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Entidades celebram o Dia
Mundial do Câncer
O Dia Mundial do Câncer foi comemorado ontem,
quinta-feira (4), e é resultado de uma iniciativa global,
organizada pela União Internacional para o Controle
do Câncer (UICC), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data propõe uma reflexão
sobre a importância da prevenção e alerta para a
conscientização e educação mundial sobre a doença,
além de influenciar governos e indivíduos para que se
mobilizem pelo controle do câncer.
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Copacol distribui R$ 120 milhões
em sobras para associados
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Cafelândia retoma às aulas
remotas na segunda-feira, 8

A secretaria de Educação e Cultura de Cafelândia, através de orientação
do Núcleo Regional de Educação de Cascavel e da Secretaria do Estado, decidiu o retorno remoto às aulas na próxima segunda-feira (08) e o início das
aulas híbridas após o Carnaval, dia 18 de fevereiro.
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OPINIÃO

Sou um passadista, confesso.
Não sou daqueles que desejam entrar em uma máquina do
tempo e viver em outra época, mas gostaria que a ideia de futuro que algumas pessoas de certas épocas alimentaram estivesse mais presente no tempo que vivo, agora. O que sinto é que
fomos deixando coisas importantes pelo caminho e passamos
a acreditar que nosso destino, aquele ponto no qual tudo será
lindo, maravilhoso, pode ser realizado por valores duvidosos,
por serem fátuos.
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FAEP cria Comissão
Estadual de Mulheres

Não se trata de fazer mal juízo da modernidade, de não buscar compreender os novos tempos, os interesses que hoje movem os jovens e uns tantos adultos. Trata-se de pensar o quanto
estamos perdendo o substrato comum que justificou, desde
sempre, vivermos em coletividade. Tornamo-nos um amontoado de indivíduos sobrevivendo em um espaço hobbesiano no
qual, diariamente, quem for mais rápido ou mais astuto ou mais
feroz consegue trazer alimento para casa. Quanto ao espaço
público, de ágora virou arena e o Outro tornou-se o cara com a
arma apontada pro seu nariz, o leão feroz e faminto que não é
mau, mas que precisa viver e você é a única chance dele.
Tornamo-nos átomos sem direção ou finalidade, reduzidos à
nossa natureza, sem nenhum polimento ou acessório. E ainda
acreditam, muitos ao nosso redor, que há uma ideia de vitória
ou sucesso nesse modelo. A única forma de “se dar bem”.
Como diriam os gregos, trata-se de um modelo de vida idiota,
no qual vivemos voltados não para o usufruto da nossa possibilidade criativa, mas para a repetição do ritual do consumo do
tempo e da energia vital, até que sofremos um ataque cardíaco,
ou uma doença qualquer, ou uma violência vinda do ódio que
essa mesma situação fermenta, e tudo termina. Sem obra, sem
uma linha indicando um caminho para ser retomado por outro,
que chega ao mundo e que poderia ir fazendo desse mundo, na
tessitura de lento e delicado trabalho coletivo, um lugar melhor.
Não sou daqueles que culpabilizam os outros e se isentam
das responsabilidades. Mas, em minha defesa, digo que percebo essa roda viva do animal laborans e de como essa condição
de sobrevivência e reprodução apropriou-se do espaço público,
fazendo-o definhar, hoje restando uma ou outra réstia do brilho
que teve nos projetos de futuro que o passado fazia sobre nós.
Percebo isso e tento pensar nesse espaço público, de pessoas
iguais e livres, trazendo suas novidades para os outros, aparecendo por meio do discurso não violento. Penso e falo e busco
me relacionar com os outros nestes termos, dia a dia, num
esforço de Sísifo.
Não só eu. Pelo contrário: reconheço, algures e alhures, outros,
muitos. Aliás, bem mais evoluídos do que eu. Existimos e, portanto, aquele futuro do passado respira.
É preciso, porém, ter braços fortes, pois remar contra a maré
vai, depois de um tempo, amortecendo o corpo e jogando-nos
contra as margens, onde há rochas e sobre elas sereias que cantam as delícias de uma vida egoísta e mesquinha, numa batida
rítmica envolvente, dizendo que é só fechar os olhos e lasciare
via, sem se preocupar com mais nada.
A única saída é ter a teimosia dos que se lembram ou dos que,
apesar de não lembrarem, sonham. Persistir, simplesmente, na
ideia de que é possível um mundo melhor, mais livre e mais
igual.
E ficar atento, para reconhecer, entre as sombras, os que também resistem.
* Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica e professor no Curso Positivo.

