraná criou 10.019 postos 

de trabalhos e, desse total, 
1.060 foram gerados em 
Cascavel.

“É um momento da con-
fi ança do empresariado 
e da sociedade como um 
todo na capacidade do 
poder público de facilitar 
a vida de quem quer em-
preender, gerar emprego 
e renda”, pontua o prefeito 
de Cascavel, Leonaldo Pa-

ranhos.
Ele ainda ressalta que 

os mecanismos de desbu-
rocratização e incentivo 
à geração de empregos 
implantados pela Prefei-
tura têm levado a cidade 
a índices recordes. “Não à 
toa somos a 7ª cidade mais 
rápida do Brasil para via-
bilizar empresas. Somente 
no primeiro quadrimes-

Cascavel foi responsável pela 
geração de 10,5% dos empregos 
de todo o Estado em abril
Números do Caged divulgados hoje apontam que 
Cascavel gerou 1.060 postos de trabalho. No acumu-
lado do ano, são 4.518 novos empregos, o dobro do 
que foi registrado nos 12 meses do ano passado

Carlos Guedes, diretor de 
Desenvolvimento Organi-
zacional da Acic, explica sobre 
funcionamento da parceria 
com o Sebrae Assessoria

tre deste ano, mesmo em 
meio à pandemia, abrimos 
uma empresa por hora”, 
completou o prefeito.

A indústria liderou o sal-
do positivo  com a geração 
de 488 postos com carteira 
assinada, seguida do setor 
de serviços (314), constru-
ção civil (147) e comércio 
(129). No Brasil, Cascavel 
foi a 20ª cidade que mais 
gerou empregos em abril.

No acumulado do ano, 
são 4.518 novos empregos, 
o dobro do que foi regis-
trado nos 12 meses do ano 

passado. Números com 
ajustes divulgados pelo 
Caged mostram que nos 
12 meses do ano passado 
Cascavel gerou 2.246 em-
pregos.

A secretária de Desen-
volvimento Econômico, 
Hivonete Piccoli, diz que 
entre as metas do Plano 
de Governo do prefeito Pa-
ranhos, a geração de em-
pregos tem sido um norte 
para as ações da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico do nosso Muni-
cípio, que visa sobretudo 

elevar a qualidade de vida 
dos cidadãos cascavelen-
ses, transformando a cida-
de em referência para todo 
Estado

“Através da geração de 
novos postos de trabalho 
tudo se transforma, a ca-
pacidade de compra, a 
renda dos empresários, de 
modo que agregamos va-
lor a vida dos nossos cida-
dãos que tem participação 
efetiva no crescimento do 
nosso Município. É Cas-
cavel avançando cada vez 
mais”, afi rma a secretária.

1800
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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)
É um momento para se ter mais aten-
ção nas questões da comunicação e 
fazer uma lista de tudo que você quer 
para seus próximos meses, pensando 
nos recursos que já tem para conquis-
tar cada um deles. Os assuntos de fa-
mília podem demandar mais de você, 
inclusive deixando você mais sensível 
e precisando conversar sobre alguma 
coisa. 

Touro  (21/4 a 20/5)
É um bom momento para mudanças 
objetivas e também subjetivas, incluin-
do padrões e comportamentos. É im-
portante valorizar as conquistas que 
já fez, mas sem tanto apego, já que a 
vida também pede espaço para as no-
vidades. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Um novo ciclo está começando em sua 
vida. É hora de repensar comportamen-
tos, mas de seguir em frente em tudo 
que já está funcionando. Suas relações 
estão em pauta e este pode ser um 
grande momento em sua vida.

Câncer  (21/6 a 21/7)
É importante organizar sua agenda de 
forma a ter uma rotina saudável, sem 
passar do ponto no trabalho e sem 
negligenciar com a sua saúde. Cuide 
especialmente das questões que já são 
crônicas e que possam estar também 
relacionadas com questões emocio-
nais. 

