
O veículo atenderá  os pacientes dos seis municípios da Assiscop: Laranjeiras, 
Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro, Nova Laranjeiras, Virmond e Marquinho. 
O secretário de Saúde Valdecir Valick e o vice-prefeito Valdemir Scarpari, 
acompanharam o prefeito Berto Silva na entrega

Agora Laranjeiras tem UTI móvel
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Dia das Mães: com boa perspectiva, o comércio 
hoje (8) atenderá em horário especial
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Prefeito João Konjunski 
estuda projeto para 
revitalizar as áreas 
urbanas da cidade

Fora de casa, Operário 
enfrenta o Dois Vizinhos, 
atual campeão da Copa 
do Brasil
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Nova arma nuclear Russa de alcance 
de 18 mil km, pode ser testada ainda 
em 2021

A ADMINISTRADORA E ASSESSORA 
DE INVESTIMENTOS REGILAINE 
SPECIA, ENSINA COMO INVESTIR
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Promoção

SICREDI 
GRANDES LAGOS PR/SP

1 Ford Ranger XLS
66 cartões pré-pagos de R$ 3 mil cada
1 RDC no valor de R$ 33 mil

Você investe no Sicredi e a sua sorte pode render prêmios. Participe! 

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro 
ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É 
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. 
Seguros e Previdência Privada Intermediados por Corretora de Seguros Sicredi Ltda., CNPJ 04.026.752/0001-82, registro SUSEP n° 

10.0412376. Os planos em PGBL e VGBL são administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01.181.521/0001-55. Produtos de Crédito: a disponibilidade 
está condicionada à análise de crédito do associado. Este produto/serviço pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no 
seu App para mais informações. Promoção válida durante o período de 22/02/2021 a 17/12/2021, para os associados da Cooperativa Sicredi Grandes Lagos PR/SP. 
Consulte o regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocoes. Imagens 
meramente ilustrativas. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.



O governo federal 
demorou para relançar 
o Programa Emergen-
cial de Manutenção do 
Emprego e da Renda 
(BEm), que permite a 
suspensão de contratos 
de trabalho ou redu-
ção proporcional de 
jornada e salário, com 
pagamento de auxílio 
governamental para 
compensar a queda na 
renda e estabilidade 
pelo mesmo tempo de 
duração do acordo. 
Mas, quando finalmen-
te o fez, a procura das 
empresas ofereceu uma 
radiografia da situação 
dos negócios, afetados 
pela pandemia e pelas 
medidas de restrição 
decretadas Brasil afora.
Entre a assinatura da 
MP 1.045, em 27 de 
abril, e o dia 6 de maio, 
segundo dados do 
Ministério da Economia, 
quase 507 mil acordos já 
tinham sido registrados 
pelo governo. Quando 
a primeira versão do 
BEm foi lançada, com a 
assinatura da MP 936, 
em 1.º de abril do ano 

passado, houve 2,96 mi-
lhões de acordos entre 
1.º e 11 de abril, envol-
vendo 470 mil empresas 
e 2,8 milhões de traba-
lhadores. Aquela procu-
ra inicial correspondeu a 
14% do total de acordos 
realizados sob as regras 
do BEm 2020; já os acor-
dos firmados nestes pri-
meiros dez dias do BEm 
2021 representam 10% 
do total esperado pelo 
Ministério da Economia 
para este ano.
Ao lado da vacinação, 
que tem o potencial de 
acabar com a pandemia 
e permitir a retomada 

da economia, preser-
var empregos neste 
momento é prioridade 
absoluta. Se o BEm foi 
relançado tardiamen-
te, mas ao menos já 
está em vigor, outra 
medida fundamental 
ainda aguarda para ser 
destravada: o Pronam-
pe, programa de em-
préstimos a juros baixos 
para pequenas e médias 
empresas. Criado em 
2020 também como 
resposta à pandemia, 
teve alta procura, 
a ponto de sempre 
esgotar os recursos 
liberados aos poucos. 
Em 2021, o Congresso 
Nacional resolveu tor-
ná-lo permanente, mas 
ainda é necessária uma 
aprovação no Senado, já 
que o texto passou pela 
Câmara com alterações.
Depois das centenas 
de milhares de mor-
tes, o desemprego, a 
quebradeira, a pobreza 
e a fome são os piores 
efeitos da Covid; para 
combatê-los, todo re-
curso inteligentemente 
usado vale a pena.

Dias das Mães é, talvez, o dia mais rele-
vante das tantas datas comemorativas 
e merece, de fato, muita comemoração, 
porque elas, as mães, são as criaturas 
mais importantes desse mundão de 
Deus. Não que os outros dias não o 
sejam, porque todos os dias são delas. 
São elas que nos trazem ao mundo. São 
elas que dão filhos aos homens, que 
dão netos aos avós e assim por diante. 
Sem elas não existiríamos.
É a nossa mãe que se dedica a nós, 
seus rebentos, pela vida afora. E 
quando a gente cresce e vamos viver 
a nossa vida para recomeçar o ci-
clo, ela fica esperando que os filhos 
voltem para uma visita, nem que seja 
rápida, trazendo os netos.
Fico matutando, aqui, quando o Dia das 
Mães vai chegando, que ver a filharada 
debandar dói um bocado para nós, pais, 
imagine para as mães. O coração fica 
apertado, a saudade toma proporções 
astronômicas e a casa fica enorme, 
imensa, vazia, silenciosa e triste.
A filha Fernanda veio passar um tempo 
conosco, inclusive para ajudar, que a 
mãe fez uma cirurgia delicada, foi no 
final de 2015. E quando maio de 2016 
estava quase chegando, ela foi embo-
ra, pois ela e o marido foram morar na 
França. E então tudo se repete. Depois 
de mais de quatro meses, a casa volta 
a ficar grande demais, maior ainda. 

A saudade, que já estava instalada 
porque Daniela está bem longe, do 
outro lado do Atlântico, também, em 
Portugal, consegue ficar maior, aumen-
ta de novo... Era muito bom ter a casa 
ocupada, mais viva de novo... Fernanda 
voltou em 2017, mas ficou  apenas duas 
semanas, a vida dela é na França, tem lá 
a família, trabalho, casa.
E no Dia das Mães, a mãe não terá, de 
novo, a filharada aqui e a casa, tão gran-
de, continuará não tendo barulho de 
criança. Nem da nossa filharada, porque 
para os pais eles nunca crescem, são 
sempre crianças, nem do neto Rio, que 
fez dois anos em abril, lá em Lisboa. Ain-
da bem que atravessamos o Atlântico 
todo ano e podemos vê-las e também 
ao neto. E elas moram no coração da 
gente, são inquilinas cativas, vitalícias, 
e a mãe pode conversar com elas e 
como o neto Rio como se estivessem 
aqui, até olhando nos olhos, com toda a 
tecnologia de comunicação que temos, 
hoje, à disposição. Só faltará o abraço, o 
beijo, mas uma mãe sabe como abraçar 
a alma, beijar a alma da sua filharada, 
independente da distância. Até porque 
a pandemia não deixa a gente abraçar 
ninguém. Por isso apredemos a sorrir 
com olhos, abraçar a alma, beijar o 
coração.
Uma mãe é mãe em tempo integral, a 
ligação com sua prole é condição sine 
qua non, então eles estarão sempre 
juntinho, não importa aonde estejam.

Confira o artigo completo em nosso portal:
www.jcorreiodopovo.com.br
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editorial

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor 
– Cadeira 19 da Academia Sulbrasileira de Letras. 
Fundador e presidente do Grupo Literário A ILHA, que 
completou 40 anos em 2020

Todos os dias para as mães
Opinião
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Depois das centenas 
de milhares 
de mortes, o 

desemprego, a 
quebradeira, a 

pobreza e a fome são 
os piores efeitos da 

Covid; para combatê-
los, todo recurso 
inteligentemente 

usado vale a pena

Charge



Após a aprovação pelo Senado do 
projeto de lei que autoriza a quebra tem-
porária de patentes e insumos de vacinas 
contra a Covid-19, o governo brasileiro 
passou a apoiar as negociações na Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC) 
em torno da medida. A nova posição do 
governo brasileiro foi divulgada no fim da 
tarde de ontem(7) em nota conjunta dos 
Ministérios das Relações Exteriores, da 
Saúde, da Economia e de Ciência, Tecno-
logia e Inovações.  

Segundo o comunicado, o governo 
brasileiro “recebeu com satisfação” a 
disposição dos Estados Unidos em dis-
cutir, na OMC, um acordo multilateral que 
permita a quebra temporária de patentes 
e torne viáveis esforços para aumentar a 
produção e a distribuição global de insu-
mos e de vacinas. A mudança de posição 
do governo norte-americano havia sido 
anunciada na última quarta-feira (5).

