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Como o covid-19 afetou a sua atividade?

Estiagem severa
O Paraná vive a pior estiagem desde que o Simepar começou a monitorar as condições do tempo, 

em 1997.  A baixa precipitação já dura 10 meses e as previsões não são animadoras para os próximos 
meses. No Oeste, a situação mais crítica está em Medianeira e fi ca evidente na reduzida vazão de 

água nas Cataratas do Iguaçu. Em Cascavel, o sistema também sente a falta de chuvas.
Geral |Páginas 06

“Por enquanto não há 
previsão para a fl exibilização 

das regras sanitárias”

Cascavel | Páginas 10 e 11

Empresários e profi ssionais liberais contam como está sendo o recomeço das 
atividades em meio aos estragos provocados pela pandemia.

Guto Silva
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“Por enquanto não há 
previsão para a fl exibilização 

das regras sanitárias”

Guto Silva
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Que nesta época de grandes 
difi culdades, prevaleçam o amor, a fé 

e a esperança no coração de cada 
pessoa.Mensagem do Preto no Branco 

a todos os clientes e leitores. 



2. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 10 DE ABRIL DE 2020

FIQUE LIGADO
CHARGE

O crescimento do agronegócio paranaense é fruto de 
fatores naturais, como solo fértil, topografi a favorável, 
clima generoso e abundância hídrica, de iniciativas 
acertadas de agentes e instituições públicas e entida-
des e empresas agrícolas, somadas à tradição, vocação, 
dedicação, visão e tecnologia dos produtores rurais.   

Entre as ações decisivas para o melhor aproveita-
mento do potencial produtivo do Estado, se destaca-
ram o fortalecimento e modernização de cooperativas 
e empresas agropecuárias, visando o fornecimento de 
insumos, equipamentos, orientação técnica e merca-
do seguro e compensador aos agricultores.

As cooperativas, mesmo já sendo as maiores res-
ponsáveis pela transformação e exportação de alimen-
tos do Paraná, estão anunciando investimento recorde 
de 3,8 bilhões de reais ao longo de 2020, dos quais  mais 
de 90% em unidades localizadas no próprio Estado e o 
restante no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo.  O volume de investimentos será dividido entre 
216 grandes, médias e pequenas cooperativas agrope-
cuárias, integrantes da Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar), sendo 75% superior aos 
recursos aplicados em 2019 e quase o dobro da mé-
dia dos anos anteriores da última década, totalizando 
cerca de dois bilhões de reais. Conforme dirigentes do 
Sistema Ocepar, a maior parte dos investimentos ou 
2,1 bilhões de reais, será destinada às diversas cadeias 
produtivas da agroindústria paranaense. 

Desse total, mais de 3/4 dos recursos serão concen-
trados na transformação da soja, ou 524 milhões de re-
ais, enquanto a 449 milhões serão destinados ao abate 
de aves, 380 milhões ao abate de suínos e 271 milhões 
de reais à produção de lácteos. De acordo com estima-
tiva da instituição, cerca de 35% dos investimentos ou 
1,35 bilhão de reais serão destinados à infraestrutura 
de armazenagem, logística e produção e distribuição 
de energia elétrica, utilizando fontes alternativas.

 Atualmente as cooperativas agropecuárias do Pa-
raná já respondem por mais de 50% da capacidade 
estática de armazenagem de grãos, carnes e derivados 
do Estado, totalizando 16,1 milhões de 31 milhões de 
toneladas, segundo o Sistema Ocepar. Com o inves-
timento previsto para este ano, o objetivo é ampliar 
essa capacidade em 10%, atingindo a 17,7 milhões de 
toneladas. Conforme o Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), os investimentos do setor de-
vem elevar a produção da indústria de alimentos, que 
em 2019 teve sua maior expansão anual, de 8,8%, na 
comparação com 2018. O levantamento do instituto 
abrangeu o abate de animais e produção de carnes e 
derivados, pescados, biscoitos, achocolatados, balas, 
condimentos, massas, pães, sucos concentrados, óle-
os, laticínios, alimentos à base de milho, trigo, arroz, 
café e açúcar, entre outros setores, em todo o Estado. 
Maior produtor de carne de frango, com abate recor-
de de 1,87 bilhão de aves em 2019, o Estado também 
busca liderança nacional na produção e exportação de 
carne suína e derivados. 

Para isso, estão colaborando muito cooperativas 
agropecuárias e grandes agroindústrias do Oeste do 
Estado, aproveitando a capacidade dos produtores 
rurais da região, na transformação de proteína vegetal 
em proteína animal e contribuindo para superação da 
crise do Covid-19, em benefício de toda sociedade, pa-
ranaense e brasileira.

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

O cooperativismo 
e o crescimento do 
agronegócio paranaense

Dilceu Sperafi co

Esta semana come-
çou a chamada re-
tomada econômica 
em Cascavel. Gran-
de parte das em-
presas pode voltar 
às atividades. Essa 
retomada da econo-
mia não será fácil. 
Até por que existe a possibilidade de outras 
paradas mais pra frente, quando os casos 
de covid-19 se acentuarem. Esperemos que 
não seja preciso, pois todos precisamos tra-
balhar.

Apesar de muito necessário para conter o 
avanço da pandemia, esse distanciamento 
social paralisa toda a cadeia produtiva da 
cidade, principalmente pela contração de 
consumo, além do fechamento de serviços 
recreativos, escolas e faculdades. E os seto-
res produtivos mais afetados são as micro, 
pequenas e médias empresas, que represen-
tam a grande maioria.

Uma rápida revisão do que aconteceu na 
China pode ilustrar como a crise afetará 
as pequenas e médias empresas na região. 
Na China elas também constituem grande 
parte das empresas e geram a maioria dos 
empregos. Uma pesquisa realizada em fe-
vereiro, com uma amostra de 995 pequenos 
e médios empreendimentos, mostra nú-
meros preocupantes: 30% reduziram sua 

renda em mais da 
metade; 28% rela-
taram queda entre 
20% e 50%; um terço 
informou que eles 
poderiam permane-
cer abertos por ape-
nas um mês com seu 
fl uxo de caixa atual; 

e menos de 10% podem permanecer aber-
tos por mais de seis meses. Entre as causas 
da pressão fi nanceira, mencionam o paga-
mento de salários e previdência social em 
63%, seguido pelo pagamento de aluguéis e 
créditos, com 14% cada.

Os resultados da experiência chinesa aju-
dam a delinear que precisamos de um con-
junto de medidas para combater o impac-
to econômico do vírus na região. Medidas 
para garantir a continuidade da cadeia de 
pagamentos. Em relação ao fl uxo de crédi-
tos, as empresas menores devem ter liqui-
dez imediata para superar a pressão das 
obrigações salariais.

Os governos, tanto federal, estadual, 
quanto municipal estão se saindo bem com 
algumas respostas rápidas à contenção da 
pandemia no aspecto sanitário, mas preci-
sam estabelecer estratégias de saída agora, 
com instrumentos para recuperar a ati-
vidade produtiva, uma vez que se consiga 
achatar a curva de contágio.

10 de abril
1957 - Em atrito com a Prefeitura, 
desaparece o livro de atas da Câmara 
Municipal.
1970 - Brasil e Paraguai celebram 
convênio para viabilizar a construção 
de Itaipu.
 
11 de abril
1974 - Criado o Corpo de Bombeiros 
em Cascavel.

12 de abril
1919 - Nasce 
em Irati (PR) a 
primeira pro-
fessora casca-
velense, Geno-
veva Boiarski 
(foto).

13 de abril
Dia do Hino Nacional Brasileiro
1911 - Nasce em Avaré (SP) o primei-
ro presidente da Câmara de Cascavel, 
Dimas Pires Bastos.
1946 - Fundação da Industrial Ma-
deireira Colonizadora Rio Paraná S/A 
(Maripá).
1963 - Fundação do Cascavel Country 
Clube.

15 de abril
1912 - O Titanic naufraga no Oceano 
Atlântico após a colisão com um 
iceberg.
1993 - Criada a Fundetec (Fundação 
para o Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico de Cascavel).

16 de abril
1936 - Governador Manoel Ribas 
ofi cializa o primeiro perímetro urbano 
de Cascavel, com 1.001 hectares 
(Patrimônio Municipal de Aparecida 
dos Portos).

17 de abril
1971 - Fundação da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae).
1985 - Criado o Município de São 
José das Palmeiras. 
1990 - Criado o Município de Maripá. 

E-mail: dilceu.joao@uol.com.br
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POLÍTICA
Miguel
DIAS

E-mail: jornalismo@pretonobranco.com.br Paulo e Lílian no paredão

Mão na cumbuca
O apresentador Oziel Luis, do Patriota, 
mexeu com marimbondo de novo. Em rit-
mo de campanha arrecadando alimentos 
no Tempo Quente, da Tarobá, fez desa-
fi o nesta quarta-feira (8), aos prefeitos, 
vices, secretários, vereadores e cargos 
comissionados em geral. Quer que apa-
reça um “sacudo” liderando campanha 
de redução salarial dos agentes. Traba-
lhadores desempregados e empresários 
quebrados agradeceriam, garante Oziel 
Luis. Por enquanto Paranhos não cogita 
lançar mão da medida. Nem os legisla-
dores de Cascavel.

Josias indeciso
O ex-vereador Josias Sousa (MDB), é um 
dos exonerados na segunda-feira pas-
sada que já estão de volta aos cargos 
na prefeitura. Ele retornou à pasta de 
Esporte e Cultura, onde é gerente, ainda 
sem saber se concorrerá ao Legislativo, 
principalmente por crer no adiamento 
da eleição. Em tempos de coronavírus, a 
possibilidade de o pleito melar cria corpo 
no meio político do país.

Paranhos dominando 
Informação não checada fez a co-
luna errar ao citar na última terça-
-feira (7) o vereador Mauro Seibert 
(Progressista), como integrante da 
Comissão de Finanças, do Legis-
lativo. Ela analisará o parecer do 
TCE recomendando aprovar, com 
ressalvas, as contas de 2017 do 
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). 
O trio correto é o contador Mazzuti,  
Misael Junior e Rômulo Quintino. O 
detalhe é que são todos do mesmo 
PSC, partido da autoridade fi sca-
lizada. O presidente da Câmara, 
Alécio Espínola (PSC), já foi alerta-
do e fi cou de examinar o assunto. 
Alteração à vista.

Roman alerta 
O deputado federal Evandro Roman, 
pré-candidato do Patriota a prefeito de 
Cascavel, explica o que é falado no Con-
gresso a respeito. Segundo ele, os líderes 
partidários encaminham entendimento 
defi nindo a não prorrogação de manda-
tos para gerais em 2022. O adiamento 
é cogitado para, no máximo, 40 dias 
após a data do segundo turno. A medida 
judicial transferindo ao combate anti-co-
ronavírus R$ 3 bilhões do fundo eleitoral 
e partidário, complicou o debate.

Contrato milionário  
Leonaldo Paranhos vai pagar 
R$ 2.740.000,00 para a empresa paulista 
Logit Engenharia Consultiva Ltda. fazer o 
Plano Municipal de Mobilidade Urbana e o 
Projeto Ação Imediata no Trânsito, exi-
gências da legislação federal. No grupo 
CascavelSemDono, o agrônomo Mario de 
Sá (foto) pergunta por que Paranhos não 
utiliza o potencial técnico da equipe do 
Instituto de Planejamento de Cascavel e 
a do time da Cettrans/Transitar, respec-
tivamente. A economia para as fi nanças 
da prefeitura em tempos tão difíceis seria 
expressiva. Com a palavra Tales Riedi 
Guilherme (foto abaixo), sobrinho do su-
perintendente da Acesc, Beto Guilherme, e 
o novo chefe do IPC.

