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Atendendo a convite do prefeito Leonaldo Paranhos, o mi-
nistro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve nesta quinta-feira 
(4) em Cascavel. Apesar de prestar solidariedade e prometer 
ajuda do Governo Federal, o ministro não anunciou nenhuma 
medida imediata que possa aliviar a situação crítica da covid 

na região. Limitou-se a destacar a estrutura de saúde de Cas-
cavel e do Paraná, considerando como das melhores do País 
no enfrentamento da crise. “Se vocês não conseguirem segu-
rar, imagina o que vai acontecer com os estados que não têm o 
padrão de saúde e de profi ssionais que vocês têm”, disse.
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FIQUE LIGADO

DANIELA GENEROSO
Psicóloga e Neuropsicologia

Chegamos em mais um dia 8 de março, Dia In-
ternacional da Mulher, mas com poucas razões 
para celebrar. O número de casos de feminicídio 
e violência contra o sexo feminino não para de 
crescer.

Antes da pandemia, por exemplo, o instituto 
“É Possível Sonhar”, que atende crianças, adoles-
centes e mulheres vítimas de violência domésti-
ca, recebia de 5 a 12 casos por semana. Agora, o 
número gira em torno de 18 a 23 casos. E os da-
dos só aumentam. 

Não é segredo para ninguém que a violência 
sempre existiu, mas o isolamento social fez evi-
denciar casos em que o homem agredia psico-
logicamente a mulher. Então, a parceira mesma 
procurava justifi car tais atos como momentos 
de chateação ou raiva pontual do companheiro, 
pois, para muitas, o abuso só acontece quando 
chega a agressão física.

Para entender o que é abuso, é preciso esclare-
cer primeiramente o que é um relacionamento 
saudável. Geralmente, trabalhamos com a cultu-
ra, crença e a idealização do “para sempre”. Essa 
ideia fantasiosa facilita a manipulação do agres-
sor, que primeiro prende com palavras sutis e 
muito carinho, o que difi cilmente faz a mulher 
enxergar o controle extremo.

Os agressores/assassinos justifi cam os atos 
como forma de amor, ciúmes ou até mesmo di-
zem que foram provocados. Essas questões são 
fatores cruciais para impedir e desencorajar a 
mulher de pedir ajuda.

A manipulação faz com que a pessoa se sinta 
culpada e alimente pensamentos como se não 
estivesse com tal roupa não iria provocar ou-
tros homens e o parceiro não sentiria ciúmes, já 
que se sente ciúmes é porque a ama. Esse tipo 
de pensamento gera um grande perigo. Por isso, 
precisamos urgentemente parar de romantizar 
algo que não é normal. Sentir ciúmes é um des-
controle emocional causado pelo sentimento de 
posse.

Quando o indivíduo só diminui a pessoa, 
ofende, controla suas amizades, roupas e lugares 
aonde você vai, cuidado. Pode estar enfrentando 
um relacionamento abusivo. Você não é posse de 
ninguém. Um casal precisa andar de acordo mú-
tuo, com amizade e respeito.

Além disso, não tem como generalizar, porque 
cada caso é um caso. Há muitas mulheres que 
sofrem de transtorno de personalidade depen-
dente e vão sentir um vazio ou até mesmo uma 
dor por não estar com companheiro ao lado. Mas 
a pessoa precisa aprender a se amar.

Ninguém nasceu para ser maltratada. No 
entanto, muitas vezes podemos entender isso 
como um ciclo de como nossos pais nos trata-
vam. Porém, para compreender o que realmente 
acontece é necessário, primeiro, entender o que 
é um relacionamento saudável. Por isso, ao pri-
meiro grito, procure o diálogo e, se persistir, bus-
que ajuda. É possível sonhar e recomeçar, basta 
pedir ajuda e entender quem você realmente é, 
as coisas boas que pode conquistar e viver.

Dia Internacional 
da Mulher: temos 
motivos para 
comemorar?

5 DE MARÇO
1945 - Ataque vitorioso dos pracinhas 
brasileiros a Castelnuovo, Itália, na II Guerra 
Mundial.
1971 - Fundada a Associação Paranaense de 
Supermercados.

6 DE MARÇO
1997 - Fundação da Federação de Xadrez do 
Paraná.

7 DE MARÇO
1872 - Vila Nova do Príncipe (PR) é elevada 
à categoria de Município com denominação 
alterada para Lapa.
1950 - Chegam a Toledo os primeiros 
colonos trazidos pela companhia Maripá. 
Parte segue para iniciar Marechal Cândido 
Rondon. 
2009 - 46 famílias ocupam área pública em 
São João, depois de 17 anos à espera de um 
projeto imobiliário.

8 DE MARÇO
Dia Internacional da Mulher
1960 -  Câmara empossa o presidente Valdir 
Ernesto Farina como prefeito de Cascavel, 
em decisão contestada na Justiça.

9 DE MARÇO
1905 - No acampamento 
central da empresa erva-
teira Domingo Barthe, Max 

Kopf (foto) registra as primeiras imagens de 
Cascavel.
1931 - Othon Mäder, prefeito de Foz do 
Iguaçu, inicia a ofi cialização da cidade de 
Cascavel.
1981 - Renuncia ao mandato o vereador 
Victório Moretti (PDT). Protesta contra a 
prorrogação dos mandatos de prefeitos e 
vereadores pela ditadura. 
1991 - Começam as obras da Ferrovia 
Paraná–Oeste.

10 DE MARÇO
1987 - Dia de Protesto: agricultores fecham 
as agências bancárias por orientação do 
Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais, exi-
gindo a redução dos juros e a reordenação 
da política agrícola. 

11 DE MARÇO
2001 - Vazamento de cerca de 8 mil litros de 
óleo diesel da distribuidora de combustível 
Ipiranga armazenados no Auto Posto Pego-
raro atinge o Rio Cascavel.
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CHARGE

Quando foi que o ser 
humano se tornou tão 
desumano? Desde sá-
bado, Cascavel, o Para-
ná e boa parte do Bra-
sil vive um lockdown 
doloroso e que apesar 
de ter uma data para 
acabar, não nos dá essa 
certeza diante do quadro que vivemos. 

Mas, não se engane. A culpa disso não é 
do vírus. É das pessoas. 

É a falta de responsabilidades das pes-
soas que deram força a um vírus muito 
transmissível e letal. 

Desculpas esfarrapadas, dinheiro rou-
bado na pandemia, péssimos exemplos de 
governantes, falta de uma política única e 
de uma diretriz de combate que fosse na-
cional, demora injustifi cável para com-
prar vacinas, negacionismo e por aí vai. 

E por trás de tudo isso, não há um vírus. 
Há pessoas, dentro de casa e dentro das se-
des de governos. 

Pessoas tomam decisões todos os dias. 
E foram muitas decisões imbecis que ma-
taram mais de 250 mil pessoas no Brasil. 
Decisões que partem desde os governantes 
quando são relapsos, corruptos ou aco-
modados, até o cidadão dentro de casa 
quando resolve fazer uma festa em plena 

pandemia. 
O que estamos assis-

tindo esta semana em 
Cascavel, no Paraná e 
por muitos cantos des-
se Brasil gigantesco é 
mais um capítulo de 
como se agrava a mi-
séria humana, levando 

mais famílias ao luto, pequenos comer-
ciantes à falência e os mais pobres à fome 
e ao desemprego. A degradação da espécie 
humana literalmente segue seu curso.

Nós não entramos em colapso de uma 
hora pra outra. Não faltaram avisos. 
Quantas notícias, quantos relatos, quan-
tos artigos e reportagens que toda a im-
prensa publicou, inclusive nós aqui no 
Preto no Branco, alertando, apelando, 
explicando os perigos desta pandemia, os 
cuidados. Ainda assim, muitos escolhe-
ram deliberadamente o caos. 

O custo das escolhas que foram feitas 
agora começa a recair sobre todos nós. O 
que temos a fazer agora é respirar fundo, 
viver um dia de cada vez, dar a mão ao 
próximo. Como pessoas de fé, precisamos 
acreditar que a vacina nos salvará, mesmo 
que isso demore. Até lá, precisamos man-
ter a sanidade mental e evitar o adoeci-
mento. Cuide-se. 

