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Dia Internacional do Cooperativismo 
Culestino avalia 
os  seis meses de 
gestão municipal 
em Cafelândia

Neste dia primeiro, início de 
julho, o prefeito do município de 
Cafelândia, Dr. Culestino Kiara, se 
manifestou em suas redes sociais 
a respeito de como a gestão muni-
cipal está se desenvolvendo. O pre-
feito agradeceu a confiança e apoio 
dos munícipes e compartilhou as 
realizações de seu governo até o 
presente momento, confira: 

Assis confirma Assis confirma 
103º óbito por  103º óbito por  
Covid-19 eCovid-19 e
Secretário falaSecretário fala
ao jornalao jornal

Copacol e Sicoob Copacol e Sicoob 
firmam convênio firmam convênio 
com BRDE para com BRDE para 
facilitar acesso a facilitar acesso a 
Crédito RuralCrédito Rural

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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Culestino avalia os  seis meses 
de gestão municipal em Cafelândia

Neste dia primeiro, início de 
julho, o prefeito do município de 
Cafelândia, Dr. Culestino Kiara, 
se manifestou em suas redes so-
ciais a respeito de como a gestão 
municipal está se desenvolven-
do. O prefeito agradeceu a con-
fiança e apoio dos munícipes e 
compartilhou as realizações de 
seu governo até o presente mo-
mento, confira: 

“Iniciamos hoje um novo 
mês. Passamos da metade do 
ano, e com ele os seis primeiros 
meses de gestão; seis primeiros 
meses de experiência, posso 
dizer assim. Nunca escondi 
de ninguém que o desafio de 
ser prefeito era grande, mais 
a vontade de fazer o bem por 
cada um dos mais de 18 mil ha-
bitantes de Cafelândia sempre 
foi maior. Quero enormemente 
agradecer a cada cafelandense 
que têm entendido nosso reca-
do; que tem visto que pequenas 
ações podem sim transformar o 
mundo em que você vive.

Iniciamos algumas obras 
grandes já nestes seis primeiros 
meses; como a transformação 
da Desembargador Munhoz 
de Mello; a pavimentação po-
liédrica da Linha Pianessa; a 
pavimentação asfáltica da co-
munidade da Linha Campina; 
a construção do Centro de Con-
vivência ao lado do Ginásio de 
Esportes e também em Central 
Santa Cruz; a reforma da UBS 
Benjamim Motter; a reforma 

da Horta Municipal em Cen-
tral; a construção de seis salas 
de aulas na Escola Theofânio 
(que será iniciada nos próximos 
dias); a pavimentação poliédri-
ca da estrada Rio Verde (em fase 
de projeto); a capela mortuária 
em Central Santa Cruz (em fase 
também de licitação); conquis-
tamos ainda importantes emen-
das como R$ 750 mil com o de-
putado Giacobo (PAB Saúde); R$ 
700 mil deputado Sérgio Souza; 
R$ 239 mil aproximadamen-
te da Deputada Aline Sleutjes 
para pavimentação poliédrica; 
R$ 250 mil do Deputado Enio 
Verri (PAB saúde); R$ 200 mil 
do deputado Diego Garcia (PAB 
Saúde); além da renovação do 
contrato com a Itaipu e mais a si-
nalização, por parte do Giacobo 
de R$ 900 mil para a construção 
de um mini ginásio para aten-
der às escolas de Central Santa 
Cruz. 

Conquistamos ainda, frente 
a essa pandemia, dois respira-
dores, um através do deputado 
Giacobo, e outro por intermédio 
das cooperativas e uma másca-
ra de VNI através do Sicoob. São 
números e dados que enchem 
meus olhos de lágrimas e de 
felicidade, afinal, como disse, o 
desafio sempre foi e será gran-
de, mas sabe o que me motiva 
a continuar trabalhando por 
esse município? São as grandes 
obras, os grandes feitos sim; mas 
são às pequenas transforma-
ções que já fizemos e que isso, 

Nos primeiros dias cinzentos, chuvosos (felizmente), o silêncio urbano 
denotando que março de 2021 começou imitando março de 2020 sob um decre-
to estadual determinando o fechamento de estabelecimentos comerciais e de 
serviços, as crianças entristecidas sem poderem voltar à escola e mal compreen-
dendo o que está havendo com o mundo, uma sensação de desânimo e cansaço 
mental se abate sobre parte da população.

A esperança de vencer a guerra contra um inimigo perigoso (o corona-
vírus) repousa em um exército composto de duas armas apenas: a vacina (dis-
ponível ainda em pequenas quantidades diante dos 7,8 bilhões de habitantes do 
planeta) e o comportamento pessoal em cuidados e práticas defensivas.