Menos de 48 horas depois de 
publicar decreto com cerca de 30 
exonerações, o prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC), autorizou a volta 
de mais da metade dos demitidos. 
O gestor explicou na imprensa que 
não tinha conseguido tempo e só 
pode conversar com os rastela-
dos depois da dispensa coletiva. 
Alguns fi carão fora da eleição 
de vereador. Outros disputarão o 
Legislativo e poderão continuar 
nomeados até junho.

Eleitorais & Eleitoreiras 
☆ A bancada do Partido Liberal tem os 
vereadores Celso Dalmolin, Aldonir Ca-
bral e Rafael Brugnerotto. Por ora, alinha-
dos com o governo Paranhos e apoiando 
a reeleição dele. 

☆ Emílio Martini já está de volta ao 
cargo na Seaso. Foi um dos exonerados 
relâmpagos. Integra a equipe que entre-
ga cestas básicas às famílias cadastra-
das. Os relatos de agradecimento são 
emocionantes.

Crítica faz parte da democracia e tudo a gente deve acatar, avalia Porto. “Neste 
caso da Covid-19 prefi ro apostar na ciência indicando o isolamento horizontal, 
garantindo que as pessoas tenham saúde e sigam me criticando, em vez de 
afi rmar ser apenas uma gripezinha. Sigo entendendo prematura a reabertura, 
pois o pior pode estar por vir e as consequências serão inapeláveis” considera.  

Na opinião de Lílian, a experiência mundial no combate ao coronavírus passa 
pelo isolamento horizontal. “A defesa prima pela saúde de todos, ainda que 
seja medida antipática e impopular, na visão de alguns” complementa. Em 
relação ao salário de R$ 19 mil, Lílian sustenta que são os vencimentos de 
pós-doutora no topo e fi nal da carreira universitária. “O que na verdade está 
por traz de todo este debate é um profundo preconceito pelo servidor público 
e por uma concepção de estado com políticas públicas assertivas”, arremata.

Saber apanhar

Preconceito profundo

Única mulher no atual grupo de pré-candidatu-
ras à prefeitura de Cascavel, a advogada Inês 
de Paula (foto), presidente do Progressista, se 
declara satisfeita com os resultados do traba-
lho no partido. Ela confi rma nominata comple-
ta de futuros candidatos ao Legislativo, entre 
os quais o vereador Mauro Seibert e nenhum 
outro detentor de mandato. “Filiamos dezenas 
de pessoas que querem dar sua contribuição 
na política pública de Cascavel. O que nos dei-
xa felizes é a fi liação de muitas mulheres. Por-
tanto, vamos participar do pleito eleitoral com 
garra e determinação. Meu agradecimento ao 
Progressista, partido que dará oportunidade 
de o povo decidir o que quer para o município”, 
avalia Inês.

Funcionários antigos e graduados na Unioeste, o casal Paulo e Lilian Porto 
somam renda mensal na casa dos R$ 40 mil e ninguém teria nada a ver com 
isso, pois garantem que cada centavo é legal e honesto. Ele está vereador e 
pré-candidato a prefeito do PT, enquanto a esposa caminha rumo à disputa de 
vaga na Câmara Municipal. Aí confusão. O viés político acentuou a exposição 
e os dois estão apanhando nas mídias sociais, criticados porque discordam 
do Decreto Municipal liberando parte do comércio. A dupla apoia a ação judi-
cial do Ministério Público pedindo fechamento imediato das lojas outra vez.

Paulo, Lilian e deputado Lemos (PT) Divulgação

Metade dos 
exonerados voltaram

Progressista 
vivo em Cascavel
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GERAL

PARANÁ 
PRODUTIVO 

Exportações de frango
As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 349,5 mil to-
neladas em março, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal 
. O número é 2,6% superior ao registrado no mesmo período do ano 
passado, quando foram exportadas 340,5 mil toneladas. A receita dos 
embarques chegou a US$ 552,5 milhões, número 1,7% inferior ao re-
gistrado em março de 2019, quando foram obtidos US$ 562,2 milhões. 
No acumulado do ano, foram exportadas 1,021 milhão de toneladas, 
volume 8,8% maior que as 939 mil toneladas embarcadas no mesmo 
período do ano passado. A receita trimestral ficou em US$ 1,635 bilhão, 
número 6% maior que o saldo relativo a 2019, com US$ 1,542 bilhão.

Exportação de carne suína
Já as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 72,1 mil tonela-
das em março, resultado 31,45% acima do registrado no mesmo período 
de 2019, quando foram embarcadas 54,8 mil toneladas. O saldo cambial 
das exportações de março alcançou US$ 166 milhões, número 56,1% 
maior que o efetivado no mesmo mês do ano anterior, com total de US$ 
106,3 milhões. No ano (janeiro a março) os embarques do setor chegaram 
a 208 mil toneladas, número 32% acima do obtido no primeiro trimestre 
de 2019, quando foram exportadas 157,5 mil toneladas. Em receita, houve 
aumento de 62,6%, com US$ 485,1 no primeiro trimestre deste ano, contra 
US$ 298,3 milhões nos três primeiros meses do ano passado.

Dobrou a venda
De acordo com o banco BTG, as exportações de carne suína foram nova-
mente o principal destaque do trimestre entre as proteínas, com volumes 
trimestrais e preços em dólares avançando 34% a / a e 2% a / a, respectiva-
mente. As vendas em reais foram 97% maiores a/a no primeiro trimestre, 
enquanto os spreads avançaram 5% m/m em março para um nível 11% 
acima da média. No geral, os dados de exportação do primeiro trimestre 
sugerem que a demanda no exterior por proteína brasileira permanece for-
te e que os impactos do surto de covid-19 até agora foram limitados. Os 
analistas acreditam que essa tendência deve melhorar daqui para frente, à 
medida que a China se acelera gradualmente.

Ovos com maior preço
As cotações dos ovos atingiram o maior patamar real da série história do 
Cepea/USP, iniciada em 2013 para o produto. Esse cenário está atrelado à 
demanda pela proteína, que segue bastante alta, e à oferta, que está me-
nor devido ao número de pedidos ter superado a produção das granjas. 
Além de o período de quaresma tradicionalmente impulsionar a procura 
por ovos, a preocupação da população com uma possível falta de alimen-
tos nas próximas semanas, por conta da pandemia de coronavírus, tem 
levado mercados atacadistas e varejistas a aumentar seus pedidos. Se-
gundo pesquisas do Cepea, o ovo branco tipo extra teve preço médio de 
R$ 116,84 por caixa de 30 dúzias na quinta-feira, 2, alta de 3% em sete dias. 
Para os ovos vermelhos, as valorizações têm sido ainda mais intensas.

Produção de petróleo e de gás
A Agência Natural do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou bo-
letim mensal da produção de petróleo e gás natural referente a fevereiro. 
Neste mês, foram produzidos de 3,783 milhões de barris de óleo equiva-
lente por dia, sendo 2,972 milhões de barris por dia de petróleo e 129 mi-
lhões de metros cúbicos por dia de gás natural. Com relação a janeiro, a 
produção de petróleo reduziu 6,2% e aumentou 19,4% na comparação com 
fevereiro de 2019. Já a de gás natural reduziu 7,1% em relação a janeiro 
e aumentou 17,1% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. 
De acordo com os dados da ANP, a queda na produção de petróleo e gás 
natural em comparação com o mês anterior foi provocada principalmente 
pela ocorrência de paradas programadas e outras necessárias para a miti-
gação de riscos de segurança operacional em algumas instalações.

Compra com cartões
As compras com cartões de crédito e débito estão em queda diante da 
crise causada pelo novo covid-19 no Brasil, indica pesquisa feita pela 
Elo, empresa de cartões de crédito e débito. Segundo a pesquisa, tran-
sações com os dois tipos de cartão caíram no período da quarentena, 
principalmente nos setores de postos de combustíveis (-31%), bares e 
restaurantes (-59%), vestuário (-78%) e turismo (-80% ). Enquanto isso, 
houve aumento nas vendas com débito e crédito em supermercados 
(25%) e farmácias (10%). A análise verificou as alterações nos padrões 
de gastos com cartões de 19 de março a 1º de abril e comparou com as 
vendas do período de 5 de janeiro e 22 de fevereiro, em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Nas compras em geral, houve queda de 21% nas vendas 
feitas com cartão de débito e 36% nas feitas com cartão de crédito.

O Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE) 
contabilizou 735 pedidos de fi-
nanciamentos no Paraná em ape-
nas 13 dias – de 23 de março a 4 de 
abril. O montante das solicitações, 
que já supera R$ 1 bilhão, é supe-
rior ao valor de todos os pedidos 
espontâneos, em operações dire-
tas, registrados em 2019.

De acordo com o diretor de 
Operações da agência paranaen-
se do BRDE, Wilson Bley Lipski, 
a partir de 23 de março muitos 
municípios começaram a decre-
tar ações incisivas de combate ao 
novo coronavírus. “Com isso, al-
gumas cidades determinaram o 
fechamento de estabelecimentos 
comerciais, limitação da produ-
ção empresarial e restrições no 
que diz respeito à circulação de 
pessoas. Antevendo a situação de 
crise e possíveis insustentabilida-
des nas empresas, muitos empre-
sários já buscaram o BRDE a fim 
de obter apoio para garantir a so-
brevivência dos negócios”.

Diante do considerável aumen-
to de demanda, as estratégias para 
atender grande parte das solici-
tações já foram traçadas. A esti-
mativa é de que pelo menos R$ 
500 milhões serão supridos por 
linhas próprias do BRDE como, 

por exemplo, a linha Recupera Sul, 
que vai disponibilizar até R$ 150 
milhões, e linhas tradicionais do 
BNDES e outras fontes, operadas 
diretamente pelo banco. Os pe-
didos abaixo de R$ 200 mil estão 
sendo encaminhados para a Fo-
mento Paraná, que poderá aten-
der dentro do Sistema Paranaense 
de Fomento.

Além das estratégias para que os 
novos pedidos sejam atendidos, 
aqueles que já possuem contratos 
de financiamento em andamento 
também foram beneficiados. O 
banco estabeleceu um prazo es-
pecífico para que os clientes pu-
dessem solicitar a suspensão dos 
pagamentos das parcelas por até 
seis meses. Os pedidos puderam 
ser feitos via internet banking e, 
ao verificar que muitos não bus-
caram a renegociação de forma 
espontânea, o BRDE mobilizou as 
equipes para entrarem em conta-
to com os clientes, de forma indi-
vidualizada, oferecendo a altera-
ção no contrato.

“Esse é um momento que exige 
a participação e proatividade do 
BRDE. Estamos preparados para 
atender com agilidade e compro-
misso os novos pedidos e, tam-
bém, oferecer um suporte ainda 
maior àqueles que já são clientes”, 

destaca o diretor administrativo 
do BRDE, Luiz Carlos Borges da 
Silveira.

A renegociação poderá contem-
plar até 1248 operações. Nos casos 
de quem tem saldos vencidos, no-
vas oportunidades de acordo se-
rão oferecidas, com o objetivo de 
facilitar os processos e amenizar a 
situação de crise.

“Montamos uma verdadeira 
força-tarefa para continuarmos 
ao lado dos paranaenses, colabo-
rando para o desenvolvimento da 
economia do Estado. Nossas equi-
pes estão muito comprometidas, 
trabalhando de forma incansável, 
inclusive nos fins de semana, a fim 
de analisar os pedidos do período. 
Diariamente, são mais de 80 soli-
citações processadas, passando 
para próxima etapa, o que agiliza 
os processos e, consequentemen-
te, o retorno aos solicitantes”, con-
clui Bley.

