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‘do Zero ao UM’ capacita jovens 
em curso gratuito
com bolsa de estudos

Estão abertas até o dia 27 de agosto as inscrições para o 
curso “Do Zero ao Um” – uma capacitação gratuita vol-
tada a jovens de 14 a 18 anos e que vai oferecer forma-

ção inicial na área de Programação de Sistemas. Além de gratuito, 
as 48 vagas disponibilizadas contam com bolsas de estudo de R$ 
300,00, para os 20 melhores colocados no processo seletivo, e de 
R$ 200,00 do 21º ao 48º colocados. 

CLIQUE AQUI 
E SAIBA MAIS

https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
https://www.saltoprofuturo.com.br/
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Assis Chateaubriand registra o 
119º óbito por Covid-19

O 119º óbito por complica-
ções da Covid-19 foi confirma-
do pela Secretaria de Saúde 
de Assis Chateaubriand nesta 
quinta-feira (12). Trata-se de 
uma mulher com 37 anos, sem 
comorbidades. Os sintomas co-
meçaram no dia 17 de julho, sen-
do: tosse, cefaleia, fraqueza e 
desconforto respiratório. Assim, 
coletou o exame para Covid-19 
em médico particular no dia 21 
de julho, onde testou positivo.

Procurou atendimento no 
Ambulatório Covid-19 na mes-
ma data, foi medicada sem ne-
cessidade de internamento. No 
dia 23 de julho teve piora dos 
sintomas e foi internada na ala 
Covid-19 no Hospital Beneficen-
te Moacir Micheletto, o quadro 

clinico se agravou e foi transferi-
da para UTI, onde permaneceu 
até quarta-feira (11), quando fale-
ceu

O Município de Assis Chate-
aubriand lamenta o óbito desta 
chateaubriandense e transmite 
os mais sinceros sentimentos 
de pesar à família e amigos!Con-
tinua depois da publicidade

13 novos casos nas últimas 
horas

Foram confirmados, pela 
Secretaria de Saúde de Assis 
Chateaubriand, 13 novos casos 
de Covid-19, através do boletim 
desta quinta-feira (12), totalizan-
do agora 5.036 pessoas conta-
minadas.

Destas, 4.752 estão curadas. 
Entre os resultados positivos es-
tão 6 mulheres com idade entre 
(39 e 66 anos) e 7 homens com 
idade entre (3 e 54 anos).

Dos 165 pacientes atual-
mente em tratamento, mo-
radores de Assis Chateau-
briand, 5 estão internados 
na UTI Hospital Beneficente 
Moacir Micheletto e 5 na en-
fermaria.

Enquanto 155 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 
durante o período estabelecido 
pelos profissionais de saúde.

 

No novo boletim consta 
ainda que há 60 casos sus-
peitos em investigação e o 
total de exames com resulta-
dos negativos é de 3.697.

Senado aprova projeto que 
aumenta limite de receita do 
MEI

O plenário do Senado 
aprovou nesta quinta-feira (12) 
um projeto de lei complemen-
tar (PLP 108/2021) que aumen-
ta R$ 130 mil a receita bruta 
anual permitida para o enqua-
dramento como microem-
preendedor individual (MEI). 
Atualmente, o limite de fatu-
ramento do MEI é de até R$ 
81 mil. De autoria do senador 
Jayme Campos (DEM-MT), a 
proposta teve como relator 
o senador Marcos Rogério 
(DEM-RO). Foram 71 votos fa-
voráveis e nenhum contrário. 
O texto segue agora para análi-
se da Câmara dos Deputados. 

A proposta amplia de um 
para dois o número de em-
pregados que podem ser con-
tratados pelo microempre-
endedor. Os funcionários só 
podem receber, no máximo, 
um salário-mínimo ou o piso 
salarial da respectiva catego-
ria profissional. Para os casos 
de afastamento legal de um 
ou de ambos empregados do 
MEI, será permitida a contrata-
ção de empregados em núme-
ro equivalente aos que foram 
afastados, inclusive por prazo 
determinado, até que cessem 
as condições do afastamento, 
na forma estabelecida pelo 

Ministério do Trabalho e Em-
prego. 

De acordo com dados ofi-
ciais citados na justificativa 
do projeto, até o final de 2020, 
existiam 11,2 milhões de MEIs 
ativos no Brasil, correspon-
dendo a 56,7% do total de ne-
gócios em funcionamento. A 
principal vantagem do enqua-
dramento como MEI é a pos-
sibilidade de pagamento de 
carga tributária reduzida, por 
meio de um sistema de reco-
lhimento único, o Documento 
de Arrecadação Simplificada 
(DAS), de valor fixo, inferior às 
alíquotas do Simples, que in-
cidem sobre a receita bruta e 
são progressivas conforme a 
faixa de faturamento.