Foi nesse cenário que comecei a ler o livro A História da Filosofia, de 
William James Durant (1885-1981), ou simplesmente Will Durant, nome que ado-
tou em sua vida pública de filósofo, escritor e historiador. Não confundir com o 
também famoso filósofo e psicólogo William James (1842-1910), ambos nascidos 
nos Estados Unidos.

O livro é um combustível para o intelecto, um bálsamo para a alma, na 
tentativa de compreender a vida humana. Por que estamos aqui? Afinal, qual o 
propósito de tudo isso? No livro, Will Durant trata da questão “para que serve a 
filosofia?”. Na década de 1920, surgiu a polêmica movida pela acusação de que a 
filosofia contemporânea havia saído de moda porque deixara de pertencer aos 
problemas do povo.

Isso incomodou profundamente Will Durant e ele tentou trazer a filoso-
fia para o homem comum. Pesquisador e autor fértil, Durant escreveu mais de 20 
livros robustos. Além desse que citei, e estou lendo, foi autor de As Mansões da 
Filosofia e, com a ajuda da esposa, escreveu História da Civilização, obra gigante 
de 11 volumes.

Ao trazer a filosofia para os problemas do cotidiano do ser humano, Du-
rant fez um esforço intelectual para melhorar a compreensão sobre as crenças e 
o comportamento dos humanos. Um de seus aforismas, na verdade um princí-
pio de relacionamento, era que cada um deve se esforçar para perdoar as fraque-
zas e teimosias de seu semelhante.

Desde a descoberta pelos gregos que a razão era poderoso instrumento 
para o conhecimento sobre o homem e a natureza, o uso dela (a razão) começou 
a ser organizado pelo domínio da linguagem, dos números, dos símbolos e das 
operações intelectivas. Já com Aristóteles (384-322 a.C.), o animal homem come-
çou a organizar o pensamento, a expressão verbal e a lógica matemática.

No fundo, a ciência bebeu nos ensinamentos iniciados pela filosofia, 
palavra que significa “amor ao saber”. Mas a ciência, ao se tornar um conjunto 
de procedimentos e operações para o estudo, a pesquisa, o experimento e o co-
nhecimento da verdade, adquiriu voo próprio e, para alguns, pareceu ter jogado 
a filosofia para segundo plano. Muitos até hoje acreditam que tudo se resume à 
ciência.

Will Durant alertou para não vermos na ciência a solução para tudo. “Ob-
servar processos e construir meios é ciência; criticar e coordenar fins é filosofia”, 
dizia ele. A ciência pode nos dizer “como” fazer tal coisa, mas não responde se “de-
vemos fazer”. Por exemplo, os cientistas podem desenvolver meios para clonar 
seres humanos, mas não são eles que devem decidir se devemos ou não deve-
mos clonar. “A ciência nos dá conhecimento, mas só a filosofia nos dá sabedoria”, 
disse mais adiante Will Durant.

André Comte-Sponville (1952-), filósofo francês, enriqueceu a compreen-
são desse problema com sua obra sobre os limites e a distinção das ordens. Ele 
fez a melhor organização das ordens (no sentido de área de domínio e princí-
pios), dividindo-as em quatro: (a) a ordem técnico-científica; (b) a ordem jurídico-
-política; (c) a ordem da moral; (d) a ordem da ética, ou do amor. Para quem crê em 
Deus, pode haver uma quinta: a ordem divina.

Edmund Husserl (1859-1938), grande filósofo alemão, queria que filosofia 
se dedicasse a fazer estudos sobre a possibilidade do conhecimento científico, os 
fundamentos e os métodos da ciência, quando começavam, no início do século 
20, as críticas apontando defeitos no método científico. No processo de investiga-
ção, as ciências não seriam portadoras de princípios e métodos totalmente cer-
tos, seguros e infalíveis, além de amiúde cometer farsas e fraudes.

Contra a Aos Fatos, não há argumentos, somente a mordaça do Execu-
tivo

A ciência produziu e produz maravilhas, e a vida se tornou muito me-
lhor por obra das descobertas científicas e da tecnologia. Mas, a ciência progride 
somente mediante o confronto de hipóteses, por isso, é a contestação e a busca 
de novos conhecimentos que movem o progresso científico. Este, para existir, 
depende de ser posto à prova o tempo todo. Uma verdade que ninguém pode 
contestar ou confrontar não é ciência, é dogma, é fanatismo. A filosofia é a ciência 
da contestação e das perguntas. 

José Pio Martins, economista, é reitor da Universidade Positivo.

