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Crise hídrica vai além da escassez de chuvas
Falta planejamento, gerenciamento e fiscalização, 
dizem especialistas
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Crise hídrica vai além da escassez de chuvas
Falta planejamento, gerenciamento e fiscalização, 
dizem especialistas

“As hidrelétricas estão man-
tendo seus reservatórios baixos 
para acionar as termelétricas, com 
o objetivo de beneficiar os donos 
dessas empresas”. O relato é do vi-
ce-presidente da CUT, Mário Dal Zot 
e foi feito durante a audiência públi-
ca sobre o tema: A Crise Hídrica e o 
Papel do Estado, realizada pela Ban-
cada do PT na Assembleia Legislati-
va do Paraná, na manhã desta quin-
ta-feira (17) em formato remoto. Dal 
Zot, que atua também no setorial 
de energia do Partido dos Trabalha-
dores, afirmou que falta fiscalização 
para esse tipo de ações deliberadas, 
que estão contribuindo para o agra-
vamento da crise energética e hídri-
ca no Brasil.

O lider da bancada do Par-
tido dos Trabalhadores na Assem-
bleia Legislativa, deputado Tadeu 
Veneri, lembrou que “estamos vi-
vendo uma das maiores crises hí-
dricas da nossa história e aqui pre-
tendemos apontar alternativas para 
que essa crise tenha um impacto 
minorado. Se é que isso é possível”. 

O professor-doutor e pesqui-
sador em ciência física pela Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR), 
Jeferson de Souza, falou dos fato-
res que têm levado o Brasil à essa 
situação, que chamou de estresse 
hídrico, que é o que afeta a lei da 
oferta e da procura, apontando a fal-
ta de chuvas, a fenômenos como La 
Niña e a alta na demanda, que inclui 
as atividades econômicas, cresci-
mento da população e desperdício. 
“Mais de 50% da precipitação no 
Paraná vem da Floresta Amazôni-
ca. Por isso, também devemos lutar 
pela preservação. Em 2021, o vo-
lume de precipitação não está tão 
abaixo da média. Está faltando um 
melhor gerenciamento dos recur-
sos “, afirmou.

A ativista Daiane Machado, 
da coordenação do Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), re-
forçou a preocupação com a ausên-
cia de planejamento e com o que 
chamou de mercantilização

da água, lembrando que a 
estiagem era previsível, mas ques-
tionou sobre como o Estado se pre-
parou para esse momento.  “Pelas 
propagandas, parece que depende 
unicamente da população a solu-
ção: eu fecho a minha torneira e fica 
tudo bem. Mas o que o Estado está 

fazendo?”
Também afirmou que o 

Marco Regulatório de saneamento 
em nível federal votado em julho 
do ano passado reforçou a criação 
de um novo modelo de organização 
regido pela iniciativa privada. “Isso 
pode significar alta nas tarifas de 
água, assim como ocorre na cobran-
ça de energia”, argumentou.

Entre as sugestões para sa-
ídas coletivas com a participação 
popular, Daiane apontou a implan-
tação de um programa de constru-
ção de cisternas; de irrigação para 
os pequenos produtores; política 
para cobrança da tarifa rural; isen-
ção do pagamento de água para 
famílias de baixa renda; políticas 
ambientais efetivas a longo prazo e 
preservação das nascentes.

Éverton Souza, presidente 
do Instituto Água e Terra (IAT), res-
pondeu a um questionamento feito 
ao longo do debate, sobre o geren-
ciamento dos Comitês das Bacias 
Hidrográficas. Citou quais e onde 
eles estão localizados e falou dos 
planos de conservação das águas 
no estado. “Não adianta a gente pro-
jetar uma melhoria na gestão se não 
tivermos um programa e estamos 
focados nisso.  Estamos atuando em 
conjunto com os municípios, o que 
também tem sido um desafio, por-
que precisamos atrair os prefeitos 
para o programa”, declarou.

Experiência do Chile - O pro-
fessor de História da Universidade 
de Santiago, no Chile, Victor Hugo 
Bahamonde, que é responsável 
pela Organização ecologista local 
Modatima (Movimento de Defesa 
da Água, da Terra e do Meio Am-
biente), contou sobre a experiência 
do Chile, que teve como herança da 
ditadura de Augusto Pinochet,

a privatização das águas, 
que traz consequências diretas 
para a população até hoje. A entra-
da do capital privado no controle 
das águas e dos serviços de sanea-
mento básico no país vizinho pode 
estar se fortalecendo no Brasil a par-
tir da aprovação do novo marco do 
setor.

