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CINECLUBE CINEFOOT ONLINE
O CINECLUBE CINEFOOT ONLINE adentra o gramado de 18 a 30 de 
março, apresentando uma programação composta por doze sessões 
e uma grade de debates capaz de proporcionar um diálogo acerca 
do futebol além das quatro linhas. A iniciativa tem patrocínio da Lei 
Aldir Blanc, Governo Federal e Governo do Estado do Rio de Janeiro 
e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
 
Todas as sessões permanecerão disponíveis na plataforma exclusiva 
do CINECLUBE CINEFOOT por uma semana após a estreia de forma 
gratuita e contam com recursos de acessibilidade: audiodescrição e 
legendas descritivas. Os debates terão tradução e interpretação em 
LIBRAS e terão como eixos a produção audiovisual com foco nos 
clubes, a presença feminina na direção e o panorama da produção 
LGBTQIA+ no cenário de realização de filmes de futebol. 
 
Programação: 
Sessão 1: 18 de março, às 19h
JOÃO SALDANHA 
Sessão 2: 18 de março, às 21h
CATARSE
QUANDO SE SONHA TÃO GRANDE A REALIDADE APRENDE 
Sessão 3: 19 de março, às 19h
ZIMBÚ
LOUISE
LARA - A SOLIDÃO DO GOL
50 ANOS DO TRI
SEGUNDA PELE 
Sessão 4: 19 de março, às 21h
LOUISE
TOCA PRA ELAS
SOMOS
DE AMANDO A PAULO ISIDORO 
Sessão 5: 20 de março, às 19h
PELÉ: O REI DESCONHECIDO 
Sessão 6: 20 de março, às 21h
A CULPA É DO NEYMAR
FERMENTO
VAI QUE É TUA TAFARINHA 
Sessão 7: 21 de março, às 19h
NA VARANDA DOS COIMBRA 
Sessão 8: 21 de março, às 21h
BOCA DE FOGO;
VAI! 
Sessão 9: 22 de março, às 19h
GRE-NAL DA AMÉRICA, O FILME 
Sessão 10: 22 de março, às 21h
SOCCER BOYS
JOGO TRUNCADO
A CAMISA PROIBIDA 
Sessão 11: 23 de março, às 19h
JANDAIA - PAIXÃO PELO FUTEBOL RAIZ
NA MARCA DA CAL 
Sessão 12: 23 de março, às 21h
ÉRAMOS REIS
 
DEBATES: 
-22/03, às 20h: Presença das mulheres na direção de filmes sobre 
futebol; 
-23/03, às 20h: Panorama da produção LGBTQIA+ no cenário de reali-
zação de filmes sobre futebol;
 
-24/03, às 20h: Desafios da produção audiovisual com foco nos 
clubes.

FUTEBOL

O prefeito Valter Aparecido 
Souza Correia, Valtinho, reabriu 
oficialmente na manhã desta 
quinta-feira, 18, o Consultório 
Odontológico do distrito de 
Bragantina. Os moradores 
aguardavam com ansiedade o 
retorno dos atendimentos na 
comunidade. A sala completa 
com os equipamentos não esta-
va sendo utilizada por falta de 
profissionais.

Tão logo assumiu o Paço 
Municipal, o prefeito solicitou 
ao secretário da saúde Fábio 
Fantin Camilo que agilizasse o 
processo. Mesmo diante de tan-
tas dificuldades que todos os 
municípios vivem em relação à 
saúde por conta da pandemia 
do Coronavírus, foi possível 
readequar o quadro de fun-
cionários e assim duas vezes 
por semana, os atendimentos 
estarão acontecendo das 08h 
às 12 horas.

O prefeito Valtinho, frisou a 
importância de uma boa saúde 
bucal para a população e os 
benefícios que o atendimento 
mais próximo a sua residên-
cia trará à comunidade.  “Em 
nossas visitas em Bragantina, a 
grande maioria da população 
nos pedia que fosse retomado 

Prefeito Valtinho reabre consultório 
odontológico em Bragantina

o atendimento odontológico, 
tínhamos uma sala que não 
estava sendo usada, e nós con-
seguimos através de um plane-
jamento junto com a secretaria 
de saúde e agora estamos en-
tregando esta sala odontológica 
que com certeza vai ajudar 
muitas famílias, evitando desta 
forma o deslocamento para a 
sede do município”, pontuou o 
prefeito.

