Edição Nº 1818
23 de abril de 2021

ACESSE O SITE AQUI
WWW.JORNALINTEGRACAO.COMu-

Copacol abre inscrições para associado
participar do CPAgro Digital 2021

TCE-PR julga convênio irregular no Hospital
Beneficente Moacir Micheletto de Assis
TCE-PR multa ex-prefeito João Aparecido Pegoraro e dois então
gestores da Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto,
entidade que já recorreu da decisão da Primeira Câmara. Assis
Chateaubriand: convênio é julgado irregular e hospital deve restituir R$ 691 mil - Portal TCE-PR.

Bloquear chamadas
de telemarketing
é um direito do
consumidor,
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Tribunal de Contas do PR
alerta para golpe que desvia
dinheiro de contas bancárias
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná alerta seus jurisdicionados de que golpistas estão utilizando os nomes do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal para desviar dinheiro de contas de
prefeituras e câmaras municipais. Segundo relatos que chegaram à
Diretoria-Geral do TCE-PR, pessoas telefonam para órgãos públicos se
passando por funcionários dos bancos estatais, informando a suposta
necessidade de baixar arquivos para atualizar os sistemas informatizados. Quando isso é feito, a quadrilha obtém acesso às contas desses
entes públicos e consegue desviar valores ali depositados.
A Prefeitura de Jaboti (Norte Pioneiro) registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil relando ter sido alvo de ataque cibernético
nos dias 13 e 14 de abril. Segundo a notícia crime, foram retirados R$
645.227,21 de contas mantidas pelo município na Caixa, volume equivalente a 40% das receitas totais do mês de março.
Enquanto busca reaver o valor desviado, o prefeito de Jaboti, Regis
Wiliam Siqueira Rodrigues, editou o Decreto nº 26/2021, declarando
Estado de Emergência Financeira no município por 15 dias. Nesse período, ficará suspensa a emissão de empenhos para o pagamento de
fornecedores, exceto de despesas consideradas essenciais pela administração.
Outra prefeitura alvo dos golpistas foi a de Corumbataí do Sul (Região Central do Estado). Neste caso, o golpe não se consumou porque
o tesoureiro desconfiou da abordagem e se recusou a instalar os arquivos indicados pelos criminosos.
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Cafelândia disponibiliza
vacinação contra Influenza
para crianças e gestantes
O município de Cafelândia,
através da secretaria de Saúde, está desde o último dia 12,
realizando a vacinação contra
Influenza. Nesse primeiro momento estão sendo vacinados
os grupos prioritários elencados pelo Governo Federal:
crianças maiores de seis meses
a menores de seis anos; gestantes, puérperas e trabalhadores
de saúde.
De acordo com a secretaria
de Saúde, a vacinação contra
Influenza para criança de seis
meses a menores de seis anos
está acontecendo no Centro
de Saúde. Já os demais grupos
prioritários, puérperas e gestantes estão sendo vacinados no
Centro de Convivência da Terceira Idade. Segundo o Plano do
Governo Federal a vacinação

para esse grupo prioritário será
até dia 10 de maio. “É importante que a comunidade fique
atenta à divulgação da imprensa de todas as informações para

Assis registra mais uma morte por Covid-19 e
o Paraná totalizou 150 nesta quinta-feira, 22
A Secretaria de Saúde de
Assis Chateaubriand confirmou
nesta quinta-feira (22) o 68º óbito por complicações do Covid-19.
Trata-se de uma mulher com 52
anos, não era portadora de comorbidades, iniciou sintomas
no dia 19/03, apresentando febre, dor de garganta, tosse, cefaleia, e diarreia, procurou atendimento no ambulatório Covid-19
no dia 20/03, sem necessidade
de internamento, realizou coleta
de exame para Covid-19, testando positivo em 22/03. Já no dia
26/03 devido a piora dos sintomas foi internada no Hospital
Beneficente Moacir Micheletto,
onde permaneceu na UTI até a
data de ontem dia 21/04, onde
infelizmente entrou em óbito.
Novo Boletim
14 novos casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde
de Assis Chateaubriand, através
do boletim das últimas 48 horas,
totalizando agora 2.939 pessoas
contaminadas. Foram 7 casos no
dia 21/04 e outros 7 nesta quinta-feira (22).
Destas, 2.785 estão curadas.
Entre os resultados positivos de
quarta-feira (21) estão 4 homens
(entre 14 e 72 anos) e 3 mulheres
(entre 40 e 70 anos). Já nesta

