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SAFRA SEM GRÃOS
A falta de chuva nos últimos meses prejudicou totalmente as lavouras de milho 
e soja no Oeste do Estado. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de 

Agricultura, 82% do milho plantado na área do núcleo de Cascavel é considerado 
ruim e apenas 5% na área de Toledo poderá ‘ser salvo’. 
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PRETO NO BRANCO E O LEITOR

O Paraná e a 
produção de proteína 
animal do Brasil

Dilceu Sperafico
O autor é ex-deputado federal pelo Paraná e ex-chefe 
da Casa Civil do Governo do Estado

B ase do agronegócio do Paraná, 
especialmente do Oeste, tendo 
em Toledo o maior Valor Bruto da 
Produção (VBP) Agropecuária do 
Estado, de 3,4 bilhões de reais, o 
abate e venda de carnes de frangos 
e suínos voltaram a ganhar desta-
que nacional em 2021, apesar das 
perdas do clima adverso e elevação 

de custos de produção.
No terceiro trimestre de 2021, o Paraná man-

teve a liderança nacional no abate de frangos, acu-
mulando um terço da produção avícola do País, 
com18,3 milhões de aves e 1,2 milhão de toneladas 
de carne e derivados.

No mesmo período, o Estado bateu seu pró-
prio recorde na produção de carne suína, com o 
maior número de abates desde 1997, quando iniciou 
série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Entre julho e setembro, foram 
abatidos 2,8 milhões de suínos, o segundo maior do 
País, com produção de 269,5 mil toneladas de carne.

Entre janeiro e setembro, o Paraná abateu 1,55 
bilhão de frangos, com 524,4 milhões de aves no 
primeiro trimestre, 514,1 milhões no segundo e 518,3 
milhões no terceiro. Assim, o Estado produziu 3,6 
milhões de toneladas de carne de frango no período, 
enquanto no País, foram abatidas 4,6 bilhões de aves 
e produzidas 10,9 milhões de toneladas de carne.

Já na suinocultura, nos três primeiros trimestres 
do ano, o Paraná abateu mais de 8,0 milhões de 
animais e produziu 767,2 mil toneladas de carne, o 
equivalente a 21% da produção nacional, que somou 
3,7 milhões de toneladas no período. Julho foi o 
melhor mês de 2021 para a suinocultura paranaense, 
com o abate de 698,4 mil cabeças e produção de 
91,8 mil toneladas de carne.

O Paraná, além de liderar a produção avícola 
do País, ocupa o segundo lugar na suinocultura, 
perdendo apenas para Santa Catarina e está entre os 
10 maiores produtores brasileiros de carne bovina. 
Apesar de redução no primeiro e segundo trimes-
tres, o abate de gado de corte no Estado foi maior 
entre julho e setembro somando 299.848 cabeças.

A produção estadual de carne bovina no período 
foi de 77,2 mil toneladas e no acumulado do ano, 
somou 229,4 mil toneladas, com abate de 899,5 
mil cabeças. Foram produzidas no Paraná 74,6 mil 
toneladas no primeiro trimestre, 77,5 mil tonela-
das no segundo e 77,2 mil toneladas no terceiro, 
enquanto no Brasil, a produção de carne bovina 
somou 5,5 milhões de toneladas, com o abate de 
20,6 milhões de cabeças no período.

“Graças ao trabalho intenso de nossos pro-
dutores e cadeia sanitária de qualidade, o Paraná 
se consolida como o maior produtor de proteína 
animal do Brasil. E a tendência é avançar ainda 
mais, com a possibilidade de liderarmos também 
a produção suína nos próximos anos”, afirmou o 
governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Conquistamos, em 2021, o reconhecimento 
de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que 
garante o acesso a mercados mais exigentes e que 
pagam melhor pelo produto. Além disso, a Frimesa 
está construindo no Oeste do Paraná o maior frigo-
rífico de suínos da América Latina, além de outros 
empreendimentos no Estado que ampliam nossa 
participação no setor”, acrescentou o governador.

“A expansão do setor é fruto de presença maior 
de produtos paranaenses no mercado internacional. 
Os frigoríficos paranaenses estão fincando bandeira 
no mercado externo para a venda principalmente 
de carne de suíno e de frango, com a produção cres-
cendo a cada ano”, destacou o secretário estadual 
da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

Sem 
safra

EDITORIAL Um celeiro. 
Assim é e sempre 
foi conhecido não 
só a região Oeste, 
mas todo o Paraná. 
Porém, diferen-
temente do que 
muitos esperavam, 
a safra que tinha 
tudo para ser recorde – tanto no 
milho quanto na soja, basicamente 
não vai existir.

O motivo é a quebra, que 
atinge praticamente toda lavoura 
do Estado e traz consigo perdas 
incalculáveis para os agricultores. 
Segundo dados do Deral, o depar-
tamento de economia rural que 
acompanha de perto os números 
da agricultura, em toda área do 
núcleo de Cascavel (composto por 
21 municípios), nenhum grão 

de milho é considerado 
bom. E o pior: a maior 
parte, 80% de tudo que 
foi plantado, é ruim; não 
servirá para nada.

E a perda não é só 
para o agricultor – que 
na maior pare dos casos 
financiou o plantio com a 

expectativa da colheita. É para toda 
população do Oeste que deixará 
de ver circular bilhões de reais. 
Isso mesmo: segundo estimativa 
da Coopavel, na Oeste e Sudoeste 
do Estado o prejuízo é de mais de 
R$ 2,4 bilhões!

O jeito é orar para São Pedro 
fazer com que essas chuvas que 
caem raras ao final do dia se 
‘avolumem’ para tentar salvar o 
pouco que resta em outras regiões 
do Estado. 

FIQUE LIGADO

14 de janeiro
2015 - Criadas as Regiões Metropolitanas 
de Cascavel e Toledo. 

15 de janeiro
1928 - Nasce Moacir Jorge, em Curitiba. 
Médico de destacada atuação no Oeste do 
Paraná.
1987 - Instituída a Fundação Federação 
Estadual de Instituições do Ensino Superior 
do Oeste do Paraná (Funioeste).

16 de janeiro
1915 - Nasce Oscar Silva em Santana do 
Ipanema (AL). Escritor, jornalista.

17 de janeiro
1948 - Lei estadual incorpora áreas das 
antigas reduções jesuíticas ao patrimônio 
do Estado.
1983 - Cabos de sustentação da ponte pênsil 
do salto 14 das Sete Quedas se rompem, 
levando 32 turistas à morte.

18 de janeiro
1894 - Invasão do Paraná pela tropa revo-
lucionária federalista. Governador Vicente 
Machado foge de Curitiba e transfere a capital 
do Paraná para Castro.
1938 - Criado o Distrito Judiciário de Cascavel, 
pertencente à Comarca de Foz do Iguaçu.

19 de janeiro
1964 - Na prova 
automobilística pio-
neira Duas Horas de 
Cascavel, vitória de 
Tamôio Fedumenti 
(foto). Valdeci Sar-
tori em segundo 
lugar; Jacy Miguel 
Scanagatta, terceiro; 
José Caratu, quarto.

1979 - Fundação do Cascavel Esporte Clube. 
Seria campeão paranaense de futebol no 
ano seguinte.

20 de janeiro
1962 - Irmãos Maristas recebem do pre-
feito Octacílio Mion as chaves do Colégio 
Rio Branco.
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POLÍTICA
Miguel
Dias

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br
Eleitorais && Eleitoreiras

Prefeito teve 
medo da obstrução
No aparentemente amenizado imbróglio com o Legislativo, 
a experiência do ex- deputado pesou e o prefeito  Leonaldo 
Paranhos (PSC), se convenceu do risco de a pauta da prefeitura 
ser obstruída na Câmara Municipal, provocando problemas 
administrativos importantes. Ele foi alertado e moderou 
tratamento dispensado a quase todos os parlamentares no 
debate das licitações do transporte coletivo e lixo. Depois das 
acachapantes derrotas de 15 a 5 e 18 a 
2, no plenário, o recado foi assimilado 
e a conversa melhorada. O presidente 
Alécio Espínola (foto), teve atuação 
decisiva na intermediação. Saiu 
fortalecido para buscar outro 
mandato na presidência. Se 
a votação fosse hoje, não 
teria adversário e levaria 
o voto até da petista Pro-
fessora Lílian.

☆ Antes de janeiro acabar o prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC), reunirá com  Ratinho Massa (PSD), tratando 
só pauta política. Ainda que o governador tenha dito 
na imprensa desejar a continuidade de Darci Piana 
como seu vice na futura chapa da reeleição, águas 
continuam passando sob 
a ponte e o martelo ainda 
não foi batido. Paranhos 
declara preferir concluir 
o segundo mandato na 
prefeitura, porém 
disposto a enca-
rar novo desa-
fio se aparecer 
oportunidade. 
 
☆ A provisória do PTB cascavelense está outra vez sem 
comando. O vereador petebista Professor Santello não 
conseguiu conciliar atividades públicas e particulares, 
entregando a presidência aos dirigentes estaduais da 
sigla comandada por Marisa Lobo. O suplente Emerson 
Vilanova e o ex-vice-prefeito Vander Piaia foram sonda-
dos e não demonstraram interesse em assumir o posto.  
 
☆ Não é verdade que o ex-vereador Carlinhos Oli-

veira (foto), do PSC), tenha sido queimado pelo 
prefeito Leonaldo Paranhos com 
a nomeação de secretário inte-
rino dos Esportes. Ele é diretor 
na pasta e continua cotado para 
assumir a titularidade. Formado em 

Educação Física, 
conhece a área 
e tem trânsito 
no governo.  É 

questão de tempo 
e ajustes políticos.

 
☆ O vereador Sadi Kisiel (Podemos), continua 
recebendo pré-candidatos a deputado em seu 
Galpão do Churrasco, no 14 de Novembro. Entre 
outros menos votados, no último final de semana 
passaram por lá Adelino Ribeiro da Silva (Patriota), 
que quer se manter na Assembléia, e o vice-pre-
feito Renato Silva (Republicanos), levando a sério 
o projeto de conquistar vaga na Câmara Federal. 
 
☆ O policial civil Antônio Volmei dos Santos, da cota 
do deputado federal Fernando Giacobo (PL), foi man-
tido pelo prefeito Leonaldo Paranhos no comando da 
Secretaria de Segurança Pública e Proteção à Comu-
nidade. Na Especializada de Cidadania, Proteção à 
Mulher e Políticas sobre Drogasil responde o interino 
Rafael Tortato. Nos bastidores circula comentário 
sobre o interesse do Partido Progressista em oferecer 
a experiência do disponível ex-secretário Geninho, 
da extinta Antidrogas. Bom nome.