De acordo com o secretário 
de saúde, a ideia é ampliar o 
atendimento. “Queremos sim 
ampliar este atendimento, 
mas hoje infelizmente não é 
possível isso acontecer até 
mesmo pelo momento vivido 
em decorrência da pandemia 
do Covid-19, mas quando tudo 
isso passar e isso inclusive já foi 
discutido com o prefeito é rees-
truturar o atendimento odon-
tológico a nível de município”, 
salientou Fabio Fantin Camilo 
secretário de Saúde.

A representante da loca-
lidade vereadora Velândia 
Aparecida Belino diz estar agra-
decida. “Somente gratidão a 
Deus e ao prefeito Valtinho por 
ter atendido esta solicitação e a 
comunidade está muito feliz e 
contente”, destacou ela.

A dentista Marta Perachi 
Costódio e a auxiliar Kátia Cile-
ne Gozzer, fazem atendimentos 
nas terças-feiras e quintas-feiras.

Angélica dos Reis Alves, mo-
radora de Bragantina foi atendi-
da na manhã desta quinta-feira 
(18) e segundo ela, com atendi-
mento na localidade tudo fica 
mais fácil. “Para nós que mora-
mos aqui vai ficar muito bom, 
porque antes tínhamos que ir 
até Assis Chateaubriand, agora 
com certeza todos ficaremos 
satisfeitos. O prefeito pensando 
nos moradores agilizou o aten-
dimento e nos agradecemos 
por esse olhar”, enfatizou ela

O prefeito ainda anunciou 
que nos próximos dias os mo-
radores irão contar com atendi-
mento pediátrico.

CLIQUE ABAIXO PARA 
OUVIR AUDIO DO PRE-
FEITO

https://cinefoot.org/cineclube/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://cinefoot.org/cineclube/




EDIÇÃO DE  19 DE MARÇO  DE 2021
Jornal  Integração 3

Anuário traz dados sobre conformidade 
de produtos de origem animal

Análises técnicas de produ-
tos de origem animal, realiza-
das por diversos programas 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), mostraram a conformi-
dade da maioria dos produtos 
fiscalizados. Os dados estão 
no Anuário dos Programas 
de Controle de Alimentos de 
Origem Animal 2020, que traz 
as informações dos resultados 
das análises realizadas ao longo 
do ano de 2019, decorrentes da 
coleta de amostras de produtos 
de origem animal.  

Os dados foram compilados 
pelo Departamento de Inspe-
ção de Produtos de Origem 
Animal (Dipoa). Por exemplo, 
para o Programa de Avaliação 
de Conformidade de Produtos 
de Origem Animal Comestíveis 
(PACPOA), foram analisadas 
8.222 amostras de produtos de 
origem animal, alcançando o 
índice de conformidade 85,87%. 
No Programa Nacional de 
Controle de Patógenos (PNCP), 
as análises microbiológicas 
de Listeria monocytogenes 
(microrganismo nocivo à saúde 

humana) atingiram a conformi-
dade de 99,04% em produtos 
de origem animal prontos para 
o consumo. 

As análises realizadas 
também atendem outros 
programas como o do controle 
de resíduos e contaminantes 
(PNCRC), além de regime de 
alerta de importação (RAI) e 
das ações de combate à fraude.   

“O anuário permite informar 
a toda sociedade civil, desde os 
consumidores à comunidade 
científica, incluindo produto-
res e o setor fiscalizado, bem 
como as autoridades sanitárias 
dos países que importam os 
produtos brasileiros, a situação 
da inocuidade dos produtos de 
origem animal no Brasil, com a 
indicação da prevalência nacio-
nal de patógenos, seu índice de 
conformidade físico-químico 
e microbiológico e o monitora-
mento do controle de resíduos 
e contaminantes em toda a 
cadeia”, destaca a diretora do 
Dipoa, Ana Lúcia Viana.  

Em 2019, a área de produ-
tos destinados a Alimentação 
Animal passou a fazer parte 

das atribuições do Dipoa, e com 
isso, esta é a primeira vez que o 
anuário apresenta a verificação 
oficial de dioxinas em produtos 
para alimentação animal e a ve-
rificação oficial de ingredientes 
de origem animal na alimenta-
ção de ruminantes.  