“O Brasil compartilha o objetivo ex-
presso pela representante comercial 
do governo dos EUA, embaixadora Ka-
therine Tai, de prover vacinas seguras e 
eficientes ao maior número de pessoas 
possível no menor intervalo de tempo 
possível”, destacou o texto. Na OMC, 
informou o comunicado, o Brasil conti-
nuará a trabalhar com a diretora-geral 
do órgão, Ngozi Okonjo-Iweala, e com os 
demais países para a construção de uma 
solução “consensual e cooperativa”.

A nota conjunta acrescenta que a 
flexibilização de posições dos Estados 
Unidos e de vários países em torno da 
quebra temporária de patentes será im-
portante para contribuir para uma res-
posta internacional adequada à pande-
mia de Covid-19. O texto recorda que o 
licenciamento compulsório de patentes 
está previsto na legislação brasileira e no 
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio (Trips, na sigla em inglês).

Segundo o governo brasileiro, além 
da suspensão de dispositivos do Acordo 
Trips para o combate à pandemia, o Brasil 
trabalhará pela implementação de uma 
proposta de “terceira via”, que envolve a 
cooperação entre países detentores de 
tecnologias para a produção de vacinas e 
o funcionamento de fábricas atualmente 
com capacidade ociosa em países em 
desenvolvimento. Em particular, o Brasil 
discutirá, em maior profundidade, com 
os Estados Unidos, sua nova posição e 
suas implicações práticas para facilitar 
o acesso a vacinas e a medicamentos no 
combate à Covid-19.

Flexibilidade
“O governo brasileiro aprofundará, 

com flexibilidade, pragmatismo e res-
ponsabilidade, consultas com todos os 
seus parceiros internacionais, bem como 
junto ao setor privado, para desenvol-
ver os entendimentos multilaterais 
necessários a uma rápida e segura 
produção e distribuição de vacinas”, 

ressaltou o comunicado.
Na quinta-feira o chanceler Carlos 

Alberto Franco França tinha afirma-
do, em audiência pública no Senado, 
que o país mantinha a posição con-
trária à quebra de patentes da vacina 
e de insumos contra a Covid-19. No 
entanto, ele tinha admitido que o go-
verno brasileiro poderia rever a posi-
ção caso a mudança de postura do 
governo norte-americano atendesse 
aos interesses do país.

Além de ser uma data 
que mexe com o sen-
timento das pessoas, 

o Dia das Mães é aguardado an-
siosamente pelos comerciantes. 
Para os lojistas, a data costuma 
impulsionar as vendas. 

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) espera neste ano 
um volume de vendas de R$ 12,2 
bilhões em todo o país, o que re-
presenta aumento de 47% em 
relação ao resultado de 2020. 

Laranjeiras do Sul também vi-
vencia essa boa perspectiva. Os 
comércios da cidade, inclusive, 
estarão com horário de atendi-
mento especial neste sábado, 
conforme relatou em entrevista 
a rádio Campo Aberto, o presi-
dente da Associação Comercial 
e Industrial de Laranjeiras do Sul 
(Acils), Flávio Trento. 

Ele incentiva a população a 
comprar no comércio local. “Nós 
em nome a associação comercial 
de Laranjeiras do Sul, desejamos 
um feliz dia das mães antecipado, 
aproveitamos e convidamos os fi-
lhos a comprarem no comércio lo-
cal, prestigiando nosso comércio, 
ficará aberto neste sábado até as 
16 horas”, diz Flávio.

Para a Maquivest, do setor de 
roupas e calçados, a data é a se-
gunda mais movimentada do ano. 
A proprietária Eva Rossa revela 
que a queda da temperatura nes-
tes últimos dias tem impulsionado 
a procura por roupas de inverno. 
“Essa época é a segunda data 
mais movimentada do ano, esta-
mos com uma expectativa muito 
grande em relação as vendas, se 

o friozinho e a chuva chegar que 
está precisando na nossa região, 
vai ajudar muito ao comércio. 
Quem não teve tempo de comprar 
o presente para sua mãe tem até 
as 16 horas de hoje.

O setor de supermercados, 
inclusive, já sentiu o aumento do 
movimento nesta semana. No Íta-
lo, a aposta é nas cestas rechea-
das de guloseimas que podem ser 

montadas ao gosto do consumi-
dor. O gerente Rudi Pereira expli-
ca que o supermercado também 
está recebendo encomendas de 
tortas, doces e salgados para o 
domingo. “Muitos clientes já es-
tão fazendo suas encomendas 
antecipadas, e nessa semana o 
comércio tem aumentado signi-
ficativamente, a gente pede para 
que os consumidores não deixem 
pra última hora e façam suas re-
servas”, diz Rudi.

A Movelar, do departamento 
de móveis e eletrodomésticos, 
também está com horário de 
atendimento especial. Gabriela 
Guerra relata quais as preferên-
cias dos presentes para as mães.

Estaremos hoje atenden-
do até as 13 horas, o movi-
mento estava muito bom, 
bastante procura de pre-
sentes para as mães, como, 
jogos de jantares, fritadeira 
elétrica, entre outros, as pro-
moções que já tinham na loja, 
permaneceram na promoção”, 
afirma Gabriela.

No setor de flores, a procura 
teve um grande aumento no setor. 
Segundo Beatriz da Luz, a floricul-
tura Verde Sul está com muitas 
novidades e valores acessíveis. 

“Estamos com uma variedade de 
flores e folhagens, está tudo flo-
rido e colorido por aqui. As ven-
das estão ótimas e estamos com 
atendimento especial hoje até as 
16 horas”.

Consumidores
Para a consumidora Ana Pau-

la Silva, mesmo com promoções 
os preços continuam altos. “Para 
ser sincera está bem carinho, tem 
bastante variedade, comprei o 
presente da minha mãe mas mes-
mo com o desconto o valor não 
baixou muito, para a situação que 
as pessoas se encontram devido a 
pandemia fica um pouco difícil”.

A venda pela internet também 
teve seu lugar no dia das mães. 
A consumidora Maraiza Cologni 
optou ao recurso pelos cuidados 
da Covid-19. “Eu optei por com-
prar o presente da minha mãe via 
internet mesmo. Acredito que em 
questão do movimento o comér-
cio está bem mais fraco que os 
anos anteriores. Em decorrência 
da pandemia acredito que muita 
gente está optando e comprando 
via internet ou delivery, por ques-
tão de evitar aglomerações, ou até 
mesmo de entregas até as mães, 
para respeitar o isolamento”.

 LOJISTAS AFIRMAM QUE ESSA DATA IMPULSIONA MUITO AS VENDAS E TEM GRANDES EXPECTATIVAS 
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 Comércio Laranjeirense atende hoje (8) 
com horário especial para o dia das mães

Agência Brasil

Assessoria

        Divulgação

Laranjeiras do Sul também vivencia essa boa perspectiva

Brasil passa a apoiar negociações para quebra 
de patentes de vacinas

País quer acelerar produção em países em desenvolvimento



O Observatório Social 
do Brasil – Laran-
jeiras do Sul, apre-

sentou as atividades de con-
trole social, monitoramento e 
fiscalizações desenvolvidas 
neste primeiro quadrimestre 
de 2021. O presidente, pro-
fessor Mauro Provin da Silva, 
ressalta que mesmo diante 
da pandemia as ações conti-
nuam. 

Audiência Pública
No dia 26 de fevereiro 

deste ano, realizou-se na 
Câmara de vereadores às 
13h30, a Audiência Pública 
do município de Laranjeiras 
do Sul, referente ao 3° qua-
drimestre de 2020. Foi ini-
ciada com a apresentação 
do demonstrativo da execu-
ção do orçamento criança 
por fonte de recurso, onde 
foram explicadas as origens 
das receitas e também as 
despesas realizadas no pe-
ríodo. Seguindo para as me-
tas fiscais de arrecadação 
até o 3° quadrimestre, tendo 
como média mensal prevista 
de arrecadação R$7.725.000, 
mas a média realizada foi R$ 
8.644.387,74 nisso foi apre-
sentado o cronograma de 
desembolso, ou seja, as des-
pesas realizadas, ficando 
com uma média de despe-
sa prevista de R$7.725.000 
e finalizou com uma média 
de despesa realizada de R$ 
7.883.810,14.

Audiência Pública – 
Saúde 

A responsável pela elabo-
ração do relatório Marinilce, 
falou das receitas e repasses 
recebidos nos meses de se-
tembro a dezembro. “As des-
pesas realizadas nos mesmos 
períodos, constatando um 
saldo em 31 de dezembro de 
R$2.796.007,43. Foi apresen-
tado o resumo das despe-
sas empenhadas pagas so-
bre o Covid-19 um total de R$ 
2.974.394,80”, disse Marinilce.