As mulheres são a maioria
da população brasileira. No
entanto, sua participação
nas instâncias superiores
de decisão fica muito longe desta proporção. Basta
olharmos para o Congresso
Nacional, para os comandos
dos Estados, municípios
e até para o dia-a-dia nas
associações, sindicatos e cooperativas para notar que as
mulheres precisam ocupar
os espaços de forma mais
proporcional.
O Sistema FAEP/SENAR-PR
trabalha com essa questão
há mais de dez anos, de
forma direta, com iniciativas
para formação de lideranças
femininas no campo. Agora,
terá um colegiado específico
para atuar neste sentido.
Durante a Assembleia Geral
da FAEP, realizada no dia
25 de janeiro, a Comissão
Estadual de Mulheres passa
a fazer parte das instâncias
de discussão dos produtores
paranaenses, a exemplo de
outras comissões da Federação, como de Avicultura e de
Meio Ambiente.
“Decidimos criar essa
comissão como um instrumento de fortalecimento à
representatividade feminina. Vamos apoiar os grupos
de mulheres que já existem
nos sindicatos rurais e incentivar a criação de novos.
Assim, juntos, vamos criar
um movimento para que
as nossas produtoras sejam
mais respeitadas e valorizadas”, apontou o presidente
da FAEP, Ágide Meneguette.
A presidente do Sindicato
Rural de Teixeira Soares,
Lisiane Rocha Czech, será a
primeira a presidir a Comissão Estadual das Mulheres.
“Mais do que tudo, quero

convidar outras produtoras
do Paraná para que participem conosco desta jornada
para fortalecer a causa das
mulheres e do Sistema
FAEP/SENAR-PR”, afirmou.

Estadual de Mulheres da
FAEP podem entrar em contato pelo telefone (41) 21697963 ou pelo e-mail kelli.
rodrigues@faep.com.br.
Programa Mulher Atual

Algumas representantes
femininas no campo já
aderiram à iniciativa, como
a produtora Marli Scheifer
Camargo, de Ipiranga, na
região dos Campos Gerais,
que acredita no associativismo como caminho para a
representatividade. “Participo ativamente do sindicato
por acreditar que ele é nossa
força política”, diz.
A produtora Ana Cristina
Versari, de Maringá, na região Norte do Estado, também tem boas expectativas
em relação à nova comissão.
“Com a organização do sistema sindical ocorre o fortalecimento, a união, a interação,
a troca de experiências e a
obtenção de conhecimento,
sem falar da nossa representatividade frente às nossas
classes políticas”, observa.
Serviço
As mulheres interessadas
em fazer parte da Comissão