PRETO NO BRANCO E O LEITOR

Sandra Márcia Neves, gerente da Gold Finger, sempre acompanhando o PRETO NO BRANCO

EDITORIAL

A culpa é 
das pessoas

NA HISTÓRIA
A SEMANA
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Comandado pelo grupo do deputado federal Hermes Frangão Parcianello, o MDB é considerado o 
partido da base do prefeito Leonaldo Paranhos mais prestigiado. Além dos vereadores Edson Souza 
e Josias do Interlagos, a sigla tem os ex-parlamentares Roberto Parra e Josué Souza nomeados em 
setores importantes do governo. É esperado para breve o retorno de Walter Parcianello ao comando 
da Secretaria de Esportes, pasta que será desmembrada da Cultura. O time de emedebistas acaba 
de ser reforçado pela nomeação de Madson Oliveira (foto), comunista que deixou o PCdoB e é o novo 

coordenador estratégico do Território Cidadão. Ele concorreu a vereador (739 votos) e já foi  Diretor de Assuntos Comunitários, 
Chefe de Gabinete, Secretário de Planejamento e Diretor de Comunicação. 

A equipe tem ainda Robson Macanhão, Fão, Silvana Benvindo e Mauri Schaffer. Como principais 
tarefas está a realização do Governo no Território, consistindo em levar serviços da prefeitura, 
por uma semana, em cada um dos territórios. Outra meta é colocar a Estação da Cidadania em 
funcionamento e fortalecer o Programa Agricultura Urbana. Nesta quinta-feira (4), o Diário Ofi -
cial publicou a designação do ex-vereador Mauro Seibert (foto), do Progressistas, novo reforço 
do time de Madson. Ele é servidor de carreira e foi remanejado da Secretaria de Agricultura.

Enquanto comemora a liberação de R$ 1,6 milhão 
para retomada de obra no Colégio Wilson Joffre, 
o deputado Gugu Bueno (PL), fi cou sabendo, pela 
coluna, de rumores circulando nos bastidores polí-
ticos dizendo que ele estaria atritado com o federal 
Fernando Giacobo, dirigente estadual do partido. 
Gugu nega qualquer animosidade e diz que os dois 
chegam a conversar três vezes na semana. O parla-
mentar crê se tratar de bobagem.

Com as sessões da segunda e terça passadas suspen-
sas por conta da pandemia, os vereadores Lílian Porto 
(PT) e Serginho Ribeiro (PDT) foram debater o “lockdown” 
com a jornalista Laís Laíny, na Catve. Embora a petista 
seja favorável e o pedetista contrário ao fechamento radi-
cal do comércio, ambos condenaram o uso midiático que 
gestores públicos fazem da pandemia. Também recrimi-
naram os abusos com aglomerações, defendendo fi scali-
zação rigorosa. Lílian (foto) desafi ou o prefeito Leonaldo 
Paranhos a dar incentivo fi nanceiro ao pequeno empre-
endedor proibido de vender, mantendo tudo fechado pra 
valer, incluindo supermercados.

Na edição passada (26), a coluna repercutiu informação divulgada 
no Microfone Aberto/ Massa FM, do âncora Valdomiro Cantini. O 
radialista e convidados, entre os quais o médico Miroslau Bailak, 
fi zeram comentários positivos aos esforços de empresários na 
busca das autorizações legais para comprar vacina da covid-19, 
contribuindo na agilização da imunização. O empresário Daniel Ro-
cha, da Ilumisol, foi citado de forma elogiosa como preocupado em 
contribuir, mérito destacado neste espaço de Preto no Branco.  Em 
nenhum momento houve menção à tentativa de vantagem indevida 
como “furar fi la” ou qualquer burla à legislação. Na última terça-feira, 
a propósito, o Congresso aprovou autorização a negociações entre 
iniciativa privada e laboratórios. A princípio, faltando ainda a sanção 
do presidente Jair Bolsonaro, o comprador que adquirir imunizante 
destinará metade da compra ao SUS, dispondo do restante na vaci-
nação gratuita de funcionários, ou repassando a instituições creden-
ciadas, tudo dentro das normas regulamentares. 

Dez municípios brasileiros conseguiram equipamentos e doses extras da vacina Covid. Cas-
cavel está entre eles não porque tenha havido articulação política. O principal argumento de 
convencimento apresentado ao Ministério da Saúde foi um relatório com os números do caos. 
Ponto a favor do secretário Thiago Stefanello e equipe. Pena que sua saída do cargo pareça 
irreversível. O prefeito Leonaldo Paranhos terá difi culdades de encontrar substituição à altura.

Competência e números

MDB emplaca Madson 

Xodó de Paranhos 

Besteira de maluco

Vereadora 
faz desafi o 

Com exceção do presidente Alécio Espínola e secretário Aldo-
nir Cabral, os demais vereadores que participarem nesta sex-
ta, às 9h30, da sessão extraordinária estarão fora do plenário. 
Pelo sistema remoto eles darão autorização ao prefeito Leo-
naldo Paranhos para comprar 100 mil doses de vacina contra 
a covid-19. O Paço tem pressa na imunização e mantém ne-
gociações com laboratórios. Pelos orçamentos preliminares a 
dose única custa 33 dólares. Paranhos pediu ajuda fi nanceira 
aos integrantes do G8 (Acic, Amic, CDL, Sindilojas, OAB, Socie-
dade Rural, Sinduscon/Oeste e Sindicato Rural).

Atrás dasvacinas

Ilumisol desmente 

☆ A vereadora Beth Leal (Republicanos) 
voltou satisfeita de Curitiba onde esteve 
semana passada acompanhada do cole-
ga Professor Santello (PTB). Ao lado do 
presidente da Fundetec, Alcione Gomes, 
trataram da criação de colégio agrícola na 
Agrotec. Ela pediu à coluna para enfatizar 
que foram usadas duas diárias somando 
pouco mais de R$ 900,00 no total, custo 
benefício valendo a pena. Feito o registro.

☆ Defensor intransigente do “lockdown”, 
o vereador Edson Souza (MDB) não fi -
cou no discurso. Ele colocou o whatsapp 
98816-9234 ao dispor de quem quiser 
denunciar aglomerações e o descumpri-
mento das medidas sanitárias contra a 
propagação da covid-19. Contato com si-
gilo garantido, assegura.

☆ Não está bem certo que tenham feito 
as pazes, mas o polêmico Sérgio Ricardo 
e o não menos enfezado Leonaldo Para-
nhos voltaram a conversar. Terça-feira o 
radialista da Estúdio FM ouviu o prefeito 
de Cascavel avaliar a situação difícil da 
saúde municipal. Há meses o gestor não 
concedia entrevista no programa Cidade 
Aberta. Que haja paz!

☆ Mal esquentou cadeira na bancada do 
Jornal Tarobá, o apresentador Ivan Luiz 
Schneider teve que se afastar depois de 
testar positivo para covid-19. Orientado 
pelo experiente médico Miroslau Bailak, 
ele está em casa e passa bem.

☆ Contrariando expectativas de bastido-
res, o ex-diretor da Secretaria de Assis-
tência Social, Emílio Martini, até agora 
não foi chamado de novo à equipe do pre-
feito Leonaldo Paranhos. Ele concorreu a 
vereador, atendendo pedido do alcaide. E 
trabalhou bem na primeira gestão, ao lado 
do secretário Hudson Moreschi, contra 
quem disputou votos na eleição passada. 
Por meritocracia, é pouco provável que te-
nha sido fritado. Deve ser mesmo esque-
cimento temporário.

☆ Os vereadores Tiago Almeida, Josias 
Souza e Sadi Kisiel estão no estaleiro por 
conta da covid-19. Eles testaram positivo 
e saíram de circulação. Segundo a im-
prensa, familiares do Policial Madril e um 
assessor do Dr. Lauri estariam na mesma 
situação, porém os dois políticos passam 
bem. Melhoras a todos.

