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Anatel divulga balanço de reclamações
das operadoras em 2020

A Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) recebeu 2,96 milhões de reclamações
em 2020. Esse número é 0,5% menor que o de
2019. O nível se mantém estável desde 2018,
quando foram registradas 2,94 milhões de demandas. Os valores são bem inferiores ao pico de
2015, quando foram registradas 4,09 milhões de
queixas.
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Assis Chateaubriand registra mais
um óbito por Covid-19
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Assis Chateaubriand registra mais
um óbito por Covid-19
24º óbito por Covid-19 e 8 novos casos são confirmados pela Secretaria de Saúde em Assis Chateaubriand
O homem estava internado em Umuarama
O 24º óbito em decorrência do Covid-19 foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand na manhã desta quinta-feira (28)
trata-se um homem de 82 anos, o qual iniciou com tosse e coriza dia 23
de dezembro, fez exame particular para Covid-19 no dia 26 e testou positivo. Ele teve piora clínica foi hospitalizado em Umuarama, onde veio
a óbito por complicações do Covid na terça-feira (26). Era portador de
doença cardíaca e neoplasia.
Como a morte do chateaubriandense ocorreu na regional de Umuarama, houve então o comunicado somente nesta data para a Secretaria
de Saúde do município, informando oficialmente sobre o óbito ocorrido.
O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à família
e amigos!
E a Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, divulgou na tarde
desta quinta-feira (28) um novo boletim onde 8 novos casos de Covid-19
foram confirmados totalizando agora 1.665 pessoas contaminadas. Destas, 1.504 estão curadas. Entre os resultados positivos, estão 5 mulheres
(entre 22 e 61 anos) e 3 homens (entre 14 a 52 anos).
Dos 137 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis
Chateaubriand, 4 estão internados na UTI e 4 na enfermaria do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, enquanto 129 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 25 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 2.105.
Mortes
Assis Chateaubriand registrou 24 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 quinze homens de 64, 67, 75, 73, 77, 85, 73, 74,
69, 70, dois com 79, 80, 67 e 82 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, 21, 26 de janeiro
de 2021.
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Mesa diretora da ALEP será
empossada na segunda-feira, 1º

Os deputados que integram
a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Paraná para o biênio 2021/2022 tomam posse em
sessão especial que acontece
de forma híbrida (presencial e
virtual) na próxima segunda-feira (1º) a partir das 14h30 no plenário da Assembleia.
A solenidade obedecerá às
regras sanitárias e contará com
número restrito de participantes em razão das medidas impostas para a contenção do
avanço da Covid-19. O evento
terá transmissão ao vivo pela
TV Assembleia, canal aberto
10.2 e 16 pela Claro/Net, além do
site e redes sociais do Legislativo paranaense.
Na sessão, tomarão posse o
presidente deputado Ademar
Traiano (PSDB), o primeiro vice-presidente, deputado Tercílio Turini (CDN), o segundo
vice-presidente, deputado Do
Carmo (PSL), e o terceiro vice-presidente, deputado Requião
Filho (MDB), além do primeiro
secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), segundo
secretário, deputado Gilson de
Souza (PSC), terceiro secretário,
deputado Alexandre Amaro
(Republicanos), quarto secretário, deputado Nelson Luersen
(PDT), e quinto secretário, deputado Gilberto Ribeiro (PP).
Perfil
Ademar Traiano (presidente) - Advogado e empresário,
iniciou na vida pública como
vereador em Santo Antônio do
Sudoeste, em 1982. Presidente
da Assembleia Legislativa por
três mandatos, foi governador
interino em três oportunidades.
Atualmente cumpre o oitavo
mandato como deputado estadual.
Tercilio Turini (1° vice-pre-

sidente) - Médico e professor
universitário, exerce o terceiro
mandato de deputado estadual. Representa as regiões Norte,
Norte Pioneiro, Vale do Ivaí e
algumas áreas do Centro e Noroeste do Paraná.
Do Carmo (2° vice-presidente) - Natural de Maringá, onde
exerceu o cargo de vereador.
Advogado, possui pós-graduação em Direito Aplicado e Direito e Processo Penal. Iniciou
carreira na Polícia Militar do
Paraná em 1997. Cumpre seu
primeiro mandato como deputado estadual.
Requião Filho (3° vice-presidente) - Advogado formado
pela CEUB e Especialista em
Políticas Públicas, é curitibano
e exerce seu segundo mandato como deputado estadual.
É filho do ex-Senador e ex-Governador do Paraná Roberto
Requião.
Luiz Claudio Romanelli (1°
secretário) - É advogado e especialista em gestão urbana, cumpre seu quinto mandato. Antes
disso, foi vereador em Curitiba.
Também exerceu os cargos de
secretário estadual de Habitação, presidente da Cohapar e
secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Soli-