Ele fez uma reconstrução 
histórica e detalhada do processo 
que impede o acesso à água, seja 
dos mares ou nas torneiras, para as 
populações mais vulneráveis do 
país.

Assis Chateaubriand 
confirma 94º óbito por Covid 

Foi confirmado pela Secre-
taria de Saúde de Assis Cha-
teaubriand nesta quinta-feira 
(17), o 94º óbito devido a com-
plicações do Covid-19.  Trata-se 
de uma mulher com 50 anos 
portadora de hipertensão e 
diabetes, tendo inicio dos sin-
tomas no dia 13 de maio, sendo 
dor de garganta, tosse e disp-
neia. Procurou atendimento no 
ambulatório Covid-19 no dia 16 
de maio, sendo medicada sem 
necessidade de internamento. 
Coletou exame para Covid-19 
no dia 17 de maio testando po-
sitivo. No dia 24 devido a piora 
dos sintomas foi internada em 
Hospital particular. Dia 29 por 
necessidade de leito de UTI foi 
transferida para o Hospital Be-
neficente onde permaneceu na 
UTI até quarta-feira (16), quando 
veio a óbito.

O Município de Assis Chate-
aubriand lamenta o óbito deste 
chateaubriandense e transmite 
os mais sinceros sentimentos 
de pesar à família e amigos!  

24 novos casos em Assis nas 
últimas horas

A Secretaria de Saúde de As-
sis Chateaubriand, confirmou 
24 novos casos de Covid-19, atra-
vés do boletim desta quinta-fei-
ra (17), totalizando agora 4.224 
pessoas contaminadas.

 Destas, 3.827 estão curadas. 
Entre os resultados positivos es-
tão 13 homens com idade entre 
(22 e 67 anos) e 11 mulheres com 
idade entre (4 e 57 anos). 

 Dos 303 pacientes atual-
mente em tratamento, morado-
res de Assis Chateaubriand, 11 
estão internados na UTI Hospi-
tal Beneficente Moacir Miche-
letto e outros 7 em enfermarias.  
Quatro dos pacientes estão in-
ternados, na Unidade de Saúde 
Gilio Bortot, no Conjunto Cristo 
Rei, onde foram abertos 10 no-
vos leitos exclusivos para pa-
cientes Covid-19 e moradores de 
Assis Chateaubriand. 

 Enquanto 285 seguem tra-
tamento domiciliar com deter-

Crédito Consignado do 
Sicoob agora é Digital

minação da Vigilância Sanitária 
para que mantenham isolamen-
to social. Eles assinaram o Ter-
mo de Notificação e Consenti-
mento, onde são alertados das 
consequências administrativas 
e criminais previstas em decre-
to municipal e no Código Penal 
Brasileiro, caso sejam flagrados 
descumprindo o isolamento 
durante o período estabelecido 
pelos profissionais de saúde.

 O novo boletim revela ainda 
que há 43 casos suspeitos em 
investigação e o total de exa-
mes com resultados negativos 
é de 3.281. 

Mortes

Assis Chateaubriand regis-
trou 94 óbitos por complica-
ções da Covid-19.

44 mulheres
50 homens Segundo o ativista, o Chile 

é o único país do mundo que tem 
quase 100% de sua água privatizada 
de forma permanente. Desenvolvi-
do ao longo das décadas de 1970 e 
1980, o chamado Código de Águas 
instituiu a separação dos direitos ao 
uso da água do uso da terra, permi-
tindo a compra e venda do bem co-
mum como qualquer mercadoria 
mediante transações financeiras, 
além da própria gestão do sanea-
mento. “Inescrupulosamente, todas 
as empresas relacionadas ao setor 

da água, tanto para uso humano 
quanto para uso industrial, man-
têm uma superexploração dos rios 
e lagos. Muitas das indústrias não 
recebem sanções pela contamina-
ção da água.  Hoje, 90% dos direitos 
de aproveitamento da água estão 
nas mãos de empresas minerado-
ras e agroexportadoras, enquanto 
praticamente 100% dos direitos de 
aproveitamento da água de uso não 
consuntivo (não consumível, como 
a pesca ou a navegação) estão nas 
mãos de empresas transnacionais”, 
afirmou. “A família do ministro da 
Agricultura do Chile é proprietária 
de uma dessas empresas. A maio-
ria delas viola direitos humanos e 
acaba financiando campanhas po-
líticas, o que é muito triste”, comple-
mentou.

