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Jornal completa 17 anos em março

Vem aí o Concurso da Garota da Capa e brindes para leitores do Integração, em março.
Confira na página 3 como participar da promoção de aniversário e concorra a prêmios
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Estrada Paraguaia e Rua Pedro Viel passam a ter
proibição de estacionamento ao longo da via
Fazendo parte das obras
de melhoria e infraestrutura
que começam a ser realizadas
na Avenida Desembargador
Munhoz de Mello, o município
de Cafelândia, após estudo
realizado junto a Polícia Militar,
realizou a pintura e sinalização
das ruas Pedro Viel e Estrada
Paraguaia, impedindo o estacionamento nas duas vias. A
proibição se dá em virtude das
obras. “Estaremos iniciando
as obras propriamente ditas e
durante às 7h30 às 18h a Avenida Desembargador Munhoz
de Melo ficará fechada para
receber as melhorias, por isso,
essas duas vias: Paraguaia e a
Pedro Viel serão importantíssimas para o escoamento do
trânsito. Em conversa também
com a Polícia Militar realizamos
a pintura e sinalização dessas
vias que passam a ser vias de
entrada e saída do município
não podendo mais ter veículos
estacionados ao longo do trajeto, já que caminhões precisam
fazer conversões e demandam
de bastante espaço”, destacou
o secretário de Viação e Obras,
Leonardo Koehler.
Ainda segundo Leonardo a
orientação geral à comunidade
é que fique atenta às sinalizações. “ A partir desta quarta-feira (24) algumas mudanças de
sentido, de rota serão realizadas
em virtude dessa obra. Por isso
a orientação a comunidade é
que fique atenta, dirijam com
cuidado e cautela nesse trecho e cuide com a sinalização;
todos os meios fios que receberam a pintura amarela indicam
essa proibição de estacionar,
sendo que o motorista que estacionar seu veículo ao longo
desse trecho estará sujeito a
multa e até a remoção do veículo.

Ação conjunta captura escorpiões
no cemitério em Assis

Nos últimos dias vários escorpiões estão sendo encontrados
no município de Assis Chateaubriand, mas no cemitério
municipal Jardim da Paz, há
uma preocupação muito grande.
Diante desta situação a Vigilância
Sanitária de Assis Chateaubriand
em parceria com o Departamento
de Serviços Urbanos, realizaram
na noite de terça-feira (23), uma
varredura no campo santo para
realizar a captura dos artrópodes.
Durante a ação foram capturados
99 escorpiões, no entanto, podem
existir mais.
Por conta do momento a orientação é para que as pessoas que realizam visitações e manutenções
nos túmulos, possam redobrar a
atenção para não ser vítima de
acidentes.
Segundo Simoni Marchezoni,
diretora de Vigilância em Saúde
Pública, os chateaubriandenses
com entes sepultados no campo

santo, devem verificar os túmulos. “É importante que as pessoas
responsáveis possam fazer os
reparos necessários, como acabar
com as frestas nos jazigos e assim
evitar a proliferação”, salientou ela
Os cuidados devem se estender
para as residências, pois se os
moradores não manterem seus
quintais limpos e não acumularem lixo que atraiam os bichos.
Em caso de acidente, não passe
álcool, apenas lave com água e
procure o atendimento hospitalar
rapidamente.
Os escorpiões proliferam sob
pedras, frestas de pedras e
barrancos, debaixo de cascas de
árvores, em paredes e muros mal
rebocados, madeira empilhada,
entulhos, caixas de gordura,
ralos, forros, etc. Gostam muito
de umidade, pouca luz e insetos
em abundância (principalmente
baratas).
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Integração comemora 17 anos em março