dária. Também atuou na iniciativa privada nas áreas de obras e
importação.
Gilson de Souza (2° secretário) - Gilson de Souza cumpre
seu terceiro mandato na Assembleia. É formado em Teologia e Gestão Pública, além de ser
pastor da Igreja do Evangelho
Quadrangular (IEQ) e membro
do Conselho Estadual da IEQ.
No Partido Social Cristão (PSC)
é o vice-presidente do diretório
estadual.
Alexandre Amaro (3° secretário) - Natural de Santo André
(SP), vive no Paraná desde 2010.
Exerce seu primeiro mandato
como deputado estadual. Atua
como radialista e apresentador
e já trabalhou como gerente em
instituição financeira. É graduado em Teologia pela FATERJ.
Nelson Luersen (4° secretário) - É catarinense e ocupa seu
quarto mandato como deputado, sendo um deles como suplente. Foi três vezes prefeito de
Planalto.
Gilberto Ribeiro (5° secretário)
- Catarinense de Lages, o deputado exerce seu terceiro mandato. É radialista, jornalista e apresentador de televisão. Foi eleito
em 2010 pela primeira vez.
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Anatel divulga balanço de reclamações
das operadoras em 2020

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recebeu 2,96 milhões de reclamações em 2020. Esse número é
0,5% menor que o de 2019. O
nível se mantém estável desde
2018, quando foram registradas
2,94 milhões de demandas. Os
valores são bem inferiores ao
pico de 2015, quando foram registradas 4,09 milhões de queixas.
Quando as reclamações são
comparadas à base de acessos
em serviço – o número de contratos ativos – verifica-se ligeiro
aumento: o Índice de Reclamações (IR) médio do setor de
telecomunicações em 2020 foi
de 0,80 contra 0,79 em 2019.
Mesmo assim, encontra-se bem
abaixo do pico de 2016, quando
atingiu 0,96. Esse índice mede
a quantidade de reclamações
registradas a cada mês para um
grupo de mil acessos em serviço.
Apesar da estabilidade verificada nos três últimos anos, as
reclamações relativas ao serviço de banda larga fixa cresceram de maneira significativa:
foram 764 mil queixas em 2020
– 31,6% a mais em relação a 2019.
No biênio anterior (2018-2019),
esse serviço também teve aumento de reclamações. A banda larga fixa teve, em 2020, IR de
1,87 – tornando-se pela primeira
vez o serviço mais reclamado

proporcionalmente ao número
de acessos.
Tipo de reclamação. O item
Qualidade e Funcionamento
puxou o desempenho negativo
da banda larga fixa no período
– especialmente após o início
das medidas de isolamento social associadas à pandemia de
Covid-19, entre março e abril do
ano passado. A partir de maio,
as reclamações sobre qualidade e funcionamento passaram
a cair, mas encerraram 2020

ainda em patamares superiores ao do ano de 2019. O maior
impacto ocorreu na Claro e nas
prestadoras de pequeno porte
(PPPs), conforme dados disponíveis no Panorama de Reclamações 2020.
Em 2020 também foi registrado crescimento de reclamações
na telefonia móvel pré-paga
(crescimento de 16,2%). Tal crescimento está associado ao aumento do número de reclamações sobre Bloqueio, Suspensão
e Cancelamento no período entre o início das medidas de isolamento social, em março, e o mês
de outubro.
Nos demais serviços, verificou-se queda no número de
reclamações: -7,6% na telefonia
móvel pós-paga; -16% na telefonia fixa e -23% na TV por assinatura, como aponta a tabela
acima.
1 O índice do serviço de banda larga fixa e o índice geral foram recalculados para considerar atualização dos acessos de
Prestadoras de Pequeno Porte.