Para que serve a 
filosofia?

não tem recurso no mundo que 
pague; zeramos a fila de exames 
eletivos em espera, criamos e já 
colocamos em prática o kit lan-
che, humanizamos a entrega 
das cestas básicas nas residên-
cias das famílias em vulnerabi-
lidade social, reativamos a hor-
ta e oportunizamos alimentos 
de qualidade aos alunos e às 
famílias em vulnerabilidade, 
criamos a Escola do Trabalho, 
onde estamos licitando todos os 
cursos que serão ministrados, 
criamos ainda o Bela Gestante, 
que logo estará sendo executa-
do; além é claro de estarmos ca-
minhando a passos largos para a 
abertura do Hospital com tratati-
vas constantes na Regional e na 
SESA. 

Posso estufar o peito e dizer 
hoje, sem sombra de dúvidas: 
estamos no caminho certo, afi-
nal, em seis meses conquista-
mos todos esses feitos mesmo 
em meio a uma pandemia de-
vastadora, que tem dilacerado a 
vida de tantas pessoas especiais 
em nosso município; claro, com 
ajuda e parceiros importantes 
como Copacol, Itaipu, produto-
res e comunidade.

Não sou muito bom nas pala-
vras, em escrever textos, porque 
minha vida inteira passei cui-
dando das pessoas, mas tenho 
muita vontade de ajudar a trans-
formar a vida de cada um para 
melhor. Seguimos trabalhando!”

OPINIÃO

http://escritorioconsultec.com.br/
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Dia Internacional do Cooperativismo 
sistema celebra, sábado, o Dia de Cooperar

As cooperativas transfor-
mam realidades. Em diversas 
partes do país, elas cuidam de 
pessoas como você e eu e fazem 
bem o dever de casa na hora de 
mostrar que se interessam pela 
comunidade. Quer conhecer 
exemplos disso? Então participe 
da grande celebração do Dia de 
Cooperar. O evento é realizado 
pelo Sistema OCB e celebra as 
iniciativas que as coops reali-
zam entre 1º de janeiro e 31º de 
dezembro.

Segundo o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, a comemoração de 
ontem, quinta-feira abriu o pe-
ríodo de celebração do Dia C 
pelo Brasil. “O que queremos é 
reconhecer todas as conquistas 
obtidas pelas cooperativas ao 
longo desse período de pande-
mia, especialmente neste ano. A 
gente sabe que o distanciamen-
to é essencial para nos proteger-
mos, por isso as coops tiveram 
que se reinventar até no jeito de 
cuidar da comunidade que está 
no seu entorno. Nossas coops 
merecem o nosso aplauso e, por 
isso, a celebração começa nesta 
quinta e vai até o sábado que 
vem”, comenta o presidente.

Internacional - Aqui no Bra-
sil, a celebração do Dia C tam-
bém marca a comemoração 
do Dia Internacional do Coope-
rativismo, que ocorre sempre 
no primeiro sábado do mês de 
julho, mas que, neste ano, será 
feita mais cedo. E como as co-
operativas têm sido essenciais 
para a superação dos desafios 
socioeconômicos causados 
globalmente pela pandemia do 
novo coronavírus, o tema da 
celebração deste ano, definido 
pela Aliança Cooperativa Inter-
nacional (ACI) é: Juntos recons-
truímos melhor.

Celebração - Segundo o pre-
sidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, esse dia espe-
cial é celebrado desde 1923, mas 
foi somente em 1995, ano do 
centenário da ACI, que a Assem-
bleia Geral das Nações Unidas 
o proclamou como o Dia Inter-
nacional do Cooperativismo e 
estabeleceu sua comemoração 
anual, sempre no primeiro sába-
do do mês de julho.

Objetivo - “Neste ano, o obje-
tivo é simples: mostrar como as 
coops de todo o mundo estão 
enfrentando a crise causada 

pela covid-19 com solidariedade 
e resiliência, oferecendo às co-
munidades uma recuperação 
centrada nas pessoas e que res-
peita o meio ambiente”, relem-
bra Márcio Freitas.

Modelo - Para os coopera-
tivistas, o Dia Internacional do 
Cooperativismo é a ocasião ide-
al para demonstrar que o mo-
delo de negócios – centrado nas 
pessoas, baseado nos valores do 
movimento, na responsabilida-
de social e no senso de comu-
nidade – permite reduzir as de-
sigualdades, criar prosperidade 
comum a todos e responder aos 
impactos imediatos causados 
pela pandemia.

Mundo - E querem saber? 
As cooperativas estão fazendo 
muito bem esse dever de casa. 
Para se ter uma ideia, ao redor 
do mundo, já há mais de 3 mi-
lhões de coops, às quais 12% da 
população global estão vincu-
ladas, ou seja, uma em casa seis 
pessoas do planeta já é coop. 
Ah, e vale destacar que as coo-
perativas geram 10% de todos os 
postos formais de trabalho exis-
tentes no globo.

