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O suicídio continua sendo uma 
das principais causas de morte 
em todo o mundo, segundo as 
mais recentes estimativas da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS).
A entidade acaba de publicar 
o relatório “Suicide worldwide 
in 2019” e o documento registra 
que, todos os anos, mais pessoas 
morrem como resultado de sui-
cídio do que HIV, malária, câncer 
de mama, guerras ou homicí-
dios. Em 2019, mais de 700 mil 
pessoas em todo mundo tiraram 
a própria vida: uma em cada 100 
mortes.

“Não podemos e não devemos 
ignorar o suicídio”, afirmou 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
diretor-geral da OMS. “Nossa 
atenção à prevenção é ainda 
mais importante agora, depois 
de muitos meses convivendo 
com a pandemia de Covid-19, 
com vários dos fatores de risco 
para suicídio - perda de emprego, 
estresse financeiro e isolamento 
social - ainda presentes”.

Primeiros sinais

Para o escritor Odil Campos - 
cujo ato de retirar a própria vida 
é abordado no livro “O Renasci-
mento”, à venda nas livrarias e 
marketplaces - a depressão e o 
declínio emocional são os pri-
meiros indicativos que exigem 
atenção. 

“O distanciamento social por 
tempo prolongado causa danos 
emocionais. Mas precisamos en-
contrar alternativas para ocupar 
a mente; tais como a leitura de 
um livro, ver bons filmes, fazer 
exercícios físicos e usar a tecno-
logia para diminuir o isolamento 
afetivo”, explica.

Depressão não é frescuraDepressão não é frescura

Segundo o autor, as relações humanas se fundamentam 
nos vínculos sociais e emocionais que permitem os 
movimentos da vida - desde o ato de pensar, sentir, doar, 
trabalhar. Dessa forma, o crescimento torna-se integral.
Não é frescura!

De acordo com o documento da OMS, o suicídio foi a quar-
ta causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos – vindo 
depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência in-
terpessoal. Outro estudo da OMS também demonstra que 
a ansiedade atinge mais de 260 milhões de pessoas no 
mundo. O Brasil, em 2019, era o país com o maior número 
de pessoas ansiosas: 9,3% da população.

Ciente da importância que o assunto exige, desde 2014 a 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria 

com o Conselho Federal de Medicina (CFM), 
organiza nacionalmente o Setembro Ama-
relo. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha 
acontece durante todo o ano.

Segundo a ABP, estudos indicam que cada 
caso de suicídio tem impacto na vida de ou-
tras seis pessoas de forma direta. “Aqueles 
que pensam em tirar a própria vida – me-
diante as dificuldades que surgem - devem 
ser acolhidos com amor e afeto para que 
esses atos não aconteçam. Certamente é 
uma situação muito delicada. Contudo, não 
podemos desistir. Os desafios ao longo da 
vida aparecem para que tenhamos novos 
aprendizados e possamos melhorar como 
um todo”, completa Odil Campos.

Fique atento

Para apoiar os esforços na prevenção ao sui-
cídio, a OMS lançou uma orientação abran-
gente e com quatro estratégias principais.

A primeira dela é para limitar o acesso aos 
métodos de suicídio, como pesticidas e ar-
mas de fogo altamente perigosos. Em segui-
da, a entidade recomenda educar a mídia 
sobre a cobertura responsável do suicídio, 
pois o trabalho da imprensa pode levar a 
um aumento nos casos devido à imitação 
- especialmente se for uma celebridade ou 
se descrever métodos de suicídio.

A terceira estratégia é promover habilida-
des socioemocionais para a vida em ado-
lescentes, principalmente porque metade 
dos problemas de saúde mental aparecem 
antes dos 14 anos. A orientação incentiva 
programas anti-bullying, entre outros. Por 
fim, a identificação precoce, avaliação, 
gestão e acompanhamento de qualquer 
pessoa afetada por pensamentos e compor-
tamentos suicidas.

“O acolhimento, a doação e o respeito 
ajudam a pessoa que está em crise. Com 
essas atitudes, o amor penetra no coração 
de quem está mal e mostra a ela o quanto 
o apoio é importante, pois o indivíduo não 
se encontrará só”, completa o escritor Odil 
Campos.  Fonte:
@mem_e_mem_agencia_de_noticias

Centro de Apoio

Um dos centros de apoio emocional mais 
atuantes no Brasil é o Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV). Nele existe o serviço de 
escuta 24 horas por dia. Basta ligar para 
188 e solicitar o atendimento. O serviço 
também está disponível via internet pelo 
www.cvv.org.br e-mail, chat e Skype.