ONG Nós o Povo procura candidato
Comprometimento no combate à corrupção é requisito fundamental, além da 
busca pela conscientização do eleitorado. Segundo o médico cascavelense 
Ovídio Rohde, integrante da organização, entre os compromissos de quem 

pleitear apoio do grupo estão acabar com o fundo partidário, 
não torrar recursos públicos na campanha, tampouco utilizando privilégios 
do cargo. Reduzir, no mínimo, 50% a verba de gabinete, ser contra aumento 
de impostos, apoiar privatizações, referendar a prisão após condenação em 

segunda instância e o fim do foro privilegiado são outras metas exigidas. 
Também é necessária concordância na redução de metade dos assessores e 
o fim da indicação política de ministros, desembargadores ou qualquer corte 
do Judiciário. Instituir o Voto Distrital e extinguir vantagens no setor público 

complementam a lista. “A esquerda é poderosa, estruturada, tornando a 
guerra difícil de ser vencida”, alerta Ovídio.

Chamados de agremiações não faltaram 
desde que Jurandir Parzianello entregou 
a presidência da OAB Seccional Casca-
vel ao sucessor Alex Gállio que, mesmo 
sem posse festiva, assumiu o comando 
no início de janeiro. O ex-dirigente tirou 
um tempo para a esposa Marielli, filhas 
Juliana e Manoela, enquanto avalia convites 
e pode definir filiação partidária, em breve. 
Fontes próximas afirmam que há interesse 
na matéria e nenhum receio de encarar os 
chamados vôos maiores. Jurandir assessora 
entidades ligadas à área pública, conhe-
cendo o setor. Seu grupo considera que 

Vereadorese e a CPI da Praça Wilson Jofre  
Os vereadores Edson Souza (MDB), Beth Leal (Republicanos), Lauri Silva (foto), do PROS, Cidão 
(PSB), e Policial Madril (PSC), entre outros, querem informações oficiais sobre a polê-
mica e cara revitalização da Praça Wilson Jofre. Segundo consta, a obra tem custo 
contratado na ordem de R$ 2,4 milhões (com aditivos), dos quais R$ 1,9 milhão já 
pagos à construtora. O local foi liberado para a Feira Livre e uso da comunidade 
por determinação do prefeito Leonaldo Paranhos, sem a conclusão do serviço, 
apresentando sinais de qualidade duvidosa e suspeita de superfaturamento. 
Os parlamentares preferem aguardar e analisar dados requeridos ao 
Executivo. Entre possíveis providências, não é descartada instalação da 
minuciosa Comissão Parlamentar de Inquérito, importante instrumento 
fiscalizatório. Caso constatadas falhas, haveria responsabilização. Se 
tudo estiver correto, a CPI passaria atestado de boa conduta.

Fadanelli desafia e 
Paranhos responde
O empresário Luiz Fadanelli assegura que não 
intencionou provocar ao desafiar o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC), para impedir o fecha-
mento do Trevo da Portal. O importante acesso 
ao Cascavel Velho e bairros lindeiros corria risco 
de ser desativado, porém o chefe do Executivo 

caprichou na missão e 
garantiu a continui-
dade do fluxo. Ele 

já acompanhava o 
caso,  pediu e o DER 
atendeu mantendo 
tudo como está. O 

dono da Churrasca-
ria Portal fez uma live 

cobrando empenho e 
outra agradecendo o 
esforço do alcaide.

Fão deputado e Filipe Barros governador
Bolsonarista convicto, o empresário e corretor Crysthofour “Fão” Pereira de Almeida, 
na foto com Jair Bolsonaro, fez 1.208 votos na última eleição municipal, é suplente 
de vereador do Podemos e toca sua pré-campanha a deputado estadual. Natural de 
Medianeira, há 10 anos em Cascavel, está animado com apoios locais e regionais, 
avaliando o cenário da coligação em torno do projeto de reeleição do presidente da 

República. Ele informa ter convites do Partido Liberal, Republica-
nos, PP e PTB. Entre as bandeiras aparecem o combate à 

corrupção, foco no agronegócio, industrialização, saúde, 
segurança, educação e moradia. Fora da prefeitura desde 

novembro, Fão é reformista, pede capricho ao eleitor na 
definição do voto e simpatiza com a pré-candidatura 

do deputado federal Filipe Barros (PSL), preferência 
de Bolsonaro na corrida à sucessão do governo 
paranaense. Boa sorte.

Parzianello na 
política partidária

possui densidade e teve bom desempenho na 
OAB, liderando choque na gestão da entidade 
em vários campos. Consta ter aberto portas à 
participação da classe, especialmente advogadas 
e jovens, estimulando a formação de líderes. 
Também viabilizou qualificação profissional 
com campanhas de valorização da advoca-
cia, modernizando, ampliando e revitalizando 
estruturas de apoio.
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MITSUBISHI

ECLIPSE CROSS
O SUV TECNOLÓGICO!   

A combinação do 4x4 com o high-tech, perfeito
para quem gosta de tecnologia e modernidade 

unido à segurança, design, eficiência e conforto.  9 9971-7221

mundomit mundomit nacaomitsubishi mitsubishimotors

*Consulte condição e disponibilidade na concessionária. Imagens meramente ilustrativas. Alguns itens mostrados e/ou 
mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou referentes a versões específicas. Para mais informações, consulte a 
concessionária Open Mitsubishi. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

CASCAVEL  .  AV. BRASIL, 1681   .  45 3411 7000
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Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais e 

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

PELO PARANÁ

Testou positivo
A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt (PSD), testou 
positivo para a covid-19. Segundo a prefeita, ela está “praticamente 
sem sintomas” e agora cumprirá isolamento social – até 20 de 
janeiro. “Infelizmente, testei positivo para a covid-19. Praticamente 
sem sintomas, graças a Deus, e com as três doses da vacina. Agora 
é aguardar o período em isolamento, com todos os protocolos de 
segurança. Vamos nos cuidar com máscara, distanciamento e 
vacina. A pandemia não acabou!”, disse Schmidt.

Inadimplência
Dados levantados pela Faciap/SPC Brasil mostram que a inadim-
plência no Paraná cresceu 10% em dezembro de 2021 em relação 
a dezembro de 2020. O número ficou acima da média da região 
Sul (6,96%) e acima da média nacional (5,15%). A faixa etária mais 
expressiva entre os devedores é entre 30 e 39 anos, registrando 
25,09% dos inadimplentes. A pesquisa aponta que 31,87% dos 
consumidores do estado têm dívidas de até R$ 500 e 47,51% até 
R$ 1 mil. O tempo médio de atraso dos devedores negativados do 
Paraná é de 26,9 meses.

Contra o tempo
O processo de fusão de DEM e PSL, que resultará no União Brasil, 
avançou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos dias, mas 
a criação do maior e mais rico partido brasileiro vai depender de 
uma corrida contra o tempo nos próximos dias. A análise da fusão 
está pronta para decisão do relator, o ministro Edson Fachin, desde 
7 de dezembro, quando o Ministério Público Eleitoral deu sinal 
verde para a criação da sigla. Cabe agora a Fachin dar o seu voto 
e liberar o processo para julgamento pelo plenário do TSE. Ocorre 
que o tribunal está em recesso até o dia 1º de fevereiro.

Energia limpa
O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu, pela primeira vez na história, a 
Declaração de Inexigibilidade de Licença Ambiental (Dila). A Dila é 
emitida, de acordo com a Resolução Sedest nº 11/2021, para licen-
ciamento de empreendimentos de energia fotovoltaica instalados em 
unidades domiciliares e/ou pluridomiciliares, unidades industriais, 
comerciais, agropecuários, entre outros, inferior ou igual a 1,5 hectare 
(ha) e em local coberto por rede pública de energia. A declaração foi 
criada para diminuir a burocracia na emissão de licenças ambien-
tais com a finalidade de instalação de empreendimentos que gerem 
energia limpa.

Estado de epidemia
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, anunciou 
na manhã desta quarta-feira (12) que o Paraná está 
em estado de epidemia da gripe Influenza. Epidemia 
é a manifestação coletiva de uma doença que rapida-
mente se espalha. O Estado apresenta atualmente 
832 casos – sendo 805 residentes no Paraná e 27 de 
fora do Estado – e 12 mortes estão confirmadas. Não 
havia registros de tantos casos neste período desde 
o início do monitoramento dos casos da Influenza 
A (H3) pela Sesa em 2016. 

Energia limpa II
Foram criadas sete Resoluções, cada uma 
com especificações próprias para instalação 
e uso da energia fotovoltaica em cada tipo de 
empreendimento. Elas evitam que o usuário 
tenha que passar por todo o processo 
que um licenciamento de uma grande 

potência exige, como hidrelétrica por 
exemplo. “Esse programa é o que faz e 

vai fazer a diferença para o produtor 
rural. O mundo deseja consumir 
produtos sustentáveis e o Paraná 
produz muito cuidando do meio 
ambiente e preservando o futuro 

das próximas gerações”, disse 
o secretário Márcio Nunes. 

Combate à violência
Em 2021 a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou duas leis essen-
ciais no combate à violência doméstica. A do Sinal Vermelho e a do 
Botão do Pânico Digital. Duas ferramentas fundamentais para que 
as vítimas possam pedir socorro sem chamar a atenção e a qualquer 
momento. “Nosso objetivo é criar uma grande rede de proteção às 
mulheres em todo o Estado”, disse a deputada Cristina Silvestri (CDN), 
procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa.

Água Boa
Depois de beneficiar 4 mil famílias em 143 municípios, o projeto Caixa 
d’Água Boa, coordenado pela Secretaria de Justiça, Família e Trabalho 
do Paraná (Sejuf) em parceria com a Sanepar, está sendo expandido 
para sua 4ª fase. A meta agora da gestão Ratinho Junior é atender 
mais 1500 famílias em mais 51 municípios até junho de 2022. O 
secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Le prevost, lembra que 
apenas em 2021, em sua terceira fase, o Caixa d´Água Boa beneficiou 
1.800 famílias em 64 municípios. 