Brasil - Aqui, os números 
também são expressivos. Mais 
de 15,5 milhões de brasileiros en-
contram trabalho nas 5,3 mil co-
operativas espalhadas de norte 
a sul do país. Além disso, essas 
mesmas coops empregam mais 
de 425 mil pessoas.

Números do Dia C em 2020  
- Em 2020, mais de 7,8 milhões 
de pessoas foram beneficiadas 
com as mais de 2,8 mil iniciati-
vas e ações realizadas por 2.226 
cooperativas e seus mais de 
137 mil voluntários. Se consi-
derarmos as ações focadas no 
combate ao coronavírus, bem 
como à redução dos efeitos da 
covid-19, o total de iniciativas 
realizadas no ano passado foi 
2.159. Ao todo, 1.383 municípios 
brasileiros registraram a força 
do voluntariado cooperativista.

Gratidão - “Gratidão é a pa-
lavra que melhor define o nos-
so sentimento em relação ao 
compromisso das cooperativas 
com o país e que foi mostrado 
ao longo de todo o caótico 2020. 
O ano passado não foi fácil, mas, 
mesmo assim, o número de pes-
soas beneficiadas com as ini-
ciativas do Dia C cresceu 197% 
em relação à 2019. O mesmo 
ocorreu com a quantidade de 

Copacol presente no Dia C, “Dia de Cooperar”
Será no próximo sábado 03, 

o evento de celebração do Dia 
de Cooperar (Dia C). Realizado 
no Dia Internacional do Coope-
rativismo, data mundialmente 
comemorada no primeiro sába-
do de julho.

O evento do Dia C novamen-
te será online, em função da 
pandemia do novo coronavírus. 
Para participar, basta acessar o 
hotsite www.diacparana.coop.
br e fazer a inscrição.

A Copacol participa do 
evento, com vídeo que mostra 
as ações desenvolvidas este ano 
em alusão ao Dia C.

Segundo a assessora de co-
operativismo, Elizete Lunelli Dal 
Molin, assim como no ano pas-
sado, a Cooperativa fez a doação 

coops envolvidas. O percentual 
foi de mais de 30%, consideran-
do o resultado de 19. E, mesmo 

com o distanciamento social, o 
número de voluntários também 
foi maior”, avalia a gerente de 

Desenvolvimento Humano das 
Cooperativas, Geâne Ferreira. 
(OCB)

de equipamento de proteção a 
19 hospitais dos municípios de 
sua área de atuação. Foram do-
adas as instituições kits de EPIs 
(Equipamentos de Proteção In-
dividual) com 455 óculos de se-
gurança em policarbonato ópti-
co, 8,2 mil aventais descartáveis 
e 16,5 mil máscaras PFF2-S.

Os referidos equipamentos 
atendem os profissionais que 
atuam na linha de frente du-
rante a pandemia: auxiliares de 
limpeza, médicos, técnicos de 
enfermagem e enfermeiros.

Com início às 13h30, além 
da abertura com apresenta-
ção das ações praticadas pelas 
Cooperativas filiadas a Ocepar 
(Organização das Cooperativas 
do Paraná), através de vídeos e 
stands virtuais, as 14h30 haverá 

apresentações artísticas: palha-
ço Alípio, circo Mahallo e grupo 
Barra da Saia.

“A nossa Cooperativa vai 
expor as ações que realizamos, 
mais uma vez focada no comba-
te a pandemia do coronavirus, 
preocupada com a vida, tanto 
que quem trabalha na linha 
de frente, como também com 
as pessoas que necessitam de 
atendimento neste momento 
delicado”, diz Elizete.

Ela conta com a participa-
ção virtual de todos os coope-
rados e seus familiares. Para 
participar acesse o site www.
diacparana.com.br. Faça parte 
deste momento de celebração 
de um programa que valoriza 
ações de responsabilidade so-
cial e fortalece o cooperativismo

https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://diacparana.com.br/
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Na antiguidade pré-colombia-
na já havia moradores em Cafe-
lândia, região que o pesquisador 
Ramón Cardozo (La Antigua Pro-
víncia de Guairá y la Villa Rica del 
Espíritu Santo) estimou se estender 
até as serras do Guarayrú, entre as 
nascentes dos rios Ivaí e Tibagi. 

Dez mil anos, oito mil ou seis 
mil anos são suposições para a an-
tiguidade da presença de índios 
na região, considerando os grupos 
de pré-ceramistas. A arqueologia 
revela que os primeiros grupos ce-
ramistas teriam alcançado o Vale 
do Piquiri há cerca de dois mil anos, 
quando passaram a se fixar em al-
deias. 