O relatório de repasses do 
3° quadrimestre do Ministério 
da Saúde para o Fundo muni-
cipal de Saúde de Laranjeiras 
do Sul, perfazendo um total 
de R$4.302.705,05.

Reunião do OSLS 
com os vereadores 

O Observatório Social de 
Laranjeiras iniciou no mês de 
março e abril, diversas reu-
niões com alguns vereadores 
que se prontificaram a ir ao 
escritório do OSLS, principal-
mente os eleitos de primei-
ro mandato, para conhecer 
as atividades desenvolvidas 
pelo Observatório Social.

Além de apresentar aos 
vereadores os novos projetos 
que o OSLS visa desenvolver 
na cidade: reutilização da 
água da chuva nas escolas, 
limpeza geral e outro de uti-
lização de placas fotovoltai-
cas nos espaços públicos, 
iniciando pelas escolas muni-

cipais, para aproveitar a ener-
gia solar.

Projetos futuros 
Em reunião da OSLS com 

o seu conselho de adminis-
tração, foram elaboradas al-
gumas metas para este ano, 
tais como o aumento signifi-
cativo no quadro de voluntá-
rios. “A cada momento esta-
mos com mais demandas de 
trabalhos de monitoramento 
e controle social, então es-
tamos convidando os muní-
cipes e profissionais liberais, 
que venham a fazer parte 
desta equipe, que doa seu 
tempo para o bem comum”, 
disse o presidente Mauro.

O OSLS está elaborando 
dois projetos, para serem 

desenvolvidos no segundo 
semestre de 2021. O primei-
ro em conjunto com a UFFS, 
mais precisamente, com o 
curso de Engenharia de Ali-
mentos, o segundo a im-
plantação de um projeto de 
política pública de plantio 
de árvores anual, com toda a 
rede municipal de ensino. 

“Estamos com as tratati-
vas bem avançadas, com di-
versas entidades que farão 
parte de projeto, esperamos 
que até o final do ano, com 
uma melhora significativa no 
combate ao Covid-19 e uma 
aceleração na vacinação de 
todos os munícipes”, comple-
tou Mauro. 

OSLS: atividades desenvolvidas no
3° quadrimestre de 2020

“ESTAMOS CONVIDANDO OS MUNÍCIPES E PROFISSIONAIS LIBERAIS, QUE VENHAM
A FAZER PARTE DESTA EQUIPE, QUE DOA SEU TEMPO PARA O BEM COMUM”

Assessoria

Assessoria
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Audiência Pública do município de Laranjeiras
do Sul, referente ao 3º quadrimestre de 2020

Secretaria de Esportes retoma 
atividades presenciais

A prefeitura de Laranjeiras 
do Sul, por meio da secretaria 
de Esportes, retoma as ativi-
dades esportivas que esta-
vam suspensas desde março 
de 2020, devido à pandemia 
do coronavírus. O prefeito 
Berto Silva e o secretário de 
Esportes, Rafael Nascimento, 

discutiram esta retomada em 
reunião realizada na quinta-
-feira (6).

Entre elas, a volta da Esco-
la Furacão de futebol sete. “A 
gente sabe que cuidados pre-
cisam ser tomados, por isso, 
estamos montando um plano 
de medidas sanitárias e proto-

colos rigorosos para que tudo 
funcione com segurança”, afir-
mou o prefeito.

As atividades seguirão to-
dos os protocolos sanitários 
gerais e específicos impos-
tos pelo Ministério da Saúde, 
contando com uso de álcool 
em gel e máscara de prote-
ção, além do distanciamento 
necessário durante as ativida-
des, número reduzido de atle-
tas e higienização de todos os 
materiais utilizados para as 
práticas das modalidades.

As atividades seguirão todos os protocolos sanitários 
gerais e específicos impostos pelo Ministério da Saúde



Chegou à Laranjeiras 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Móvel, 

destinada a atender os pacientes 
dos seis municípios da Associa-
ção intermunicipal de Saúde do 
Centro-Oeste do Paraná (Assis-
cop): Laranjeiras, Rio Bonito do 
Iguaçu, Porto Barreiro, Nova La-
ranjeiras, Virmond e Marquinho.

O secretário de Saúde Valde-
cir Valick e o vice-prefeito Valde-
mir Scarpari, acompanharam o 
prefeito Berto Silva na entrega da 
UTI móvel. “Laranjeiras recebeu 
o equipamento que vai fazer o 
transporte sanitário de urgência 
e emergência para quem precisa 
de auxílio”, afirmou o prefeito.

Equipamento
Segundo o secretário Valde-

cir Valick, a UTI veio totalmente 
equipada. “Ela possui respirador, 
monitor cardíaco, defibrilador, 
aspirador, aparelho de eletrocar-

diograma, quatro tubos de oxi-
gênio e oxímetro de pulso, todos 
os equipamentos que compõe 
uma UTI está no veículo”, diz.

Scarpari conta que Laranjei-
ras colocou o veículo a disposi-
ção do consórcio. Conforme ele, 
o equipamento é da prefeitura 
mas será mantida em parceria 
com o aval dos prefeitos da As-
siscop. “O veículo está completo, 
possui até mesmo rádio para o 
motorista falar com o enfermei-
ro, é uma UTI de ponta, uma das 
melhores que existe no Brasil”.

A equipe técnica, médico, 
enfermeiro, motorista, que pre-
cisam estar à disposição 24 ho-
ras por dia, para quando surgir 
algum paciente de qualquer um 
dos municípios para outra cida-
de, será feita pela Assiscop. “É 
um chamamento público que já 
está sendo feito com a ajuda do 
secretário de Saúde que é pre-
sidente do conselho de secretá-

rios junto com o prefeito de Mar-
quinho, Juninho. Daqui alguns 
dias a equipe já estará contra-
tada e com parceria com os dois 
hospitais de Laranjeiras do Sul, o 
Hospital São Lucas e o Hospital 
São José”, conta o vice-prefeito.

Necessidade
Valick fala, que nesses últi-

mos dias ocorreram casos que 
necessitaram da utilização da 
UTI. “Foi necessário acionar o 
veículo de Guarapuava, per-
de muito tempo, algumas ve-
zes não tinha disponibilidade. 
Desde janeiro que o Estado 
tirou o transporte, mas agora 
teremos a nossa ambulância e 
nossos médicos”.

Em Guarapuava tem uma UTI 
móvel para atender mais de 500 
mil habitantes dos 20 municípios 
da regional. Hoje o nosso veícu-
lo atenderá a micro-região que 
compõe em torno de 90 mil ha-
bitantes do consórcio, por isso 
Scarpari acentua a importância 
que terá para todas essas pes-
soas essa ambulância.
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UTI móvel da Assiscop chega a Laranjeiras
O VEÍCULO QUE JÁ ESTÁ COMPLETO E ATENDERÁ OS SEIS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO

Divulgação

Em breve a equipe já estará contratada 
para enfermeiros médicos e motorista

Sinais que podem indicar
problemas no fígado

O fígado é um dos princi-
pais órgãos do corpo, sen-
do responsável, entre outras 
funções, por metabolizar as 
proteínas e os carboidratos e 
filtrar as toxinas. Caso o órgão 
não esteja funcionando cor-
retamente, o organismo corre 
perigo.

Em um primeiro momento, 
os sinais costumam ser dor e 
inchaço abdominal. A pele e os 
olhos também podem ganhar 
um tom amarelado, caracte-
rístico das doenças hepáticas, 
sendo também o sintoma mais 
famoso, junto com a urina em 
tonalidade escura e as fezes 

esbranquiçadas, acompanha-
das ou não por odor forte.

Na maioria dos casos o pa-
ciente fica assintomático, o 
que dificulta o diagnóstico 
precoce e, consequentemen-
te, o tratamento. Pessoas com 
sobrepeso, sedentárias, que 
consomem bebidas alcoólicas 
em grande quantidade ou que 
tomem muitos remédios têm 
mais chances de desenvol-
ver doenças hepáticas, então, 
para rastrear qualquer indício 

de problemas no fígado, esses 
pacientes devem fazer exames 
periódicos para avaliar a saúde 
do órgão, incluindo exame de 
sangue e de imagem, para de-
tectar a presença de gordura 
ao redor do órgão.