100% presencial  
A Secretaria de Estado da  Educação e do Esporte (SEED) do Paraná vai 
manter o retorno das aulas 100% presencial a partir de 7 de fevereiro. 
A pasta também decidiu que não vai pedir comprovante de vacinação 
contra Covid aos alunos. “O Paraná  tem um dos melhores índices de 
vacinação do Brasil. Portanto, apesar do aumento expressivo de casos 
de Covid-19 nas últimas semanas, o Estado não registrou aumento 
significativo de internações e mortes. Diante do cenário atual, o Estado 
decidiu manter as medidas em vigor, sem novas restrições”, diz parte 
da nota encaminhada pela SEED.

Novo ano letivo
O novo ensino médio, aprovado numa lei de 2017, passa a valer a 
partir deste ano letivo e vai mudar gradativamente o ensino em esco-
las públicas e privadas de todo o país. Entre outros pontos, o novo 
formato prevê o aumento de horas letivas anuais, uma mudança na 
grade curricular e até no objetivo do próprio ensino médio. O tempo de 
aula que era de, em média, 4 horas por dia, passará a 5 horas por dia.

Vacina das crianças
O Paraná deve receber neste primeiro mês de 2022, caso seja mantido 
o calendário atual de entregas de vacinas pela Pfizer, um quantitativo 
de doses suficientes para vacinar contra o coronavírus cerca de um 
quinto das crianças paranaenses que têm entre 5 e 11 anos de idade. 
Isso seria o equivalente a todo o público de 11 anos no estado (que 
soma 148.893 pessoas) e quase metade da população com 10 anos 
(que tem um total de 149.718 indivíduos). 

Posse no Conselho
O Presidente do TJ-PR, desembargador José 
Laurindo Netto, assumiu o comando do Conse-
lho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça. 
Laurindo será o primeiro paranaense a tomar 
posse no cargo máximo do órgão que reúne 
os presidentes dos judiciários de 26 estados 
e do Distrito Federal com a missão integrar 
esforços para valorizar e garantir a autonomia 

da Justiça Estadual, responsável por quase 
80% dos processos que correm nos 

tribunais brasileiros. 

Paga com PIX
A Copel iniciou a implantação do QR Code nas faturas de energia, 
para pagamento via PIX, tanto na versão impressa quanto na digital. 
A operação é prática e acontece em poucos minutos.  O PIX é des-
tinado à “Copel Distribuicao SA”. Para garantir a segurança na hora 
do pagamento o cliente pode ainda verificar o CNPJ da empresa e o 
número da fatura que está sendo paga.

Fundão!
Este ano, os partidos terão uma verba recorde de 6 bilhões de reais 
para ser utilizada nas eleições, sendo 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral 
e 1,1 bilhão para o Fundo Partidário. O dinheiro público vai fortalecer 
ainda mais a polarização entre Lula e Bolsonaro. A frente governista 
deve ter disponível 1,02 bilhão de reais, enquanto o PT terá 582 milhões 
de reais, isto sem o apoio de outras siglas de esquerda. 

Revalida
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) publicou o edital para a primeira etapa da edição de 2022 do 
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por 
Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida). As inscrições 
ficarão abertas de 17 a 21 de janeiro, e a prova está marcada para 6 
de março, com aplicação em oito capitais: Brasília, Campo Grande, 
Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.

Terceira via
Para o professor e empresário paranaense Wilson Picler, cabeça do 
poderoso grupo Uninter e que está nos registros do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) como maior doador individual da campanha de 
2018 de Bolsonaro, com uma contribuição de R$ 800 mil, não há 
dúvidas de que essa aguardada terceira via é Sérgio Moro. “Moro 
é fundamental… O povo terá a opção de três projetos distintos. Isto 
fortalece a democracia e enriquece o debate, além de elucidar dúvidas 
remanescentes. No Paraná, Moro ficará um pouco mais forte, com 
possibilidades de estar à frente de Bolsonaro”, afirma Picler.

Vacina brasileira
A Anvisa autorizou o registro do insumo farmacêutico ativo da Fiocruz 
para a produção da vacina contra a Covid-19 Oxford-Astrazeneca. 
Desta forma, todas as etapas de fabricação do imunizante serão 
realizadas no Brasil. O pedido foi feito pela fundação ao órgão no 
fim de novembro do ano passado. Com a aprovação, a Fiocruz deve 
começar a produção de 20 milhões de unidades do fármaco já nesta 
segunda. A previsão é que a distribuição comece na primeira semana 
de fevereiro.

Título de eleitor
Quem precisa tirar ou transferir título de eleitor precisa ficar atento ao 
prazo. A data limite, 4 de maio, foi aprovada pelo Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), na Resolução nº 23.674/2021, que disciplina 
o Calendário Eleitoral de 2022, com as principais datas a serem obser-
vadas pelos partidos e candidatos. As eleições estão marcadas para 
o dia 2 de outubro, quando os brasileiros vão às urnas para eleger 
presidente da República, governadores, senadores e deputados fede-
rais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno será realizado no 
dia 30 de outubro.

Ao Senado
O deputado Luiz Claudio Romanelli voltou a rea-
firmar ao PSB que seu nome está à disposição 
como pré-candidato ao Senado. “O PSB tem dois 
deputados federais e cinco estaduais e estamos 
discutindo ainda, avaliando a possibilidade de 
colocar meu nome para debater com outros 

partidos uma candidatura ao Senado”, 
argumenta. “Temos que ter um senador 
que venha defender com mais força 

política a chamada agenda Paraná junto 
ao governo federal e que dê suporte 
ao governador Ratinho Júnior para 
negociar com o governo federal”, 
disse Romanelli.

Home office
O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou a adoção de trabalho 
em home office para servidores e magistrados do órgão. A medida 
foi autorizada pela presidente da Corte em exercício, ministra Rosa 
Weber. A determinação é para que apenas 30% de cada equipe de 
cada setor permaneça nas dependências do prédio do Tribunal, em 
razão do avanço rápido da pandemia de covid-19 no Distrito Federal.

Isolamento reduzido
O Ministério da Saúde decidiu reduzir de dez para sete dias o perí-
odo recomendado de isolamento para pacientes com covid-19. Em 
casos positivos o paciente deve aguardar até o fim dos dez dias de 
isolamento. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo 
Medeiros, o Ministério da Saúde usou como parâmetro as medidas 
de isolamento aplicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Ano eleitoral
Em entrevista, o presidente Jair Bolsonaro admi-
tiu que reformas como a administrativa e a 
tributária não devem ser aprovadas ao longo 
do ano de 2022. “[Anos eleitorais] são anos 

difíceis [para a aprovação de reformas], não 
tem negociação. O parlamentar, no 

final das contas, ele vê onde é 
que ele vai pagar o preço com 

aquele voto contrário ou favo-
rável à tal proposta”, disse 

o presidente da República. 
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PARANÁ

Na próxima semana começam a 
vencer as datas para o pagamento 
do IPVA 2022 – Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automo-
tores. Assim como no ano passado, 
para facilitar a vida do cidadão, 
o Governo do Estado mantém 
a possibilidade de quitação em 
cinco parcelas. São duas a mais 
que em 2019. O desconto é de 
3% para pagamento à vista. Os 
contribuintes podem emitir as 
guias pelo portal da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefa).

A principal novidade este ano 
é a possibilidade de pagamento 
via PIX. A quitação pode ser feita 
nos canais eletrônicos de qualquer 
instituição bancária ou mesmo 
por meio de aplicativos.

No caso de parcelamento, 
os vencimentos são em janeiro, 
fevereiro, março, abril e maio. A 
alíquota do tributo é de 3,5% ou 
1% do valor do veículo, depen-
dendo do tipo.

“A Secretaria de Estado da 
Fazenda busca a modernização 
de todo o sistema, no intuito de 
facilitar a vida do contribuinte, 
disponibilizando diversos serviços 
online do IPVA”, destaca a coor-
denadora da Inspetoria Geral de 
Arrecadação, Suzane Dobjenski.

Além do calendário de ven-
cimento do imposto, o portal 
disponibiliza o acesso a diver-
sos serviços relativos ao IPVA: 
pedidos de isenção/imunidade, 
parcelamento, emissão de guia 
de pagamento, regularização 
de débitos, além de revisão ou 
consulta do valor venal. É pos-
sível, ainda, consultar débitos 
dos veículos e parcelamentos 
e, também, ser direcionado a 
serviços do Detran-PR.

Valores venais
Até o ano passado, os valores 
venais costumavam reduzir de 
um ano para outro, e o mesmo 

acontecia com o IPVA para a 
maioria dos modelos. Este ano, 
no entanto, a regra foi diferente. 
Houve valorização média dos veí-
culos em relação ao exercício de 
2021. Entre os motivos pode-se 
destacar a influência do câmbio 
em alta e a falta de componen-
tes eletrônicos, provocando um 
aumento médio nos preços dos 
zero km e até a falta de alguns 
modelos. Um dos reflexos foi 
o crescimento da procura por 
usados e, em consequência, o 
aumento dos valores venais.

A valorização média no Estado 
ficou próxima a 27%, de acordo 
com informações da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe), entidade ligada à 
Universidade de São Paulo (USP), 
em relação aos valores venais de 
2021. O total lançado de IPVA/2022 
é de aproximadamente R$ 5,2 
bilhões para 4,6 milhões de veí-
culos tributados.

O cálculo do imposto tem 
como base o valor venal, com 
a aplicação de sua respectiva 
alíquota, que no Paraná pode 
ser de 1% (para ônibus, micro-
-ônibus, caminhões, perten-
centes a locadoras, com com-
bustível GNV, categoria aluguel 
ou espécie carga), ou de 3,5% 
para demais veículos.

A consulta ao valor venal, que 
tem como base os valores cons-
tantes publicados no Decreto n.º 
11082/21, pode ser feita AQUI.

Atraso
O contribuinte que deixar de 
recolher o imposto fica sujeito a 
multa de 0,33% por dia de atraso 
e juros de mora com base na 
taxa Selic. Passados 30 dias, o 
percentual da multa é fixado 
em 10% do valor do imposto.

Permanecendo a inadimplên-
cia, o débito poderá ser inscrito na 
Dívida Ativa, além da inclusão do 

A principal novidade este ano é a possibilidade de pagamento via PIX. A quitação pode ser feita nos canais eletrônicos de 
qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos l AEN

Motoristas começam a pagar
 IPVA na segunda-feira

Assim como no ano passado, para facilitar a vida do contribuinte, o Governo do Estado mantém a possibilidade 
de quitação em cinco parcelas. São duas a mais que em 2019. O desconto é de 3% para pagamento à vista.