Leão  (22/7 a 22/8)
É um momento para focar nas coisas 
que você gosta e precisa, em busca de 
satisfação pessoal. Os assuntos afeti-
vos também estão em pauta e podem 
ter alguma movimentação. Para lidar 
com a ansiedade, tende buscar válvu-
las de escape como o esporte.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
Os assuntos de família podem trazer 
novidades e movimentação e even-
tualmente até algum tipo de desafi o, 
enquanto os assuntos profi ssionais 
se desenvolvem e ganham movimento 
e boas novas. Será preciso saber con-
ciliar o tempo e organizar a agenda e 
também manter o otimismo frente a 
qualquer desafi o.

Libra  (23/9 a 22/10)
A semana pode ser movimentada, com 
imprevistos e notícias - algumas bem 
boas, que podem trazer ansiedade e 
euforia. Mas é preciso manter a cabeça 
equilibrada e os pés no chão. Isso sem 
deixar de traçar metas e pensar muito 
no futuro. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
É um bom momento para avaliar seus 
recursos - internos, inclusive, e traça 
estratégias para viver cada vez melhor, 
pensando no seu futuro e com cora-
gem de mudar o que for preciso. Mas 
cuidado com os gastos exagerados. 
Lembre-se de ouvir sua intuição para 

tomar decisões.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
As relações estão em pauta, com mo-
vimento e bastante diálogo. É um bom 
momento para conversar, aprofundar 
vínculos e relacionamento, Vale até tra-
zer assuntos difíceis à tona, com foco 
em dialogar e resolver.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Você pode estar mais irritado e com 
isso fi car mais na defensiva ou aca-
bar brigando sem ter necessidade. A 
semana é produtiva para os assuntos 
de trabalho e maravilhosa para incluir 
novos hábitos pensando em uma vida 
com hábitos mais saudáveis, incluindo 
cuidar melhor da saúde.

Aquário  (21/1 a 19/2)
É um bom momento para assuntos 
amorosos e sociais, para questões liga-
das a amizades e grupos. Apesar disso, 
você pode ter situações envolvendo 
amigos ou parceiros de trabalho, com 
alguma decepção e a necessidade de 
repensar a relação.

Peixes  (20/2 a 20/3)
As questões da casa e da família ga-
nham movimento e podem ser as me-
lhores questões da semana, apesar do 
risco de confl itos pensando na necessi-
dade de conciliar casa, família com tra-
balho e vida social. Busque o equilíbrio 
ouvindo sua intuição e sem medo de 
repensar seus valores.

Humor

Cruzada

Desatento
O menino entra em casa um pouco 
chateado:
– Mamãe, mamãe! No colégio 
estão zombando de mim dizendo 
que eu sou muito desligado!
– Menino, você não é meu fi lho. 
Você mora na casa ao lado…

Idade
Já aconteceu de você, ao olhar para 
uma pessoa da mesma idade, pen-
sar: “eu não sou assim tão velho”?
Veja o que conta uma amiga:
Estava sentada na sala de espera 
para a consulta com um novo 
dentista, quando observei o seu 
diploma na parede.
Li o seu nome e recordei de um 
moreno alto que tinha esse mes-
mo nome. Era da minha classe do 
colegial, uns 30 anos atrás e eu me 
perguntei:
“Seria o mesmo rapaz por quem eu 
tinha me apaixonado à época?”
Entrei na sala de atendimento e, 
imediatamente, afastei esse pen-

samento.
Esse homem grisalho, quase calvo, 
gordo, enrugado, era demasiada-
mente velho e desgastado pra ter 
sido o meu amor secreto.
Depois que ele examinou os meus 
dentes, perguntei se ele tinha estu-
dado no Colégio Santa Cecília...
- Sim, respondeu-me.
- Quando se formou? perguntei.
- Em 1965. Por que esta pergunta?
- É que...bem...você era da minha 
classe, exclamei.
E então aquele velho horrível, 
cretino, careca, barrigudo, fl ácido, 
lazarento, esclerosado, fi lho da puta 
me perguntou:
- A senhora era professora de quê?