“Os Guarani procuravam as 
margens dos rios alagáveis, com 
terras férteis para a prática da agri-
cultura de coivara”, aponta José Car-
los Vilardaga1 (Fronteiras instáveis 
e alianças cambiantes), mas além 
deles também havia outros grupos 
caçadores coletores e ceramistas.

Pinhão, mel, raízes

Em aldeias ou de passagem, 
ficaram sinais da presença de gru-
pos indígenas falantes de línguas do 
tronco Tupi-Guarani na região entre 
os rios Ivaí e Piquiri, com destaque 
para os Guaranis, mas na ampla 
região considerada também são re-
gistrados indícios de mencionados 
Kaingangues e Xoklengs. 

A dieta alimentar desses pri-
meiros moradores estabelecidos, 
além da batata doce e diversas 
raízes, era baseada “na coleta de 
pinhão e mel, na caça e pesca, no 
cultivo de milho, mandioca, feijão 

e abóboras, e no manejo ambiental 
de recursos naturais, alternando o 
extrativismo com a prática agríco-
la”, segundo os levantamentos da 
arqueóloga Claudia Inês Parellada:

– O pinheiro araucária, e ár-
vores com frutas importantes na 
alimentação, como o araçá, a pitan-
ga, e o butiá, tiveram sua área de 
ocorrência multiplicada através da 
dispersão planejada de sementes 
em locais próximos às habitações 
e roças. 

Os bravos do Piquiri 

Isso já acontecia milênios an-
tes da passagem dos primeiros 
europeus, como o comandante 
espanhol Alvar Cabeza de Vaca, 
que já relatava a presença de índios 
Guaranis na região em 1542, quando 
também indicou que eles tinham 
inimigos estabelecidos a Leste.

O chefe espanhol soube por 
esses índios, já com histórico de 
cooperação com os europeus, “que 
poderiam navegar o Iguaçu, mas 
que o gentio do Piquiri era hostil a 
essa passagem, devendo por isso 
se precaverem” (Romário Martins, 
Bandeiras e bandeirantes em terras 
do Paraná).

– Eram Guaranis e em grande 
número. Diante, porém, dos presen-
tes que lhes foram dados voltaram 
à calma e até mesmo auxiliaram os 
itinerantes na travessia do rio.

Horticultores, criavam patos

Cabeza de Vaca e seus homens 
estavam no Paiquerê, nome que os 
índios davam aos campos entre os 

rios Ivaí e Piquiri. O comandante 
constatou que os Guaranis eram 
horticultores e deu à região que iria 
governar o nome de Vera. 

“Na região do Piquiri, em virtu-
de da escassez de alimentos, a co-
mitiva do enviado espanhol serviu-
-se de uma espécie de cana, da qual 
triturou o miolo”, conta Elizângela 
Mara Carvalheiro em A Agroindús-
tria Canavieira do Paraná.

O chefe espanhol relatou tam-
bém que criavam muitos adens 
(palmípedes da família dos antíde-
os – patos, gansos e marrecos), cha-
mados por eles de upecas, criados 
como se fossem galinhas nos quin-
tais. O adem é conhecido também 
como pato-real. 

A dieta dos primeiros moradores       A dieta dos primeiros moradores       
Os pré-ceramistas só transitavam pela região, mas há dois mil 
anos começou a formação de vilas indígenas  

Cafelândia, a história - 3

Além da caça e pesca em geral, o pato-real, mel, milho e mandioca eram a base da 
alimentação dos primeiros moradores do Oeste 

Até essa altura a região do Guai-
rá já era bastante mencionada, mas 
poucos explicavam a origem do 
nome: Guairá significa país ou ter-
ra de Guairacá, o grande cacique 
indígena cuja história é omitida ou 
considerada apenas como a lenda 
sobre um guerrilheiro que resistiu 
aos ibéricos. 

Na verdade, Guairacá foi o che-
fe de uma nação brasileira que a de-
fendeu de invasores estrangeiros, 
como será visto mais adiante.

Por Alceu Sperança 
para Projeto Livrai-nos

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://www.lojasmegalar.com.br/
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Assis Chateaubriand confirma 103º óbito Assis Chateaubriand confirma 103º óbito 
por complicações do Covid-19por complicações do Covid-19

Qual a porcentagem da po-
pulação que já foi vacinada 
com as duas doses?

R- Aproximadamente 14% da 
população chateaubriandense 
já foi imunizada com as duas 
doses da vacina, no caso das 
que necessitam de duas.