Caso haja interesse em abrir pe-
didos de financiamento junto ao 
BRDE ou necessidade de renego-
ciar prazos e prestações, o contato 
com o banco pode ser feito pelo 
WhatsApp (41 99934-4575), e-mail 
(brdepr@brde.com.br), por telefo-
ne (41 3219-8000) e pelo site http://
www.brde.com.br/solicitar-finan-
ciamento.

O banco contabilizou 735 solicitações em apenas 13 dias

Pedidos de financiamento 
ao BRDE no Paraná 
ultrapassam valor de 2019 

O montante, que já supera R$ 1 bilhão, é superior ao valor de todos os pedidos espontâneos, em operações diretas, 
registrados em 2019 Divulgação
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Paraná soma mais de 100 mil 
casos de dengue e tem 78 óbitos

cidência de 17 mil casos por 100 
mil habitantes. Nas últimas qua-
tro semanas essa proporção caiu 
para 323 casos por 100 mil habi-
tantes.

Em Barbosa Ferraz, também 
no Centro-Oeste, a incidência era 
de 11.183 mil casos por 100 mil 
habitantes. Após o mutirão foi 
constatada redução para 1.279 
casos por 100 mil habitantes.

Em Guaíra, a incidência bai-
xou para 124 casos por 100 mil 
habitantes. Antes da retirada me-
cânica dos criadouros a taxa era 

de 5.755 mil casos, proporcional-
mente.

Outro resultado positivo, con-
siderado ideal, foi constatado em 
outras sete cidades. Nova Cantu, 
Cruzeiro do Sul, Guairaçá, Inajá, 
Nova Aliança do Ivaí, Santo An-
tonio do Caiuá e Lupionópolis, 
que registravam altas taxas de 
incidência epidêmica acumula-
da no período, não apresentaram 
casos de dengue autóctones nas 
últimas quatro semanas, ou seja, 
zeraram a incidência neste perío-
do de análise.

Informe
Os nove óbitos que estavam em 
investigação e foram confirmados 
neste boletim ocorreram registra-
dos nos seguintes municípios: 2 
óbitos em Cianorte (duas mulhe-
res, sem comorbidades, uma de 
50 anos e outra de 39); 2 óbitos em 
Toledo (uma mulher de 88 anos, 
com quadro de hipertensão, e um 
homem de 80 anos, com quadro 
de hipertensão e insuficiência 
cardíaca); um óbito em Londrina 
(mulher de 89 anos, com insufici-
ência renal crônica); um óbito em 

Ivaiporã (mulher de 37 anos, com 
sequela de paralisia cerebral); um 
óbito em Rolândia (homem de 
51 anos, sem comorbidade); um 
óbito em Nova Aurora (homem de 
59 anos, sem comorbidade), e um 
óbito em Santo Antonio da Platina 
(uma jovem de 15 anos, também 
sem histórico de doença pré-exis-
tente).

O boletim divulgado nesta ter-
ça-feira (07) também atualiza o 
número de municípios em epide-
mia: são 189. Outros 33 estão em 
situação de alerta.

São 189 municípios em epidemia e outros 33 estão em situação de alerta

São 189 municípios em epidemia e outros 33 estão em situação de alerta Divulgação/Secom

Em meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), Cascavel 
também trava uma batalha in-
terna contra um inimigo já bem 
conhecido: o mosquito da den-
gue. O Município, que já está em 
estado de epidemia, agora chega 
a mais um fato dramático, a con-
firmação da 2ª morte por dengue. 

A vítima foi uma paciente do 
sexo feminino, de 60 anos, com 

histórico de comorbidades: hi-
pertensão e diabetes. Ela deu en-
trada na UPA Brasília por meios 
próprios no dia 4 de abril, rela-
tando que o início dos sintomas 
de dengue com sinais alarme co-
meçou no dia 31 de março. Dessa 
forma, já foi inciado o protocolo 
de atendimento para dengue. No 
entanto, ela veio a óbito no do-
mingo (5).  

Além disso, mais um caso, o de 
um rapaz de 21 anos, que fale-
ceu domingo (5) na UPA Veneza 
também está sendo investigado. 
O primeiro caso de morte con-
firmado por dengue ocorreu em 
março. A vítima era um homem 
de 81 anos. 

A vida dessas pessoas que se 
perderam só ressalta ainda mais 
que a dengue, infelizmente, mata. 

Por isso, os cuidados devem ser 
redobrados em relação à elimi-
nação de criadouros para que o 
mosquito não faça mais nenhu-
ma vítima. 

Boletim
Além das mortes, os números do 
novo Boletim Epidemiológico 
da Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde) são preocupantes. Do 

período de julho de 2019 até esta 
terça-feira (7), Cascavel registrou 
1.396 casos positivos de dengue. 
Até semana passada, eram 1.142, 
ou seja, um aumento de 22%. 
Além disso, outros 2.314 casos 
estão em análise por serem con-
siderados suspeitos e 1.211 foram 
descartados. Ao todo, são quase 5 
mil notificações em todo o Muni-
cípio.  

Cascavel confirma 2ª morte por dengue

O boletim divulgado nesta terça-
-feira (07) pela Secretaria de Es-
tado da Saúde confirma 102.247 
casos de dengue no Paraná, com 
aumento de 14.527 casos em rela-
ção à semana anterior. São mais 
nove óbitos confirmados, elevan-
do para 78 o número de mortes. A 
contabilização refere-se ao moni-
toramento iniciado em agosto de 
2019 e que segue até julho deste 
ano.

“Estamos vivendo um momen-
to de isolamento social, as pesso-
as estão passando a maior parte 
do tempo em casa. Por isso, re-
forçamos nosso pedido para que 
todos contribuam com uma veri-
ficação detalhada nos quintais e 
nos ambientes internos das resi-
dências para eliminação dos cria-
douros do mosquito transmissor 
da dengue. É uma questão de 
responsabilidade social”, destaca 
o secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

Ele alerta que o Estado está em 
situação de epidemia por dengue 
e que há também a pandemia de 
coronavírus. “Precisamos apli-
car todas as medidas preventivas 
para as duas infecções, e no caso 
da dengue já esta comprovado 
que a retirada dos focos é a me-
lhor alternativa”, complementou.

Eliminação 
Nas 37 cidades em que a secretaria 
estadual da Saúde promoveu mu-
tirões para retirada mecânica dos 
criadouros a taxa de incidência 
da dengue foi reduzida. As ações 
foram coordenadas pelo Comitê 
Intersetorial de Controle da Den-
gue no Paraná e, em alguns muni-
cípios, contou com a participação 
de militares estaduais, represen-
tantes regionais da Defesa Civil e 
de soldados do Exército, além dos 
agentes da Vigilância Ambiental 
dos municípios.

Quinta do Sol, no Centro-Oeste 
do Estado, tinha uma taxa de in-



6. PRETO NO BRANCO SEXTA-FEIRA 10 DE ABRIL DE 2020

GERAL

Paraná sofre com estiagem 
mais severa dos últimos anos 

O Paraná vive a pior estiagem 
desde que o Sistema de Tecnolo-
gia e Monitoramento Ambiental 
do Paraná (Simepar) começou a 
monitorar as condições do tem-
po, em 1997. A baixa precipitação 
já dura dez meses. Levantamen-
to do Simepar apontou que nove 
das maiores cidades paranaen-
ses, de quase todas as regiões 
do Estado, tiveram chuvas bem 
abaixo da média histórica entre 
junho de 2019 e março de 2020.

Houve uma redução média na 
precipitação de 33% no conjun-
to de municípios formado por 
Curitiba, Ponta Grossa (Campos 
Gerais), Guarapuava (Centro), 
Maringá (Noroeste), Londrina 
(Norte), Foz do Iguaçu (Oeste), 
Cascavel (Oeste), Guaratuba (Li-

Redução média na precipitação foi de 33% nos municípios pesquisados Divulgação

No Oeste as situações mais críticas são registradas em Medianeira e Cascavel

toral) e Umuarama (Noroeste).
Guarapuava é a cidade que 

mais sofre com a seca. A dimi-
nuição no volume de chuvas foi 
de 47,2% – 809 milímetros con-
tra uma média histórica de 1.533 
mm para o período. Em todos 
os dez meses analisados cho-
veu menos do que o previsto no 
município. Em março, apenas 30 
mm ante uma expectativa de 113 
mm.

Porém, no volume total, Curi-
tiba foi quem teve menos chuva 
entre os municípios pesquisa-
dos: 725 mm. Redução de 43,1%, 
já que a média histórica apon-
tava para 1.274 mm. Março foi 
o período mais seco na capital 
paranaense. O nível de chuvas 
para o mês, desde 1998, é de 127 

mm. Neste ano, contudo, a preci-
pitação foi de apenas 12 mm. O 
recorde negativo da cidade era de 
44 mm, registrado em março de 
2017.

Na sequência, o termômetro 
da seca aponta para Ponta Gros-
sa (40% de diminuição), Foz do 
Iguaçu (34,7%), Cascavel (33,8%), 
Umuarama (31,1%), Londrina 
(30,5%), Guaratuba (22,7%) e Ma-
ringá (15%).

“O verão ficou marcado por 
precipitações muito abaixo do 
esperado, o que levou ao cená-
rio de intensificação da estiagem 
em quase todo o Paraná”, expli-
cou o coordenador de operação 
do Simepar, Antonio Jusevicius. 
“Tivemos quebra de recordes 
históricos de mínimos de chuva 

em algumas estações do Sime-
par, especialmente em Curitiba”, 
completou.

Previsão
As previsões também não são 
animadoras. Relatório do Si-
mepar mostra que o volume de 
chuvas no Paraná ficará abaixo 
da média normal no período que 
varia de três a seis meses.

De acordo Jusevicius, o outono 
é marcado por uma diminuição 
natural da quantidade e frequ-
ência de chuvas. Ele afirma ainda 
que as chuvas recentes não são 
suficientes para repor o nível dos 
reservatórios.

“Toda chuva neste momento é 
bem-vinda. Mas como a previsão 
é de que ela não será longa no Es-

tado, vai servir apenas para ame-
nizar um pouco a secura do solo, 
não tendo impacto importante 
na retenção de água pelos reser-
vatórios”, afirmou.

A estiagem do primeiro trimes-
tre deste ano, especialmente no 
mês de março, reforça a neces-
sidade do consumo consciente 
da água em todo o Paraná. A me-
teorologia também prevê, para 
os próximos três meses, chuvas 
abaixo ou dentro da média es-
perada além de temperaturas 
pouco superiores ou próximas às 
registradas para esse período.

Capital 
O impacto imediato tem sido 
nos sistemas de abastecimen-
to de água. Rios, poços, minas e 
córregos estão perdendo vazão, 
principalmente na Região Metro-
politana de Curitiba e no Oeste 
do Estado. Na capital, a média 
mensal de chuvas para março é, 
desde 1998, de 127 milímetros. 
Mas neste ano, choveu apenas 12 
mm em março.

O Rio Miringuava, que abastece 
Curitiba e 12 cidades do entorno, 
perdeu 60% do volume de água. 
O nível médio das barragens do 
Iraí, Passaúna e Piraquara 1 e 2, 
do Sistema Abastecimento Inte-
grado de Curitiba, está em 62,7%.

Os mananciais que abastecem 
as cidades de Almirante Taman-
daré, Rio Negro, Fazenda Rio 
Grande e Colombo estão com ní-
veis preocupantes.

Oeste
No Oeste do Estado, a situação 
mais crítica está em Medianei-
ra. Os poços e o Rio Alegria que 
abastecem aos moradores da ci-
dade já perderam 40% de vazão. 
Em Cascavel, o sistema também 
já começa a sentir a falta de chu-
vas deste ano também.

