
O  projeto encabeçado pela professora Eronice Ribeiro está em sua segunda 
edição e levou alegria às crianças da escola Valdemar Boeira, em Laranjeiras

Com a união de espíritos altruístas foram 
arrecadados mais de 300 brinquedos
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PÁGINA 05

Sonho da casa própria será realidade 
para 30 famílias

O prefeito Juninho assinou a ordem de serviço para construção das casas populares. Investimento  ul-
trapassa os R$ 4 milhões, entre terreno, máquinas e infraestrutura

PÁGINA 16A

Recanto 
de Luz

MOMENTO ESPÍRITA
O JORNAL DA CANTU

MARQUINHO

“NATAL SOLIDÁRIO”

Novo recurso 
prevê que apenas 
seus contatos 
vejam se você 
está online
PÁGINA 08

WHATSAPP
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CERTIFICAÇÃO

Já estão 
disponíveis 
para consulta 
os resultados do 
Encceja 2020
PÁGINA 07

Invista e Concorra
·  1 Fiat Argo 1.0 flex 0km

Invista e Concorra

· 9 SmartTV Samsung 43” LED

· 9 Yamaha Crosser 150cc Z

· 18 Poupanças de R$ 1.000,00
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*Aplicado em RDC, Poupança
ou Capitalizado em Capital Social.
*PJ consulte o Regulamento

Você ganha 
um Cupom

*100R$

A cada



O aumento da percepção de 
risco sistêmico deflagra-
do pela covid-19 fez com 

que várias empresas desenvol-
vessem um olhar mais acurado 
para a resiliência financeira de 
suas operações. Neste cenário, as 
oportunidades que venham a ser 
identificadas, principalmente as 
tributárias e as que possam trazer 
reforço ao caixa, tornaram-se es-
tratégicas para alguns segmentos 
do agronegócio, com especial des-
taque para as agroindústrias. 

Temos visto um crescimento 
no número de agroindústrias que 
passaram a revisitar as apura-
ções dos tributos do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Con-
tribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) 
não-cumulativos, com o objetivo 
de identificar oportunidades de 
majoração da base de cálculo de 
créditos dessas contribuições. Vale 
destacar que, aplicada sobre as alí-
quotas somadas da não-cumula-
tividade que montam em 9,25%, 
essa estratégia pode trazer valores 
de créditos vultosos para as orga-
nizações. Tais quantias, além de 
serem utilizadas para deduzir os 
débitos de PIS/COFINS mensais, 
em alguns casos, podem ainda ser 
objeto de ressarcimento em espé-
cie ou para fins de compensação 
destes tributos com outros impos-
tos e contribuições administrados 
pela Receita Federal. Também é 
importante mencionar que, para 
os créditos ressarcíveis, as empre-
sas poderão utiliza-los diretamen-
te no fluxo de caixa. 

A Receita Federal já tem se 
pronunciado em acórdãos re-
centes quanto à possibilidade de 
apropriação de créditos de PIS/
COFINS sobre itens que, anterior-
mente, eram suprimidos pelo Fis-
co, tais como insumos necessários 
à produção de um bem ou partes 
e peças de manutenção de bens 

do ativo. Em outubro de 2019, a 
Receita Federal esclareceu vários 
pontos polêmicos relacionados 
aos itens passíveis de créditos por 
meio de alterações na legislação. 
Com a aplicação do conceito de 
insumos para bens e serviços e do 
conceito de essencialidade e rele-
vância, houve uma ampliação das 
possibilidades de enquadramento 
de vários itens de aquisição das 
empresas na base de cálculo das 
referidas contribuições. Dessa ma-
neira, o contribuinte pode retroa-
gir até cinco anos para pleitear tais 
créditos. O mesmo se aplica em 
relação a outros gastos, tais como 
os referentes às obrigações legais e 
regulatórias, partes e peças de ma-
nutenção, serviços de transportes, 
entre vários outros. 

É importante que as agroin-
dústrias revisitem o tema e ma-
peiem as oportunidades de 
apropriação de créditos de PIS/
COFINS, particularmente diante 
do atual contexto de discussão da 
reforma tributária. Para suportar 
uma eventual majoração da alí-
quota destes tributos - de 9,25% 
para 12%, por exemplo - é neces-
sário que o contribuinte reavalie 
a apuração dessas contribuições 
e também dos créditos de direito 
dos últimos cinco anos. 

Para identificação de tais 
oportunidades, é indispensável a 
utilização de ferramentas de tec-
nologia, seja pela rapidez seja pela 
eficiência que estas ferramentas 
proporcionam no levantamento 
dos dados e informações. Também 
é essencial o envolvimento de vá-
rias áreas da organização como 
suprimentos, indústria agrícola, 
comercial, financeiro, jurídico, 
contábil e fiscal, em conjunto com 
especialistas tributários com co-
nhecimento e experiência setorial. 
Somente assim, com evidências 
operacionais e técnicas, será pos-
sível garantir mais transparência 
aos itens selecionados para apu-
ração de créditos PIS/COFINS, en-
cerrando a polêmica iniciada após 
a aplicação da vigência do princí-
pio da não cumulatividade. 

Créditos do PIS 
e COFINS como 
estratégia para liquidez 
no agronegócio

Então é Natal e o 
comércio agradece
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OBITUÁRIO

ALCIONI PANATTO 

Alcioni Panatto faleceu ontem 
(13) aos 24 anos em Florianópolis. 
Seu corpo está sendo transladado 
para Laranjeiras e até o fecha-
mento desta edição não haviam 
mais informações disponíveis. 

VIAJE PARA SÃO PAULO COM
A PRINCESA DOS CAMPOS
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ISAIAS NEVES DO SANTOS

Isaias faleceu na tarde de domingo 
(12) na sua residência em Laran-
jeiras do Sul, aos 74 anos. Esposo 
da Sra. Leonila Egito dos Santos, 
“Dona Lila”, (in-memoriam). Pai 
do Faísca, Isaias, Maristela, José 
Adilson, Carmen (in-memoriam) 
e da Geni da Rosa. Seu velório foi 
na capela mortuária municipal e 
o sepultamento foi ontem (13) no 
cemitério de Laranjeiras.

20211947

O Natal com certeza é 
a data mais espera-
da do ano. Esta é uma 

época para recuperar as es-
peranças, celebrar a vida e 
os recomeços. O fim de ano 
tem aquele gosto de que os 
desafios foram superados e 
que a partir de agora tudo 
será novo.

Esta é a 
data que as 
pessoas têm 
aquela des-
culpa para 
c o m p r a r 
uma roupa 
nova, co-
mer coisas 
d i f e r e n t e s 
e é claro, 
p r e s e n t e a r 
àqueles que 
ama. Não se 
pode esque-
cer de citar 
que tam-
bém é quan-
do se tem 
u dinheiri-
nho extra, 
no caso, o 
13° salário. 
Tudo para 
i n c e n t i v a r 
que as pes-
soas com-
prem mais.

Q u a n t o 
às compras, 
s e g u n d o 
uma pesqui-
sa realizada pela Federação 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) este deve 
ser o melhor Natal dos últi-
mos sete anos, com impacto 
positivo na venda de pre-
sentes. Os itens apontados 
como os principais são rou-

pas e brinquedos, produtos 
tradicionais natalinos.

Independente do pre-
sente escolhido e da quan-
tidade de itens, neste ano 
quem comprar não deve 
sentir culpa nem peso na 
consciência, afinal, é preci-
so movimentar a economia 
depois de quase dois anos 

de pande-
mia. Agora 
mais do que 
nunca é pre-
ciso incen-
tivar o co-
mércio ie os 
lojistas para 
que haja a 
retomada da 
e c o n o m i a 
local, con-
t r i b u i n d o , 
desta forma 
manutenção 
dos postos 
de trabalho 
e possibili-
tando que 
novas vagas 
sejam aber-
tas.  Que no 
Natal, data 
mais impor-
tante do ano 
para os co-
m e rc i a n t e s 
se confirme 
a tradição 
de impul-
sionamento 
das vendas 

e fortalecimento da eco-
nomia. Graças a ciência o 
mundo tem a vacina contra 
a Covid-19 e ela é o que dá 
a possibilidade de funcio-
namento das atividades de 
forma segura, mas é claro 
que  os cuidados precisam 
ser mantidos.

Independente do 
presente escolhido 
e da quantidade 
de itens, neste ano 
quem comprar não 
deve sentir culpa 
nem peso na cons-
ciência, afinal, é 
preciso movimen-
tar a economia de-
pois de quase dois 
anos de pandemia

TERÇA-FEIRA (14/12)

PREVISÃO DO TEMPO

manhã

Sol com muitas nuvens duran-
te o dia. Períodos nublados a 
tarde com pancadas de chuva a 
qualquer hora..
Fonte: Simepar/Laranjeiras do Sul

noite

21° 27° 91%

tarde

CURIOSIDADES

Você sabia que no espaço, não 
existe som? Não existe ar lá, ou 
seja, é um grande vácuo. Como o 
som é composto por ondas que 
se espalham justamente pelo ar, 
elas não têm como se locomover 
entre as estrelas e planetas. Sabe 
aquelas explosões espaciais nos 
filmes? Na verdade, as únicas que 
estão cientificamente corretas são 
aquelas que não têm som algum!

20211997



Sonhos e solidariedade são 
os sentimentos que se es-
palham no ar durante o 

Natal. Constante no coração das 
crianças, que esperam ansiosa-
mente pela data para receber 
seus sinceros presentes, cada 
imaginação depende de um 
adulto para alimentá-la. E, como 
nem todas as famílias possuem 
condições de apoiar os peque-
ninos, a solidariedade se torna 
uma fonte essencial para man-
ter a magia aquecida. 