“A redução de receitas 
decorrente da conversão em 
lei desse projeto foi estimada 
pela consultoria de orçamen-
to, fiscalização e controle do 
Senado em R$ 2,32 bilhões 
para o ano de 2022, R$ 2,48 
bilhões para 2023 e R$ 2,64 bi-
lhões para o ano de 2024, con-
forme expresso na justifica-
ção do projeto de lei”, afirmou 
o senador Marcos Rogério 
(DEM-RO). 

Fonte: AG. Senado

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.saltoprofuturo.com.br/
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Instituições lançam curso de programação 
gratuito para jovens de 14 a 18 anos

Estão abertas até o dia 27 de 
agosto as inscrições para o cur-
so “Do Zero ao Um” – uma capa-
citação gratuita voltada a jovens 
de 14 a 18 anos e que vai oferecer 
formação inicial na área de Pro-
gramação de Sistemas. Além de 
gratuito, as 48 vagas disponibi-
lizadas contam com bolsas de 
estudo de R$ 300,00, para os 20 
melhores colocados no proces-
so seletivo, e de R$ 200,00 do 
21º ao 48º colocados. 

Para participar, o jovem 
deve estar cursando o 9º ano 
do ensino fundamental ou o en-
sino médio. Serão 200 horas de 
curso e duração de três meses 
com aulas das 13h30 às 16h45 
de forma presencial nas terças e 
quintas e virtual na quarta-feira. 
A iniciativa é uma parceria entre 
o Instituto Federal do Paraná 
(IFPR) Campus Assis Chateau-
briand e o Biopark Educação. 

Por meio da metodologia 
ativa de ensino, os participantes 
serão estimulados a resolverem 
problemas reais utilizando téc-
nicas e recursos de programa-
ção de computadores. “Unimos 
o compromisso do Biopark em 
formar profissionais altamente 
capacitados e a expertise do 

IFPR em ensino técnico para 
essa faixa etária para lançarmos 
um curso inovador em nossa 
Região”, declara Ana Luiza Do-
naduzzi, gerente de Educação e 
Pesquisa do Biopark. 

“Esse é um curso para quem 
tem zero ou pouco conheci-
mento na área de programação 
e quer dar os primeiros passos 
nessa área”, afirma Olavo José 
Luiz Junior, professor do IFPR 
e coordenador do curso. Olavo 
destaca ainda a importância 
da formação como preparação 
para as principais profissões do 
futuro. “Quando olhamos para 
os empregos do futuro, a maioria 
deles contempla conhecimen-
tos da área de tecnologia da in-
formação, mesmo que não seja 
para atuação diretamente nesse 
mercado. Sabemos que o públi-
co jovem é grande consumidor 
de tecnologia, agora queremos 
que eles entendam os impactos 
positivos que podem causar na 
sociedade por meio dela”. 

As aulas terão início no dia 
16 de setembro e, segundo Ana 
Luiza, os alunos que concluírem 
o curso receberão certificação 
como Formação Inicial em Pro-
gramação de Sistemas Básico. 

“É uma formação que os habilita 
para oportunidades como me-
nores ou jovens aprendizes, por 
exemplo”, complementa. 

Inscrições e processo seletivo 

A inscrição para o curso “Do 
Zero ao Um” é gratuita e deve ser 
feita até o dia 27 de agosto pelo 
site www.saltoprofuturo.com.
br . Para os candidatos menores 
de 18 anos, a inscrição deve ser 
realizada pelos pais ou respon-
sáveis. O processo seletivo será 
composto por testes de raciocí-
nio lógico e comportamentais. 

Qualquer dúvida pode ser 
sanada pelo 
WhatsApp 
 (45) 45 99938-3242.

Cafelândia deposita hoje 
primeira parcela do 13ª salário

O município de Cafelândia realiza amanhã, sexta-feira (13), o 
pagamento da primeira parcela do 13ª salário aos mais de 950 
funcionários públicos municipais e servidores aposentados. A 
decisão, tomada em conjunto com a secretaria de Finanças visa 
comprimir as obrigações do gestor público e ainda fomentar a 
economia local. “Solicitei logo nos primeiros dias de Governo 
uma reserva em conta do 13º salário do funcionalismo, pois 
não gostaria de chegar em dezembro e não ter essa reserva em 
caixa. Graças a Deus, todos os secretários entenderam o recado, 
seguraram, fizeram suas economias e amanhã estaremos depo-
sitando essa primeira parcela. Solicitei essa antecipação, já que 
estaremos investindo mais de R$ 1,5 milhões na economia local 
e somos sabedores de como nosso comércio sofreu devido a 
essa pandemia e esse valor com certeza auxiliará e aquecerá 
nossos comerciantes”, destacou o prefeito Culestino Kiara.

