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PARANÁ

A coleta e o tratamento do esgoto trazem 
benefícios para a saúde e melhorias ambien-
tais para as cidades. A Sanepar tem investido 
mais tanto para implantar esse serviço nos 
municípios, quanto para ampliar e melhorar 
sistemas já existentes. Desde as primeiras 
unidades instaladas nas cidades paranaenses, 
nas décadas de 1970/1980, são visíveis os 
ganhos socioeconômicos. As cidades pude-
ram crescer verticalmente, e a saúde ganhou 
novo aliado no combate às doenças.
Para ganhar agilidade e aumentar o serviço 
de esgoto tratado, nos últimos anos, a Sane-
par investiu em novas tecnologias. Na região 
Oeste, estão três exemplos de eficiência e ra-
pidez das novas estações de tratamento. Em 
Toledo, desde 2018, está em operação a esta-
ção Rio Toledo que atende 65 mil habitantes 
da região sul da cidade. Desde o fim de 2019, 
está em operação a estação que atende a 
mais de 4.300 residências em Santa Helena, e 
a de Matelândia que, junto com a outra esta-
ção, trata o esgoto de cerca de 3 mil domicí-
lios da cidade. Com estrutura modular, essas 
estações têm mais eficiência de tratamento e 
são instaladas de maneira mais rápida do que 
os modelos tradicionais de estrutura adota-
dos pelo setor de saneamento.
A nova estação de tratamento de Santa He-
lena utiliza o SBR (Sistema de Batelada Se-
quencial, em tradução livre do inglês), que 
substituiu as lagoas existentes. Melhorou, 
assim, o processo de tratamento e eliminou 
problemas de odor. A nova estação tem tam-
bém um tratamento preliminar, inexistente 
no sistema atual.

Além disso, tem gradeamento mecanizado, 
desarenador e calha Parshall, utilizada para 
medir a vazão. Neste sistema, o tratamento 
é feito por lodo ativado e aeração prolonga-
da, por batelada. Isto significa que todas as 
etapas do tratamento ocorrem em um único 
reator que tem ciclo de operação com dura-
ção definida.
Em Santa Helena, foram instalados dois rea-
tores que operam alternadamente. Com ca-
pacidade média de tratamento de 30 litros 
por segundo, suporta picos de até 45 litros 
por segundo. A eficiência do processo deve 
chegar a 95% e foi construída em módulos 
com dois tanques em aço vitrificado, com 
capacidade de tratamento de mais de dois 
milhões de litros de esgoto. Todo o processo 
é automatizado, sem a utilização de produtos 
químicos.
A grande vantagem deste sistema é a ausên-
cia de odor, a possibilidade de operação re-
mota e a eficiência do tratamento. A Sanepar 
assim atendeu a uma demanda da comuni-
dade de Santa Helena que solicitava a mo-
dernização do sistema, eliminando, principal-
mente, o odor no entorno da ETE. Em Santa 
Helena, atualmente, o índice de coleta de es-
goto é de cerca de 85%, sendo 100% tratado.

ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO 

DE ESGOTO DE  TOLEDO
Em operação desde junho de 2018, a Estação 
Rio Toledo tem capacidade para tratar 100 

litros de dejetos por segundo, em dois mó-
dulos de 50 litros cada. De rápida instalação, 
foi feita em seis meses. A ETE é remanejável e 
usa como tecnologia aeração natural, seguida 
de tratamento físico-químico e de flotação. A 
eficiência é de 90% de redução da carga or-
gânica, e o processo envolve gradeamento 
preliminar, filtro biológico de alta taxa, segui-
do de floculação e flotação para remoção do 
lodo.

RESUMO DA NOTÍCIA:
Para ganhar agilidade e aumentar o serviço de esgoto tra-
tado, nos últimos anos, a Sanepar investiu em novas tecno-
logias. Na região Oeste, estão três exemplos de eficiência e 
rapidez das novas estações de tratamento.

Quando entrou em operação a nova ETE, foi 
possível a desativação de outras cinco esta-
ções localizadas em áreas com muitos mora-
dores e que já não atendiam aos parâmetros 
de qualidade da Sanepar. A vantagem desta 
unidade é que ela pode ser removida para 
outro local se houver necessidade.

 MATELÂNDIA - A opção pela estrutura mo-
dular trouxe rapidez na implantação e possi-
bilidade de ampliação da capacidade de tra-
tamento conforme o aumento da demanda. 
O tratamento dessa unidade é por Tecnologia 
OxiRedoxi, que insufla oxigênio para reduzir a 
carga orgânica, dispensando a adição de pro-
dutos químicos e em conformidade com os 
critérios da legislação do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Conama), que cuida dos 
recursos hídricos do país. Dentro em breve, 
todo o processo de tratamento vai ser au-
tomatizado, podendo ser monitorado à dis-

TOLEDO - em operação desde junho de 2018, a Estação Rio Toledo tem capacidade para tratar 100 litros de dejetos 
por segundo, em dois módulos de 50 litros cada como uma das mais modernas do Brasil

Estações compactas e eficientes 
modernizam tratamento do 
esgoto no Oeste
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tância pelo Centro de Controle Operacional 
(CCO).
O tratamento desta unidade é feito por lodos 
ativados com aeração contínua, com vazão 
de tratamento de até 20 litros por segundo. A 
estação tem tratamento preliminar, com dois 
módulos de gradeamento em série e duas câ-
maras paralelas, e sistema de decantação do 
lodo. O reator aeróbio foi instalado em aço 
inox com mais de 23 metros de diâmetro e 
4,23 metros de altura. Completam a estrutu-
ra um desarenador de fundo cônico e disposi-
tivo medidor de vazão com sensor ultrassôni-
co. Com essa estação, a cidade alcançou 85% 
no índice de atendimento com a coleta dos 
dejetos, com 100% no tratamento de todo 
esgoto coletado.
 
GANHOS - Outras vantagens dos modelos 
modulares são: a diminuição do espaço físico 
para implantação do tratamento e a redução 

dos odores resultantes dos processos. O di-
retor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, 
afirma que as novas unidades dos sistemas 
de esgoto têm sido projetadas para melhorar 
cada vez mais a qualidade do efluente trata-
do antes de ser lançado nos corpos recepto-
res. “A Sanepar tem buscado sempre novas 
tecnologias que atendam às exigências am-
bientais e que tragam conforto e melhoria na 
qualidade ambiental para as pessoas, com a 
redução de odores”, destaca Stabile.
A Sanepar já implantou no Paraná outras 
unidades de tratamento modulares em Cam-
po do Tenente, Ponta Grossa, Pinhão, Turvo 
e São Roque do Pinhal, distrito de Joaquim 
Távora. Ainda estão sendo implantadas es-
tações similares em Nova Laranjeiras e Três 
Barras do Paraná.
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5 MAIORES CIDADES DO PR ESTÃO EN-
TRE AS 20 MELHORES EM SANEAMENTO
Ranking avalia indicadores das 100 maiores 
cidades do Brasil; Curitiba continua como a 
melhor capital do País.
Foi divulgado no início de março pelo Institu-
to Trata Brasil o novo Ranking do Saneamen-
to Básico das 100 maiores cidades Brasileiras, 
que tem como base o ano de 2018, e que 
mostra as cinco maiores cidades do Paraná, 
atendidas pela Sanepar, entre as 20 primei-
ras: Maringá (3° lugar), Cascavel (7°), Ponta 
Grossa (9°), Londrina (13°) e Curitiba (17°). 
Curitiba desde 2011 é apontada como a me-
lhor capital do País em Saneamento.
Os dados analisados são do Sistema Nacio-
nal de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
– ano base 2018, divulgados todo ano pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional. En-
tre as variáveis estudadas estão população, 
fornecimento de água, coleta e tratamento 
de esgoto, investimentos e perdas de água.
“A determinação do nosso governo é investir 
fortemente em saneamento, para que mais 

cidades paranaenses sejam reconhecidas 
pela qualidade deste serviço”, afirma o gover-
nador Carlos Massa Ratinho Junior.
Entre as 20 primeiras cidades, 17 são aten-
didas por empresas públicas (13 por compa-
nhias estaduais e 4 por empresas municipais) 
e três por empresas privadas.
As três cidades atendidas pelo setor privado, 
Niterói (RJ), Limeira (SP) e Petrópolis (RJ), so-
mam pouco mais de 1,1 milhão de habitan-
tes. As 17 atendidas pelo setor público têm 
população que ultrapassam os 21 milhões de 
habitantes, incluídas aí as capitais São Paulo 
e Curitiba, e grandes cidades como Campinas 
(SP), São José dos Campos (SP) e Uberlândia 
(MG).
 
PARANÁ - Todas as 345 cidades atendidas 
pela Sanepar, no Paraná, têm 100% da po-
pulação urbana abastecida com água potável 
e 74,2% dos moradores têm acesso à rede 
coletora de esgoto, bem acima da média na-
cional de 53,2%, sendo que 100% de todo o 
esgoto coletado é tratado pela Sanepar – a 

média nacional de tratamento é de 46,3%.
No quadro divulgado pelo Trata Brasil com as 
melhores cidades com índice total de atendi-
mento com esgotamento sanitário, as cinco 
paranaenses figuram entre as cinco primeiras 
posições, sendo que todas elas têm índice 
de atendimento com rede coletora acima de 
90%: Maringá e Cascavel, com 99%; Curitiba, 
com 95,8%; Londrina, com 93,6%; e Ponta 
Grossa, com 91%.
O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Sta-
bile, afirma que a Sanepar, em atendimento à 
política do Governo do Estado, tem trabalha-
do para atingir a meta da universalização do 
saneamento no Paraná. “Com a aplicação de 
novas tecnologias e revisão dos processos ad-
ministrativos e operacionais, principalmente 
no esgotamento sanitário, estamos agilizan-
do a instalação de estações de tratamento 
em cidades de pequeno e médio porte. Nos-
so objetivo maior é levar saúde preventiva a 
toda a população paranaense”, afirma.

SANEAMENTO

5 MAIORES CIDADES DO PARANÁ 
ENTRE AS 20 MELHORES DO PAÍS
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EDITORIAL

O Ocidente não é mais...
... Qualquer pessoa que tenha frequentado a igreja na França já notou que a 
direção da corrente evangélica mudou. Ela costumava ir da França à África, 
mas agora é da África para a França. Muitos dos padres são africanos: eles vêm 
servir ou converter aqueles que antes o colonizaram. 
Seria fácil ignorar a importância deste fato num país tão pouco religioso como a 
França, mas ele mostra claramente uma perda não apenas no que diz respeito 
à fé, mas também no que trata da confiança cultural. A própria ideia de uma 
Europa que prega para o mundo — exceto, talvez, quanto a questões sexuais 
e pena de morte — hoje em dia parece ridícula. A Europa perdeu o controle do 
Paraíso, como os chineses dizem, e ela sabe disso. 
Quem poderia imaginar, há 30 anos, que a China estaria enviando ajuda hu-
manitária para a Itália na forma tanto de insumos médicos como de técnicos 
de saúde? É difícil não perceber nisso uma mudança repentina de algo que nós, 
ocidentais, durante muito tempo encaramos como a ordem natural das coisas: 
um Ocidente avançado e um Oriente atrasado. Mas a epidemia mostrou algo 
que preferíamos não saber: já não somos mais os protagonistas. Nós nos conso-
lamos dizendo que, se não reagirmos à pandemia com a eficiência ligeiramente 
incômoda da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, ao menos ainda somos livres. 
Afinal, não vivemos num regime autoritário. 
Do conforto nenhum homem pode falar, como diz Ricardo II. Saindo para fazer 
compras numa manhã recente em Paris, minha esposa foi parada duas vezes 
pela polícia, que exigiu que ela mostrasse seu obrigatório laissez-passer (docu-
mento que ela mesma imprimiu e assinou). Mas conversando com um jovem 
nesta tarde — a uma distância de pelo menos um metro — descobrimos que ele 
foi multado em 150 euros por ter errado a data de seu laissez-passer. Ao sair 
para uma caminhada rápida em Paris, eu meio que espero que alguém apareça 
à minha porta e grite papieren! 
Um jornal francês disse que a epidemia marcava o retorno do Estado à cena 
nacional, depois de anos do que se costuma chamar de neoliberalismo. Como 
os gastos públicos correspondem a 56% do PIB francês, é de se perguntar se o 
jornal passou os últimos anos dormindo e não percebeu a expansão do Estado 
francês depois da Segunda Guerra Mundial. 
Foi por falta de dinheiro que o Estado francês não conseguiu fornecer máscaras 
e outros equipamentos de proteção para os trabalhadores de hospitais? Se sim, 
que parcela do PIB tem de ser destinada aos hospitais para que eles sejam bem 
equipados? 
É interessante notar que aqueles países asiáticos que — até o momento — 
conseguiram conter razoavelmente bem a epidemia, embora mais autoritários 
do que gostaríamos, também têm setores públicos relativamente pequenos em 
comparação ao tamanho de suas economias (menos de um terço do que é na 
França). O tamanho da burocracia não é necessariamente um sinal de força ou 
eficiência, assim como uma perna inchada não é exatamente um sinal de forte e 
eficiência. Bem pelo contrário. Uma burocracia reduzida concentra a inteligên-
cia, enquanto uma democracia inchada a dispersa.
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Investir numa cidade como Gramado tem 
um significado muito abrangente. Não nasce 
apenas dos encantos naturais que a região 
de clima e topografia únicos tem a oferecer 
a quem a visita ou àqueles que nela vivem – 
tem a ver, sobretudo, com um estilo de vida 
que combina com a paisagem. 
A atração que ela exerce sobre os que bus-
cam um equilíbrio entre o viver e o sobre-
viver, encontra um centro de expansão raro 
de se ver em outras cidades, pois permite a 
combinação de diversos elementos que pos-
sibilitam farta, variada e saudável diversi-
dade de pontos de visitação – conectados a 
outros como eficientes serviços de transpor-
te, informação e hotelaria, aliaram-se quase 
que irresistivelmente ao fator principal: seu 
povo acolhedor, atencioso e dedicado ao 
que se dispõe a fazer. 
Tudo somado, o resultado só poderia ser 
um: Gramado foi elevada, naturalmente, 
a um patamar de destaque no cenário da 
atividade econômica que mais cresce hoje 
no mundo, o turismo.  
Daí nasceu a Caza Wilfrido, fruto da ob-