☆ Em Cascavel médicos da Associação 
Médica de Cascavel se organizam para 
atender de graça pacientes com sintomas 
da covid. Numa parceria com a constru-
tora Saraiva de Rezende, que cedeu uma 
sala para o atendimento voluntário a qual-
quer pessoa que esteja apresentando sin-
tomas. Os profi ssionais são adeptos do 
tratamento precoce com medicamentos 
Ivermectina, Cloroquina, Azitromicina e 
Zinco. As farmácias básicas da prefeitu-
ra têm estoques dos produtos e exigem 
receituário. Interessados devem ir até 
a sala, no Edifício Sylvio Kissula, na Rua 
Erechim, em frente a Transitar. 

 jornalismo@pretonobranco.com.br

A equipe tem ainda Robson Macanhão, Fão, Silvana Benvindo e Mauri Schaffer. Como principais 
tarefas está a realização do Governo no Território, consistindo em levar serviços da prefeitura, 
por uma semana, em cada um dos territórios. Outra meta é colocar a Estação da Cidadania em 

POLÍTICA
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Desde que iniciou o atendimento a pacientes com suspeita de covid-19, 
o Hospital Costa Cavalcanti em Foz do Iguaçu, já deu alta a mais de 600 

pacientes que estiveram internados por conta do novo coronavírus. 
O hospital é mantido pela Itaipu Binacional.

O deputado Sérgio Souza (foto) é o 
novo presidente do MDB do Paraná. 
Ao seu lado, no cargo de tesoureiro 
do partido, foi nomeado o prefeito de 
Jesuítas e candidato a presidente da 
AMP (Associação dos Municípios do 
Paraná), Júnior Weiller. O partido está 
presente em todos os 399 municípios 
do Estado com 30 prefeitos (as), 
bem como dois deputados 
federais e dois deputados 
estaduais. 

Recuperados

Novo comando 
O deputado Sérgio Souza (foto) é o 
novo presidente do MDB do Paraná. 
Ao seu lado, no cargo de tesoureiro 
do partido, foi nomeado o prefeito de 
Jesuítas e candidato a presidente da 
AMP (Associação dos Municípios do 
Paraná), Júnior Weiller. O partido está 
presente em todos os 399 municípios 
do Estado com 30 prefeitos (as), 
bem como dois deputados 
federais e dois deputados 

Novo comando 

Coluna publicada 
simultaneamente em 20 jornais 

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

“Seguimos lutando em Brasília na questão da cobrança do ICMS de 
produtos como energia elétrica e petróleo. Deste ativo do Paraná 
que não recebe ICMS pela geração de 25% da energia hidrelétrica. 
Equivalente a mais de R$ 600 milhões/ano, sufi ciente para construir 
todos os anos 300 novas creches, garantindo vagas para 60 mil 
crianças” – do deputado Gustavo Fruet (PDT).

ICMS da energia
Números do Instituto Paraná Pesquisas apontam a avalia-
ção do governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre ótima e 
boa, o governo teve 34%, de ruim é péssima (40,6%) e regular 
(23,7%). Aprovaram somaram 46,3% e desaprovam, 49%.  O 
instituto entrevistou 2080 eleitores de 26 estados em 196 
cidades entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, O grau 
de confi ança é de 95% e a margem de erro é de 2%  

Avaliação

O Senado aprovou projeto de lei que 
cria o Fundo de Investimento nas 
Cadeias Produtivas Agroindustriais 
(Fiagro) que permitirá que investidor, 
nacional ou estrangeiro, possa dire-
cionar seus recursos ao setor agrope-
cuário, diretamente para aquisição de 
imóveis rurais ou indiretamente para 
aplicação em ativos fi nanceiros atre-
lados ao agronegócio. A expectativa 
do mercado fi nanceiro é captar até R$ 
1 bilhão ao fi nal do primeiro semestre 
de funcionamento do fundo.

A Fomento Paraná retomou a movimen-
tação de contatos com os municípios 
para formalização de parcerias com as 
prefeituras, associações comerciais e 
outras entidades, para ampliar a oferta 
de crédito aos empreendedores infor-
mais, de micro, pequeno e médio porte. 
A agência está presente em 246 cidades 
com agentes de crédito e em 58 com 
correspondentes, com um total de 265 
postos de atendimento.

Já começou a circular o livro “Euclides Scalco – O homem, seu 
tempo e sua história”, que resgata a trajetória de um persona-
gem que mergulhou de corpo e alma na política paranaense. 
Coube a Marcos Antonio Bastiani, sobrinho de Scalco, arquite-
to e autor de outros três livros, a tarefa de costurar uma narra-
tiva minuciosa e envolvente que muito revela da persona em 
suas incansáveis lutas e também do cenário institucional que 
moldou o Paraná e o Brasil nas últimas décadas.

Com mais de 10% da área já colhida e 
o pico da colheita entre março e abril, 
a perspectiva é de que sejam colhi-
dos 2,17 milhões de toneladas de 
soja nos Campos Gerais. Trata-se de 
um valor um pouco inferior ao colhi-
do na safra passada (2019/2020), 3% 
menor, quando o recorde de 2,24 mi-
lhões de toneladas colhidas nos 19 
municípios abrangidos pela regional 
do Departamento de Economia Rural 
da Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento. 

Seis anos após serem denunciados 
pela Lava-Jato, João Vaccari Neto 
e Renato Duque foram condenados 
na pela 13ª Vara de Curitiba sob a 
acusação de lavagem de dinheiro. 
O juiz federal Luiz Antônio Bonat 
condenou o ex-tesoureiro do PT a 
seis anos de prisão e o ex-execu-
tivo da Petrobras a pouco mais de 
três.  Ambos poderão recorrer em 
liberdade.

A Renault em São José dos Pinhais anunciou investimento de R$ 1,1 bilhão na 
atualização de seu portfólio de produtos. Estão nos planos da empresa renovar 
a gama de carros que já produz, trabalhar em um motor turbo e lançar dois ve-
ículos elétricos. “Mesmo num cenário de muitos desafi os, fi co feliz em poder 
anunciar que seguimos investindo na atualização dos nossos produtos no Bra-
sil”, destaca Ricardo Gondo, presidente da montadora no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro criticou o fechamento do comércio, me-
dida adotada por vários Estados. “Hoje, ao fecharem o comércio e 
novamente te obrigar a fi car em casa, vem o desemprego em massa 
com consequências desastrosas para todo o Brasil”, disse Bolsonaro 
nas redes sociais. Nos últimos dias, Rio Grande do Sul, Paraná, San-
ta Catarina, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Ceará, Goiás, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte restringiram a circulação 
de pessoas, fecharam lojas e em alguns casos decretaram lockdown.

Fiagro

Fomento

  Livro do Scalco

Soja

Condenados

Investimento

Desemprego

Registro da entrega da homenagem ao general Silva e Luna

O presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 
Ney Patrício (PSD), homenageou o diretor-geral de 
Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, pelas ações es-
truturantes na cidade.  “A homenagem representa a 
gratidão dos 15 vereadores para a gestão Silva e Luna, 
responsável por investimentos de grande porte em 
obras fundamentais, que vão garantir futuramente uma 
economia estável em nossa cidade”, afi rmou.

O New York Times não per-
doa Moro. “(A Lava Jato) 
foi vendida como a maior 
operação anticorrupção do 
mundo, mas se tornou o 
maior escândalo judicial da 
história”, apontou o jornal 
americano. Escreveu ainda 
sobre “a corrupção do sis-
tema judicial” no Brasil, pu-
blicando que “Sergio Moro 
e procuradores perverte-
ram” instituições para agir 
acima da lei. “Moro usou 
métodos em fl agrante vio-
lação do estado de direito. 
Como recompensa, rece-
beu o cargo de ministro da 
Justiça”. Em suma, “nas 
últimas semanas, o lado 
sombrio da Lava Jato foi 
exposto, desnudado, e se 
espalhou um profundo de-
sencanto com a chamada 
justiça de Curitiba”.