A solidariedade, por sua vez, 
quando praticada em conjun-
to, é capaz de movimentar o 
mundo. Foi pensando nisto que 
a professora Eronice Ribeiro 
elaborou a segunda edição da 
Campanha de Arrecadação de 
Brinquedos em Laranjeiras do 
Sul, que, a partir de arrecada-
ções financeiras, acumulou mais 
de R$ 3 mil reais para a compra 
de presentes. 

Natal Solidário 
O Projeto Natal Solidário 

surgiu no ano passado, no iní-
cio da pandemia. “Na época, as 
crianças estavam afastadas da 
escola e decidimos presenteá-
-las para que eles se sentissem 
mais próximas e acolhidas. 
Como estava nascendo, conse-
guimos algo em torno de 120 
brinquedos”, explica Eronice. 
“Mas neste ano amadurecemos 
a ideia, somamos mais contri-
buintes e conseguimos ultra-
passar 300 brinquedos. Cada 
um custou de R$15 à R$20”. 

A professora explica que 
todo mundo já foi criança um 
dia, o que já é suficiente para se 
sensibilizar a cerca da impor-
tância de receber um presente, 
por mais simples que seja. Ci-
tando a música Natal Todo Dia, 
do Roupa Nova, ela prosseguiu: 
“As crianças ficam felizes e se 
sentem amadas. Nessa fase, os 
velhos amigos irão se abraçar, 
os desconhecidos irão se falar e 
quem for criança vai olhar para 
o céu, fazendo pedido para o 
Velho Noel”. 

Ela conta ainda que chegou 
a pensar que não consegui-
ria a quantidade necessária 
de brinquedos neste ano, mas 
que se surpreendeu com as 
doações, que vieram de Laran-
jeiras e de outras cidades ao 
redor. “Ficamos muito felizes 
porque, além de tudo, recebe-
mos contribuições altas. Houve 
transferências desde R$ 20 à 
R$ 400 reais. Muitos doadores 
preferem não se identificar, 
mas agradecemos a parceria. 
Solidariedade é amor em mo-
vimento, sempre”, ressaltou. 

Entrega 
As primeiras entregas foram 

realizadas ontem (13), na escola 
José Bonifácio. Segundo a pro-
fessora, na organização e con-
tagem de brinquedos, sobraram 
38, que serão entregues às crian-
ças pelos bairros da cidade. A ar-
recadação para a compra ficará 
aberta até a quarta-feira (22) da 
próxima semana. 

No colégio, a sala foi cuida-

dosamente decorada com um 
painel pintada pelos pequeni-
nos para receber o Papai Noel. 
Durante o processo de compra 
de brinquedos, a equipe de pro-
fessores anotou os pedidos das 
crianças, que escolherem entre 
boneca, bola ou carro. “Esse tra-
balho foi possível graças à equi-
pe comprometida em fazer o 
melhor para os alunos. Ninguém 
faz nada sozinho. Juntos somos 
mais fortes”, concluiu. 

Como Contribuir 
Pensando na comodidade e 

facilitação das doações, a profes-
sora também disponibilizou o 
PIX, que também é o número de 
contato: 45999737459. As pesso-
as fazem a doação e ela compra 
os brinquedos na loja Super 10. 

Equipe participante 
Organizaram a campanha 

Arlete Stefanoski, Wilson Volnei 
Sales Inglez, Ivone Zimbro, Cla-
reni Perussulo, Luciana Scabeni 
de Mattos, France, Keli e Emidia.

A prefeitura de Laranjeiras 
do Sul, através da secreta-
ria de Assistência Social 

e Segurança da Família, iniciou 
ontem (13), a entrega dos car-
tões que vão substituir as cestas 
de fim de ano. São 1.500 famílias 
beneficiadas com R$ 200 e mais 
de R$ 300 mil em recursos para 
proporcionar um Natal digno a 
quem tanto precisa. 

A proposta visa garantir que 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social no município 
adquiram ou recebem gêneros 

alimentícios neste final de ano, 
seja por meio de um cartão ali-
mentação, cesta ou voucher. 

A planilha contempla 1.181 
famílias beneficiárias do Pro-
grama Auxílio Brasil (antigo 
Bolsa Família); 139 famílias 
aguardando inclusão no Pro-
grama Auxílio Brasil; 95 famí-
lias beneficiárias do Programa 
Nossa Gente Paraná (antigo Pro-
grama Família Paranaense) e 85 
famílias em situação de vulne-
rabilidade e risco social atendi-
das pelas equipes da secretaria 

de Assistência Social. 
A entrega está acontecendo 

no Ginásio de Esportes Laran-
jão, até o dia 17 de dezembro, 
nos seguintes horários: dia 13 
(segunda-feira), das 13h30 às 
16h30 e de 14 a 17 de dezembro, 
das 8h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30. 

Serão distribuídas 300 se-
nhas por dia, 150 pela parte 
da manhã e 150 no período da 
tarde. Somente poderá receber 
o cartão o titular cujo nome 
e CPF constar na lista. Caso o 

titular não puder compare-
cer para a retirada do cartão, 
a questão será avaliada à parte 
pela equipe da secretaria de As-
sistência Social, podendo o car-
tão ser entregue na residência 
do beneficiário. 

Mais de 50 empresas de 
Laranjeiras do Sul, entre su-
permercados, farmácias, pa-
nificadoras e outras, estão 
cadastradas para receberem o 
cartão. Os recursos serão dis-
ponibilizados somente no dia 
23 de dezembro.

Campanha Natal Solidário: porque 
o melhor presente é o amor 

Prefeitura iniciou a entrega dos cartões 
magnéticos para famílias de Laranjeiras

Entrega dos primeiros presentes doados foi realizada ontem (13) no Colégio José 
Bonifácio. A arrecadação em brinquedos ou dinheiro continua aberta até o dia 22 

Já falei sobre ele aqui nessa co-
luna, mas ele voltou a todo o vapor 
nesse dezembro primaveril, depois 
de quase dois anos de desapareci-
do. No início de 2020 pouco nos 
importamos com sua ausência, 
porém, à medida que o tempo pas-
sava, começamos a querer o seu re-
torno. Por inúmeras vezes, soluça-
mos em sua busca, no entanto, ele 
mantinha-se distante e saudoso.

 Ele é, sem dúvida alguma, o 
grande companheiro que acolhe, 
que protege, que conecta, que con-
forta, que aproxima, que envolve, 
que provoca borboletas no estôma-
go e brilho no olhar, mas também, 
quando indesejado provoca repul-
sa.

 Ele está presente na chegada e 
na partida, ao nascer e ao morrer, 
na acolhida e, mais ainda, nas des-
pedidas! Pode gerar um conflito, 
mas também, solucionar todos os 
problemas.

 Silencioso, ou barulhento; len-
to ou rápido; permitido e publicá-
vel, ou proibido em publicável isso 
é o que menos importa. O que im-
porta é a sensação que gera, o grau  
de pertencimento que exprime, a 
importância que proporciona!

 Ele está em todos os lugares: da 
maternidade ao cemitério; na igre-
ja, provocando a cura －pelo menos 
era isso que deveria acontecer－ e 
na balada, muitas vezes,  levando a 
perdição－nem sempre! 

Este desaparecido quase foi 
extinto em tempos de pandemia. 
Precisou recolher-se aos ambien-
tes mais íntimos e secretos. Porém, 
nesse dezembro primaveril a sen-
sação que temos, depois de tanto 
tempo longe de nossa rotina,  é de 
estar cometendo um pecado ao re-
cebê-lo novamente.

 Certamente, só sobreviveu, 
porque foi cuidado e protegido pe-
las mães que jamais deixariam que 
ele morresse; foi  imensamente 
desejado por aqueles que estavam 
distantes;  foi alimentado pelos 
amigos no mais íntimo e secre-
to momentos; foi compartilhado 
pelos amantes nos encontros da 
aquecida madrugada; foi entregue 
no olhar daqueles que se aproxi-
mavam, sem poder tocarem-se; 
foi muito desejado nas inúmeras 
despedidas que tivemos ao longo 
desses infinitos dois anos.

  Nesse desejo guardado, no 
mais íntimo do coração, chegou o 
momento de transbordar e  nada 
melhor que um dezembro prima-
veril para isso nas inúmeras for-
maturas que teremos e comemora-
ções familiares que nos aguardam, 
nos reencontros possíveis nesse 
momento. 

ELE ESTÁ DE VOLTA

LARANJEIRAS 03TERÇA-FEIRA, 14  DE DEZEMBRO DE 2021WWW.JCORREIODOPOVO.COM.BR

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br

Janelas do 
cotidiano

Valéria Caimi
É mestre em letras, professora da rede estadual, 
poetisa e cronista

Acervo Pessoal 

Crianças recebem os presentes do Papai Noel no Projeto Natal Solidário



Um morador de São 
Paulo, de 67 anos de 
idade, que não viajou 

recentemente para o exterior, 
teve confirmada infecção pela 
variante Ômicron do corona-
vírus, informou neste sába-
do (11) a secretaria Estadual 
de Saúde, acrescentando que 
ainda não é possível confir-
mar se a situação configura 
transmissão local da nova li-
nhagem do coronavírus.

Segundo a secretaria, o 
homem tem esquema vacinal 
completo contra a Covid-19, 
inclusive com dose de refor-
ço, e apresentou apenas sin-
tomas leves.

“O paciente teve diagnós-
tico positivo para Covid-19 no 
dia 7 de dezembro, após re-
alizar um teste de PCR, e sua 

amostra foi submetida a se-
quenciamento genético, tendo 
a Ômicron como resultado. Ele 
está realizando isolamento do-
miciliar”, acrescentou a secre-
taria em nota.

Após a confirmação da nova 
variante, pessoas que tiveram 
contato com o paciente estão 
sendo procuradas para deter-
minar se o caso representaria 
transmissão local da Ômicron. 
“Ainda não é possível confir-
mar se a situação configura 
transmissão local, justamente 
porque está em curso esse ma-
peamento de contatos”, disse a 
secretaria.