servação das tendências de uma cidade 
que tem uma inesgotável capacidade de 
absorver projetos que vêm para melhorar 
seu perfil com serviços de qualidade.
Inaugurada no final do ano passado, o local 
se consolida no mercado como um dos 
mais bem planejados espaços para eventos 
sociais da região sul do país.
Em uma atmosfera bucólica e inebriante, a 
Caza Wilfrido, abriga a fascinante história 
da chegada dos primeiros imigrantes ita-
lianos à Serra Gaúcha, dando início ao que 
conhecemos hoje como Gramado. 
Talvez seja este um dos maiores diferen-
ciais do local: existe alma ali. A construção 
original de 1920, foi toda restaurada, mas 
sem perder o essencial, sua identidade. É 
possível sentir a vibração positiva de uma 
história que foi preservada e, mais do que 
isso, continuada. 
Pensada especialmente para receber 
eventos, a Caza Wilfrido dispõe de uma 
infraestrutura completa e diferenciada. São 
5 salões, área de desembarque coberta, 
estacionamento cercado para 200 carros, 

heliponto, deck em madeira com larei-
ra externa, belíssimo jardim com muro 
cenográfico, cozinha industrial equipada, 
copa com monta carga, acesso de serviço, 
área de serviço com vestiários, refeitório e 
banheiros para colaboradores, gerador de 
150kwas, lavabos com acessibilidade para 
cadeirantes, som ambiente, iluminação 
externa e variados móveis decorativos. 
Para os que buscam mobiliário de alto pa-
drão, a Caza pode oferecer mesas e cadeiras 
para 300 pessoas. Além disso, não realizam 
mais do que um evento por dia, a fim de 
manter a exclusividade de cada cliente. 
São, ao total, 1.400m² de área construída, a 
7km do centro de Gramado. Um espaço que 
pode receber cerca de 600 pessoas sentadas 
e mais de mil em formato de coquetel. Em 
resumo, a Caza Wilfrido é o local que estava 
faltando para acolher todo o potencial de 
eventos de cunho social que o sul do Brasil 
oferece. A proposta de um ambiente aprazí-
vel, em meio à natureza, com infraestrutura 
de primeira qualidade, é simplesmente 
irresistível, e encanta a cada olhar.

A nova atração de Gramado-RS
CAZA WILFRIDO
Destaque no ranking nacional como terceiro destino turístico mais visitado 
do Brasil, com forte tendência de crescimento no número de estrangeiros 

que aportam em Gramado na bela Serra Gaúcha, tem nova atração. 
por Editoria Nacional - fotos: Uirá Castanha

OS MAIS IMPORTANTES EVENTOS - do Brasil, acontecem na Caza Wilfrido na bela cidade de Gramado - RS

Em dois anos Curitiba terá mais idosos do 
que crianças. A projeção do Instituto Para-
naense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes) é de que em 2022 a capital 
do Paraná terá 332,6 mil habitantes acima 
dos 60 anos, cerca de 17,16% da população 
da cidade, e acima das 330,8 mil crianças e 
pré-adolescentes com menos de 14 anos. E 
não para por aí. Para 2040, o instituto pre-
vê 544,5 mil curitibanos idosos, represen-
tando um quarto de toda a população da 
cidade. Esses são dados que apontam não 
apenas uma transição demográfica, mas es-
pecialmente uma mudança na maneira de 
pensar a cidade e as políticas públicas para 
uma população cada vez mais envelhecida. 
Apesar de emergente, o assunto não é novo. 
Em 2008, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) publicou um guia chamado Cidade 
Amiga do Idoso. O documento de 66 páginas 
é um passo a passo de como transformar uma 
cidade em um espaço favorável para o enve-
lhecimento, no qual o idoso tenha parte sig-
nificativa. O resumo é: “Uma cidade amiga do 
idoso estimula o envelhecimento ativo ao oti-
mizar oportunidades para saúde, participação 
e segurança, para aumentar a qualidade de 
vida à medida que as pessoas envelhecem”. 
O médico e especialista em gerontologia e 
presidente do Centro Internacional de Lon-
gevidade Brasil, Alexandre Kalache, foi um 
dos líderes do projeto na OMS e colocou em 
prática o guia em várias cidades do mundo. 
De todas as experiências realizadas, o ponto 
primordial observado na questão do enve-
lhecimento da população foi a oportunida-
de que precisa ser dada ao idoso para fazer 
e sentir-se parte das cidades. “Para ser bem 
feito, qualquer projeto precisa colocar o ido-
so como protagonista, ele tem que ser ouvi-
do. Se isso não acontecer, não há como dizer 
que a cidade está preparada para o envelhe-
cimento”, opina.
Esse é um dos grandes desafios de Curitiba 
para os próximos anos, de integrar a pessoa 
idosa à dinâmica da cidade. 
Um desafio que passa por 
diversos setores da adminis-
tração pública, como saúde, 
educação, trabalho, mobili-
dade, assistência social e la-
zer. Cada secretaria tem suas 
ações, mas muitas delas são 
coordenadas de forma con-
junta. Por exemplo, ques-
tões de saúde podem envol-
ver as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e a Fun-
dação de Ação Social (FAS). 
Atividades de lazer colocam 
a Fundação Cultural de Curi-
tiba (FCC) e a Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer 
e Juventude (Smelj) traba-

lhando juntas. “A nossa política pública de 
pessoa com deficiência trabalha em conjunto 
e gera resultados para o idoso. Temos avan-
çado muito em Curitiba em relação a isso”, 
afirma o presidente da FAS, Thiago Ferro. 

FACILIDADE PARA IR E VIR
Grande parte das ações da prefeitura de Curi-
tiba estimula o idoso a sair de casa. Deixar o 
isolamento — em tempos normais sem pan-
demia de coronavírus — é fundamental. No 
entanto, se locomover pela cidade pode apre-
sentar alguns obstáculos, desde a calçada com 
buracos, o ônibus sem acessibilidade e os edi-
fícios sem elevadores. “Uma boa política para 
o idoso é ele poder sair de casa e socializar. 
E para isso precisa de um transporte público 
seguro e confiável, para que ele possa ir onde 
quer que queira, seja no médico, no culto ou 
visitar a família. Quando ficam em casa, ficam 
ainda mais vulneráveis”, comenta Kalache. 
Para responder a essas demandas, a prefeitu-
ra tem apostado principalmente na renovação 
da frota dos ônibus da cidade para facilitar o 
acesso das pessoas idosas ao transporte públi-
co. Desde 2017, a cidade recebeu 410 novos 
ônibus, todos já adaptados para esse público. 
Além disso, a própria isenção tarifária para 
usuários de 65 anos, prevista em lei munici-
pal, permite que a locomoção seja ainda fácil. 
Tirar o idoso de casa simplesmente por tirar 
não é suficiente. É preciso integrá-los à ci-
dade, seja para realizarem atividades do dia 
a dia, como ir ao banco ou ao médico, mas 
também para que tenham momentos de la-
zer, que podem ajudar inclusive para evitar 
novas idas aos serviços de saúde. 
“As atividades, o convívio social para o idoso, 
tirar ele do isolamento é fundamental. Qual-
quer atividade é importante, seja esportiva 
ou emotiva”, reforça Ferro, da FAS.
As dez regionais de Curitiba oferecem diver-
sas atividades de lazer para os idosos. São 
piscinas, quadras e academias ao ar livre que 
dão suporte a aulas de hidroginástica, alon-

25% DA POPULAÇÃO IDOSA EM 2022
Por Gustavo Ribeiro, Fonte GAZETA DO POVO

gamento, musculação, caminhada, entre ou-
tros. 
E boa parte dessas atividades que hoje 
atendem 6,3 mil idosos da cidade é segui-
da de perto por profissionais de Educação 
Física, que fazem avaliação em cada pessoa 
idosa que se matricula nas aulas e acom-
panham a evolução ao longo dos meses. 
O que preconizamos na população é que ela 
se exercite. E uma forma de ter uma vida ativa 
e saudável é pelo aspecto físico. Tendo a ati-
vidade física para toda a população, especial-
mente a mais idosa, estamos reduzindo a ida 
a hospitais e uso de medicamentos”, avalia o 
diretor de Lazer da Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Ronaldo 
Babiak, que assegura que a estrutura atual vai 
conseguir atender ao aumento da demanda 
de idosos. “Temos potencial hoje para aten-
der mais de 40% do público que atendemos 
hoje. Não vai haver deficiência de vagas.”

ATIVIDADES PARA A MENTE
Os idosos não precisam apenas de atividades 
físicas. Outro aspecto importante na resposta 
para o envelhecimento da população é ofere-
cer cursos, desde os mais básicos até os mais 
avançados, especialmente para quem ainda 
está no mercado de trabalho — a aposen-
tadoria, afinal, é cada vez mais tarde. Quem 
lidera esse movimento em Curitiba é a FAS, 
por meio dos Liceus de Ofícios, com cursos ao 
longo de todo o ano. Muitos deles não são es-
pecíficos para a terceira idade, mas idosos po-
dem se matricular e participar normalmente. 
Um dos cursos com mais procura e que é 
ofertado desde o ano passado nas regionais 
de Curitiba é o de inclusão digital para idosos. 
Nele, os alunos aprendem a lidar principal-
mente com smartphones, hoje tão comuns 
e acessíveis a uma fatia maior da população. 
Saber lidar com o aparelho e suas funcionali-
dades é visto como uma forma de liberdade 
e de autonomia. Não por acaso as regionais 
chegam a oferecer mais de uma turma por 

dia. “Curso de mundo 
digital para o idoso 
é fundamental para 
que ele aprenda a li-
dar com smartphone, 
computador, internet. 
É muito produtivo 
para um avô que quer 
cuidar do neto. Além 
disso, ele se sente 
mais pertencente à 
comunidade, válido e 
integrado, com mais 
qualidade de vida”, 
atesta o presidente da 
FAS, Thiago Ferro.

CURITIBA 327 ANOS GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL



Nova Fase  | 1312 |  Nova Fase

DARCI PIANA

RESUMO DA NOTÍCIA
A confiança do empresariado é um índice não tão fácil de ler. En-
quanto pode refletir um desejo de melhora calcado na esperança,
também pode mostrar um indicativo de que as coisas finalmente
estão retornando aos trilhos. É nesta segunda hipótese que aposta
suas fichas o presidente do sistema Fecomércio no Paraná e vice-go-
vernador do estado, Darci Piana (PSD).