Na cidade, nos três primeiros 
meses deste ano, o índice plu-
viométrico está abaixo da média 
histórica dos últimos 15 anos, 
que ultrapassa os 600 milímetros. 
A estação meteorológica local re-
gistrou apenas 321 milímetros de 
chuvas nos 90 primeiros dias de 
2020, além da defasagem de chu-
vas do ano passado. 
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Autoridades do Paraguai insta-
laram um portão na passarela 
sentido Brasil/Paraguai na Pon-
te Internacional da Amizade. O 
objetivo é impedir que pedestres 
cheguem até o outro lado, já que 
a entrada tanto de estrangeiros 

quanto de paraguaios está proi-
bida no país.

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal, que entrou em 
contato com as autoridades do 
Paraguai, a medida visa evitar 
a aglomeração de pessoas que 

tentam fazer a travessia, mes-
mo com a restrição, assim como 
conflitos com os militares da Ar-
mada paraguaia, os quais, por 
sua vez, poderão ser alocados 
em outras atividades que não 
seja fazer o bloqueio de entrada.

A fronteira com o Brasil foi 
fechada pelo Paraguai no dia 
18 de março, por determinação 
do presidente paraguaio Mario 
Abdo Benítez. Desde então ape-
nas veículos de carga podem 
passar pela ponte.

A fronteira está fechada por determinação do presidente  do Paraguai desde o dia 18 de março

Paraguaios instalam portão na 
Ponte da Amizade para impedir 
entrada de pedestres do Brasil 

O portão foi colocado para barrar a entrada de pedestres Divulgação

Nilson Hachmann voltará a ocupar sua cadeira no Poder Legislativo 
de Marechal Rondon Divulgação

A cidade de Campo Mourão, no 
noroeste do Paraná, com 95 mil 
habitantes, registrou na quarta-
-feira (8) a quarta morte por coro-
navírus na cidade. É a cidade com 
maior número de óbitos do Esta-
do. As vítimas fatais têm entre 56 
e 84 anos.

O primeiro óbito foi registrado 
na terça-feira da semana passada, 
dia 31 de março. Foi um idoso de 
72 anos de idade.  Ele estava in-
ternado na UTI da Santa Casa e a 
confirmação de que estava com 
coronavírus aconteceu apenas na 
quinta-feira (2), dois dias após a 
morte. 

A segunda pessoa a morrer na 
cidade foi um homem de 59 anos. 
Ele faleceu no sábado (04). De 
acordo com a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Campo Mourão, 
ele começou a sentir os sintomas 
da covid-19 no dia 20 de março, 
procurou atendimento médico e 
passou a ficar em isolamento so-
cial. No dia 24 de março o homem 
foi internado e dois dias depois 
entubado na UTI. A secretaria in-
formou que ele não tinha históri-
co de doenças crônicas e nem de 
viagens recentes.

A terceira morte foi confirmada 
na manhã de domingo (5). A mu-
lher de 84 anos também morreu 
na UTI da Santa Casa. Segundo 
informações do município, ela es-
tava hospitalizada desde o dia 27 
de março e sofria de outros pro-
blemas de saúde.

Na última quarta-feira (8) acon-
teceu a quarta morte por covid-19 
em Campo Mourão. Desta vez foi 
um homem de apenas 56 anos, 
que estava internado na UTI do 
Hospital Santa Casa.

O número de mortos na cidade 
não preocupa só as autoridades 
locais, mas também do Estado. 
O secretário de Saúde do Paraná, 
Beto Preto, disse que deverá enviar 
uma equipe ao município para 
acompanhar de perto a situação. 
“O vírus está circulando em Cam-
po Mourão de uma maneira dife-
rente de outras cidades e por isso é 
momento de reforçar as medidas 
de isolamento, inclusive de forma 
mais rígida”, disse o secretário. 

O hospital da cidade, a Santa 
Casa, deve ganhar novos leitos de 
UTI, ampliando para 22 o número 
de vagas. A unidade também con-
seguiu cinco novos ventiladores 
viabilizados por uma empresa da 
cidade.

Com 95 mil 
habitantes, Campo 
Mourão já tem 
4 mortes por 
coronavírus

Por decisão de ofício do desem-
bargador Reynaldo Soares da 
Fonseca, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), o vereador Nilson 
Hachmann, está sendo recondu-
zido ao seu mandato de vereador 
em Marechal Cândido Rondon.

A decisão aconteceu nesta quar-
ta-feira (8), depois que a defesa do 
vereador ingressou com pedido de 
Habeas Corpus (HC) no STJ. O re-
lator do processo Reynaldo Soares 
da Fonseca não concedeu o HC, 
mas por ordem de ofício revogou 
as medidas cautelares em vigor, 
entre elas o afastamento das fun-
ções de vereador do município.

Atuou na defesa do vereador o 
advogado Marcio Berti em con-
junto com o professor Jacinto 
Coutinho, de Ana Kamimura Mu-
rata e de Nikolai Olchanowski.

O relator decidiu ainda que Nil-
son deverá manter o compareci-
mento periódico em juízo, deve 
permanecer na cidade e não po-

STJ reconduz à Câmara vereador que 
estava afastado em Rondon

derá assumir qualquer outra fun-
ção diversa da atividade típica da 
atuação parlamentar, o que inclui 
cargos de direção na Câmara Mu-
nicipal.

O caso
Nilson está afastado da função de 
vereador desde junho de 2019, 
quando a sua prisão foi substi-
tuída por outras medidas cau-
telares, entre elas o afastamento 
da Câmara. O afastamento foi 
em decorrência da Operação 
Pula Pula, desencadeada pelo 
Gaeco em maio de 2019, que 
acusou Nilson de usar empresas 
em nome de laranjas para firmar 
contratos irregulares com a Pre-
feitura. Em janeiro deste ano, a 
Quarta Câmara do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ), em Curiti-
ba, negou um pedido de Habeas 
Corpus do vereador. Depois dis-
so é que houve o novo recurso, 
desta vez no STJ.

Divulgação
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A Cettrans/Transitar informa 
que, devido às medidas de pro-
teção da população e enfrenta-
mento à Covid-19, o transporte 
coletivo não funcionará em Cas-
cavel nesta Sexta-feira Santa (10), 
conforme já ocorre aos domin-
gos.

As linhas voltam a funcionar 
sábado (11) com a escala especial 
para os serviços essenciais em vi-
gência, disponível no site da Cet-
trans. O serviço ficará novamente 
interrompido domingo (12).

A Cettrans/Transitar reforça 
que está proibido o acesso aos 
ônibus do transporte coletivo de 
passageiros sem o uso de más-
caras.  Visando atender às reco-
mendações de órgãos de saúde 
pública, motoristas e fiscais estão 
orientados a recusar o acesso de 
usuários do sistema sem a devida 
proteção.

Cettrans/Transitar reforça que está proibido o acesso 
aos ônibus de passageiros sem o uso de máscaras

Transporte Coletivo de 
Cascavel não circula 
nesta Sexta-feira Santa

O transporte coletivo não funcionará em Cascavel nesta Sexta-feira Santa (10) 
conforme já ocorre aos domingos Divulgação

Placas de acrílico foram instaladas nos caixas para aumentar a segurança para 
operadores e clientes Divulgação

Com as inúmeras exigências que 
vêm sendo necessárias para con-
ter a transmissão do novo corona-
vírus, o supermercado Muffatão 
vem adotando medidas no sentido 
de aumentar a segurança para os 
clientes e trabalhadores. Uma das 
medidas mais recentes foi a ins-
talação de chapas de acrílico para 
separar o operador de caixa do 
cliente. 

Segundo o empresário Pedro 
Muffato Junior, a empresa está 
preocupada em garantir o máximo 
de segurança, conforto e tranquili-
dade aos seus clientes, bem como 
aos colaboradores, que já vinham 
usando máscaras. Além disso, o 
supermercado tem recomendado 
para que as pessoas escolham uma 
pessoa da família para ir às com-
pras, evitando a exposição desne-
cessária de mais gente. Também 
orienta que idosos, preferencial-
mente evitem fazer isso. 

Junior Muffato diz que apesar de 
ser um momento de grande preo-
cupação, a empresa tem a respon-
sabilidade de contribuir no abaste-
cimento de alimentos à população 
de Cascavel. Neste sentido ele des-
taca a importância do aumento de 
uma hora a mais do atendimento 
nos supermercados, que passam 
a atender até às 20 horas. Essa me-

Através de comunicado 
distribuído esta semana, o 
Seminário Arquidiocesano 
São José, informa a suspen-
são da 54ª Festa do Traba-
lhador e 25ª Festa do Coste-
lão do Seminário São José. 
O motivo é a pandemia do 
novo coronavírus e o seu 
alto poder de disseminação, 
cujo pico de contágio deve 
acontecer nos meses de 
abril e maio.

A festa estava marcada 
para acontecer nos dias 30 
de abril e 1 de maio e seriam 
preparadas duas toneladas 
de bucho e assadas cerca de 

16 toneladas de carne. A co-
ordenação da festa estuda a 
possibilidade de realizar o 
evento em outro formato no 
segundo semestre, uma vez 
que os lucros servem para a 
manutenção do seminário 
e para a formação de novos 
padres para a Arquidiocese.

O comunicado leva as as-
sinaturas do padre Jorge Ri-
cardo Lindner, reitor do Se-
minário e coordenador da 
festa, do padre Jean Apare-
cido Zanelatto e do diácono 
Lucas Marobin, respectiva-
mente vice-reitor e 2º vice-
-reitor.

Supermercado instala placas de acrílico 
para separar cliente do operador de caixa 

Seminário São José 
suspende costelão da 
Festa do Trabalhador

dida, segundo ele, ajuda a evitar a 
aglomeração de pessoas. 

Ele observa, no entanto, que se-
ria importante também estender 
um pouco mais o horário dos ôni-
bus para os trabalhadores dos ser-
viços essenciais.

“Sabemos da preocupação do 
prefeito Paranhos com a vida das 

pessoas, mas precisamos também 
ter a preocupação com as empre-
sas, que têm seus compromissos 
a honrar, tanto com fornecedores 
quanto com os colaboradores. Por 
isso é importante também essa re-
tomada que outros segmentos do 
comércio terão a partir desta se-
mana”, destacou o empresário.
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Pacote econômico foi lançado na manhã de quarta-feira e tem como objetivo 
estimular a retomada da economia afetada pela pandemia de coronavírus

Prazos para pagamentos de tributos 
municipais são prorrogados 

(CND), documento fundamental 
para habilitação de crédito em ins-
tituições financeiras e participações 
em processos de licitação pública, foi 
prorrogada por mais 90 dias. Hoje, 
são 17,5 mil certidões emitidas que, 
automaticamente, estão prorroga-
das.

O decreto assinado hoje concede 
prazo de 90 dias para que as empre-
sas juntem os documentos necessá-
rios para obtenção ou renovação de 
alvará . São documentos que as em-
presas precisam buscar na Vigilân-
cia Sanitária, Corpo de Bombeiros e 
Secretaria do Meio Ambiente. Com 
o decreto, as empresas terão um adi-
cional de 90 dias e poderão apresen-
tar os documentos posteriormente a 
emissão do alvará.

“Nós estamos passando um mo-
mento de contingenciamento com 
o comercio parcialmente aberto, 
parcialmente fechado. Já estamos 
há 20 dias vivenciando essa situação, 
mas o processo produtivo não para. 

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Pa-
ranhos, e o secretário de Finanças, 
Renato Segalla, lançaram na manhã 
de quarta-feira (8) um pacote econô-
mico que tem como objetivo estimu-
lar a retomada da economia local, 
afetada pela pandemia de coronaví-
rus (Covid-19). Vários tributos mu-
nicipais tiveram o prazo prorrogado. 
De acordo com Segalla, a medida foi 
tomada porque o momento requer 
sensibilidade do poder público.