Uma cadeira de varanda - Megalar

Um Kit churrasco da Copacol

Em março o jornal Integração
completa mais um aniversário de atividades na região Oeste paranaense.
Foi em 2004, quando circulou sua
primeira edição impressa em formato tabloide na cidade de Cafelândia.
Desde então, muitas transformações
e o jornal segue, agora, 100% digital
com edições do jornal em revista
todas as sextas-feiras e com o site
funcionando diariamente, sempre
atualizado com notícias da região e
do país.
A data oficial é dia 15 de março,
porém, este ano, com o apoio de
vários parceiros/anunciantes o
jornal vai realizar vários sorteios de
brindes e prêmios para seus leitores
engajados nas redes sociais e na
página do jornal: www.jornalintegracao.com
Também está previso o Concurso da Garota da Capa, que será
definida oficialmente na próxima
semana, mas os prêmios já estão
garantidos e para quem quiser participar, basta seguir o jornal na página
do Facebook: @jornalintegracaopr a
partir de segunda-feira que as ações
serão divulgadas semanalmente
com a relação do prêmio e respectivo parceiros e a data do sorteio.
Vale lembrar que já confirmaram
apoio, a Copacol, Móveis Bortolato,
Laboratório Gênesis, o Ateliê de
Artes Patrícia Skura, o Sicoob e a
lojas Megalar. A ideia é fazer ações
individuais com cada parceiro para
incentivar os leitores a visitarem
também as páginas de nossos anunciantes. A partir de segunda-feira, 1º
de março, divulgaremos o prêmio de
R$ 200,00 em poupança no Sicoob

(até o fim do mês terá um segundo
sorteio do mesmo valor) e assim,
toda semana divulgaremos um ou
dois parceiros paralelamente.
Além das premiações e do
concurso, o jornal começa a fazer
algumas mudanças em sua produção de conteúdo, dando mais ênfase
as reportagens locais, mesmo com
o advento da pandemia, as produções serão feitas à distância via
chat e gravações. O jornal começa
a entrar definitivamente na era do
engajamento educacional com seus
leitores para buscar maior consciência política e social, obviamente sem
ser partidário.
Com o mote Informação e Conhecimento, o jornal busca um novo
posicionamento no jornalismo local
e pretende estabelecer uma relação
mais direta, humana e assertiva com
seus leitores. Depois dos últimos
acontecimentos e reforçados pela
pandemia do Covid-19, o mundo tem
se transformado numa vitrine digital
onde as relações veem se estabelecendo de forma rápida e certeira.
Como o jornal já tem um portal de
notícias desde 2012, essa adaptação
tem sido fácil e simples, porém a
interação com novos leitores e seguidores precisa ser alimentada diariamente e de forma clara. Só o uso da
tecnologia por si só não é suficiente
para uma marca se posicionar no
mercado e o jornal sabe do potencial
que pode explorar com seu conteúdo e sua relevância para formação
de uma leitura real do mundo em
que vivemos.
Sem muitas comemorações, mas
com orgulho e determinação os 17

Um liquidificador Arno, da MóveisBortolato

Um quadro pintado pela artista
Patrícia Skura de Cafelândia
Um check-up do LaboratórioGênesis

Duas poupanças de R$ 200,00 da Cooperativa Sicoob Médio Oeste
anos do jornal fica marcado pela
postura e posicionamento na região
de atuação valorizando as parcerias
com as empresas e órgãos públicos.
Acompanhe o jornal pelas redes

sociais e diretamente pelo site de notícias. Em março, vem o aniversário
e muitas novidades para os leitores
integrados.
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Conheça as tentativas de fraudes e golpes
financeiros com o Pix e saiba como evitá-los

A FEBRABAN - Federação
Brasileira de Bancos e 30 bancos
intensificam até esta sexta-feira
(26) suas ações de comunicação para contribuir com o uso
seguro da internet e dos canais
digitais contra golpes e fraudes
no ambiente digital. A ação faz
parte da 1ª edição da Semana da
Segurança Digital de 2021, que
começou na última segunda-feira (22), e orienta a população
a se prevenir de fraudes, que geram prejuízos financeiros e dão
muita dor de cabeça ao consumidor.
Neste ano, os participantes,
que incluem parceiros como
o Banco Central, associações,
empresas e as polícias Civil e Federal, estão divulgando dicas de
como se prevenir dos principais
golpes e fraudes digitais que
dão dor de cabeça aos consumidores, entre eles, golpes que
envolvem o Pix, o novo sistema
de pagamento instantâneo, que
permite pagamentos e transferências de dinheiro durante 24
horas por dia, 7 dias por semana,
em até 10 segundos.
As tentativas de golpe registradas com o Pix e relatadas por
instituições financeiras foram
identificadas como ataques
de phishing, que usam técnicas de engenharia social, que
consistem em enganar o indivíduo para que ele forneça in-