FINAL DE PLACA - cinco parcelas
1 e 2 - 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05
3 e 4 - 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 18/05
5 e 6 - 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05
7 e 8 - 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05
9 e 0 - 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2022
 FINAL DE PLACA - prazo de pagamento
1 e 2 - 17/01/2022
3 e 4 - 18/01/2022
5 e 6 - 19/01/2022
7 e 8 - 20/01/2022
9 e 0 - 21/01/2022 Pa

rc
ela

do
nome do proprietário no Cadin 
Estadual, o que o impede de 
aproveitar eventual crédito no 
programa Nota Paraná e resulta 
em outros impedimentos, como 
o nome “negativado” junto aos 
órgãos de proteção ao crédito, 
dificuldade de acesso a emprés-
timos e outras modalidades de 
crédito e o impedimento de 
assumir cargo público.

A inadimplência do IPVA 
impossibilita também obter 
o licenciamento. Após o ven-
cimento, que é definido pelo 

Detran/PR, o veículo estará 
em situação irregular perante 
a legislação de trânsito, e o pro-
prietário poderá sofrer sanções 
previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), inclusive com 
a apreensão do veículo.

Destinação
O IPVA é uma das principais fon-
tes de arrecadação tributária do 
Paraná, ficando atrás apenas do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (ICMS).
Do total arrecadado, são des-

contadas as destinações consti-
tucionais (como o Fundeb) e o 
valor restante é repartido em 50% 
para os municípios de licencia-
mento dos veículos e os outros 
50% para o Estado.

A quota-parte estadual 
compõe o orçamento anual 
e, dessa forma, é utilizada em 
políticas públicas voltadas ao 
cidadão, como nas áreas da 
Saúde, Educação, Segurança 
Pública e Infraestrutura.
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CASCAVEL

Deve chegar em Curitiba, na 
manhã desta sexta-feira (14), as 
primeiras doses da vacina con-
tra a Covid-19 para aplicação em 
crianças no Paraná. Segundo o 
Ministério da Saúde serão entre-
gues 60 mil vacinas para aplicação 
em crianças de 5 a 11 anos. O voo 
chega no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, na Região Metropolitana 
de Curitiba, às 7h50.

 Assim que chegarem, as doses 
serão encaminhadas ao Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar) e descentralizadas 
aos municípios com agilidade.

O Brasil recebeu, na madru-
gada de ontem (13), o primeiro 

lote da vacina da Pfizer/BioN-
tech contra Covid-19 para essa 
faixa etária. A remessa com 1,248 
milhão de doses desembarcou 
no Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (SP). 

O Ministério da Saúde estima 
1.075.294 crianças no Paraná. A 
vacinação está prevista na Nota 
Técnica nº 2/2022, publicada 
no último dia 5 de janeiro pelo 
Ministério da Saúde. O público 
infantil foi incluído no Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19, 
no âmbito do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

A imunização vai atender dire-
trizes semelhantes às dos adultos. 

Será iniciada por crianças com 
comorbidades e deficiência per-
manente, seguidas de indígenas 
e quilombolas, as que vivem em 
lares com pessoas com alto risco 
para evolução grave de Covid-19 
e, então, em ordem decrescente 
de idade: iniciando pelos 11 anos 
até chegar aos 5 anos.

 “É uma nova etapa da cam-
panha de vacinação contra a 
Covid-19. Estamos preparados 
para fazer uma grande mobili-
zação para proteger as crianças”, 
afirmou o secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto. “É a primeira 
remessa, em breve receberemos 
mais. Até março queremos pro-
teger todas as crianças”. 

Laudo apontou que Capitu morreu de hemorragia interna, 
causada em decorrência da agressão sofrida l DIVULGAÇÃO

Caso Capitu: Médico acusado de maus 
tratos responderá em liberdade

Vizinhos teriam gravado gritos da cachorrinha, que estaria sendo agredida até a morte
TISSIANE MERLAK l Você cer-
tamente já ouviu falar da Capitu. 
Não, não é a personagem do livro 
Dom Casmurro. É a cachorrinha 
que teria sido morta essa semana 
por um médico, em um aparta-
mento no bairro Cancelli.

Segundo relato dos vizinho, o 
animal que seria filhote, teria sido 
espancado até a morte por seu 
tutor, um médico anestesista. Em 
um vídeo compartilhado inúme-
ras vezes pela internet, é possível 
ouvir os gritos do animal.

Indignada, a vizinha chamou 
a Polícia Militar, que foi até o 
local,mas não encontrou nem 
o proprietário nem a Capitu. 
Ambos estavam em uma clí-
nica veterinária. Lá, o animal 
já chegou sem vida.

O médico foi preso em flagrante, 
acusado do crime de maus tratos. 
Na delegacia, conforme a Polícia, 
o médico teria dito que Capitu fez 
‘xixi’ fora do local correto e, por 
ser filhote, acabou batendo sem 
muita força no animal. Por conta 
da pancada, ela teria entrado em 
convulsão, momento em que ele 
levou-a para a clínica. Por se tratar 
de um crime, o animal passou por 
uma perícia, que indicou que Capitu 
morreu de hemorragia interna, 
causada pela agressão.

Além de Capitu, o médico 
também seria tutor de outro 
animal, que foi resgatado pela 
Polícia após um mandado de 
busca e apreensão. Ele foi entre-
gue aos responsáveis pela ONG 
Sou Amigo. Conforme Evelyne 
Paludo, defensora dos animais e 
responsável pela ONG até o fim 

do processo, a guarda provisória 
do Bento ficará a cargo da ONG. 
“É importante que a população 
entenda que o animal é um vulne-
rável, tal qual uma criança, então 
quanto ela escuta situações de 
grito, de agressão, ou qualquer 
outra situação de maus tratos, 
para que não seja preciso chegar 
a um caso extremo como o da 
Capitu, a sociedade precisa se 
manifestar, tomar partido. Toda 
vez que somos omissos, tomamos 
partido do agressor. A omissão 
também é uma agressão”.

Em liberdade
Após passar um dia preso em 
flagrante, por ser um crime ina-
fiançável, o médico conseguiu a 
liberdade na quarta-feira (12). A 

Justiça, em audiência de custódia, e 
por considerar que o acusado não 
oferecia risco à sociedade, além 
de seus antecedentes criminais, 
optou por deixá-lo em liberdade 
até a conclusão do processo. Se 
condenado, o médico poderá ser 
preso por até cinco anos.

A reportagem do Preto no 
Branco entrou em contato com 
o advogado do médico, Ricardo 
Bantle. Segundo o advogado, ele 
não teria conversado até então 
com seu cliente (na quinta-feira 
pela manhã). “Assim que eu tiver 
um contato com ele, sentarmos 
e conversarmos, vou explicar 
essa necessidade de atender-
mos a imprensa, e vou entrar 
em contato”. Até o fechamento 
da edição isso não ocorreu.

Estado recebe as primeiras 60 mil doses para imunizar crianças de 5 a 11 anos l AEN

Paraná recebe hoje primeiras doses para vacinação de crianças

Protesto pede por Justiça
Na quarta-feira (12) populares e 

integrantes de ONGs protetoras dos ani-
mais fizeram um protesto na Delegacia 
de Polícia. Com faixas e cartazes, eles 
pediam justiça para o crime, que não 
seria o primeiro ocorrido em Cascavel, 
mas que precisa ser o último.

Pelas redes sociais, a defensora Thaiza 
Evangelista disse que a prisão do médico, 
mesmo que após sua soltura pela Justiça, 
já é um avanço. “A justiça é cheia de bre-
chas. Porém o fato de os vizinhos terem 
denunciado, a polícia ter ido ao local, o 
assassino ter ficado detido um dia já é 
sim um grande avanço. Quantas Capitus 
já morreram e NINGUÉM denunciou. 
Quantas vezes a polícia ignorou denúncias 
desse tipo. É triste ver um monstro desses 
solto, mas lembrem-se que a máscara 
dele caiu, a conduta ilibada já não existe 
mais”, cita ela. 
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CASCAVEL

Começa na próxima segunda-feira 
(17) e prossegue até a quarta-feira 
(19) o 1º LirAa (Levantamento de 
Índice Rápido e Amostral) da den-
gue em Cascavel. Organizado pela 
Vigilância em Saúde Ambiental, 
através do Setor de Controle de 
Endemias, os agentes devem visi-
tar em três dias aproximadamente 
4.733 imóveis para identificar os 
dados do mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya 
na cidade.

Na última edição, realizada 
em outubro do ano passado, Cas-
cavel apresentou índice de 1,1%, 
considerado médio risco para a 
dengue. Porém, em algumas regi-
ões esse número foi ainda maior. 
O preconizado pelo Ministério 
da Saúde é 1%.

Os quarteirões sorteados estão 
distribuídos em 122 localidades 
cadastradas no Programa de 
Controle de Endemias, ou seja, 
serão realizadas visitas em todos 
os bairros do Município.

 Durante a realização do LIRAa 
é realizado técnica de pesquisa 
larvária sendo coletadas larvas em  
100% dos depósitos encontrados 
em cada domicílio, o que permite 
além de quantificar as amostras, 
identificar o tipo de criadouro, 
evidenciando a prevalência de 
criadouros em cada estrato. Sendo 
assim mesmo os imóveis que já 
foram visitados recentemente 
serão inspecionados novamente.

 A Secretaria de Saúde pede 
colaboração na recepção dos agen-
tes de endemias para a realização 

da vistoria, e solicita aos mora-
dores que são do grupo de risco 
ou que estejam com sintomas 
ou positivos para Covid-19 que 
informem o agente no momento 
da abordagem para inspeção do 
imóvel, neste caso a vistoria será 
realizada na próxima residência.

Esta atividade é fundamen-
tal para atualizarmos o índice de 
infestação por Aedes no Muni-
cípio, a partir destes dados a 
Secretaria de Saúde por meio 
do Setor Controle de Endemias 
programará ações de tratamento e 
outras ações intersetoriais neces-
sárias nas áreas de maior risco.

 “O combate à Dengue é dever 
de todos”, deve ser compartilhado 
entre a comunidade e os agentes 
de Endemias.

TISSIANE MERLAK l Com a eco-
nomia basicamente volta da à agri-
cultura, e com destaque nacional 
no setor, a região Oeste do Estado 
está, novamente, amargando uma 
triste safra. O motivo é a falta de 
chuva que está prejudicando as 
culturas de soja e milho.