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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Assis registra o 124º óbito por 
Covid-19 e Cafelândia o 32º

Ontem, quinta-feira (2) Assis 
Chateaubriand confirmou o 
124º óbito por complicações 
da Covid-19. Trata-se de um 
homem com 43 anos, sem 
comorbidades, que estava a 
trabalho no estado do Mato 
Grosso, porém residia em Assis 
chateaubriand. Os sintomas 
começaram com complicações 
na respiração, quando fez o 
exame e testou positivo para a 
Covid-19. Foi internado em um 
hospital de Várzea Grande - MT, 
e veio a óbito no dia 28 de agos-
to. Por ter ocorrido o óbito em 
outro estado, o município teve 
confirmação somente no dia 02 
de setembro.

O município lamenta o 
óbito deste chateaubriandense 
e transmite os mais sinceros 
sentimentos de pesar à família 
e amigos.

Novos casos
A Secretaria de Saúde de 

Assis Chateaubriand confir-
mou, através do boletim desta 
quinta-feira (02), 17 novos casos 
de Covid-19, totalizando agora 
5.228 pessoas contaminadas. 
Destas, 5.013 estão curadas. En-
tre os resultados positivos estão 
6 mulheres com idade entre (11 
meses e 56 anos) e 11 homens 
com idade entre (2 e 80 anos).

Dos 91 pacientes atualmente 
em tratamento, moradores de 

Assis Chateaubriand, 2 estão 
internados na UTI Hospital 
Beneficente Moacir Micheletto 
e 4 na enfermaria.

Enquanto 85 seguem trata-
mento domiciliar com determi-
nação da Vigilância Sanitária 
para que mantenham isola-
mento social. Eles assinaram o 
Termo de Notificação e Consen-
timento, 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 25 casos suspeitos 
em investigação e o total de 
exames com resultados negati-
vos é de 3.902.

Mortes
Assis Chateaubriand regis-

trou 124 óbitos por complica-
ções da Covid-19: 57 mulheres / 
67 homens.

Em Cafelândia

Foi confirmada nesta quin-
ta-feira (2), através da Secreta-
ria de Saúde de Cafelândia, a 
trigésima segunda morte por 
Covid-19. Trata-se de um ho-
mem com 78 nos, com comor-
bidades, que estava internado 
no Hospital Universitário em 
Cascavel desde o dia 27 de 
junho, permanecendo até dia 15 
de agosto, quando veio a falecer 
por complicações da Covid-19. 
O município foi informado pela 
Regional de Saúde do faleci-
mento apenas neste dia 02.

Reportagem investigativa expõe 
crise no setor cultural durante a 
pandemia e irregularidades na 
Lei Aldir Blanc

A série “A Crise Na Cultu-
ra”, do Le Monde Diplomatique 
Brasil, publicou uma apuração 
que mostra o impacto da pan-
demia nos setores culturais. Re-
vela o sofrimento silencioso de 
trabalhadores que paralisaram 
suas atividades, receberam pro-
messas de recursos da Lei Aldir 
Blanc, mas os benefícios não 
chegaram para a ampla maio-
ria, que amarga uma crise sem 
precedentes. Dados revelam a 
exclusão e indícios de contra-
dições e até irregularidades na 
aplicação das verbas. Esta série 
especial foi feita em parceria 
com Rodrigo Juste Duarte e 
rede de pesquisadores do Ob-
servatório da Cultura do Brasil. 
São 6 matérias, 70 páginas, com 
apuração de cerca de 500 docu-
mentos e 3 mil páginas de ofícios 
trocados com órgãos públicos..

Muitos artistas, espaços cul-
turais e membros das comuni-
dades e de culturas tradicionais 
não conseguiram acessar re-
cursos assistenciais da Lei Aldir 

Blanc no Brasil; no Paraná, em 
que a aplicação da lei teve um 
dos piores desempenhos do 
país, o estado deixou de aplicar 
84,91 %, não chegando em 99,5% 
dos trabalhadores da cultura.

Pelo Brasil afora, fazedores 
de cultura e de manifestações 
culturais tradicionais estão com 
dificuldade para continuar tra-
balhando devido à pandemia. 
Como agravante, os recursos 
da Lei Aldir Blanc (que além de 
assistencial, é emergencial, para 
auxiliar o setor da cultura em 
seus mais diversos segmentos), 
foram pouco acessíveis para 
a maior parte dessas pessoas 
devido, principalmente, a ques-
tões burocráticas colocadas por 
determinados órgãos de cultu-
ra municipais e estaduais.