Segundo Ana Lúcia, “as in-
formações permitem ao Mapa 
desenvolver e implementar 
políticas públicas, tomar deci-
sões e aperfeiçoar o processo 
de regulamentação com maior 
transparência e segurança para 
a sociedade”.  

O Anuário dos Programas 
de Controle de Alimentos de 
Origem Animal é resultado do 
trabalho realizado por servi-
dores públicos que atuam no 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), na área de produtos 
destinados à Alimentação 
Animal, na Vigilância Agrope-
cuária Internacional (Vigiagro) 
e nos Laboratórios Federais de 
Defesa Agropecuária (LFDA), 
vinculados à Secretaria de De-
fesa Agropecuária do Mapa.

O documento contém informações dos resultados das 
análises realizadas ao longo do ano de 2019, decorrentes 
da coleta de amostras desses produtos

O Paraná está entre os estados que mais se destacam na produ-
ção agropecuária do País, além de representar uma parcela signifi-
cativa do Valor Bruto da Produção (VBP) do agronegócio brasileiro. 
A produção da soja e do milho são as principais culturas no estado. 
A soja é plantada em 85 mil estabelecimentos agrícolas do Paraná, já 
o milho representa 127 mil propriedades agrícolas. Grande parte dos 
estabelecimentos agrícolas atuam com duas das principais culturas 
do estado. 

Esses números são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que publicou o Censo Agropecuário em 2017. Na 
época, o estado produziu pouco mais de 29 milhões de toneladas 
dos grãos em um ano. Em 2019, o instituto divulgou que a produção 
subiu 32 milhões de toneladas anuais. A tendência é que esse núme-
ro cresça. O governo do Paraná relatou, por exemplo, que o volume 
de soja exportado pelo estado já havia superado, em agosto de 2020, 
todo o montante do ano anterior. 

Uma das principais dores do produtor rural do Paraná está na 
falta de infraestrutura para escoamento da safra. Segundo estudo 
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil desper-
diça R$ 2 bilhões, anualmente, por falhas no transporte de milho e 
soja. Cerca de 1,3% desses grãos é perdido, totalizando 2,4 milhões de 
toneladas de alimento. 

A WTK - O Seu Banco Agro entende os desafios diários e busca 
trazer fôlego a quem trabalha na produção rural. É isso que afirma 
a economista do Banco do Agronegócio do Brasil, que ressalta: “Nós 
entendemos e respeitamos a história do agricultor brasileiro. Surgi-
mos para disponibilizar os melhores benefícios para o agro, trazen-
do todo ele para a palma da mão do produtor, no seu celular”.

A WTK Agro já está operando no Paraná e convida os produtores 
a conhecerem o banco digital e suas vantagens. “Nosso objetivo é co-
nectar com todas as áreas do agronegócio. O Paraná, que inclusive é 
onde está nossa sede, é um importante mercado. O crescimento da 
produção de diferentes culturas no estado mostra, ainda, que pode 
crescer. Queremos fazer parte desse crescimento, trazendo fôlego 
para o produtor trabalhar e movimentando o agronegócio parana-
ense”, relata

Paraná produz 32 milhões Paraná produz 32 milhões 
de toneladas de grãos em de toneladas de grãos em 
um ano um ano 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos-publicacoes-dipoa/anuario_volume_6_-versao-final_fev_2021.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos-publicacoes-dipoa/anuario_volume_6_-versao-final_fev_2021.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos-publicacoes-dipoa/anuario_volume_6_-versao-final_fev_2021.pdf
http://www.genesislabor.com.br/
https://bionovasolar.com.br/
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Sicoob Médio Oeste 
realiza AGO na terça,23

Tecnologia a serviço da 
transparência é o que visa o Si-
coob Médio Oeste com a realiza-
ção virtual da Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da cooperativa 
no dia 23 de março, às 19h30min. 
Em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), as 
assembleias presenciais do Si-
coob foram suspensas. Por este 
motivo, os cooperados poderão 
participar das discussões e vota-
ções usando o aplicativo Sicoob 
Moob.

Entre as pautas da AGO do Si-
coob Médio Oeste estão a pres-
tação de contas do exercício 

2020, com a apresentação de 
dados financeiros relacionados 
ao número de ativos, desempe-
nho da cooperativa, lucros, pa-
trimônio líquido e distribuição 
de sobras.