Esse é o sétimo caso con-
firmado de Ômicron no Brasil, 
sendo o quarto em São Paulo. 
Os demais foram identificados 
no Distrito Federal (2) e no Rio 

Grande do Sul (1). Todos esses 
casos foram confirmados em 
passageiros que chegaram ao 
país já infectados com a nova 
variante, que foi descoberta no 
sul da África.

A Ômicron tem gerado te-
mores de que a grande quanti-
dade de mutações na proteína 
spike do coronavírus, usada 
pelo vírus para infectar as cé-
lulas, possa significar que a va-
riante escape da imunidade in-
duzida por vacinas.

Alguns fabricantes de imu-
nizantes, no entanto, afirmam 
que, embora seja possível que 
as vacinas existentes sejam 
menos eficazes contra a Ômi-
cron, é provável que protejam 
os infectados pela nova va-
riante contra quadros graves 
da Covid-19.

Covid-19: congresso discute efeitos
 da na função sexual e urinária

ConecteSUS deve estar totalmente 
restabelecido na próxima semana

A pesquisa apontou que os sintomas mais prevalentes foram noctúria (62.0%), 
que também é chamada de diurese noturna, e frequência miccional aumentada (50.2%)
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ConecteSUS deve estar 
totalmente restabelecido 
na próxima semana

O Ministério da Saúde in-
formou, por meio de nota, que 
está atuando com a máxima 
agilidade para restabelecer os 
sistemas do ConecteSUS que 
foram temporariamente com-
prometidos com o ataque cau-
sado na madrugada desta sex-
ta-feira (10). 

Vários sistemas já foram 
restabelecidos e a expectativa 
é que os outros estejam dispo-
níveis para a população na pró-
xima semana.

A pasta elaborou uma pá-
gina com alternativas para a 
emissão temporária do com-
provante de vacinação contra a 
covid-19. 

Viagem
Para os brasileiros que es-

tão com viagem para o exte-
rior agendada nos próximos 
dias, o Ministério da Saúde 
disse que está trabalhando 
em todas as frentes para que 
todos consigam viajar em se-
gurança. 

Na nota, o ministério in-
forma que Ministério das Re-
lações Exteriores (MRE) en-
viará comunicado aos países 
que receberão voos oriundos 
do Brasil informando sobre a 
indisponibilidade temporá-
ria do Certificado Nacional 
de Vacinação Covid-19 em 
formato digital e que a Car-
teira Nacional de Vacinação 
no formato físico poderá ser 
um dos documentos utili-
zados para comprovação de 
imunização.

Um estudo realizado com 
255 adultos – sendo 138 
homens e 117 mulheres, 

internados com diagnóstico de 
covid-19 no Hospital das Clínicas 
em 2020 – constatou casos descri-
tos de sintomas de trato urinário 
inferior (LUTS) na fase aguda da 
doença. Os dados foram apresen-
tados neste domingo (12), no 38º 
Congresso Brasileiro de Urologia, 
em Brasília.

De acordo com a pesquisa, 
88.4% dos homens e 90.6% das 
mulheres relataram a presença 
de ao menos um dos sintomas 
avaliados pelo questionário Inter-
national Prostate Symptom Score 
(IPSS). O IPPS – desenvolvido pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) – é baseado em oito pergun-
tas e visa monitorar, diagnosticar 
e direcionar o tratamento de pa-
cientes portadores de hiperplasia 
prostática benigna.

A pesquisa apontou, ainda, que 
os sintomas mais prevalentes fo-
ram noctúria (62.0%), que também 
é chamada de diurese noturna, e 
frequência miccional aumenta-
da (50.2%). As outras notificações 
verificadas foram frequência por 
urgência (42.0%), esvaziamen-
to incompleto (39.2%), jato fraco 
(29.8%), intermitência (29.4%) e 
esforço miccional (20.0%). A pre-
valência de LUTS moderados a 
graves ficou em 42.4%, tanto em 

homens quanto em mulheres.

Insatisfação
Entre os pacientes, 44.5% 

dos participantes da pesquisa se 
mostraram insatisfeitos com sua 
qualidade de vida em relação aos 
LUTS. “O aumento da frequência 
miccional é caracterizado pelas 
idas ao banheiro em intervalos 
curtos, menores que 2h, durante o 
dia. A noctúria é o ato de acordar 
à noite para urinar”, informou a 
urologista Julia Souza, uma das 
autoras do estudo.

Avaliação 
multidisciplinar

Os pacientes do estudo foram 
convidados a participar de avalia-
ção multidisciplinar seis meses 
após a alta. Foram considerados 
os dados sociodemográficos e clí-
nicos e informações sobre a in-
ternação, como tempo de estadia, 
necessidade de terapia intensiva, 
intubação e hemodiálise.

Além de avaliar a prevalência 
de LUTS seis meses após a hos-
pitalização para tratamento da 
Covid-19, a pesquisa investigou a 
correlação entre comorbidades e 
parâmetros de gravidade da do-
ença pandêmica e a prevalência 
de LUTS, cuja presença foi ava-
liada por meio do questionário 
International Prostate Symptom 
Score (IPSS).

Conforme os pesquisadores, 
os participantes classificaram a 
própria saúde como “muito ruim, 
ruim, razoável, boa ou muito boa”. 
A idade média dos participantes 
foi 57,3 (43,9 – 66,7) anos. Homens 
e mulheres eram comparados em 
termos de idade, nível educacio-
nal, atividade física, saúde geral, 
comorbidades e parâmetros de 
gravidade da Covid-19.

Na análise multivariada e 
ajustada para idade, a diabetes 
e a percepção da própria saúde 
como moderada, ruim ou mui-
to ruim, foram os únicos fatores 

associados a maior risco de LUTS 
moderados a graves.

38º Congresso 
Brasileiro de Urologia

O estudo que foi o primeiro 
a avaliar a característica e a pre-
valência de sintomas urinários 
em longo prazo após a covid-19 
vai ser um dos trabalhos apre-
sentados no 38º Congresso Bra-
sileiro de Urologia (CBU), que 
perdurará até quarta-feira (15). 
Outro estudo, que também abor-
dou a chamada long Covid (Covid 
prolongada), será apresentado e 
mostrou que a disfunção sexual 
atingiu 78,3% das mulheres me-
nores de 45 anos, 96,2% daquelas 
entre 45 e 65 anos e 100% das 
com mais de 65 anos de idade.

O encontro, que será em siste-
ma híbrido - presencial no Cen-
tro Internacional de Convenções 
do Brasil, em Brasília, e online – é 
o maior evento da especialidade 
na América Latina e o primeiro 
de urologia no mundo a ocorrer 
também no formato presencial 
desde o início da pandemia. O 
CBU 2021 terá 86 palestrantes 
internacionais e mais de 350 na-
cionais. O encontro é organizado 
pela Sociedade Brasileira de Uro-
logia (SBU) a cada dois anos.

O presidente da Comissão 
Científica do CBU 2021, Lucas No-
gueira, destacou o nível científico 

elevado do Congresso. “Temos um 
recorde de palestrantes estrangei-
ros. O formato online facilitou a 
maior participação de expoentes 
da urologia. Os principais nomes 
brasileiros estarão lá presencial-
mente para essa troca. Os cursos 
ficarão disponíveis online tam-
bém, o que facilita o aprendizado, 
pois você pode assisti-lo nova-
mente. Nossa perspectiva é reunir 
presencial e on-line cerca de 2.500 
pessoas”, disse.

O presidente da SBU, profes-
sor Antônio Carlos Lima Pom-
peo, disse que o CBU é o terceiro 
maior congresso da especialida-
de no mundo. “Vamos discutir as 
principais novidades em uro-on-
cologia, disfunção erétil, infertili-
dade, urologia pediátrica, incon-
tinência urinária, entre outros 
assuntos”, revelou.

Fórum de Saúde 
do Homem

Ainda na programação, hoje 
(14) vai ocorrer em formato online, 
das 8h às 18h, o 1º Fórum de Saúde 
do Homem, que é uma parceria 
entre a SBU, Ministério da Saúde e 
o Conselho Federal de Medicina. A 
ideia é integrar os profissionais de 
saúde da área básica e a sociedade 
de forma geral, na discussão das 
ações propostas desde 2009 para 
a saúde do homem que ainda não 
alcançaram o objetivo final.

Estudo foi realizado com pacientes
 no Hospital das Clínicas em 2020

Divulgação

Dado Ruvic 



O sonho da casa própria 
para 30 famílias mar-
quinhenses em breve se 

tornará realidade.
Na semana passada, o pre-

feito Elio Bolzon Junior, o Ju-
ninho, assinou a ordem de 
serviço para a construção de 
30 casas populares referente 
ao Projeto Habitacional de In-
teresse Social de Marquinho 
(PHIS). A construtora Trigef 
será responsável pela constru-
ção das unidades, após vencer 
o processo licitatório.

Além da cessão dos terre-
nos, o investimento do municí-
pio na construção das residên-
cias é de R$ 1,7 milhões através 
do FINISA junto à Caixa Eco-
nômica Federal, que serão pa-
gos com recursos próprios. O 
investimento total ultrapassa 
R$ 4 milhões, entre terreno, 
máquinas e infraestrutura. 

O cadastro de beneficiados 
será aberto somente em 2022 
e prevê critérios específicos 
para selecionar as famílias.

Inclusão social
Ao assinar a ordem, Juni-

nho firmou o compromisso 
com a inclusão social. “Esta é 
mais uma ação onde atende-
mos famílias de baixa renda 
do nosso município. Tudo está 

sendo feito com muita lisura 
e transparência priorizando 
os mais necessitados” revela o 
prefeito.

Ele destaca que além do 
benefício da moradia própria,  
antes disso, tem a mão de obra 
para construir as casas,  e isso 
gera emprego e renda. “Hoje, 
Marquinho vive o melhor mo-
mento em geração de emprego 
de toda a sua história”, garante. 