Segundo o boletim do Deral 
(Departamento de Economia 
Rural) da Seab (Secretaria Esta-
dual da Agricultura e Abasteci-
mento), divulgado na terça-feira 
(11), as perdas estão crescendo 
a cada semana. Nos municípios 
que compõe o núcleo de Cas-
cavel, conforme o boletim, 82% 
da safra de milho é considerada 
ruim e 18% média. Já no núcleo 
de Toledo os dados não são muito 

diferentes: 80% da área plantada 
está em condição ruim e 20% em 
condição média no que se refere 
ao milho primeira safra.

Já em âmbito estadual os 
números são ‘um pouco melho-
res’. O boletim aponta que 29% 
da área é ruim, 39% dos grãos 
são considerados de média qua-
lidade e apenas 32% são bons.  Na 
semana passada, por exemplo, 
25% da safra de milho estava em 
condição ruim, 40% em condi-
ções médias e apenas 35% era 
considerada boa.

Em relação à soja, que já 
começa a ser colhida na região, 
a situação não é muito diferente. 
No núcleo do Deral em Casca-
vel 85% dos grãos plantados são 

considerados ruins e 15% de qua-
lidade média. Em Cascavel, até 
agora 7% da área plantada foi 
colhida. Em Toledo somente 5% 
da soja está em boas condições; 
30% está em condição média e 
65% em ruim, quando diz respeito 
à qualidade do grão, onde 3% da 
safra foi colhida até agora.

No Estado em relação à soja, no 
relatório anterior 31% da cultura 
era ruim; nesta já é 34%.  Conforme 
o Deral, 2% da soja foi colhida no 
Paraná região com 37% do grão 
em média condição e 29% boa.

Prejuízo
No início de janeiro, quando 
começou a colheita na região, 
a Coopavel divulgou dados de 

que a quebra nas culturas de 
soja e milho nas regiões Oeste 
e Sudoeste do Estado, a quebra 
da safra deverá ficar entre 50% 
a 55%. Conforme o presidente 
Dilvo Grolli, “são bilhões de reais 
que deixarão de circular e irrigar 
a nossa economia”.

Com essa estimativa de que-
bra, as perdas na área da Coopavel 
gerarão um prejuízo aos produ-
tores que plantaram soja de R$ 
2,4 bilhões e na safra de milho 
o prejuízo deve ultrapassar R$ 
175 milhões.

Ainda em dezembro, o Sindi-
cato Rural de Cascavel solicitou 
ao Município de Cascavel para 
que decretasse estado de emer-
gência, para que os agricultores 

que financiaram sua safra pudes-
sem renegociar seus contratos 
junto às instituições financeiras. 
“O agricultor investiu na safra, 
que deveria ser histórica. Muitos 
contraíram empréstimos para 
isso e agora devem amargar um 
prejuízo astronômico. Precisamos 
ajudar esses produtores”, disse o 
diretor do Sindicato, Paulo Valini.

Tempo
E para tristeza dos agricultores, 
segundo o Simepar não há previ-
são de chuvas substanciais para 
os próximos dias na região. O 
calor deve prevalecer e apenas 
chuvas espaças, como as que já 
vem ocorrendo nos últimos dias, 
deverão cair sobre a região.  

Na última edição, realizada em outubro do ano passado, Cascavel apresentou 
índice de 1,1%, considerado médio risco para a dengue

Cascavel realiza primeiro LirAa do ano

82% 
da safra de 

milho é ‘ruim’ 
em Cascavel

Boletim da Secretaria 
Estadual da Agricultura 

aponta que apenas 35% da 
área plantada está em boas 

condições no Paraná

AEN
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MUNICÍPIOS EM PRETO NO BRANCO

Celso
Romankiv

E-mail: celsoromankiv@gmail.com

Itaipulândia em Situação de Emergência
A estiagem que já dura vários meses causou a perda de praticamente toda a safra agrícola. Muitos produtores 
financiaram a produção e, em decorrência das condições climáticas desfavoráveis, não irão produzir o suficiente 
para sanar as dívidas. Para tentar amenizar a situação dos produtores a prefeitura de Itaipulândia decretou 
Situação de Emergência Pública. O Decreto 002/2022 possibilita aos colonos que tenham maior suporte jurídico 
para renegociar financiamentos e parcelamentos contraídos com os agentes financeiros em razão da safra.“In-
felizmente estamos passando por este difícil momento em que a colheita não traz bons resultados. Como Poder 
Público, iremos fazer de tudo para apoiar o homem e a mulher do campo. Além, é claro, de torcer para que a 
chuva venha logo, evitando mais perdas da produção e maior crise hídrica”, defendeu a prefeita Cleide Prates. 

Em tratamento
O vice-prefeito de Guaraniaçu José Gracioso foi diagnosticado no início 
desta semana com leucemia pela equipe médica da Uopeccan. Zé Gra-
cioso, como é chamado e conhecido por todos, já começou o tratamento 
com quimioterapia e ficará em regime de internamento na Uopeccan, em 
Cascavel, pelos próximos 30 dias. A doença está em estágio inicial. Assim 
como o prefeito de Guaraniaçu Osmário Portela, todos receberam a notí-
cia com apreensão mas também com esperança de uma rápida cura e 
recuperação. Fica aqui também a torcida e orações de toda a equipe do 
Jornal Preto no Branco para que tudo de certo. 

Apagão na 
mão de obra
Está faltando profissionais qualifica-
dos para trabalhar no setor de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares em 
Foz do Iguaçu. A afirmação foi feita 
pelo presidente do Sindhotéis, Marcelo 
Antônio Martini, em entrevista à Radio 
Cultura. Segundo ele, “os trabalhadores 
desligados durante a pandemia não 
retornaram, pois descobriram que 
poderiam trabalhar na informalidade 
com um ganho parecido, ficando mais 
tempo em casa”. Para atenuar o pro-
blema, o Sindhoteis deverá trabalhar 
no treinamento e qualificação dos 
trabalhadores da hotelaria e gastro-
nomia.  O presidente ressalta que o 
piso salarial da categoria em Foz do 
Iguaçu é acima da média nacional. 
O valor inicial pago na cidade é de 
R$ 1,5 mil. 

Reabertura do Parque em Assis
O Parque Municipal São Francisco de Assis em Assis Chateaubriand, que 
estava interditado desde o dia 20 de dezembro devido à estiagem, foi 
reaberto à população ontem(13). O Parque ficará aberto de terça-feira 
a domingo das 8h às 19h, não sendo permitido as seguintes atividades: 
confraternizações com realização de churrasco nos quiosques; vendedores 
ambulantes; uso de narguilé, entrar e pescar nos lagos, tendo inclusive 
placas orientativas que a água é imprópria.  

Aprendendo a tocar
Quem estipulou como meta para 2022 aprender um instrumento musical, 
dança ou arte em Santa Helena chegou a hora de colocar em prática. O 
departamento de Cultura está com as inscrições abertas para as oficinas 
de violão, viola caipira, acordeom, bateria, guitarra, canto, teclado, con-
trabaixo, banda marcial, fanfarra, ballet, grafite e teatr o sendo que toda a 
estrutura necessária é oferecida pelo departamento. “São diversas opções 
à disposição da população e convidamos a todos para conhecer o nosso 
trabalho e se tiver interesse, iniciar o aprendizado,” destaca a responsável 
pelo departamento de Cultura, Débora Schnorr. As aulas acontecem durante 
o dia e também e à noite de acordo com o planejamento de cada oficina.  

Parque Nacional do Iguaçu de aniversário
O Parque Nacional do Iguaçu, abrigo das Cataratas do Iguaçu, celebrou 83 anos de existência na ultima segunda-
-feira, dia 10 de janeiro e se consolida como referência na conservação da natureza e no turismo sustentável no 
mundo. O parque, que é um dos mais antigos do Brasil, protege uma área de 186 mil hectares de Mata Atlântica e 
uma rica biodiversidade, abrigando uma fauna localizada por mais de 12 espécies de anfíbios, 48 tipos de répteis, 
158 espécies de mamíferos, 175 de peixes, 390 espécies de aves e mais de 800 invertebrados identificados. 

Toledo tem o maior VBP do Paraná 
O município de Toledo tem o maior VBP (Valor Bruto da Produção) agrope-
cuário do Estado, de 3,4 bilhões de reais. Base do agronegócio do Paraná, 
o abate e venda de carnes de frangos e suínos voltaram a ganhar destaque 
nacional em 2021. No terceiro trimestre de 2021, o Paraná manteve a liderança 
nacional no abate de frangos, acumulando um terço da produção avícola 
do País, com 18,3 milhões de aves e 1,2 milhão de toneladas de carne e 
derivados. Além de liderar a produção avícola do País,o Paraná ocupa o 
segundo lugar na suinocultura, perdendo apenas para Santa Catarina e 
está entre os 10 maiores produtores brasileiros de carne bovina. Apesar 
da redução no primeiro e segundo trimestres, o abate de gado de corte 
no Estado foi maior entre julho e setembro, somando 299.848 cabeças.
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ESPORTES

Faltam 9 dias para o pontapé ini-
cial do Campeonato Paranaense 
e o Futebol Clube Cascavel segue 
com treinamentos diários e amis-
tosos. Esse período serve para 
que o técnico Tcheco conheça 
bem o elenco, principalmente 
os 9 reforços que chegaram para 
a temporada. Os dois Últimos 
assinaram contrato nesta semana. 
Foram apresentados o goleiro 
Fabrício Torres, de 21 anos, e o 
atacante Paulinho, de 22 anos. 

Fabrício, que tem passagens 
pelo Operário-PR e ano passado 
estava no Verê FC, vai disputar 
posição com os goleiros Dou-
glas, que já estava no grupo, e 
Héverton, que estava no Grêmio 
e voltou de empréstimo.  “Aqui 
é uma equipe muito boa, uma 
grande oportunidade para mim. 
O trabalho está sendo intenso, 
principalmente com os goleiros. 
É uma disputa muito sadia, estou 
sempre trabalhando forte para 
conquistar meu espaço”, disse 
Fabrício. 

Já o atacante Paulinho, apesar 

A Confederação Brasileira de 
Futsal confirmou Cascavel como 
sede da competição que será 
realizada entre os dias 16 e 19 
de fevereiro, com dois jogos por 
dia no Ginásio da Neva.

A Supercopa reúne os quatro 
campeões das principais com-
petições do país. O campeão 

da LNF  (Cascavel), da  Taça 
Brasil (Sorocaba), da Copa do 
Brasil (Ceará) e da Copa do Nor-
deste (ASEC- Caruaru). Todas 
as equipes se enfrentam na pri-
meira fase. Os dois melhores 
colocados vão para a grande 
final, valendo vaga na Liber-
tadores da América de Futsal, 

no final de abril, na Argentina.
Esta será a primeira vez 

na história que Cascavel irá 
organizar e sediar um  tor-
neio nacional de futsal.