Ainda de acordo com Baha-
monde, existem milhares de famí-
lias chilenas em situação precária 
em relação ao acesso à água potá-
vel, declarado como um direito fun-
damental, como preconiza a ONU.

Participações - Diversos 
representantes de entidades do 
poder público, como Ibama e Mi-
nistério Público, e da sociedade 
participaram do debate. Também 
outros três deputados que integram 
a Bancada do PT na Casa de Leis e 
o deputado do PDT, Nelson Luer-
sen, que acompanhou o debate 
para aprender com os especialis-
tas. “Importante ouvir mais sobre 
esse tema para podermos entender 
como pensam os palestrantes, até 
para apresentar projetos com em-
basamento”, avaliou. Luciana Rafag-
nin (PT), disse que a preocupação 
com a água é grande. “A gente sabe 

que as nossas entidades e aqui des-
taco o MAB, lutam diariamente con-
tra o uso indiscriminado da água. E 
essa semana ainda entraram aqui 
na Assembleia mais projetos para 
a construção de pequenas centrais 
hidrelétricas no estado. Outra perda 
que essa crise gera é na agricultura”, 
lembrou.

Arilson Chiorato, presidente 
do PT/PR, ressaltou que discutir a 
crise hídrica e o papel do Estado é 
sinérgico. “Tenho vários relatos de 
pequenos municípios que ficam 
sem água. O problema é climático, 
político e de educação. É sistêmico 
e precisa de uma solução sistêmica. 
Por isso, é preciso criar políticas pú-
blicas e enquanto Assembleia, pro-
jetos de lei que possam contribuir 
com essas questões”.

Para o deputado Professor 
Lemos, líder da Oposição na As-
sembleia, essa crise hídrica não co-
meçou agora. Vem se acentuando 
ao longo dos anos e tem motivos; 
“Isso ocorre graças aos ataques aos 
nossos biomas: a nossa Mata Atlân-
tica e a Floresta Amazônica, por 
exemplo. Infelizmente, muitas em-
presas acabam lucrando com essa 
exploração irregular, que vão além 
das empresas públicas. Elas preci-
sam ter o compromisso de proteger 
esses biomas. Podemos alterar a lei 
do ICMS ecológico, que hoje destina 
5% do ICMS do Estado para quem 
preserva. Precisamos ampliar para 
10%. Pagar para quem cuida do 
meio ambiente. Uma forma de in-
centivar esse cuidado. E isso é fun-
ção do Governo”, indicou.

Fonte ALEP.

Com a facilidade e rapidez dos nossos canais di-
gitais, App Sicoob e Internet Banking, você contrata o 
Crédito Consignado Digital*, voltado para servidores 
públicos federais (SIAPE), municipais e da iniciativa pri-
vada. As taxas são reduzidas e as parcelas descontadas 
na folha de pagamento. Segurança financeira para você 
cobrir imprevistos, despesas diárias ou realizar seus pro-
jetos. Conheça as vantagens.

 
Taxas de juros menores
Liberação rápida
Parcelas fixas, descontadas na folha
Prazo de até 96 meses
Não precisa de avalista
Entre em contato com a sua cooperativa e conhe-

ça os convênios disponíveis. Aproveite para fazer uma 
simulação. É fácil e rápido.

sicoob.com.br

Central de Atendimento: 0800 724 4420 | Ouvidoria: 0800 646 4001 | Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 940 0458
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Lucca, chegou 
o orçamento da 
reforma da sala!!

Pode fechar!

Rafaela

O CRÉDITO 
CONSIGNADO 
DO SICOOB
AGORA 
É DIGITAL.

MAIS SIMPLES, MAIS FÁCIL E MAIS RÁPIDO.

Entre em contato com a sua cooperativa e conheça os convênios disponíveis.

Seja para o que você planejou ou para o que apareceu de repente, resolva tudo na velocidade 
do clique. Contrate o Crédito Consignado do Sicoob pelo app ou Internet Banking.