Alterações
Em casos avançados de 

doença hepática, uma das prin-
cipais formas de tratamento é o 
transplante de fígado, que deve 
ser indicado pelo hepatologista 

que acompanha o paciente.
Uma vez diagnosticada a 

alteração no órgão, o paciente 
deve procurar um hepatologis-
ta, que poderá avaliar o fígado 
com mais precisão e, se for o 
caso, indicar o tratamento ne-
cessários. Segundo o médico, 
as doenças que afetam o fíga-
do com mais frequência são as 
hepatites A, B, C e D; a cirrose 
(alcoólica ou não) e a esteato-
se hepática, conhecida como 
fígado gorduroso.
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O país da hipocrisia 
 A pandemia de Covid 19 escancarou a desigual-
dade social existente em nosso país. A crise sanitária alargou 
e aprofundou o fosso que sempre separou os privilegiados e 
os excluídos. A penúria volta aos lares de  milhões de pessoas 
abandonadas pelo Estado Brasileiro que acena com um ar-
remedo de auxílio emergencial. O Governo Federal empunha 
a bandeira do neoliberalismo com um fanatismo de corar 
de vergonha o presidente da nação símbolo do liberalismo 
mundial, os Estados Unidos, cujo presidente (Biden) acena 
com mais Estado. O Governo Bolsonaro demonstra ser 
incapaz de apresentar soluções para a crise sanitária, am-
biental, econômica e política, pois, é a causa de muitos dos 
problemas que afligem a sociedade. O país virou motivo de 
pena, quando não de repulsa perante as nações civilizadas. 
Bolsonaro foi humilde quando disse que chegava ao poder 
para destruir tudo que o Partido dos Trabalhadores (PT) fez, 
pois, está ido além, há retrocessos em todas as áreas.  Se-
gundo o IBGE, somos a décima segunda economia e o nono 
país mais desigual dentre as pouco mais de duzentas nações 
do planeta. Há pouco tempo, sob o governo progressista de 
Lula (2003-2010) o Brasil se viu alçado à sexta posição dentre 
as maiores economias mundiais e viu a desigualdade social 
ter uma tímida, mas, importante redução. E isso incomodou 
muito os setores conservadores da sociedade.
 Os conservadores são aquelas pessoas que 

adoram fazer caridade nas épocas festivas, tais como o Natal, 
mas que não medem esforços no resto do ano e, principal-
mente em épocas eleitorais para evitar que a justiça social 
se implante de fato. Há ainda aqueles que se dizem cristãos 
e contraditoriamente apóiam/patrocinam os promotores do 
atraso social. Lembro de Paulo Freire (1921-1997) quando disse: 
“Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo 
as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o 
mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes 
da caridade”. Paulo Freire é o terceiro teórico mais citado no 
mundo e cujas contribuições para a educação são estudadas 
em inúmeras universidades, dentre estas a prestigiadíssima 
Harvard. A extrema direita odeia Paulo Freire e, ao fazer isso, 
mostra seu caráter reacionário, cruel, mesquinho e egoísta ao 
não aceitar a evolução da sociedade. Ao não concordar que a 
Educação seja um lugar onde as pessoas aprendam a pensar e 
se tornem aptas a contribuir na melhoria da sociedade, as eli-
tes brasileiras demonstram preferir que as escolas formem um 
“trabalhador do tipo bovino, com muita capacidade muscular 
para o trabalho e com pouco cérebro para refletir”, tal como o 
engenheiro mecânico Frederick Taylor (1856-1915) considerava 
ser o trabalhador ideal. 
 Vi uma fotografia de um muro pichado com a 
frase: “a miséria não acaba porque dá lucro”. A frase, de uma 
realidade nua e crua (que demandaria um artigo apenas para 
sua reflexão) escancara o projeto pensado pelas elites para 
o nosso país. Afinal, nenhum país historicamente posicio-

nado entre as maiores economias mundiais se tornaria tão 
desigual sem que isso fizesse parte de um projeto. O projeto 
de acumulação selvagem. A lei do mais forte. Mesmo o 
capitalismo, para funcionar de “forma azeitada” precisa de 
uma melhor distribuição de renda, embora por sua natureza, 
opere para a concentração em poucas mãos evidenciando, 
no mínimo, a necessidade da intervenção estatal nos moldes 
propostos pelo economista e capitalista John Maynard 
Keynes (1883-1946). Esse país tem suas raízes na escravidão, 
a escravidão legalmente não mais existe, mas, a mentali-
dade escravocrata nunca saiu da mente de nossas elites, 
quando eu digo elites, me refiro à elite econômica e a elite 
intelectual. A elite econômica (do patrimônio) que, tal como o 
senhor de escravos e a elite intelectual que lhe é subser-
viente (com origem na classe média) na qualidade de feitor 
de escravos, tudo fazem desde 1888, para que apesar das 
mudanças, nada mude de fato. Após a carreata dos patrões 
ocorrida em cerca de quinhentas cidades do Brasil em pleno 
1º de maio, dia do trabalhador, uma dúvida me assalta a men-
te: Será que após a abolição da escravatura, os ex-senhores 
de escravos faziam carreatas com suas carruagens ou o que 
o valha na passagem da data de 13 de maio visando o bem do 
Brasil e dos seus líderes, enquanto estes trabalhavam para 
que os recém-libertos continuassem agrilhoados à senzala 
da pobreza e que jamais tivessem acesso à Casa Grande de 
uma vida com dignidade humana? 

Osnélio Vailati 
Professor da rede pública estadual 
formado no PDE 2007/2008; especialista 
em Metodologia do Ensino de Geografia; 
Realidade Brasileira; Geopolítica e Relações 
Internacionais.



Em reunião realizada 
nesta semana nas de-
pendências do gabi-

nete do prefeito de Cantagalo, 
João Konjunski, com o proprie-
tário da empresa Espaço Verde, 
Jemes Negrello, a arquiteta e 
urbanista Ana Paula Kawakami 
e vários servidores do setor ad-
ministrativo da prefeitura.

Ana Paula Kawakami citou 
que “através da parceria de 
trabalhos já realizados com a 
Espaço Verde, fui convidada a 
participar desse projeto. Que 
se define como Projeto de Re-
vitalização de áreas urbanas. 
Inicialmente o contato ocorreu 
entre o prefeito e o James, que 

apresentou os locais onde é 
necessário as intervenções no 
município, após essa primeira 
conversa me foi solicitado al-
gumas propostas com imagens 
virtuais para sanar as dúvidas 
do prefeito, Sr. João, fui con-
vidada a participar da reunião 
para apresentar as propostas 
e esclarecer algumas dúvidas”.

Em seguida, ela apresentou 
os projetos de revitalização 
para a área central e vilas da 
cidade. O projeto contará com 
praças, arborização, acade-
mias ar livre, calçadas, passeio 
público, ciclovia, estaciona-
mentos e travessias elevadas, 
o projeto é belíssimo e audacio-

so, com ações de revitalização, 
construção, retirada de árvores 
e flores plantadas de forma ir-
regulares ou que estejam em 
más condições e realizando no-
vos plantio de árvores e flores, 
construções de lugares para 
descanso e lazer das famílias, 
principalmente com espaços e 
brinquedos para as crianças.

É uma obra extremamen-
te importante para a cidade, 
enfatizou o prefeito: “vai va-
lorizar ainda mais o comércio, 
dar mais segurança e espe-
cialmente melhorar o visual da 
nossa cidade, finalizou”. Vale 
destacar que são propostas 
sujeitas a alterações.

João Konjunski 
estuda revitalizar 

Cantagalo 
PREFEITO ESTUDA PROJETO DA ARQUITETA E URBANISTA 

ANA PAULA KAWAKAMI PARA REPAGINAR A
ÁREA CENTRAL E VILAS DA CIDADE 
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O prefeito, durante avaliação do projeto

Mais doses!
O Ministério da Saúde confirmou na manhã desta sexta-feira (7) o 
quantitativo de doses da Coronavac da 18ª pauta de distribuição 
de imunizantes contra a Covid-19. Serão mais 57.800 doses, todas 
da chamada D2, a de reforço.  Essa remessa soma-se às 242 mil 
doses da vacina Covishield, da parceria AstraZeneca/Oxford, 
entregues nesta quinta-feira (6), e às 67.774 doses do imunizante 
Pfizer/Comirnaty/BioNtech.

Atividade econômica
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) lamentou o fato de que 
o Brasil vive um verdadeiro desastre na saúde e na economia. 
Romanelli cita a pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan), ela revela que a atividade econômica no País teve 
queda de 6,7%, e os recentes dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas), que mostram que 14,4 milhões de 
brasileiros estão fora do mercado formal. 

Indústrias do PR
As indústrias de automóveis com planta no Paraná já estão com 
a produção normalizada. Houve um período de suspensão da 
produção, por conta do agravamento da pandemia. A decisão pela 
parada se deu em um contexto em que o estado, a exemplo de boa 
parte do país, atravessava o pior momento da crise sanitária, com 
hospitais colapsados e decretos de restrição de atividades.

Em ascensão
Com a necessidade de trabalho remoto e ensino a distância, as 
vendas de computadores cresceram mais de 40% durante a pan-
demia. O segmento de notebooks e desktops pode ter uma curva 
de crescimento nas vendas até 2024 similar à observada com os 
smartphones nos últimos cinco anos.