Homenagem Desgaste

“Não há razão para o governo vacinar quem tem 
plano de saúde”, disse líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), 
que defendeu o projeto que autoriza os esta-

dos, os municípios e o setor privado a adqui-
rirem vacinas contra a covid-19 com registro 

ou autorização temporária de uso no Brasil.

Vai que é tua

“Seguimos lutando em Brasília na questão da cobrança do ICMS de 
produtos como energia elétrica e petróleo. Deste ativo do Paraná 
que não recebe ICMS pela geração de 25% da energia hidrelétrica. 
Equivalente a mais de R$ 600 milhões/ano, sufi ciente para construir 
todos os anos 300 novas creches, garantindo vagas para 60 mil 
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VESTIBULAR  UNIVEL 2021

VAMOS 
FALAR DE 

FUTURO

INSCRIÇÕES ONLINE

U N I V E L . B R 4 5  9 8 8 0 1 . 7 8 8 5

GRADUAÇÃO

EAD

Administração   noite

Agronomia   noite

Arquitetura e Urbanismo   noite

Biomedicina   manhã / noite

Ciências Contábeis   noite

Design Gráfico   noite

Direito   manhã / noite

Educação Física   noite

Engenharia Civil   noite

Engenharia Mecânica   noite

Engenharia de Produção   noite

Fisioterapia   manhã / noite

Gastronomia   manhã / noite

Gestão Comercial   noite

Medicina Veterinária   manhã / noite

Nutrição   manhã / noite

Odontologia   noite

Psicologia   manhã / noite

Publicidade e Propaganda   noite

Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas   noite

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Pedagogia   Licenciatura

Processos Gerenciais

Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing
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TISSIANE MERLAK | Cascavel
Desde que as mulheres resolve-
ram ‘queimar seus sutiãs’ decla-
rar sua independência a moda 
foi ser dona de si, ter seu próprio 
dinheiro, seguir carreira e aderir 
às modernidades que a vida lhes 
apresentava: máquina de lavar 
roupas, louça, comida embalada, 
e tantas outras que surgiram com 
o tempo.

Mas, uma leva dessas mulheres 
que se dedicaram durante anos 
ao seu sucesso pessoal tem fei-
to o chamado ‘caminho inverso’. 
Elas, por opção, estão voltando 
aos lares para cuidar da casa, do 
marido, dos filhos. São as antigas 
‘Amélias’ e que hoje são denomi-
nadas Mulheres Virtuosas. Nesta 
edição do Preto no Branco, em 
comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher – celebrado na 
próxima segunda-feira (08), con-
versamos com três mulheres que 
deixaram suas vidas para com-
partilhar com àqueles que elas 
mais amam, seus dias.

“Foi um chamado de Deus”
Por mais de 10 anos Marisa de 
Paiva Monteiro trabalhou fora 
como vendedora, garçonete, bar-
tender, e muitas vezes com dois 
empregos para ter seu sustento e 
crescimento profissional. Ao lon-
go desses anos todos, Isa, como é 
conhecida pelos amigos, conhe-
ceu o Eduardo, seu esposo. “Sem-
pre senti no meu coração que 
trabalharia até termos a graça de 
sermos pais. Sempre deixei esse 
desejo ao meu esposo, de cuidar 
dos nossos filhos em tempo in-
tegral e assim, desde a primeira 
gestação, ele já estava ciente que 
seria o provedor do nosso susten-
to. Ele sempre me apoiou”.

A decisão, segundo ela, foi algo 
vindo de Deus. “Decidi mudar 
acreditando ser um chamado 
de Deus. Penso que Ele o faz a 
todas nós, esposas e mães, mas 
cada uma responde conforme 
a necessidade nos permite. Tive 
o exemplo da minha mãe, que 
cuidou integralmente da nossa 
família”.

Quando a primeira filha, Geo-
vana, chegou, Isa disse que mes-
mo sendo um desejo no seu co-
ração, relutou um pouco ao abrir 
mão de tudo. “Recebi algumas 
propostas para voltar ao merca-
do de trabalho, até tentei, mas 
ver a dependência e a necessi-
dade que aquele anjinho tinha, 
reacendeu em mim o chamado e 
Deus foi moldando meu coração, 
até que deixei cumprir a vontade 
d’Ele em nossas vidas”.

Questionada em relação a 
como a sociedade, sejam fami-
liares ou amigos, viram a mudan-
ça na vida dela, Isa disse que no 
começo foi bem difícil. “Vivemos 
em uma sociedade consumista, 
em que o ter é uma necessidade 
e vai além do que é necessário. 
Mas aos poucos fui me reeducan-
do e aprendendo. Não sofri nem 
sofro preconceito por ser mãe e 
esposa”. 

Sobre a valorização da mulher, 
ela diz que ser mulher é um dom 

As mulheres 
‘virtuosas’ 

Elas deixaram de lado a vida profissional para cuidar
 da casa, do marido e dos filhos

pouco tempo esse lado da mu-
lher se dedicar à família tinha 
caído em desuso. “Percebo que 
há um movimento recente con-

de Deus. “Penso que a sociedade 
moderna deturpou o privilégio 
da mulher poder viver de forma 
plena a vida de mãe e esposa. 
Essa é uma das primeiras neces-
sidades para a criação de uma 
boa sociedade”.

“Minha família foi e é o meu su-
porte”
Formada em secretariado execu-
tivo, a Nadia Maria Fellini de Luca 
decidiu com o esposo, Anderson, 
parar de trabalhar por um tempo 
depois do segundo filho. Ela já ti-
nha a Isabela e o Rafael quando 
resolveu sair do seu trabalho de 
sete anos na Coodetec. “Quando 
o Rafa tinha dois meses saí de um 
lugar que eu amava, tinha um sa-
lário muito bom, mas passava o 
dia todo longe das crianças. Isso 
em 2010. Aí em dezembro des-
cobri que estava grávida. Meu 
presente surpresa, a Ana Clara, 
estava a caminho”. 

Nesse momento o casal de-
cidiu que ela não iria trabalhar 
fora, já que teriam três crianças 
pequenas – de 6 anos, um ano e 
meio e um bebê.  “Quando de-
cidi parar tive o apoio de todos, 
tanto dos meus amigos quanto 
da minha família, que foi meu 
suporte”.

Questionada sobre o incentivo 
da sociedade no fato da mulher 
ser ‘dona do seu nariz, indepen-
dente’, Nadia comenta que até 

CASCAVEL

trário, onde elas estão sentin-
do mais esse lado mãe, dona de 
casa, esposa, e acima de tudo, 
se sentindo felizes ao fazer esse 

papel sem se importar com o 
preconceito. E mais ainda, não se 
culpando em gostar disso, de po-
der viver a vida com mais leveza”.

Apaixonada pela família, ela 
conta que não pensa em voltar 
ao mercado de trabalho. 

Sobre a valorização da mulher, 
ela disse que a função de mãe e 
esposa é tão ou mais importante 
que qualquer outra. “Demorou 
um tempo para eu entender que 
o meu papel na nossa família é 
fundamental. Talvez seja muito 
mais valioso para a sociedade 
que eu esteja em casa, junto com 
meus filhos todos os dias, edu-
cando e os colocando no cami-
nho do bem e na parte espiritual 
também. Acredito que essa fun-
ção é muito relevante”.

“Quando decidi parar, ninguém 
acreditou”
Inspirada na mãe Rosa, que des-
de sempre trabalhou duro para 
cuidar dela e do irmão, Michelle 
Sauer começou a trabalhar mui-
to jovem. “Com 18 anos eu passei 
no concurso da Unioeste e, ainda 
quando fazia faculdade de enfer-
magem já comecei a trabalhar na 
área”.

A vida corrida da enfermeira se 
uniu a do médico pediatra Júlio, e 
depois de um tempo, com a che-
gada da terceira filha, ela também 
decidiu parar por um tempo. “Foi 
logo que começou a pandemia. 
Vi a dificuldade enorme da mi-
nha filha Jade, de sete anos, em 
seguir seus estudos. Percebi que 
ela iria repetir de ano, tentamos 
professor particular, tudo, e ela 
não avançava. Eu estava grávida 
e, como trabalhava no Hospital 
Universitário eles me afastaram”.