Uma das principais iniciativas promovidas pelo
Sistema FAEP/SENAR-PR de
apoio à equidade de gênero
é o Programa Mulher Atual.
Desde 2009, essa proposta
trabalha temas como o autoconhecimento e o empreendedorismo junto ao público
feminino.
Ao longo de 11 anos, mais
de 1,2 mil turmas foram realizadas, o que significa que
milhares de mulheres foram
impactadas pelos seus
conteúdos, incentivadas a
acreditar no próprio potencial e na capacidade de
assumir o papel de protagonista na sociedade. Não são
poucos os relatos de mulheres inspiradas pela iniciativa
que deram novo significado
às suas vidas.
Interessados em participar
do Programa Mulher Atual
podem acessar as informações no site www.sistemafaep.org.br, no link Cursos.
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Dia Mundial do Câncer conscientiza a
população sobre a doença
O Dia Mundial do Câncer foi
comemorado ontem, quinta-feira
(4), e é resultado de uma iniciativa global, organizada pela União
Internacional para o Controle do
Câncer (UICC), com o apoio da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). A data propõe uma reflexão sobre a importância da
prevenção e alerta para a conscientização e educação mundial
sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para
que se mobilizem pelo controle
do câncer.
Para o triênio 2020-2022, o
INCA aponta que os tipos mais
incidentes de cânceres no Brasil
serão os de pele não melanoma,
mama, próstata, cólon e reto,
pulmão e estômago.
Câncer é o nome dado a um
conjunto de mais de 100 doenças
que têm em comum o crescimento desordenado de células,
que invadem tecidos e órgãos.
Dividindo-se rapidamente, estas
células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores,
que podem se espalhar para
outras regiões do corpo.
Os diferentes tipos de câncer
correspondem aos vários tipos
de células do corpo. Quando
começam em tecidos epiteliais,
como pele ou mucosas, são
denominados carcinomas. Se o
ponto de partida são os tecidos
conjuntivos, como osso, músculo
ou cartilagem, são chamados
sarcomas. Outras características
que diferenciam os diversos
tipos de câncer entre si são a
velocidade de multiplicação
das células e a capacidade de
invadir tecidos e órgãos vizinhos
ou distantes, conhecida como

metástase.
Causas e prevenção
Diante desse cenário, fica a pergunta: será que é possível adotar
medidas preventivas? A resposta é sim! Ainda de acordo com
o INCA, a prevenção engloba
ações para reduzir os riscos do
aparecimento da doença ou para
aumentar a chance de diagnosticá-la precocemente. Em primeiro lugar, é preciso impedir que
o câncer apareça, o que inclui
evitar exposição aos fatores de
risco e adotar um estilo de vida
saudável.
A prática de atividade física
regular tem se mostrado uma forte aliada no combate à doença.
Segundo estudo recente realizado pela Sociedade Americana de
Câncer e outras entidades norte-americanas, os exercícios reduzem o risco de desenvolvimento
de sete tipos de tumores. Ao
fortalecer as defesas do corpo,
o exercício ajuda na prevenção
não apenas de tumores, mas de
diversas outras enfermidades.
O câncer não tem uma causa
única. Há diversas causas externas (presentes no meio ambiente) e internas (como hormônios,
condições imunológicas e mutações genéticas). Os fatores podem interagir de diversas formas.
12 dicas para prevenir o câncer:
- não fumar;
- adotar uma alimentação saudável;
- manter o peso corporal adequado;
- praticar atividades físicas;
- amamentar;
- realizar exame preventivo de
câncer do colo do útero a cada

três anos, para mulheres com
idade entre 25 e 64 anos;
- vacinar as meninas de 9 a 14
anos e os meninos de 11 a 14 anos
contra o HPV;
- vacinar-se contra a hepatite B;
- evitar bebidas alcoólicas;
- evitar carnes processadas;
- evitar a exposição ao sol entre
10h e 16h;
- evitar a exposição a agentes
cancerígenos no ambiente de
trabalho.
Movimento Global
O movimento global União
Internacional para o Controle do
Câncer (UICC) lança, este ano, o
Desafio dos 21 dias.
O desafio faz parte de uma
campanha lançada em 2019, com

o título “Eu sou, eu vou: Juntos,
todas as nossas ações são importantes”, e destaca que o “eu” não
significa somente indivíduos,
mas qualquer cidade, organização ou entidade que queira participar do esforço de conscientização e educação sobre a doença.
A campanha estimula também
iniciativas que diminuam os
índices de câncer no mundo.
No Brasil, a campanha da UICC
conta com o apoio da Fundação
do Câncer, que está lançando
também sua campanha 21 ações
para 2021.

Com informações do INCA,
Ministério da Saúde e Agência
Brasil.