Dia das Mães
O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, fez um um apelo aos 
paranaenses para que redobrem os cuidados no próximo domingo, 
Dia das Mães. “Um ano e dois meses de pandemia, nós já sabemos 
o que a Covid-19 pode causar. A pandemia não acabou. O próximo 
domingo é Dias das Mães e mais uma vez a gente vem pedir, com 
respeito, todo cuidado. A imunização está acontecendo, mas o 
momento é de muito cuidado e cautela”, alertou o secretário.

Escoamento de grãos
Na fronteira do Brasil com o Paraguai, o Rio Paraná está com o 
nível 4,5 metros abaixo da média registrada em 2020. Isso tem 
prejudicado o escoamento da safra de grãos paraguaia, já que o 
rio é o único acesso que o país vizinho tem pela água até o Oceano 
Atlântico. A entidade que representa os exportadores no Paraguai 
diz que são quase R$ 2 bilhões em mercadorias paradas. 

Remédio Covid
O Paraná pode receber mais uma pesquisa de remédio para 
Covid-19. O governo, através da Superintendência de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (Seti), negocia com um laboratório 
nacional para receber a fase de testes clínicos. Se for fechado o 
acordo, o estudo será feito com pacientes voluntários infectados 
com coronavírus nos quatro hospitais universitários do estado: 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

Coluna publicada simultaneamente em 20 jornais e portais 
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br.

Separar o lixo diariamente é uma 
atividade simples, mas que pode 
gerar benefícios para toda a socie-
dade. E em Guaraniaçu a prefeitura 
pede a colaboração da população 
para a coleta seletiva, que facilita o 
trabalho na Unidade de Valorização 
de Recicláveis (UVR) do município. 

A separação correta do lixo contri-
bui na redução da poluição do meio 
ambiente e na disseminação de 
doenças, bem como facilita o traba-
lho dos coletores e também deixa a 

cidade mais limpa e organizada.

“Agindo assim, podemos manter 
a cidade cada vez mais limpa! O 
material reciclado comercializado 
pela unidade gera renda a quinze 
trabalhadores, é um dinheiro que 
fica aqui no comércio local”, disse o 
prefeito Osmário Portela.

São coletados diariamente na UVR 
materiais plásticos, metálicos, 
(exceto alumínio), sucatas, papéis e 
papelão, dentre outros recicláveis.

SEPARAÇÃO DO LIXO EM GUARANIAÇU



A NOVA ARMA POSSUI UM IMPRESSIONANTE ALCANCE DE 18 MIL KM, O QUE PERMITE EVITAR ÁREAS 
PROTEGIDAS SOBREVOANDO LONGAS DISTÂNCIAS

Após anos de estudos, 
a Rússia realizará três 
testes de  uma nova 

arma nuclear capaz de destruir 
uma extensão de terra equiva-
lente à Inglaterra e ao País de 
Gales juntos. Estamos falando 
da RS-28 Sarmat, que foi cari-
nhosamente apelidada de “Sa-
tan II”. Segundo informações 
compartilhadas pelos militares 
ao  TASS, agência de notícias 
russa, os testes começarão já 
nos próximos meses.

Até onde se sabe, a Rússia 
iniciará as análises no terceiro 
trimestre de 2021. “O primeiro 
lançamento do Sarmat ICBM no 
âmbito dos testes de desenvol-
vimento de voo será realizado 
provisoriamente no terceiro 
trimestre de 2021”, disse a fon-
te militar à agência. Conforme 
indicado, os testes acontece-
rão no Kura Missile Test Range, 
em Kamchatka Krai, no Extremo 
Oriente da Rússia. Originalmen-

te chamado de “Kama”, o local 
é uma área intercontinental 
russa dedicada especialmente 
para essa finalidade.

Rússia atualiza arsenal 
nuclear

Como o apelido já denuncia, 
o Satan II vem para substituir a 

arma nuclear russa R-36M2 Voe-
voda que, como se pode imaginar, 
é conhecida pelo nome “Satan I”. 
Essa arma foi desenvolvida na 
década de 1970, segundo a TASS. 
Isso indica que a Rússia, que pos-
sui um longo histórico no seg-
mento nucelar, está atualizando 
o seu arsenal. A pergunta que, 

inevitavelmente fica no ar, é: para 
quê? Afinal, o mundo tem visto 
um movimento em sentido con-
trário, que procura justamente 
evitar esse tipo de armamento.

Alto potencial destrutivo
A nova arma possui um im-

pressionante alcance de  18 

mil km, o que permite evitar 
áreas protegidas sobrevoan-
do longas distâncias, como o 
polo Norte e Sul, por exemplo. 
Além do alcance estratégico, 
o Satan II conta ainda com 
uma capacidade de carga de 
10 toneladas.

A característica mais 
preocupante, contudo, é ou-
tra: a arma foi projetada para 
evitar qualquer forma de de-
fesa antimíssil. Possivelmen-
te, sua aceleração é tão alta 
que os sistemas de defesa 
de outros países não terão 
tempo hábil para detectá-la 
antes que atinja seu ponto fi-
nal, evitando qualquer tipo de 
reação.

Se os testes obtiveram 
bons resultados, a fonte 
pontua, o Satan II será im-
plementado ainda no final de 
2022.  Ainda não se sabe, no 
entanto, como os demais paí-
ses reagirão a essa novidade.
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 Rússia quer testar nova arma nuclear 
‘Satan II’ ainda em 2021
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Os testes começarão já nos próximos meses
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BONS EXEMPLOS

Com a chegada da pandemia muitos 
setores tiveram que se reinventar, inclusive 
penso que a educação é um dos setores 
mais atingido, buscou-se apresentar várias 
formas de atender os alunos para que 
estes não sofram tanto com a situação, 
mas um dos grandes pontos é o retorno 
da família na vida educacional do filho, 
com tecnologia ou não é fundamental o 
acompanhamento e a participação familiar 
neste processo, é claro que temos nesse 
contexto muitas dificuldades que nos são 
apresentadas devido a carga de trabalho, 
a baixa escolarização e tantas outras 
situações que percebemos quando saímos 
das quatro paredes.

É nesse momento também que surgem 
situações que ficarão marcadas na vida 
de certas pessoas. Quero hoje relatar 
um pouco sobre o trabalho desenvolvido 
pelo aluno do 8° ano Cleiton Almeida, 
um adolescente de 14 anos que enfrenta 
dificuldades inclusive para desenvolver as 
suas atividades escolares uma vez que as 
desenvolve no modelo impresso, mas que 
mesmo assim aceitou o desafio de colaborar 
com o aprendizado de dez crianças do 
bairro em que reside, estas crianças estão 
matriculados do 1° ao 5° ano dos anos iniciais 

e é lógico é uma atitude muito bonita por 
parte do voluntariado deste adolescente 
e que certamente ficará marcado na vida 
destas crianças, além do ganho que todos 
terão com esse apoio e incentivo na hora de 
desenvolver as atividades encaminhadas 
pelos professores, oramos a Deus e 
clamamos aos governantes para que essa 
situação seja vencida com brevidade, mas 
independente disso os bons exemplos 
e as experiências ficarão marcadas 

para sempre, são inúmeros os alunos 
que estão apresentando dificuldades 
nesse momento por diversas situações 
então quando presenciamos tal atitude 
por parte de um adolescente é de ficar 
comovido com o gesto, mas o interessante 
disso tudo que isso não é uma situação 
que está ocorrendo distante de nós, 
esse bom exemplo está acontecendo na 
Cantuquiriguaçu em Laranjeiras do Sul no 
Bairro Presidente Vargas.    

Professor Lidio dos Santos 
Graduado em Geografia, especialização em 
Educação e Gestão Ambiental e Educação 
Especial.



Diferente do que mui-
ta gente pensa, não 
é preciso ganhar rios 

de dinheiro para entrar no mer-
cado financeiro. Com R$ 100 já 
é possível encontrar algo para 
começar a investir. Mas... e a 
tradicional poupança? Bom, 
essa não é a melhor opção, se-
gundo os especialistas na área. 
A poupança tem rendimento 
até 30% inferior a outros ati-
vos tão conservadores quanto. 
E parece que muita gente já 
identificou esse dado. Em 2020 
1,5 milhão de investidores en-
traram na B3 (Bolsa Oficial de 
Valores do Brasil). Segundo da-
dos da empresa, o aumento foi 
de 92% no período. 