Empresariado está animado 
no Paraná e isso pode resultar 
em empregos e crescimento

Vice-governador do Paraná

Fonte - GAZETA DO POVO
 Foto - Divulgação

O PARANÁ É FANTÁSTICO: Para o Vice-Governador, é preciso que o empresariado e a própria sociedade conheça e acredite mais no
potencial do Estado que tem todas as riquezas e condições de desenvolvimento da cadeia produtiva, transformação e consumo

Empresário, Darci Piana é o elo entre as 
ações do Executivo e os principais segmen-
tos da economia: comércio e serviços (se-
tores que representa em sua Federação) e 
indústria e agronegócio (onde é tido como 
nome respeitado).
Para ele, o empresariado tem dado voto 
de confiança ao governo Carlos Massa Ra-
tinho Junior (PSD) por conta de ações afir-
mativas que passam por enxugamento da 
máquina pública e chegam aos anúncios 
de investimentos em obras públicas. Com 
isso, a Pesquisa de Opinião do Empresário 
do Comércio, Serviços e Turismo, da Fe-
comércio, sobre o primeiro semestre de 
2020, mostra que 69% dos empresários 
paranaenses estão otimistas com o perío-
do. Ao lado do governo, o ponto de que o 
estado, de fato, conseguiu gerar empregos 
em 2019 (74 mil postos, de acordo com o 
Caged) e tem perspectiva de ter aumenta-
do o PIB em 0,7% no ano passado (pelas 
projeções do Ipardes). Pela frente, o diri-
gente da federação e vice-governador indi-
ca desafios de fazer o estado crescer como 
um todo, e não em flancos.
Um esforço que cabe à união de sociedade 
civil e poder público:

A Fecomércio faz pesquisas de otimismo 
do empresariado. O que esses números 
têm dito sobre expectativas para 2020?
DARCI PIANA: Fazemos a pesquisa de 
opinião no estado inteiro e com grandes, 
médios e pequenos empresários. Então 
tiramos uma média disso tudo para en-
tender um pouco daquilo que acontece 
em várias regiões do estado. Nossa missão 
é ter o espelho do estado como um todo. 

Tem regiões ótimas, regiões boas, regiões 
mais ou menos e algumas com dificuldade. 
A opinião do pessoal, de forma geral, está 
muito boa, acima da média dos últimos 
anos. O empresariado está otimista em re-
lação a 2020.

É um otimismo baseado em ações concre-
tas ou na expectativa do que irá aconte-
cer?
DARCI PIANA: É uma somatória de valores. 
Falando do nosso estado: ele está bem. É 
um dos poucos que têm as suas finanças 
equilibradas. Claro que tem dificuldades, 
mas muito menores do que na maioria 
das unidades da federação. A confiança é 
um novo governo, com outra mentalidade, 
outra perspectiva, com mudanças de pos-
tura, corte de despesa – como é o caso da 
redução de 28 para 15 secretarias –, corte 
de aposentadoria, entrega de avião do go-
verno, revisão de todos os contratos. Tudo 
isso dá uma demonstração pública, uma 
imagem positiva. Mostra que o governo 
também está preocupado em fazer a sua 
parte: cortar despesas. Isso anima o em-
presário. E este ânimo resultou num volu-
me de R$ 23 bilhões em investimentos da 
iniciativa privada dentro do estado (anun-
ciados em 2019).

Mas, de forma prática, como a economia
reage a isso?
DARCI PIANA: O estado já conseguiu con-
tratar, com carteira assinada, no primeiro
ano de mandato, em torno de 66 mil no-
vos empregados. São 66 mil salários à dis-
posição do consumo. À minuta que esses 
empresários colocarem os investimentos 

[os R$ 23 bilhões anunciados em 2019], 
haverá um volume muito maior de mão de 
obra contratada. 

Estes empregos vão para todo o Paraná
de forma uniforme? Ou há regiões que
se beneficiam mais?
DARCI PIANA: Grande parte destas con-
tratações foi nas regiões Oeste, Sudoeste 
e, Norte. Quando a agricultura vai bem, o 
comércio vai bem. Porque ele passa a ter 
lucro e a gastar. E gasta onde: no comércio. 
Esse reflexo da boa performance do agro-
negócio vai para o comércio diretamente. 
Se pegar as pesquisas e recortar por regi-
ões, vai ver que Cascavel, Londrina, Pato 
Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, 
Medianeira e Toledo estão na frente. Cai 
um pouco em Curitiba e na região metro-
politana. E depois começa a queda grande 
na região Sul: União da Vitória, Palmas. E 
no Centro [do estado] há uma mediana.

O agronegócio parece um ponto de par-
tida para a retomada do crescimento no 
estado. Qual é a perspectiva para este 
setor?
DARCI PIANA: A soja está se mantendo 
[com bons preços], o milho, a carne de 
frango e o suíno, idem. O Brasil inteiro 
produz 3,5 bilhões de cabeças suínas e o 
Paraná é o segundo maior produtor. Deve 
chegar, agora nos próximos seis meses, ao 
primeiro lugar. Por ser um estado que ainda 
vacinava seu rebanho, nós não podíamos 
participar de um mercado que correspon-
de a 65% do mercado mundial de carnes 
(frango, suíno, gado). Não entrávamos no 
grande mercado, que é o que paga melhor: 
a Europa, de um modo geral. Agora, com 
novas regras do Ministério da Agricultura, 
pelo sacrifício que o estado fez em fechar 
nossas fronteiras [para evitar contamina-
ção do rebanho],
nós temos a possibilidade de aumentar 
a nossa participação nesses 65%. Antes, 
só disputávamos os outros 35%. E esses 
35% correspondem aos países que pagam 
menos, porque eles sabem que nós não 
podíamos vender para outro [grupo de 

compradores]. A nossa qualidade, o nosso 
trabalho está sendo feito, todos esses no-
vos frigoríficos que estão sendo instalados 
no Paraná, tudo isso vai fortalecer as em-
presas e aumentar o preço da nossa carne 
na Europa e na Ásia.

Tem dado certo a aposta do governo no
turismo no Paraná?
DARCI PIANA: Esse esforço em vender o 
estado no Brasil inteiro, com a nossa tele-
visão voltada para isso, com o Voe Paraná
[projeto do governo para expandir a malha
aérea do estado] servindo 14 cidades, com
o aumento no volume de voos que a Gol e
a Tam se comprometeram a fazer, permite
que mais gente venha. Vamos ter mais 60
ou 70 voos da Gol e da Tam se deslocando
para Curitiba, Londrina... Cascavel, por 
exemplo, já tem dois voos diários. Isso 
está aumentando a expectativa do turis-
mo. [Tivemos] O maior volume de turismo 
até hoje na Itaipu, em Foz do Iguaçu [usi-
na registou 1.025 milhões de pessoas em 
2019]. Há também um acordo feito com os 
estados de São Paulo e Santa Catarina para 
aproveitar o nosso litoral histórico: Iguape 
e Cananéia (em São Paulo), Antonina, Mor-
retes, Paranaguá e Guaratuba (no Paraná) 
e São Francisco do Sul (em Santa Catarina). 
São lugares lindos. [Hoje há] Um volume 
extraordinário de gente na praia. Gente 
que não ficava aqui no Paraná, ia para ou-

tros estados. A nossa água melhorou. De 
49 pontos de balneabilidade, hoje temos 
um único com problema. São 48. Ao con-
trário de outros estados que têm a metade 
[dos pontos de banho] com problema e ou-
tra metade boa. Isso tem acenado para um 
seguimento favorável da economia. Prin-
cipalmente do comércio, que é o primeiro 
que reage. 

A indústria está alheia a isso?
DARCI PIANA: A indústria, no ano passado, 
apresentou um crescimento de 6,7%. Índi-
ces da China. Isso significa o quê? Que o 
comércio fez pedido. O comércio fez aqui-
sições, fez as compras que a indústria pas-
sou a produzir.

Quais são as regiões que precisam de 
mais atenção do governo para desenvol-
ver suas microeconomias?
DARCI PIANA: Nós temos regiões fantás-
ticas. Você pega o Sudoeste, por exemplo: 
Pato Branco, Francisco Beltrão, aquele fun-
do do Paraná que depois se junta com Foz 
do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Maringá, Cam-
po Mourão, Londrina e Cornélio Procópio. 
Isso é um pedaço extraordinário. É um pri-
meiro mundo, com a gente diz. Aí tem o 
Norte Velho, o Norte Pioneiro, e o Sul do 
Paraná, da minha cidade de Palmas, Cleve-
lândia, União da Vitória, que é a região de 
madeira. Essas últimas passaram a ter difi-

culdades. Por que o lado de São Paulo está 
crescendo, com cidades evoluídas, e as 
nossas não andam? Porque falta trânsito, 
falta escoamento, falta o empresário sentir 
que ele pode sair de lá com seu produto 
com um preço relativamente barato. Estas 
rodovias que estão sendo programadas, de 
Cambará até Castro e a de Beltrão que pas-
sa por Palmas, a Rodovia do Frango, hoje 
estão intransitáveis. Tendo a possibilidade 
de uma segunda pista, um escoamento 
mais rápido e eficiente, vai entusiasmar 
o empresariado. Como está acontecendo 
no Sudoeste. Lá está a maior bacia leitei-
ra do Paraná e o segundo maior produtor 
do país. Esse leite vai ser transformado em 
queijo e derivados. E já tem fábricas gran-
des que estão se instalando nessas regiões 
porque sabem que isso vai acontecer. Uma 
rodovia que vai facilitar. Estamos projetan-
do rodovias para dar um impulso a essas 
regiões que são produtoras, mas ainda não 
conseguiram sair com investimentos maio-
res por falta de comunicação e transporte. 
Esses projetos estão no banco de projetos.
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Em outubro, o país prevê a realizaçãode elei-
ções para escolha de prefeitos e vereadores 
para os 5.570 municípios brasileiros. Mas os 
reflexos da pandemia da COVID-19, provo-
cam tensão e pedidos de adiamento junto ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Um dos próximos prazos previstos no calen-
dário eleitoral de 2020 é o de filiações parti-
dárias. Até o dia 04 de abril todos os interes-
sados em se candidatar aos cargos eleitorais 
deste ano deverão estar filiados aos partidos 
políticos nos quais desejam se candidatar.
Em resposta a uma recente consulta, a pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
Rosa Weber, informou que não seria possível 
postergar essa data. A ministra alegou que as 
siglas possuem meios alternativos para fazer 
as filiações e reiterou o que vem sendo evo-
cado pelos juristas do direito eleitoral, que 
apenas o Congresso Nacional poderia alterar 
a Lei das Eleições de 1997, por meio de uma 
emenda constitucional, sem que o TSE possa 
alterar as datas.
Na China, três meses 
após o registro dos 
primeiros casos da do-
ença, já se observa a 
redução do número de 
vítimas, embora espe-
ra-se a retomada com-
pleta das atividades e 
da economia para o 
segundo semestre. No 
Brasil, ainda se regis-
tram os casos iniciais 
da doença no primeiro 

mês de contaminação pelo coronavírus, com 
a curva de registros em plena ascensão.
A principal justificativa para pedir o adia-
mento das eleições, por quem defende esta 
alteração, está no distanciamento social, que 
devido ao isolamento imposto para conter as 
chances de propagação do vírus, impediria 
muitas pessoas de acompanhar a movimen-
tação do cenário político, participando de en-
contros, debates, entre outros eventos.
“Neste momento, não temos restrições de 
comunicação. Os instrumentos via internet 
continuam facilitando o processo e, inclusive, 
oportunizando a igualdade entre os atores 
do pleito. A previsão é de que meses antes 
das eleições a rotina no nosso país comece a 
se reorganizar para a normalidade, por isso, 
neste momento não é possível definir pelo 
adiamento das eleições.
É prematuro pedir alteração das datas ou do 
processo vigente. Essa antecedência desres-
peita a legislação brasileira e se mostra opor-
tunista, para manter os atuais mandatários 

nos cargos”, pondera o especialista e profes-
sor em Direito Eleitoral, da Escola Judiciária 
Eleitoral do TRE/PR, Guilherme Gonçalves.
Outra medida sugerida ao TSE como justifi-
cativa para alterar a data das eleições é a de 
que os partidos políticos poderiam abrir mão 
da verba de cerca de R$ 2 bilhões, do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanhas 
(FEFC), assim como o TSE economizaria mais 
R$ 1 bilhão, que deve ser utilizado para a or-
ganização das eleições, para que os montan-
tes fossem destinados às ações emergenciais 
de combate à pandemia.
Guilherme Gonçalves avalia que a medida 
seria demagógica e que beneficiaria poucos 
interessados: “O governo federal tem toma-
do diversas medidas para conter os casos da 
doença, inclusive aportando recursos para 
o setor. Além disso, a declaração do Estado 
de Calamidade Pública, já retira neste ano, 
das responsabilidades do gestor junto à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a necessidade 
de cumprir com a meta fiscal, ou seja, os 
orçamentos ficarão menos engessados para 
investimentos oportunos ao combate do co-
ronavírus. Então, nesse sentido, não vejo mo-
tivo para sacrificar o principal debate demo-
crático do país – as eleições – tão importante 
para o Brasil”.
Em maio, o ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Luís Roberto Barroso, assumirá a 
presidência do TSE e será o comandante das 
eleições 2020. O ministro também se mani-
festou sobre o assunto e ressaltou que para 
que aconteça o adiamento, dependeria de 
uma alteração à Constituição.
Dentre tantas discussões e preocupações 
que envolvem e antecedem o pico da crise 

provocada pela Co-
vid-19, certamente, a 
alteração da Constitui-
ção para possibilitar o 
adiamento das eleições 
2020 não deve estar 
entre as prioridades do 
governo Federal, nem 
tampouco, dentre os 
interesses de todos os 
envolvidos neste cená-
rio.