formações confidenciais, como
senhas e números de cartões.
Com a pandemia do novo coronavírus, criminosos estão aproveitando o maior tempo online
das pessoas e o aumento das
transações digitais devido ao
isolamento social para aplicar
golpes financeiros.
Conheça a seguir os principais golpes envolvendo o Pix e
saiba como se prevenir
Golpe da clonagem do Whatsapp
Entre os meios usados pelos
bandidos está o Whatsapp. Os
criminosos enviam uma mensagem pelo aplicativo fingindo
ser de empresas em que a vítima tem cadastro. Eles solicitam
o código de segurança, que já foi
enviado por SMS pelo aplicativo, afirmando se tratar de uma
atualização, manutenção ou
confirmação de cadastro.
Com o código, os bandidos
conseguem replicar a conta de
WhatsApp em outro celular. A
partir daí, os criminosos enviam
mensagens para os contatos da
pessoa, fazendo-se passar por
ela, pedindo dinheiro emprestado por transferência via Pix.
Uma medida simples para
evitar que o WhatsApp seja clonado é habilitar, no aplicativo,
a opção “Verificação em duas
etapas” Configurações/Ajustes
> Conta > Verificação em duas

etapas. Desta forma, é possível
cadastrar uma senha que será
solicitada periodicamente pelo
app. Essa senha não deve ser
enviada para outras pessoas ou
digitadas em links recebidos.
Golpe de engenharia social
com Whatsapp
Em outra fraude que usa o
Whatsapp, o criminoso escolhe
uma vítima, pega sua foto em
redes sociais, e, de alguma forma, consegue descobrir números de celulares de contatos da
pessoa. Com um novo número
de celular, manda mensagem
para amigos e familiares da vítima, alegando que teve de trocar
de número devido a algum problema, como, por exemplo, um
assalto. A partir daí, pede uma
transferência via Pix, dizendo
estar em alguma situação de
emergência.
Nesta fraude, o bandido nem
precisa clonar o whatsapp da
pessoa, e usa a estratégia de pegar dados pessoais da vítima e
de seus contatos. A FEBRABAN
alerta que é preciso ter muito
cuidado com a exposição de dados em redes sociais, como, por
exemplo, em sorteios e promoções que pedem o número de
telefone do usuário.
Ao receber uma mensagem
de algum contato com um número novo, é preciso certificar-se que a pessoa realmente mu-

dou seu número de telefone. O
cliente sempre deve suspeitar
quando recebe uma mensagem
de algum contato que solicita
dinheiro de forma urgente. Não
faça o Pix ou qualquer tipo de
transferência até falar com a
pessoa que está solicitando o
dinheiro.
Golpe do falso funcionário
de banco e das falsas centrais
telefônicas
Outros golpes praticados são
os do falso funcionário e falsas
centrais telefônica de instituições financeiras. O fraudador
entra em contato com a vítima
se passando por um falso funcionário do banco ou empresa
com a qual o cliente tem um
relacionamento ativo. O criminoso oferece ajuda para que o
cliente cadastre a chave Pix, ou
ainda diz que o usuário precisa
fazer um teste com o sistema de
pagamentos instantâneos para
regularizar seu cadastro, e o induz a fazer uma transferência
bancária.
É importante ressaltar que
os dados pessoais do cliente jamais são solicitados ativamente
pelas instituições financeiras,
tampouco funcionários de bancos ligam para clientes para fazer testes com o Pix. Na dúvida,
sempre procure seu banco para
obter esclarecimentos.
Golpe do bug do Pix
Outra ação criminosa que
está sendo praticada por quadrilhas e que envolvem o Pix é o
golpe do “bug” (falha que ocorre
ao executar algum sistema eletrônico). Mensagens e vídeos
disseminados pelas redes sociais por bandidos afirmam que,
graças a um “bug” no Pix, é possível ganhar o dobro do valor
que foi transferido para chaves
aleatórias. Entretanto, ao fazer
este processo, o cliente está enviando dinheiro para golpistas.
Os canais oficiais do Banco
Central já alertaram que não há
qualquer “bug” no Pix. A FEBRABAN ressalta que o cliente sempre deve desconfiar de mensagens que prometem dinheiro
fácil e que chegam pelas redes
sociais ou e-mail.