4

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Cafelândia retoma às aulas remotas na
próxima segunda-feira (08)
A secretaria de Educação e Cultura de Cafelândia,
através de orientação do Núcleo Regional de Educação
de Cascavel e da Secretaria
do Estado, decidiu o retorno
remoto às aulas na próxima
segunda-feira (08) e o início
das aulas híbridas após o
Carnaval, dia 18 de fevereiro.
A secretária de Educação e
Cultura, professora Rozane
Pitol, destacou que o ensino
híbrido (presencial e remoto) dependerá da ajuda de
cada família cafelandense.
“Estamos montando todo
o protocolo sanitário que o
momento pede com salas de
aulas que respeitem o distanciamento entre as carteiras,
o uso de máscara de forma
correta por todos (alunos,
professores e profissionais),
aferição de temperatura na
entrada dos estabelecimentos na chegada, enfim, tudo o
que for preciso para manter a
segurança dos nossos profissionais e das nossas crianças.
Queremos voltar sim, mas
precisamos voltar com segurança. Por isso, em reunião

com as diretoras, acordamos
que estaremos retomando os
trabalhos com os professores
amanhã, dia 03 de fevereiro e
na próxima semana, dia 08,
estaremos iniciando o retorno das aulas remotas, com o
envio das atividades para às
crianças realizarem em casa”,
destacou.
Ainda segundo a secretária, os pais poderão optar
pelo retorno presencial da
criança à escola ou a permanência dele em casa, realizando às atividades de forma
remota. “Ofereceremos todas
as condições de segurança
e necessárias para esse retorno às escolas, mas não
podemos e não vamos obrigar ninguém. Por isso, a partir da próxima semana, dia
08, os pais serão chamados
nas escolas para receberem
às orientações por parte da
equipe pedagógica e assinar
um termo de compromisso,
uma declaração de intenção
em aulas presenciais ou remotas”, afirmou a secretária.
Ainda segundo a secretaria

de Educação, a aula presencial respeitará a lotação máxima de 50% em cada sala
de aula. “Se uma sala de aula,
por exemplo, nós tivermos
a autorização de 100% dos
pais, nós faremos o escalonamento; 10 alunos participarão presencial e os outros 10

Suspensa licitação de consórcio do Oeste para
terceirizar profissionais de saúde

de forma remota, sendo que
na semana seguinte faremos
a inversão e assim atenderemos da mesma forma todas
às crianças”, destacou Rozane.

Transporte
Em relação ao transporte
escolar, nesse primeiro momento será feito apenas para
os estudantes que residem
na área rural. “Estaremos
priorizando os alunos da
zona rural, devido ao distanciamento mínimo que precisaremos manter entre os
passageiros e esses residirem
mais longe. Pedimos aos pais
que nesse momento, aqueles
que conseguirem levar seus
filhos da casa para a escola,
os que residem na cidade,
que assim façam”, observou a
secretária.

Cmeis

Além de não apresentar
planilha de custos, edital do
certame continha exigências
potencialmente irregulares. Disputa foi lançada pelo consórcio
de saúde dos municípios da
região
Possíveis irregularidades levaram o Tribunal de Contas do
Estado (TCE-PR) a determinar,
via medida cautelar, a imediata
suspensão do andamento do
Pregão Eletrônico nº 1/2021,
lançado pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do
Paraná (Consamu). O objetivo
do certame é a contratação de
empresa fornecedora de mão-de-obra especializada na área
da saúde. O consórcio opera o
Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (Samu) na região.
A medida liminar foi provocada por Representação da Lei
nº 8.666/1993 (Lei de Licitações
e Contratos) formulada pela
Clínica Médica Stecca Ltda. A
peticionária alegou que o edital, além de não apresentar a
necessária planilha de custos,
continha exigências indevidas
para a habilitação de interessadas na disputa.
O relator do processo, conselheiro Nestor Baptista, deu
razão à representante. Segundo
ele, assim como a ausência da
planilha afronta diversos dispositivos legais, a obrigatoriedade
de as interessadas demonstrarem o atendimento a itens não

previstos no rol taxativo contido nos artigos 27 a 31 da Lei de
Licitações pode prejudicar o
caráter competitivo do certame, conduzindo a uma contratação desfavorável ao interesse
da administração pública.
O despacho, de 29 de janeiro, foi homologado na sessão do
Tribunal Pleno do TCE-PR desta
quarta-feira (3 de fevereiro). No
mesmo dia, o Consamu ingressou com Recurso de Agravo
contra a decisão liminar. A petição será julgada pelo mesmo
órgão colegiado. Caso não seja
provida, os efeitos da medida
cautelar perduram até que a
Corte decida sobre o mérito do
processo.