RESUMO DA NOTÍCIA
Ministros estão sendo acionados para adiar as eleições 
2020 e a possibilidade gera polêmica entre políticos, candi-
datos e eleitores

Prefeitos e Vereadores
ELEIÇÕES DE OUTUBRO NÃO 
DEVEM SER PRORROGADAS, 
SEGUNDO TSE

RESUMO DA NOTÍCIA
O ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald Ghisi, 
sacramentou sábado (15) seu ingresso ao Podemos, com 
presença de lideranças nacional, estadual e da região

Foz do Iguaçu: Senadores 
Alvaro Dias e Oriovisto colocam 
Paulo Mac Donald no  Podemos

POLÍTICA

TEMPO DE FILIAÇÕES -  Foz do Iguaçu largou na frente na corrida para ajustar siglas partidárias com vistas às eleições municipais deste ano

ALVARO DIAS -  estamos com Mac Donald, vamos brigar por ele até o fim, porque confiamos em sua honestidade e capacidade

O senador Alvaro Dias defendeu o fortaleci-
mento do partido com candidatura própria 
na eleição de 4 de outubro. O também se-
nador Oriovisto Guimarães e o presidente 
estadual, Cesar Silvestri Filho, lembraram a 
gestão do novo filiado na Prefeitura.
Paulo Mac Donald anunciou, na última se-
mana, que estava de saída do PDT, partido 
pelo qual militou por mais de três décadas 
conquistando mandatos de vereador e 
duas vezes prefeito de Foz do Iguaçu. Em 
2016, venceu a terceira eleição para o Exe-
cutivo iguaçuense, porém foi impedido de 
assumir devido estar inelegível, obrigando 
uma eleição extra em abril de 2017.
“Estamos iniciando uma nova caminha-
da ao lado do prefeito Paulo Mac Donald, 
que deixou obras importantes em Foz do 
Iguaçu”, declarou Hortêncio Castilho, indi-
cado para assumir a presidência municipal 

do Podemos. Ele já foi presidente do PDT 
e atuou na gestão do ex-prefeito (2005-
2012).
O presidente estadual Cesar Silvestri infor-
mou que, ao assumir pela primeira vez a 
Prefeitura de Guarapuava em 2012, tinha 
31 anos e visitou a cidade para conhecer a 
gestão Mac Donald na educação. “As esco-
las de Foz do Iguaçu tinham as cinco me-
lhores notas do Ideb do Paraná e duas en-
tre as cinco melhores do Brasil”, recordou.

“HONESTIDADE”
O senador Alvaro Dias abriu seu discurso 
falando que “não importa” se o Paulo Mac 
Donald é elegível ou inelegível, “importa 
que é honesto” e que, em função disto, 
“vamos brigar por ele até o fim. Este caso 
não está encerrado”, disse. Na avaliação 
dele, “certamente” prevalecerá a Justiça.

Em seguida, o senador convidou o empre-
sário Camilo Rorato para se filiar ao Pode-
mos (hoje ele está no PSDB). “Se o Paulo 
não puder ser candidato, vamos convocar 
o Camilo Rorato para esta missão”, anun-
ciou.
O empresário, presente no ato, disse  que 
isto seria uma “responsabilidade muito 
grande” e que “precisa ouvir” muita gente. 
“Então, é uma coisa séria, que não é assim, 
a gente pegar e dizer que está tudo ok. A 
gente vai estudar isso ai”, adiantou. Rorato 
lembrou que, na eleição de 2016, foi vice 
de Paulo Mac Donald.

“NÃO DESISTIR”
O ex-prefeito lembrou de sua gestão, “pro-
curamos fazer o melhor para a cidade”, 
disse. Mac Donald ressaltou que irá fazer 
buscar todas as “possibilidades de ser can-
didato, mas não desistiremos de lutar”, 
afirmou. Ele justificou a mudança de parti-
do devido a “momentos” em que é neces-
sário seguir um caminho novo.
“O Podemos representa o que pensamos. 
Tenho certeza que o partido vai crescer 
mais (em nível nacional) sob o comando 
dos senadores Alvaro Dias e Oriovisto Gui-
marães”, afirmou. À imprensa, o ex-prefei-
to disse “tem muita coisa estragada”, ao 
lembrar a epidemia de dengue em Foz do 
Iguaçu “que não precisava” devido a “falta 
de prevenção” da cidade.

Fonte: Gazeta do Iguaçu - por: Ronildo Pimentel
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Foi o isolamento social praticado na última 
semana que colaborou para manter o núme-
ro de casos de Covid-19 sob controle no Pa-
raná, acredita o secretário estadual de Saúde, 
Beto Preto. A previsão é que o total de infec-
tados chegue a 10 mil, mas o governo está 
preparando o enfrentamento para até 30 
mil casos. Em entrevista à Gazeta do Povo na 
quinta-feira (26), ele disse que prefere “pecar 
pelo excesso”, já que há projeções indicando 
um número menor de contágio no Paraná. 
Pelos modelos estudados, o auge da crise se-
ria na passagem do outono para inverno, com 
a queda na curva entre julho e agosto.
“Essa foi nossa ação quando orientamos o 
governador a suspender aulas. Começamos 
a trabalhar o distanciamento social, o isola-
mento, e isso tem feito com que nossa cur-
va permaneça baixa. Cada caso confirmado 
é digno de nota, mas estamos conseguindo 
passar sem saltos, por enquanto”. O que não 
pode é permitir algo como ocorreu na Itália, 
algo que vá agudizar a curva, diz o secretário. 
Ele defende critérios técnicos para manter o 
isolamento social. “Como disse o governador 
Ratinho Jr., trabalhamos com metodologia, 
não ideologia”.
“Beto Preto diz que o relaxamento na intera-
ção social – observada por ele próprio após 
o discurso do presidente Jair Bolsonaro na 
terça-feira (24) – pode impactar na curva de 
crescimento de casos. “Infelizmente, as pes-
soas estão deixando de pensar que o inimigo 
invisível está por perto”, lamenta.

LEITOS DE UTI
Segundo o secretário, toda a rede de ur-
gência e emergência do Paraná está ade-
quada para os atendimentos de Covid-19. 
“Desde que não tenhamos estresse e que 
todos precisem de leitos ao mesmo tem-
po”, ponderou. Na quinta-feira (27), o go-
verno do estado anunciou a contratação de 
317 novos leitos de UTI para compor a es-
trutura hospitalar de combate à Covid-19. 
Sobre a taxa de ocupação, o que podemos 
dizer é que a UTI de modo geral é muito ocu-
pada. Há sempre uma briga entre regiões do 
Paraná, para ampliar a capacidade, e os leitos 
contratados vêm para ajudar nisso, inclusive. 
Neste momento, os hospitais do Paraná es-
tão adiando cirurgias. Teremos diminuição na 
pressão por vagas em leitos de UTI, e com re-
forço de 317, possivelmente teremos uma si-
tuação mais confortável”, afirmou Beto Preto. 
O Paraná tem alguns hospitais regionais ainda 
em construção ou reforma, que dificilmente 
estarão prontos para o enfrentamento à epi-
demia, como o de Guarapuava, Ivaiporã, Cor-
nélio Procópio e Toledo. Já há equipamentos 
comprados para a unidade II da Santa Casa de 
Paranavaí, segundo o secretário. “O que pu-
der ser agilizado, será. Temos outras estraté-
gias e vamos fazer da melhor forma possível”, 
assegurou.

DIFICULDADES
Apesar do otimismo, o secretário relata algu-
mas dificuldades, como a separação daqueles 

Isolamento social ajudou 
o Paraná a manter a Covid-19 

sobre controle
Colaborou: Rosana Felix

ENTREVISTA

acometidos por síndrome respiratória causa-
da por outros agentes que não o Sars-Cov-2. 
“Temos que fazer os testes, como disse o di-
retor-geral da OMS. Nós já fizemos muitos, 
estamos comprando outros, o Ministério da 
Saúde está ajudando. De qualquer maneira, 
ainda temos uma grande quantidade no La-
boratório Central do Estado, que são de alto 
nível, que garantem belo diagnóstico”, disse.
Outro desafio para o poder público são os 
equipamentos de proteção individual (EPIs) 
para profissionais de saúde. De acordo com o 
secretário, a demanda nas unidades de saúde 
cresceu cerca de 3 vezes em 15 dias. “Nos-
so estoque está baixo. Estamos conseguindo 
comprar algumas coisas a um preço muito 
superior ao convencional. Hospitais e pre-
feituras têm contratos, que não estão sendo 
cumpridos, é um momento difícil. O governa-
dor nos autorizou a importar e estamos tra-
balhando nessa frente. Tem gente ajudando 
e produzindo”, relatou, sem descartar a pos-
sibilidade de convocar empresas a fabricarem 
mais equipamentos. “O sistema de saúde é 
um organismo grande, e só estamos conse-
guindo enfrentar esse momento porque ela é 
ramificada nos municípios e vem apresentan-
do vontade grande de combater esses agra-
vos todos”, completou.

BETO PRETO - 
Secretário da Saúde 
do Paraná em entre-
vista para falar sobre 
o coronavírus.
por Rosana Felix| 
Foto: Gerson Klaina/
Tribuna do Paraná

Fonte: 
Gazeta do Povo
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Gugu Bueno
RESUMO DA NOTÍCIA
No Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná, há uma brincadeira 
sadia entre os integrantes para se referir aos oriundos da Capital do 
Oeste. Carinhosamente o grupo é chamado de integrantes da “Repú-
blica de Cascavel”

E a “voz de Cascavel” no
governo do Paraná

BRAÇO FORTE - Gugu Bueno, no Palácio e no interior, atenção ao governo do Paraná

O governo de Carlos Massa Ratinho Junior
é composto por vários cascavelenses em
pontos estratégicos como a Cohapar, Sane-
par e vários órgãos do Estado.
E em meio a este grupo está o superinten-
dente da Casa Civil, Aldino Gugu Bueno, ve-
reador licenciado e um dos nomes da linha
de frente do governo Ratinho Junior.
Gugu tem sido uma espécie de embaixador
para as demandas de Cascavel, que tem
sido contemplada com obras estruturan-
tes, resultado da luta de entidades e lide-
ranças classistas que têm unido forças para
o desenvolvimento da cidade.
Sua trajetória, consta, Vereador e Presiden-
te da Câmara de Vereadores de Cascavel
por dois mandatos e com as contas aprova-
das pelo Tribunal de Contas do Paraná
(TCE-PR), Gugu Bueno tem se destacado
como liderança regional pelas lutas em
prol da Oeste do Paraná.
Como suplente de deputado estadual, foi
convidado pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior para comandar o setor de
o superintendência da Casa Civil, Secretária 
que coordena as ações de governo e tem
como titular da pasta o deputado estadual
Guto Silva.