quinta-feira (22) estão 4 mulheres
(entre 42 e 78 anos) e 3 homens (entre 37 e 52 anos)
Dos 86 pacientes atualmente
em tratamento, moradores de Assis Chateaubriand, 9 estão internados na UTI Hospital Beneficente
Moacir Micheletto. Enquanto 77 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 15 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 2.770.
Mortes
Assis Chateaubriand registrou
68 óbitos por complicações da Covid-19
Mulheres
Sendo trinta e três mulheres
com 71, 79, 37, 88, 57, 78, 77, 68, 81,
75, 42, 49, 66, 69, 72, 57,60, 87, 82, 68,
49, 73, 64, 81, 65, 53, 61, 54, 71, 65 e 52
anos, nos dias 28 de agosto, 4 e 5 de

junho, 3 de novembro, 4, 18 e 30 de
dezembro, 2 ,16, 28 de janeiro, 27 de
fevereiro e dois óbitos no dia 11/03,
14, 16, 17 e dois óbitos no dia 18, dois
óbitos no dia 19, 24, 27, três no dia 31
de março em 1, 5, dois óbitos dia 8 ,
10, 12, 14,16 e 21 de abril de 2021.
Homens
Trinta e cinco homens de 64,
67, 75, 73, 77, 85, 73, 74, 69, 70, dois
com 79, 80, 67, 82, 74, 82, 80,78, 41,
47, 28, 53, 36, 79, 80, 93,54 57, 64, 84,
67, 56, 95 e 64 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, 31 de janeiro, 8 e 12 de
fevereiro, 2, 4 ,5, 19 e dois no dia 20
e outros dois confirmados no dia 25
e um no dia 26, um no dia 27, outro
no dia 28, 29 de março e outros dois
no dia 2 ,11, 14 e 16 de abril.
Mais 2.582 casos e 150 mortes
pela Covid-19 são registrados no
Paraná
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (22)
mais 2.582 casos confirmados e 150
mortes pela Covid-19 no Paraná. Os
números são referentes aos meses
ou semanas anteriores e não representam as notificações das últimas
24 horas.
Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram

que o Estado soma 914.392 diagnósticos e 20.850 óbitos.
Os casos confirmados divulgados nesta quinta-feira são de janeiro (24), fevereiro (19), março (97) e
abril (2.402) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: maio (1), julho
(3), agosto (2), setembro (4), outubro
(2), novembro (4) e dezembro (24).
VACINA – O site da Secretaria
de Estado da Saúde possui um Vacinômetro atualizado em tempo
real à medida que os municípios
inserem as doses aplicadas no sistema.
INTERNADOS – O informe relata que 2.414 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.946 pacientes
em leitos SUS (940 em UTI e 1.006
em enfermaria) e 468 em leitos da
rede particular (272 em UTI e 196
em enfermaria).
Há outros 2.728 pacientes internados, 952 em leitos UTI e 1.776
em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na
rede pública e rede particular e são
considerados casos suspeitos de
infecção pelo Sars-CoV-2.
ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 150
pacientes. São 66 mulheres e 84
homens, com idades que variam
de 25 a 92 anos. Os óbitos ocorre-

que assim posam se imunizar
dentro do calendário estabelecido pelo Governo Federal”,
destacou a secretária de Saúde,
Sarah Massaneiro.

ram de 22 de abril de 2020 a 22
de abril de 2021.
Os pacientes que foram a
óbito residiam em Apucarana
(17), Curitiba (14), Arapongas (4),
Almirante Tamandaré (3), Cianorte (3), Fazenda Rio Grande (3),
Foz do Iguaçu (3), Francisco Beltrão (3), Maringá (3), Paranavaí
(3), Pato Branco (3), Ponta Grossa
(3), São José dos Pinhais (3), Sarandi (3), Amaporã (2), Araucária
(2), Astorga (2), Bela Vista do Paraíso (2), Cambé (2), Campo Largo (2), Colombo (2), Contenda (2),
Guaíra (2), Jaguapitã (2), Jandaia
do Sul (2), Laranjeiras do Sul (2),
Leópolis (2), Londrina (2), Mandaguaçu (2), Mandirituba (2),
Nova Esperança (2), Paiçandu
(2), Palmeira (2), Pinhais (2), Piraquara (2), Rio Branco do Sul (2),
Rolândia (2), Salto do Itararé (2),
Toledo (2) e Tomazina (2).
A Secretaria registra, ainda,
a morte de uma pessoa em cada
um dos seguintes municípios:
Alvorada do Sul, Anahy, Assis
Chateaubriand, Balsa Nova,
Bandeirantes, Cascavel, Castro,
Cornélio Procópio, Cruzeiro do
Oeste, Florestópolis, Flórida, Imbaú, Itapejara D’Oeste, Lapa, Matinhos, Nova Santa Bárbara, Paranaguá, Piraí do Sul, Quedas do
Iguaçu, Renascença, Rio Branco
do Ivaí, Roncador, São Carlos do
Ivaí, São João do Triunfo, São
Jorge D’Oeste, Sertaneja, Telêmaco Borba, Terra Rica, Tunas
do Paraná e Umuarama.
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TCE-PR julga convênio irregular no
Hospital Beneficente Moacir Micheletto