De acordo com a secretária de Educação, o retorno
dos Centros de Educação

Infantil – CMEIS – para atendimento de crianças de 0 a 03
anos não há retorno previsto
ainda, já que essa faixa etária
dependendo do posicionamento do Estado e de resoluções que ainda não foram
estabelecidas por parte do
Paraná.

Segurança
Para o retorno híbrido,
com a ida presencial das
crianças nas escolas, o município de Cafelândia está se
organizando com cartazes,
salas com adesivos indicando o posicionamento das
cadeiras e carteiras e ainda
com funcionários à disposição para borrifar álcool na
entrada e saída das crianças.
“Pedimos aos pais e familiares que repassem esses hábitos do distanciamento, o
respeito com as marcações,
o uso correto da máscara e
o uso do álcool nas mãos. Só
assim, conseguiremos atingir
nossos objetivos”, encerrou a
secretária, professora Rozane Pitol.
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Audiências Públicas sobre os Pedágios terão
participação presencial e virtual
As audiências públicas da
Frente Parlamentar sobre os Pedágios da Assembleia Legislativa,
para debater o novo modelo proposto pelo governo federal, ocorrerão de forma híbrida (presencial e virtual) e serão transmitidas
pelos canais do legislativo. Os
dois primeiros eventos ocorrem
nesta semana em Cascavel (sexta-feira) e Foz do Iguaçu (sábado).
“A população paranaense precisa conhecer e debater os detalhes do modelo proposto pelo
governo federal. Vamos ouvir
sugestões da sociedade civil, dos
usuários e dos moradores. O nosso objetivo é sugerir alterações
que garantam o maior desconto
possível nas tarifas. Queremos
preços mais baixos e justos e
obras, no menor tempo possível”,
salienta o deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB).
O presidente da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato (PT) afirmou que as audiências
públicas são essenciais e necessárias para ouvirmos quem realmente paga o pedágio. “Também
são indispensáveis para tornar
o processo transparente. A proposta enviada pelo Ministério da
Infraestrutura, que tem o aval do
Governo do Estado, não é clara e
foi feita sem qualquer consulta ao
povo paranaense”.
Segundo Chiorato, o Paraná
não aguenta mais ostentar o título de pedágio mais caro do Brasil.
“Obras previstas simplesmente
sumiram do contrato, mas reaparecem na proposta da nova concessão. Não podemos permitir
isso. Não podemos permitir mais
15 novas praças, o que vai tornar

o pedágio mais caro e o Paraná
menos competitivo. É hora de
discutir o pedágio com seriedade
e as audiências públicas têm essa
missão”.
30 ANOS – Entre os assuntos
que serão apresentados e debatidos estão a limitação do desconto
nas tarifas, a cobrança de taxa de
outorga, as obras e os cronogramas de execução.
Romanelli alerta que o projeto
do Governo Federal prevê a concessão das rodovias à iniciativa
privada por 30 anos. “O Paraná
não pode errar mais uma vez.
Precisamos de um pedágio que
aumente a nossa competitividade
e que não seja uma barreira para
os produtos paranaenses. Uma
concessão que estimule o desenvolvimento local e regional”.