Segurança
De acordo com Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes
da FEBRABAN, os bancos estão
usando toda sua expertise com
todos os sistemas de pagamentos agora para o Pix. Para isso
contam com as melhores tecnologias e o que há de mais moderno em relação à segurança
cibernética e prevenção a fraudes.
Volpini afirma que os cuidados que o cliente deverá ter
na hora de fazer uma transação através do PIX deverão ser
os mesmos que adota ao fazer
qualquer transação financeira.
“Sempre é necessário checar os
dados do recebedor da transação Pix (pagamento ou transferência), seja para uma pessoa
ou um estabelecimento comercial”, afirma.
O cadastramento das chaves
Pix também deve ser feito diretamente nos canais oficiais das
instituições financeiras, como
o aplicativo bancário, internet
banking, agências ou através
de contato feito pelo cliente à
central de atendimento. “O consumidor não deve clicar em
links recebidos por e-mails, pelo
WhatsApp, redes sociais e por
mensagens de SMS, que direcionam o usuário a um suposto cadastro da chave do Pix”, diz.
Sobre a Semana de Segurança Digital
A Semana da Segurança Digital está em sua terceira edição,
e o setor bancário se alinha mais
uma vez a ações similares desenvolvidas tanto Estados Unidos desde 2003, como na Europa, desde 2012, e que envolvem
vários setores da economia.
Até sexta-feira (26), os participantes divulgarão dicas de
como se prevenir dos principais
golpes e fraudes digitais. Cada
participante desenvolverá livremente suas ações de conscientização para seus clientes.
Para saber mais sobre os
participantes e outras dicas de
prevenção a fraudes e golpes no
mundo digital, clique em:
https://portal.febraban.org.
br/noticia/3599/pt-br/
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Aumento do preço da gasolina, luz e gás
prejudicam orçamento dos paranaenses

De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), Inflação
é o nome dado ao aumento dos preços de
produtos e serviços. O IBGE produz dois dos
mais importantes índices de preços: o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), considerado o oficial pelo Governo
Federal, e o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC). O propósito de ambos
é medir a variação de preços de uma cesta
de produtos e serviços consumida pela
população. O resultado mostra se os preços
aumentaram ou diminuíram de um mês para
o outro.
Apesar de serem termos de compreensão difícil inicialmente, o bolso do brasileiro
tem entendido bem as dificuldades financeiras que expressões relacionados à inflação
causam. Uma simples ida ao supermercado
pode ser sinônimo de gasto além do orçamento. E custos para subsistir e trabalhar
também tem dificultado o cotidiano das
pessoas, tanto que outras alternativas têm
sido pensadas para facilitar a gestão dinheiro
vs inflação.
Três itens tem sido pauta neste momento
de instabilidade econômica. São eles: combustível, luz e gás.
Combustíveis
Quem precisa de automóvel para locomoção no dia-a-dia já precisa se adaptar aos
novos valores do mercado e à mudança
acentuada nos postos de combustíveis.
De acordo com o Boletim Conjuntural
Covid-19 elaborado pelas secretarias da
Fazenda e do Planejamento e Projetos Estruturantes, a arrecadação de ICMS com a venda
de combustíveis corresponde a aproximadamente 22% do imposto no Paraná. Os dados
divulgados pelo Boletim afirmam que o
volume de vendas da gasolina (litros de combustível) permaneceu estável em 2020, em
comparação com 2019. O etanol teve queda
de 25% no volume de vendas em 2020, em
comparação com o ano anterior. Já o diesel
teve aumento de 4% no mesmo período.
Em valores gerais, a Petrobras divulgou
que, a partir do último dia 19, os preços médios nas refinarias passaram a ser de R$ 2,48
por litro para a gasolina e R$ 2,58 por litro
para o diesel, após aplicação de reajustes de
R$ 0,23 e de R$0,34 por litro respectivamente.
De acordo com o informe da Agência Petrobras, “os preços praticados pela Petrobras,
e suas variações para mais ou para menos
associadas ao mercado internacional e à taxa
de câmbio, têm influência limitada sobre os
preços percebidos pelos consumidores finais.
O preço da gasolina e do diesel vendidos na
bomba do posto revendedor é diferente do
valor cobrado nas refinarias da Petrobras. Até
chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição
e mistura obrigatória de biocombustíveis,
além das margens brutas das companhias
distribuidoras e dos postos revendedores.”
Durante live realizada pelas redes sociais
no dia 18/02, o presidente Jair Bolsonaro