Cascavel já havia prorrogado o 
prazo para pagamento, em parcela 
única, do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) do dia 15 de abril 
para o dia 30. Agora, outros tributos, 
como alvará e ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza) tive-
ram o prazo dilatado. “São algumas 
medidas de cunho econômico que 
vêm ao encontro dos anseios das 
principais entidades, mas principal-
mente da classe empresarial, dos co-
merciantes”, diz Segalla.

A Certidão Negativa de Débitos Paranhos no anúncio sobre o adiamento dos tributos Secom

Diariamente temos uma deman-
da de cerca de 25 a 30 processos de 
emissão, renovação ou alteração de 
alvará”, explica Segalla.

A taxa anual de todos os alvarás, 
que tinha cronograma estabelecido 
em quatro parcelas - julho, agosto, 
setembro e outubro - também ga-
nhou mais prazo e serão pagas em 
setembro, outubro, novembro e de-
zembro.

Já o ISSQN (Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza), das empre-
sas inseridas no Simples Nacional, 
as parcelas que venceriam em abril, 
maio e junho também foram pror-
rogadas por um período de 90 dias. 
A media irá beneficiar aproximada-
mente 23 mil empresas.

Momento de reconstrução
O prefeito Leonaldo Paranhos lem-
brou que o momento é de recons-
trução e que o pacote econômico 
anunciado na quarta terá desdobra-
mentos com a contratação de um 
consultor econômico especialista 
em arranjos produtivos pós-crise.

Sobre o pacote econômico, Para-
nhos explicou porque o Município 
decidiu adiar recebimentos de tri-
butos. “Nós vivemos de receita, mas 
é o momento de socorrermos quem 
mais precisa”, afirmou o prefeito 
sobre a dilatação do prazo. “Não 
nos custa tanto dinheiro, mas dá a 
empresa a oportunidade de ter um 
espaço maior [para se recompor]”, 
explica o prefeito.
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C erca de 45 mil casca-
velenses voltaram ao 
trabalho na última 
terça-feira (7), depois 

de mais de duas semanas para-
dos por causa da crise do coro-
navírus. Apesar do retorno, isso 
não signifi ca retorno à norma-
lidade. As regras são muitas e o 
temor do contágio continua. 

Trabalhadores temem a ga-
rantia dos seus empregos, em-
presários temem ser obrigados 
a fecharem as suas portas, au-
tônomos temem não ser capa-
zes de sustentar o seu negócio. 
Mas, acima de tudo isso, indiví-
duos em todo o planeta temem 
pela saúde própria, de familia-
res e amigos.

Em meio a todas estas in-

certezas e temores, empresas 
e trabalhadores começam a se 
adaptar dentro de uma nova re-
alidade de trabalho. 

Para alguns segmentos o re-
torno ainda não está autoriza-
do. Outros sequer têm perspec-
tiva de quando vão poder voltar 
a trabalhar, por que suas ativi-
dades estão ligadas diretamen-
te a aglomeração de pessoas.

Como a crise da covid-19 
afetou a sua atividade? Quais 
foram os principais impactos e 
quais os desafi os a serem supe-
rados com a retomada do traba-
lho?

O Preto no Branco buscou 
respostas com quem está viven-
do este dilema, nos mais diver-
sos setores.

O meu segmento já parou no dia 
15 de março. Todos os eventos que 
eu tinha marcado foram cancela-
dos. Isso representa em torno de 
1500 refeições que deixaram de ser 
servidas.

O pior é que o tempo para vol-
tar a ter movimento novamente 
vai demorar. As festas, então, serão 
as últimas atividades a retomarem 
sua normalidade. Acredito que só 
em novembro e dezembro para 
que iremos recuperar a normali-
dade neste segmento. 

Meu setor foi um dos mais atingi-
dos. Eventos, por conta das aglo-
merações e ensaios fotográfi cos 
porque temos um maior contato 
com as pessoas. Como estou há 
menos de um ano só fotografan-
do, o impacto foi bem grande, 
não tinha reservas, comprei vários 
equipamentos novos para voltar a 
fotografar com as economias que 
tinha e equipamentos fotográfi cos 
não são nada baratos!

No mês de março e abril todos 
os casamentos e ensaios foram 
cancelados e ainda não tem data 
para acontecer, e em maio não 
será diferente. 

Terei que fazer muitas promo-
ções nos valores de ensaio, ter ain-
da mais criatividade, e fazer ainda 
mais marketing digital para atrair 
clientes e ter paciência, perseve-
rança, fé e muita força de vontade 
para vencer todos os desafi os.

A parte mais complexa é o aluguel. 
Sem dúvida, com as pessoas mal 
informadas e com medo alguns 
clientes acabam optando em parar 
de treinar ou trancar a matrícula. 

O principal impacto é manter as 
fi nanças, os custos são altos e não 
tem dinheiro entrando. A maioria 
dos meus clientes também sofre 
disso, pois assim como eu, têm 
seus negócios. 

Eu trabalho sozinho na acade-
mia. É mais complexo ainda, pois 
não temos uma resposta clara. Pa-
rece que vai ter uma reunião no sá-
bado para defi nir o caso que inclui 
as academias. Tem mais gente cor-
rendo risco no mercado ou na pa-
nifi cadora do que eu dando aula, 
pois atende um ou dois alunos 
por hora e num ambiente que não 
passa niguém, além de eu mesmo 
e os alunos.

Como a gente atende direto o con-
sumidor e o atendimento é perso-
nalizado na residência, afetou bas-
tante no nosso movimento. Apesar 
de várias ferramentas que existem 
para auxiliam no negócio, o aten-
dimento presencial é fundamental 
para nossa área. Não tem como 
eu mostrar a textura de um tecido 
pela internet. 

Já senti também bastante ina-
dimplência. Notei que muitas pes-
soas já estão protelando os paga-
mentos. 

Essa semana deu uma aquecida, 
a partir da reabertura das ativida-
des. A retomada ainda está lenta, 
mas o importante é que ela já está 
acontecendo.

A retomada 
econômica em 

meio a covid-19 
Como o coronavírus está afetando 

as mais diversas atividades na avaliação 
de quem precisa trabalhar

Guilherme
ENGELKS

Ederlize Alonço
DOS REIS

Sérgio
GRAPEGIA

Serviço de buffet Fotógrafa

Corretor de seguros

Ricardo Savério 
SIMEONI

Marcos 
KOPICHINSKI

Personal Trainer

Fábrica de Estofados

Sérgio
GRAPEGIA
Corretor de seguros

Uma parcela de alunos pre-
feriu abster-se de aulas, mesmo 
antes de quaisquer medidas de 
isolamento tomadas pelo poder 
público. O que ocasionou um au-
mento de inadimplência. E, poste-
riormente mudanças em relação a 
campanhas e acompanhamento 
das aulas dos mesmos. 

A priori, com o decreto emitido, 
o impacto sentido foi na sala de 
aula. Na parte fi nanceira está vin-
do agora o refl exo, pois muitos ain-
da não sabem como será o merca-
do e seguramente seguram os seus 
investimentos.

O maior desafi o agora será a 
recolocação no mercado de tra-
balho. Vai ser bastante desafi ador 
a conscientização tanto da prepa-
ração para o futuro, quanto a ade-
quação as novas práticas que tanto 
são pedidas pelos órgãos durante 
essa pandemia.

Adriano
CASARIN
Desenvolvimento Gerencial 
de Profi ssionais

Na área de seguros, em algumas 
modalidades houve acentuada 
queda. Empresas fechadas, pesso-
as não querendo comprometer a 
parte fi nanceira, e acabam deixan-
do o seguro para depois. No setor 
de automóveis, as concessionárias 
não estão entregando nenhum ve-
ículo, então seguros novos reduz 
bastante. Na área de renovação de 
seguros de automóvel, também 
está parado. 

Embora eu não trabalhe nesta 
área, sabemos que a procura por 
seguros de saúde e de vida têm au-
mentado. Até então as segurado-

ras não davam cobertura em 
casos de pandemia, mas a 

grande maioria já revo-
gou a cláusula e come-

çou a cobrir. 
O impacto é a re-

dução do fatura-
mento que caiu em 
até 40%. Esse refl exo 
vai ser também nos 
próximos meses, por 
causa dos contratos 

parcelados. Vamos 
sentir, mas também 

tempos que nos adequar 
à nova realidade. Vamos 

passar por isso, como passa-
mos por todas as outras crises fi -
nanceiras que já enfrentamos.
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Ailton (Magrão) 
RODRIGUES

Alex Sandro 
DUTRA

Rodrigo 
ANDRADE

Venda de carros seminovos

Delivey sushi

Advogado

O principal impacto é o fecha-
mento do próprio comércio. 
Desde que fechou o comércio e 
mesmo agora que reabriu, não 
vendemos mais nada. O preço do 
carro seminovo até abaixou bas-
tante, mas mesmo assim ninguém 
tá comprando nada. E não sou só 
eu. Todas as lojas de carro usado 
foram atingidas e as concessioná-
rias também. Todos estamos so-
frendo muito o impacto econômi-
co da covid-19. Acredito que só vai 
voltar à normalidade quando tudo 
isso aí passar. 

Felizmente no meu setor, que é 
delivery, tivemos uma demanda 
parecida com um mês normal. 
No início alguns clientes não con-
seguiram se adaptar por causa da 
alteração dos horários, mas agora 
já está fl uindo bem. 

O primeiro impacto foi o da in-
certeza. Trabalhamos com a culi-
nária japonesa, é algo saboroso e 
saudável, mas não é algo que está 
todo dia nas refeições das pesso-
as. A matéria prima, que é na sua 
maior parte importada, tende a 
faltar ou encarecer, o que pode vir 
a dar problemas futuros. 

Mas, o principal é que torço que 
todos possamos passar ilesos des-
ta pandemia, em especial nossos 
colaborares, pelos quais tenho um 
carinho muito especial. 

De início, tivemos um grande 
impacto, pois do dia para a noite 
nossa rotina e forma de trabalhar 
mudou. Em um único dia (17/03) 
foram editadas portarias dos di-
versos tribunais de nosso estado e 
região e dos demais estados onde 
atuo, cada um com uma diretriz 
diferente quanto à suspensão de 
prazos, de audiências e de atendi-
mento, e no dia seguinte o CNJ de-
terminou a suspensão de todos os 
processos e prazos em todo o país 
até dia 30/04.

O primeiro desafi o foi se habi-
tuar a trabalhar em Home Offi  ce, 
atendimento remoto a clientes, 
comunicar aos clientes destas me-
didas. O segundo impacto será o 
fi nanceiro, pois com esta parali-
sação do Judiciário, até tudo voltar 
à normalidade, nós, profi ssionais 
liberais autônomos sentiremos di-
retamente no bolso.

Mas tem também os aspectos 
positivos: como o Judiciário está 
trabalhando em Home Offi  ce e 
sem audiências, vários processos 
que estavam há tempos aguar-
dando despachos, sentenças e 
diligências passaram a terem 
movimentação. E o outro ponto 
positivo é que após tudo voltar à 
normalidade, acredito que nosso 
trabalho na área jurídica irá au-
mentar, principalmente em razão 
da crise fi nanceira que é certa.

O segundo impacto 
será o fi nanceiro, pois 
com esta paralisação 
do Judiciário, até tudo 
voltar à normalidade, 
nós, profi ssionais 
liberais autônomos 
sentiremos 
diretamente no bolso

Pedro Arildo 
ZUCCO
Tornearia

Como a nossa empresa trabalho 
com manutenção em geral, in-
dustrial, agrícola e automotiva, o 
impacto inicial foi o fechamen-
to dos nossos fornecedores, que 
prejudicou a nossa continuidade. 
Além disso, os fregueses também 
deixaram de vir.