A construção de 30 unida-
des habitacionais de interesse 
social terá uma área construí-
da de 40,87 m²  por cada unida-
de, com espaço para eventuais 
ampliações. Serão residências 
construídas em alvenaria es-
trutural, contendo sala e co-

zinha integrados, dois dormi-
tórios, banheiro e lavanderia 
externa, em terrenos com di-
mensões variando entre 215 e 
375 m². 

Além da construção das ca-
sas, o empreendimento contará 
com infraestrutura completa, 
sendo: rede de água potável, 
energia elétrica e iluminação 
pública, drenagem de águas plu-
viais, meio-fio e pavimentação.

Participou do ato de assi-
natura da ordem de serviço 
o engenheiro do município e 
responsável pelo projeto ha-
bitacional, Charles Alexandre 
Batista, e o sócio da constru-
tora Trigef, Thiago Marcelino 
da Rocha.

Juninho assina ordem de 
serviço para construção 
30 casas populares
Prefeito firmou o compromisso com a inclusão social. Famílias 
terão residências construídas em alvenaria estrutural
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Profissionais da secreta-
ria de Assistência So-
cial e da Espigão Alto 

do Iguaçu iniciaram nesta 
semana uma caminhada por 
diversas comunidades do in-
terior e escolas para entrega 
de brinquedos para cerca de 
mil crianças do município.

A ação está sendo coorde-
nada pelas secretárias mu-
nicipais:Sandra Bertoncelo 
e Susi Maciel Velho. “Temos 
que agradecer ao prefeito 
Agenor Bertoncelo, que mes-
mo num período de Pande-
mia foi sensível a esta causa 
de levar um pouco de alegria 
às crianças, trazendo de vol-

ta este programa tão impor-
tante de ação social”, disse 
Sandra.

 A entrega de brinque-
dos foi acompanhada pela 1ª 
Dama, Isabel Bertoncelo, pelo 
vice-prefeito José Zgoda, bem 
como pelos vereadores: Edi-
mir Czechoski (presidente), 
Solange Zgoda, Odelcio Ce-
catto e Nilson Viera.

Espigão distribui brinquedos 
para criança do município

UEM empreendedora
A Universidade Estadual de Maringá (UEM) figura na 10ª posição en-

tre as melhores instituições de ensino superior do Brasil em 2021, na 
área de extensão. A informação consta na quarta edição do Ranking de 
Universidades Empreendedoras (RUE), publicado nesta semana pela 
Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). Os resul-
tados da classificação foram divulgados em sessão solene, no plenário da 
Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília.

Mega fábrica
A Klabin anunciou, durante o Klabin Day (evento anual de apresenta-

ção de resultados e projetos a investidores), que irá investir R$ 4,7 bilhões 
em 2022. Grande parte do novo ciclo de investimentos da fabricante de 
papéis e embalagens será na conclusão da mega fábrica Puma 2, em Or-
tigueira. De acordo com a companhia, somente nela, serão empregados 
R$ 2,75 bilhões no ano que vem — este projeto está estimado em mais de 
R$ 12 bilhões e é o maior investimento privado da história do Paraná.

Erva paranaense
O Paraná é o maior produtor de erva-mate no Brasil. O estado é res-

ponsável por 87,4% da produção nacional. O município de Cruz Macha-
do é quem lidera a produção, sozinho produziu 108 mil toneladas de 
erva-mate no ano passado, em 14 mil hectares de terra. A erva-mate pro-
duzida em Cruz Machado é exportada para vários países. O Rio Grande 
do Sul é o maior consumidor em nível nacional. 

Tarifa zero
Os vereadores de Paranaguá aprovaram o projeto de lei que institui a 

tarifa zero no transporte coletivo urbano do município. O projeto ainda 
deverá ser votado em segundo turno.  Após a aprovação e sanção pelo 
prefeito – que pode vetar algumas das emendas  – a prefeitura fará um 
cadastro dos usuários. A gratuidade será custeada por contribuição das 
empresas, que vão pagar R$ 50,00 por cada funcionário, e pela venda de 
publicidade nos ônibus. De acordo com a Prefeitura, o prazo de implan-
tação da tarifa zero é de 90 dias.

Medidas restritivas
Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM), sobre a situação da Covid-19 no Brasil, aponta que 94% dos pre-
feitos querem que o governo federal adote a exigência de comprovação 
da vacina para ingresso no país como visitante. A entidade obteve res-
postas de 2.662 gestores. Apenas 50 se manifestaram contra a medida, 
enquanto 66 disseram que ainda não se decidiram sobre o passaporte 
sanitário. Quando questionados sobre a realização de eventos de ré-
veillon abertos ao público neste ano, 64,7% (1.723) decidiram que não 
haverá festas. Em 11% (292), os eventos seguem confirmados e em 23,6% 
(627) a questão está indefinida.

100% fibra
O prefeito Marcelo Belinati participou do lançamento da ‘Missão 

100% Fibra’, que fará de Londrina a primeira cidade brasileira com 
100% de cobertura de fibra ótica. O anúncio, feito pelas empresas Copel 
Telecom e Sercomtel, prevê um investimento de R$195 milhões. Serão 
instalados três quilômetros de fibra ótica, atendendo Londrina e mais 
catorze cidades da região. Para o prefeito Marcelo, a instalação da Fibra 
trará grandes benefícios para a cidade. “É um momento histórico para 
Londrina, que será a primeira cidade do Brasil 100% com fibra ótica. Isso 
significa uma internet de qualidade, com um preço bom, alçando Lon-
drina para o país inteiro como uma cidade que desenvolve a tecnologia e 
tem condições de receber empresas e indústrias”, afirmou.

Leia mais
www.jcorreiodopovo.com.br

O cadastro de beneficiados será aberto somente em 2022

MARQUINHO
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Os projetos de constru-
ção de condomínios 
para idosos do Governo 

do Paraná foram reconhecidos 
com o Selo de Mérito, um prê-
mio nacional que reconhece 
as melhores práticas no setor 
de habitação pública. O anún-
cio foi feito durante a realiza-
ção do 68º Fórum Nacional de 
Habitação de Interesse Social, 
o maior evento do setor e que 
reuniu durante esta semana 
mais de mil representantes de 
entidades públicas e da inicia-
tiva privada de todo o Brasil de 
maneira virtual.

O Viver Mais é uma moda-
lidade do programa Casa Fácil 
Paraná voltada especificamen-
te ao atendimento da popula-
ção idosa de todo o Estado. Os 
empreendimentos são cons-
truídos em formato de condo-
mínios horizontais fechados 
com 40 moradias adaptadas, 
além de diversos espaços de 
uso comum pensados para dar 

suporte e promover a qualida-
de de vida dos moradores.

Segundo o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, 
os projetos foram pensados 
para suprir necessidades de 
uma parcela cada vez maior 
da população paranaense. 
“Daqui a 10 anos, o Paraná vai 
ter mais idosos do que crian-
ças, então nós precisamos 
pensar nessas pessoas, que 
depois de certa idade não con-
seguem mais financiar a casa 
própria”, declara.

“Muitos acabam sozinhos, 
com depressão, então nós cria-
mos uma política habitacional 
para idosos em que ele vão po-
der conviver com outras pes-
soas, ter assistência médica e 
lazer com o pagamento de um 
pequeno pedaço da aposenta-
doria”, conclui o governador.

A estrutura dos conjuntos 
conta com academia ao ar li-
vre, ambulatório, centro de 
convivência, horta comunitá-

ria, biblioteca, sala de infor-
mática e quiosques de jogos, 
além de sistema de seguran-
ça 24 horas. Com o avanço do 
programa, os projetos passa-
ram a incorporar também ou-
tros itens, com piscina térmi-
ca, sistema de energia solar e 
de reaproveitamento de água 
da chuva.

Coordenada pela Cohapar, 
a iniciativa prevê a constru-
ção de 21 empreendimentos 
até 2022, com um total de 
840 moradias. Os primeiros 
conjuntos entregues foram 
em Jaguariaíva e em Foz do 
Iguaçu e há a perspectiva de 
entrega do condomínio de 
Prudentópolis nas próximas 
semanas. Cornélio Procópio, 
Irati e Telêmaco Borba tam-
bém possuem empreendi-
mentos em obras, enquanto 
Cascavel, Francisco Beltrão e 
Ponta Grossa já têm licitações 
concluídas e perspectiva de 
início de obras em breve.

Estado tem recorde no abate de suínos e 
liderança na produção de carne de frango

Projeto de condomínios para idosos 
ganha prêmio nacional de habitação

Foram abatidas, entre junho e setembro, 299.848 cabeças.
 A produção estadual de carne bovina no período foi de 77,2 mil toneladas
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Medidas de combate à 
corrupção anunciadas já 
são realidade no Paraná

Duas medidas de combate 
à corrupção anunciadas 
pelo governo federal já 

são realidade no Paraná e outra, 
da regulamentação de lobby, 
está em discussão. O anúncio foi 
feito na quinta-feira (9), Dia In-
ternacional contra a Corrupção. 
A divulgação da agenda de com-
promissos oficiais e a definição 
de ações de proteção ao denun-
ciante estão descritas em reso-
lução e decreto elaborados pela 
Controladoria-Geral do Estado e 
estão em vigor para o Poder Exe-
cutivo estadual.

A divulgação da agenda de 
autoridades foi disciplinada no 
Paraná pela resolução 009, de fe-
vereiro de 2019, como reforço no 
compromisso com a transparên-
cia na administração pública e já 
de acordo com o Programa de 
Integridade e Compliance. Es-
sas informações, primeiramen-
te disponíveis nos sites de cada 

secretaria ou órgão, podem ser 
consultadas no Portal da Trans-
parência.