LINHA DE FRENTE DO GOVERNO
Na edição deste ano do Show Rural, em
Cascavel, quando o governo do Estado le-
vou para o Centro Tecnológico, parte da
estrutura administrativa, Gugu mostrou
a força de seu conhecimento e liderança.
Atendeu prefeitos de diversos municípios
paranaenses, recebeu lideranças e ouviu
demandas regionais além de atuar como
representante do governador na recepção
de autoridades, personalidades, jornalistas 
e convidados que foram ao evento.
Gugu, fala com prazer de sua atividade, 
destacando que, “Tem sido uma gran-
de honra representar a nossa região no 
Governo Ratinho Jr. Esse ano podemos 
comemorar R$ 140 milhões no Trevo Ca-
taratas, R$ 80 Milhões na duplicação até 
o trevo São João, R$ 60 milhões no perí-
metro urbano da BR-277, o aumento em 
dobro da capacidade de escoamento pela 
nossa Ferroeste, o investimento de R$ 2 
bilhões da Copel em rede trifásica para 
o nosso produtor rural e tantas outras 
conquistas que demonstram o reconhe-
cimento do governador à importância da 
nossa região”, diz Gugu Bueno.

DEPUTADO ESTADUAL
Gugu Bueno tem percorrido o Paraná ao 
lado do governador, Carlos Massa Ratinho 
Junior e nos bastidores da política parana-
ense há uma movimentação para que o 
cascavelense assuma uma das cadeiras da 
Assembleia Legislativa. 
O deputado estadual Marcel Micheletto 
está cotado para assumir uma Secretaria 
no Governo e, com isso, Gugu, na condi-
ção de primeiro suplente do PL, assumiria 
como deputado estadual. 
Em síntese, representantes de todos os 
segmentos, enalteceram os trabalhos de 
Gugu com palavras de incentivo e apoio 
pela sua atuação na Superintendênca da 
Casa Civil do governo do Paraná.
Entre os agradecimentos a destacar, do 
presidente da Coopavel, Dilvo Grolli que 
fez questão de falar em público e na pre-
sença do governador, sobre o trabalho de
Gugu durante o Show Rural. 
Da mesma forma, o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos enalteceu Gugu que tem dedicado
uma atenção especial aos pleitos do Muni-
cípio no governo do Estado.

GUGU NO SHOW RURAL
“Estivemos mais uma vez no Show Rural 
Coopavel, evento de grande sucesso que 
é um orgulho não só para Cascavel, mas 
para todo o Estado do Paraná. A presença 
do governador Ratinho Junior, do Secretá-
rio Chefe da Casa Civil, Guto Silva, do Pre-
sidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero
que assegurou, um grande investimento 
de mais de R$ 2 bilhões na rede trifásica 
no Paraná. E sem dúvida nenhuma o Show 
Rural é um patrimônio e um orgulho para 
todos nós, do Secretário de Agricultura, 
enfim são vários setores do Governo pre-
sentes para demonstrar a importância que
esse evento tem para o agronegócio. Para-
béns Dilvo por mais uma grande edição!”.

DILVO GROLLI - COPAVEL
“Muito obrigado pela sua presença aqui 
Gugu, você que é o embaixador de Casca-
vel em Curitiba, e podermos contar tam-
bém com o governador Ratinho Junior, e 
demais integrantes do seu governo. E a 
você, nós sempre teremos uma gratidão 
e respeito porque quando nós falamos do
Oeste nós lembramos da tua figura, sempre 
nosso embaixador, e esse evento também 
tem a sua participação, não só nessa edi-
ção que é a 32ª, mas desde quando você 
era Vereador de Cascavel, quando você foi 
Presidente da Câmara de Cascavel e sem-
pre prestigiou as coisas de Cascavel. Esse 
evento que tem também a sua mão, tem o 
seu trabalho e ainda agora no Governo do 
Estado, sempre fazendo essa intermedia-
ção, se vem o governador ou não, quando
vem, quem virá junto... Eu preciso expres-
sar essa gratidão e esse agradecimento a

você e a todo o Governo do Estado através
da sua presença aqui hoje, muito obrigado 
e que Deus te abençoe!”.

PARANHOS - PREFEITO
“É verdade Gugu. Bom, primeiro agradeço
você por estar aqui, porque você está tra-
balhando na Casa Civil, mas veio à frente 
do Governador junto com a equipe de Go-
verno para fazer toda essa articulação na 

vinda do Governador. E é uma visita extre-
mamente importante não só de anúncios,
mas de consolidação; duplIcação do Trevo
Cataratas, a duplicação da capacidade de 
transporte da Ferroeste, o nosso contorno,
investimento da Avenida Brasil, Avenida 
Rocha Pombo e tudo isso que você tam-
bém está articulando nesse período todo. 
O Show Rural que é na verdade o nosso 
DNA, o Show Rural é o que nós somos, é

o Showroom, a vitrine daquilo que a gente
produz. Então me permita aqui através da
sua rede social fazer um convite às pesso-
as: Invista, venha conhecer Cascavel.
Nosso plano de atração de incentivos está
muito grande, até coloquei um grande 
anúncio ali: “Cascavel está gigante, gigan-
te no incentivo para investir aqui. Obriga-
do Gugu por tudo o que você tem feito”.

PERSONAGEM DA VIDA PÚBLICA
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fronteira com Argen-
tina e Paraguai, ganhou mais um atrativo com o Recanto Cataratas 
Collection, uma nova ala com 224 quartos. O detalhe, todos com as 
mesmas dimensões e classificados com alto padrão dentro da oferta 
do hotel. Com a adição, o complexo passa a contar com 500 habitações.
De acordo com o diretor comercial da unidade, Edilson Andrade, a 
nova oferta de quartos chega para atender uma demanda que o ho-
tel já recebe com hóspedes de perfil corporativo e de eventos. 
“Poderemos hospedar até 1,3 mil pessoas com toda infraestrutura 
e a qualidade de nossos serviços, reconhecidas e premiadas no ce-
nário hoteleiro do país”, assegurou.
O novo prédio está interligado com o edifício principal por meio de 
passarelas cobertas, mas possui recepção própria, restaurante, área 
de lazer, cafés e demais serviços para facilitar a hospedagem do via-
jante. “Ele segue nossa mesma regra de ouro, que é atender o perfil 
do turista exigente e moderno, que espera conforto e serviços de 
qualidade, itens que fazem parte do ‘DNA’ do Recanto Cataratas e 
de outras unidades hoteleiras que temos em Foz do Iguaçu”, finaliza 
Edilson de Moura Andrade. 
No mesmo complexo, é claro, o espetacular RECANTO CATARATAS 
Thermas, Resort & Convention; aliás, um resort completo, arquite-
tura surpreendente, integrado a exuberante natureza em uma área 
de 120.000m², destes, 38.000m² de área nativa protegida, oferece 
amplas áreas de lazer, praça de entretenimento, relaxante Spa, di-
versão para todas as idades com serviços de alta qualidade. Suas 501 
unidades entre apartamentos e suítes, categorias diferenciadas:

STANDART, LUXO, COLLECTION, SUITE MASTER E PREMIUM.
Ambientes sofisticados, modernos e confortáveis, onde requinte e 
elegância, clássico e moderno se combinam perfeitamente.
Todas as unidades com piso em madeira ou porcelanato e nas suítes, 
banheira de hidromassagem para 2 pessoas.
APTO STANDARD: Decoração moderna, com piso em porcelanato 
ou madeira, equipados com cama Box, ar condicionado com controle 
individual, frigobar completo, TV LCD, secador de cabelo, cofre.
APTO LUXO: Modernos e confortáveis, possui cama Box, ar condi-
cionado com controle individual, frigobar completo, TV LCD, secador 
de cabelo, cofre.

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, moderno e confortável com ampla 
área de lazer, piscina, saúnas, bares, restaurantes e estacionamento co-
berto entre outros confortos oferecidos destacados abaixo.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão 
de conforto e requinte, possuem 45 m², camas box queen size, fri-
gobar completo, ar condicionado split, Tv Lcd, secador de cabelo e 
banheira de hidromassagem para duas pessoas.
Suítes Premium: unidades especiais, onde todos os detalhes foram 
cuidadosamente pensados para atender ao hóspede mais exigente. 
Com 65 m², 2 ambientes, onde luxo, requinte, conforto se combinam 
com selecionados móveis clássicos e modernos. Tv Lcd 42’’ banheira 
de hidromassagem, ideal para momentos especiais, aniversários e lua 
de mel entre outros momentos marcantes.
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MICRÓBIOS ASSASSINOS

“Vós senhor os criastes. Porque sois belo, eles são belos; 
porque sois bom, eles são bons; porque existis, eles exis-
tem. Não são tão formosos, nem tão bons, nem existem do 
mesmo modo que vós, seu Criador”. (SANTO AGOSTINHO)

RESUMO DA NOTÍCIA
As epidemias e pandemias têm sido companheiras fiéis da humani-
dade desde tempos imemoriais. A partir do momento em que o ser 
humano começou a se reunir em grupos que conviviam em espaços 
reduzidos, o aparecimento de qualquer tipo de bactéria ou vírus noci-
vo rapidamente se espalhava, causando resultados devastadores.

Da peste bubônica ao 
ebola: a história das 
doenças que assombram
a humanidade

A primeira epidemia sobre a qual existem 
registros históricos contemporâneos foi a 
chamada Praga (ou Peste) de Atenas, que 
atingiu a atual capital grega no verão de 
430 a.C. As duas principais cidades-Estado 
do mundo grego, Atenas e Esparta, esta-
vam envolvidas num sangrento conflito 
que conhecemos como Guerra do Pelo-
poneso e a população ateniense estava 
refugiada do cerco imposto pelos solda-
dos espartanos dentro das Longas Mura-
lhas, construídas logo no início do confli-
to para ligar a cidade ao porto do Pireu. 
De acordo com a principal fonte sobre a do-
ença, o historiador Tucídides, que também 
foi infectado por ela, a epidemia começou 
na região do porto e logo se alastrou de 
maneira catastrófica, infectando entre 25 
e 35% da população ateniense. Segundo 
Tucídides, só um pelotão de 4 mil hoplitas 
(soldados da infantaria) perdeu 1.050 ho-
mens para a doença.
A epidemia não fez distinção entre ricos 
ou pobres, poderosos ou anônimos. O 
célebre político Péricles, uma das mais 
importantes figuras do período clássico 
ateniense, foi uma das vítimas. Seus ini-
migos o acusaram de ter agravado a si-
tuação ao permitir que habitantes das 

regiões rurais que circundavam a cidade 
fossem acolhidos dentro das muralhas. 
Até hoje não se sabe qual foi a doença que 
causou tantas mortes. Entre as alternativas 
estão a febre tifoide, varíola ou até saram-
po, já que os doentes não apresentavam 
as marcas características de outras doen-
ças infecciosas como a peste bubônica. De 
acordo com a descrição de Tucídides:

“pessoas perfeitamente saudáveis foram 
rapidamente atacadas por ondas de calor 
intenso em suas cabeças e uma inflama-
ção nos olhos, na língua e na garganta 
que logo passavam a expelir sangue e 
emitir um odor fétido. (...) Logo pequenas 
pústulas e úlceras tomavam conta do cor-
po e os pacientes sofriam de um calor tão 
intenso que não suportavam serem co-
bertos pelo mais leve dos tecidos, tendo 
que ficar completamente nus (...). Logo 
se seguia uma diarreia violenta, que lhes 
dava uma fraqueza que geralmente aca-
ba sendo fatal”.

Tucídides também falou do impacto que a 
doença teve sobre a moral do até então ci-
vilizado povo ateniense:

“Os homens agora se aventuravam a fa-
zer em público o que até então faziam 
escondidos num canto, (...) gastando e 
se divertindo, encarando suas vidas e 
riquezas como algo trivial. A busca pela 
honra deixou de ser algo popular, (...) e o 
medo dos deuses ou da lei deixou de ser 
um empecilho para qualquer um. Todos 
tinham certeza que uma sentença terrível 
pairava sobre suas cabeças, e passaram 
a achar razoável então tentar aproveitar 
um pouco a vida”.
A parca medicina da época, embora avan-
çada para os padrões da Antiguidade, de 
nada adiantou contra a força da epidemia. 
Os rituais dedicados a Asclépio, deus da 
cura, também foram inúteis. Os mortos 
eram empilhados nas ruas até que seus 
corpos fossem jogados em piras coletivas.
Muitos acreditavam que os espartanos ti-
nham envenenado as fontes de água da 
cidade. Depois de diversos surtos nos anos 
seguintes, a doença acabou perdendo for-
ça e desapareceu, não sem antes enfra-
quecer de maneira irreversível Atenas, que 
acabou por perder a guerra e transformar 
Esparta na nova potência do mundo grego. 