E foi nesse tempo que ela per-
cebeu que sua presença em casa 
era fundamental naquele mo-
mento. “Eu sempre fui muito ati-
va, ninguém acreditou quando 
eu disse que iria pedir licença 
para ficar um tempo em casa”.

Já na gestação ela viu a mudan-
ça na família. “Eu sempre traba-
lhei, sempre. Mas precisava dar 
esse tempo para mim, para meus 
filhos e para meu esposo. Meus 
dois filhos menores já estavam 
cansados da vida corrida que tí-
nhamos. Eles acordavam antes 
das 7 horas da manhã, tomavam 
café e já iam para a escola. Só via 
eles no fim do dia. Vi que eles es-
tavam, de certa maneira, ficando 
sem o pai e sem a mãe no mo-
mento mais importante da vida 
deles, que é a infância. Perdi com 
meus dois primeiros filhos todas 
as coisas que as mães recordam, 
como o caminhar, o falar. Isso 
eles aprenderam na escola e já 
chegaram em casa fazendo”.

Segundo Michelle, o fato do 
esposo conseguir prover o lar e 
a apoiar, é muito importante na 
decisão. “Felizmente hoje o Ju-
lio consegue nos proporcionar o 
que precisamos e eu estou aqui, 
cuidando de tudo. Pra mim, não 
tem nada mais compensador 
que eu preparar o almoço e meu 
filho de três anos dizer: está de-
licioso”.

Marisa de Paiva Monteiro e o esposo Eduardo com os filhos: “Decidi mudar acreditando ser um chamado de Deus” 

Nadia Fellini de Luca e o marido Anderson com os filhos: “Quando decidi 
parar tive o apoio de todos” Divulgação

Michelle Sauer e o marido Júlio com os filhos: “Precisava dar esse tempo 
para mim, para meus filhos e para meu esposo” Divulgação
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Conter a súbita evolução do con-
tágio pelas variantes do vírus 
SARS-CoV-2, da ocupação de lei-
tos hospitalares à beira do caos 
e do crescente número de óbitos 
decorrentes da infecção viral não 
são responsabilidade apenas das 
autoridades públicas municipais, 
estaduais, federais e mundiais.

São, sim, de todos eles e de 
cada um nós.

Para comprovar como a trans-
missão da doença ganhou velo-
cidade basta ver que no dia 31 
de dezembro de 2020, o Paraná 
somava 413.412 casos confirma-
dos. Dois meses depois, o boletim 
da Secretaria de Estado da Saúde 
do último dia de fevereiro indicou 
642.425 casos. 

Em dois meses, foram 229.013 
novas ocorrências de Covid-19, 
mais da metade do acumulado 
nos primeiros dez meses da pan-
demia. A curva de mortes segue a 
mesma toada de verticalização. 
O Paraná fechou 2020 com 7.912 
óbitos. No domingo (28) passado, 

Apenas nos dois primeiros meses 
de 2021, o Paraná registrou 3.699 
óbitos decorrentes de compli-
cações causadas pela infecção 
do novo coronavírus. O número 
equivale a 46,7% do total de mor-
tes (7.912) informadas nos dez 
meses da pandemia em 2020. 

Combater a covid é dever 
de todos nós e de cada um 

O Paraná fechou 2020 com 7.912 óbitos. Em apenas 
dois meses de 2021, chegou a 11.581 mortes

O índice de ocupação de UTIs adultas para pacientes 
do SUS cresce rápido e é o maior de toda pandemia

As normas também passam 
pelo uso de máscaras de forma 
adequada e a constante higieni-
zação das mãos, seja com água e 
sabão ou com álcool emgel. Sair 
de casa apenas quando for inevi-
tável é outra importante decisão. 
Nem todos concordam com as 
restrições, que impactam na eco-
nomia.

A opção pelo endurecimento 
das medidas se deu por absoluta 
necessidade, pois não interessa 
a ninguém com responsabilida-
de provocar causar prejuízos e 
impedir que a roda da economia 
deixe de girar. Uma forte razão foi 
a alta ocupação dos leitos hospi-
talares.

A taxa de ocupação das UTIs no 
Paraná, no último dia de feverei-
ro, foi de 96%. Segundo o secretá-
rio estadual da Saúde, Beto Preto, 
aumentou o tempo de perma-
nência dos pacientes hospitali-
zados. Outro detalhe informado 
pelo secretário foi o aumento de 
jovens hospitalizados.

chegou a 11.581.
Da mesma forma como a trans-

missibilidade foi acentuada, a le-
talidade também foi: 3.669 óbitos 
em janeiro e fevereiro represen-
tam 46,3% do acumulado de 
maio a dezembro de 2020. As au-
toridades sanitárias afirmam que 
o Brasil e o Paraná chegaram no 
pior momento da pandemia.

O fenômeno não se restringe 
ao Paraná. No Brasil, passou de 
7,563 milhões para 10,517 mi-
lhões de casos e de 192,6 mil óbi-
tos para 254,2 mil. No mundo, 
os números foram de 81.159.096 
casos e 1.791.246 mortes para 
113.315.218 confirmações e 
2.517.964 óbitos. 

O primeiro passo para conter a 
transmissão da doença é respei-
tar as regras básicas. Não bastam 
decretos, por mais assertivos que 
sejam, se não houver respeito ao 
que estabelecem. As regras para 
desacelerar o contágio são sim-
ples, conhecidas e começam por 
evitar aglomerações.

O Paraná fechou fevereiro com 
11.581 vidas perdidas para a do-
ença em praticamente um ano. 
Dos 399 municípios do Paraná, 
foram registrados óbitos em 383. 
A doença ceifou a vida de 229 
profissionais de saúde, sendo 45 
médicos e 63 enfermeiros. Por 

regional de Saúde, a Metropo-
litana de Curitiba tem a maior 
quantidade de baixas. São 4.627, 
cerca de um terço do total do es-
tado. A 17ª Regional de Londri-
na, saltou de 657 óbitos em 2020 
para 1.006 em fevereiro deste 
ano.

PANDEMIA HOSPITAIS

Mais de 31% dos óbitos 
ocorreram em dois meses

O Paraná fechou fevereiro com 
o índice de ocupação dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) exclusivos para pacientes co-
vid-19 adultos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) mais alto de toda a 
pandemia. A média estadual che-
gou a 96% no último final de sema-
na. Em agosto de 2020, até então o 
auge da crise sanitária no estado, a 
ocupação média no dia 31 era de 
71%. Na época, o número de UTIs 
era menor, 1.101. Agora são 1.301.

Na macrorregião Oeste, de Foz 
do Iguaçu e Cascavel, no domin-
go passado a ocupação bateu em 
98%. No último dia de agosto do 
ano passado era 62%. Das atuais 
229 UTIs, 225 estavam ocupadas 
no último dia de fevereiro. O me-
nor índice foi registrado na ma-
crorregião Norte, de Londrina, 
com 93%. Das 221 vagas, 15 esta-
vam disponíveis. No último dia 
de agosto de 2020, a ocupação era 
58%. Tinha 206 leitos, agora são 
221.

Crescimento acelerado
O crescimento do número de pa-
cientes com necessidade de inter-
namento em UTIs foi repentino e 
acelerado. No dia 31 de janeiro 
deste ano, a média de ocupação 
no Paraná era de 81% e a quan-

tidade de leitos disponíveis era 
menor, 1.221. Na região Noroeste, 
de Maringá, a média no final do 
primeiro mês do ano era de 82%. 
No último final de semana foi de 
94%. Atualmente são 164 UTIs na 
macrorregião. Há um mês eram 
dez a menos.

