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Assis Chateaubriand comemora nesta 
sexta, 55 anos com carreta show
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Lei aumenta auxílio alimentação 
do servidor em Cafelândia

O prefeito de Cafelândia, 
Culestino Kiara, sancionou 
nesta quinta-feira (19) a Lei 
1786/2021, responsável por ins-
tituir o Auxílio Alimentação 
no âmbito da Administração 
Pública Municipal. Com a nova 
lei, o servidor público terá um 
aumento de 66% no valor atual 
do auxílio. 

Para o servidor que possui 
carga horária igual a 20 horas 
semanais o valor será de R$ 

100,00; para o servidor que pos-
sui carga horária igual a 30 ho-
ras semanais R$ 150,00 e para o 
servidor que possui carga horá-
ria igual a 40 horas semanais R$ 
200,00, aumentando dos atuais 
R$ 120. O prefeito destaca a im-
portância do auxílio. 

“Quero agradecer aos vere-
adores e ao Sindicato dos Ser-
vidores – Sismucaf –, através do 
presidente Leonel, pelas con-
versas, reuniões e parcerias na 

construção desse novo auxílio 
alimentação ao funcionalismo 
público municipal. Sabemos 
que o funcionalismo merece 
muito mais, somos sabedores 
também do quanto a economia 
mudou nos últimos meses e o 
quanto o valor dos itens da ces-
ta básica, do mercado subiram, 
por isso, esse aumento vem 
auxiliar nos gastos que os fun-
cionários têm tido devido ao 
aumento dos gêneros alimentí-
cios.” 

A Lei, sancionada nesta 
quinta-feira, já está em vigor. O 
primeiro pagamento do auxílio, 
com o novo valor, será a partir 
da folha do funcionalismo de 
setembro deste ano.

Assis Chateaubriand registra
a 120ª morte por Covid-19

Trata-se de um homem sem 
comorbidades. Os sintomas co-
meçaram no dia 22 de julho sen-
do: febre, mialgia, diminuição 
do paladar e dispneia. Coletou 
o exame para Covid-19 no par-
ticular no dia 26 de julho, onde 
testou positivo para o vírus. Pro-
curou atendimento no Ambula-
tório Covid-19 na mesma data, 
quando foi medicado, mas no 
mesmo dia teve piora dos sin-
tomas e foi internado na ala Co-
vid-19 no Hospital Beneficente 
Moacir Micheletto. Seu quadro 
clinico agravou e foi transferido 
para UTI, onde permaneceu até 
quarta-feira (18), quando faleceu.

Lamentamos o óbito deste 
chateaubriandense e transmiti-
mos os mais sinceros sentimen-
tos de pesar à família e amigos!

Novos casos

Foram confirmados, pela 
Secretaria de Saúde de Assis 

Chateaubriand, 10 novos casos 
de Covid-19. O boletim desta 
quinta-feira (19) totaliza agora 
5.117 pessoas contaminadas.

Destas, 4.864 estão curadas. 
Entre os resultados positivos es-
tão 6 mulheres com idade entre 
(31 e 58 anos) e 4 homens com 
idade entre (48 e 69 anos).

Dos 133 pacientes atualmen-
te em tratamento, moradores de 
Assis Chateaubriand, 4 estão 
internados na UTI Hospital Be-
neficente Moacir Micheletto e 5 
na enfermaria.

Enquanto 124 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 ain-
da que há 52 casos suspeitos em 
investigação e o total de exames 
com resultados negativos é de 
3.763.

Mortes

Assis Chateaubriand regis-
trou 120 óbitos por complica-
ções da Covid-19.

55 mulheres

65 homens

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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Nesta sexta-feira (20) é  co-
memorado aniversário de Assis 
Chateaubriand que comple-
tar55 anos. E para marcar a data, 
o município trará uma atração 
diferente aos chateaubrianden-
ses.