Confira a reportagem com-
pleta:

https://diplomatique.org.br/
especial/a-crise-da-cultura/

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

PPT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 
08.829.736/0001-89 torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de Instalação para AMPLIAÇÃO DE 
TANCAGEM DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada AV 

MARECHAL LOTT, 106, CENTRO, CAFELÂNDIA - PR, 
COM VALIDADE DE 26/10/2023.  

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

PPT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 
08.829.736/0001-89 torna público que irá requerer ao 

IAT, a Licença de Operação para AMPLIAÇÃO DE

TANCAGEM DE POSTO DE COMBUSTIVEIS PARA 
VEICULOS AUTOMOTORES instalada AV MARECHAL 

LOTT, 106, CENTRO, CAFELANDIA - PR.       

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://diplomatique.org.br/especial/a-crise-da-cultura/
https://diplomatique.org.br/especial/a-crise-da-cultura/
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O Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) pu-
blicou, nos dias 1º e 2 de setembro, 
duas portarias (388 de 2021 e 389 de 
2021, respectivamente) que mudam 
a forma como ocorre o controle do 
chamado vazio sanitário na cultura 
da soja e do período de plantio no 
país. Os documentos definem ca-
lendários para cada Estado que va-
lem já para este ano safra (2021/22). 
O ponto de maior atenção para os 
produtores do Paraná é o cronogra-
ma de que a emergência das plan-
tas só pode acontecer a partir do dia 
13 de setembro. 

Anteriormente, a adoção ou 
não do período de vazio sanitário e 
do calendário de semeadura eram 
definidos por cada Estado. No caso 
do território paranaense, a Agência 
de Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar) determinava, pela Portaria 
Estadual 342 de 2019, que poderia 
haver plantas emergidas a partir de 
11 de setembro, um dia após o fim do 
vazio sanitário. 

“Na prática, a fiscalização vai 
considerar que as plantas só podem 
emergir a partir do dia 13 de setem-
bro. Pode plantar uns dias antes? 
Pode, contanto que o produtor co-
nhecendo a sua região saiba quanto 
tempo vai demorar para essa plan-
ta emergir e respeitar o dia 13 como 
referência”, enfatiza o gerente de 
sanidade vegetal da Adapar, Renato 
Rezende.  

Um dos efeitos mais benéficos 
com essas novas portarias, confor-

me Rezende, é a padronização das 
datas na região Sul. “O que acontecia 
antes era que, às vezes, uma região 
tinha plantas vivas, outras não. Nes-
se cenário, o patógeno era mantido 
ativo, principalmente nas divisas. 
Tendo um período específico de 
plantio em uma região grande você 
tira aquelas pontes verdes que vão 
estar mantendo o patógeno a cam-
po. Quando estiver encerrando o 
ciclo, acabou, não tem mais aquela 
diferença no calendário”, completa. 

Vazio sanitário 

O vazio sanitário é um período 
no qual os produtores rurais são 
proibidos de manterem plantas 
de soja vivas nas lavouras. Assim, 
evita-se criar uma ponte verde de 
uma safra para a outra, que facilita 
a disseminação do fungo Phakop-
sora pachyrhizi, causador da ferru-
gem asiática – doença mais grave 
que afeta a sojicultura no Brasil e no 
mundo. 

Atuação 

Segundo Ana Paula Kowalski, 
do Departamento Técnico e Eco-
nômico (DTE) do Sistema FAEP/
SENAR-PR, os documentos elabo-
rados pelo Mapa tiveram como 
base solicitações feitas pelo Sistema 
FAEP/SENAR-PR e outras entidades 
representativas dos produtores ru-
rais. “A ideia dessas mudanças é tor-
nar o controle da ferrugem asiática 

mais efetiva e igualitária entre os Es-
tados. Assim, o Paraná, por exemplo, 
terá um período de vazio sanitário e 
de plantio adequado ao seu sistema 
de produção, em consonância com 
os Estados limítrofes sem prejuízo 
das ações estratégicas de defesa sa-
nitária vegetal”, explica. 