TCE-PR multa ex-prefeito
João Aparecido Pegoraro e dois
então gestores da Associação
Hospitalar Beneficente Moacir
Micheletto, entidade que já recorreu da decisão da Primeira
Câmara. Assis Chateaubriand:
convênio é julgado irregular e
hospital deve restituir R$ 691
mil - Portal TCE-PR.
A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado julgou parcialmente procedente
Tomada de Contas Extraordinária relativa a convênio firmado
em 2019 entre a Associação
Hospitalar Beneficente Moacir
Micheletto e o Município de
Assis Chateaubriand, na Região
Oeste do Paraná. O processo,
conduzido pela Coordenadoria
de Auditorias (CAUD) do TCE-PR, integrou o Plano Anual de
Fiscalização (PAF) de 2020 do
órgão de controle.
Os conselheiros identificaram três irregularidades na
parceria com a entidade, que
administra o Hospital Beneficente Moacir Micheletto: os
serviços executados não estão
de acordo com o estabeleci-

do no plano de trabalho do
convênio e com os dispositivos
contratuais e legais; as aquisições de bens e as contratações
de serviços não foram realizadas em conformidade com a
legislação e os princípios da
administração pública aplicáveis; e os controles para avaliar
a execução dos serviços são
inadequados.

Sanções
Eles ainda ressalvaram
o fato de o instrumento de
parceria não ter sido celebrado
de acordo com as formalidades
legais. Devido às falhas apontadas, que podem ter levado ao
pagamento de serviços com sobrepreço, foi determinado que
o hospital restitua R$ 691.497,86
ao tesouro municipal de Assis
Chateaubriand.
Os então provedores da
entidade, Natal Zuffo Rueda e
Renato Laert Stafusa Sala, também foram multados individualmente em R$ 4.447,60, devido
à contratação de empresa para
prestação de plantão médico

de urgência e emergência
sem a prévia apresentação da
indicação dos custos unitários
do serviço. Por sua vez, o ex-prefeito João Aparecido Pegoraro
(gestão 2018-2020) recebeu
uma sanção do mesmo valor,
por ter deixado de acompanhar, supervisionar e fiscalizar
a execução do Termo de Convênio nº 1/2019.
As penalizações estão
previstas no artigo 87, inciso
IV, da Lei Orgânica do TCE-PR
(Lei Complementar Estadual
nº 113/2005). Cada uma delas
corresponde a 40 vezes o valor
da Unidade Padrão Fiscal do
Estado do Paraná (UPF-PR). O
indexador, que tem atualização
mensal, valia R$ 111,19 em março, quando a decisão foi proferida. Todas as quantias devem
ser corrigidas monetariamente
quando do trânsito em julgado
do processo.

Decisão
Os membros da Primeira
Câmara determinaram ainda
que a Associação Hospitalar
Beneficente Moacir Micheletto

implemente, por meio de seu
sistema de controle interno e
no prazo de 60 dias, metodologia de comprovação da efetiva
prestação de serviços mediante a promoção de controle
eletrônico de frequência dos
médicos.
Eles também recomendaram que o hospital promova
a readequação aos preços de
mercado de seu contrato de
prestação de serviços médicos
de urgência e emergência. Por
fim, foi ordenado que a Prefeitura de Assis Chateaubriand institua, por meio de ato normativo
legal ou infralegal, Comissão de
Avaliação ou Monitoramento
da execução de transferência
voluntárias.
Em seu voto, o relator do
processo, conselheiro Artagão
de Mattos Leão, seguiu o mesmo entendimento manifestado
pela instrução da Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM)
da Corte e pelo parecer do