Anteriormente o índice da banda larga era 1,69 e o índice geral
0,77.
2 O índice do serviço de banda larga e o índice geral consideram a atualização dos acessos
das pequenas prestadoras desse serviço.
Canais de atendimento. Os
consumidores podem registrar
reclamações contra prestadoras de telecomunicações no
Sistema Anatel Consumidor ;

no aplicativo gratuito para celulares Anatel Consumidor; e na
Central de Atendimento Telefônico, disponível, gratuitamente,
das 8 às 20 horas nos dias úteis,
por meio do número 1331.
Saiba mais no Panorama de
Reclamações 2020. Além disso,
os dados sobre reclamações registradas na Agência podem ser
acessados em https://www.anatel.gov.br/paineis/consumidor/
reclamacoes.
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Prefeito Valtinho visita obras no
Teatro Municipal de Assis
Colocar Assis Chateaubriand
como referência em eventos culturais de nossa região. Esse é o pensamento do prefeito Valter Aparecido
Souza Correia, Valtinho, mas para
que isso aconteça será necessário
muito empenho do chefe do poder
executivo em busca de recurso.
Para tanto, o prefeito esteve na manhã desta quarta-feira (27), fazendo
uma visita a Casa da Cultura e ao
Teatro Municipal Moacir Micheletto, isto para acompanhar de perto
o andamento das obras. Neste momento está na 9ª etapa, seguindo
um cronograma onde na Casa da
Cultura será realizado a reforma
completa do ambiente.
Nos próximos dias serão iniciados os trabalhos de pintura da parte externa da Casa da Cultura e do
teatro. Uma dificuldade enfrentada
pela empresa que executa a obra
é falta de material para conclusão,
como forro de PVC em grande quantidade. Seguindo posteriormente
para a colocação de piso e a pintura
interna.
Também será feito a troca do
policarbonato da fachada, desgastada pela ação do tempo, e a restauração de algumas obras do artista
plástico paranaense Nelson Bárbara Bucalão, reconhecido nacional e

internacionalmente pela arte sacra.
As suas peças em concreto e metal
ajudam a adornar o local.
Está sendo feito um levantamento para adquirir os móveis,
cortinas e equipamentos para a
parte da Casa da Cultura e assim
iniciar o processo licitatório. Com
um investimento nessa 9ª etapa
R$1.442.514,44. Na casa da cultura
a obra está sendo executada pela
Construtora Irmãos Godoy.
Na próxima semana o prefeito
Valtinho estará em Curitiba e vai entregar nas mãos do governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, o projeto
para a próxima fase do empreendimento que é a colocação das cadeiras, iluminação e som. O Teatro
Municipal contém um amplo hall
de entrada com escadas de mármore para acessar as duas plateias de
803 lugares. O valor para esta etapa
deve chegar aos R$ 2,5 milhões. Marcel Micheletto, Secretário da Administração e Previdência- deputado
estadual, vai acompanhar o prefeito
nas tratativas com o governador. “O
apoio de Marcel Micheletto, será
fundamental na busca do recurso
para finalizarmos esta grande obra,
um dos maiores teatros do Paraná.
Queremos colocar o município no
circuito de grandes espetáculos,

projetar a cidade para se tornar
cada vez mais atrativa e demonstrar o nosso potencial”. Salientou o
prefeito Valtinho.
Não é por acaso que o Teatro
leva o nome do saudoso Deputado Federal Moacir Micheletto, pois
foi quem desde o início se empenhou e não mediu esforços para a
construção do mesmo. Seu filho,

Sicoob Médio Oeste recebe o Selo
Cooperativa Amiga da Comunidade
O planejamento das
ações de 2021 já começou. Nesse ano o
programa vai focar em
ações que difundam
a educação financeira,
cooperativista e empreendedora.

Em busca de disseminar o 7º
princípio cooperativista: “O Interesse pela Comunidade”, o Sicoob
Unicoob Central PR fundou o Instituto Sicoob, organização sem fins
lucrativos que alavanca projetos de
responsabilidade social, ambiental,
cultural, educacional e esportivos,
de iniciativa das cooperativas Sicoob do Estado.
“A missão do Instituto Sicoob é
ser um canal para viabilização de
projetos que contribuam para o
desenvolvimento sustentável das
comunidades onde o Sicoob atua.
Todas as ações são organizadas e
realizadas por voluntários e este é
o grande diferencial do Instituto, é
composto por pessoas que querem
fazer a diferença nas suas cidades”,
destaca a presidente do Sicoob Médio Oeste, Rafael de Souza Katarinhuk.
As cooperativas recebem metas e indicação de programas a serem implantados. Durante o ano a
efetividade dos projetos é avaliada

e as equipes que se destacam são
premiadas com o Selo “Cooperativa
Amiga da Comunidade”.
Desde 2016 a Singular Médio
Oeste mantém ações nas cidades
de Assis Chateaubriand, Jesuítas,
Formosa do Oeste, Cafelândia,
Nova Aurora e Tupãssi. A cooperativa desempenha programas e
projetos dentro de três Eixos: Cooperativismo e Empreendedorismo,
Cidadania Financeira e Desenvolvimento Sustentável. A maioria
dos projetos é aplicada por todas
as cooperativas Sicoob do Paraná.
Dessa forma, a troca de experiências entre os voluntários permite a
melhora continua e fortalecimento
dos projetos.

