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Flamengo e Mercado Livre homenageiam
Zico pelo Dia dos Pais em pleno Maracanã

CLIQUE  NA IMAGEM E 
ASSISTA AO VÍDEO

N
o próximo domingo (08), além 
do Flamengo enfrentar o Inter-
nacional em jogo válido pela 15ª 
rodada do Campeonato Brasilei-

ro, será comemorado o Dia dos Pais. Pensando 
nisso, o Mercado Livre, patrocinador oficial do 
Mais Querido, se juntou ao Fla para homena-
gear o maior ídolo da história do Rubro-Negro:  
Zico.

Com 334 gols marcados no Maracanã, o 
Galinho foi levado ao estádio novamente para 
marcar o tento 335. Nas redes sociais, o Flamen-
go avisou que seria inesquecível: “O Mercado 
Livre e o Mengão desejam a todos um feliz Dia 
dos Pais, cheio de afeto e momentos especiais! 
Nesta data especial, levamos o Zico mais uma 
vez ao gramado do Maracanã, para fazer um 
dos gols mais inesquecíveis da sua vida”, dizia a 
postagem.

Fazendo uso da inteligência artificial, a 
voz de seu Antunes, pai de Zico, foi ‘reconstruí-
da’ para um último pedido: o gol 335. De acordo 
com Galinho, seu genitor tinha problemas de 
coração e, por isso, nunca teve uma oportunida-
de de vê-lo jogar e marcar gols no Maracanã.

Pensando nisso, sem que Zico soubesse, 
Flamengo e Mercado Livre reconstruíram a voz 
de seu Antunes: “Zico, o meu filho, eu sei, faz 
tempo que você não ouve a minha voz. Você 
sabe como eu amava ver jogar desde menino. 
A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui, 
no Maracanã. Então, hoje eu queria te pedir 
uma coisa: um gol. Só mais um. Dessa vez para 
eu ver de pertinho”, disse.

Emocionado, Zico marcou o tento 335 no 
Maracanã a ‘pedido’ de seu pai: “Então, esse gol 
335 aqui no Maracanã, é dedicado a ele, que 
com certeza, está lá no céu”, ressaltou o Galinho. 
O vídeo, vale destacar, causou comoção na web 
e foi bastante elogiado por torcedores rubro-ne-
gros.

Fonte: coluna do Fla.

https://youtu.be/tTYOJGalULg
https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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Projeto que permite delegação de rodovias estaduais 
ao governo federal começa a tramitar na Assembleia

O projeto de lei que prevê a 
delegação de rodovias estaduais 
paranaenses para a nova conces-
são rodoviária federal começou a 
tramitar na Assembleia Legislativa 
do Paraná. A mensagem encami-
nhada pelo Poder Executivo foi lida 
aos parlamentares na sessão ple-
nária desta quarta-feira (4). O texto 
autoriza o Governo do Paraná a de-
legar à União, pelo prazo de até 30 
anos, prorrogáveis por até mais 30, 
a administração de rodovias e a ex-
ploração de trechos de rodovias, ou 
obras rodoviárias estaduais. Segun-
do o texto, a União poderá explorar 
a via ou parte da via delegada dire-
tamente ou por meio de concessão, 
nos termos das Leis Federais que 
regem as concessões. O texto trami-
ta em regime de urgência.

A proposta determina ainda 
que a formalização da delegação 
aconteça por meio de convênio. 
Com isso, justifica o Executivo, há a 
possibilidade de o Estado destinar 
recursos para construção, conser-
vação, melhoramento e operação 
de trechos ou rodovias que não se-
jam de responsabilidade dos con-
cessionários. “Espera-se que o novo 
Projeto de Concessão das Rodovias 
Integradas do Paraná revigore e 
modernize a estrutura rodoviária 
do Estado, proporcionando maior 
e melhor integração do Porto de Pa-
ranaguá com as áreas produtoras 
do Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, além da ligação com países do 
Mercosul e integração com os esta-
dos vizinhos de São Paulo e Santa 
Catarina”, diz o texto da mensagem 
enviada pelo Governo.

O presidente da Assembleia Le-
gislativa, deputado Ademar Traia-

Tão emblemático quanto as camisas floridas do ator Tom Selle-
ck no seriado Magnum P.I., sucesso da televisão na década de 1980, 
era o carrão esportivo que o detetive particular usava em suas aven-
turas no Havaí: uma Ferrari 308 GTS, vermelha, com teto removível.

Um modelo idêntico a esse veículo, fabricado em 1979, ficará 
exposto nos próximos dois meses no Centro de Recepção de Visi-
tantes (CRV) da Itaipu Binacional, de onde partem os passeios turís-
ticos pela usina. Uma oportunidade para ver de perto um dos mitos 
do automobilismo mundial e matar a saudade da série que marcou 
época na TV.