O espetáculo será através de 
uma carreta com show em mo-
vimento de Simão Wolf, onde a 
mesma percorrerá ruas e ave-
nidas de Assis Chateaubriand. 
O show instrumental do Violi-
nista e sua espetacular banda 
com quatro grandes músicos, 
apresentará mais de dez estilos 
musicais, incluindo: temas de 
filmes, hits nacionais e interna-
cionais, temas infantis, eletrôni-
ca, sertaneja raiz, clássica, tango, 
rock, pop e muito mais.

“Infelizmente por conta da 
pandemia não pudemos come-
morar com uma grande festa, 
então resolvemos inovar, levar 
alegria e elevar a autoestima, 
resgatando a felicidade dos 
nossos munícipes. Vamos fazer 
algo diferente trazendo a carre-
ta itinerante, já que as pessoas 
não podem ir até o show, o show 
foi até elas”, destacou o prefeito 
Valter Aparecido Souza Correia, 
Valtinho.

Protocolos de segurança

O prefeito Valtinho ainda 
pediu para que as pessoas conti-
nuem respeitando todos os pro-
tocolos de segurança, fazendo o 
uso de máscara e mantendo o 
distanciamento.

Simão Wolf

Simão Wolf é Maestro, Pro-
fessor do Método Suzuki, Com-
positor, Arranjador e Violinista 
há mais de 20 anos, Músico com 
turnês nacionais e internacio-
nais. Além da sua formação em 
licenciatura em música, tem 
especializações em: Santiago 
(Chile), Madrid (Espanha), Berlin 
(Alemanha) e Viena (Áustria).

Também tem passagens no 
cenário musical de Londres (In-
glaterra), Amsterdã (Holanda), 
Paris (França) e Roma (Itália).

Nome de Silveirópolis foi uma 
homenagem a família que fundou 
o povoado

Constâncio Silveira e seu filho 
Sérgio foram os grandes responsá-
veis pelo surgimento do patrimô-
nio. 

Silveirópolis

A história do Patrimônio de Sil-
veirópolis, cerca de 12 quilômetros 
da sede, sentido Brasilândia do Sul, 
surgiu da coragem e da luta de pai 
e filho que desbravaram o local no 
início da década de 50. De acordo 
com histórias arquivadas pela dire-
tora da Escola Municipal Rui Barbo-
sa, Maria Aparecida Ferreira Cara-
melo, pesquisadas pelos alunos na 
década de 80, sendo eles: Valdemir 
João de Oliveira, Paulo Jesus de Oli-
veira e Francisca Dilma da Silva Dz-
vonek. Nos relatos aparecem Cons-
tâncio Rodrigues da Silveira Filho 
e seu filho Sérgio Rudge Silveira, 
como compradores de parte dos 90 
mil alqueires, adquiridos por Adízio 
Figueiredo dos Santos.

Os pioneiros da comunidade, 

em reconhecimento à família Sil-
veira, colocaram o nome da locali-
dade de Silveirópolis. Com a morte 
de Constâncio Silveira, ocorrida em 
1968, o filho Sérgio deu continuida-
de ao sonho de tornar Silveirópolis 
no melhor lugar para se viver.

Consta no arquivo dos alunos 
que Sérgio foi o responsável por 
diversos benefícios ao patrimônio 
como: doação de terras para cons-
trução de vários estabelecimentos, 
igrejas e escolas; a chegada da ener-
gia elétrica, linhas de ônibus para a 
sede (Assis Chateaubriand), água 
potável e tantas outras melhorias. 
Atualmente a comunidade conta 
com cerca de 600 moradores entre 
área urbana e rural.

 Em duas escolas, Estadual 
(Tancredo Neves) e Municipal (Rui 
Barbosa), cerca de 100 alunos es-
tão matriculados. No patrimônio, 
de acordo com dados do IBGE, em 
2010 o número de habitantes era 
de 432. Sergio Silveira faleceu na 
década de 90 e a família ainda tem 
posses na região, como a fazenda 
Bretanha que está localizada próxi-
mo ao patrimônio.    

