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Código de Trânsito Brasileiro
completa 23 anos no sábado

No dia 23 de janeiro de 1998
passou a vigorar o Código de Trânsito Brasileiro, que veio substituir o
velho Código Nacional de Trânsito.
Mais do que punir ou fixar multas, o
CTB foi estabelecido, principalmente, para educar o cidadão brasileiro
sobre o seu papel no trânsito, sejam
motoristas, ciclistas, pedestres ou
motociclistas. O Código de Trânsito
Brasileiro foi elaborado pelos representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada e contou
com a aprovação do Congresso Nacional, como Lei n. 9.503/1997, com,
inicialmente, 20 capítulos, 341 artigos e 2 anexos, mas, ao longo destes 23 anos, já passou por diversas
alterações, com um total de 39 Leis
modificadoras.
“A legislação de trânsito brasileira começou de maneira esparsa em
1910, tendo o 1º Código Nacional de
Trânsito sido publicado somente
em janeiro de 1941 (Decreto-Lei n.

2.994, de 28JAN41) – este Código
teve vida curta, apenas alguns meses, posto que em setembro do mesmo ano foi revogado e substituído
pelo 2º Código Nacional de Trânsito (Decreto-Lei n. 3.651, de 11SET41),
o qual, por sua vez, teve vigência
por 25 anos, tendo sido substituído
em 1966 pelo 3º CNT (Lei n. 5.108,
de 21SET66) e, este se manteve válido por pouco mais de 31 anos, até
98 quando, então, passou a valer o
atual CTB”, explica comentarista do
CTB Digital da Perkons, Julyver Modesto de Araujo.
Segundo o livro “100 anos
da legislação de trânsito no Brasil”,
desde 1996 o Brasil apresentava
um alto número de acidentes, considerando a proporção de veículos
por habitantes. Visando contê-los,
o CTB apresentou uma importante
inovação, que foi um capítulo específico sobre os crimes de trânsito.
Nestes 23 anos de vigência, o CTB

já foi complementado por 813 Resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito, mas nem todas estão em
vigor, algumas já foram alteradas ou
substituídas.
Criaram-se, neste período,
novas regras para condutores, para
pedestres - que também passaram
a ser passíveis de multas, embora
ainda sem regulamentação -, para
ciclistas, além de outros segmentos
que direta ou indiretamente têm
participação ativa no trânsito.
Um ano de muitas mudanças
nas leis de trânsito
Em 2021 o CTB passará por diversas mudanças que entrarão em
vigor a partir do mês de abril. A Lei
14.071, publicada em 13 de outubro
de 2020 concede, por exemplo,
mais prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A nova norma prevê também que, em casos de lesão corporal e homicídio causados por

condutor embriagado, mesmo que
sem intenção, a pena de reclusão
não pode mais ser substituída por
outra mais branda, restritiva de direitos. Outra importante mudança
foi a alteração do sistema de pontuação para suspensão da CNH, que
passará a ser gradativo: 40 pontos
para quem não tiver cometido infração gravíssima; 30 pontos para
quem tiver cometido uma infração
gravíssima; e 20 pontos para quem
tiver duas ou mais infrações do tipo.
Para os profissionais do volante, a
penalidade será imposta quando o
infrator atingir 40 pontos.
Uma comemorada inovação do CTB em 2021 será a criação
do Registro Nacional Positivo de
Condutores (RNPC), em que serão
cadastrados aqueles que não tenham cometido infração de trânsito sujeita a pontuação nos últimos
12 meses. Isso vai viabilizar a concessão de benefícios fiscais por par-

te de estados e municípios.
“Alterações na legislação são
importantes para acompanhar os
avanços tecnológicos e da própria
sociedade, mas de nada adiantará
se a população não se conscientizar de que um trânsito seguro é
responsabilidade e dever de todos.
Diminuir o número de mortes e acidentes em nossas ruas e estradas
deve ser a meta de todo cidadão”,
comenta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da
Perkons.
Você pode conferir todo
o conteúdo do Código no site CTB
Digital. Ao realizar uma pesquisa, a
página trará, com o artigo, comentários de especialistas, resoluções e
portarias sobre o tema. Lá também
é possível tirar dúvidas de maneira
gratuita.
CLIQUE NO LINK ABAIXO:

https://www.ctbdigital.com.br/
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Chateaubriandense “Bonekinha” é
campeã do Campeonato Mundial
Solo de Capoeira

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2021

Oito novos casos de Covid-19 são
confirmados em Assis

O prefeito de Assis, Valtinho e o secretário de Saúde, Fabio, fizeram uma live ontem
para falar sobre a vacinação no município e a preocupação com a dengue por causa das chuvas.
ASSISTA A LIVE ATRAVÉS DESTE LINK ABAIXO OU CLIQUE NA FOTO ACIMA
https://www.facebook.com/pm.assischateaubriand/videos/786492545273203