Estamos observando que 
algumas pessoas receberam a 
primeira dose, mas não volta-
ram para a segunda e estamos 
fazendo um trabalho de chama-
mento, através de canais oficiais 
do município e ainda com som 
volante. Tao importante quan-
to a primeira é a segunda dose. 
Ainda estamos com um traba-
lho de parceria, ligando para as 

pessoas que deixaram de bus-
car a segunda dose que está ga-
rantida.

Por que a taxa de mortali-
dade medida por cada 100 mil 
hab em Assis está em torno de 
307 mortes, bem acima da na-
cional, que é de 245,5? 

R- Até o momento foram 
103 óbitos confirmados como 
sendo por complicações do 
Covid-19, o que sempre esta-
mos fazendo é oferecer um 
atendimento completo para as 
pessoas que procuram o Am-
bulatório Covid-19. E tendo ne-
cessidade de internamento o 
encaminhamento é feito para 
o Hospital Beneficente Moacir 

Micheletto, nossa referencia 
em atendimento SUS. E ainda o 
prefeito Valter Aparecido Souza 
Correia, abriu 10 novos leitos de 
enfermaria na Unidade do Cris-
to Rei- Gilio Bortot, para interna-
mento de chateaubriandenses 
que estão com sintomas leves 
ou ainda aqueles que vão rece-
ber alta, e assim liberar espaço 
no Hospital Moacir Micheletto, 
referência SUS, conta com 28 
vagas para UTI, prestando aten-
dimento não somente aos pa-
cientes de Assis Chateaubriand, 
mas de outras cidades. 

Mas continua sendo uma 
taxa alta, não acha?

R- Lamentamos extrema-

Secretário de Saúde de Assis, Fabio Camilo Secretário de Saúde de Assis, Fabio Camilo 
fala ao jornal Integraçãofala ao jornal Integração

A Secretaria de Saúde de 
Assis Chateaubriand, confir-
mou o 103º, óbito por complica-
ções do Covid-19, nesta quinta 
terça-feira (1). Trata- se de um ho-
mem com 48 anos era portador 
de hipertensão e iniciou com 
sintomas no dia 28 de maio, sen-
do dispneia, baixa saturação e 
dor de garganta. Confirmado 
o diagnostico de Covid-19 por 
exame de imagem tomografia. 
Foi internado no dia 5 de junho 
em um hospital particular na 
cidade de Maringá, onde per-
maneceu na UTI até o dia 24 de 
junho, onde foi a óbito. O muni-
cípio de Assis Chateaubriand 
foi informado oficialmente do 
óbito por Covid-19 somente nes-
ta data.  

O Município de Assis Cha-
teaubriand lamenta o óbito 
deste chateaubriandense e 
transmite os mais sinceros sen-
timentos de pesar à família e 
amigos!

Foram confirmados 20 no-
vos casos de Covid-19, através 

do boletim desta quinta-feira (1), 
totalizando agora 4.455 pessoas 
contaminadas.

Destas, 4.096 estão cura-
das. Entre os resultados posi-
tivos estão 11 mulheres com 
idade entre (7 e 55 anos) e 9 ho-
mens com idade entre (9 e 67 
anos).

  Dos 256 pacientes atual-
mente em tratamento, morado-
res de Assis Chateaubriand, 12 
estão internados na UTI Hospi-
tal Beneficente Moacir Miche-
letto e 4 na enfermaria, sendo 
que destes, três pacientes es-
tão internados, na Unidade de 
Saúde Gilio Bortot, no Conjunto 
Cristo Rei, onde foram abertos 
10 novos leitos exclusivos para 
pacientes Covid-19 e moradores 
de Assis Chateaubriand.

Enquanto 240 seguem tra-
tamento domiciliar com deter-
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 

20 novos casos são confirmados

durante o período estabelecido 
pelos profissionais de saúde.

  No novo boletim consta 
ainda que há 46 casos suspeitos 
em investigação e o total de exa-
mes com resultados negativos é 

de 3.362.
 Mortes
Dos 103 óbitos por compli-

cações da Covid-19.
45 mulheres
58 homens

mente a morte destes 103 cha-
teaubriandenses, e temos a 
certeza que tudo o que estava 
ao nosso alcance fizemos. In-
vestimentos realizados, contra-
tações de pessoal para a linha 
de frente, médicos, enfermeiros, 
técnicos e zeladores. E iremos 
continuar disponibilizando to-
dos os recursos necessários em 
atendimentos as pessoas aco-
metidas pelo vírus. 

z
Quais as medidas na prática 

que a saúde e o executivo estão 
fazendo para diminuir o con-
tágio no município e reduzir o 
número de mortes?