“Será um orgulho para nós 
receber a Supercopa, um torneio 
tão importante. A diretoria se 
empenhou, junto a Federação 

Paranaense de Futsal e ao poder 
público, para trazer a competição 
para cá. Será uma grande festa 
para o torcedor e esperamos sair 
vitoriosos, mais uma vez”, disse 
Jefferson Zini, presidente Cascavel 
Futsal. A estréia do Cascavel será 
no dia 16 às 19h contra a equipe 
da ASEC/Caruaru(PE). 

Foz quer voltar a elite 
do futebol paranaense
O Foz do Iguaçu FC confirmou 
presença no arbitral do Campe-
onato Paranaense da Segunda 
Divisão. A reunião arbitral que 
será realizada por meio de vídeo 
conferência, no dia 27 de Janeiro. 
A expectativa é que 10 equipes 
disputem a competição que 
terá início provavelmente em 
Abril de 2022. Após a excelente 
campanha na temporada 2021, 
que além de garantir o acesso 
proporcionou o vice-campeonato 
estadual ao Foz do Iguaçu FC, a 
equipe iguaçuense trabalha em 
busca de parceiros para viabilizar 
o seu retorno à divisão de elite. 
O Campeonato Paranaense da 
Divisão de Acesso 2022, contará 
com a presença das seguintes 
equipes: Foz do Iguaçu FC, A.A 
IGUAÇU, Andraus Brasil, Apuca-
rana Sports, Aruko Sports Brasil, 
EC Laranja Mecânica, Foz Do 
Iguaçu FC, Prudentópolis FC, 
PSTC, Toledo EC e Verê FC.

Quadras fechadas
As quadras dos ginásios Ney 
Braga, Clarindo Bortolon (Vila 
Gaúcha) e do Centro de Aten-
dimento à Família (CAF) (Bairro 
Botafogo) utilizadas pelos cida-
dãos para a prática de atividades 
esportivas em Marechal Cândido 
Rondon ficarão fechadas até o dia 
23 de janeiro de 2022. A interrup-
ção ocorre em virtude do recesso 
de fim de ano nas repartições 
públicas municipais, bem como 
das férias de parte da equipe da 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
que retorna ao trabalho somente 
na próxima segunda-feira(17). A 
partir de então, a equipe respon-
sável vai limpar os ginásios para 
que os mesmos sejam locados 
a partir de 24 de janeiro. Além 
disso, haverá pintura na quadra 
do Ginásio Clarindo Bortolon.

Futsal feminino em Toledo 2022
A Prati-Donaduzzi de Toledo vai 
investir no Futsal Feminino em 
2022. Aproximadamente 300 
atletas entre 8 a 17 anos vão ser 
beneficiadas, e já começam a se 
preparar para as competições. A 
técnica Salete Dallanol, esclarece 
que historicamente a modalidade 
ainda precisa enfrentar barreiras, 
pois não é um esporte tão popular 
quando se trata de mulheres 
competindo, mas estão bem 
confiantes e animados. “A equipe 
pedagógica, diretoria, atletas, 
famílias estão todos muito 
felizes com a novidade de ter a 
confirmação da parceria com a 
Prati-Donaduzzi, isso demonstra 
o incentivo em nossas atletas 
e faz com que tenhamos muito 
orgulho, afinal  vamos  levar o 
nome de uma empresa que é da 
nossa cidade”. 

NOTAS ESPORTIVAS Cascavel será sede da 
Supercopa de Futsal

Competição vale vaga para a Libertadores da América de 2022

Cascavel Futsal quer vaga para Libertadores l Assessoria

Amistoso contra o Maringá FC l Assessoria

Cascavel entra na reta final de preparação para o Paranaense

de jovem, tem passagens pelo 
Sport, Porto-PE e em 2021 
defendeu o River-PI. Ele gosta 
de jogar pelas “beiradas” e será 
mais uma ótima opção para o 
técnico Tcheco. “Estou feliz e 
motivado com a oportunidade 
que o Cascavel está me dando. 
Me sinto feliz em representar 
esse grande clube e pretendo 
ajudar a equipe a alcançar os 
objetivos”, garantiu. Com os 
novos reforços, o time chega 

a 9 contratações na temporada

Amistosos
O Futebol Clube Cascavel perdeu 
para o Maringá por 2 a 1 na quar-
ta-feira (12), em mais um amistoso 
preparatório para a temporada de 
2022. O jogo aconteceu na Asso-
ciação da Coopavel, em Cascavel.

No primeiro tempo com os 
times titulares em campo o Casca-
vel venceu por 1 a 0. No segundo 
tempo, os técnicos colocaram em 

campo times alternativos e daí o 
Maringá foi quem levou a melhor 
virando o placar para 2 a 1.

O Futebol Clube Cascavel 
ainda tem um amistoso pre-
paratório, neste sábado (15), 
quando enfrenta novamente o 
Cianorte, desta vez em Cascavel. 
Até o momento o time treinado 
por Tcheco acumula duas der-
rotas, ambas para o Maringá, e 
um empate com o Cianorte, nos 
amistosos de pré-temporada. 
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Já parou para pensar
Que para recomeçar
É preciso acreditar?

Acredite na sua fé
E em tudo o que você mais quer
Resgate a união 
E a razão que vive no seu coração

Reforce seus laços
Retome seus passos
Reacenda seus sonhos
Reinvista na felicidade
Recomece de verdade

A vida fica bem maior
Quando rende um mundo melhor.

Um Ano Novo feliz
e próspero para você.

SAC - 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525
Ouvidoria - 0800 646 2519

Bráulio
Bessa, 
poeta e
escritor.
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Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE

N ovamente pacificado após 
a vitória da revolução de 
1930, ao menos quanto 
às ações militares, o país 
retomava seu ritmo nor-
mal, às voltas com a crise 

econômica e sofrendo com as defici-
ências estruturais do interior. 

Fatos positivos foram a abertura, pela 
Marinha, de uma agência em Guaíra, 
acima das Sete Quedas, e o registro da 
Cooperativa Agrária de Consumo de 
Responsabilidade Ltda – A Liberdade, 
em Vera Guarani, município de Paulo 
Frontin –, como a primeira do gênero 
aceita pelo poder público.

Um fator importante que permitiu 
ao general Mário Tourinho concretizar 
boa parte das medidas que determinou 
para o extremo-Oeste do Paraná foi ter 
nomeado para comandar a Prefeitura 
de Foz do Iguaçu, em março de 1931, o 
parnanguara Othon Mäder (1895–1974), 
ex-secretário de Terras do Estado, que 
tinha ótimo conhecimento sobre a região. 

Foi assim que o prefeito, por ação 
política, aceitou que uma cidade nas-
cesse do nada: Cascavel. Mäder, tam-
bém por ação política, seria no futuro 
ignorado na cidade que ele criou por ser 
adversário político de Moysés Lupion, 
que mandava em Cascavel nas décadas 
de 1940 e 1950.

Para varrer Mäder da história, 
criou-se a lenda de que a cidade de 
Cascavel não começou em 1930, nas 
terras de Jeca Silvério, mas no Cascavel 
Velho, propriedade rural iniciada em 
setembro de 1922 em antigo pouso 
ervateiro da obrage Domingo Barthe, 
abandonado desde 1901. 

Para cancelar Othon Mäder de vez, 
a rua de Cascavel que tinha seu nome 
foi alterada em 1963 para “Rua Vis-
conde de Guarapuava” por ação do 
PTB, partido adversário de Mäder, que 
o acusava de perseguir Getúlio Vargas 
e levá-lo ao suicídio. Medida justificá-
vel, porque pessoas vivas não podem 
ser nomes de logradouros públicos. 
Mäder morreu em 1974.

Ferrovia, a prioridade inviável  
Em 1930, a viagem de Guarapuava a 
Foz do Iguaçu, de carroça, demorava 
cerca de três meses, com a velocidade 
variando de acordo com o clima. O 
governo revolucionário assumiu o 
compromisso de construir rodovias 
e ferrovias que nem o Império nem a 
Primeira República deram conta. 

Em abril de 1931, as propriedades da 
Companhia Estrada de Ferro São Pau-
lo-Rio Grande foram incorporadas à 
Estrada de Ferro do Paraná, sepultando 
de vez sob uma grossa lápide de cor-
rupção, tramoia e frustração o sonho 
de integrar o Oeste pelos trilhos.

Desde pelo menos 1883 era priori-
dade no plano ferroviário do Império a 
ligação entre Ponta Grossa e o Paraguai, 
passando pela ainda inexistente Foz do 
Iguaçu. O plano era plantar trilhos entre 
Ponta Grossa e o Rio Iguaçu, margeando 
o Rio Jordão até sua foz no Iguaçu e a 
partir daí acompanhar o Iguaçu até sua 
foz no Rio Paraná. 

O plano foi feito sem nenhum estudo 
do território, que só começou a ser feito 
em 1889, com a criação da Colônia Militar 
do Iguaçu. Ignorando a imensidão de 
cursos de água às margens do Iguaçu, 
o projeto se arrastou sem sequência até 
sucumbir por inviabilidade.

Jeca Silvério vira latifundiário
Um mês após a chegada dos revolucio-
nários ao governo do Paraná, em 3 de 
novembro de 1930, Getúlio Vargas assume 
as funções de chefe do governo provisó-
rio. Nessa mesma data, Mário Tourinho 
cassa, com o decreto revolucionário nº 
300, a concessão outorgada à Compa-
nhia Brasileira de Viação e Comércio 
(Braviaco) para a colonização de terras.

Com a medida, Jeca Silvério dei-
xou de ser arrendatário das terras da 
Encruzilhada dos Gomes, passando a 
proprietário. Surge assim o esboço de 
um projeto: criar uma futura cidade. 

Silvério passa a distribuir terrenos 
a familiares, empregados e viajantes a 
caminho dos portos do Rio Paraná ou 

de volta de entregas já feitas a clientes 
da fronteira. A nova legislação pretendia 
evitar o controle estrangeiro da região de 
fronteira. A lei 19.842, de 12 de dezembro 
de 1930, restringia o acesso e permanência 
de empresas estrangeiras e trabalhadores 
estrangeiros em território brasileiro. 