Ministério Público de Contas
(MPC-PR) sobre o caso.
Os demais membros do
órgão colegiado do Tribunal
acompanharam, por unanimidade, o voto do relator na
sessão de plenário virtual nº
3/2021, concluída em 11 de março. Em 13 de abril, a Associação
Hospitalar Beneficente Moacir
Micheletto ingressou com
Embargos de Declaração, questionando pontos da decisão
contida no Acórdão nº 563/21
- Primeira Câmara, veiculado na
edição nº 2.511 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC).
Até que o Processo nº
224960/21, que tem o mesmo
relator original e tramita no
mesmo colegiado, seja julgado,
fica suspensa a execução das
sanções de devolução de valores e aplicação de multas aplicadas na decisão contestada.
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Bloquear chamadas de telemarketing
é um direito do consumidor
Não receber as chamadas diárias de empresas que oferecem
diferentes serviços é um direito
do consumidor, instituído por
lei. Saiba como recorrer a esse
benefício!
Quem nunca recebeu aquela chamada telefônica sobre
oferta de produtos e serviços
variados nos horários mais
inconvenientes? Até mesmo
chamadas ao longo dos dias
que simplesmente desligam
quando são atendidas, e o ciclo
se repete por semanas, com
números diversos mas com o
mesmo objetivo: oferecer planos de conexão telefônica, virtual ou audiovisual, ou procurar
determinada pessoa que nunca
é aquela responsável pela linha.
A tecnologia rodeia, cada vez
mais, o cotidiano das pessoas.
Nesse contexto de pandemia,
a conexão diária é necessária
para o trabalho, os estudos e comunicação. Mas o esgotamento
que pode surgir através dessa
dependência é alarmante. Não
se pode simplesmente desligar
o celular ou telefone fixo para
fugir de ligações impertinentes
que acabam se tornando diárias, então, como romper com
esse desgaste?
O Procon-PR orienta as pessoas no bloqueio das ligações: basta que o titular da linha acesse
o Portal do Procon-PR e faça o
cadastro gratuito. Os bloqueios
podem ser realizados tanto por
pessoa física quando fornecedores (pessoa jurídica). Quem
não tem acesso a internet
pode realizar o bloqueio pelo
telefone 0800-41-1512, ou ir pessoalmente à sede do Procon-PR
(Rua Emiliano Perneta, 47, Centro – Curitiba). Os moradores de
outros municípios e outras cidades devem procurar o Procon
municipal mais próximo.
Após 30 dias do pedido de
bloqueio, as empresas de tele-

marketing não poderão mais
ligar para os números inscritos,
conforme o disposto na Lei nº
16.135/2009:
Art. 1º Fica instituído no
âmbito do Estado do Paraná,
o Cadastro para o Bloqueio do
Recebimento de Ligações de
Telemarketing.
Parágrafo único. O Cadastro
tem por objetivo impedir que
as empresas de telemarketing,
ou estabelecimentos que se
utilizem deste serviço, efetuem
ligações telefônicas não autorizadas para os usuários nele
inscritos.
Se mesmo depois de estar
no cadastro o número receber
ligações de telemarketing, é possível denunciar a empresa que
fizer a chamada.
Para realizar a denúncia, é
preciso anotar a data e hora da
ligação, o nome da empresa
prestadora do serviço, e também do atendente, para que
sejam tomadas as medidas
legais.
Vale lembrar que o sistema
de bloqueio não cobre todos os
tipos de ligações. Entidades assistenciais que costumam ligar
para pedir doações e empresas
de cobrança não são afetadas.
Chamadas feitas para pesquisas de opinião e satisfação,
na etapa de pós-venda e voltadas para o relacionamento
entre empresas e clientes, não
podem ser bloqueadas. Nesse
caso, se você for importunado
constantemente por ligações
de telemarketing, faça uma reclamação na Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel),
seja pelo telefone 1331 ou por
meio do site do órgão.
Caso continue tendo problemas com ligações de telemarketing, entre em contato com o
Serviço de Defesa do Consumidor por meio do telefone 40033907.