O controlador-geral do Esta-
do, Raul Siqueira, explicou que 
a resolução documenta os atos 
do Poder Público e leva esse co-
nhecimento à sociedade. “A di-
vulgação das agendas permite 
monitoramento por parte da 
população ou de organizações 
da sociedade civil dos encontros 
oficiais da alta administração. 
Isso é fundamental para conso-
lidarmos uma política de trans-
parência e de controle social”, 
afirmou.

O Paraná bateu o recorde 
na produção de carne 
de porco no terceiro tri-

mestre de 2021, com o maior 
número de animais abatidos 
desde 1997, início da série his-
tórica do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Segundo maior produ-
tor nacional, abateu  2,8 mi-
lhões de suínos entre julho e 
setembro, com a produção de 
269,5 mil toneladas de carne.

Segundo a Pesquisa Trimes-
tral de Abate de Animais, divul-
gada na quarta-feira (8) pelo 
IBGE, o Estado também man-
tém a liderança no abate de 
frango, sendo responsável por 
um terço da produção avícola 
do País. No terceiro trimestre, 
foram abatidas 518,3 milhões 
de aves e produzidas 1,2 milhão 
de toneladas de carne.

Apesar da redução com re-
lação ao trimestre anterior, o 
abate de gado de corte no ter-
ceiro trimestre ainda foi maior 
que nos primeiros três meses 
do ano. Foram abatidas, entre 
junho e setembro, 299.848 ca-
beças. A produção estadual de 
carne bovina no período foi de 
77,2 mil toneladas.

Além de dominar a produ-
ção avícola, o Paraná fica atrás 
apenas de Santa Catarina na 
suinocultura e está entre dez 
maiores produtores de carne 
bovina do País. “Graças ao tra-
balho intenso dos nossos pro-
dutores e uma cadeia sanitária 
de qualidade, o Paraná se con-
solida como o maior produtor 
de proteína animal do Brasil. 
E a tendência é avançar ainda 
mais, com a possibilidade de 
liderarmos também a produ-
ção suína nos próximos anos”, 
afirma o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior.

“Conquistamos, em 2021, 
o reconhecimento de área li-
vre de febre aftosa sem vaci-
nação, o que garante o acesso 
a mercados mais exigentes e 
que pagam melhor pelo produ-
to. Além disso, a Frimesa está 
construindo no Paraná o maior 
frigorífico de suínos da Améri-
ca Latina, além de outros em-
preendimentos no Estado que 
ampliam nossa participação no 
setor”, destaca o governador.

Para o secretário estadual 
da Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Ortigara, a ex-
pansão é fruto de uma presença 

maior dos produtos paranaen-
ses no mercado internacional. 
“Além da demanda externa, os 
frigoríficos paranaenses estão 
fincando bandeira no merca-
do internacional para a venda 
principalmente de carne de 
porco e de frango. Com isso, 
nossa produção, especialmen-
te a voltada para a exportação, 
cresce a cada ano”, salienta.

No ano
No acumulado do ano, o Pa-

raná somou mais de 8 milhões 
de porcos abatidos e 767,2 mil 
toneladas de carne produzidas, 

21% da produção nacional, que 
chegou a 3,7 milhões de tonela-
das em 2021. Julho foi o melhor 
mês do ano na suinocultura pa-
ranaense, com o abate de 698,4 
mil suínos e a produção de 91,8 
mil toneladas de carne.

Na produção avícola, 1,55 
bilhão de frangos foram aba-
tidos no Estado entre janeiro 
e setembro. Foram 524,4 mi-
lhões de cabeças no primeiro 
trimestre, 514,1 milhões no 
segundo e 518,3 milhões no 
terceiro. Com isso, o Estado so-
mou 3,6 milhões de toneladas 
de carne de frango no perío-
do. No País, foram abatidas, no 
ano, 4,6 bilhões de aves e pro-
duzidas 10,9 milhões de tone-
ladas de carne.

No acumulado do ano, a 
produção atingiu 229,4 mil 
toneladas de carne de boi no 
Estado, com o abate de 899,5 
mil cabeças no período. Foram 
74,6 mil toneladas no primeiro 
trimestre, 77,5 mil toneladas 
no segundo e 77,2 mil tonela-
das no terceiro. No Brasil, a 
produção bovina no ano so-
mou 5,5 milhões de toneladas, 
com o abate de 20,6 milhões de 
cabeças de gado.

Dados são da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, divulgada na quarta-feira (8), pelo IBGE

Divulgação

José Fernando Ogura

Geraldo Bubniak 



Os resultados do Exame 
Nacional para Certifi-
cação de Competências 

de Jovens e Adultos (Encceja) 
2020 já estão disponíveis no 
Sistema Encceja. A divulgação, 
que estava prevista para se-
gunda-feira (13), foi antecipada 
pelo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) e ocorreu 
na sexta-feira (10).  

O exame foi realizado no 
dia 29 de agosto, em todos os 
estados e no Distrito Federal, 
no total de 622 municípios. Ao 
todo, 474.079 inscritos fizeram 
as provas, em busca do certifi-
cado para o ensino fundamen-
tal e médio.

Além de possibilitar a cer-
tificação e a continuidade na 
trajetória educacional, o Enc-
ceja oferece parâmetros para 
que o participante possa se 
avaliar e, assim, ter uma orien-
tação para a continuidade da 
formação e para a colocação 
no mercado de trabalho.

De acordo com o Inep, o 
exame avalia competências, 
habilidades e saberes adqui-
ridos no processo escolar ou 
extraescolar. Com isso, esta-
belece uma referência nacio-

nal para avaliação de jovens 
e adultos, tendo, assim, uma 
relevância multidimensional 
para a educação brasileira.

Entre outras finalidades, o 
Encceja também permite que 
os gestores educacionais se 
baseiem na avaliação para cor-
rigir questões relacionadas ao 
fluxo escolar.

Os resultados servem ainda 
de baliza para a implementação 
de procedimentos e políticas, vi-
sando à melhoria da qualidade 
na oferta da educação de jovens 
e adultos, bem como ao aperfei-
çoamento do processo de certi-
ficação. Eles também viabilizam 
o desenvolvimento de estudos 
e indicadores sobre o sistema 
educacional brasileiro.

Acesso ao resultado
Para acessar o resultado, o 

participante precisa utilizar o 
login único de acesso à plata-
forma gov.br. Caso não lembre 
a senha da conta cadastrada, é 
possível verificar e recuperá-la. 
Basta acessar a página acesso.
gov.br, digitar o CPF para fazer a 
verificação e clicar em Avançar. 
Em seguida, é só clicar em Es-
queci minha senha.

Existem diversas formas de 

recuperar o acesso: por meio do 
aplicativo Meu gov.br, de ban-
cos credenciados, do Internet 
Banking de bancos convenia-
dos, por e-mail ou por mensa-
gem de texto (SMS). O partici-
pante deve selecionar uma das 
opções para gerar uma nova se-
nha para sua conta.

O Encceja é realizado pelo 
Inep, desde 2002, em colabora-
ção com as secretarias estadu-
ais e municipais de Educação. 
As provas obedecem aos re-
quisitos básicos, estabelecidos 
pela legislação em vigor, para 
o ensino fundamental e médio. 
Embora seja aplicado pelo Inep, 
a emissão do certificado e da de-
claração de proficiência é res-
ponsabilidade das secretarias 
de Educação e dos institutos 
federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia que firmam termo 
de adesão ao exame.

Banco Central: mercado financeiro 
estima inflação em 10,05% este ano

Resultados do Encceja 2020 já 
estão disponíveis para consulta

É a primeira redução depois de 35 semanas consecutivas de alta
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IBGE reafirma confiança no 
orçamento de R$ 2,292 bi 
para Censo 2022

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) reiterou ontem 

(13) que o orçamento necessá-
rio, viável, para a realização do 
Censo Demográfico 2022, é de 
R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 2 bi-
lhões já registrados no Projeto 
de Lei Orçamentária de 2022 
(PLOA 2022) e mais R$ 292,9 
milhões autorizados pela Se-
cretaria Especial do Tesouro e 
Orçamento.  

Segundo a nota divulgada 
pelo IBGE, esses R$ 292,9 mi-
lhões complementares sairão 
do Fundo de Garantia à Expor-
tação, supervisionado pelo Mi-
nistério da Economia.

“A determinação do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e o 
aceite do Ministério da Eco-
nomia permitem ao IBGE e 
à sociedade brasileira plena 
confiança na Comissão Mista 
Orçamentária, no âmbito do 
Legislativo, em harmonia com 
os demais Poderes”, informou 
o comunicado.

“De tal sorte, o IBGE segue 
trabalhando em todo o país 
nas várias etapas operacionais 
preparatórias para entregar à 
sociedade brasileira um Cen-

so Demográfico com qualidade 
técnica e cobertura em confor-
midade com a credibilidade e a 
reputação que o instituto cons-
truiu ao longo de seus 85 anos”, 
acrescentou.

Teste nacional
No dia 4 de novembro, o 

IBGE iniciou o primeiro teste 
nacional do Censo 2022. Fo-
ram escolhidos municípios, 
bairros, distritos ou comunida-
des nas 27 unidades da Federa-
ção, que serão percorridos por 
cerca de 250 recenseadores.

Os testes incluem todas 
as etapas do Censo, desde os 
sistemas e equipamentos de 
coleta até o treinamento dos 
recenseadores, além da pes-
quisa sobre as características 
do entorno dos domicílios e o 
modelo misto de entrevistas 
(presencial, pela internet ou 
por telefone).

Segundo o órgão, como ocor-
re em todas as pesquisas do 
IBGE, as informações prestadas 
aos recenseadores são confiden-
ciais e o sigilo é garantido por 
lei. O Censo 2022 visitará todos 
os domicílios do país a partir de 
junho do ano que vem.

A previsão do mercado 
financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, diminuiu de 10,18% 
para 10,05 neste ano. Essa é a 
primeira redução depois de 35 
semanas consecutivas de alta.  