Fonte Ademir Brito dos Santos / 
O Regional

PREVIDÊNCIA SICOOB: 
Aplicação oferece segurança, 
mesmo em tempos de crise

Ter uma previdência privada é uma das melhores garantias 
de tranquilidade no futuro. De acordo com a Federação Nacio-
nal de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), no primeiro se-
mestre de 2017, um total de mais de 13,2 milhões de brasileiros 
possuíam plano de previdência privada. Associados ao Sicoob 
Médio Oeste podem entrar nesse quantitativo com uma vanta-
gem: a taxa de carregamento do Sicoob Previ, que incide sobre 
cada depósito realizado, é de apenas 1%. Além de influenciar em 
uma melhor qualidade de vida futura, o Sicoob Previ também 
deduz em até 12% a renda bruta anual na declaração do Imposto 
de Renda (IR).

A previdência complementar do Sicoob Médio Oeste tam-
bém permite ao beneficiário contribuir aos poucos, cabendo a 
parcela em qualquer bolso sem prejudicar o orçamento mensal.

O Sicoob Previ é uma opção para você cooperado garantir 
uma aposentadoria digna, não depender apenas do INSS e asse-
gurar uma proteção para seu futuro. Faça uma simulação online 
ou venha em um dos nossos atendimentos conversar com nos-
sos atendentes.

O Miguel Felipe Souza Loth é mais um dos nossos mini co-
operados! Sua papai, nosso cooperado Vinícius da Silva Loth, 
garantiu que o pequeno estivesse preparado para o seu futuro, 
contratando um plano de previdência para o recém-nascido.

Nós levamos um body de presente e explicamos as vanta-
gens da contratação do plano de previdência logo cedo, garan-
tindo o futuro do bebê que acabou de chegar ao mundo.

Para realizar projetos, complementar sua renda e planejar 
o seu futuro, invista no plano de Previdência do Sicoob. Você 
começa hoje e, passo a passo, alcança seus objetivos. E, quanto 
antes você iniciar a sua previdência, maiores são as vantagens.

Sicoob Previ: O melhor investimento no seu futuro.
Faça uma simulação: http://simulador.sicoobprevi.com.br/

Assis comemora nesta sexta, Assis comemora nesta sexta, 
55 anos com carreta show55 anos com carreta show

https://www.lojasmegalar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
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A semana começou cheia 
de boas notícias para os alunos 
de Goioerê e Moreira Sales. De-

cer nossos vínculos”, enaltece o 
Soldado.

A coordenadora dos proje-
tos sociais da Copacol, Gislaine 
Pontes Fernandes, acompa-
nhou o início das atividades nas 
escolas e enalteceu a importân-
cia do programa.

“É uma alegria imensa para 
nós ver esse retorno e poder 
contribuir para que isto acon-
teça. A Copacol acredita no po-
der de mudança que o Proerd 
tem para todas as crianças. Que 
todos possam aproveitar o má-
ximo, mas com todos os cuida-
dos”, finaliza Gislaine.

Escolas de Goioerê e Moreira Sales dão Escolas de Goioerê e Moreira Sales dão 
início às aulas do Proerdinício às aulas do Proerd

pois de tanto tempo longe das 
salas, eles retomaram as aulas 
e também já iniciaram o Proerd 

(Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas e à Violên-
cia).

Neste momento, todas as 
escolas municipais de Moreira 
Sales e particulares de Goioerê 
vão executar o programa.

O Soldado Silva, instrutor 
do Proerd na região de Goioerê, 
explica que muitas escolas ain-
da estão com aulas no sistema 
híbrido e por isso não é possível 
iniciar o Proerd agora.

“Depois de avaliar as condi-
ções das escolas, demos início 
ao programa junto com 260 
crianças da região. Seguindo 
todos os protocolos e preser-
vando a saúde dos alunos e 
professores, faremos atividades 
individuais, o que deve fortale-

https://www.sicoob.com.br/