Desculpado
Certo dia, o funcionário entra na 
sala do chefe e, respeitosamente, 
diz:
- Senhor Estêvão, o senhor me 
desculpe, mas há três meses que 
eu não recebo o meu salário aqui 
da empresa.
O chefe olha fi xamente para o 
empregado, sorri e responde:
- Está desculpado!

SAÚDE

Com pouca vacina para muito bra-
ço, o lobby para ser incluído no gru-
po prioritário da imunização contra 
a Covid-19 agita uma turma que 
não quer saber de chorar pelo leite 
derramado.

A Lactantes pela Vacina, campa-
nha promovida por mulheres que 
amamentam, sustenta que tam-
bém essa parcela da sociedade 
merece receber a agulhada contra 
a Covid-19 primeiro. Nas últimas 
semanas, mães têm comparti-
lhado fotos nutrindo seus bebês 
(“mamaço virtual”) para endossar 
a reivindicação.

O argumento central é uma pos-
sível imunização cruzada: numa 
estratégia “dois em um”, a mãe 
passaria os anticorpos desenvolvi-
dos após o fármaco para o fi lho via 
leite materno. Assim, pelo preço de 
uma dose, vacina-se duas pesso-
as —potenciais vetores da doença, 
ainda que crianças tenham uma 
taxa de transmissão bem menor.

Essas mulheres também dizem 
que, assim, levam algum grau de 
proteção para bebês que não po-
dem se vacinar nem usar másca-
ras —que oferecem riscos vários 
para os pequenos, como asfi xia e 

morte por engasgo (eles não têm 
aptidão motora para remover a bar-
reira facial se tiverem refl uxo).

No rol de argumentos estão ain-
da: incentivo à amamentação pro-
longada; diminuir a chance de uma 
lactante que voltou ao trabalho pre-
sencial adoecer e contaminar o fi -
lho; encorajar mães a levarem seus 
fi lhos a pediatras, o que talvez não 
façam para não se expor ao vírus; 
reduzir o índice de morte materna.

Em 2021, morreram por causa 
do coranavírus 307 bebês e crian-
ças de até 5 anos, segundo dados 
do Ministério da Saúde. Já na fai-
xa dos 20 a 39 anos, que costuma 
concentrar mais lactantes, foram 
11.378 vítimas, somando homens 
e mulheres, as que amamentam ou 

não (a fatia feminina corresponde, 
em média, a 45% das mortes).

Agora vamos às vítimas entre 50 
e 59 anos: 32.359. O número pos-
sivelmente engloba pessoas com 
comorbidade que até podem já ter 
se vacinado, mas sem tempo hábil 
para o imunizante surtir efeito.

A matemática é simples: se a va-
cinação chegar primeiro a uma mu-
lher saudável e seu bebê, alguém 
tem que fi car para trás —como um 
cinquentão mais a perigo do que 
essa dupla.

Para críticos da campanha, é a 
história do “quando todo mundo 
é prioridade, ninguém é”: alguém 
mais frágil pode ser prejudicado se 
a demanda das lactantes for aten-
dida.

Fora de grupos de risco, lactantes 
evocam efeito ‘2 em 1’ para pedir 
prioridade em vacinação contra Covid
Mães que amamentam argumentam que anticorpos passam para bebês via leite materno
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Zacarias Vasconcelos saiu do Paraná sem grandes resultados, 
mas governou o país com liberais tolerantes e conservadores progressistas 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

A lém de Curitiba, o litoral, 
Guarapuava e os setores na-
vegáveis do Médio-Iguaçu (o 
Sul), a autoridade provincial 
paranaense era completa-

mente ausente nas demais regiões – Norte, 
Oeste e Sudoeste.

Com essa preocupação, o presidente (go-
vernador) Zacarias Vasconcelos elaborou 
um plano de ocupação do interior. Para 
isso teria que criar condições para tornar 
mais consistente a atração de estrangeiros 
à Província. 

Essa meta levou a uma lei provincial, da-
tada de 21 de março de 1854, autorizando 
o governo do Paraná a promover a atração 
de estrangeiros ao interior e fornecer apoio 
à formação de colônias agrícolas.