A estimativa está no Bole-
tim Focus de segunda-feira (13), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC), 
em Brasília, com a expectativa 
das instituições para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação, do Focus, manteve-se 
em 5,02%. Para 2023, a previsão 
apresentou uma redução de 
3,50% para 3,46%. Em 2024 re-
gistrou uma pequena variação 
de 3,10%, para 3,09%.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 

meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), é de 
3,75% para este ano, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior de 5,25%. 
Para 2022 e 2023, as metas são 
3,5% e 3,25%, respectivamente, 
também com intervalo de tole-

rância 1,5 ponto percentual.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 9,25% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom), na última reunião do 

Copom deste ano, realizada na 
semana passada.

Para o fim de 2022, a esti-
mativa é de que a taxa básica 
chegue a 11,50% ao ano (na 
semana passada a estimativa 
era de 11,25%). E para 2023 
e 2024, a previsão é de Selic 
em 8% ao ano e 7% ao ano, 
respectivamente.

Quando o Copom aumen-
ta a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Além disso, os bancos consi-
deram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como risco 
de inadimplência, lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é de que o 
crédito fique mais barato, com 

incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da 
inflação e estimulando a ativi-
dade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras 

consultadas pelo BC reduziram 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano 
de 4,71% para 4,65%. Para 2022, 
a expectativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) - a soma de 
todos os bens e serviços produ-
zidos no país - é de crescimento 
de 0,50%. Na semana passada, a 
estimativa de expansão era de 
0,51%. Em 2023 e 2024 o mer-
cado financeiro projeta expan-
são do PIB de 1,90% e 2%, res-
pectivamente.

A expectativa para a cotação 
do dólar para o fim deste ano 
subiu de R$ 5,56 para R$ 5,59. 
Para o fim de 2022, a previsão 
permanece em R$ 5,55.

Para 2023, a previsão apresentou uma redução de 3,50% para 3,46%

Divulgação

Marcello Casal Jr

Reprodução



O Natal ainda não chegou, 
mas você já pode co-
meçar a procurar o seu 

próximo presente na PSN ago-
ra mesmo. Entrando em clima 
de festa, a PlayStation liberou 
as aguardadas ofertas de fim 
de ano da PS Store, trazendo 
mais de 500 jogos digitais em 
promoção até o dia 22 de de-
zembro deste ano.

Além dos títulos em mí-
dia digital para PlayStation 4 e 
PlayStation 5, usuários podem 
encontrar ainda DLCs, expan-
sões e Passes de Temporada, 
por exemplo, todos com preços 
promocionais.

Ofertas de fim 
de ano da PSN

Abaixo, você confere os 
principais títulos em promoção 
na PS Store:

• Marvel’s Spider-Man: 
Game of the Year Edition (PS4) 
— R$ 99,75 (50% de desconto)

• Watch Dogs: Legion Ul-
timate Edition (PS4 e PS5) — R$ 
149,97 (70% de desconto)

• Rainbow Six Siege Ulti-
mate Edition (PS4 e PS5) — R$ 
151,96 (60% de desconto)

• Assassin’s Creed Va-
lhalla Gold Edition (PS4 e PS5) 
— R$ 165,96 (60% de desconto)

• Godfall Digital Deluxe 
Edition (PS4 e PS5) — R$ 149,95 
(50% de desconto)

• Yakuza: Like a Dragon 
Hero Edition (PS4 e PS5) — R$ 
144,95 (50% de desconto)

• Judgment (PS5) — R$ 

119,70 (40% de desconto)
• Lost in Random (PS4 e 

PS5) — R$ 100,16 (33% de des-
conto)

• The Medium (PS5) — 
R$ 187,12 (25% de desconto)

• Mortal Kombat 11 (PS4 
e PS5) — R$ 39,98 (80% de des-
conto)

• Dead by Daylight (PS4 
e PS5) — R$ 74,75 (50% de des-
conto)

• God of War (PS4) — R$ 

49,75 (50% de desconto)
• Assassin’s Creed Odys-

sey Ultimate Edition (PS4) — R$ 
89,99 (70% de desconto)

• For Honor Complete 
Edition (PS4) — R$ 74,99 (75% 
de desconto)

• Far Cry Insanity Bun-
dle (PS4) — R$ 108,57 (67% de 
desconto)

• Dragon Ball Fighterz 
(PS4) — R$ 37,48 (85% de des-
conto)

• Tom Clancy’s The Divi-
sion 2 Standard Edition (PS4) — 
R$ 29,97 (70% de desconto)

PlayStation tem promoção 
de Natal também no varejo

Além dos jogos digitais com 
preços reduzidos na PSN, a 
Sony também anunciou o “Na-
tal PlayStation: Ofertas Para Se 
Jogar”, que traz jogos com valo-
res promocionais em varejistas 
selecionados, incluindo games 
da linha PlayStation Hits com 
30% de desconto.

Títulos de peso para PlaySta-
tion 4 e PlayStation 5, como The 
Last of Us Part II e Days Gone, 
por exemplo, podem ser adqui-
ridos com até 40% de descon-
to. Se você busca lançamentos 
mais recentes, como Returnal, 
Ghost of Tsushima Versão do 
Diretor e Ratchet & Clank: Em 
Uma Outra Dimensão, é possí-
vel encontrá-los até 33% mais 
baratos.

As ofertas da promoção 
“Natal PlayStation” são válidas 
somente até o dia 30/12 ou en-
quanto durarem os estoques.

É raro alguém nem se-
quer conhecer uma 
empresa que não 

esteja focada em estratégias 
de crescimento no momento 
atual. Com as mudanças cau-
sadas pela pandemia neste 
ano e no anterior, o jeito das 
pessoas interagirem está dife-
rente — e isso impacta direta-
mente o mundo corporativo e, 
principalmente, os caminhos 
para atingir as metas nele.

Com a rápida evolução da 
transformação digital, a com-
plexidade dos mercados au-
mentou na mesma proporção 
em que surgiram ferramen-
tas e novas possibilidades 
de abordagem e relaciona-
mento com seus públicos de 
interesse. É justamente em 
cima disso que o chamado 
growth marketing atua: unir 
ferramentas e disciplinas de 
marketing, comunicação, BI 
e digital para gerar sinergias 
e construir resultados consis-
tentes e sustentáveis a médio 
e longo prazo.

Note que dentro disso exis-
te o chamado growth hacking, 
que envolve ações e estraté-
gias de curto prazo para acele-
rar o crescimento da empresa 
e atingir metas pontuais no 
processo macro de crescimen-
to. Analisar pontos críticos e 
navegar em Key Performance 
Indicator (KPI), fará total dife-
rença para encontrar brechas 
de oportunidades.

Como aplicar esse 
conceito em seu negó-

cio?
Aqui vão algumas di-

cas que podem ajudar neste 
processo:

• Comunicação entre 
as áreas: mantenha um diálo-
go afinado entre as áreas de 
negócios, marketing e comu-
nicação. Faça com que todos 
entendam as metas em co-
mum e de cada área e promo-
va integração de disciplinas 
entre os profissionais para 
gerar estratégias efetivas.

• Aposte em tecnologia: 

heatmap, monitoramento de 
redes sociais, analytics etc., 
tudo isso é fundamental para 
seu negócio. É preciso men-
surar os aspectos relevantes 
de suas ações e cruzar infor-
mações entre as ferramentas 
para obter inteligência acio-
nável para direcionar suas 
próximas estratégias.

• Teste: nem sempre 
sua estratégia inicial é a mais 
adequada. Use as ferramentas 
que você tem para fazer testes 
de performance, compare os 
resultados e vá afinando suas 
ações com base nos dados.

• Conte com as pes-
soas: não esqueça que sua 
equipe tem um papel funda-
mental no sucesso de sua es-
tratégia. Além de obter dados 
das ferramentas, não se es-
queça de que seus especialis-
tas devem ser estimulados a 
contribuir com novas ideias, 
fornecendo uma leitura inte-
ligente dos dados e gerando 
insights que vão impulsionar 
seu crescimento.

PlayStation tem promoção 
com ofertas de fim de ano 
com até 75% de desconto

Entenda o que é o Growth Marketing

O Natal ainda não chegou, mas você já pode começar a procurar o seu próximo presente na PSN agora mesmo

TECNOLOGIA

A PlayStation traz mais de 500 jogos digitais, em promoção até o dia 22 de dezembro deste ano
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Agora só os seus contatos 
saberão se você está 
online no WhatsApp 

O mensageiro What-
sApp lançou um 
novo recurso de pri-

vacidade para todos os usuários 
do app.

Em breve, pessoas que você 
não adicionou na lista de conta-
tos ou aquelas que nunca rece-
beram uma mensagem sua não 
serão mais capazes de ver al-
guns detalhes sobre o seu aces-
so. Mais especificamente, eles 
não poderão ver se você está ou 
não online no momento e nem 
qual foi a última vez que você 
abriu o aplicativo.

Como o próprio suporte do 
serviço confirmou a um usuá-
rio, a novidade vale tanto para 
contatos normais quanto con-
tas comerciais.

O recurso é uma nova cama-
da de privacidade para evitar 
cobranças fora do horário de 
serviço, por exemplo, ou espio-
nagem e stalking. Desse modo, 

os aplicativos que coletam essas 
informações quase de forma au-
tomatizada — e que existem na 
Google Play Store, mesmo tendo 
uma função tão controversa — 
deixarão de funcionar.

Esse recurso será ativado 
por padrão, ou seja, sem preci-
sar de qualquer configuração 
por parte do usuário. Ela é di-
ferente do mecanismo que, há 
alguns meses, estava em teste 
para a versão desktop do men-
sageiro. De acordo com a com-
panhia, nada vai mudar entre 
os chats que você já mantém 
com amigos e parentes.