Mas por onde eu começo? 
Calma, o Correio do Povo do 
Paraná vai te auxiliar nessa mis-
são. Para te ajudar a entender 
um pouco mais sobre finanças, 
fomos a Curitiba entrevistar a 
administradora e assessora de 
investimentos Regilaine Specia 
de Arruda. Ela, que é casada e 
mãe de dois filhos, começou 
gerindo o patrimônio da família, 
se apaixonou pelo mundo dos 
investimentos e hoje trabalha 
na maior corretora de valores 
do Brasil. “Sempre procuramos 
manter um percentual de nos-
sa renda separado para inves-
tir”, conta. A lição começa cedo 
na casa da Regilaine. Eduardo, 
o filho mais novo, com 14 anos, 
já tem uma fonte de renda e 
seus objetivos. “Ele está eco-
nomizando 100% do que ganha 
para alcançar o objetivo dele. 
E já está quase lá! Esse gosto 

da conquista e do esforço, não 
tem preço! É muito melhor do 
que se apenas déssemos o que 
ele quer”, acrescenta.

Então vamos lá. Para quem 
está começando, a primeira 
coisa é organizar seus rendi-
mentos. Como dizia o pai da 
administração moderna, Peter 
Drucker: “O que pode ser me-
dido, pode ser melhorado”. Para 
Regilaine é fundamental anotar 
todos os gastos. “Você pode 
se surpreender com o quanto 
gasta-se dinheiro com coisas 
desnecessárias”, frisa. Confira 
abaixo outras dicas da asses-
sora de investimentos: 

Estou sempre no ver-
melho. Por onde devo co-
meçar?

Primeiro controle os seus 
gastos. Faça um controle apu-
rado para saber para onde seu 
dinheiro está indo, você pode 
se surpreender com o quanto 
gasta-se dinheiro com supér-
fluos.  Anote o que ganha de 
um lado e suas despesas do 
outro. Não gaste mais do que 
você ganha. 

Se você está endividado, 
não faça outras dívidas. Foque 
em quitar as atuais e evite as 
compras por impulso. É preciso 
ser resistente às tentações. 

Ganho pouco. Não sobra 
dinheiro pra economizar. E 
agora?

Aqui o método de confron-
tar o que se ganha com o que 
se gasta ajuda a enxergar o 
que pode ser cortado. Mas se 
as despesas já estiverem bem 

ajustadas, o foco tem que ser 
em aumentar a renda. Concen-
tre-se em se qualificar, tentar 
uma promoção no trabalho, 
trocar de emprego ou buscar 
trabalhos complementares. 
Mas é importante aumentar a 
renda sem aumentar as des-
pesas, senão você nunca sairá 
desse ciclo e sempre vai traba-
lhar para pagar contas. 

Onde devo guardar/
investir o que eu econo-
mizar?

O mercado financeiro tem 
diversas opções para diver-
sos perfis de investidores e 
seus planos e prazos. São tí-
tulos públicos, títulos de renda 
fixa (como CDBs, LCIs, LCAs) 
ações, fundos imobiliários, 
fundos de investimentos, fun-
dos de previdência privada, 
entre outros. 

É importante definir os ob-
jetivos de curto, médio e longo 
prazos, entender como é o seu 
perfil de investidor: conserva-
dor, moderado ou arrojado. So-
mente depois disso buscar os 
produtos que se adequem em 
termos de risco e rentabilidade.

Recursos para objetivos 
de curto prazo (até dois anos) 
devem ser investidos de forma 
mais conservadora, recursos 
de médio prazo (entre dois a 
cinco anos) podem ser mode-
rados, já os recursos para longo 
prazo (a partir de cinco, 10 ou 
mais anos) podem ser inves-
tidos de forma mais arrojada, 
desde que seu perfil permita.

Infelizmente muitas pes-
soas ficam presas apenas à 
poupança e acabam não co-
nhecendo opções tão ou mais 
seguras e mais rentáveis. In-
vestir por meio de corretoras te 
dá acesso a esse universo am-
plo que é o mercado financeiro 
e um bom assessor de inves-
timentos certamente poderá 
ajudar a decidir o que é melhor 
para você. 

Essa é especial para as 
mulheres

O mundo das finanças ainda 
muito masculinizado. Segundo 
dados da B3, 73,7% dos investi-
dores são homens. Como você 

avalia a importância das mulhe-
res nesse mercado? 

Realmente o mercado fi-
nanceiro é bastante masculi-
nizado sim. Tanto em número 
de investidores, como em pes-
soas que trabalham nele. A XP, 
corretora a qual sou creden-
ciada, assumiu no ano passado 
um compromisso público para 
mudar esse quadro e espera 
atingir essa igualdade de gêne-
ros na empresa até 2025 em to-
dos os níveis hierárquicos. É um 
grande passo e é a primeira em-
presa do mercado financeiro a 
trabalhar por essa mudança.

Do lado das investidoras, 
a situação não é diferente. 
Nessa semana atingimos um 
número recorde de mulheres 
com cadastro na B3, já somos 
1.000.000 de brasileiras inves-
tindo na bolsa, é um marco, 
mas ainda representamos ape-
nas 27% dos investidores, no 
entanto somos maioria da po-
pulação de nosso país. 

É essencial que cada vez 
mais as mulheres se interes-
sem pelo mercado financeiro 
e por investimentos, isso traz 
autonomia, liberdade, controle 
sobre a própria vida e certa-
mente ajuda a reduzir quadros 
de violência doméstica, que 

independem de quadro social, 
e que se perpetuam quando há 
uma dependência financeira.

Muitas mulheres acreditam 
que investir é algo difícil de en-
tender e acabam delegando os 
cuidados com o seu dinheiro 
a maridos, namorados, pais, 
irmãos, parentes ou amigos e 
muitas vezes se veem em si-
tuações bem difíceis por con-
ta disso. Seja por caírem em 
golpes, ou em situação mais 
difíceis, como um divórcio ou 
mesmo um falecimento. Já vi 
muitos casos em que mulhe-
res ficam e viúvas, e tem que 
lidar com filhos pequenos, luto 
e muitas vezes não sabem se-
quer a senha das contas ban-
cárias delas mesmas. 

Seja para cuidar do pró-
prio dinheiro, ou para tomar 
decisões compartilhadas com 
seus companheiros, as mulhe-
res devem sim se interessar 
por investimentos e procurar 
participar desse universo ati-
vamente. Não é difícil, querer é 
o primeiro passo.

E aí, gostou? Conta pra gen-
te. Se quiser saber mais sobre 
esse assunto mande um email 
para redacao@jcorreiodopovo.
com.br que vamos atrás das 
respostas pra você.

Controle seus gastos e invista
na Bolsa de Valores

COM VALORES PEQUENOS JÁ É POSSÍVEL ENCONTRAR OPÇÕES DE INVESTIMENTOS
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Você já parou para analisar tuas finanças?  Onde você 
aplica as economias que consegue juntar? Você tem alguma 
economia? Então, que tal investir na Bolsa de Valores? 

Regilaine Specia de Arruda é administradora e 
assessora de investimentos 



Começa hoje (7) a Série 
Bronze do Campeona-
to Paranaense de Fut-

sal. Neste ano, 24 equipes lutam 
por quatro vagas na Série Prata 
de 2022. A região da Cantu está 
representada por Caçula (de 
Cantagalo) e Quedas. Ambos os 
times jogam fora de casa.

A Caçula, do técnico Veto, vai a 
São Mateus do Sul. Já o Quedas, de 
Eurico Souza, mede forças contra a 
Acau, em União da Vitória. 

Uma situação curiosa marca-
rá a partida do Quedas. O pivô 
Lucas atuará pela primeira e últi-
ma vez pela equipe. Isso porque 
ele acertou transferência para o 
Operário Laranjeiras - inclusive 
já visitou o Laranjão. Por outro 
lado, o Quedas terá como reforço 
o goleiro Ceará, ex-Coronel. 

A Caçula chega com um time 
caseiro, formado por boa parte 
do elenco do CAC dos anos pas-
sados. O torcedor cantagalense 
vai ver caras conhecidas: Júnior, 
Pipa, Ronaldinho, Neguinho, 
Carazinho, Codorna, Gauchinho, 
Dieguinho, entre outros. 

Formato de disputa
Os 24 times foram divididos 

em seis grupos com quatro inte-
grantes cada. A divisão levou em 

conta a região das equipes, evi-
tando grandes deslocamentos, o 
que reduz gastos.