Com o app Sicoob Moob, o 
cooperado terá acesso à AGO 
em um ambiente remoto e se-
guro, com a possibilidade de in-
teração com demais participan-
tes durante videoconferências 
e webinar (conferência online), 
ou ainda por mensagens de 
texto e áudio. No momento das 
votações, será disponibilizado 
um módulo de suporte para o 

cadastro, abertura, encerramen-
to e registro dos votos. O sistema 
facilita a apuração do resultado, 
além de dar mais transparência 
do processo que será registrado 
e posteriormente auditado.

Além da participação na As-
sembleia, o app Sicoob Moob 
possibilita aos cooperados 
funções como o acesso às in-
formações atualizadas da coo-
perativa, divulgação de bens e 
produtos para negociação, ges-
tão de eventos da instituição, 
entre outras. O download pode 
ser feito na Google Play ou App 
Store.

Sicoob movimenta R$ 72 milhões em recargas Sicoob movimenta R$ 72 milhões em recargas 
de serviços em seus canais digitais em 2020de serviços em seus canais digitais em 2020

Desde que começou a oferecer 
serviços e produtos não financei-
ros dentro de seu Super App - um 
aplicativo que oferece mais do que 
simplesmente a gestão de sua con-
ta bancária - o Sicoob - instituição 
financeira cooperativa - vem obser-
vando uma forte adesão por parte 
de seus cooperados a esta moda-
lidade. Exemplo disso foi o ano de 
2020, quando foram comercializa-
dos mais de R$ 72 milhões destes 
produtos nos canais digitais do Sis-
tema.

O processo faz parte de um 
programa mais amplo de imple-
mentação do Open Banking, que a 
instituição tem tratado como uma 
importante iniciativa do Banco 
Central para promover a competi-
ção e a inovação no Sistema Finan-
ceiro Nacional.

São diversos produtos oferta-
dos atualmente no App Sicoob e 
Poupança, como entretenimento, 
games, música, TV a cabo, serviços 
de transporte, apps diversos e deli-
very de alimentos, por exemplo. As 
lojas parcerias são Google Play, Spo-
tify, Uber, iFood, Steam, Xbox, PlayS-
tation, Dazn, Claro TV, Sky, Oi TV, 
além da recarga de celulares pré-pa-
gos das principais operadoras.

O funcionamento é muito sim-

Assembleia Geral Ordinária será via sistema Assembleia Geral Ordinária será via sistema 
virtual para seguir protocolos de saúde e segurançavirtual para seguir protocolos de saúde e segurança

ples: nos aplicativos do Sicoob, bas-
ta selecionar o serviço digital dese-
jado, escolher o valor da recarga e 
confirmar a operação. O cooperado 
receberá imediatamente o código 
para ativação nas plataformas par-
ceiras, tudo isso de forma simples 
e segura.

De acordo com Antônio Vilaça 
Júnior, Diretor de Tecnologia do Si-
coob, houve aumento da procura 
por serviços digitais durante a pan-
demia principalmente por conta 
do isolamento social. “Buscamos 
disponibilizar todas as soluções 
para facilitar a vida dos cooperados 
neste momento complexo que es-
tamos passando. Neste caso, viabi-
lizamos a contratação de produtos/
serviços de parceiros diretamente 
pelo App Sicoob, no ambiente dos 
cooperados, evitando o seu deslo-
camento”.

Segundo o Sicoob, o produto 
mais procurado é a recarga de celu-
lar pré-pago, seguido pelos serviços 
digitais Google Play, Uber e IFood. 
É possível, inclusive, adquirir vale-
-presente destes serviços e enviar 
para alguém especial.

Na avaliação de Vilaça, a soma 
das transações mostra que essa 
modalidade de compras já caiu no 
gosto dos cooperados. “Se olhar-

mos para a quantidade de transa-
ções, tivemos um crescimento de 
2 milhões de operações em apenas 
três meses. É um campo em que 
acreditamos que haverá um gran-
de aumento de usuários, porque fa-

cilita demais o dia a dia da pessoa”, 
finaliza.

Além dessa novidade, o Sicoob 
continua firme na sua oferta de pro-
dutos e serviços financeiros, como 
conta corrente, poupança, crédito, 
investimentos, seguros, consórcios, 
previdência privada, soluções para 
pagamentos e recebimentos, entre 
outros, sempre em condições mais 
justas.

No cooperativismo, os coope-
rados são os verdadeiros donos 
do negócio e, por isso, a inclusão 
financeira e a prosperidade onde 
o Sicoob está inserido são marcas 
que o Sistema carrega em seu DNA.