O Ministério da Infraestrutura
planeja conceder 3.327 quilômetros de rodovias estaduais e federais divididos em seis lotes com
42 praças de pedágio, 15 praças a
mais do que atualmente. O prazo
de concessão é de 30 anos.
COMO ACOMPANHAR
Em Cascavel a audiência pública está marcada para sexta-feira (5), às 9h30, na Associação
Comercial e Industrial de Cascavel. Como a presença física está
limitada, de acordo com as regras
sanitárias de prevenção ao Covid-19, a população poderá acom-

panhar e participar pelas redes
sociais da Assembleia.
Já em Foz do Iguaçu, o encontro está marcado para sábado (6)
também às 9h30 na Associação
Comercial e Empresarial de Foz
do Iguaçu.
CALENDÁRIO
A Frente Parlamentar prevê
audiências também em Londrina
(11/2), Norte Pioneiro (12/2), Guarapuava (18/2), Francisco Beltrão
(19/2), Maringá (25/2), Apucarana
(26/2), Curitiba (4/3) e Ponta Grossa (5/3). As datas, locais e horários
ainda serão confirmados.
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Copacol distribui sobras do exercício 2020
Cooperados recebem sobra recorde e já planejam onde vão usar o dinheiro extra
agradece a Cooperativa pela distribuição das sobras. “É um prazer imenso fazer parte da família
Copacol. Essa sobra só é paga por
cooperativas sérias, que valorizam os cooperados, seus colaboradores e parceiros. A diretoria
tem meu respeito e minha admiração. Esse dinheiro veio em boa
hora, vou pagar contas para não
pagar juros altos”.
Os pagamentos da segunda
parcela das sobras foram feitos
nesta quarta-feira pela Copacol,
por meio de depósitos nas contas
bancárias ativas dos cooperados
– igual na primeira parcela, em
dezembro.

Ao todo são R$ 120 milhões–
valor considerado recorde na
cooperativa – que também reflete
na economia de toda a região.
Os cooperados já planejam
como vão investir o recurso.
Marino Silva atua com piscicultura e bovinocultura de leite,

Cooperativa divulga os Melhores da
Avicultura na semana
Os melhores resultados em avicultura foram apresentados pela Copacol. A classificação geral da última
semana de janeiro – do dia 25 ao dia
30 – teve como primeiro colocado o
cooperado Hildo Aparecido da Silva,
de Jesuítas, com 421 pontos de IEP
(Índice de Eficiência Produtiva). No
mesmo período de entrega de aves
à Cooperativa, o peso médio foi de
3.370, conversão alimentar de 1.690,
ganho de peso diário de 73.26 gramas “Agradeço a Deus pelo resultado,
sempre peço que ele esteja afrente
do meu trabalho, e a equipe veterinária da Copacol. A dedicação é muito
importante para atingirmos esse resultado. Fiquei muito feliz. Trabalhamos com aviário há um bom tempo
e essa experiência nos ajuda, além
do clima que nos favoreceu”, afirma
Hildo.

Nas demais classificações houve
empate. Em segundo ficaram Reinaldo Dalmagro, de Cafelândia, e Israel
José Geraldo, de Corbélia, com 414
pontos; em terceiro, Eliana Aparecida Bianconi Obuti, de Goioerê, e José
Fernandes da Silva, de Cafelândia,
com 413 pontos.
MELHOR DO MÊS
O melhor resultado no mês de janeiro ficou com José Veroneze e Outra, de Cafelândia, com 438 pontos de
IEP (Índice de Eficiência Produtiva).
“Trabalho com atividade de avicultura há 14 anos, com muita dedicação
e esforço. O bom manejo foi importante para alcançar esse resultado.
Estou feliz com o resultado do lote”,
afirma o cooperado que agradece a
assistência da Cooperativa.

Vilmar Grando, que atua com
avicultura, também enaltece o
apoio da Cooperativa. “Temos
aviário financiado e no passado
tivemos muitas dificuldades em
pagar prestação, estávamos em
uma firma particular e chegamos

a beira da falência. Hoje com a
Copacol ajudando estamos indo
muito bem, conseguindo pagar
as prestações e fazendo as reformas necessárias. Estamos muito
contentes”.
DEPÓSITO EM CONTA
Quem não tiver conta registrada na Cooperativa deve ligar na
Unidade. E quem precisar ir até a
Unidade deverá manter todos os
cuidados para evitar a contaminação pelo Covid-19, com uso de
máscara, aplicação de álcool em
gel nas mãos, aferição de temperatura e distanciamento mínima
de dois metros.