Ainda, de acordo com a técnica 
do DTE, o Mapa deve considerar 
fazer alterações nas regras. “Alguns 
ajustes de nomenclatura são ne-
cessários nas portarias para tornar 
a aplicação e o entendimento mais 
claros. O ideal também é que a pu-
blicação tenha maior antecedência 
para planejamento do plantio. Po-
rém, compreende-se que foi uma 
primeira tentativa de normatização 
nacional e como os períodos po-
dem ser revistos a cada ano, é possí-
vel aprimorá-la”, reflete.

A proposta que visa combater a pobreza menstrual e garantir digni-
dade a adolescentes e mulheres paranaenses em situação de vulnerabi-
lidade social e econômica avançou na Assembleia Legislativa do Paraná 
na sessão plenária desta terça-feira (31). O projeto de lei 944/2019, assina-
do por diversos deputados, foi aprovado em segundo turno na forma de 
um substitutivo geral apresentado pelo relator da matéria na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Luiz Carlos Martins (PP).  A pro-
posta tem que passar ainda por mais duas votações antes de seguir para 
a sanção ou veto do Poder Executivo.

O novo texto dispõe sobre a dignidade menstrual, promovendo o 
combate à pobreza menstrual em todo estado, por meio de promoção 
de ações de garantia da saúde básica para as adolescentes e mulheres 
em situação de vulnerabilidade social e a prevenção contra riscos de 
doenças.  

O projeto terá como objetivo promover ações e mecanismo que 
busquem garantir meios seguros e eficazes na administração da higiene 
íntima das mulheres; reduzir as faltas em dias letivos de estudantes em 
período menstrual que não tenham acesso aos itens básicos de higiene; 
e desenvolver campanhas e fazer ampla divulgação sobre higiene ínti-
ma feminina e o combate à pobreza menstrual, destacando a importân-
cia de materiais e condições seguras para lidar com a menstruação.  

A proposta determina ainda que o Poder Executivo poderá receber 
doações de absorventes higiênicos de órgãos públicos, sociedade civil, 
ONGs, e iniciativa privada para distribuição gratuita às estudantes e po-
pulação em vulnerabilidade social.

Andressa Carmo, integrante do Coletivo Igualdade Menstrual, que 
acompanhou a segunda votação do projeto de lei, disse ser um orgulho 
acompanhar o pioneirismo da Assembleia paranaense em fazer o pro-
jeto andar. “A gente sabia que existia esse projeto desde 2019, que foi pro-
tocolado pelo deputado Boca Aberta Junior, e a gente procurou a lide-
rança feminina na Assembleia, que é a deputada Cristina Silvestri para 
conversar, pois gostaríamos de movimentar esse assunto”, explicou. “A 
gente sabe que existem centenas de projetos que foram protocolados 
no Brasil, projetos também em âmbito Federal, e não vê muito avanço. 
Perceber que isso está sendo levado adiante no Paraná acaba trazendo 
um orgulho para a gente, que é um dos estados pioneiros no tema. É um 
grande avanço, seguindo exemplo de países superdesenvolvidos como 
a Suécia”, comemorou.

Andresssa lembrou também que dessas conversas com a procura-
dora da Mulher, deputada Cristina, surgiu a ideia de realizar uma campa-
nha, que aconteceu no mês de maio, para que o tema começasse a ser 
debatido e, com isso, explicar a todos a importância do projeto. “Assim 
surgiu a campanha Dignidade Feminina aqui na Assembleia e as pesso-
as começaram a conversar sobre o tema. Foram mais de 30 mil unidades 
de absorventes arrecadas. O pessoal da Assembleia se mobilizou, outras 
pessoas da comunidade também vieram à Assembleia para trazer do-
ações e, a partir dessa campanha, que acabou tendo uma magnitude 
grande, praticamente todas as procuradorias da mulher do estado repli-
caram e, com isso, a pauta ficou em destaque novamente e conseguimos 
a votação do projeto”.

LEIA MATÉRIA NA ÍNTEGRA ATRAVÉS DESTE LINK VIA
ALEP.

Paraná pode ter plantas Paraná pode ter plantas 
de soja emergidas a de soja emergidas a 
partir de 13 de setembropartir de 13 de setembro

Projeto que visa combater a 
pobreza menstrual avança na 
Assembleia Legislativa do Paraná

https://www.lojasmegalar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/projeto-que-visa-combater-a-pobreza-menstrual-avanca-na-assembleia-legislativa-do-parana
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/projeto-que-visa-combater-a-pobreza-menstrual-avanca-na-assembleia-legislativa-do-parana
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Mesmo em meio a tantos 
desafios enfrentados durante 
o andamento do Programa de 
Desenvolvimento de Liderança 
Feminina, as participantes sur-
preenderam no planejamento e 
execução dos projetos. Durante 

Mulheres apresentam projetos do PDLMulheres apresentam projetos do PDL

ABRA SUA CONTA NO SICOOB E
CONCORRA A DIVERSOS PRÊMIOS!