R- O município de Assis 
Chateaubriand tem realizado 
inúmeras ações de orientações 
a população seja pelos canais 
oficiais do município e outros. 
Foi criada uma Comissão de En-
frentamento do Covid-19, onde 

semanalmente se reúnem e 
discutem as situações pontuais, 
avaliando a transmissibilidade 
e outras questões. Em conjunto 
foram definidos vários pontos 
para divulgação de decretos 
para medidas e horários restri-
tivos. Além disso o município 
continua realizando as fiscaliza-
ções e disponibilizou um canal 
para as denúncias:

http://www.prefeitura156.
pr.gov.br/prefeitura156/home-
Publico.do?action=iniciarPro-
cessoComPrefeitura&id=24, ou 
ainda 44- 9 9153-6755.

Não adianta o município 
fazer a sua parte, mas se a po-
pulação não colaborar. Sempre 
estamos orientando para o uso 
de máscara, álcool em gel, não 
aglomerar e respeitar o decreto 
vigente.

Fábio Fantin Camilo, secretário de saúde de Assis.  Foto Alto Falante Notícias

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
http://www.prefeitura156.pr.gov.br/prefeitura156/homePublico.do?action=iniciarProcessoComPrefeitura&id=24,%20ou%20ainda%2044-%209%209153-6755.
http://www.prefeitura156.pr.gov.br/prefeitura156/homePublico.do?action=iniciarProcessoComPrefeitura&id=24,%20ou%20ainda%2044-%209%209153-6755.
http://www.prefeitura156.pr.gov.br/prefeitura156/homePublico.do?action=iniciarProcessoComPrefeitura&id=24,%20ou%20ainda%2044-%209%209153-6755.
http://www.prefeitura156.pr.gov.br/prefeitura156/homePublico.do?action=iniciarProcessoComPrefeitura&id=24,%20ou%20ainda%2044-%209%209153-6755.
http://www.prefeitura156.pr.gov.br/prefeitura156/homePublico.do?action=iniciarProcessoComPrefeitura&id=24,%20ou%20ainda%2044-%209%209153-6755.
http://www.prefeitura156.pr.gov.br/prefeitura156/homePublico.do?action=iniciarProcessoComPrefeitura&id=24,%20ou%20ainda%2044-%209%209153-6755.
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O Sicoob Médio Oeste e 
a Copacol firmaram convênio 
com Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul 
(BRDE). Por meio da parceria, 
produtores integrados à Copa-
col terão acesso às opções de 
crédito rural disponibilizadas 
pela cooperativa financeira.

Copacol e Sicoob firmam convênio com Copacol e Sicoob firmam convênio com 
BRDE para facilitar acesso a Crédito RuralBRDE para facilitar acesso a Crédito Rural

O superintendente comer-
cial da Copacol. Valdemir Paulino 
dos Santos, assume a presidência 
do Conselho de Administração da 
Associação Brasileira da Piscicul-
tura (Peixe BR) pelos próximos dois 
anos. Paulino lidera o órgão máxi-
mo da entidade em substituição 
a Ricardo Neukirchner (Aquabel), 
que esteve à frente do Conselho 
nos últimos quatro anos. O novo 
vice-presidente é Mauro Tadashi 
Nakata (Piscicultura Cristalina), até 
então diretor tesoureiro da entida-
de.

“A Peixe BR é uma entidade 
jovem, porém muito atuante. Em 
apenas sete anos de existência 
tornou-se uma voz ativa na defesa, 
valorização e fomento da piscicul-
tura brasileira nos vários campos, 
especialmente regulatório, boas 
práticas, mercado e comunicação, 
com presença ativa junto aos mais 
importantes órgãos, como Secre-
taria de Aquicultura e Pesca (SAP), 
do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, secretarias 

estaduais de agricultura e demais 
entidades de classe ligadas aos 
peixes de cultivo. A nova diretoria 
do Conselho de Administração 
prioriza a continuidade do bom 
trabalho, reforçando a presença da 
Peixe BR nas principais discussões 
e pleitos para o desenvolvimento 
sustentável da cadeia produtiva, 
além de ampliar a atuação em ou-
tras frentes igualmente relevantes 
para a piscicultura, notadamente 
as questões tributária, ambiental, 
regulatória e de mercado”, destaca 
Valdemir Paulino.

A Peixe BR é a entidade de 
âmbito nacional da produção de 
peixes de cultivo, que reúne os di-
ferentes agentes da cadeia produ-
tiva, como produtores, indústrias 
de genética, nutrição, saúde e equi-
pamentos, frigoríficos e entidades 
regionais.