Disponibilidade
Segundo o site WABetaInfo, 

a função já começou a ser li-
berada nos últimos dias para o 
aplicativo do WhatsApp no An-
droid e iOS, o que significa que 
em breve toda a comunidade 
terá essa proteção.

PlayStation



A inflação do Natal deste 
ano mostrou variação 
de 5,39% no acumula-

do dos últimos 12 meses, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (13), no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV)  

Ela ficou abaixo da inflação 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), da FGV, 
(9,88%) de dezembro de 2020 
até novembro deste ano. Em-
bora o resultado seja inferior 
ao apurado no mesmo perí-
odo do ano passado, quando 
atingiu 13,51%, ele superou o 
de anos anteriores: 3,81% em 
2019; 3,37% em 2018; e -2,30%, 
em 2017.

Segundo Matheus Peçanha, 
economista do Ibre e respon-
sável pela pesquisa, o fator que 
mais puxou a inflação foi o au-
mento dos alimentos, com va-
riação média de 7,93%, apesar 
de ter ficado bem menor do 
que no mesmo período do ano 
anterior (28,61%). Nos últimos 
12 meses, o frango inteiro, por 
exemplo, subiu 24,28%, lide-
rando a lista dos itens que mais 
pressionam o bolso do consu-
midor. Em seguida, aparecem 
ovos (17,79%), azeitona (15,13%), 
carnes bovinas (14,72%), fari-

nha de trigo (13,70%) e azeite 
(13,26%).

No sentido inverso, hou-
ve queda nos preços do ar-
roz (-8,27%) e do pernil suíno 
(-1,27%). Peçanha lembrou que 
os problemas nos custos de 
produção, “que sofremos desde 
o ano passado, com secas, ge-
adas, alta nos preços dos com-
bustíveis e energia elétrica, 
ainda se fazem sentir, sobre-
tudo, nas proteínas. O câmbio 
alto, favorecendo a exportação 
das carnes, também contribuiu 
para manter os preços das pro-
teínas em alta”. Ele disse, en-
tretanto, que o retorno gradual 
das chuvas já tem normalizado 

a dinâmica de diversos preços 
de alimentos como arroz, fru-
tas, hortaliças e legumes.

Presentes para 
o fim de ano

Em relação aos presentes 
para o fim de ano, o econo-
mista destacou que quem não 
antecipou as compras durante 
a Black Friday, em novembro, 
vai desembolsar neste Natal 
um pouco mais do que no ano 
passado. A média da variação 
de preços dos presentes mais 
procurados ficou em 3,39%, 
ante 1,39% de 2020, 1,28% em 
2019, 1,71% em 2018 e 1,02% 
em 2017. 

No Brasil, 58% das empresas têm 
políticas para equidade de gênero

Alimentos e presentes 
pressionam inflação do Natal

Crescimento em 2019 foi 17 pontos percentuais, diz pesquisa
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INSS altera limite de juros 
do empréstimo consignado

O Conselho Nacional 
de Previdência Social 
(CNPS) aprovou au-

mento do teto dos juros cobra-
dos nas operações de crédito 
consignado para aposentados 
e pensionistas do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
por causa do aumento na taxa 
Selic e no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) 
nos últimos meses. A decisão 
foi publicada na edição de 
quinta-feira (9) do Diário Ofi-
cial da União.  

O percentual do emprésti-
mo consignado passa de 1,8% 
para 2,14% ao mês. Para opera-
ções realizadas pelo cartão de 
crédito, a taxa subiu de 3% para 
3,06% ao mês.

O secretário de Previdên-
cia do Ministério do Trabalho 
e Previdência, Leonardo Rolim, 
destacou que o conselho define 
o teto de juros do consignado, 
não a taxa que será aplicada.

Em nota, o Ministério do 
Trabalho e Previdência expli-
ca que a metodologia usada no 
cálculo do novo teto de juros do 
consignado teve como referên-
cia a taxa de juros real calcula-
da em 16,1%. Considerando a 
taxa de juros real, o novo índice 
é o menor desde 2015.

O CNPS disse que as mudan-
ças ocorrem por causa das osci-
lações do mercado financeiro e 
destacou a importância da edu-
cação financeira para aposen-
tados e pensionistas do INSS.

Levantamento aponta 
que 58% das empresas 
brasileiras têm políticas 

formais para a promoção da 
equidade de gênero, com me-
tas claras e ações planejadas 
no ano de 2021. Em relação a 
2019, houve crescimento de 
17 pontos percentuais.  

O estudo foi feito com 138 
médias e grandes empresas 
em 42 setores da economia, 
incluindo comércio, serviço 
e indústria, no período de 
2 de julho a 10 de setembro 
2021. Esta é a 4ª edição da 
pesquisa Mulheres na Lide-
rança, realizada pela Wo-
men in Leadership in Latin 
America (WILL), organização 
internacional sem fins lu-
crativos criada para apoiar e 
promover o desenvolvimento 

de carreira das mulheres na 
América Latina.

Crescimento
 importante

De acordo com Priscilla 
Branco, gerente de Relações 
Públicas e Reputação Corpo-
rativa do Instituto de pesqui-
sas (Ipsos), três ações tive-
ram crescimento importante 
desde 2019. “A primeira em 
relação a treinamento dos 
colaboradores, que são res-
ponsáveis pelas promoções, 
monitoramento da propor-
ção de colaboradoras para 
verificar possíveis barreiras 
e entender quais são os em-
pecilhos e o crescimento de 
metas para reduzir a propor-
ção de quadros ocupados por 
homens”, disse.

Segundo o balanço, 53% 
das empresas conseguiram 
diminuir as disparidades sa-
lariais entre homens e mu-
lheres por nível hierárquico, 
67% estão contratando mais 
mulheres para cargos antes 
ocupados por homens e 62% 
contratando mulheres para 
cargos de nível hierárquico 
mais elevado.

Além disso, 70% das orga-
nizações contam com áreas 
específicas para garantir a 
implementação de ações vol-
tadas à liderança feminina. 
Em 51% das empresas, foram 
estabelecidas metas para re-
duzir a proporção entre ho-
mens e mulheres em cargos 
de gerência ou executivos. Em 
2019, essa fatia era de apenas 
um terço das empresas.

O estudo foi feito com 138 médias e grandes 
empresas em 42 setores da economia

Divulgação

Marcelo Camargo

Rovena Rosa

É o que revela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas

Marcello Casal Jr

Percenual passa de 1,8% para 2,14% ao mês



O Atlético-MG colocou 
uma das mãos no troféu 
da Copa do Brasil após 

golear o Athletico/PR por 4x0, 
na noite de domingo (12) no 
estádio do Mineirão, na partida 
de ida da decisão da competi-
ção nacional.  

Apoiado por mais de 53 mil 
torcedores, o Galo dominou a 
partida desde o apito inicial. 
Cuca armou sua equipe de for-
ma a pressionar a saída de bola 
do Furacão, que teve muitas 
dificuldades de encontrar es-
paços para criar alguma coisa.

Mas o placar foi aberto em 

uma jogada de bola parada. 
Aos 20 minutos, o argentino 
Zaracho cruzou e a bola bateu 
no braço de Léo Cittadaini. O 
árbitro então assinalou pênal-
ti, que foi cobrado com perfei-
ção por Hulk, que ampliou sua 
liderança na artilharia na Copa 
do Brasil, agora com 7 gols.

Mesmo com a vantagem 
a equipe mineira continuou 
ditando o ritmo do jogo. As-
sim, ampliou aos 34 minu-
tos, quando Keno recebeu na 
intermediária, se livrou da 
marcação e bateu da entrada 
da área colocado para vencer 

o goleiro Santos.
Na etapa final o grande des-

taque foi o chileno Vargas, que 
entrou no lugar de Diego Costa 
ainda na etapa inicial. O ata-
cante marcou o terceiro aos 10 
minutos: Thiago Heleno errou 
a saída de bola e permitiu o do-
mínio de Hulk, que foi à linha 
de fundo e cruzou. Santos es-
palmou e a bola sobrou para o 
camisa 10 do Galo escorar com 
liberdade.

O chileno voltou a brilhar 
aos 23 minutos, quando mar-
cou o quarto após passe de 
Nacho.

Partida de volta
A partida de volta será na 

próxima quarta-feira (15), a par-
tir das 21h30, na Arena da Bai-

xada, em Curitiba. Caso o placar 
agregado esteja empatado após 
os 180 minutos, o título será de-
cidido na cobrança de pênaltis.

Concluindo a segunda 
temporada com a cami-
sa do Operário Laranjei-

ras, São Pedro tem muito o 
que comemorar. Ele chegou 
ao Rubrão no início de 2020 
e alcançou conquistas cole-
tivas, como a Série Prata do 
Campeonato Paranaense e a 
recente Taça FPFS. 
Durante esse período, cra-
vou o nome como ídolo do 
clube. A maratona de jogos 
de novembro oportunizou ao 
matador muitas oportunida-
des de gols. Algumas foram 
aproveitadas e o ajudaram 
a atingir a marca de 27 bo-
las na rede pela equipe. Ele 
é o novo maior artilheiro da 
história do Operário, supe-
rando Juninho, que atuou em 
Laranjeiras em 2019, que so-
mou 24. 
Numa entrevista ao repórter 
Juliam Nazaré, São Pedro re-
cordou o começo no futsal, o 
sucesso no Toledo e falou se 
pretende renovar com o Ope-
rário. Confira:

Correio: Todos te conhe-
cem como São Pedro, mas 
esse não é o teu nome. De 
onde veio o apelido?

São Pedro: Me chamo Paulo 
Sérgio Pedroso, nasci em Tron-
cal, no Paraguai, mas fui criado 
em São Pedro do Iguaçu. Quan-
do fui treinar em Toledo, come-
çaram a me chamar pelo nome 
da cidade. O apelido pegou e 

isso nunca me incomodou. Te-
nho o maior prazer em divulgar 
o meu município por onde vou.