PESTES ROMANAS
A malária sempre foi uma doença fre-
quente na Roma Antiga. A própria Roma 
foi fundada sobre montes que cercavam 
uma região pantanosa infestada por mos-
quitos. O pântano mais tarde foi drenado 
para a construção do Fórum. Durante o 
período do quente verão italiano, por volta 
de julho, surtos de malária eram bastante 
comuns por toda a península. A doença re-
duzia drasticamente a expectativa de vida 
da população e aumentava os níveis de 
mortalidade. As mulheres grávidas eram 
especialmente vulneráveis aos surtos de 
malária.
Mas por volta de 165 d.C. uma nova ame-
aça muito mais séria foi trazida para o 
centro do Império por soldados que re-
tornaram de uma campanha na região 
da Mesopotâmia: uma epidemia que se 

alastrou de maneira devastadora e que é 
conhecida hoje em dia como Peste Anto-
nina. Ela durou por volta de quinze anos, 
depois de se alastrar por diversas provín-
cias. E estima-se que 10% da população do 
Império Romano, cerca de cinco milhões 
de pessoas, tenha morrido graças a ela. 
Os principais relatos sobre seus efeitos e 
consequências foram feitos pelo médico 
greco-romano Galeno, contemporâneo da 
epidemia. A hipótese mais provável é que 
a doença responsável por essa mortanda-
de tenha sido a varíola. Curiosamente, a 
velocidade da disseminação da doença se 
deveu ao relativo estado de paz vivido pelo 
Império e pela sua organização logística, 
com uma rede comercial intensa e estradas 
que ligavam, com uma rapidez sem prece-
dentes, todas as grandes cidades.
“Num só dia 2 mil pessoas teriam mor-
rido em Roma, no ano de 189. Como era 
comum na Antiguidade, atribuía-se uma 
causa divina à doença. Dizia-se, por exem-
plo, que a fúria dos deuses se abateu so-
bre a população depois que soldados ro-
manos profanaram um templo de Apolo 
durante a campanha na Mesopotâmia. 
Os médicos da época acreditavam que 
a doença era causada por um desequilí-
brio nos quatro “humores” presentes no 
organismo humano: o sangue, a fleuma, 
a bile negra e a bile amarela. Pela descri-
ção que Galeno faz dos sintomas, tudo 
leva a crer que a doença era a varíola: 
depois do surgimento de pústulas negras 

que coçavam, vinha a diarreia, febre e 
mau hálito, ocasionando a morte depois 
de nove a doze dias de intensa agonia. 
O imperador Marco Aurélio, da família 
dos Antoninos (que deu nome à epide-
mia), ordenou que rituais de purificação 
fossem realizados em Roma e que os 
mortos fossem levados para o mais longe 
possível das cidades. Quem tinha condi-
ções financeiras fugiu dos centros urba-
nos, procurando refúgio em áreas rurais. 
Muitos médicos recomendavam banhos 
frequentes, o que talvez tenha colabo-
rado para o aumento da contaminação, 
uma vez que os banhos eram coletivos. 
O Império Romano, então em seu auge, 
nunca se recuperou totalmente do impacto 
social e econômico causado por essa epide-
mia. Ela pôs um fim à chamada Pax Romana, 
um período de paz e domínio hegemônico 
dos romanos ao redor do Mediterrâneo, e 
enfraqueceu de tal modo o poderio militar 
do Império que o deixou vulnerável a ata-
ques dos povos bárbaros que o cercavam. 
Cerca de 100 anos depois da queda de 
Roma, uma nova epidemia voltou a se es-
palhar por todo o Mediterrâneo. Ela apa-
receu no Egito, de onde migrou para a Pa-
lestina e, de lá, para a Europa e o resto do 
Norte da África. Ficou conhecida como Pra-
ga de Justiniano, em uma “homenagem” 
ao então imperador bizantino
Nos séculos que se seguiram, diversas 
epidemias atingiram a humanidade de 
maneira mais localizada. O Japão foi atin-

gido por um surto especialmente grave 
de varíola entre 735 e 737. A doença ma-
tou um terço de sua população e deixou o 
país numa situação de penúria econômi-
ca da qual só conseguiria se recuperar no 
século XIII. E, entre o ano 1000 e meados 
do século XIV, a lepra se espalhou pela 
Europa, forçando a construção de inú-
meros leprosários por todo o continente. 
Mas nada poderia preparar a humanida-
de para o que estava prestes a atingi-la. 
 

PESTE NEGRA: A MAIS
TEMÍVEL DE TODAS

A segunda grande praga mundial causada 
pela Yersinia pestis foi trazida para o seio 
da Europa Ocidental novamente pelos 
ratos. Foi a Peste Negra, talvez um dos 
eventos mais decisivos em toda a história 
humana. Seu primeiro registro ocorreu em 
1346, na região da atual Rússia, entre os 
rios Don e Volga, dominada então pelos 
mongóis da Horda Dourada. De lá, ela se 
espalhou para o Oriente Médio e Constan-
tinopla, de onde foi levada em navios para 
a Grécia e Itália. Dois anos mais tarde ela 
já tinha se espalhado por todo o mundo 
mediterrâneo e avançava sem qualquer 
controle pelo interior da Europa e África do 
Norte. Em 1350, ela atingiu toda a Europa 
e logo completou o ciclo, voltando à Rússia. 
Estudos atuais indicam que sua taxa de 
mortalidade, talvez a maior da história, 
possa ter atingido os 60%, com ligeiras va-

Por Rafael Azevedo, fonte: Gazeta do Povo

A obra, “O TRIUNFO DA MORTE”, de Pieter Bruegel, o Velho: contar a história da Humanidade é contar a história das pandemias que a 
assolaram miuitas Nações, ceifando vidas numa época de poucos recursos da medicIna.| Foto: Reprodução/ Wikipedia
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riações entre diferentes grupos socioeco-
nômicos e de país para país. Cerca de 50 
milhões de europeus teriam morrido entre 
1346 e 1353. De acordo com o autor ita-
liano Giovanni Boccaccio, que escreveu o 
seu Decamerão com base nos efeitos de-
vastadores da pandemia, “já no começo 
da primavera a peste começou, de uma 
maneira assustadora e extraordinária, a 
deixar aparente seus efeitos devastadores. 
(...) Todas as recomendações dos médicos 
e todo o poder da medicina eram inúteis e 
vãos (...). Poucos que a contraíam conse-
guiam se recuperar e na maioria dos casos 
a morte ocorria em até três dias”.
Alguns contemporâneos notaram que a 
doença se espalhava mais facilmente com 
o calor e o frio aparentemente tinha o po-
der de frear sua disseminação. Atingindo 
tanto a Europa quanto o Mundo Islâmico 
em diversas ondas, o último registro da 

Peste Negra na Europa Ocidental foi em 
1722, enquanto o Egito registrou casos até 
1844.
Suas consequências, assim como a de 
outras epidemias e pandemias que a pre-
cederam, foram inevitáveis e profundas. 
Acredita-se que o fim do sistema feudal 
que dominava a economia europeia até 
então se deva em grande parte ao efeito 
devastador que a doença teve sobre a po-
pulação. A mão de obra tornou-se mais es-
cassa e cara e os poucos trabalhadores que 
restaram tinham acesso a alimentos de 
melhor qualidade, o que contribuiu para as 
inovações tecnológicas que moldariam os 
séculos seguintes.
O último suspiro da Peste Negra em Lon-
dres, durante o verão excepcionalmente 
quente de 1665, causou a morte de 100 
mil pessoas, cerca de 15% de sua popula-
ção. Em 1720, um navio atracou em Mar-

selha, na França, trazendo mercadorias do 
leste do Mediterrâneo. Apesar da quaren-
tena a que a embarcação foi submetida, os 
ratos que vieram junto com ela trouxeram 
consigo mais uma dose de peste, que dizi-
mou cerca de 30% da população. Algumas 
décadas mais tarde, foi a vez de a capital 
russa ser atingida pela epidemia. Mosco-
vitas se revoltaram por toda a cidade, e o 
arcebispo Ambrósio, que tentou evitar que 
a população se reunisse para orar nas igre-
jas, foi linchado. A imperatriz Catarina, a 
Grande, ordenou que todas as fábricas de 
Moscou fossem transferidas para outras 
cidades. Entre vítimas da doença e dos dis-
túrbios populares, estima-se que 100 mil 
pessoas tenham morrido.

NOVO MUNDO
Com a chegada dos europeus na América, 
no século XVI, toda uma população que 
nunca tinha entrado em contato com qual-
quer uma dessas doenças foi dizimada. 
Mais pessoas morreram por causa de epi-
demias do que pelas armas de fogo trazi-
das por espanhóis, portugueses e ingleses 
para o Novo Mundo.
A “cocoliztli”, termo usado pelos astecas 
para designar uma “peste”, foi uma febre 
hemorrágica viral que dizimou 15 milhões 
de habitantes por todo o México e Amé-
rica Central. Graças a essa arma química, 
as reduzidas e cansadas tropas de Cortez 
puderam derrotar a maior potência militar 
de todo o continente americano à época e 
Pizarro pôde colocar o poderoso Tawanti-
suyu, o gigantesco império dos incas, de 
joelhos.
Estimativas chegam a colocar em 90% o 
número de indígenas afetados pelos vírus 
e bactérias trazidos pelos recém-chegados.
Nos Estados Unidos, em meio à agitação 
que antecedia os preparativos para a de-
claração de independência do país, em 
1793, uma epidemia de febre amarela 
atingiu com tudo a capital da época, Fila-
délfia. Escravos negros, que por algum mo-

tivo eram considerados imunes à doença, 
foram escalados para cuidar dos enfermos, 
agravando ainda mais a situação. O verão 
excepcionalmente quente daquele ano fa-
voreceu a proliferação de mosquitos e só 
no inverno é que a epidemia se extinguiu 
– não sem antes levar consigo mais de 5 
mil pessoas.

TEMPOS MODERNOS
A Revolução Industrial trouxe consigo um 
aumento no transporte e no comércio ao 
redor do mundo – e, com essas melhorias, 
maiores e mais rápidos canais para a disse-
minação de vírus e bactérias.
Uma epidemia de gripe no fim do sécu-
lo XIX matou um milhão de pessoas em 
apenas cinco semanas por todo o mundo. 
Em 1916, uma epidemia de poliomielite 
chegou a Nova York com a enxurrada de 
imigrantes vindos de todas as partes do 
mundo e se espalhou pelo país. Seis mil 
pessoas morreram e outras 27 mil foram 
contaminadas, entre elas o futuro presi-
dente Franklin Delano Roosevelt.
Dois anos mais tarde, o mundo seria gol-
peado duramente por aquela que talvez 
tenha sido a pandemia mais devastadora 
da história: a gripe espanhola.
Em 1957 o mundo entrou em contato pela 
primeira vez com uma das ameaças mais 
graves do século XX: a gripe aviária. Seu 
primeiro registro foi em Cingapura. No ve-
rão daquele ano, ela já tinha se espalhado 
para o Ocidente. Mais de um milhão de 
pessoas foram vitimados por essa nova 
pandemia, originada do contato humano 
com aves domésticas, como galinhas.
No fim do século XX, surgiu uma nova e 
misteriosa ameaça: a AIDS. Seu primeiro 
registro foi identificado numa amostra de 
sangue coletada de um homem que mor-
reu em Kinshasa, na atual República De-

mocrática do Congo. Acredita-se que ela 
tenha se originado de macacos, mais espe-
cificamente chimpanzés, que foram consu-
midos por habitantes da região durante a 
década de 1920. Posteriormente, a doença 
teria se espalhado por meio do contato se-
xual com prostitutas.
Diversos haitianos trabalhavam como pro-
fissionais de medicina à época na então-
-colônia europeia africana. Eles levaram 
consigo o vírus para sua terra natal e, de 
lá, para os Estados Unidos. Já na década 
de 1970 havia registros de diversas mortes 
de homossexuais, hemofílicos e usuários 
de drogas injetáveis das grandes cidades 
americanas. Mas só na década de 1980 é 
que o vírus HIV foi isolado e identificado 
pelos cientistas e a doença entrou defini-
tivamente para a bibliografia médica com 
o nome de “Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida”.