Agora, a partir da retomada nes-
ta semana, os clientes estão só as-
sinando. Dinheiro não entra. Mas, 
pelo menos a semana começou 
melhor. Vamos ver como segue. 
Espero que volte a girar o dinheiro 
na cidade. 

Olice 
MANTOVANI
Produtor de Eventos

A Covid19 chegou como um rolo 
compressor, aniquilando todos os 
eventos programados. Tínhamos 
quase 50 agendados para os próxi-
mos meses e tivemos que adiar to-
dos por tempo indeterminado. Na 
maioria deles já estávamos com a 
logística toda alinhada, como pas-
sagens aéreas compradas, empre-
sas de som e luzes contratadas, lo-
cais contratados e toda a mídia no 
ar, além de muitos ingressos ven-
didos. Nos causou um transtorno 
irreparável e isso num ano que pa-
recia ser o ano da retomada. 
Estamos aproveitando esta pausa 
para organizar os novos passos, 
atualizar ações, já que esse merca-
do assim como os demais sofrem 
uma mutação constante. 
Apesar de tudo, continuamos oti-
mistas e acreditamos que tudo 
que acontece não é por acaso , 
tudo tem um motivo e no meu 
entender temos que respeitar isso 
sem reclamar e procurar alternati-
vas futuras para compensar pelo 
menos parcialmente isso.
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Áries (21/3 a 20/4)
Quando falamos que o ano seria um 
teste de paciência pra você, não imagi-
návamos que seria tanto. É importante 
se manter firme e forte e confiante, ape-
sar da ansiedade, angústia ou vontade 
de agir com rebeldia, quebrar as regras 
e fazer alguma coisa por impulso.

Touro  (21/4 a 20/5)
Este é um momento de grandes mu-
danças e agora você pode tentar di-
minuir o ritmo e avaliar um pouco me-
lhor tudo que está acontecendo em 
sua vida. As relações podem ser um 
ótimo recurso nesse momento. 

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
Comunicação em alta, bom céu para 
relações e parcerias, oportunidades 
de trabalho e de superação. Você 
pode encontrar caminhos melhores, 
ter boas notícias e ficar mais confian-
te em si mesmo e na vida. Encontre 
paz em meio ao caos. 

Câncer  (21/6 a 21/7)
É hora de diminuir o ritmo, pensar 
na vida, sonhar com o futuro. É im-
portante repensar metas, relações, 
planos, enfim, a sua vida. E dê tempo 
ao tempo para ter uma decisão final 
sobre tudo.

Leão  (22/7 a 22/8)
Como sua vida tem sido nos últimos 
anos? Tem tido tempo para trabalhar 
e viver a vida pessoal ao mesmo tem-
po? Tem cuidado de si mesmo, da sua 
saúde? Como estava sua rotina antes 
disso tudo acontecer? É importante 
que você reveja e vá se reorganizando.  

Virgem  (23/8 a 22/9) 
É importante ter as conversas que 
precisa ter, se aproximar de determi-
nadas pessoas, criar ou fortalecer vín-
culos. Você pode repensar sua vida 
financeira e seus recursos.  

Libra  (23/9 a 22/10)
Aproveite para repensar sua vida, seu 
corpo, a forma como se cuida, o jeito 
de ser. Repense tudo. Tente diminuir 
o ritmo, cuidar melhor da sua casa, 
fazer coisas que você não costumava 
ter tempo de fazer. Use mais sua intui-
ção no dia a dia. 

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Algumas coisas precisam mudar em 
sua vida. Seja persistente, firme, de-
terminado, mas faça tudo devagar e 
aberto para repensar o que for preci-
so. Suas relações, inclusive, precisam 
se renovar. Aproveite a semana para 
refletir.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
O momento pode trazer acontecimen-
tos intensos e marcantes. Estar com 
amigos, ainda que virtualmente, pode 
ser estimulante e produtivo, e pode aju-
dar a ter melhores ideias sobre o que 
deve fazer. Tente ser mais tolerante 
com as pessoas próximas. 

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Momento importante para os assun-
tos pessoais, incluindo casa, família e 
os cuidados com sua própria saúde. 
Também é um bom momento para 
repensar seus dons e talentos. O que 
quer fazer na vida?

Aquário  (21/1 a 19/2)
Dê passos firmes e consistentes, mas 
só faça se tiver certeza. É hora de 
cuidar mais de si mesmo, de assumir 
certas responsabilidades e repensar 
suas emoções, que podem vir mais a 
tona ao longo desses dias.

Peixes  (20/2 a 20/3)
O céu do momento pede mais conta-
to com suas emoções, mas com mais 
consciência e maturidade. É um bom 
momento para adotar novos hábitos 
e rotinas. O clima em casa pode ser 
agradável.

Humor

Cruzada

Saúde

Horóscopo da semana

“Mesmo se tiver pouco tempo de 
educação formal, uma pessoa al-
fabetizada apresenta vantagens 
para a saúde em comparação com 
outra sem essas habilidades.” Essa 
é a conclusão de Jennifer Manly, 
neuropsicóloga da Universidade 
Colúmbia, nos Estados Unidos, 
após analisar 983 idosos. Todos 
passaram menos de quatro anos 
na escola, mas, entre eles, 237 nem 
conseguiam formar palavras e fra-
ses no papel.

Resultado: 48% dos indivíduos 
analfabetos sem uma demência no 
início da pesquisa manifestaram o 
problema depois de quatro anos. O 
número caía para 27% (ou quase 
metade) naqueles que sabiam ler 
e escrever.

“Essas capacidades permitem 
fazer atividades que desenvolvem 
o cérebro, como ajudar crianças 
com a lição de casa”, exemplifica 
Jennifer.

Para além da doença
A alfabetização não se limita a re-
duzir o risco de um mal neurode-
generativo. No trabalho americano, 
os participantes que conseguiam 
redigir uma sentença também ob-
tinham notas mais altas em testes 
de linguagem, raciocínio e aprendi-
zado.

Dito de outra maneira, seus 

Lua ou Nova Iorque?
Duas amigas loiras conversam e 
uma pergunta para a outra:
- O que fica mais perto, a Lua ou 
Nova Iorque?
- A Lua, é claro! - responde a outra 
loira.
- Por quê? - pergunta a segunda 
loira.
- Porque daqui conseguimos ver a 
Lua, mas não dá pra ver Nova Ior-
que.

Com mil papagaios!!!
A menina tanto pedira que o pai, no 
dia do seu aniversário, comprou-
-lhe um papagaio, mal sabendo 
que a sua proveniência era de um 
famoso bordel da cidade. Depois 
de apagar as velinhas, todos os 
convidados foram ver os presentes 
recebidos e alguém perguntou:
-O que foi que você mais gostou?
-Foi o papagaio que o papai com-
prou.
-Ele fala?
-Experimenta.
-Escuta, louro, o que você está 

Analfabetismo duplicaria 
o risco de demência na velhice
Estudo revela que quem não sabe ler e escrever está muito mais sujeito 
a desenvolver algum mal neurodegenerativo, como Alzheimer

achando do pessoal?
O louro deu uma breve olhada e 
respondeu:
-A mulherada é nova, mas a rapa-
ziada eu conheço todo mundo. 

Marimbondo na pescaria
A portuguesinha de 10 anos vai 
pescar com o pai no lago e volta 
com o rosto todo inchado. 
A mãe, assustada, pergunta:
- Filha, o que houve?
- Foi um marimbondo, mamãe...
- Ele te picou??
- Não deu tempo, papai matou ele 
com o remo.

neurônios estavam mais afiados 
para diferentes tarefas do dia a dia.

Mais educação, mais saúde
Um enorme levantamento batizado 
de Pure - que tem a participação de 
brasileiros como Álvaro Avezum, 
cardiologista do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (SP) - indica que bai-
xos níveis educacionais são a prin-
cipal causa de morte no mundo, 
superando questões como pressão 
alta e poluição.

Sem formação, fica complicado 
se prevenir de doenças, acessar 
bons sistemas de saúde...

48% dos indivíduos analfabetos sem uma demência no início da pesquisa 
manifestaram o problema depois de quatro anos Divulgação
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A GRANDE HISTÓRIA DO OESTE
Alceu
SPERANÇA

E-mail: alceupcb@gmail.com

Na próxima semana: 
Cabeza de Vaca enfrentou índios 

honestos e brancos traiçoeiros

80 exploradores 
armados em busca 

de muita prata

A proposta feita ao dona-
tário Martim Afonso de 
Sousa por Francisco de 
Chaves, sobrevivente da 
trágica jornada de Alei-
xo Garcia, era tentadora: 

homens e armas em troca do retorno “com 
quatrocentos escravos carregados de prata”. 
Tinha ainda a vantagem de ser rápida, sem 
a necessidade de acompanhar o litoral até a 
foz do Prata e subir por este para a longa jor-
nada aos Andes, onde os tesouros estavam.

Em trinta dias, Martim Afonso organizou 
a nova expedição, não se sabe se exata-
mente com 400 escravos respaldados por 
80 homens armados: quarenta besteiros e 
quarenta espingardeiros. Besteiros eram os 
soldados que usavam uma arma – a besta 
(é) conhecida também como balestra – for-
mada por um arco, cabo e corda, com que 
disparavam bolotas, pedras ou setas. 

Sob o duplo comando de Francisco de 
Chaves e Pero Lobo, este o capitão do galeão 
São Vicente, da esquadra de Martim Afonso, 
a comitiva partiu em 1º de setembro de 1531 
com a missão de encontrar as fabulosas ri-
quezas que já se sabia existirem na “serra de 
prata” dos Incas.

Mais uma derrota no Oeste 
Confi antes em que fariam a conquista mi-
litar do ainda desconhecido Império Inca, 
localizado a dois mil quilômetros de dis-
tância, a nova expedição “era uma reprise 
da aventura de Aleixo Garcia, realizada sete 
anos antes” (Eduardo Bueno, Náufragos, 
Trafi cantes e Degredados).

A expedição (ou entrada, como os portu-
gueses qualifi cavam as iniciativas ofi ciais 
de exploração) guiou-se pelo Caminho do 
Peabiru. Cruzou o Rio Iguaçu pouco acima 
da foz e entrou no território dos índios Paia-
guás. Quatro meses depois da partida, no 
fi m de 1531, os europeus foram bloqueados 
pelos índios.

Ao impedir o avanço da tropa, os índios 
atraíram os invasores para campo raso, 
onde se deu o confronto e a completa der-
rota dos portugueses, narra Sérgio Buarque 
em Visão do Paraíso. 

O Paraná conhecido dessa época, sem 
mais notícias de exploradores nas perigosas 
terras do Oeste, limitava-se a trechos litorâ-
neos das Capitanias de São Vicente e San-
tana. Ao Norte, a Capitania de São Vicente, 
doada pelo reino português a Martim Afon-
so de Sousa. Ao Sul, a de Santana, concedida 
a seu irmão, Pero Lopes.

A primeira se estendia por uma costa de 
45 léguas, desde Bertioga até a ilha do Mel. 

Após seguidas derrotas para os índios, 
portugueses desistiram de ocupar o Oeste, 

mas os espanhóis insistiram  

Martim Afonso de Souza: 
expedição de risco zero 

acabou em perda total

Uma parte da Capitania de São Vicente e a Capitania Santana eram as duas únicas partes do atual 
Paraná que pertenciam a Portugal, segundo a primeira interpretação do Tratado de Tordesilhas

Papa repudia 
escravizar índios
Já sem o interesse dos irmãos Sousa em 
ocupar o Oeste, o substituto de Mendoza, 
Juan de Ayolas (c.1493–1538) encontrou um 
índio sobrevivente da expedição de Aleixo 
Garcia, que se dispôs a guiá-lo em busca de 
ouro e prata.