Correio: Já pensou em ves-
tir a camisa da seleção para-
guaia?

São Pedro: Sim, é um dos 
meus sonhos. 

Correio: No início da tra-
jetória, você perdeu um dos 
seus melhores amigos. Como 
foi esse momento?

São Pedro: Foi o Guilherme 
Carulli Bin. Ele morreu num aci-
dente, no qual eu estava junto, e 
ele tentou pela primeira vez ser 
jogador. Ele vivia praticamente 
24 horas comigo. Devo muito 
a ele. Também preciso mencio-
nar outra pessoa que já se foi: 
Edna Carulli Bin, minha segun-
da mãe. Essas duas pessoas me 

ajudaram em momentos difíceis. 

Correio: Você marcou época 
no Toledo. 

São Pedro: É verdade. Co-
mecei lá, aos 17 anos, quando 
o professor Robson Recalcatti e 
Fernando Grando. Eles me vi-
ram jogando os Jogos Escolares 
e me ofereceram uma bolsa de 
estudos para ir treinar no Colé-
gio Incomar. Depois, disputei o 
Paranaense Sub-17 pelo Toledo e 
fui campeão. Em 2010, fui vice da 
Bronze pelo clube e permaneci lá 
até 2012. 

Correio: Como foi a passa-
gem pela Copagril?

São Pedro: Consegui o vice 
da Série Ouro de 2012. Fiquei em 
Marechal até 2014, quando voltei 
para Toledo. Ali ganhei a Série 
Prata do ano seguinte e perma-

neci até 2019. Fiz mais de 50 gols 
e creio que sou um dos que mais 
vestiu a camisa do time. 

Correio: Quando chegou 
ao Operário, em 2020, a equi-
pe não tinha um ano de ativi-
dade no futsal. Como foi essa 
procura?

São Pedro: Foi através do Lu-
ciano Bonfim, com o qual sempre 
mantive contato e tínhamos von-
tade de trabalhar juntos. Surgiu 
a oportunidade e até aqui tudo 
tem fluído. Eu e minha esposa nos 
adaptamos bem a Laranjeiras do 
Sul. É uma cidade tranquila. A 
Diovana ama viver aqui. 

Correio: Assim como no To-
ledo, no Operário você já con-
quistou a torcida e agora é o 
maior artilheiro do clube. 

São Pedro: Isso é muito grati-
ficante e fruto de muito trabalho. 
Quando cheguei, não era muito 
conhecido. Fui mostrando o meu 
futsal. Provei que honro a camisa, 
que sou de raça e dedicação. Uma 
coisa tenho como princípio de 
vida: respeitar o processo. Traba-
lhando duro, com a cabeça boa, o 
resultado chega. Em 2020, fiz uma 
baita de uma temporada.  N e s t e 
ano está sendo bom, não só indi-
vidualmente, mas coletivamente. 
Não me lesionei e preciso exaltar 
os meus companheiros. Sem eles, 
não chego a lugar algum. 

Correio: Novamente falando 
sobre o Toledo. O que pensa a 

respeito da atual fase do clube, 
que fez campanhas ruins nos 
dois últimos anos e em 2021 não 
evitou o rebaixamento? Que 
conselho daria para os dirigen-
tes do Porco? E você pretende 
voltar a jogar por lá?

São Pedro: Esses momentos 
são muito complicados quando 
chegam. Falta apoio financeiro 
para montar um time bom, até 
porque jogar o Campeonato Para-
naense é muito difícil. É o estadual 
mais forte do país. Sei que as pes-
soas que estão lá são capacitadas 
e vão tirar o Toledo ‘dessa’. Se for 
possível, no futuro quero jogar lá, 
sim. 

Correio: Seguirá em Laran-
jeiras em 2022?

São Pedro: Ainda não reno-
vei, mas as negociações estão na 
reta final. Aqui tem visibilidade, é 
bom de jogar. Tive propostas, mas 
acho que ainda não é o momento 
de sair. Estou feliz e isso é sufi-
ciente pra que eu produza gran-
des resultados. 

Correio: E o que costuma fa-
zer além do futsal?

São Pedro:  Nas horas va-
gas, procuro estar com a minha 
esposa. É a minha companheira 
do dia a dia. Nas folgas, vamos à 
Igreja. Gostamos de ficar em casa 
vendo um filme. Às vezes, saímos 
para tomar um sorvete, jantar, e 
estudamos muito, principalmente 
ela, que é professora. Gosto de li-
vros, também. 

Atlético-MG goleia e coloca mão na taça da Copa do Brasil

Ídolo do Rubrão: São Pedro, o 
maior artilheiro da história do 

Operário Laranjeiras 
Paulo Sérgio Pedroso: paraguaio radicado em São Pedro do Iguaçu é ídolo no Toledo e no Operário 

ESPORTES

Paulo Sérgio Pedroso: paraguaio radicado em São 
Pedro do Iguaçu é ídolo no Toledo e no Operário 

Andressa Dariz
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Galo superou o Athletico-PR por 4 a 0 no Mineirão

Pedro Souza



Dicas de decoração utilizando potes de vidro

COLORIRSUDOKU
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Utilizando glitter colori-
do ou outro pó brilhoso de 
sua escolha, você pode cobrir 
os potes de vidro e deixá-los 
bem reluzentes. Uma dica é 
colar um papel com o recor-
te de um desenho natalino 
da sua escolha (funcionará 
como estêncil), que depois da 
aplicação será retirado, dei-
xando um lindo detalhe vaza-
do. Fica ainda mais especial 
se você colocar mini velas 
dentro do vidro.

Áries (21/03 - 20/04)
Seu bom senso leva você ao ca-

minho certo. Alguns chamam de sor-
te o fato de ser racional. Termine as 
manias que o machucam. Você deve 
repensar sua maneira de comer. 

Touro (21/04 - 20/05)
Você está passando por uma 

fase e precisa agir com flexibilidade 
para interagir com as mudanças. É 
um dia para avaliar se fica ou se vai 
embora. As suas posturas devem ser 
renovadas. 

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Você terá contatos emocionantes 

que abrirão as portas para você. Há 
muito boas amizades à vista. Sua ati-
vidade cerebral exige compensação 
com descanso, conceda-a para que 
tudo corra melhor!

Câncer (21/06 - 22/07)
As realidades práticas serão me-

nos insuportáveis. Dê uma trégua à 
sua luta cotidiana. Você precisa re-
carregar suas baterias, evite a si mes-
mo porque precisa!.

Leão (23/07 - 22/08)
Você atrairá novos contatos com 

pessoas benéficas para o seu futuro, 
seja receptivo à novidade. Você sen-
tirá a necessidade de moderar suas 
ações, ouça seus instintos mais pro-
fundos e expulse a negatividade.

Virgem (23/08- 22/09)
As pessoas supersaturadas em 

seu ambiente descontrolam você. 
Isole-se do trabalho. Seu corpo pre-
cisa de flexibilidade, você se sentirá 
melhor fisicamente. Deixe a calma 
chegar, você está muito tenso.

Libra (23/09 - 22/10)
No campo dos relacionamentos, 

o ambiente é construtivo e gratifi-
cante. A sorte está do seu lado para 
estabelecer novos links. Perder mui-
to tempo com crianças esgota você. 
Não procure a razão do seu cansaço 
além.

Escorpião (23/10 - 21/11)    
Seu senso de humor vai fazer 

você cuidar de seus relacionamentos. 
Cuidado para parecer mais frio do 
que você. Você precisa de atividade, 
mas evite movimentos bruscos.

Sagitário (22/11 - 21/12)
Você ocupará o primeiro plano 

do estágio e não terá nenhum pro-
blema para convencer os outros a 
colaborar com você. Evite conversas 
agitadas que consomem sua energia, 
será melhor para você. 

Capricórnio (22/12 - 20/01)
Você mudará sua orientação para 

obter um melhor equilíbrio em sua 
situação financeira. Sua visão é clara 
e sua vitalidade está crescendo. Você 
sente que possui os recursos neces-
sários para realizar seus planos.

Aquário (21/01 - 19/02)
O bom humor será onipresente 

e você será mais compreensivo com 
as pessoas ao seu redor. Faça pausas, 
não se cuide o suficiente. Tenha cui-
dado com os movimentos muscula-
res e movimentos bruscos. 

Peixes (20/02 - 20/03)
Você sentirá uma profunda ne-

cessidade de intimidade e isso fará 
com que você conquiste a simpatia 
de alguns. Seu estado moral é me-
lhor, mas seu corpo exige descanso … 
você pode usá-lo.

HORÓSCOPO

Outra ideia muito le-
gal é enfeitar com EVA e 
botões de roupa de forma 
que lembre a vestimenta 
do Papai Noel. Para dar 
um toque super especial 
você pode colocar do-
cinhos, confeitos ou ju-
jubas dentro. Se forem 
vermelhos, vão ficar per-
feitos para fazer alusão 
ao bom velhinho.

Uma opção muito 
simples é apenas forrar 
o fundo do vidro com 
sal grosso e colocar uma 
vela pequena. Você pode 
colocar ainda ramos aro-
máticos. A borda do vidro 
pode ser enfeitada com 
fitas, cordões, laços e até 
bolas. Solte a imaginação 
e use sua criatividade.
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A aniversariante de hoje é a diretora adjunta 
do Grupo Correio Fabiana Fabricio. Que este 
dia seja de muitas alegrias! Feliz aniversário!

Nada melhor que aproveitar o final de semana com um bom 
drink e na companhia das amigas. Da direita para esquerda: 

Tereza, Thaís, Márcia, Cris, Catarina, Roberta e Gabrieli

Dia de curtir e celebrar o que a vida tem de melhor, as 
amizades! Da esquerda para a direita: Sérgio (Pato), Éverton 

(carnaval), Jhonathan Kovalski e João Pedro

Thaís  e Vinicius  no badalado Imperium Bar, 
em Laranjeiras