SÉCULO XXI
Já na primeira década do século XXI, uma 
nova e assustadora pandemia atingiu de 
maneira contundente o mundo: a gripe 
suína. Ela teve origem no México, na pri-
mavera de 2009, e de lá se espalhou pelo 
mundo, infectando cerca de 1,4 bilhão de 
pessoas e matando 500 mil, de acordo com 
o Centro para Prevenção e Controle de Do-
enças dos Estados Unidos.
Na década seguinte, outra ameaça veio 
da África. Entre 2014 e 2016, a febre he-
morrágica conhecida popularmente como 
ebola devastou toda a região ocidental 
do continente, causando mais de 11 mil 
mortes entre 28.600 casos registrados. O 
ebola talvez tenha sido uma das epidemias 
mais assustadoras deste século por conta 
de seus sintomas assustadores, entre eles 
hemorragias intensas e dores lancinantes, 
além da altíssima taxa de mortalidade

Na mesma época, os mesmos mosquitos 
Aedes que vêm causando epidemias re-
correntes de dengue e febre amarela por 
toda a América Latina trouxeram mais uma 
ameaça à saúde humana: a Zika. A maior 
ameaça desse vírus, mais que no contágio 
entre adultos, está nas mulheres grávidas, 
cujos bebês podem nascer com malforma-
ções graves. Até agora não existe vacina ou 
cura para a doença.
Por fim, hoje em dia nos deparamos com 
uma nova e desconhecida ameaça: o novo 
coronavírus e sua COVID-19. É provável 
que essa pandemia passe rápido e ela aca-
be apenas uma nota de rodapé nos livros 
de história.
Mas, analisando esse desagradável rastro 
de morte, é possível prever que, depois da 
Covid-19 haverá outras pandemias tão ou 
mais perigosas. Como diria Camus: “Mas 
que vem a ser a peste? É a vida, nada mais”.

MICRÓBIOS ASSASSINOS
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Foz do Iguaçu
Ciudad del Este

Pelo direito do trabalho
da alegria e do bem estar
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Clientes dos cinco maiores 
BANCOS, já podem pedir 
prorrogação de dívidas

Por: Kelly Oliveira – Repórter -Valéria Aguiar - Edição e 
Fernando Frazão fotos /Agência Brasil - Brasília

De acordo com o Banco Central (BC), estima-
-se que aproximadamente R$ 3,2 trilhões de 
créditos possam se beneficiar dessa medida, 
“cuja renegociação dependerá, naturalmen-
te, do interesse e da conveniência das partes 
envolvidas.”

CINCO MAIORES BANCOS
Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômi-
ca Federal, Itaú Unibanco e Santander farão 
prorrogação das dívidas para contratos vigen-
tes em dia e limitados aos valores já utiliza-
dos. A medida de estímulo à economia tem 
o objetivo de amenizar os efeitos negativos 
do coronavírus no emprego e na renda, infor-
mou a Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban).
A economista do Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor (Idec), Ione Amorim, res-

ECONOMIA
salta que é preciso ficar atento, ao renego-
ciar, se o banco está propondo uma pausa no 
contrato, sem cobrança de juros pelo período 
de suspensão. “Vale a pena se for uma pausa 
nesses contratos e desde que o consumidor 
não tenha que arcar com juros por conta des-
sa suspensão. A cobrança de juros de acer-
to seria abusiva, dadas as condições em que 
essas medidas estão sendo adotadas neste 
momento”, disse.
Ao fazer o pedido, também é preciso confir-
mar com o banco se não haverá acúmulo de 
prestações, passados os 60 dias, com as que 
estão por vencer. Outra sugestão da econo-
mista é verificar se não haverá alteração na 
pontuação de crédito no cliente, ao solicitar a 
suspensão do contrato.
A economista também afirma que a medida 
deveria envolver também cheque especial 
e cartão de crédito. “São duas modalidades 
em que os consumidores já têm um histórico 
de endividamento, sobretudo a população 
de baixa renda. Por esse aspecto, a medida 
acaba tendo um carácter insuficiente”, disse.

CAIXA E BRADESCO
Procurada, Caixa ainda não informou deta-
lhes sobre a medida. O Bradesco disse ape-
nas para consultar o site da Febraban.

BANCO DO BRASIL
O BB informou que os clientes da pessoa físi-
ca que já tenham operações de crédito con-
tratadas podem renovar com carência para 
pagamento da primeira parcela nas linhas de 
crédito direto ao consumidor (CDC). As ca-
rências para pagamento da primeira parcela 
variam de até 60 dias na linha crédito auto-
mático e até 180 dias para as linhas de cré-
dito salário e crédito consignado. De acordo 
com o banco, não haverá comprometimento 
do fluxo de pagamento do cliente, que conti-
nuará com uma única parcela para pagamen-
to em cada mês.
Com carência de até 60 dias para pagamento 
da primeira parcela, o BB também disponibili-
za a seus clientes linha para parcelamento do 
saldo devedor do cheque especial. “A adesão 
às novas condições encontra-se disponível e 
pode ser feita pelos canais digitais do BB (app 
e portal da internet) sem a necessidade de 
deslocamento até uma agência”, diz o banco.
Além disso, clientes pessoa física que tenham 
necessidade de reescalonar ou recuperar 
seus créditos, o BB vai abrir renegociação 
que dispensa pagamento de entrada e prazos 
para repactuação que vai de 2 a 96 meses.
A renegociação pode ser feita nas agências, 
terminais de autoatendimento, via app ou no 
portal do Banco na internet. Clientes adim-
plentes nas linhas de CDC também podem 
repactuar suas operações, com carência de 
até 90 dias e prazo de até 90 meses para o 
pagamento.
O BB também passa a oferecer renegociação 
de dívidas para pessoas e empresas, com 
dispensa da primeira parcela, carência de 90 
dias e prazo de dois a 100 meses para o novo 
contrato. Para essa opção, a renegociação 

não está disponível em canais digitais do BB e 
precisam ser realizadas na agência.

ITAÚ UNIBANCO
O Itaú Unibanco disse que para empréstimo 
pessoal e capital de giro é possível postergar o 
vencimento da próxima parcela com a assina-
tura do Itaú Crédito Sob Medida, que permite 
a alteração da data original. “Assim, o cliente 
irá repactuar seu contrato e, no momento de 
escolha da nova data de vencimento, poderá 
prorrogar por até 60 dias o pagamento”.
Quem já tem o Itaú Crédito Sob Medida con-
tratado também pode renegociar o venci-
mento da sua próxima parcela, optando por 
pagá-la 60 dias depois da data originalmente 
acordada.
No caso do empréstimo com garantia de in-
vestimento, o cliente pode pagar antecipada-
mente as duas próximas parcelas utilizando a 
garantia (seus investimentos), sem alterar as 
condições das próximas parcelas.
Para o financiamento de imóveis e veículos, o 
cliente que possui um financiamento em dia 
pode postergar o pagamento da sua próxima 
parcela por 60 dias. “Durante este período, 
será mantida a mesma taxa de juros, sem a 
cobrança de multa”, diz o banco.
E no caso do cheque Especial e cartão de cré-
dito, o Itaú disse que esses produtos já con-
tam com alternativas de parcelamento, cujas 
condições podem ser conferidas nos aplica-
tivos, no site e nas centrais de atendimento 
do banco.

SANTANDER
Segundo o banco, por enquanto, a iniciativa 
abrangerá algumas linhas de crédito pessoal, 
crédito direto ao consumidor e financiamen-
to imobiliário. Além da prorrogação da dívi-
da, o Santander aumentou em 10% os limites 
dos cartões de crédito dos clientes que estão 
como as faturas em dia. Para saber se a alte-
ração já foi feita, é preciso utilizar o aplicativo 
de gestão de cartões Santander Way, via ce-
lular ou tablet.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
publicou uma lista de perguntas e respostas 
para tirar dúvidas sobre a medida, anunciada 
no último dia 16. Confira:

Como eu faço para solicitar a prorrogação 
de uma dívida que tenho com meu banco?
Os clientes pessoas físicas e micro e peque-
nas empresas devem entrar em contato com 
seu banco, expor seu caso para saber das 
condições para prorrogar a dívida por até 60 
dias. A medida vale para os contratos que es-
tejam em vigência, com pagamentos em dia. 
Cada instituição definirá o prazo e as condi-
ções dos novos pagamentos.

É necessário ir presencialmente até a agên-
cia para pegar esta informação e renego-
ciar o prazo de uma dívida?

Não é necessário ir presencialmente na agên-
cia bancária. O cliente pode ligar para seu ge-

rente e usar os canais eletrônicos para entrar 
em contato com seu banco.

A prorrogação de dívidas é automática?

Não. Primeiramente, o cliente deve procurar 
o banco para renegociar o prazo, que poderá 
ser estendido por até 60 dias.

A medida vale para quais bancos?

A medida vale para Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú Unibanco e Santander.

Vale para quais tipos de dívidas?

Vale para todos os contratos de crédito feitos 
pelo cliente com o banco. Não se estende às 
dívidas no cartão de crédito e cheque espe-
cial. Para mais informações, o cliente deve 
entrar em contato com o seu banco.

A medida vale para boletos de consumo?

Não, a medida não inclui boletos de consumo 
geral - água, luz, telefone – e tributos, porque 
se referem a serviços prestados por conces-
sionárias de serviços públicos e governos.

Após renegociar uma dívida de um emprés-
timo que tenho com o banco, a instituição 
pode me cobrar juros?

Cada banco estabelecerá seu procedimento, 
e cada caso será avaliado de forma individual.

Tenho garantia de conseguir uma prorroga-
ção de um prazo de 60 dias?

O prazo é de até 60 dias. O cliente precisa en-
trar em contato com o seu banco.

CANAIS DE ATENDIMENTO 
DOS BANCOS

Entre os canais digitais de atendimento, estão 
o internet banking e aplicativos (apps), pelos 
quais é possível fazer quase todas as opera-
ções bancárias. A Febraban orienta a verificar 
com o banco o procedimento para cadastrar 
senha e utilizar todos os serviços.
Pelas redes sociais - Facebook, Linkedin, Twit-
ter e Instagram – também é possível manter 
contato com os bancos.
Além de caixas eletrônicos dos próprios doeu 
bancos, a rede Banco 24 Horas não cobra ta-
rifas adicionais para realização de operações 
bancárias, segundo a Febraban.
Pelo telefone, é possível verificar saldos e 
extratos; fazer pagamentos, resgates, trans-
ferências e demais transações.

Edição: Valéria Aguiar

A medida não vale para cheque especial e 
cartão de crédito. A renegociação de dívidas 
foi autorizada pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN), no último dia 16.
O conselho facilitou a renegociação de ope-
rações de créditos de empresas e de famílias 
que possuem boa capacidade financeira e 

mantêm operações regulares e adimplentes 
ativas, permitindo ajustes de seus fluxos de 
caixa. A medida dispensa os bancos de au-
mentarem o provisionamento (reserva de 
valor) no caso de repactuação de operações 
de crédito que sejam realizadas nos próximos 
seis meses. 

RESUMO DA NOTÍCIA
Clientes pessoas físicas ou micro e pequenas empresas dos 
cinco maiores bancos do país podem pedir prorrogação, por 
até 60 dias, dos vencimentos de dívidas. 
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Na coluna deste mês, estou tra-
zendo um pouco da experiência de 
se hospedar no Iguazú Grand na 

charmosa cidade de Puerto Iguazú na 
Argentina. O vestido de festa traz a 
elegância do Atelier Sonia e Helena. 
E os looks mais despojados são do 

majestoso Shopping China importa-
dos de Ciudad Del Este.