O Conselho de Administra-
ção da Peixe BR (2021/2023) é com-
posto por:

Presidente: Valdemir Pauli-

 O presidente do Sicoob 
Médio Oeste, Rafael de Souza 
Katarinhuk, destaca a importân-
cia da atuação das cooperativas 
em prol da comunidade. “Dessa 
forma conseguiremos contri-
buir com o desenvolvimento e 
o crescimento da nossa região e 
dos produtores rurais, obtendo 

Peixe BR tem novo conselho administrativo para 2021/2023Peixe BR tem novo conselho administrativo para 2021/2023

resultados, diversificação e uma 
melhor qualidade de vida às fa-
mílias”, afirma.

 Para o diretor-presiden-
te da Copacol, Valter Pitol, a 
parceria vem de encontro ao 
propósito de desenvolvimento 
das atividades rurais, com foco 

na suinocultura que está em 
expansão. “Estamos realizando 
investimentos na suinocultura 
para atender a demanda da Fri-
mesa, a qual somos filiados. A 
Central está construindo uma 
nova indústria na cidade de 
Assis Chateaubriand e isso vai 
gerar oportunidade de cresci-
mento para todos nós, princi-
palmente para os cooperados 
que poderão ampliar suas ativi-
dades e garantir o sustento das 
suas famílias. Nosso compro-
misso é continuar investindo 
em melhorias em todos os pro-
cessos de produção de alimen-
tos”, destaca Pitol.

 “Os cooperados da Copa-
col da nossa região que forem 
realizar seus investimentos 
para novas implantações ou 
para expansão das suas ativida-
des, agora podem  contar com 
mais uma opção para financia-
mento, o SICOOB. E deixamos 
o nosso convite especial para 
que conheçam nossa coopera-

tiva  pois estaremos de portas 
abertas para bem atender a to-
dos os cooperados da Copacol.” 
acrescenta o diretor financeiro 
do Sicoob Médio Oeste, Rodrigo 
Dencati da Cruz.

 Sobre o Sicoob - O Sicoob 
é a segunda maior rede de aten-
dimento do Brasil, segundo o 
Banco Central. A cooperativa 
havia conquistado a terceira 
posição em dezembro de 2020 
e agora ganhou a vice-liderança 
com o plano de expansão em 
curso. O primeiro lugar é do Ban-
co do Brasil, com 4.380 agências; 
o Sicoob está em segundo, com 
3.480 agências.

 Na área de atuação do 
Sicoob Médio Oeste, os produ-
tores rurais associados à Copa-
col podem buscar atendimento 
em  Cafelândia, Nova Aurora, 
Formosa do Oeste, Jesuítas e 
Tupãssi.

 Toyota Yaris

           
0km  

Adquira sua cota

de consórcio e concorra a um

Ganhe um cupom a cada cota de R$5mil à R$50mil!
Válido para aquisições de 14/06/2021 à 30/12/2021.

Consulte o regulamento no site: premiado.consorciounicoob.com.br

no dos Santos (Copacol)
Vice-Presidente: Mauro Ta-

dashi Nakata (Piscicultura Cristali-
na)

Membros:
Vicente Roberto Criscio: Ge-

neseas Aquacultura
Juliano Kubitza: Fider Pes-

cados / Grupo MCassab
Eduardo Marchesi de Amo-

rim: Aquadelta Agroindústria S.A.
Reni Eduardo Girardi: C.Vale 

Cooperativa Agroindustrial
Bruno Vargas de Freitas 

Cruz Leite: Zaltana Pescados
Gustavo Crosara Ferreira 

dos Santos: Aquabel, AquaAmérica 
e Genomar

Suplentes
João Manoel Cordeiro Al-

ves: Guabi Nutrição e Saúde Animal
Felipe Georges Ambar do 

Amaral: Grupo Âmbar Amaral / Ra-
guife

Celso Torquato Junqueira 
Franco: Grupo BTJ

Martinho Carlos Colpani Fi-
lho: Colpani Pescados

Paulo Renato Formentim 
Lopes: Agropecuária Lopes

Hebert Carli Junior: Grupo 
Bom Futuro

Emerson José Esteves: As-
sociação de Piscicultores em Águas 
Paulistas e da União (Peixe SP)

Raul Francisco Madureira 
de Lima: Frigorífico Lakes Fish

Conselho fiscal
Antonio Ramon Amaral 

Neto: Grupo Âmbar Amaral
José Ricardo Rocha: ADM/

Neovia
Vinícius Gonçalves de Car-

valho: Agronorte Nutrição Animal

Suplentes
João Donato Scorvo: Socie-

dade Brasileira de Aquicultura e 
Biologia (Aquabio)

Leandro Cesar Francisco: 
Friocenter Pescados

Luiz Elder Bonfá: Associa-
ção Independente dos Aquiculto-
res do Amazonas (Aquam)

Fonte: Assessoria Peixe BR

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/