“Em 1537, partiu em direção aos Andes, 
travando combates com tribos hostis, e che-
gando a alcançar algumas que possuíam 
ouro e prata. Com a expedição enfraquecida 
pelas perdas em combate e por doenças, e 
sabedor de que forças poderosas se prepa-
ravam para atacá-lo, bateu em retirada. Ao 
chegar ao Rio Paraguai com grande carga 
de metais, teve a mesma sorte de Garcia. Foi 
morto pelos mesmos Paiaguás, e o tesouro 
que levava desapareceu” (Nivaldo Kruger, 
Paraná Central: A Primeira República das 
Américas).

As tentativas dos ibéricos para escravizar 
índios na América foram desautorizadas 
pelo papa Paulo III, que em 28 de maio de 
1537 condenou à excomunhão os apresa-
dores, mercadores e exploradores de índios. 
A bula Veritas Ipsa defendia os indígenas 
como plenamente humanos e condenava a 
escravização. A bula Sublimis Deus, de 2 de 
junho, reconhece aos índios direito de pos-
se sobre seus bens.

A outra, abrangendo 40 léguas, desde essa 
ilha até Laguna, a considerar o limite in-
ferior do Tratado de Tordesilhas (Eduardo 
Bueno, Brasil: uma História). 

Irmãos Sousa 
desistem do Paraná 
O limite não era entendido da mesma for-
ma por portugueses e espanhóis. Para os 
portugueses, o limite ambicionado, era, 
na realidade, o Rio da Prata, que, aliás, 
Pero Lopes de Sousa subiu, em sua ex-
ploração da região, e chegou a assinalar 
“com seus padrões a posse da Coroa 
portuguesa”, ignorando assim aquele 
tratado (História Geral da Civilização 
Brasileira, A Época Colonial, Tomo I, or-
ganização de Sergio Buarque de Holanda).

A carta de doação concedendo a Martim 
Afonso a posse sobre cem léguas de costa 
brasileira, aí constando o litoral do Paraná, 
foi assinada em 7 de outubro de 1534, mas 
o donatário já não se interessava mais pela 
propriedade.

Nesse mesmo ano, a região do atual Oes-
te do Paraná foi doada pelo rei Carlos V 
(1500–1558, também referido como Carlos 
I de Espanha) a Pedro de Mendoza y Luján 
(Marcelino Machuca Martinez, Atlas histó-
rico e descritivo do Paraguai Gigante).

Pedro de Mendoza, fundador de Bue-
nos Aires, enfrentou sérios dissabores para 
manter a posse. Conseguiu controlar por 
algum tempo a região do Prata doando ali-
mentos aos índios, mas Buenos Aires foi 
destruída em um ataque em dezembro de 
1536. Mendoza abandonou a América do 
Sul e ao voltar à Espanha adoeceu em alto-
-mar e morreu em junho de 1537.
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À VENDA 
IMÓVEIS

IMOBILIÁRIO

APARTAMENTOS

Apartamento no Condomínio 
Alto do Lago, com 109 m², Rua 
Terra Roxa, 640, Pacaembu, Com 
2 quartos, suíte, sala de jantar/
estar, bwc, cozinha, sacada, área 
de serviço, 1 garagem, churras-
queira e salão de festas, valor  
R$ 250.000,00

Apartamento Ed Delluci, com 
214m², Rua Paraná, 4267, Cen-
tro, com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/estar, cozinha, saca-
da, área de serviço, 2 garagens, 
aquecimento, piscina, play 
ground e salão de festas, valor  
R$ 540.000,00. (Sem acabamen-
to interno)

Apartamento no Ed Ecovile, com 
122,21m², Rua Manaus, 2134, 
Centro, com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/ estar, cozinha, saca-
da, área de serviço, 2 garagens, 
aquecimento, churrasqueira, play 
ground e salão de festas, valor 
R$ 350.000,00

Apartamento Ed Monte Alto, 
com 158,25m², Rua Carlos de 
Carvalho, 4066, com 2 quar-
tos, suíte, sala de jantar/ es-
tar, cozinha, área de serviço, 
bwc, 1 garagem, piscina, sala 
de jogos, espaço goumet, play 
ground e salão de festa, valor  
R$ 550.000,00

Apartamento Ed Ana Candida, 
com 135,76m², Rua da Bandeira, 
836, com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/ estar, cozinha, área de 
serviço, bwc, 1 garagem, aque-
cimento, churrasqueira, salão 
de festas, semi mobiliado, valor  
R$ 495.000,00

Apartamento Ed Hannover, com 
140m², 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, aquecimen-
to, play ground e salão de festas, 
valor R$ 299.000,00

Apartamento Rua Recife, 1729, 
com 137m², 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, cozinha, 

área de serviço, churrasqueira, 
2 garagens, aquecimento, valor  
R$ 360.000,00

Apartamento Ed Residencial 
Pascoal, com 104m², Rua Pre-
sidente Kennedy, Centro, com 
3 quartos, sala, bwc, cozinha, 
área de serviço, 1 garagem,  
valor R$ 210.000,00

Apartamento Ed Zara, Rua 
Natal, 940, 85,89m², com 2 
quartos, sala, cozinha, bwc, 
área de serviço, churrasquei-
ra, 1 garagem, play ground, sa-
lão de festas e terraço, valor  
R$ 230.000,00

Apartamento Ed Ilario Effegen, 
Rua Presidente Kennedy, 3042, 
146m², com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar e TV, cozinha, 
área de serviço, churrasqueira, 
2 garagens, aquecimento, salão 
de festas, semi mobiliado, valor  
R$ 420.000,00

Apartamento Ed Armando Re-
zende, Rua Olavo Bilac, 1251, 
com 202,31m², 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/ estar, cozinha, la-
vabo, sacada, área de serviço, 2 
garagens, piscina, play ground, 
salão de festas, mobiliado, valor 
R$ 850.000,00

Apartamento Ed Flor de Lis, Rua 
da Bandeira, 757, 147,57m², 
com 2 quartos, suíte, sala de 
jantar/ estar, cozinha, sacada, 
área de serviço, 2 garagens, 
aquecimento, churrasqueira, 
playground, piscina, salão de 
festa, semi mobiliado, valor  
R$ 550.000,00

Apartamento no Ed Belle May-
son, com 270,60m², 2 quartos, 
1 suíte, sala de estar/ jantar/ 
TV, cozinha, área de serviço, la-
vabo, sacada, 2 garagens, aque-
cimento, play ground, salão de 
festas, semi mobiliado. Valor  
R$ 720.000,00

Apartamento Residencial Cana-
dá, Consultar tabela, valores a 
partir de R$ 226.000,00

Apartamento Residencial Vênus, 
consultar tabela.

Apartamento Edifício Solar 
das Araucárias, nº 302, valor  
R$ 560.000,00

Apartamento Edifício Solar 
das Araucárias, nº 301, valor  
R$ 399.000,00

CASAS

Casa Rua México, Periolo, 
110m², com 3 quartos, sala, 
cozinha, bwc, área de serviço, 
3 garagens e churrasqueira,  
valor R$350.000,00

Casa Travessa Afonso Pena, 
Vila Simone, com 220,30m², 
3 quartos, suíte, sala de jan-
tar/ estar, escritório, cozinha, 
área de serviço, 3 garagens, 
depósito, mobiliado, valor  
R$ 800.000,00

Casa Rua Lilas, Brasilia, 
91,32m², com 3 quartos, sala, 
bwc, cozinha, área de servi-
ço, 2 garagens, churrasqueira,  
valor R$ 300.000,00

Casa Rua Cabo Luiz Augus-
to Pereira, 557, 77m², com 4 
quartos, sala, bwc, cozinha, 
garagem, churrasqueira e com 
barracão de 87,50m², valor  
R$ 250.000,00

Casa Condomínio São Car-
los, 180m², com 3 quartos, 
suíte, sala, área de serviço, 
depósito, churrasqueira, 2 ga-
ragem, piscina, edícula, espa-
ço goumet, playgraund, valor  
R$ 850.000,00 

Casa Rua Ilario Zardo, 264, JD 
Vitória, 202,59m²,  com suíte, 
2 quartos, sala de jantar/ es-
tar, copa, cozinha, lavabo, área 
de serviço, 4 garagens, aque-
cimento, sótão, churrasquei-
ra, depósito, mobiliado, valor  
R$ 1.500.000,00

Casa Travessa Pio XII, 153, Resi-
dencial Parigot de Souza, 170m², 
com 2 quartos, suíte, sala de jan-
tar/estar, copa, cozinha, área de 
serviço, 2 garagens, churrasquei-
ra, R$ 400.000,00

Casa Rua Odontologia, 420, 
220m², 4 quartos, suíte, sala 
de jantar/estar, bwc, cozinha, 
área de serviço, 2 garagens, 
dep de empregada, aquecimen-
to, canil, bwx empregada, valor  
R$ 590.000,00 

Casa Rua Capitão Leônidas Mar-
ques, 1438, com 187,50m², 2 
quartos, 1 suíte, sala da jantar/ 

estar, dep. Empregada, cozinha, 
área de serviço, 4 garagens, chur-
rasqueira, semi mobiliado, valor  
R$ 690.000,00.

LOTES E CHÁCARAS

Terreno Rua Barawanas, com 
366m², Jd Santo Antonio, valor 
R$ 300.000,00

Terreno Rua Rio Grande do Nor-
te, Country, com 875m², valor  
R$ 700.000,00

Terreno Av Brasil, FAG, com 
565,54m², valor R$ 680.000,00
Chácara Rua Alagoa Mirim, 
1161, Lago Azul, com 1,380m², 
valor R$ 430.000,00

Chácara em Boa Vista da Apa-
recida, com 2 casas, 22,110m², 
valor R$ 650.000,00

Terreno Rua Palmeira, 3441, 
Coqueiral, 715m², valor  
R$ 550.000,00

Terreno Rua São Borges, 
JD Canadá, 420m², valor  
R$ 380.000,00

Terreno Residencial Treviso, 
600m², valor R$ 425.000,00

Terreno Rua Carlos Caval-
cante, 360, Cataratas, valor  
R$ 450.000,00

Terreno Rua Guaraniaçu esq 
com Capanema, São Cristovão, 
375m², com 1 casa, 140m²,  
valor R$ 450.000,00

Terreno Condomínio Paisa-
gem, Av FAG, 401,42m², /valor  
R$ 380.000,00

Terreno Rua Desembargador 
Ferreira da Costa, São Cristovão, 
450m², valor R$ 350.000,00

Terreno Rua Alterio Sordi, JD 
Nova Veneza, 360m², valor  
R$ 175.000,00

Terreno Rua Padre Ricardo, 
1619. 416,86m², com sala 
comercial e 2 casas, valor  
R$ 590.000,00

Terreno Rua Carimãs, San-
to Onofre, 5.570,40m², valor  
R$ 7.450.000.00

Terreno Rua Cristovão co-
lombo, área 813,36m². Valor  
R$ 950.000,00

Terreno Rua Manaus, com área 
de 378m², valor R$ 750.000,00

SOBRADOS

Sobrado Condomínio Jardins 
de Monet, Rua Eça de Queiroz, 
230m², com 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/ estar, copa, cozinha, 
lavabo, dep de empregada, área 
de serviço, churrasqueira, sala de 
jogos, piscina, playgraund, salão 
de festas, semi mobiliado, valor 
R$ 1.200,000,00

Sobrado Condomínio Beluno, 
Rua Rodrigues Alves, 477, 312m², 
com 2 suítes, suíte máster, sala 
de jantar/ estar, bwc, cozinha, 
área de serviço, 2 garagens, pis-
cina, valor R$ 1.480.000,00

Sobrado Rua Rio Negro, 958, 
330m², com 2 quartos, suíte, 
sala de jantar/estar, cozinha, es-
critório, lavabo, área de serviço, 
3 garagens, aquecimento, larei-
ra, churrasqueira, canil, espaço 
gourmet, semi mobiliado, valor 
R$ 980.000,00

Sobrado Rua Presidente Kenne-
dy, 2474, 147m², com 2 quartos, 
suíte, sala de jantar/ estar, bwc, 
lavabo, cozinha, área de serviço, 
garagem, churrasqueira, aqueci-
mento, valor R$ 390.000,00

Sobrado Residencial e comercial, 
Rua Terezina, 3201, Jd Cristal, 
167,81m², 2 quartos, suíte, sala 
de jantar/ estar, 2 bwcs, cozinha, 
sacada, área de serviço, 4 vagas 
de garagem, churrascaria, valor 
R$ 750.000,00

02 Sobrados Rua Salgado Fi-
lho, 4137, Cancelli, com área de 
165,29m², com suíte, 2 quar-
tos, sala de jantar/ estar, bwc, 
cozinha, lavabo, sacada, área 
de serviço e garagem, valor  
R$ 453.750,00.