afirmou que o governo decidiu zerar os impostos federais que incidem sobre o gás de
cozinha e óleo diesel. No caso do diesel, essa
medida terá duração de dois meses. O presidente explicou a temporalidade no corte do
imposto:
“Nesses dois meses, vamos estudar uma
maneira definitiva de buscar zerar esse
imposto no diesel, até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender,
excessivo, da Petrobras.”
Energia elétrica
De acordo com a Copel, o consumo de
energia elétrica residencial cresceu 5,5% em
2020, em comparação com 2019. O volume
absoluto de energia consumida pelas residências foi o maior já registrado, acumulando 7.910 GWh (gigawatts-hora) ao longo do
ano, o que representa aproximadamente um
quarto de toda a energia faturada pela distribuidora.
Em nível nacional houve uma redução
do consumo em 1,5%, enquanto na região
oeste paranaense foi registrado um aumento
de 7,7%
Com o desenrolar da pandemia no estado, foram necessárias atitudes para contribuir com famílias carentes. Assim, o Governo
do Estado ampliou em 35% o valor destinado
para o programa Luz Fraterna em 2021. O
orçamento do benefício que garante subsídio
na tarifa de energia elétrica para famílias de
baixa renda passará de R$ 34,5 milhões para
R$ 46,5 milhões.
Com este aumento, existe a estimativa
de atendimento de 170 mil famílias mensalmente. Em 2020, um total de 158 mil famílias
foram beneficiadas.
“Em muitos casos, não precisar pagar a
conta de luz significa uma folga no orçamento familiar, recurso que pode ser destinado
para melhorar a alimentação, por exemplo,
ainda mais em um período de pandemia, em
que muitas famílias perderam renda”, afirma
o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
O programa Luz Fraterna isenta as famílias beneficiadas pela Tarifa Social e que tem
consumo de energia mensal igual ou inferior
a 120 kWh do pagamento da fatura de energia elétrica. O limite de consumo mensal se
eleva para 400 kWh para as famílias que
possuem, dentre seus moradores, pessoas
que utilizam equipamentos elétricos de sobrevida.
Gás de cozinha
O Gás liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como gás de cozinha
registrou aumento devido à pandemia e
isolamento social. O resultado foi um aumento de 5,3% para botijão de 13 quilos em 2020.
O movimento ocorreu em sentido contrário
ao de outros combustíveis.
Dados da Agência Petrobrás informam
que, nos últimos 14 anos, o preço do botijão
de gás tem oscilado entre 6% e 8,7% do valor
do salário mínimo nacional vigente. Em
2007, tal percentual foi de 8,7%. Em 2019, o

preço do botijão representava 6,9% e, em
2020, equivalia a 6,7% do salário mínimo, em
média.
Na live realizada pelas redes sociais no
dia 18/02, o presidente Jair Bolsonaro informou ainda que a suspensão dos impostos federais sobre o gás de cozinha será definitiva.
“A partir de 1º de março, não haverá mais
qualquer tributo federal no gás de cozinha,

ad eternum. Então, não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha, que está, em
média, hoje em dia, R$ 90, na ponta da linha,
para o consumidor lá. E o preço na origem
está um pouco abaixo de R$ 40. Então, se está
R$ 90, os R$ 50 aí é ICMS, imposto estadual,
e é também para pagar ali a distribuição e a
margem de lucro para quem vende na ponta
da linha”, afirmou o presidente.
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Copacol atinge a marca de 2 bilhões de
aves abatidas em Cafelândia no PR

primeiros aviários comportavam entre 5 mil
e 12,5 mil aves. O abate diário na fase inicial
era de 6 mil aves (totalizando 2,1 milhões no
ano) – hoje são 320 mil (total de 96,6 milhões
ao ano). “A atividade trouxe oportunidade
ao cooperado, gerou emprego e renda, proporcionando riquezas para toda a região.
Tivemos o crescimento da Cooperativa para
entrada de mais cooperados, com a diversificação e verticalização da produção, o que
proporcionou melhores condições de vida
para todas as cidades ao redor”, enaltece o
diretor presidente, Valter Pitol, que participou
de todo o processo de implantação da indústria, como um dos primeiros engenheiros
agrônomos da Cooperativa.
A evolução de toda a atividade começa
no campo, onde os cooperados contam com
Com a missão de desenvolver ações de
cooperação do agronegócio, buscando a
excelência dos produtos e serviços, a Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata)
atingiu uma marca histórica em uma de suas
mais importantes atividades: 2 bilhões de
aves abatidas na primeira Unidade Industrial,
em Cafelândia, Oeste do Paraná.
O volume acumulado em praticamente
39 anos do início das operações da estrutura
industrial demonstra o crescimento contínuo da avicultura na Cooperativa, que hoje
representa 60,29% da participação do faturamento bruto, e ano passado totalizou R$ 5,6
bilhões. Com 6,2 mil cooperados em diversas
atividades, 788 são avicultores, que mantém
em pleno funcionamento 1.258 aviários.
Considerada uma das proteínas mais ricas, a carne de frango tem grande preferência
dos brasileiros, que consomem em média 43
quilos do produto ao ano, conforme a ABPA
(Associação Brasileira de Proteína Animal).
Com o total produzido na Unidade Industrial
de Cafelândia desde a inauguração em 1982,
que equivale a 5 milhões de toneladas de carne de frango in natura, seria possível atender
a 55% da demanda nacional durante um ano.
De 1982 a 1991, foram 84.479.288 aves
abatidas; de 1992 a 2001 foram 314.874.191; de
2002 a 2011 foram 707.590.782 e de 2012 a
2021 foram 892.778.069 – chegando a marca
comemorada pela Cooperativa.
O lote de aves dessa marca histórica veio
da propriedade do seu Orisvaldo Cadamuro,
que é de Formosa do Oeste. O pai dele, Bento
Cadamuro, iniciou a avicultura no sítio da
família, em 1982. Hoje são três aviários, que
ele cuida com a ajuda da esposa e do filho.
“Construímos aviários novos e temos 90
mil aves alojadas agora. Lutamos bastante e
temos bons resultados graças a assistência
técnica e a Copacol”.
OPORTUNIDADES
Além de intensa produtividade para
alimentar o Brasil e mais de 70 países ao
redor do mundo, a Unidade Industrial garante emprego e renda diretamente para 4.137
colaboradores. Antônio Patrocínio, 52, está na
Cooperativa há 35 anos e acompanhou todo
o desenvolvimento da avicultura ao longo
das décadas. Da pendura viva de aves, ele