• Parcelas descontadas na folha de pagamento.
• Taxas atrativas e prazos maiores.
• Sem avalista.

Em tempos de crise hídrica, Itaipu eleva produtividade para garantir abastecimento do 
País. A informação foi destacada pelo diretor-geral brasileiro da usina, general João Francis-
co Ferreira, na abertura do Fórum de Vice-Governadores, nesta quinta-feira (17).

Foto: Gernano Junior/ Pixabay

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.lojasmegalar.com.br/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260


EDIÇÃO DE 18 DE JUNHO DE 2021
Jornal  Integração 5EDIÇÃO DE 18 DE JUNHO DE 2021

Jornal  Integração 4

Liraa aponta 2,1% de índice de infestação Liraa aponta 2,1% de índice de infestação 
rápido da Dengue em Cafelândiarápido da Dengue em Cafelândia

O terceiro Levantamento Rá-
pido de Índices para Aedes Ae-
gypti – Liraa -  de 2021 resultou 
em um risco médio de infesta-
ção de Dengue em Cafelândia. 
Os dados foram coletados na 
segunda semana de junho pelo 
setor de Endemias, responsável 
pela coleta e análise dos dados 
e indicam o índice de infestação 
predial no município de 2,1%.

De acordo com o setor res-
ponsável, o terceiro índice 
encerrado nesta semana, traz 
um número além do recomen-
dado. “A Organização Mundial 
preconiza menos de 1% como 
ideal. Segundo os dados cole-
tados, já estamos com 2,1% o 
que indica um risco médico de 
infestação de Dengue no muni-
cípio”, afirmou o coordenador 
de Endemias, Anderson Luiz 
Alves Almeida.  Ainda segundo 
o coordenador, todas as regiões 
apresentaram durante o Liraa 
larvas. “O mês de junho, inverno, 
historicamente é um mês tran-
quilo, devido ao inverno, mas 
não é isso que estamos viven-
ciado. Estamos encontrando 
muita.

O Caminho do Peabiru foi uma 
grande estrada indígena que cortou 
grande parte do território sul-ameri-
cano, ligando o oceano Atlântico ao 
Pacífico, mas o pouco que se soube 
a respeito veio dos registros de pes-
quisadores de origem europeia. 

Em obra minuciosa (História do 
Caminho de Peabiru — Descobertas 
e segredos da rota indígena que liga-
va o Atlântico ao Pacífico), a jornalis-
ta e escritora Rosana Bond foi além, 
procurando não só consultar fontes 
europeias como também registros 
dos próprios índios.

Costuma-se atribuir o Caminho 
do Peabiru à busca espiritual pelo 
paraíso indígena e material por 
uma imensa montanha de prata. 

O primeiro europeu a registrar 
passagem pelo Oeste do Paraná, 
Aleixo Garcia, partiu da atual Santa 
Catarina mais em busca da riqueza 
que de um paraíso imaginário.

Foi o que também fizeram os 
pioneiros de Cafelândia, Assis Cha-
teaubriand e outras localidades 
próximas ao roteiro já conhecido do 
Peabiru.

Não deixa de ser poético e ufa-
nista para os paranaenses, portanto, 
considerar que os pioneiros encon-
traram ambos – o paraíso e a riqueza 
– aqui mesmo, no Oeste do Paraná.

Sangue e trabalho 
Cafelândia é um milagre em que 

as lendas e a história de muito san-
gue e trabalho se misturam. 

Sendo fato que o Peabiru passa 
também pelo Oeste do Paraná e ain-
da continua cercado por mistérios 
e lendas, há narrativas em torno de 
Cafelândia que permanecem con-
tadas como se fossem explicações 
realmente históricas, embora não 
possam ser aceitas pelo rigor aca-
dêmico.

Cafelândia não tem esse nome 
porque havia plantações de café no 
local. O antigo nome do lugar – Cai-
xão – e o novo – Cafelândia – não são 
contados como história real, apenas 
como suposições ou lendas, pela 
impossibilidade de assinalar fontes 
confiáveis para confirmar as alega-
ções.

Mas como toda história tem um 
começo, a de Cafelândia na verda-
de começa ainda antes da própria 
história do Brasil. Milênios antes das 

incursões ibéricas, com soldados e 
religiosos espanhóis, os jesuítas, de 
um lado; e os bandeirantes caçado-
res de índios e ouro, de outro. 