Na 1ª fase, as equipes se 
enfrentam em turno e returno 
dentro dos grupos, totalizando 
seis rodadas. Ao término, os dois 
melhores colocados de cada cha-
ve avançam direto para a 3ª fase. 
Vão para a 2ª fase todos os 3º, 
além dos dois melhores 4º colo-
cados. Veja os grupos:

Grupo Noroeste
• AFCA Umuarama
• Cianorte

• Guaíra
• Paraíso

Grupo Oeste
• Itaipulândia
• Foz
• Toledense
• Santa Helena

Grupo Norte
• Arapongas
• Cafeeira do Marquinho
• Jardim Alegre
• Santa Mariana
Grupo Centro-Norte
• Doutor Camargo

• Itambé
• Paiçandu
• São João do Ivaí

Grupo Centro-Sul
• Acau (União da Vitória)
• Caçula (Cantagalo)
• Quedas
• São Mateus

Grupo Sudeste
• Bulls (Arapoti)
• Colombo
• Família Júnior (Castro)
• União Campos Floridos 

(Arapoti)
A 2ª fase ocorre em jogos de 

ida e volta, conforme o seguinte 
chaveamento:

• C1 - 3º lugar Grupo A x 3º 
lugar Grupo B

• C2 - 3º lugar Grupo C x 4º 
lugar Grupo X

• C3 - 3º lugar Grupo D x 4º 
lugar Grupo X

• C4 - 3º lugar Grupo E x 3º 
lugar Grupo F

Na 3ª fase, os 16 classificados 
serão divididos em quatro gru-
pos. Após seis rodadas - turno e 
returno - passam às quartas de 
final os 1º e 2º colocados.

A partir de então a Série 
Bronze passa a ser disputada 
definitivamente em mata-mata, 

com jogos de ida e volta.
Em vez de seis equipes promo-

vidas, como em 2020, a Série Bron-
ze volta a ofertar quatro vagas de 
acesso para a Série Prata. Portanto, 
quem chegar à semifinal automati-
camente será promovido de divisão. 

Série Bronze - 1ª ro-
dada

Sábado - 08/05
Toledense x Foz - 17 horas
Guaíra x Cianorte - 18 horas
Jardim Alegre x Cafeeira do 

Marquinho - 19h30
São João do Ivaí x Doutor Ca-

margo - 19h30
São Mateus x Caçula - 19h30
Acau x Quedas do Iguaçu - 

19h30
Família JR x Bulls - 19h30
UCF Castro x Colombo - 

19h30

Série Prata - 3ª rodada
Sábado - 08/05
Seleto  x Aaema Mariópolis 

- 16h30
Apaf x CAD - 19 horas
Medianeira x Apucarana - 

19 horas
São Lucas x São Miguel - 19 

horas
Mangueirinha x Fazenda - 

19 horas

SÉRIE OUROCAMPEONATO PAULISTA

Juliam Nazaré
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Bronze começa hoje. Caçula e 
Quedas estreiam longe da Cantu

TIME CANTAGALENSE ENCARA O SÃO MATEUS, ENQUANTO OS
QUEDENSES VÃO A UNIÃO DA VITÓRIA DUELAR CONTRA A ACAU

Eurico Souza prepara o Quedas para estreia na terceirona

Marcos Ribolli

Juliam Nazaré

Se perder para o São Bento, San-
tos será rebaixado no estadual

Operário enfrenta o
campeão do Brasil 

A 1ª fase do Campeonato 
Paulista termina amanhã (9) e 
pode ter um desfecho histórico 
e até então impensável. Bicam-
peão do mundo, o Santos, que 
nunca caiu no Brasileirão, pode 
ser rebaixado no estadual. 

A derrota no clássico para o 
Palmeiras, na quinta-feira (6), 
deixou o Peixe com 10 pontos, na 
14ª colocação na classificação 
geral. O São Bento, que venceu 
a Inter de Limeira, chegou a nove 
pontos e é o 15º, dentro da de-
gola. Curiosamente, os Deuses 
do futebol quiseram que os dois 
times se enfrentem na rodada fi-
nal. É isso mesmo: Santos e São 
Bento jogam amanhã, na Vila 
Belmiro, valendo a permanência 
na Série A1. Para permanecer, o 

Santos necessita apenas de si 
e pode até empatar. Se perder, 
terá que jogar a Série A2.  

Com três pontos, o São Cae-
tano entra em campo contra a 
Ferroviária apenas para cumprir 
tabela: está rebaixado. 

Na parte de cima da tabela, 
quase tudo está resultado. No 
Grupo A, Corinthians e Inter de 
Limeira já asseguraram vaga nas 
quartas. Assim como São Paulo 
e Ferroviária no Grupo B. A única 
indefinição mora no Grupo C. O 
Novorizontino joga contra o Co-
rinthians e necessita apenas da 
vitória para eliminar o Palmeiras, 
que vai a Campinas necessitan-
do dos três pontos e da ajuda 
do Timão. O Bragantino, líder da 
chave, está garantido.

No Grupo D, do Santos, Miras-
sol e Guarani estão garantidos. 

Campeonato Paulista - 
12ª rodada

Domingo - 09/05
Ponte Preta x Palmeiras
São Caetano x Ferroviária
Santos x São Bento
Botafogo/SP x Bragantino
Mirassol x São Paulo
Corinthians x Novorizontino
Ituano x Santo André 
Inter de Limeira x Guarani

O Operário Laranjeiras volta 
à quadra neste sábado (8). Às 
20h30, o Rubrão duela contra o 
Dois Vizinhos, atual campeão da 
Copa do Brasil, na casa do adver-
sário. O técnico Luciano Bonfim 
terá como desfalque Felipe Reis, 
mas vem embalado pela vitória 
em casa diante do Ampére. 

Do outro lado, o Galo terá um 
interino no comando. O técnico 
Fabinho Gomes deixou a equi-
pe durante a semana. Foi para o 
Marreco. A diretoria agiu rápido e 
trouxe Enedir Júnior, que estava 
desde 2018 no Siqueira Campos. 
O treinador, inclusive, já está em 
Dois Vizinhos, mas só assume os 
treinamentos na segunda-feira 
(10). Hoje, Enedir assistirá o jogo 
no Teodorico Guimarães.

Com 10 pontos em quatro jo-
gos computados, o Dois Vizinhos 
está à frente do Operário. No en-
tanto, os laranjeirenses podem 
chegar à mesma pontuação, 
caso vençam nesta noite.

A seguir, confira os jogos pro-
gramados para a rodada:

Sábado - 08/05
Ampére x Toledo - 20 horas
Dois Vizinhos x Operário La-

ranjeiras - 20h30

Peixe venceu só duas em 11 partidas 
disputadas e corre risco de queda

Luciano Bonfim terá Felipe 
Reis como desfalque 



Você já é uma ótima mãe, mas, se está 
procurando formas para ser ainda me-
lhor, esta lista pode ajudar
Quem tem filhos costuma sofrer várias 
pressões em relação à forma como está 
educando as crianças. Tantas opiniões 
acabam gerando questionamentos e, 
muitas vezes, culpa.
Mas a verdade é que tudo o que os 
filhos precisam é de amor e atenção. 
Por isso, não ligue para o que os outros 
falam e lembre-se sempre: você já é 
uma ótima mãe!
Mas, se está procurando formas para 
ser ainda melhor – o que não faz mal 
a ninguém – esta lista mostra coisas 
simples que podem ajudar:

Deixe os aparelhos eletrônicos de 
lado por um tempo
Muitos pais questionam qual seria o 
tempo ideal para as crianças usarem 
celulares e tablets, mas se esquecem 
de observar o tempo que eles mesmos 
passam em seus dispositivos. Os filhos, 
é claro, percebem quando os pais estão 
prestando mais atenção no celular do 
que neles. Então estabeleça períodos 
longe dos aparelhos.
Melhor do que se concentrar no celular, 
em checar as redes sociais ou mesmo 
em tirar as melhores fotos dos peque-
nos, é estabelecer conexões e momen-
tos que serão lembrados para sempre.

Tire um tempo para se cuidar
É comum se sentir cansada e esgotada 
com o ritmo de trabalho cuidando dos 
filhos e, muitas vezes, conciliando com 
outros serviços em casa ou fora. Ter um 
tempo só seu, seja algumas horas por 
dia ou um dia todo a cada semana, vai 
fazer de você uma mãe melhor. Apro-
veite esse tempo para ir à manicure, 
dar uma volta no quarteirão, tomar um 
banho demorado, qualquer coisa que 
ajude a recarregar sua bateria para que 
você possa voltar para seus filhos mais 
calma, relaxada e pronta para assumir 
um novo dia.

Diminua o número de atividades 
dos filhos
É natural querer preencher os horários 

das crianças com atividades que serão 
enriquecedoras para eles, seja um 
esporte, uma nova língua… Mas permitir 
que eles tenham tempo para relaxar, 
brincar e, principalmente, para estar 
com você, também é muito importante. 
E tanto eles como você ficarão menos 
estressados.
Faça perguntas que inspirem respostas 
significativas
Se você perguntar como foi o dia ou 
como estava a aula, possivelmente a 
resposta vai ser “tudo bem”. Mas se você 
formular as perguntas de outras manei-
ras, de modo a provocar o pensamento, 
a chance é de que receba respostas 
mais honestas e significativas.
E realmente ouça as respostas
Às vezes as crianças têm muito a dizer. 
E ouvir tudo pode te ajudar a compreen-
der com mais clareza o que estão sen-
tindo ou perceber se tem algo aconte-
cendo e que você não sabia. Além disso, 
saber que você está sempre disposta a 
ouvi-los faz com que se abram mais e 
isso deixa pais e filhos mais envolvidos 
por toda a vida.