PROGRAMA DE AÇÕES DE 2021
O planejamento das ações de
2021 já começou. Nesse ano o programa vai focar em ações que difundam a educação financeira, cooperativista e empreendedora.

Marcel Micheletto, quando prefeito
retomou a busca de verbas para a
finalização da obra. E agora como
Secretário e Deputado Estadual,
poderá contribuir ainda mais para
execução total do teatro.
Conforme cronograma do andamento da obra deve ser colocado nos próximos dias o carpete em
todo o espaço de arquibancada,
colocação de um parapeito de vidro na parte superior do teatro. Está
incluso ainda a cortina elétrica e de
veludo do palco. O teatro está sendo
executado pela empresa Vero Engenharia, com um investimento nesta
fase de R$1.742.349,73.

Os recursos são da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e foram
liberados pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SMF), operacionalizado pela Fomento Paraná e
pelo Paranacidade.
Acompanharam a visita o vice-prefeito Cloves Luiz Angeleli, o presidente da Câmara Municipal, Matheus Henrique Ribeiro Marques,
Mayke Wellington Almeida Figueira
Engenheiro Civil, diretor de Obras,
Pedro Cabral e a Diretora da Casa da
Cultura, Vera Lúcia do Nascimento.
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Copacol realiza AGO nesta sexta-feira,
29 em formato online
zadores.
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-

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

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.

evento on-line, com transmissão ao
vivo pelo Canal Oficial da Copacol
no Youtube, onde os participantes
puderam interagir com os organi-

Cooperativa registra aparecimento da ferrugem
asiática na região
pelos pesquisadores do CPA (Centro de Pesquisa Agrícola) da Copacol.
De acordo com o pesquisador
do CPA, engenheiro agrônomo,
João Maurício Roy, a ferrugem
é uma doença que necessita de
molhamento foliar e temperatura
amena para que ocorra a infecção
e desenvolvimento da epidemia
na soja. “Se observamos, o clima em
todo o mês de janeiro está propicio
para a ocorrência desta doença”,
diz o pesquisador.
Segundo João, nestas condições, é fundamental que os agricultores sigam com as aplicações de
fungicidas, com intervalos adequados de no máximo 15 dias e utilização de reforços com multissítios,
visto que está doença possui elevada agressividade e pode provocar
grandes perdas de produtividade.
Além disso, ele diz que devido
ao atraso da semeadura da soja,
várias áreas se encontram no início
da fase de enchimento de grãos, e
possuem um longo período até que
o ciclo da cultura seja encerrado, e
assim pode haver um grande potencial de perdas se ocorrer a evolução de ferrugem na região.

Diante do aparecimento de focos de ferrugem asiática em lavoura comercial de soja em propriedade da região, o Departamento
Agronômico da Copacol, alerta aos
cooperados quanto aos manejos
que devem ser realizados para
controle da doença, uma vez que a

mesma interfere significativamente
na produtividade do grão.
O aparecimento da doença foi
registrado pelo engenheiro agrônomo, Marcos Simon em propriedade
localizada no município de Corbélia e posteriormente confirmado

“Em caso de dúvidas os cooperados devem buscar a equipe
agronômica da Copacol que irá auxiliá-los no processo de tomada de
decisão”, reforça João.

CRÉDITO* COM AS MELHORES
TAXAS E OS MELHORES PRÊMIOS.
MELHOR VOCÊ APROVEITAR!

EM PONTOS
PARA TROCAR POR PRÊMIOS NO
SHOPPING VIRTUAL COOPERA.
20 sorteios de R$
57 sorteios de R$

10 mil
5 mil

De 15/1 a 31/3/2021,
CONTRATE E CONCORRA.
Saiba mais em: sicoob.com.br/vaimelhorar
Central de Atendimento Sicoob - Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000-1111 | Demais localidades: 0800 642 0000 - Atendimento 24 horas | Ouvidoria: 0800 725 0996 - Atendimento de seg. a sex.,
das 8h às 20h - ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458. *Operação sujeita à análise de crédito e aprovação. Imagens meramente ilustrativas.
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