A chateaubriandense Gabrielly Albanezi Sampaio, de apenas 14 anos, representou o município em um dos eventos mais importantes da capoeira
em todo o planeta. A competição é promovida pela Federação Mundial de
Capoeira (WCF) com sede no Azerbaijão e reuniu atletas de todo o mundo com disputas via online.
Revelada através do projeto Expressão Cultural, que conta com o apoio
do Instituto Sicoob Gabrielly , considerada favorita ao título conquistou a
disputa contra uma atleta europeia.
Com polo no Jardim Progresso, Gabrielly iniciou seus treinamentos com
apenas 6 anos de idade. Durante dois anos ficou afastada dos treinos por
uma lesão no pulso, porém a partir do seu retorno, a atleta demonstrou
toda sua garra e determinação, se transformando no grande destaque entre as atletas de sua idade do grupo Arte e Raça, treinado pelo professor
Sidney Gonçalves Dias.
O projeto de capoeira de Assis Chateaubriand é mantido pelo Sicoob.
Acompanhe o trabalho através do instagram: @Bonekinha Arte e Raça

Foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand na tarde desta quinta-feira (21), um novo boletim, onde 8
novos casos de Covid-19 foram
confirmados, totalizando agora
1.590 pessoas contaminadas.
Destas, 1.386 estão curadas.
Entre os resultados positivos,
estão 4 mulheres (entre 2 e 64
anos) e 4 homens (entre 5 e 54
anos).
Dos 181 pacientes atualmente
em tratamento, moradores de
Assis Chateaubriand, 4 estão
internados na UTI e 4 na enfermaria do Hospital Beneficente
Moacir Micheletto, enquanto
que 173 seguem tratamento domiciliar com determinação da
Vigilância Sanitária para que
mantenham isolamento social.
Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde
são alertados das consequências administrativas e criminais
previstas em decreto municipal
e no Código Penal Brasileiro,
caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o
período estabelecido pelos profissionais de saúde.
Ainda conforme o novo boletim há 26 casos suspeitos em investigação e o total de exames
com resultados negativos é de
2.083.
Mortes
Assis Chateaubriand registrou 23 óbitos por complicações
da Covid-19, sendo nove mulheres com 71, 79, 37, 88, 57, 78, 77, 68
e 81 anos, nos dias 28 de agosto,
4 e 5 de junho, 3 de novembro, 4,
18 e 30 de dezembro, 2 e 16 de janeiro de 2021 e catorze homens
de 64, 67, 75, 73, 77, 85, 73, 74, 69,
70 , dois com 79, 80 e 67 anos,
ocorridos nos dias 15, 19 e 26 de
dezembro, 25 e 12 de setembro e
13, 14 de julho, 2 , 5, 6 , 7 ,10 e 21 de
janeiro de 2021.
O 23º óbito em decorrência
do Covid-19 foi confirmado pela

Secretaria de Saúde de Assis
Chateaubriand na manhã desta
quinta-feira (21) trata-se um homem de 64 anos, o qual iniciou
com febre, fraqueza, escarro e
mialgia no dia 7 de janeiro, fez
exame para Covid-19 no setor
privado e dia 10, testou positivo.
Ele piorou apresentando desconforto respiratório, tosse e
dessaturação, foi hospitalizado
na UTI do Hospital Beneficente
Moacir Micheletto em 14 de janeiro. Portador de doença cardí-

aca e hipertensão arterial e veio
a óbito devido a pneumonia
causada pelo Covid e choque
séptico nesta quinta-feira (21)
Um novo boletim deve ser
divulgado nas próximas horas
com relação aos casos de hoje.
O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste
chateaubriandense e transmite
os mais sinceros sentimentos
de pesar à família e amigos!
O homem estava internado
na UTI desde 14 de janeiro.
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Salete Calota é a primeira funcionária da
Saúde a ser imunizada em Cafelândia
Em uma cerimônia simultânea entre os 24 municípios que
compõe a 10ª Regional de Saúde, de Cascavel, o município de
Cafelândia realizou por volta
das 9h30 desta quarta-feira (20)
a aplicação da primeira dose de
vacinação contra a Covid-19. A
enfermeira Salete Calota foi a
primeira a ser imunizada. “Me
sinto honrada e feliz em receber
a primeira dose da vacina em
Cafelândia. São alguns anos vacinando a comunidade e hoje
tive a grata satisfação de ser a
escolhida para receber essa importante vacina que vai salvar
muitas vidas”, destacou. Salete
Calota tem 48 anos e há 20 anos
é enfermeira, sendo que 16 presta serviço ao município de Cafelândia como vacinadora da Sala
de Vacinas do município.
O ato, que marca o início
da imunização no município,
aconteceu no Posto de Saúde
central Arnaldo Busato e contou com a presença do prefeito
municipal, Dr. Culestiano Kiara;
da primeira dama e secretária
de Assistência Social, Roseli
Camilo; da secretária de Saúde,
Sarah Massaneiro; diretores de
saúde; funcionários e imprensa. “Momento de agradecer aos
profissionais da saúde que se
desdobraram nestes dez meses
de pandemia atendendo a nossa comunidade; aos governos
pela disponibilização da vacina
e a ciência, grande responsável
pela descoberta da imunização.
Sabemos que a vacinação não
significa o fim da pandemia,