Pare de buscar a perfeição
É comum se comparar com outras 
mães. Mas, observar a vida das blo-
gueiras que publicam sobre momentos 
incríveis com os filhos ou das outras 
mães na escola que parecem ótimas, 
pode fazer com que você pense estar 
agindo errado, o que não é verdade! 
Livre-se dessa ideia de perfeição, 
pois é impossível ser a mãe perfeita, e 
concentre-se no que realmente importa 
para você. Isso vai diminuir o estresse 
e, consequentemente, facilitar a relação 
com os filhos.

Faça comentários positivos para 
seus filhos
As palavras encorajadoras podem ter 
um efeito duradouro por anos e anos. 
Mesmo que ditas na infância, podem 
ajudar a fazer com que cresçam mais 
seguros e sejam adultos mais corajo-
sos. Além disso, dizer coisas positivas 
faz com que fiquem felizes e eles 
certamente vão se lembrar disso nos 
momentos difíceis.

LABIRINTO

PALAVRAS
CRUZADAS

Sábado  |||  8 de Maio de 2021PASSATEMPO 11

DICAS
Dicas simples para se tornar 

uma mãe ainda melhor

Áries (20/03 a 20/04)

Touro (21/04 a 20/05)

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Virgem (23/08 a 22/09)

Leão (22/07 a 22/08) 

Câncer (21/06 a 21/07)

Libra (23/09 a 22/10)

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Aquário (21/01 a 18/02)

Peixes (19/02 a 19/03)

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sagitário  (22/11 a 21/12) 

Vênus, entrando em Gêmeos, ajudará 
você a se manifestar com gentileza e 
criatividade, portanto está aberta a 
temporada de vontade de socializar e 
conversar dos arianos! Você nunca esteve 
tão falante, então aproveite!

É um bom dia para cuidar do seu lar, 
porque, para os nativos de Câncer, 
organizar a sua casa também quer dizer 
ordenar seus sentimentos. Tire um 
tempo para cuidar de si mesmo e das 
pessoas ao seu redor.

Esse dia trará foco para criar possibilidades 
para si mesmo. Portanto novas ideias 
e novos pontos de vista podem surgir, 
permitindo que você cresça a partir de 
novos conhecimentos. Está indicado o 
início de novos cursos ou etapa.

Vocês sentirão leveza, desenvoltura e 
espontaneidade. A vida parece que tira 
um peso das suas costas. Finalizações a 
caminho para situações que eram difíceis e 
desafiadoras. Cuidado com suas finanças, 
porque não é momento de fazer dívidas.

O novo posicionamento de Vênus dinamiza 
sua vida, traz mais novidades, agitos e, 
ao mesmo tempo, traz também dúvidas 
como efeito colateral das novidades. É 
importante conseguir escolher, então não 
queira abraçar o mundo.

É um dia para deixar a imaginação voar 
alto, dizer o que toca o coração e, ainda, 
se conectar profundamente com a 
família, que pode ser o grande ponto de 
alegria hoje.

Com certeza, hoje o seu humor está 
convidativo e as pessoas gostarão 
de estar ao seu lado. Portanto sua 
presença poderá ser muito requisitada, 
tornando-se rapidamente o centro das 
atenções.

Seu dia pode ser agitado e cheio de 
atividades. Aposte na descentralização: 
compartilhe e permita que as pessoas 
façam parte do seu dia, ajudando e 
cooperando. Isso deixará seu dia mais 
leve e amoroso.

O posicionamento da Lua em Aquário te 
ajuda a encontrar soluções inovadoras 
para os problemas cotidianos que 
surgem no seu trabalho. Porém, você 
pode ficar crítico demais, e focar nos 
problemas dificulta a sua resolução.

Muitas aberturas, negociação e boas 
notícias em geral hoje. É importante manter 
a postura de dedicação e prontidão: quando 
chegarem tarefas ou aquela oportunidade, 
você estará pronto! Antecipe-se para 
aproveitar as oportunidades.

Caso você esteja sentindo algum 
incômodo interno hoje, dê ouvidos a si 
mesmo, porque as energias despertadas 
por esse signo são relacionadas a 
introspecção, nos convidando a adentrar 
no processo de autoconhecimento.

Dia em que Sol e Urano se juntam contra 
Saturno. A Lua chega em Áries. O que 
é mais importante hoje? O dia pede 
discernimento para separar tudo que te 
distrai do que realmente importa.

CONFIRA
SEU SIGNO

Reprodução
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Conhecimento é a semente da 
Produtividade e da Rentabilidade no Agro

COOPERATIVA LEVA INFORMAÇÕES A PRODUTORES ATRAVÉS DE DIA DE CAMPO VIRTUAL 2021 COPROSSEL

A A busca pelo  conhe-
cimento tornou-se a 
principal ferramenta 

para a obtenção de elevados 
níveis de produtividade e ren-
tabilidade na agricultura. O pro-
dutor rural moderno tem esse 
entendimento e a cada safra 
visa novas tecnologias que lhe 
proporcionam ferramentas 
para superar os desafios e dar 
continuidade na sua importan-
te missão, a de produzir. 

A cooperativa Coprossel  ao 
longo de sua trajetória tem acu-
mulado  a expertise de realizar 
dias de campo que levam até 
os produtores o conhecimento 
necessário pra obter maiores 
produtividades, com redução 
de custo. Nesse sentido os 
dias de campo são aguardados 
pelos produtores na região de 
atuação da Coprossel.

No ano em que a Coprossel 
comemora 30 anos de funda-
ção, o tradicional dia de Campo 
foi desenvolvido de modo adap-
tado às condições de saúde 
pública e de acordo com os pro-
tocolos de enfrentamento ao 
Covid – 19. Nesse sentido do dia 
04 a 06 de maio de 2021, a Co-
prossel e empresas parcei-
ras realizaram o Dia de Cam-
po Virtual 2021 da Coprossel. 
As informações chegaram 
até as propriedade através 
da internet.

De acordo com o engenhei-
ro agrônomo e coordenador 
dos dias de Campo Marcio Dul-
nik a novidade superou as ex-

pectativas. “Escolhemos fazer 
a programação em três dia para 
que o produtor tivesse a opor-
tunidade de aproveitar ao máxi-
mo das informações”. Avaliamos 
positivamente o evento sendo 
que o objetivo foi comprido, e os 
produtores participaram ativa-
mente da programação. Temos 
muito que agradecer a nossos 
colaboradores, empresas par-
ceiras, departamento técnico 
Coprossel, cooperados e seus 
familiares que fizeram esse 
evento um grande sucesso, de-
clarou Marcio.

O presidente da Coprossel 
Paulo Pinto de Oliveira Filho, 
ressaltou a importância da par-
ticipação dos produtores nos 
dias de campo para o êxito no 
planejamento das lavouras. 
“Nunca tivemos um momento 
como o que estamos vivendo 
agora, cenário de dificuldades 
e de oportunidades no Brasil e 
na nossa região. A Coprossel 
atualmente está com 1189 co-
operados, 280 colaboradores 
e contamos com as empresas 
mais importantes do setor 
com forte parceria, ou seja 
tudo que o produtor precisa, 
a Coprossel tem acesso”. Por-
tanto o produtor deve apro-
veitar essas oportunidades, 
buscando cada vez mais co-
nhecimento na cooperativa 
utilizando de seus produtos, 
declarou Paulo.   

As lives estão disponíveis 
do facebook e YouTube da 
Coprossel. 

•  YARA
•  FUNDAÇÃO MERIDIONAL
•  BRASMAX, 
•  CORDIUS
•  SOYTECH
•  TMG
NK SEEDS

•   PIONEER SEMENTES
•   BREVANT 
•   AGROCERES
•   DEKALB
•   KWS
•  MORGAN 
•  IAPAR  

•  EMBRAPA 
•  UBYFOL
•  BAYER
•  ADAMA
•  SYNGENTA
•  MFMC
•  CORTEVA

•  UPL
•  TRIGO FUNDAÇÃO
•  TRIGO TBIO
•  TRIGO ORS

EMPRESAS PARCEIRAS  NO DIA DE CAMPO VIRTUAL      
2021 COPROSSEL

  Equipe do terceiro dia (6) de transmissão do Dia de Campo 

Presidente de Coprossel, Paulo Pinto de Oliveira
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