A ação é fruto de uma parceria entre o Complexo Turístico Itai-
pu (CTI) e o Movie Cars, um dos mais recentes atrativos de Foz do 
Iguaçu (PR), instalado na Rodovia das Cataratas. O empreendimento 
apresenta ao visitante, em cenários caracterizados, mais de 50 veí-
culos especiais. A Ferrari do Magnum integra o acervo.

“O objetivo da parceria é fortalecer o Destino Iguaçu por meio da 
oferta de novas atrações e apoiar para que o novo atrativo se conso-
lide no roteiro de visitação. Há um consenso de que a melhor forma 
de desenvolver e retomar a potência do setor se dá principalmente 
pelo aumento do tempo de permanência dos turistas na cidade”, ex-
plica o gerente do CTI, Yuri Benites.

Lembra do seriado Magnum?

no (PSDB), explicou o trâmite do pro-
cesso. “O Estado precisa autorizar a 
delegação das estradas estaduais 
para a União. Uma vez autorizado 
isso, encaminha-se para o Tribunal 
de Contas da União para as analises 
necessárias, que deverão ser feitas 
antes do anuncio do edital de lici-
tação. Portanto, é fundamental que 
a Assembleia participe, já que par-
ticipou definitivamente na estrutu-
ração da mudança, estabelecendo 
que a nova concessão tenha tarifas 
de valores reduzidos, com transpa-
rência e, acima de tudo, com obras 
que se iniciem tão logo comecem 
as cobranças. A mensagem foi lida 
na sessão de hoje segue a sua trami-
tação. Ela veio com pedido de regi-
me de urgência. Com isso, encurta-
mos o tempo, pois há a urgência do 
governador encaminhar isso para o 
TCU”, esclareceu Traiano.

O primeiro secretário da As-
sembleia, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), lembrou o traba-
lho da Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio da Assembleia na discus-
são do tema. “No primeiro semestre, 
por meio da Frente, mobilizamos 
sociedade paranaense e dissemos 
não ao modelo híbrido e à taxa de 
outorga. O governo ouviu o clamor 
da sociedade, mas confesso que 
gostaria de ver tudo pulicado antes 
no site da ANTT. O que pedimos foi 
licitação exclusivamente pelo me-
nor preço de tarifa sem limite de 
desconto. Essa é a questão básica 
da discussão que a Frente enca-
minhou. O modelo novo é infini-
tamente melhor que o antigo, mas 
ainda há muitas questões a serem 
debatidas e discutidas”, disse. “Te-
mos de ter um conselho de gestão 
das rodovias. O Paraná não pode 

abrir mão disso ou nos próximos 
anos não terá nenhuma influência 
sobre o que acontece no Estado”, 
completou.

O coordenador da Frente Parla-
mentar, deputado Arilson Chiorato 
(PT), criticou o projeto apresentado 
pelo governo. “O que existe é uma 
nova proposta em contraponto a 
segunda apresentada pelo governo 
federal. Essa proposta fala de um 
novo modelo de pedágio, um mo-
delo que não deixa de ser híbrido, 
pois, ao falar em menor preço de 
desconto da tarifa, atrela um aporte 
financeiro a cada percentual dado 
de desconto. Estamos perplexos em 
receber esse projeto sem saber para 
qual finalidade, quanto será o pe-
dágio, quais as condições. O que te-
mos de concreto é que a cessão das 
rodovias pode ser por 60 anos, de 
30 anos prorrogáveis por mais 30”, 
avaliou. “Ficamos aqui triste com 
o que estamos vendo e vamos po-
liticamente atuar e juridicamente 
ajuizar ações. A primeira que sugeri 
é que a gente entre na justiça para 
não votar um projeto de cessão se 
ainda não tem o projeto real, físico 
do que é a proposta de pedágio no 
Paraná”.

Repercussão – Os deputados es-
taduais comentaram a proposta do 
governo durante a sessão. O líder do 
governo, deputado Hussein Bakri 
(PSD), explicou que a proposta co-
meça a ser analisada na próxima 
semana pelas Comissões de Consti-
tuição e Justiça e de Obras Públicas, 
Transportes e Comunicação da As-
sembleia antes de ser.

LEIA MAIS NO LINK ABAIXO

CONTINUA NO SITE ALEP

http://escritorioconsultec.com.br/
https://chat.whatsapp.com/HGF0Bghly42Kxyb7lzxcaX
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/projeto-que-permite-delegacao-de-rodovias-estaduais-ao-governo-federal-comeca-a-tramitar
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Cafelândia finaliza reforma de 
Unidade Básica de Saúde

A reforma da Unidade Básica 
de Saúde Benjamim Motter, no 
município de Cafelândia, foi en-
tregue nesta quinta (5) pelo pre-
feito municipal, Culestino Kiara, 
e do vice, Valdir Feltrin.
 