passou a supervisor de produção. A contratação foi a oportunidade de mudança de vida.
“Só tinha a lavoura para trabalhar. A Cooperativa criou chances para gente ir mais longe.
Em dois anos já fui promovido, trabalhando
em setores diferentes, o que me proporcionou conhecer um pouco de tudo”.
Antonio acompanhou o começo das
operações em um turno, a implantação do
segundo turno em 1987 e agora participa da
revitalização de toda a estrutura. “Como já
atuei em todos os setores estou colaborando
com os projetos. Isso tudo é como se fosse
meu. Trabalho com dedicação, ajudando a
Cooperativa a crescer”, declara Antônio.
REVITALIZAÇÃO
A Unidade Industrial de Cafelândia vem
passando por uma ampla modernização.
A primeira fase finalizada em setembro do
ano passado custou R$ 70 milhões, visando aumento da produção e bem-estar dos
colaboradores. O novo espaço nas linhas de
inspeção e cortes priorizou a ergonomia e
a segurança dos colaboradores, facilitando
a higienização do ambiente. Além de nova
iluminação, o sistema de ventilação passou
a contar com insuflação de ar frio e exaustão
de ar quente. “Durante esses anos de avicultura a Unidade Industrial cresceu e buscou
se adequar as exigências do Ministério da
Agricultura. Em 2021 chegamos aos 39 anos
focando em bem-estar e segurança dos colaboradores. Evoluímos muito para aumentar
nossa produtividade e dar melhores condições ergonômicas aos colaboradores”, afirma
o gerente da Unidade Industrial de Aves,
Tomaz Kimura Júnior.
Ainda estão previstas modificações das
áreas da sala de cortes, dos processados e do
congelamento, com previsão orçamentária
de R$ 170 milhões.
PIONEIRA EM AVICULTURA
A Copacol foi a primeira cooperativa a
implantar o sistema integrado de avicultura
no oeste paranaense. A atividade veio como
uma oportunidade para a diversificação,
após uma estiagem intensa que afetou 70%
da produção de grãos na região em 1978. O
funcionamento da unidade industrial que
agora chega a marca de 2 bilhões de aves
abatidas começou em 5 de maio de 1982. Os

melhoramento genético e manejo moderno.
Os investimentos garantem ao avicultor excelentes resultados, tanto que neste ano um
novo recorde de valor pago por ave foi atingido na Cooperativa.
Ari Diefenthaeler, de Cafelândia, recebeu
R$ 1,6733 por cabeça, maior valor já pago na
Copacol. O peso de cada ave ficou em 3.459
gramas, ganho de peso diário de 75,20 gramas, conversão alimentar de 1,688, totalizando um IEP (Índice de Eficiência Produtiva)
de 416 pontos. “Na avicultura tem que se
empenhar e se dedicar. Para dar resultado
bom todos que fazer sua parte: de um lado a
Cooperativa nos dá todo auxílio, e de outro
na propriedade temos nosso compromisso”,
afirma o cooperado da Copacol.