De acordo com o secretário de Finanças e Governo, Clau-
demir Camilo, o adiantamento do décimo esse ano, se deu tam-
bém em virtude do ano pandêmico em que vivemos. “Sabemos 
que 2021 não está sendo um ano fácil, em relação a pandemia 
do novo coronavírus. Pensando nessa situação, na dificuldade 
que o funcionalismo está tendo para quitar suas contas e como 
forma de fomentar o comércio local, amanhã (13) sexta-feira fa-
remos o depósito em conta de metade do décimo, ou seja, 50% 
do valor de cada funcionário público. Quero destacar o trabalho 
dos diretores da secretaria de Finanças; Altair Pauletti; Ademir 
Tenfen e Edmilson Braga que em conjunto com a administra-
ção, com o prefeito Culestino e também com o Sindicato, na pes-
soa do presidente Leonel Lupattini conseguiram atender essa 
solicitação”, destacou Camilo.

https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.lojasmegalar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.saltoprofuturo.com.br/
https://www.saltoprofuturo.com.br/
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O ano de 2021 começou ba-
tendo recordes de remunerações, 
e desde então os resultados são 
expressivos. E olha que esses bons 
índices estão acontecendo num 
momento muito desafiador para a 
atividade, por se tratar de período 
de inverno.

O último recorde registrado foi 
na propriedade do cooperado do 
município de Formosa do Oeste, 
Claudecir Furlan Sirico, que além 
dos 440 pontos de IEP (Índice e Efi-
ciência Produtiva), obteve com as 
aves entregues a remuneração de 
R$ 1,79. Valor esse nunca pago ao 
produtor nos 39 anos de atuação 
da Copacol na avicultura. O peso 
médio das aves ficou em 3.351 Kg, a 
conversão alimentar foi de 1.664 Kg 
e o crescimento diário fico em 76.16 
gramas.

Esse bom resultado aconteceu 
na primeira semana de agosto, dias 
após o registro de uma das maiores 
geadas dos últimos anos na região. 
Isso comprova a eficiência e a de-
dicação do produtor aliada a boa 
assistência técnica, bem como na 
forma de atuação da Copacol na 
atividade.

“Todo o esforço e a luta do dia a 
dia valem apena quando se alcança 
um bom resultado. Foi um lote mui-
to desafiador, acredito que nos 27 
anos que estou na atividade, esse 
lote foi que tivemos as temperaturas 
mais baixas. Com os equipamentos 
que temos no aviário demos o nos-
so melhor, procuramos manter 
uma ambiência adequada para as 
aves, cuidamos da ventilação, ma-
nejo de cortina, enfim, tentamos tra-
balhar o mais próximo possível da 
temperatura desejada para as aves 
e acho que foi aí o nosso diferencial 
para chegar a esse resultado”, relata, 
Claudecir.

Ele não está sozinho nesta em-
preitada. Claudecir conta com a aju-
da da esposa Cleide e da filha Naia-
ra, bem como da assistência técnica 
da extensionista Tatiane Kaiser e da 
medica veterinária Amanda Chara-
lo.

O produtor tem na avicultura 
uma importante fonte de renda alia-
da à produção agrícola da pequena 

propriedade, mas o suficiente para 
viver com qualidade de vida no 
campo.

“Estou muito contente com 
essa atividade, acima de tudo com a 
parceria com a Copacol que é o nos-
so suporte aqui no campo, e diante 
disso almejo investir na construção 
de outro aviário. Esse bom resulta-
do só é possível também porque 
trabalhamos em família. Enquanto 
estou na lida com as lavouras no 
campo, a esposa e a filha cuidam do 
aviário e justamente no dia em que 
entregávamos os frangos, as máqui-
nas estavam a campo colhendo o 
milho, afinal somos movidos pelo 
agro”, destaca o avicultor.

Além de Claudecir com a me-
lhor pontuação da semana, tam-
bém se destacaram no período, a 
produtora de Cafelândia, Inês Gulak 
Motter, com 413 pontos e a coopera-
da, Leonir Maria Dalmagro de Cafe-
lândia, com 412 pontos.

Avicultor de Formosa desafia o inverno e Avicultor de Formosa desafia o inverno e 
supera todos os recordes de remuneraçãosupera todos os recordes de remuneração
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