A Anatel ainda fornece o serviço Não Me Perturbe, uma lista
nacional na qual os consumidores escolhem quais empresas
terão as chamadas impedidas.
O Não Me Perturbe é uma
ferramenta nacional criada pela
Anatel, em julho de 2019, que
permite solicitar o bloqueio de
ligações de telemarketing em
todo o Brasil. O serviço abrange
empresas de telecomunicação
(telefone móvel e fixo, TV por
assinatura e internet) e instituições financeiras (empréstimos
consignados e cartão de crédito
consignado).
Para deixar de receber chamadas com ofertas de serviços
de telefonia, TV por assinatura
e banda larga, o consumidor
deverá acessar o site oficial do
programa e preencher o formulário de inscrição. A suspensão
das chamadas pelas empresas
de telecomunicações ocorrerá

em até 30 dias corridos após o
cadastro.
A medida vem na esteira de
uma ação da Anatel, que determinou, em junho de 2019, que
as principais empresas do setor
implementassem uma lista
nacional e única de consumidores que não querem receber
chamadas de telemarketing
com ofertas de serviços de telecomunicações.
É importante ressaltar que a
medida se restringe apenas às
ofertas de serviços e produtos

de telecomunicações. Por ser
uma iniciativa da Anatel, ela
alcança apenas empresas deste
setor, que respondem por cerca
de 32% das chamadas indesejadas no Brasil. A lista do “Não
me Perturbe” vale para todo o
país e não substitui os cadastros
geridos por outros órgãos, como
o Procon.
Com informações do Procon-PR e Anatel.
Giovanna Trevelin – Jornal
Integração

5

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 23 DE ABRIL DE 2021

Copacol abre inscrições para associado
participar do CPAgro Digital 2021

O conhecimento transforma realidades e proporciona
desenvolvimento ao mundo. O
agronegócio vive intensamente
essa busca pelo aprimoramento tecnológico em busca de
melhores desempenhos. Não
existem barreiras para quem
almeja a excelência. O CPAgro
Digital 2021 está chegando e
será entre os dias 10 e 13 de
maio, com transmissão ao vivo
pelo Canal Oficial da Copacol
no Youtube.
O cooperado deve fazer a
inscrição pelo aplicativo Copacol Cooperado. No link é preciso
escolher a atividade principal
da propriedade. Será possível
se inscrever em apenas uma
das quatro palestras. Com essa
inscrição o cooperado vai participar da plateia no estúdio
virtual. Nos demais dias será
possível assistir as demais
palestras pelo Canal Oficial da
Copacol no Youtube. “Estamos
passando por um momento
importante e para avançarmos
em nossas atividades precisamos de qualificação. O CPAgro
vem para trazer esse panorama globalizado em relação as
integrações e a agricultura. É
uma oportunidade para nossos
cooperados estarem afrente do
tempo”, explica o diretor-presidente, Valter Pitol.

VALE-COMPRAS
Pela inscrição na plateia
virtual, o cooperado vai concorrer a 15 vale-compras de R$
3 mil, que poderá ser usado nas
Lojas Agropecuárias Copacol e
no Copacol Supermercados. A
inscrição deve ser feita até dia 5
de maio de 2021. Existem regras
para os participantes interessados na premiação: no dia da
palestra escolhida, o cooperado
precisa estar com a câmera
ligada pelo aplicativo Zoom e
interagir com os apresentadores. Só assim ele vai concorrer
ao prêmio.
PALESTRAS
Dia 10, segunda-feira, o evento será aberto pelo engenheiro
agrônomo e economista, Alexandre Mendonça de Barros.
Ele fala sobre as Tendências da
economia e do Agronegócio
frente a pandemia do Coronavírus.

Na terça-feira, dia 11, será
a vez da piscicultura, com
Francisco Medeiros, médico
veterinário. Ele é diretor-presidente da Peixe BR, professor na
Universidade Federal de Mato
Grosso, e destaca o Mercado e
as tendências da Piscicultura.

Já na quarta-feira, dia 12,
a atividade em destaque é a
Suinocultura. O convidado é
Alexandre Furtado da Rosa, que
apresenta um panorama atual
e tendências para o mercado
global e brasileiro de suínos.
Alexandre é médico veterinário há 25 anos na Agroceres
PIC, onde ocupou funções de
consultor técnico comercial,
gerente comercial e gerente de
mercado. Em 2009 assumiu a
diretoria geral da empresa.
No encerramento do CPAgro, quinta-feira, dia 13, a Avicultura será o tema principal,
com participação da Adrieli
Hernandes e Douglas da Silva,
que falam sobre a manutenção
preventiva em galpões de frango de corte. Adrieli é médica
veterinária, pós-graduada em
avicultura industrial, supervisora de Fomento de Aves na
Copacol; Douglas é gerente da
Integração Avícola, médico
veterinário e especialista em
gestão da cadeia avícola.
Saiba mais clicando abaixo:
www.copacol.com.br/cpagro
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