A macrorregião Leste, de Ponta 
Grossa e Curitiba, encerrou janei-
ro com 82% dos 671 leitos de UTIs 
ocupados. No último dia de feve-
reiro, 97% dos 688 leitos estavam 
com pacientes. No dia 31 de agos-
to do ano passado, a taxa de ocu-
pação dos 601 leitos era de 81%. A 
iminência de saturação completa 
dos leitos de UTI no Paraná foi 
derradeira para o fechamento do 
comércio, a suspensão das aulas 
e a restrição à circulação de pes-
soas.

O diretor de Gestão da Saúde 
do Paraná, Vinícius Filipak, afir-
mou que a previsão mais pessi-
mista para a ocupação de leitos 
hospitalares, de 92,8%, foi supe-
rada, embora tenham sido im-
plantados 1.285 leitos de UTIs e 
1.865 clínicos exclusivos para co-
vid-19. Segundo ele, a letalidade 
da doença é de40% para pacien-
tes de UTI e 23% dos hospitaliza-
dos, “podendo chegar a 30% se a 
taxa de transmissão não baixar”.

Ocupação dos leitos de 
UTI chega a 96% no PR 

Crédito: Diário dos Campos Texto:  Walter Téle  Menechino Infografia: Tusa Vozivoda

GERAL
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E m janeiro de 1835, um exército 
de rebeldes toma Belém e as-
sume o governo. É a vitória da 
Cabanagem, “o mais notável 
movimento popular no Bra-

sil, o único em que as camadas populares 
conseguiram ocupar o poder em toda uma 
Província” (Caio Prado Jr, Evolução Política 
do Brasil).

Na Bahia, ainda em janeiro, ocorre uma 
grande insurreição de escravos que une 
cativos de diversas procedências: malês, 
haussás, jejes e tapas.

Acontecimentos por todo o país e no 
mundo terão refl exos importantes para a 
colonização do Oeste paranaense. É um 
período de avanço revolucionário do libe-
ralismo, que ao receber o apoio das massas 
oprimidas vai impondo o capitalismo rapi-
damente. 

No Sul, a expansão do controle inglês so-
bre o Rio da Prata e os sinais de interesse na 
Argentina e Paraguai de aproveitar as áreas 
incultas do Oeste brasileiro soaram como 
um sinal de alerta para as autoridades bra-
sileiras.

Aguiar defende a região 
Ao se pronunciar na Assembleia Provincial 
de São Paulo, o presidente (governador) 
paulista, coronel Rafael Tobias de Aguiar, 
pediu apoio para o precário povoamento 
dos Campos de Guarapuava para que pu-
desse ir além, ocupando também os Cam-
pos de Palmas.

Isto, como disse, “para evitarem-se con-
testações com os vizinhos, que no volver 
dos anos podem suscitar as pretensões 
que tiveram sobre Vila Rica e Guaíra outro-
ra destruídas pelos nossos antepassados” 
(José Jacinto Ribeiro, Cronologia Paulista).

Era uma proposta importante de apro-
veitamento do interior do atual Paraná, 
cuja população ainda reduzida passava a 
ampliar seus negócios e a intensifi car sua 
força reivindicativa no âmbito institucio-
nal, sem armas, enquanto a Cabanagem 
derramava sangue no Norte e no Rio Gran-
de do Sul os farrapos tomavam Porto Ale-
gre.

Farroupilhas e esfarrapados
Declarando independência do governo 
central do Império brasileiro, a Revolução 
Farroupilha propõe a República e a aboli-
ção da escravatura. Arrastando-se por uma 
década, sua fase armada será o mais longo 
e sangrento confl ito fratricida antes da afi r-
mação do Brasil como nação unifi cada. 

O ano de 1836 é de grande importância 
para o fortalecimento da Província de São 
Paulo, da qual faziam parte o atual Paraná 
e o Oeste de Santa Catarina. Contribui para 
isso o relato de um ataque rebelde na ma-
nhã de 1º de maio de 1836.

Uma tática de sucesso usada pelos co-

ronéis era fazer pedidos de recursos fi nan-
ceiros e militares relatando ameaças indí-
genas. Os recursos que vinham serviam 
para expulsar os índios das terras que ocu-
pavam e estruturar as grandes fazendas de 
criação.

O relatório do ataque a Guarapuava em 
1836 chega a ser até risível: menciona que 
os participantes da ofensiva “eram em nu-
mero de 54 indivíduos, algumas mulheres 
e um recém-nascido”. Seriam os “esfarra-
pados” paranaenses.

Mais: o ataque foi delatado antecipada-
mente, todos estavam preparados para a 
ação e consta que nenhum militar se feriu, 
a não ser um voluntário que disse ter rece-
bido fl echada num braço.

O poder paulista
O ponto mais importante dos debates so-
bre o futuro Paraná travados no parlamen-
to paulista se referia a opções ferroviárias. 
Já cogitado o trecho São Paulo–Santos, 
também havia estudos de mais trechos, 
também ao Norte, Sul e Oeste.

João da Silva Machado, o futuro Barão 
de Antonina, recebendo as notícias sobre 
movimentos rebeldes, intensifi ca a ação 
parlamentar, aproveitando-se do temor do 
governo imperial de que as revoltas de es-
cravos ao Norte e a rebelião dos liberais far-
roupilhas no Sul contaminassem a Nação.

Machado defendeu a ocupação rápida 
do Oeste paranaense e o aperfeiçoamento 
da Estrada da Mata para a plantação de no-
vos núcleos coloniais, ações que historica-
mente vão preparar a futura força econô-
mica paulista.

“(...) estamos diante de um processo de 
fortalecimento do poder do grupo em tor-
no de Vergueiro, Feijó, Paula Souza, Tobias 
de Aguiar e Machado. O período Regencial 
marcou a ascensão de membros deste gru-
po a nível nacional, na fi gura de Regentes. 
Aqui está a chave para se compreender de 

que maneira a elite política de São Pau-
lo começou a se destacar e ultrapassar as 
fronteiras de sua província” (Luiz Adriano 
Gonçalves Borges, Senhor de Homens, de 
Terras e de Animais).

Colonização ou guerra
Diante do descaso das autoridades do Im-
pério com as demandas locais, de Norte 
a Sul fermentavam focos da futura Revo-
lução Liberal. A resposta do governo foi a 
ofensiva militar imperial contra a Cabana-
gem na Amazônia, depois de um domínio 
rebelde de vários meses sobre a região, ini-
ciado em abril de 1836.

Todos os movimentos populares serão 
esmagados pela força do Império, mas no 
Sul o confl ito se prolongaria sem dobrar os 
rebeldes porque havia interesses elitistas 
aliados à força popular.

Mesmo perdendo Porto Alegre em 15 de 
junho de 1836, os farroupilhas ainda re-
sistiriam por vários anos. A longa duração 
do confl ito traria consequências positivas 
para o Paraná, reafi rmando sua posição 
estratégica.

O governo provincial paulista decidiu 
no início de 1837 que a melhor forma de 
evitar invasões estrangeiras e o controle 
do interior pelos revolucionários liberais 
seria ocupar rapidamente o território. 

A decisão referente à conquista da 
porção paulista do atual Pa-
raná foi tomada na sessão 
da Assembleia paulis-
ta de 16 de março, 
determinando a 
“descoberta” dos 
Campos de Pal-
mas, aprovei-
tando informe 
elaborado por 
Joaquim José 
Pinto Bandeira, 
vereador curi-

tibano requisitado pelo Império para fazer 
relatórios sobre a realidade do interior des-
povoado. 

Era Vitoriana
A coroação da rainha britânica Vitória Re-
gina (1819–1901), em junho de 1837, será 
o marco da extensão de um largo período 
de domínio inglês sobre o mundo. Logo 
no início da Era Vitoriana, que vem coinci-
dir com o apogeu do império britânico, os 
ingleses já preparavam a extensão de seu 
controle pelo atual Oeste do Paraná. 