O investimento nas obras foi de 
aproximadamente R$ 50 mil, 
custeada com recursos próprios 
do município. As melhorias de-
moraram aproximadamente 60 
dias para serem finalizadas, con-
tando ainda com a troca do piso 
da Unidade, pequenos reparos 
nas paredes e pintura interna e 
externa. Culestino destaca que a 
manutenção faz parte da gestão 
de seu governo. 
 
“A manutenção dos prédios pú-
blicos foi um dos compromissos 
que assumi junto à comunida-
de e que precisa ser executada 
constantemente. Quero agrade-
cer a comunidade do Bairro que, 
neste período, se deslocou ao 
Posto de Saúde Central para os 
atendimentos. Sei que ficou um 
pouco longe, principalmente 
para quem não tem carro, mas 
a causa foi justa e agora a Uni-

dade está pronta para receber 
todos os pacientes que neces-
sitam de atendimento médico, 
de enfermeiro, ou qualquer pro-
cedimento através da atenção 
primária.”
 
Para o chefe do poder legisla-
tivo, Adilson Alves Garcia, Dil, 
o poder legislativo é parceiro e 
sempre estará à disposição do 
executivo para obras e investi-
mentos em prol da comunidade.
 
A solenidade de entrega da Uni-
dade e reabertura dos trabalhos 
contou com a presença do pre-
feito, Culestino, do vice, Valdir 
Feltrin, da secretária de Saúde, 
Sarah Massaneiro; do secretá-
rio de Viação e Obras, Leonardo 
Koehler; da diretora da Atenção 
Primária, Evelyn Sandri; do di-
retor em Saúde, Fernando Fu-
zano; do presidente da Câmara 
de Vereadores, Adilson Alves 
Garcia (Dil) e dos vereadores: 
Charles Rolling, Roseli Decken, 
Edson Anzen, Fernanda Dalprá, 
Roberto da Silva Aguiar e Valdir 
Andrade da Silva, enfermeira 
responsável pela Unidade, Fer-

nanda Murta; e médico Dr. Luís 
Fernando; além da imprensa, di-
retores e funcionários da saúde.
 
Atendimento
 
A partir desta sexta-feira (06) 
os atendimentos na Unidade 
Benjamim Motter retornam à 
normalidade, após a reforma. 
Além do médico da Estratégia 
da Saúde da Família, a Unidade 
conta com enfermeira, técnicas, 
agentes de saúde, agentes de 
endemias e médico para aten-
dimento das 1.400 famílias dos 
bairros Morada Nova, Daniel 
Folle, Benjamim Motter e parte 
do centro.

Assis confirma o 117º óbito 
por Covid

O 117º óbito por complicações da Covid-19 foi confirmado pela 
Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand nesta quinta-feira (5). Tra-
ta-se de um homem com 64 anos, aposentado e sem comorbidade. 
Os sintomas se iniciaram no dia 10 de julho, sendo eles tosse, náusea, 
fraqueza, mialgia e dispneia. Após perceber os sintomas, procurou 
atendimento no Ambulatório Covid-19 no dia 15 de julho e, na mesma 
data, coletou exame que detectou resultado positivo. O paciente foi 
posteriormente medicado sem necessidade de internamento.

 
No dia 25 de julho, por conta da piora dos sintomas, foi internado 

em hospital particular. No dia 4 de agosto foi transferido para o Hospi-
tal Beneficente Moacir Micheletto, para UTI, e devido a gravidade do 
quadro clinico permaneceu até esta quinta-feira (5), onde veio a óbito.

 
O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste cha-

teaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à 
família e amigos.

 
Casos confirmados nas últimas horas 
 
Foram confirmados nesta quinta (5), pela Secretaria de Saúde 

de Assis Chateaubriand, 7 novos casos de Covid-19, totalizando agora 
4.921 pessoas contaminadas.

 
Destas, 4.622 estão curadas. Entre os resultados positivos estão 2 

mulheres com (12 e 33 anos) e 5 homens com idade entre (7 e 45 anos). 
Dos 182 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis 
Chateaubriand, 6 estão internados na UTI Hospital Beneficente Moa-
cir Micheletto e 5 na enfermaria.

 
171 pessoas seguem tratamento domiciliar, com determinação da 

Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assi-
naram 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 descum-
prindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissio-
nais de saúde.