 
Ficha técnica

Fotos Gabriel Silvério
Produção Anielly Richter

Cabelo Rommy Ciudad del Este
Maquiagem Rommy Ciudad del Este

SEU CANAL
DAS TRÊS

FRONTEIRAS

Patricia Limah
 patricialimahoficial
 Patricia Limah

beminparaguay

Bem in Paraguay

Bem in Paraguay
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Cristina Lira
crislira80@gmail.com
www.cristinalira.com

cristinaliraturismo

Blog Turismo por Cristina Lira
TURISMO &
DESTAQUES

ARTESANATO POTIGUAR EM ALTA

GRANDE HOTEL & RESORT 
SERHS NATAL 

A Sethas, por meio do Proarte (Programa do Artesanato do RN), apoiou o  2º En-
contro de Network do Porto,  dia 27 de fevereiro, e 4º Encontro Internacional dos 
Profissionais de Turismo, em Lisboa, ocorrido no dia 9 de março, promovido pela 
jornalista Cristina Lira, em Portugal.
Cristina Lira esteve nesta na Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistên-
cia Social (Sethas) para firmar a parceria em forma de apoio na divulgação do 
Rio Grande do Norte através da exposição de peças do artesanato potiguar em 
Portugal nos dois eventos voltados para profissionais que trabalham no setor de 
turismo na Europa . 
A secretária da Sethas, Iris Oliveira, e pela coordenadora do Programa do Arte-
sanato do RN (Proarte), Graça Leal, disponibilizaram peças do artesanato para 
representar o artesanato potiguar em terras lusitanas. 
Entre as peças estão sousplat de sisal do município de Espírito Santo, galo de ce-
râmica de São Gonçalo do Amarante, bordado de Timbaúba dos Batista e pássaros 
em madeira.

Venha relaxar e se divertir na Páscoa, 
traga toda sua família para aproveitar!

Pacotes a partir de R$ 1.600,00.*
Mínimo de 03 noites.

*Em luxo adaptado para dois adultos
Programação especial para adultos e crianças com atividades nas piscinas, 

Kids’ Club e nossas áreas de lazer.
Delicioso café da manhã incluso em todas as diárias.

Parcele sua reserva em até 12 vezes sem juros nos cartões Visa/Master.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES E RESERVAS:

reservas@serhs.com

(84) 4005-2000

CRISTINA LIRA e Iris Maria De Oliveira secretária da Sethas
Av. das Cataratas, 1749

Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

www.rafainchurrascaria.com.br

O maior número de danças nacionais 
apresentadas em um jantar com show.

SHOW

+55 45 3523.1177 
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FASHION
TREND

Naty Nazari
natynazari@gmail.com

natynazari

Inspirada nos trajes românticos e vitorianos, a manga bufante voltou ao radar fashio-
nista com tudo.
Muito usado também na década de 80, esse shape amplo e volumoso voltou a circular 
pelas ruas com maior frequência. 
E não tem certo ou errado nesta tendência: você pode usar formas mais enxutas, com 
babados perto do punho, ou então, apostar em tecidos mais pesados, que deixam o 
ombro maior.
É possível encontrar este tipo de modelagem em blusas, camisas, vestidos, ou até mes-
mo em macacões. O fato é que ela garante um certo charme para o look, ainda que 
ele seja mais básico.
A manga bufante pode ser adaptável tanto para o dia, quanto para a noite. O que é 
importante ressaltar é o equilíbrio e o bom senso.

Mangas Bufantes
Estão de volta
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A pele é o órgão mais extenso e evidente 
do corpo humano, tornando-se o marcador 
real da idade cronológica do indivíduo, pois 
o envelhecimento é um processo dinâmico 
que atinge todos os sistemas do organismo, 
levando a diversas alterações fisiológicas 
provocadas por fatores intrínsecos e tam-
bém extrínsecos. A região genital também 
sofre as mesmas alterações fisiológicas, por 
isso a estética íntima tem ganhado cada vez 
mais destaque nos tratamentos. 

REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO 
A procura por tratamentos estéticos para 
rejuvenescimento íntimo tem aumentado 
muito por se tratar de técnicas não ablativas, 
sem necessidade de tempo de recuperação 
e que apresentam bons resultados, principal-
mente a radiofrequência no rejuvenescimen-
to íntimo por melhorar a aparência da região 
genital no que tange à redução da flacidez 
tissular dos grandes e pequenos lábios.
As características anatômicas e funcionais da 
genitália externa feminina podem interferir 
no comportamento da mulher,  independen-
temente da sua idade e nível sociocultural. 
Quando estas características estão fora dos 
padrões estabelecidos, problemas psicoló-
gicos podem surgir, interferindo de forma 
significativa na sua atividade  sexual, levando 
a mulher muitas vezes a buscar um trata-
mento reparador, até mesmo tratamentos 
cirúrgicos.

RADIOFREQUÊNCIA
no Rejuvenescimento Íntimo.
Conheça MAIS essa técnica

ESTÉTICA &

Luana Antunes
Esteticista e Coach
luana@aestheticbemestar.net.br

clinica.aesthetic

Aesthetic Estética e Bem EstarSAÚDE
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

Networking, essa é a palavra do momento 
no mundo dos negócios, e disso ela entende 
muito bem. Cláudia da Silva Frantiozi, 
empresária e empreendedora, que fez de 
sua grande habilidade um negócio inovador. 
Ela sempre gostou de indicar profissionais, 
e acredita que é uma ponte para novos 
negócios. Ela é proprietária do Cais Cowor-
king, o primeiro coworking de Cascavel. Um 
novo conceito de trabalho, um espaço onde 
profissionais de diversos setores, empreen-
dedores, Startups, e empresas individuais, 
compartilham do mesmo espaço, trocan-

do experiências, fazendo 
parcerias, fortalecendo o seu 
negócio, ampliando a sua rede 
de contatos. 
Cláudia conta que, “a ideia em 
dividir despesas compartilhan-
do espaços começou com a 
minha necessidade em reduzir 
custos e sair do Home Office”.
Foi assim que Cláudia decidiu 
abrir em 2012, o Cais Cowor-
king, com o apoio do marido 
Paulo Cezar Frantiozi, que 
adquiriu um imóvel que ela foi 
locatária, onde começou numa 
sala de 120m², mas devido a 
grande aceitação e procura 
pelos espaços, teve que passar 
por uma ampliação, e atual-
mente está com 716m², na rua 
Paraná, 5906, Bairro Coqueiral, 
na cidade de Cascavel. Hoje 
em dia seus dois filhos, Bruno 
(19) e Otávio (11), aderiram a 
essa ideia inovadora, e curtem 
muito este conceito.
A maior dificuldade no iní-
cio,foi a de validar o negócio, 

por ser um conceito novo no 
Brasil, e o primeiro em Cascavel, 
sendo necessário moldar a cultura 

cascavelense, torná-lo uma necessidade aos 
empreendedores, e mostrar a real viabilida-
de quando se fala em inovação, tecnologia, 
posicionamento de marca, validação de 
projetos ou serviços, e principalmente pela 
redução de custos. 
“Precisei de persistência, uma das habili-
dades empreendedoras mais importantes 
em um novo investimento”, segundo ela, 
“buscar conhecimento dentro e fora do país, 
e torcer para chegar a concorrência, foi o 
que ajudou a validar o negócio em Cascavel 

e aumentar a demanda de interessados. 
Fui validando meus produtos através de 
muita consultoria, eventos, gratificações e 
networking”.

Formada em Administração com ênfase 
em Marketing, além de ter formação em 
PNL - Programação Neurolinguística, Reiki, 
e Método CIS Paulo Vieira. Com o apoio do 
SEBRAE, através das consultorias, ampliou o 
seu conhecimento em gestão de coworking, 
e validou o seu negócio abrindo uma conces-
são de uso da marca na cidade de Toledo, e 
que está sendo um sucesso.
Cláudia está feliz com uma marca consolida-
da, de confiança e experiências suficientes 
para permanecerem atuantes no mercado. 
Está em constante busca pela inovação, e 
com sua ousadia quer impactar pessoas e 
empresas. Uma empresária que acredita que 
só acrescentamos se praticamos a empatia, 
e ela faz a diferença na vida das pessoas, 
com o seu projeto social, como Presidente 
da Associação Casa Dona Vani, uma casa que 
recebe gratuitamente o acompanhante de 
doentes carentes para tratamento médico e 
hospitalar.
“Minha expectativa é que os espaços de  
coworking possam realmente ser um porto 
seguro aos que atracam, que eles possam 
de fato ser parceiros, que possam concorrer 
e não competir, como dizia um amigo... Que 
o mundo perceba o real valor do ser huma-
no que acontece dentro de um ambiente de 
coworking, claro um ambiente que realmen-
te faz a diferença para o empreendedor e 
ser humano”, conclui Cláudia.

CLÁUDIA DA SILVA FRANTIOZI
Empreendedora e inovadora, ela montou 
o primeiro coworking de Cascavel
Empreendedora e inovadora, ela montou 
o primeiro coworking de Cascavel

CLÁUDIA DA SILVA FRANTIOZI, empresária e 
inovadora com atividade intensa no dia a dia
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A R T E S

Um privilegiado espaço agrupa 
objetos, esculturas, móveis, lou-
ças, gravuras, desenhos, pinturas 
a óleo com uma exposição de 
quadros diretamente de Paris, 
que retratam diferentes lugares e 
situações que proporcionam aos 
visitantes um retorno ao passado.
É com este foco que o empre-
sário, Faisal Hammoud, após 
uma aprofundada pesquisa de 
mercado, dedicou um generoso 
espaço para atender sua vasta 
fiel e crescente clientela, tanto do 

Brasil como dos países vizinhos 
que diariamente aportam na Loja 
Monalisa em Ciudad del Este.
Para ele, não existe tempo difícil, 
pois sempre acredita em tudo o 
que faz e a Galeria de Artes está 
aberta ao público com muita 
variedade. São obras e esculturas 
dos mais renomados artistas e 
pintores europeus que estão sur-
preendendo os visitantes.
Faisal afirma que, nas ramifica-
ções que a vida lhe proporcionou 
como empresário, que viajou para 

MONALISA GALERIA DE ARTE A nova atração do Paraguai

Uma rica exposição de quadros, móveis, esculturas, tapetes, 
utensílios e outros objetos de pura arte diretamente da Europa, 
em especial de Paris, Itália, Alemanha, Inglaterra entre outros 
países, faz sucesso na Galeria de Artes da LOJA MONALISA 
em Ciudad del Este, como a mais nova atração que encanta os 
visitantes onde o bom gosto e variedade, enchem os olhos e 
podem ser adquiridos por preços tentadores.

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI

dezenas de países, sentiu-se no 
dever de compartilhar com os 
clientes, algumas obras que po-
dem ser apreciadas e até adquiri-
das, sem a necessidade de realizar 
uma longa viagem e enfrentar os 
incômodos de transportes.
O resultado da Galeria de Artes da 
Monalisa, está impregnado dessa 
vontade simples de compartilhar 
o olhar e por alguns instantes, 
mergulhar no sonho de épocas, 
lugares e momentos que marca-
ram gerações. Ao mesmo tempo, 

revela uma filosofia profunda-
mente coerente com a desmistifi-
cação de uma arte eloquente de 
origem ainda renascentista. 
A variedade e o bom gosto em 
todas as peças, definem muito 
bem a que veio para proporcionar 
aos clientes da Loja, uma opor-
tunidade única de levar objetos 
que são encontrados somente na 
Europa. Seus quadros e desenhos 
têm, como a poética de Prévert, a 
seriedade de Braques ou a infan-
tilidade de Chagall, numa magia 
que aproxima crianças e adultos. 

Suas imagens revelam a liberdade 
na construção de um caminho 
cujas marcas são esses objetos, 
imagens, contos visuais que, 
contrariando a noção da pintura 
destinada a “espaços públicos”, no 
caso da Galeira de Artes, sempre 
fica aquela vontade de levar com 
a gente, para acarinhar e “aca-
lantar” as paredes da casa e dos 
ambientes de trabalho.
A narrativa visual se impõe de tal 
forma que não se sabe o que vem 
antes, texto ou imagem resultan-
do em coletânea sem precedente 

com ilustrações cheias de uma 
ternura que vem da inteligência 
das mãos e na intimidade com os 
mais diversos materiais que vale 
apreciar, adquirir e poder contem-
plar com familiares e amigos o 
que de mais bonito e encantador 
a arte nos reserva.
A Loja Monalisa, abre inclusive 
nos finais de semana e atende em 
horários especiais de acordo com 
o interesse dos clientes.
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