Exigia, dentre outras coisas, que as 
empresas tivessem, em seu quadro de 
funcionários, no mínimo 2/3 de funcio-
nários brasileiros. Mas desestimulando 
os estrangeiros seria preciso estimular 
os brasileiros a ocupar os territórios 
liberados do controle externo. 

Apoio à colonização 
Também em dezembro de 1930 o governo 
do Paraná outorgava ao empresário 
Miguel Matte concessão para explorar 
madeira e erva-mate em vasta área de 
terras nas cercanias de Foz do Iguaçu. 
Dessa concessão brotariam várias das 
atuais cidades da chamada “Rota Oeste”, 
no trajeto Cascavel-Foz do Iguaçu. 

Em Aparecida dos Portos, como a 
futura Cascavel passou a ser chamada 
pelos religiosos, por iniciativa do prelado 
de Foz do Iguaçu, monsenhor Guilherme 
Thiletzek, o projeto de formar a cidade 
avançou com a conquista do telégrafo, 
em 20 de julho de 1931.

O telegrafista Bento dos Santos Barreto 
(1871–1938), a pedido do líder Jeca Sil-
vério, não expediu o primeiro telegrama 
como emanado da vila de Aparecida 
dos Portos. Substituiu o nome religioso 
por outro: Cascavel. 

“Alegou obedecer a uma antiga lei 
que determinava dar às novas vilas os 
nomes dos acidentes geográficos mais 
próximos. Tem início uma polêmica que 
irá durar décadas em torno do nome 
da cidade” (Alceu e Regina Sperança, 
Cascavel: Uma Santa na Encruzilhada).

Em Curitiba, uma polêmica ainda 
maior está começando. É a guerra política 
entre os paranistas e os gaúchos que 
hegemonizam o novo governo, adeptos 

da entrega de parte do Paraná a coloni-
zadores sul-rio-grandenses respaldados 
pela União. 

Antiparanistas em ação
O projeto antiparanista avançou em 
julho de 1931, quando Zeno da Silva 
e Ciro Silva reportaram ao governo 
haver desinteresse de Santa Catarina 
e Paraná em desenvolver a região do 
antigo Contestado e Oeste do Paraná.

Ciro Silva afirmava que as regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná e Santa 
Catarina estavam “em pleno abandono”, 
ameaçando os interesses do Brasil e a 
“unidade nacional” (jornal Gazeta do 
Povo, 23 de julho de 1931).

Os paranistas reagem às provoca-
ções de Zeno e Ciro Silva repudiando 
as afirmações de que o Paraná havia 
abandonado suas regiões Oeste e Sudo-
este. Alegavam que embora o controle 
da fronteira fosse de responsabilidade 
da União, o povoamento induzido pelo 
Estado estava em plena marcha.

Os dirigentes paranistas afirmaram 
que a região da faixa de fronteira era de 
responsabilidade do governo federal, 
mas admitiam que o Paraná “não dis-
punha das grandes somas necessárias 
para efetivar a colonização e estabelecer 
limites com a Argentina”.

Fazendo retornar ao patrimônio 
público as concessões confiadas a 
empresas estrangeiras e de coloniza-
ção cujos projetos não tiveram êxito, o 
Paraná assegurou que estava cumprindo 
a sua parte.

O ano de 1931 foi especialmente trau-
mático para o Brasil. O ano começou com 
uma rebelião de soldados, resultando 
em troca de tiros com a Força Pública 
em Niterói (RJ). 

Nas capitais, onde não ocorreram as 
mudanças prometidas, os trabalhadores 
continuavam descontentes. Sentiram 
que foram usados para fazer uma revo-
lução que não era sua. 

Sem habilidade política, o general Mário 
Tourinho não soube enfrentar no governo 

do Estado a pressão antiparanista 

Mäder criou 
Cascavel, mas 
foi cancelado

A ferrovia projetada entre Ponta Grossa e o Paraguai ignorava centenas de cursos de água que seria 
preciso transpor para realizar a obra. No destaque, Othon Mäder
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VARIEDADES

CRUZADA

HUMORSAÚDE

HORÓSCOPO DA SEMANA
Áries (21/3 a 20/4)
Você tende a estar mais bem disposto e cheio 
de energia, ariano. É uma ótima semana para 
inícios e novidades. Assuntos ligados ao tra-
balho ganham destaque e você tem tudo para 
abrir novas portas e criar oportunidade. Mas é 
importante acalmar a mente para ouvir melhor 
seu coração ao tomar decisões importantes.

Touro (21/4 a 20/5)
A vida precisa de pausas, taurino, e por mais 
que seja uma semana mais agitada e dinâmica 
para a maior parte das pessoas, para você é 
importante encontrar momentos de silêncio 
e desaceleração. Cuidado com as ilusões no 
campo afetivo e lembre-se de sempre saber o 
que quer antes de ceder às vontades dos outros.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
É hora de fazer as pazes consigo mesmo, 
geminiano, e seguir em frente sem dores ou 
culpas. A retrogradação que vem por aí do seu 
regente Mercúrio vai ajudar a repensar caminhos 
e retomar projetos importantes, especialmente 
de trabalho. 

Câncer (21/6 a 21/7
Você pode se sentir mais ansioso e agitado, can-
ceriano. E justamente por isso é bom ter algumas 
válvulas de escape, como praticar algum esporte, 
para evitar tensões maiores. Os assuntos de tra-
balho e relacionamento estão em destaque e é 
hora de sentar para planejar melhor seu futuro.

Leão (22/7 a 22/8)
Você pode retomar contatos, amizades, contratos 
e parcerias nas próximas semanas, leonino. 
Por isso, que tal já sentar e fazer uma lista das 
pessoas com quem gostaria de retomar algum 
papo? O céu da semana favorece estudos e 
trabalho, e coisas que eventualmente consigam 
conciliar ambos.

Virgem (23/8 a 22/9)
Uma nova fase de revisão vem por aí, virgi-
niano. Especialmente nos assuntos de trabalho 
e rotina, é hora de repensar e ajustar o que for 
preciso para que seu ano seja mais produtivo e 
saudável. Você pode se sentir mais livre e cheio 
de energia para tocar novos e antigos projetos.

Libra (23/9 a 22/10)
Cuidado para não sair por aí confiando em tudo 
que os outros dizem, libriano. Cheque a fonte, 
ouça atentamente não só com os ouvidos, 
mas também com o coração. Confie em sua 
intuição e não crie expectativas altas demais, 
especialmente no que diz respeito aos outros.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Tome cuidado com o excesso de expecta-
tivas, escorpiano, com o risco aumentado 
de distração e ilusão. Preste atenção no 
que está fazendo para evitar negligências 
e imprudências. Não é hora de fazer nada 
que não tenha certeza. Portanto, na dúvida, 
peça tempo para pensar.

Sagitário (22/11 a 21/12)
É hora de repensar a forma como se relaciona, 
sagitariano, incluindo o que espera e o que pode 
oferecer pra os outros. Um momento de opor-
tunidade de diversão, ótimo para repensar a 
forma de ter prazer em sua rotina. Contatos 
antigos podem ser retomados.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Um momento para cuidar melhor de você, 
capricorniano. Cuidar mais da casa e da família 
também. O céu da semana pede mais intros-
pecção, contato com as pessoas queridas e 
conversas sobre os temas importantes. Você 
pode retomar uma velha ideia sobre algo que 
inclui investir em você ou em sua casa.

Aquário  (21/01 a 19/2)
Um bom momento para repensar a forma como 
se comunica, aquariano. Aproveite para sentar 
e retomar conversas importantes. A semana 
pode ser mais movimentada e produtiva, mas 
é importante encontrar tempo para cuidar de 
você e de sua saúde.

Peixes (20/02 a 20/3)
Um bom momento para estar com amigos, pis-
ciano. As conversas tendem a ser inspiradoras e 
ajudar na definição dos projetos futuros. Cuidar 
do dinheiro é essencial para que seus projetos se 
realizem. Atenção especial aos gastos e pense 
bem como você pode guardar mais dinheiro 
ao longo do ano.

 Aprender a ter uma rotina de sono é 
uma prática que pode ajudar quem sofre 
de insônia e outros distúrbios do sono. 
Dormir mal pode causar efeitos nocivos 
significativos à saúde, incluindo maior 

risco de desenvolvimento de obesidade, 
diabetes, dificuldade de aprendizado, 
dificuldade de retenção de memória, 
mau humor e muito mais.

A rotina de sono também é uma 

atividade familiar que afeta o bem-estar, o 
desenvolvimento e a saúde de crianças. Por 
isso, precisa ser levada em consideração 
desde a infância. Confira 14 dicas para 
obter uma boa rotina de sono.

Tempo da frase
A professora chega para o 
Joãozinho e diz:
 - Joãozinho qual é o tempo da 
frase: Eu procuro um homem fiel?
 E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!

Frases da pandemia
- É tanto álcool na mão que o 
fígado já está até com ciúmes.
- As aulas virtuais parecem sessão 
de espiritismo: “Carlos, você está 
aí? Carlos, se estiver, fale alguma 
coisa!”
- Quando tudo isso terminar vou ficar 
uns 15 dias sem aparecer em casa!
- Eu comi 11 vezes, dei 5 cochilos e 
ainda é hoje!
- Juntos vamos sair dessa... Uns 
gordos, outras grávidas, outros 
loucos e muitos divorciados, mas 
vai passar!
- Tô quase me enfiando na máquina 
de lavar, só para dar umas voltas.
- Não vejo a hora de passar para o 
regime semiaberto.

- Estamos igual pinto de granja. Se 
apaga a luz nós dorme, se acende 
nóis come.

Mulheres no céu
Chegaram 100 mulheres no céu e 
Deus disse:
- Quem já mexeu no celular do 
marido escondido chegue mais perto.
Noventa e nove mulheres se 
aproximaram, só uma ficou. 
E Deus disse:
- Traga a surda também!

Mosquitos no quarto
O menino chamou o pai no meio da 
noite e disse:
- Pai, tem muitos mosquitos no 
meu quarto!
- Apague a luz que eles vão 
embora, filhote! — diz o pai, 
carinhosamente.
Logo depois apareceu um vaga-
lume. O menino chamou o pai 
outra vez:
- Pai, socorro! Agora os mosquitos 
estão vindo com lanternas!