A

vacinação
nesse pri-

meiro momento
será realizada aos
funcionários que
atuam na linha de
frente da pandemia,

mas acredito que esse um grande passo que estamos dando
para que aos poucos possamos
retomar às nossas vidas e a rotina que tínhamos; podendo
visitar os parentes sem medo,
as crianças brincarem entre si,
enfim, tudo aquilo que fazíamos
e que estamos com saudades”,
destacou o prefeito de Cafelândia, Dr. Culestino Kiara. A secretária de Saúde, Sarah Massaneiro, destacou que a vacinação
nesse primeiro momento será
realizada aos funcionários que
atuam na linha de frente da pandemia, por agendamento telefônico, e na sequência estaremos
seguindo o Plano Nacional de
Imunização. “A vacinação não
é o fim da pandemia, por isso,
peço encarecidamente para
que as pessoas não deixem os
cuidados de lado: higienização
correta das mãos; distanciamento social e o uso da máscara”, afirmou Sarah
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Plano Municipal de
Imunização
O setor de Vigilância Epidemiológica, atendo ao pedido da
10ª Regional de Saúde, elaborou o Plano Municipal de Imunização que necessariamente
precisa seguir o Plano Nacional,
respeitando as particularidades
de cada região.
De acordo com o Plano Municipal de Imunização de Cafelândia a ordem de vacinação
obedecerá a seguinte escala:
trabalhadores da saúde; pessoas com 80 anos ou mais; pessoas de 75 a 79 anos; pessoas de
70 a 74 anos; pessoas de 65 a 69
anos; pessoas de 60 a 64 anos;
pessoas em situação de rua; força de segurança e salvamento;
comorbidades; trabalhadores
educacionais e da assistência
social; pessoas com deficiên-

cias permanente severa; caminhoneiros e trabalhadores
transporte coletivo rodoviário.
“Atendendo todos esses grupos,
acreditamos que na sequência
todo o restante da população
deverá receber a vacina, claro,
sempre lembrando que as doses são enviadas conforme o

planejamento do Ministério da
Saúde. É importante que a população fique atenta em nossas
redes sociais que estaremos
sendo atualizando as datas e o
cronograma”, encerrou a enfermeira Nelsi Nunes, enfermeira
do Departamento Epidemiológico.
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Copacol realiza pré-assembleia digital
com Comitês Educativos
A Diretoria Executiva realizou na quarta-feira (20/01) a
reunião de pré-assembleia com
membros dos Comitês Educativos de Formosa do Oeste, Jesuítas, Nova Aurora e Cafelândia.
Em função da pandemia da
Covid-19, a Cooperativa realizou
o evento on-line, com transmissão ao vivo pelo Canal Oficial
da Copacol no Youtube, onde os
participantes puderam interagir
com os organizadores.
A apresentação contou com
a prestação de contas do exercício de 2020 pela Cooperativa,
bem como o relatório das atividades desempenhadas pelo
Conselho Fiscal, e os candidatos à função a ser exercida em
2021. Durante o encontro foi
apresentados o balanço, com
faturamento de R$ 5,6 bilhões,
29% maior que em 2019, quando
chegou a R$ 4,4 bilhões. “Esse é
o momento de apresentarmos
nossos resultados. A Cooperativa atua para garantir segurança
aos mais de seis mil cooperados.
Vamos seguir crescendo em
nossas atividades e contamos
com a participação do nosso
quadro social”, afirma o diretor
presidente Valter Pitol.
A AGO (Assembleia Geral
Ordinária) será realizada dia
29, às 9h, também de maneira
digital, com eleição e posse dos
novos membros do Conselho
Fiscal, prestação de contas do
Conselho de Administração, balanço das atividades, parecer da
auditoria externa e parecer do
Conselho Fiscal. Também está
na pauta a autorização para con-

tratação de recursos junto agentes financeiros para atender
necessidades de financiamentos, além aval para aumento de
capital às Centrais Cotriguaçu,
Frimesa e Unitá. Logo em seguida, às 11h, será convocada a AGE
(Assembleia Geral Extraordinária) para a deliberação sobre a
incorporação da Tilápia Pisces,
com apresentação do relatório
da comissão e ratificação da formação da comissão que acompanhou a situação da empresa.
Para participar, os cooperados deverão fazer a inscrição
por meio do link disponibilizado em grupos de WhatsApp da
Cooperativa e também no Aplicativo Cooperado Copacol, até
dia 26. Após o preenchimento
e conferência dos dados obrigatórios será fornecido o acesso ao participante, que deverá
instalar em seu celular o Aplicativo Zoom. Quem tiver o link

da Assembleia Digital poderá
participar de todas as votações
da pauta. Demais interessados
poderão assistir ao processo
pelo Canal Oficial da Copacol
no Youtube.