 
No novo boletim consta ainda que há 70 casos suspeitos em in-

vestigação e o total de exames com resultados negativos é de 3.649.

https://www.facebook.com/Deltanaweb
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Alir Carneiro, cooperado 
do município de Cafelândia, é o 
principal destaque da Copacol 
da última semana de julho, com 
442 pontos de IEP (Índice de Efi-
ciência Produtiva). Essa expres-
siva pontuação foi obtida no 
lote alojado no aviário 2. Além 

de ficar em primeiro na semana, 
Alir também obteve a segunda 
colocação do período, com 432 
pontos. Resultado obtido com 
as aves alojadas no aviário 3.

Além da boa pontuação no 
aviário que lhe deu o título de 
melhor produtor da semana, 

as aves alcançaram um peso 
de médio de 3.356 Kg, conver-
são alimentar de 1.604 Kg e um 
crescimento médio de diário de 
74.58 gramas.

Num período muito desafia-
dor para a atividade devido às 
baixas temperaturas, o coope-

Produtor de Cafelândia é avicultor Produtor de Cafelândia é avicultor 
do mês da Copacoldo mês da Copacol

rado teve o apoio da Maria, do 
Márcio e de toda a família que se 
revezaram nos cuidados diários 
com as aves. Durante a perma-
nência das aves na propriedade, 
o produtor contou com a assis-
tência técnica da extensionista 
Fernanda e do médico veteriná-
rio Wagner

Márcio, que com a mãe Ma-
ria e o pai Alir, se revezam nos 
cuidados com as aves, se diz 
muito contente com o bom re-
sultado alcançado na última 
semana e no mês. “Acredito 
que a tecnologia utilizada nos 
galpões tenha feito a diferença 
neste bom resultado, mas tam-
bém esse bom índice se deve 
aos bons manejos e orientações 
técnicas. A Cooperativa com o 
fornecimento dos insumos e 
todo o suporte no que se refere a 
sua parte na parceria. Diante dis-
so entendemos que não há em-
presa melhor do que a Copacol 
na região para trabalhar com a 
avicultura. Ela é uma referência”, 
enaltece Márcio.

Ainda entre os produtores 
que também entregaram fran-
gos à Copacol na semana de 26 
a 31 de julho está Filomena de 
Lourdes Reati, do município de 
Formosa do Oeste, somando 414 
pontos na terceira posição.

DESTAQUES DE JULHO

Além de obter a melhor 
pontuação da semana, o coope-
rado Alir Carneiro, com os 442 
pontos, também obteve a me-
lhor pontuação do mês de julho.

Já na segunda colocação do 
mês ficou o cooperado de Nova 
Aurora, Edilson Fabris, que obte-
ve 433 pontos e com 432 pontos, 
Alir Carneiro conquistou a ter-
ceira colocação do período.

Diante de um período de 
inverno rigoroso, inclusive com 
registros de temperaturas ne-
gativas, a Copacol parabeniza e 
agradece a esses produtores pe-
los bons índices de produtivida-
de alcançados na atividade.

 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

Suinocultor de Jesuítas se 
destaca na integração 

O ano de 2021, registra um 
dos invernos mais rigorosos dos 
últimos anos na região Oeste do 
paraná, bem como em todos o 
estado. O pico do frio no Paraná 
foi registrado no mês de julho, 
inclusive com fortes geadas.

E é justamente neste perí-
odo do ano que aumentam os 
desafios nas atividades de pro-
dução animal, o qual se inclui a 
suinocultura.

Mesmo em um período de-
safiador para atividade, alguns 
produtores se destacaram com 
excelentes pontuações.

O cooperado, Silvestre 
Pierkaczyk, do município de 
Jesuítas, foi o campeão do mês 
com uma pontuação de 632. O 
vice-campeão em pontuação 
foi o produtor, Gilson Oenning, 
de Cafelândia que obteve 621 
pontos, em terceiro lugar, o coo-

perado de Cafelândia, Cleuton 
dos Santos, com 615 pontos, em 
quarto lugar, o suinocultor Clau-
dio Piekarczyk, de Jesuítas com, 
608 pontos e em quinto, Lucia 
Stokinguer Scandolara, de Nova 
Aurora, com 607 pontos.

Para Paulo Osvani 
Piekarczik, filho do cooperado 
Silvestre e responsável pelos 
cuidados diários com os suínos, 
o bom resultado consolida todo 
um trabalho que é feito com 
muito amor e dedicação e aci-
ma tudo no cumprimento das 
boas práticas de manejo.

“Isso nos motiva a continu-
armos buscando cada dia mais 
o bom resultado. Agradecemos 
o apoio da equipe técnica, bem 
como a Copacol pela oportuni-
dade da parceria, pois temos na 
suinocultura uma importante 
fonte de renda”, enaltece Paulo.

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