Seu cônsul no Prata, Woodbine Parish, 
dava conta à rainha do grau de controle 
que a Inglaterra já havia estabelecido sobre 
a América do Sul, ao descrever um gaúcho 
dos Pampas:

“Tomem-se todas as peças de sua roupa, 
examine-se o que o rodeia e, excetuando-
-se o que seja de couro, que coisa haverá 
que não seja inglesa? Se sua mulher tem 
uma saia, há dez possibilidades contra 
uma que seja manufatura de Manchester. 
O caldeirão ou panela em que cozinha, a 
peça de louça ordinária em que come, sua 
faca, suas esporas, o freio, o poncho que 
o cobre, todos são levados da Inglaterra” 
(Buenos Aires y las provincias del Rio de la 
Plata). 

A Argentina, que recebia da Inglaterra 
até as pedras das calçadas, já estava domi-
nada. Mas os ingleses queriam mais. Iriam 
estender seu poder também ao Paraguai 
depois que se livrassem de Solano López e 
ao Oeste do Paraná.ciado em abril de 1836.

Todos os movimentos populares serão 
esmagados pela força do Império, mas no 
Sul o confl ito se prolongaria sem dobrar os 
rebeldes porque havia interesses elitistas 
aliados à força popular.

Mesmo perdendo Porto Alegre em 15 de 
junho de 1836, os farroupilhas ainda re-
sistiriam por vários anos. A longa duração 
do confl ito traria consequências positivas 
para o Paraná, reafi rmando sua posição 

O governo provincial paulista decidiu 
no início de 1837 que a melhor forma de 
evitar invasões estrangeiras e o controle 
do interior pelos revolucionários liberais 
seria ocupar rapidamente o território. 

A decisão referente à conquista da 
porção paulista do atual Pa-
raná foi tomada na sessão 
da Assembleia paulis-
ta de 16 de março, 
determinando a 
“descoberta” dos 
Campos de Pal-
mas, aprovei-
tando informe 
elaborado por 
Joaquim José 
Pinto Bandeira, 
vereador curi-

ao Oeste do Paraná.

Revolução Farroupilha 
valoriza o Oeste do Paraná

No Brasil abandonado pelo rei luso aos regentes de um imperador menino, rebeliões de Norte a Sul 

Império britânico se impõe no mundo e tomará conta da região antes dominada por espanhóis e bandeirantes 

Para o cônsul 
Woodbine Parish, 

o gaúcho era antes 
de tudo um 

consumidor 
de produtos 

ingleses 
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Horóscopo da semana

VARIEDADES

Áries (21/3 a 20/4)
Você pode se surpreender positi-
vamente em suas relações e pode 
também dar o primeiro passo e sur-
preender para que a relação se mo-
vimente. A comunicação está em 
alta, em uma semana boa para fazer 
contatos e ter conversas. E foco nos 
assuntos de trabalho.

Touro  (21/4 a 20/5)
Tente sair da rotina e abraçar as 
mudanças que querem entrar em 
sua vida. O céu do momento é ani-
mado, intenso e pede movimento, e 
você pode conduzir as mudanças de 
forma a minimizar os riscos e inse-
guranças. Só cuide bem da sua vida 
fi nanceira, cuidado para não gastar 
em excesso.

Gêmeos  (21/5 a 20/6)
É hora de dar novos passos e tomar 
atitudes, de seguir na direção do 
que deseja e de aproveitar as novas 
oportunidades que podem aparecer. 
O céu do momento é favorável e 
produtivo pra você. Aproveite bem o 
momento.

Câncer  (21/6 a 21/7)
Um momento intenso que pode ser 
uma boa oportunidade de organizar 
pensamentos e sensações, e tomar 
decisões mais acertadas neste mo-
mento. Você pode ter boas surpresas 
e conversas inspiradoras, em dias 

que também favorecem os estudos.

Leão  (22/7 a 22/8)
O momento pede para valorizar o que 
já está fl uindo e cuidar de cada deta-
lhe do que você quer que aconteça. 
O momento pode ser intenso, mas 
as oportunidades estão presentes e 
esses prometem ser dias produtivos 
pra você.

Virgem  (23/8 a 22/9) 
O momento é intenso e produtivo, 
favorável, e cheio de novidades pra 
você. Crie oportunidades e aproveite 
todas que vierem até você. O momen-
to é de crescimento pessoal, mais 
consciência das emoções e foco no 
trabalho. Bons momentos na vida 
amorosa também.

Libra  (23/9 a 22/10)
Saia da rotina. Tome suas decisões 
baseado no que sente e siga o impul-
so de ter momentos de mais intros-
pecção, refl exão e isolamento. São 
bons dias para resolver questões afe-
tivas e coisas do passado.

Escorpião  (23/10 a 21/11)
Um ótimo momento para sentar e 
alinhar expectativas e objetivos. Vale 
para sua equipe de trabalho, para gru-
pos de amigos ou situações amoro-
sas ou familiares. O momento é uma 
oportunidade também de organizar 
as ideias e defi nir metas e prioridades.

Sagitário  (22/11 a 21/12)
Um bom momento para as coisas de 
trabalho. Com foco e determinação, 
mais atenção aos detalhes, você ten-
de a ter grandes resultados. Mas essa 
atenção aos detalhes é realmente 
necessária para que os projetos fun-
cionem.

Capricórnio  (22/12 a 20/1)
Um bom momento para avaliar cren-
ças, metas e ideais, e fazer planos 
para o seu futuro. O momento é uma 
oportunidade para acalmar as coisas 
e tornar a sua rotina mais produtiva e 
saudável. Falando nisso, siga cuidan-
do bem da sua saúde. 

Aquário  (21/1 a 19/2)
Um ótimo momento para fazer mu-
danças e agora ainda mais certo do 
que você deseja. O momento é de 
prudência para investimentos, sendo 
uma fase melhor para guardar do que 
para gastar seu dinheiro. O céu pode 
trazer oportunidades em termos de 
prazeres e relacionamentos.

Peixes  (20/2 a 20/3)
Um ótimo momento para cuidar das 
suas relações. E de defi nir melhor o 
que deseja para o próximo ciclo que 
está começando. Tenha foco, aten-
ção aos detalhes, saiba o que quer e 
escolha bem as suas companhias. O 
momento é de oportunidades e por-
tas abertas.

Humor

Cruzada

Aula de inglês
Fiquei confuso depois da aula de 
inglês.
Se “car” signifi ca carro e “men” 
signifi ca “homens”, então minha 
tia Carmen é um Transformer?

Prova
Um pai disse ao fi lho:
– Se você tirar nota baixa na pro-
va de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando 
ele voltou da escola, o pai 
perguntou:
– E aí, como foi na 
prova?
O fi lho respondeu:
– Quem é você?

Telefonema
– Alô, eu gostaria de 
falar com o João, 
por favor.
– É o próprio.
– Oi, Próprio, tudo bom? 
Você pode chamar o 
João pra mim?

Milagre na aula de matemática
Joãozinho foi o único aluno da 
classe a acertar o problema ma-
temático que a professora havia 
dado de lição. Desconfi ada, ela 
pergunta:
- Joãozinho, você fez a lição 
junto com seu pai?
- Claro que não, professora!
- Que ótima notícia, Joãozinho!
- Meu pai fez sozinho mesmo.

Lição de casa
A professora pergunta para o 
Joãozinho:
- Joãozinho, por que você 

não fez a lição de casa?
- Porque eu moro em aparta-
mento.

Como no Polo Norte
Joãozinho chega em casa 
depois da escola. A mãe 
pergunta:
- Como foi na escola hoje, 
Joãozinho?
- Foi como no Polo Norte.
- Como assim, Polo Norte?
- Tudo abaixo de zero.

SAÚDE

Muitas pessoas tiveram algu-
mas dores e sofrimentos antes 
de fi carem doentes com covid. 
A indisposição pode ter feito 
esses problemas voltarem ou 
piorar. Isso ocorre porque as 
articulações e os músculos 
fi cam melhores quando nos 
movemos regularmente. Quan-
do não estão bem com covid, 
as pessoas fi cam menos ativas 
do que o normal. Isso pode 
causar dores, rigidez e fraqueza 
muscular. A fraqueza muscular 
pode causar difi culdades em 
atividades como fi car em pé, 
subir escadas, agarrar obje-
tos com as mãos ou levantar 
os braços acima da cabeça. 
Alguns dos tratamentos que 
foram necessários durante sua 
doença covid podem ter cau-
sado estresse e tensões extras 
em algumas de suas articula-
ções e músculos. Isso pode ter 
causado novos ou aumentados 
problemas nas articulações e 
músculos.