R$ 20 mil
em vales-poupança

1 FIAT STRADA

Certificado de autorização Secap nº 04.014343/2021.
Consulte o regulamento completo no site www.vemcomigoprosicoob.com.br

Visite uma de nossas agências ou abra
sua conta no aplicativo Sicoob.

a tarde de terça-feira, 31, os gru-
pos apresentaram as suas res-
pectivas propostas.

O encontro aconteceu de 
maneira virtual e contou com 
a participação da diretoria exe-
cutiva da Copacol, através do 

Alunos de Cafelândia dão início as aulas do Proerd

Esta semana começou dife-
rente para mais de 240 crianças 
dos 5º anos das escolas muni-
cipais de Cafelândia. Depois de 
quase um ano e meio, eles retor-
naram às aulas e as atividades 
do Proerd (Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à 
Violência).

Na manhã de terça-feira, 31 
de agosto, os alunos da Escola 
Municipal Theofânio Agapito 
Maltezo realizaram as primeiras 
aulas do programa, ministradas 
pelo soldado Ednaldo Cometa 
Nunes. No mesmo dia, as equi-
pes da Secretaria de Educação 
de Cafelândia e da Assessoria 
de Cooperativismo da Copacol 
acompanharam a início dos tra-
balhos.

“Mais uma vez queremos 
agradecer parceria com a Co-
pacol e a Polícia Militar neste 
programa. São 12 anos de par-
ceria construída com muita de-
dicação e disciplina, que vem 
de encontro as nossas ações de 
fortalecimento da educação do 
nosso município”, enaltece Ro-
zane.

presidente Valter Pitol e vice-
-presidente James Fernando de 
Morais. Participaram os gerentes 
e supervisores das unidades de 
Jesuítas, Nova Aurora, Cafelân-
dia e Carajá, o professor Jeferson 
Machado e equipe de Coopera-

tivismo da Cooperativa.

Ao todo, cinco projetos fo-
ram apresentados: Brincando 
em Contato com a Natureza (Ca-
felândia), Revitalização da Praça 
da Capela São Cristóvão (Palmi-
tolândia), Climatização da Ca-
pela São Valentim (Carajá), Re-
vitalização da Capela São João 
Batista (Nova Aurora) e Reforma 
da Capela Santa Rita de Cássia 
de Padre Feijó (Nova Aurora)

Já foram oficializadas as 
execuções das obras de Revita-
lização da Capela São João Ba-
tista e Reforma da Capela Santa 
Rita de Cássia, ambas no muni-
cípio de Nova Aurora.

“Mesmo com tantas dificul-
dades conseguimos concluir 
nosso projeto e com a ajuda da 
comunidade, que abraçou a 
causa e nos ajudou muito du-
rante todo o tempo de execução, 
realizamos esse sonho”, explica 
Jiselly Bloemer, integrante do 
Grupo Feminino de Alto Alegre.

“Foi um grande sonho reali-
zado, vimos que temos total ca-
pacidade de realizar as mais di-
versas ações e que podemos ter 
força como líderes. Agradece-
mos a Copacol por realizar pro-
gramas como o PDL e por ter os 
grupos femininos, que nos dão 
força para melhorarmos como 
seres humanos e sermos cada 
vez mais ativas no meio em que 
vivemos”, conclui.

Na oportunidade, o dire-
tor-presidente Valter Pitol pa-
rabenizou o trabalho de todos 
os grupos e enalteceu a partici-
pação efetiva das mulheres na 
Cooperativa. “Mais uma vez os 
projetos desenvolvidos no PDL 
surpreenderam. Nós lançamos 
os desafios e vocês se dedicam 
muito para alcançar os objeti-
vos propostos. Também agrade-
cemos o exemplo de luta e de-
terminação de todas vocês que 
buscam sempre o melhor para 
si e para a comunidade em que 
estão. Parabéns”, diz Pitol.

Na oportunidade, a asses-
sora de Cooperativismo da Co-
pacol, Elizete Lunelli Dal Molin, 
também falou da retomada das 
atividades do Proerd. “Estamos 
felizes por poder voltar com as 
atividades deste programa que 
é tão importante para as novas 
gerações em busca de uma so-
ciedade melhor e exemplar”.

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