Como ter uma boa rotina de sono? Confira dicas

l 1. Tenha horário para dormir
Criar uma rotina definindo um horário para dormir ajuda 
a pegar no sono mais facilmente. Isso porque o corpo tem 
o próprio sistema regulatório chamado ritmo circadiano. 
Esse ciclo biológico mantém o corpo em alerta durante o 
dia e com sono durante a noite.

l 2. Durma de sete a oito horas por noite
É importante dormir de sete a nove horas por noite. Um 
estudo demonstrou que essa é a duração de sono ideal para 
adultos. Outra pesquisa mostra que adolescentes precisam 
de pelo menos oito horas de sono. Essa fase é especial-
mente crítica, porque, na adolescência, o corpo está pas-
sando por uma série de mudanças físicas que dependem de 
sono suficiente.

l 3. Exponha-se à luz durante o dia e 
          evite-a ao entardecer e escurecer
A luz influencia o ritmo circadiano do corpo, que regula 
o sono e a vigília. A exposição à luz irregular pode levar à 
desregulação do ritmo circadiano, dificultando o sono e a 
vigília. Durante o dia, expondo o seu corpo a luz, ele fica em 
estado de alerta. À noite, a escuridão prepara o corpo para 
dormir.

l 4. Diminua a temperatura do ambiente
A temperatura corporal muda quando começamos a dor-
mir. A temperatura central diminui, enquanto a tempera-
tura das mãos e dos pés aumenta. Se o quarto estiver muito 
quente, pode atrapalhar sua rotina de sono. Na hora de dor-
mir, você pode trocar o cobertor por um mais fino ou evitar 
banhos muito quentes logo antes da hora de se deitar.

l 5. Use o método respiratório “4-7-8”
O método “4-7-8” é um método de respiração simples, mas 
é um dos poderosos hábitos de sono, pois promove tran-
quilidade e relaxamento, e por isso pode ser utilizado para 
ajudar a manter em dia sua rotina de sono. Mas ele pode ser 
praticado sempre que a pessoa sentir estresse ou ansiedade.
Passo a passo
Primeiro, coloque a ponta da língua atrás dos dentes da 
frente; Expire completamente pela boca e faça um som 
de whoosh; Feche a boca e inspire pelo nariz enquanto 
conta mentalmente até quatro; Prenda a respiração e conte 
mentalmente até sete; Abra a boca e expire completamente, 
fazendo um som de whoosh e contando mentalmente até 
oito; Repita esse ciclo pelo menos mais três vezes.

l 6. Pratique yoga, meditação e atenção plena
O estresse gera dificuldade para dormir. Yoga, medita-
ção e prática de mindfulness (atenção plena), por outro 
lado, ajudam a acalmar a mente e a relaxar o corpo. Além 
disso, estudos mostram que essas práticas ajudam a 
dormir mais rápido.

l 7. Não olhe para o relógio
É normal acordar no meio da noite. No entanto, a incapa-
cidade de voltar a dormir pode arruinar uma boa rotina de 
sono. As pessoas que acordam no meio da noite costumam 

ficar olhando o relógio e acabam ficando obcecadas com 
o fato de não conseguirem voltar a dormir. Esse comporta-
mento pode causar ansiedade e levar à insônia.

l 8. Evite cochilos durante o dia
Devido à má qualidade de sono durante a noite, as pessoas 
com insônia tendem a ter sono durante o dia, o que geral-
mente as leva a tirar cochilos.
Enquanto cochilos de curta duração têm sido associados 
a melhorias no estado de alerta e bem-estar, há opiniões 
contraditórias sobre os efeitos do cochilo no sono noturno.

l 9. Preste atenção no seu prato
Uma pesquisa mostrou que as refeições com alto teor de 
carboidratos podem ser prejudiciais para uma boa noite de 
sono. Uma revisão de estudos concluiu que, embora uma 
dieta rica em carboidratos possa levar você a dormir mais 
rápido, não será um sono tranquilo. Em vez disso, as refei-
ções com alto teor de gordura podem promover um sono 
mais profundo e mais tranquilo.

l 10. Ouça música relaxante
A música pode te ajudar com a rotina de sono e noites 
mais tranquilas. Pode até mesmo ser usada para melhorar 
distúrbios crônicos do sono, como a insônia. Um estudo 
com 24 adultos jovens demonstrou que a música relaxante 
promove um sono mais profundo.

l 11. Exercite-se durante o dia
A atividade física é frequentemente considerada bené-
fica para o sono saudável. O exercício pode aumentar a 
duração e a qualidade do sono, aumentando a produção de 
serotonina no cérebro e diminuindo os níveis de cortisol, o 
hormônio do estresse, de acordo com estudo.

l 12. Fique confortável
Um colchão e roupa de cama confortáveis têm um efeito 
notável na profundidade e qualidade do sono. Um colchão 
de tamanho médio e firme demonstrou afetar positiva-
mente a qualidade do sono e prevenir distúrbios do sono 
e desconforto muscular. A qualidade do seu travesseiro 
também é crucial. Pode afetar sua curva no pescoço, tem-
peratura e conforto. 

l 13. Desligue todos os eletrônicos
Usar dispositivos eletrônicos tarde da noite é terrível para 
a rotina de sono. Assistir à TV, jogar videogames, usar um 
telefone celular e redes sociais pode prejudicar significativa-
mente o sono. Isso se deve principalmente à luz azul oriunda 
desses aparelhos. É recomendável que você desligue todos 
os aparelhos eletrônicos e guarde computadores e telefones 
celulares para garantir um local silencioso, livre de distrações. 
Isso te ajudará a manter em dia sua rotina de sono.

l 14. Tente aromaterapia
A aromaterapia envolve o uso de óleos essenciais. Uma revisão 
sistemática de 12 estudos revelou que a aromaterapia foi efi-
caz na melhoria da qualidade do sono. Além disso, a lavanda 
pode ter efeitos positivos e ajudar a dormir mais rápido. 
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PONTO FINAL

Identidade na Agência do Trabalhador
A partir de agora a Agência do Trabalhador de Cascavel passará a fazer carteira de identidade em 
sua sede, na Rua Paraná, 3648, no centro. O convênio entre a Agência do trabalhado, Prefeitura de 
Cascavel e Secretaria da justiça, Família e Trabalho, foi assinado terça feira (11).  Através deste 
convênio serão priorizadas as pessoas inscritas nos CRAS(Centros de Referência em Assistência 
Social) no CAD único e Conselho Tutelar. São famílias em situação de vulnerabilidade social. A 
confecção do documento será feita sempre as quintas e sextas-feiras, a tarde. Inicialmente 16 
documentos serão emitidos por dia, mas o número poderá aumentar ao longo do convênio. A 
emissão será feita somente para os interessados encaminhados pelos CRAs. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
EXCLUSIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ: 
44.224.367/0001-64, torna público que irá requerer ao Instituto 
Água e Terra (IAT), a Licença Prévia para Fabricação de tintas, 
vernizes, esmaltes e lacas a ser implantada na rua Alcides Amadeu 
Meassi nº 321, Bairro Albino Nicolau Schmidt, Cascavel - Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
MECATRONICA ELETRO-MECANICA LTDA, inscrito no CNPJ 
sob n° 05.313.370/0001-00, torna público que irá requerer a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Prévia para a 
atividade de Manutenção e reparação de veículos automotores 
de grande porte, a ser implantada na Rua Emílio de Menezes, 
186, Cascavel – PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ODAIR SAULO KATSCKI – ME; CNPJ: 18.155.814/0001-60, 
torna público que irá requerer à IAT, a Licença Simplificada para 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, a ser 
implantada na rua Odontologia Nº 105, bairro Universitário, 
Cascavel - Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA
VEDANA & CIA LTDA-ME; CNPJ: 19.213.104/0001-02, torna 
público que irá requerer à Secretaria Municipal do meio Ambiente 
de Cascavel - Paraná, a Licença Prévia, para Manutenção e repa-
ração de veículos automotores de grande porte; manutenção 
de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésti-
cos, comércio varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos elétricos, a ser implantada na Rua Serra do Cadeado, 
509 – Bairro Cataratas - Cascavel/PR. 

Curso de idiomas
Estão abertas até o fim de fevereiro as matrículas para o PEL (Programa 
de Ensino de Línguas) da Unioeste. São ofertados os cursos de Inglês, 
Espanhol, Francês, Italiano e Língua Portuguesa: Produção Textual e 
Gramática. Podem participar crianças a partir de 7 anos, adolescen-
tes e adultos. Os cursos acontecem no campus de Cascavel e tem 
carga horária de 80 horas/aula, com um encontro semanal. Não há 
a necessidade de pagamento de mensalidade, apenas de uma taxa 
de inscrição, que é de R$ 400,00 para a comunidade acadêmica da 
Unioeste e de R$ 450,00 para o restante do público, além da compra 
dos materiais de estudo. Mais informações pelos telefones (45) 3220-
3161 e (45) 99808-7352, ou pelo e-mail cascavel.pel@unioeste.br.

Vaga de estágio
O Procon de Cascavel está com vaga de estágio aberta para alunos do 
curso de direito. O horário é das 8 às 14 horas ou das 11 às 17 horas. 
O início é imediato. Interessados podem enviar mensagem para (45) 
9.9952-1357 ou currículo no e-mail cartorioprocon@cascavel.gov.pr.br

R$ 32 milhões em investimentos
O secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Romulo Marinho Soares, esteve na terça-
-feira (11) em Cascavel. Ele anunciou investimentos no valor de R$ 32 milhões na cidade. Dentre 
as melhores está a sede própria do 5º Comando Regional, a Escola de Formação de Soldados da 
Polícia Militar, a construção da Delegacia Cidadã, o projeto de vídeo monitoramento Olho Vivo, a 
entrega de 10 motos BMW para a Polícia Militar e o anúncio da entrega outras 20 motos para a PM.

Na porta 
do hospital
Um parto no interior de 
uma viatura do Consamu 
foi realizado na madrugada 
desta quarta-feira (12), 
em Cascavel. A mãe é 
de Catanduvas e deu à 
luz em frente ao HUOP 
(Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná). A 
criança, do sexo feminino, 
juntamente com a mãe, 
passam bem. A equipe de 
socorristas foi composta 
pelo condutor Willian, pela 
enfermeira Ana Paula e 
pelo médico Irigonhe.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA

YOUNG AUTO PECAS E SERVICOS LTDA; CNPJ: 03.784.821/0001-
54, torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do 
meio Ambiente de Cascavel - Paraná, a Renovação da Licença 
Simplificada para Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos Automotores, a ser implantada na RUA PEDRO CAR-
LOS NEPPEL Nº 490, Bairro Jardim Itamaraty, Cascavel - Paraná.