As pessoas nos disseram 
que os problemas mais comuns 
após a indisposição com covid 
são problemas nos ombros, 
pescoço e nas costas, mas 
problemas nas articulações e 
músculos podem ocorrer em 

qualquer parte do corpo. Algu-
mas pessoas apresentam dores 
generalizadas que podem ir e vir 
durante algum tempo, à medida 
que se recuperam. Algumas 
pessoas também têm sensa-
ções estranhas ou alteradas, 
como dormência ou alfi netes e 
agulhas e fraqueza nos braços 
ou nas pernas.

  
O que posso fazer a respeito de 
problemas musculares e arti-
culares?
Após a recuperação do Covid 
é necessário uma visita ao seu 
Fisioterapeuta Osteopata, para 
ele lhe orientar sobre o retorno 
gradual as atividades físicas, 
assim ele vai te ajudar a se re-
cuperar mais rapidamente das 
dores pós-covid.

  
Quando devo entrar em contato 
com meu Clínico Geral e Oste-
opata?
Você deve procurar ajuda ime-
diata de seu médico ou fi siote-
rapeuta se sentir dor intensa, 
dormência ou fraqueza em seus 
braços, costas ou pernas.
 Contate o consultório para 
falar com um médico ou fi siote-
rapeuta se;
 Seus problemas musculares 

e articulares estão piorando.
 Você não consegue ser ativo 
ou se exercitar devido a outros 
sintomas, como fadiga ou falta 
de ar.
 Você desenvolve novos 
sintomas, como alfi netes e agu-
lhas, agravamento da fraqueza 
nos braços ou pernas ou proble-
mas de equilíbrio.
 Perda de força ou formiga-
mento nos braços.
 Dores de cabeça frequentes.
 Após 3 meses, seus proble-
mas musculares e articulares 
não melhoraram.
 Se tiver novos sintomas de 
mal-estar, dor à noite que cau-
se problemas para dormir ou 
inchaço articular signifi cativo.
 Se surgir uma nova articula-
ção quente, vermelha e incha-
da, pode ser uma infecção na 
articulação. 
 Muito raramente a dor nas 
costas com dor nas pernas 
pode afetar os nervos que 
irrigam a bexiga e o intestino. 
Isso é chamado de Síndrome de 
Cauda Equina (CES). 
 Para mais informações, 
www.osteopatia.net.br ou (45) 
3039-1400
Colaborou o Dr. André Frare, 
Fisioterapeuta e Osteopata.

O que causa problemas musculares 
e articulares pós-covid?

va de amanhã, me esqueça!
No dia seguinte, quando 
ele voltou da escola, o pai 

– Oi, Próprio, tudo bom? 

A professora pergunta para o 
Joãozinho:
- Joãozinho, por que você 

não fez a lição de casa?
- Porque eu moro em aparta-
mento.

Como no Polo Norte
Joãozinho chega em casa 
depois da escola. A mãe 
pergunta:
- Como foi na escola hoje, 
Joãozinho?
- Foi como no Polo Norte.
- Como assim, Polo Norte?
- Tudo abaixo de zero.
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O ministro da Saúde Eduardo Pazuello es-
teve em Cascavel nesta quinta-feira (4) para 
acompanhar a situação da covid-19,  que 
apresenta momentos críticos nos últimos 
dias. Apesar de ter prestado solidariedade e 
destacado que o Governo Federal irá ajudar 
no que for necessário, Pazuello não anun-
ciou nenhuma ação específi ca. 

O ministro foi recepcionado no aeropor-
to pelo prefeito Leonaldo Paranhos e pelo 
secretário de Estado da Saúde do Paraná, 
Beto Preto, que também esteve na cidade. 
O primeiro compromisso foi uma visita a 

UPA Brasília, que foi transformada em um 
mini-hospital para receber exclusivamen-
te pacientes suspeitos ou confi rmados da 
covid-19. Depois, a comitiva seguiu para 
o Centro de Convenções e Eventos, onde 
ocorre a vacinação contra o coronavírus. E, 
por último, Pazuello visitou o Cisop - Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do 
Paraná.

Em todos os momentos, o ministro pro-
curou destacar o Paraná e Cascavel como 
referências em saúde, observando que tanto 
a cidade quanto o estado estão muito bem 

estruturados em relação a outras regiões do 
País. “A gente confi a que vão conseguir se-
gurar, porque se vocês não conseguirem se-
gurar, imagina o que vai acontecer com os 
estados que não têm o padrão de saúde e de 
profi ssionais que vocês têm”, disse o Minis-
tro, tentando motivar as autoridades diante 
do caos que a região vive nos últimos dias. 

Pazuello lamentou as mortes no país e no 
município e salientou que se solidariza às 
famílias que perderam entes queridos. Mas, 
não anunciou nenhuma medida específi ca, 
como mais leitos de UTI ou transferência de 

pacientes, para aliviar a situação regional. 
Frisou tão somente que a cidade tem es-
trutura para se reerguer e que com o apoio 
do Governo Federal seguirá cuidando das 
pessoas para que a vida possa seguir.

O ministro disse ainda que apesar da 
oferta de leitos ser muito importante, a 
ação principal ainda será a vacinação. Ele 
se comprometeu em aumentar a capaci-
dade do país para a vacinação em março e 
abril, com a programação de que até o fi nal 
do ano todos os brasileiros estarão imuni-
zados.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
entregou ao prefeito Leonaldo Paranhos 
na tarde desta quinta-feira (4) um certifi ca-
do de reconhecimento pelo atendimento 
oferecido à população pelo Município na 
atenção primária à saúde. Hoje, a cobertura 
da atenção básica está em 87,52%, a maior 
do País.

Cascavel é destaque no Brasil pelo avan-
ço na cobertura da atenção primária e isso  
fez com que o governo federal reconheces-

se o trabalho desenvolvido pelas equipes. 
Nos últimos quatro anos, a administração 
pública colocou a saúde no topo das prio-
ridades. O objetivo é chegar a 100% de co-
bertura.

Airton Soligo, assessor especial do Minis-
tério da Saúde, disse que Cascavel tem sido 
exemplo para o país ao ter a maior cobertu-
ra. “São dados, o que nós falamos não é po-
lítica”, afi rmou. Ele lembrou que o primeiro 
atendimento é fundamental para a saúde.

Ministro promete apoio e presta solidariedade,
mas sem qualquer anúncio específi co
Pazuello visitou estruturas de saúde na cidade e destacou qualidade de Cascavel e do Paraná 
no enfrentamento da pandemia

Cascavel recebe certifi cado de 
reconhecimento do Ministério da Saúde 

O certifi cado foi entregue pelo ministro ao prefeito Paranhos e ao secretário de Saúde, 
Thiago Stefanello Secom
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Combater a Covid-19 é 
dever de todos nós

SAÚDE

A ocupação dos leitos de UTI do Paraná passou de 81%, em 
dezembro de 2020, para 96% em fevereiro deste ano. No mesmo 

período, a quantidade de óbitos saltou de 7.912 para 11.581, 
registrando um aumento de 31% em apenas dois meses. O 

número de casos con� rmados da doença apresentou semelhante 

aceleração, verticalizando a curva de crescimento. Esse é o pior 
momento da pandemia no Paraná e no Brasil não é diferente. 
Diante da iminência de se instalar o caos sanitário, é preciso 
que todos e cada um de nós assuma a responsabilidade de 
redobrar os cuidados pessoais e coletivos.
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De cada dez internados em 
UTI, quatro morrem. 23% 

dos pacientes hospitalizados 
não voltam para casa”

Diretor de Saúde da Sesa, Vinícius Filipak

Preferimos trabalhar com a 
verdade que dói do que com a 

mentira que conforta”
Governador Carlos Massa Ratinho Junior
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