Sobrado Condomínio Felicitá, Av 
das Torres, com 218m², 2 suítes, 
1 suíte máster, sala de estar/ 
TV/ jantar, escritório, copa, co-
zinha, lavabo, área de serviço, 
2 garagens, aquecimento solar, 
churrasqueira, depósito, sala de 
jogos, piscina, play ground, salão 
de festas, semi mobiliado. Valor 
R$ 1.100.000,00.

PONTO COMERCIAL E BARRACÃO

Ponto comercial e Barracão
Prédio comercial Rua Nilo Peça-
nha, 90, Pq São Paulo, 291m², 
valor R$ 630.000,00
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ENTREVISTA

O chefe da Casa Civil, de-
putado Guto Silva (PSD), 
nesta entrevista exclusi-

va aos jornais associados à ADI 
(associação dos jornais do in-
terior do Paraná) adiantou que 
enquanto não for possível a re-
tomada, o Governo do Estado vai 
adotar as medidas para mitigar 
os efeitos negativos dessa severa 
desaceleração da atividade eco-
nômica. “O governador Ratinho 
Júnior está bastante próximo e 
atento a tudo. Dessa forma, atua-
mos com foco na preservação da 
saúde dos paranaenses. O nosso 
esforço é reduzir a disseminação 
do novo coronavírus em nossos 
municípios”. Veja a seguir as res-
postas às perguntas formuladas 
pelos jornais associados a ADI.

O isolamento é uma necessidade 
urgente e necessária, mas a reto-
mada das atividades será inevi-
tável. Como fazer esse retorno 
e para quando? E enquanto a 
retomada não é aconselhável, o 
que fazer nesse tempo para er-
rar menos ao voltar?
Ainda não é possível prever 
quando ocorrerá a retomada. 
Tudo depende da evolução dos 
casos aqui no Paraná e também 
no resto do Brasil. Nós sequer 
chegamos ao ápice das ocorrên-
cias. Infelizmente ainda é cedo. 
Enquanto não for possível a re-
tomada, o Governo do Estado vai 
adotar as medidas para mitigar 
os efeitos negativos dessa seve-
ra desaceleração da atividade 
econômica. Para errar menos, a 
partir do que já ocorreu em ou-
tros países, podemos visualizar 
o que foi feito e deu certo e o 
que não foi positivo, para então 
tomarmos as nossas decisões. 
O governador Ratinho Júnior 
está bastante próximo e atento a 
tudo o que a Secretaria de Saúde 
aponta. Dessa forma, atuamos 
com foco na preservação da saú-
de dos paranaenses. O nosso es-
forço é reduzir a disseminação do 
novo coronavírus em nossos mu-
nicípios. A Secretaria da Saúde 
mantém a recomendação de iso-
lamento social, mas se realmente 
for necessário sair de casa, muito 
cuidado e atenção. 

Quanto tempo o Paraná vai le-
var para se recuperar economi-
camente? Qual a perspectiva? 
Acho que tanto o Paraná quanto 
o Brasil vão levar anos para se re-
cuperar. O Governo do Paraná vai 
usar de todos os seus recursos e 
instrumentos para acelerar essa 
recuperação, mas as consequên-
cias serão profundas, pois a crise 
certamente vai afetar negativa-
mente a arrecadação do Estado 
também. Então, teremos uma 
queda aguda de receita em um 
momento em que o Estado será 
mais demandado. E, diferente do 
governo federal, Estados e Mu-
nicípios não podem imprimir 
moeda ou captar recursos emi-
tindo títulos da dívida. Os efeitos 
significativos na arrecadação são 
sentidos geralmente pelo menos 
30 dias após o início da crise. 

mento do ICMS apurado nos me-
ses de março, abril e maio de 2020, 
para os meses de outubro, novem-
bro e dezembro de 2020, ou seja, 
seis meses de dilação, para as em-
presas enquadradas no Simples 
Nacional. A deliberação sobre tal 
assunto ocorrerá na 53ª Reunião 
do CGSN, a ser realizada no dia 
03/04/2020, em Brasília – DF. 
III) O Paraná retirou a água mine-
ral do regime de substituição tri-
butária, existindo a expectativa de 
queda nos preços, maior acesso da 
população e desoneração do fluxo 
de caixa das empresas;
IV) O Governo do Estado sus-
pendeu o início de cobranças de 
dívidas e estabeleceu um contin-
genciamento de R$ 321 milhões. 
Também liberou R$ 300 milhões 
em precatórios.
V) Foi anunciado ainda um pa-
cote de ações de R$ 1 bilhão para 
estimular a atividade econômica 
e preservar emprego e renda dos 
paranaenses. O valor está distri-
buído entre linhas de crédito para 
o setor produtivo e pequenos em-
preendedores.

Quais as medidas que a Saúde do 
Estado vai tomar referente aos 
hábitos diários de higiene, ali-
mentação e outras prioridades 
sobre a falta de água em SJP di-
vulgadas pela Sanepar?
O racionamento e uso adequado 
dos recursos são essenciais para a 
sobrevivência. É importante lem-
brar que o Paraná vem enfrentan-
do uma dura estiagem. A Sanepar 
vem trabalhando da melhor forma 
possível para garantir o abasteci-
mento mais adequado possível. 
Mas todos nós devemos nos dis-
ciplinar para não desperdiçarmos 
água. E isso não é só agora. O mais 
adequado é molhar as mãos, ensa-
boar e, enquanto esfrega uma na 
outra, fechar a torneira para que a 
água não seja desperdiçada e acio-
nar novamente para a enxágue. 

Algumas cidades do interior, con-
trariando o governo do Estado, 
abrirá o comércio. Nessa situa-
ção, qual será o posicionamento 
do Estado, inclusive para quem já 
abriu?
O Governo está realizando reu-
niões por videoconferência com 
prefeitos para que as ações sejam 
coordenadas e unificadas. Esta-
mos reforçando a necessidade de 
respeitar a recomendação de fun-
cionamento apenas de atividades 
essenciais e de seguir a orientação 
das autoridades brasileiras e inter-
nacionais de saúde, que indicam a 
necessidade de isolamento social 
para conter a proliferação do vírus. 
Nessas reuniões também estão 
sendo tratadas questões bastante 
específicas, como o abastecimen-
to e distribuição de alimentos para 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade, que devem ser atendidas 
em conjunto pelo Estado e mu-
nicípio, e a necessidade de que 
as prefeituras mantenham Planos 
de Contingência atualizados, para 
facilitar a atuação dos órgãos esta-
duais, em especial a Defesa Civil, 
no enfrentamento de da crise.

 “O Paraná está unido contra 
o coronavírus” 

Guto Silva

“O Governo do Paraná vai usar de todos os seus recursos 
e instrumentos para acelerar a recuperação pós pandemia”, 

diz o chefe da Casa Civil Guto Silva

Então não temos um número fe-
chado para avaliar o tamanho do 
impacto, mas nossas estimativas 
chegam a um rombo de R$ 3 bi-
lhões.

Há algum prazo previsto para a 
‘flexibilização’ das regras sanitá-
rias?
Não. As recomendações são ava-
liadas e reavaliadas constante-
mente. Mas por enquanto não há 
previsão para a flexibilização das 
regras sanitárias. 

O Governo do Paraná poderá 
adotar regras especiais no cam-
po tributário também às pesso-
as físicas, a exemplo do que fez 
para as empresas?
Dois decretos assinados pelo go-
vernador Ratinho Júnior promo-
veram mudanças tributárias no 
setor de medicamentos. Os ob-
jetivos são diminuir o volume de 
impostos no começo da cadeia 
de distribuição, o que viabiliza 
redução dos preços nas farmá-
cias (varejo), e ajustar regras de 
recolhimento dos impostos. O 
governador também anunciou 
um pacote de ações de R$ 1 bi-
lhão para estimular a atividade 
econômica e preservar emprego 
e renda dos paranaenses. O valor 
está distribuído entre linhas de 
crédito para o setor produtivo e 
pequenos empreendedores e di-
lação de prazos de financiamen-
tos das prefeituras e de impostos 

para empresas.

As unidades hospitalares do in-
terior, sobretudo aquelas cuja 
gestão é compartilhada com o 
governo estadual, estão prepara-
das para atender o pico da pan-
demia? Haverá vagas disponíveis 
para pacientes com outras enfer-
midades?
A Secretaria da Saúde tem mais de 
mil e quinhentos leitos (entre UTI 
adulto, infantil e enfermaria) con-
tratados em 73 unidades hospita-
lares do Estado. Estes leitos serão 
para uso exclusivo de pacientes 
com suspeita ou confirmação da 
Covid-19. As contratações de lei-
tos e unidades hospitalares estão 
em constante avaliação e amplia-
ção. 

O impacto da pandemia na eco-
nomia e, sobretudo, na geração 
de emprego e renda, será grande. 
O que o governo do Estado está 
fazendo para minimizar esses 
efeitos?
Com base em profundo plane-
jamento na área de saúde bem 
como de abastecimento e logísti-
ca, economia e segurança públi-
ca, o governador Ratinho Júnior 
tem conduzido todo este processo 
para podermos sair o mais rápido 
desta situação que atinge a todas 
as famílias. Todas as medidas que 
vêm sendo tomadas tem o obje-
tivo de preservar vidas e garantir 
segurança e tranquilidade a todos. 

Diversas iniciativas foram toma-
das pelo governo estadual, para 
preservar vidas e empregos, como 
a destinação de R$ 300 milhões 
para atender a população mais 
necessitada e de R$ 1 bilhão para 
apoiar empreendedores e empre-
sas de todos os portes. O governo 
também está emitindo vouchers 
emergenciais de R$ 50 por mês 
para a aquisição de produtos ali-
mentícios que compõem a cesta 
básica. Esse auxílio, que inicial-
mente vai durar por três meses 
(mas esse prazo pode ser prorro-
gado) vai atender as famílias mais 
vulneráveis do Paraná. 

O governo prevê auxílio para os 
lojistas e empresários, especial-
mente os pequenos, que já en-
frentam redução de colaborado-
res e tem suas contas para pagar?
O pacote de ajuda anunciado pelo 
governador Ratinho Júnior ja ado-
tou diversas medidas que benefi-
ciam especialmente as pequenas e 
médias empresas, como: 
I) a prorrogação por 90 dias dos 
prazos para pagamento do ICMS 
devido por estabelecimentos op-
tantes do Simples Nacional, mas 
apurado e declarado fora de seu 
regime tributário, contemplando 
com essa medida 207.635 empre-
sas; 
II) o Paraná também encaminhou 
ofício ao Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional (CGSN) solicitando 
a prorrogação do prazo de venci-
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