Para as autoridades imperiais e provin-
ciais, a tarefa que se apresentava era pa-
trocinar a ocupação dos espaços vazios, 
promovendo a propaganda das terras 
paranaenses na Europa, de modo a atrair 
braços para a agricultura, que, até então, 
era tarefa ancestralmente praticada pelos 
índios e na região colonizada se reservava 
unicamente aos escravos. 

Mas os escravos haviam sido arrema-
tados pelos cafeicultores paulistas, a bom 
preço, quando o tráfi co escravocrata foi 
proibido por pressão britânica. 

O Paraná, com uma população crescen-
temente branca e avessa ao trabalho no 
campo, precisava atrair gente para ocupar 
as terras mais generosas do mundo e fazê-
-las, fi nalmente, produzir.

Primeiras escaramuças do Contestado
Logo no início da governança provincial 
paranaense, em 1854, começaram a se des-
tacar as divergências com Santa Catarina 
quanto à extensão territorial do Paraná. E 
havia ainda o problema da reivindicação 
argentina sobre a porção Oeste de Santa 
Catarina e Sudoeste do atual Paraná – re-
gião que seria conhecida como Contesta-
do.

Por conta disso, o Exército iria fundar co-
lônias militares, das quais um protótipo foi 
a Colônia Militar de Jataí, nos arredores de 
São Pedro de Alcântara e São Jerônimo da 
Serra, junto ao Rio Tibagi. 

Ocupar o amplo território do Paraná e 
garantir a autoridade provincial sobre ele 
era essencial para construir uma estrutura 
agrícola.

Havia um surto de criminalidade na re-
gião, cuja causa era justamente a falta de 
interesse pela agricultura. Um juiz da Vila 
de Castro atribuiu as ocorrências violentas 
à desocupação proveniente da inexistência 
de empregos industriais, devido à predo-
minância da criação de animais e aos ne-
gócios com o mate.

Era mais fácil roubar gado que tratar de 
lavouras, como faziam os índios. Para o 
senso comum, não havia o propósito de 
alternar a criação de gado ou a indústria 
ervateira com o trabalho agrícola. Caberia 
ao governo preencher essa lacuna com in-
centivos.

Rohan precursor de Rondon
Primeiro governante paranaense, o baiano 
Zacarias Vasconcellos deixa o Paraná no 
início de maio de 1855, substituído em ju-
lho desse ano pelo paulista Teófi lo Vitório 
Ribeiro de Rezende (1815–1884).

Mais tarde, Zacarias gover-
naria o Brasil duas vezes. Na 
primeira vez, por apenas uma 
semana (1864) e depois por 
dois anos (1866–1868), em 
tentativa de unir conservado-
res e liberais na mesma gestão 
para romper os prejuízos da 
polarização.

Com Zacarias fora, o Impé-
rio evitou entregar o governo 
local a um líder nascido na 
região porque líder local tam-
bém signifi ca oposição local.

O próximo dirigente pro-
vincial, Henrique Beaurepaire 

Rohan (1812–1894), que assumiu em 27 de 
julho de 1855, era fl uminense, fi lho do no-
bre português Jacques Antonio Marcos de 
Beaurepaire, o Conde de Beaurepaire.

Ainda antes de Cândido Rondon (1865–
1958), Rohan foi um defensor dos povos 
indígenas. Pode também ser considerado 
um dos precursores da expansão das etnias 
europeias na formação demográfi ca do Pa-
raná, na medida em que foi um entusiasta 
da atração aos imigrantes.

“É meu sentimento, senhores, que a 
Província do Paraná, nos seus ensaios de 
colonização (...), crie um estabelecimento 
agrícola, onde se admitam os estrangeiros 
e nacionais, que se quiserem sujeitar ao 
trabalho de parceria, mediante um contra-
to, pelo qual se obriguem a servir até ha-
verem satisfeito seus empenhos” (Rohan, 
relatório ao parlamento provincial, março 
de 1856).