Muito antes de 1948

Importa que, mais adiante, com 
a afirmação do controle português 
sobre a região, até a Independência, 
e depois durante todo o Império, a 

ocupação da região de Cafelândia é 
também um capítulo importante da 
história do Paraná.

Com a ressalva de que afirmar a 
história de Cafelândia como inicia-
da em 1948 é inexato, a não ser que 
se pretenda historiar somente a mi-
gração sulista para a região, que se 
intensificou no pós-II Guerra. 

As evidências da existência de 
populações pré-cabralinas no que 
hoje é o território do Oeste parana-
ense remontam a datações de oito 
mil anos a dez mil anos passados. 

Talvez até do período em que os 
índios começaram a criar o Cami-
nho do Peabiru. Afinal, toda suposi-
ção serve como elemento para uma 
lenda.

Alceu A. Sperança – Projeto 
Livrai-Nos!

Lendas ocupam as lacunas históricas       Lendas ocupam as lacunas históricas       

Na noite de ontem, 15, mais 
de 150 mulheres participaram 
de uma palestra sobre o valor e 
a importância feminina na famí-
lia e na sociedade. O tema ‘Mu-
lheres Extraordinárias’ trouxe 
reflexões e discussões quanto 
as mudanças, adaptação, apren-
dizados e conquistas.

O encontro aconteceu de 
maneira remota através do apli-
cativo Zoom com transmissão 
simultânea pelo Youtube. A pa-
lestra foi coordenada pela equi-

pe de cooperativismo da Copa-
col em parceria com o Sescoop/
PR.

A pedagoga Rejane No-
vello, que também é mestre 
em educação, Coach e analista 
comportamental levantou di-
versos assuntos quanto as prin-
cipais características de uma 
mulher extraordinária.

“Ser extraordinária é ser 
rara, especial e que vai além do 
comum. É saber olhar para o 

Mulheres Extraordinárias fazem a Mulheres Extraordinárias fazem a 
diferença no cooperativismodiferença no cooperativismo

próximo e para si. Saber se adap-
tar às mudanças, aprender e fa-
zer coisas novas, reconhecer as 
conquistas e ser grata por tudo”, 
enaltece Rejane.

Durante o encontro, a pe-
dagoga apresentou vídeos 
motivacionais, reflexões sobre 
a vivencia com a família e na 
comunidade, interagiu com as 
participantes e reforçou a im-
portância da autopercepção e o 
do papel feminino.

O Caminho do Peabiru vem de Santa Catarina, de onde os pio-
neiros de Cafelândia também vieram 

Cafelândia, a história - 1

Mapa simplificado mostra uma das versões para o traçado do Caminho do 
Peabiru no Paraná

água acumulada em reci-
pientes, caixas d’ água, plásticos 
e pneus. As orientações à popu-
lação em geral são as básicas de 
sempre: não deixe água acumu-
lada, só assim o Aedes não terá 

chances”, destacou Anderson. 
Ainda segundo ele, o número 
de larvas recolhidas neste pe-
ríodo é a maior já registrada no 
município.

Visitas

Em meio a pandemia do 
novo coronavírus, as visitas as 
casas cafelandenses continu-

am, porém, com restrições. “Não 
podemos deixar de visitar por 
completo a comunidade. Esta-
mos seguindo as orientações 
do uso da máscara, higienizan-
do as mãos a cada vistoria e 
mantendo o distanciamento, 
além de respeitando os grupos 
de risco. Mesmo assim, as visi-
tas continuam. “Não chegamos 
multando, porém, é necessário 
a conscientização da comuni-
dade que a Dengue mata. Pri-
meiro orientamos, passamos as 
informações corretas sobre o 
que é necessário fazer e estabe-
lecemos prazos. Pedimos que a 
população receba os agentes, 
abra a casa e receba às orienta-
ções corretas”, destacou Ander-
son.

Dados

De acordo com o Boletim da 
Dengue repassado pelo setor de 
Epidemiologia na quarta-feira 
(16), Cafelândia conta com 688 
notificações; 227 casos confir-
mados; 101 aguardam resulta-
dos e 360 negativos.

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
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http://www.cafelandia.pr.gov.br/