Vários governantes, poucos resultados  
José Antônio Vaz de Carvalhaes (1823–
1888) assume o governo do Paraná em 
setembro de 1856. Paulista de Santos, teve 
como grande destaque da gestão a entrega 
da Biblioteca Pública do Paraná, em março 
de 1857. 

Quando se proclamou a Republica Ju-
liana (ou Catarinense), em julho de 1857, 

fi cou mais uma vez evidenciada a impor-
tância estratégica do Paraná. 

Afi rmando-se um “Estado livre indepen-
dente”, aliado à “República Rio-grandense 
de Piratini”, a República Juliana foi um sinal 
de alerta para a necessidade de fortalecer 
o Paraná no contexto geopolítico imperial 
para resistir aos ataques que viriam do Sul.

Um ano de grave crise infl acionária e 
febre especulativa, 1857 fi ndou, para os 
paranaenses, também com o término do 
governo Carvalhaes, em novembro, com a 
posse do soteropolitano Francisco Liberato 
de Matos (1813–1892). Mais um baiano ia 
dirigir o Paraná.

Índios ou argentinos?
A tentativa de ocupar produtivamente o 
território paranaense se abriria então em 
duas frentes na segunda metade do século 
XIX: a iniciativa privada, que dependia do 
interesse de empresas nacionais e estran-
geiras, e a pública, ainda muito limitada.

No fi nal de 1859 haveria uma orientação 
mais segura para esse processo. O decreto 
imperial 2.502 determinava a criação de 
duas colônias militares para futura instala-
ção no território do Paraná:

“Estas colônias são destinadas à defesa 
da fronteira, à proteção dos habitantes dos 
Campos de Palma(s), Erê, Xagu e Guarapu-
ava, contra a incursão dos índios, com o 
auxílio da catequese à civilização”.

Nas entrelinhas, porém, parecia claro 
que a iniciativa pretendia resolver pela 
ocupação territorial a questão de limites 
com a Argentina. 

Não era exatamente fruto da alegada 
ameaça indígena, embora ainda houvesse 
alguns índios hostis, porque para isso havia 
aldeamentos como os de Palmas e Xagu.  

Não por outro motivo Leônidas Boutin, 
no livro Colônias Militares na Província 
do Paraná, conta que o governo argentino 
reagiu à medida reclamando o adiamento 
da instalação das duas colônias até que o 
litígio fosse resolvido no foro internacional.

Mais sucesso 
governando 
o Brasil que 

o Paraná 

Na Questão de Palmas, as áreas pretendidas pela Argentina 
foram depois disputadas por Paraná e Santa Catarina. resul-
tando na tragédia do Contestado

mas governou o país com liberais tolerantes e conservadores progressistas 

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE

Mais sucesso 

Depois de deixar 
o governo do Paraná, 
Zacarias também governou 
o Brasil, entre e agosto de 
1866 e julho de 1868
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A cidade de Cascavel é destaque nacional, divulgado 
pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), no retorno se-
guro às aulas. A prefeitura, segundo a FNP, adotou a 
metodologia do coefi ciente de incidência por bairros, 
acelerando a vacinação de profi ssionais da educação e 
retomando atividades escolares com mais segurança. A 
proposta é vacinar todos os servidores da educação das 
creches e escolas localizadas no bairro no mesmo mo-
mento, dentro do próprio estabelecimento, e assim reto-
mar as aulas com maior segurança, uma vez que todos 
os servidores das creches e escolas estariam vacinados

Foi reaberto na terça-feira (25), após meses fechados para reade-
quação, o Zoológico de Cascavel. As visitas poderão ser feitas, de 
segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Além disso, a visita-
ção terá limitação de 50% da capacidade de público no local, o 
que será controlado pela Guarda Municipal.  Para permanecer no 
espaço, o visitante deverá manter o distanciamento social e usar 
máscara durante toda a visita. Em caso de descumprimento será 
convidado a se retirar do ambiente. O tempo de visitação foi limi-
tado em uma hora e meia, para garantir que todos tenham acesso 
ao parque. 

A Delegacia de Homicídios de Cascavel apre-
endeu na quarta-feira (26), em Santa Tereza 
do Oeste, um adolescente acusado de ser 
o autor dos disparos que mataram um dia 
antes Samuel da Silva Barbosa, de 18 anos. 
Samuel foi morto com vários disparos de 
arma de fogo em um campo de futebol, no 
Conjunto Abelha, na região norte de Casca-
vel. Na casa de Samuel, na terça-feira (25) 
dia do crime, a Polícia Militar localizou uma 
motocicleta com queixa de furto.

As meninas do Stein Futsal entram em qua-
dra nesta sexta-feira (28) pela Série Ouro do 
Campeonato Paranaense de Futsal Femini-
no. A partida está marcada para às 18 horas, 
no Ginásio da Neva, e as adversárias são as 
meninas do Pato Futsal. Após dois jogos fora 
de casa, pelo Novo Futsal Feminino Brasil, a 
equipe azul e branca, fará seu primeiro jogo 
ofi cial em 2021 como mandante. Stein e 
Pato já se enfrentaram esse ano em um jogo-
-treino realizado em Pato Branco. Com gols 
de Simone e Jaque Nunes, o Stein venceu as 
donas da casa, por dois a zero em uma parti-
da muito disputada.

A AMIC PR (Associação de Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte do Oeste 
do Paraná) completou na última terça-feira 
(25), 37 anos de existência, somando for-
ças e multiplicando resultados para micro e 
pequenos empreendedores. A associação, 
fundada em 25 de maio de 1984 em Casca-
vel, é a maior entidade de micro e pequenos 
empresários do Brasil. São mais de 2.300 
associados, além de parceiros e uma ampla 
rede credenciada com mais de 500 profi s-
sionais de saúde, hospitais, clínicas, consul-
tórios e laboratórios conveniados.

Quem ainda não se inscreveu para o Vestibular 2021 
da Unioeste tem mais um espaço para poder tentar 
fazer parte de uma das universidades mais comple-
tas do Estado. A partir de agora, em horário comercial, 
em um quiosque em frente a Catedral Nossa Senhora 
Aparecida, o interessado poderá se inscrever e retirar 
o boleto para pagamento. As inscrições vão até o dia 
4 de junho e a prova está marcada para o dia 4 de ju-
lho. Quem preferir fazer o processo de casa mesmo, 
basta acessar www.unioeste.br/vestibular, preencher 
os campos, efetuar o pagamento da taxa e pronto. Ao 
todo, são 1230 vagas e metade delas reservadas para 
estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas 
públicas, sem graduação em ensino superior. A taxa de 
inscrição é de R$ 180 reais.

O atleta João Pedro Nogata, da equipe Z6, confi rmou a 
participação na Volta Ciclística de Goiás, que será reali-
zada de 16 a 20 de junho deste ano. A prova é conheci-
da nacionalmente, com atletas de nível internacional e 
com vários desafi os, num arrojado circuito. O ciclista e 
sua equipe saem de Cascavel no dia 14 de junho, com 
destino a Caldas Novas, Goiás. Com um grande desa-
fi o pela frente, o atleta já se prepara com treinamentos 
intensos e focados no melhor desempenho possível na 
competição. Vão competir também os atletas Jaisson 
Bresolin, Orlando Panho, Eduardo Sotti, Gustavo Vini-
cius, Joel Cândido. Todos da Equipe Z6.

Desde a quarta-feira (26) a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Veneza em Cas-
cavel está com atendimento 100% covid. 
A mudança, anunciada pelo secretário de 
saúde Miroslau Bailak (foto), se faz neces-
sária pela alta demanda de atendimento 
de pacientes com sintomas de quadros 
respiratórios. Além da UPA, as unidades 
de saúde do Santa Cruz, 
Nova Cidade e Floresta 
estão desde a semana 
passada atendendo 
prioritariamente os ca-
sos de coronavírus, com 
horário ampliado 
das 7 às 22 
horas.

Retorno seguro Zoo aberto Adolescente 
apreendido

Futsal Feminino

AMIC 37 anos

Vestibular Unioeste

Volta Ciclística 

UPA Veneza 
100% covid 
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