Sobre o Sicoob - Instituição fi-
nanceira cooperativa, o Sicoob tem 
mais de 5 milhões de cooperados e 

está presente em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. 
Oferecendo serviços de conta cor-
rente, crédito, investimento, cartões, 
previdência, consórcio, seguros, 
cobrança bancária, adquirência de 
meios eletrônicos de pagamento, 
dentre outras soluções financeiras, 
o Sicoob é a única instituição fi-
nanceira presente em mais de 300 
municípios. É formado por mais de 
370 cooperativas singulares, 16 coo-
perativas centrais e pelo Centro Co-
operativo Sicoob (CCS), composto 
por uma confederação e um banco 
cooperativo, além de processadora 
e bandeira de cartões, administra-
dora de consórcios, entidade de 
previdência complementar, segu-
radora e um instituto voltado para 
o investimento social. Sua rede de 
atendimento físico é uma das maio-
res no Sistema Financeiro Nacional, 
com mais de 3,4 mil pontos de aten-
dimento. Acesse www.sicoob.com.
br para mais informações.

file:http://lojasmegalar.com.br/
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Dia Mundial da Agricultura: a importância 
das boas práticas de armazenagem do grão

Considerado o principal prota-
gonista do agronegócio mundial, 
o Brasil tem muito a comemorar 
no Dia Mundial da Agricultura, 
celebrado no próximo sábado, dia 
20 de março, com mais uma pro-
dução recorde de grãos estimada 
em  268,7 milhões de toneladas na  
safra 2020/2021.

Como setor estratégico da eco-
nomia, a missão do agronegócio 
brasileiro é aumentar a produção 
de alimentos e promover a se-
gurança alimentar  no mundo, 
de forma sustentável, graças às 
tecnologias que dispõem para 
produzir grãos cada vez com mais 
qualidade.

E qualidade significa plantar, 
colher e armazenar bem o produto 
que será ofertado ao mercado inter-
no e externo, tanto para alimenta-
ção humana como  para a  animal.

Armazenagem
Dentro da cadeia produtiva de 

grãos, a etapa de armazenagem 
é onde ocorrem os principais 
problemas ligados à alta umidade, 
podendo influenciar na qualidade 
do produto.

A Associação dos Produtores 
de Soja e Milho do Mato Grosso 
(Aprosoja), que mantém parceria 
com a LocSolution, empresa para-
naense que detém a marca Motom-
co de equipamentos medidores 
de umidade de grãos,  dá algumas 
dicas de como fazer uma boa ar-
mazenagem e  manter a qualidade 
do grão.

A engenheira agrônoma Jeru-
sa Rech, que é gerente de Defesa 

O Paraná está entre os estados que mais se destacam na produ-
ção agropecuária do País, além de representar uma parcela signifi-
cativa do Valor Bruto da Produção (VBP) do agronegócio brasileiro. 
A produção da soja e do milho são as principais culturas no estado. 
A soja é plantada em 85 mil estabelecimentos agrícolas do Paraná, já 
o milho representa 127 mil propriedades agrícolas. Grande parte dos 
estabelecimentos agrícolas atuam com duas das principais culturas 
do estado. 

Esses números são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que publicou o Censo Agropecuário em 2017. Na 
época, o estado produziu pouco mais de 29 milhões de toneladas 
dos grãos em um ano. Em 2019, o instituto divulgou que a produção 
subiu 32 milhões de toneladas anuais. A tendência é que esse núme-
ro cresça. O governo do Paraná relatou, por exemplo, que o volume 
de soja exportado pelo estado já havia superado, em agosto de 2020, 
todo o montante do ano anterior. 

Uma das principais dores do produtor rural do Paraná está na 
falta de infraestrutura para escoamento da safra. Segundo estudo 
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil desper-
diça R$ 2 bilhões, anualmente, por falhas no transporte de milho e 
soja. Cerca de 1,3% desses grãos é perdido, totalizando 2,4 milhões de 
toneladas de alimento. 

A WTK - O Seu Banco Agro entende os desafios diários e busca 
trazer fôlego a quem trabalha na produção rural. É isso que afirma 
a economista do Banco do Agronegócio do Brasil, que ressalta: “Nós 
entendemos e respeitamos a história do agricultor brasileiro. Surgi-
mos para disponibilizar os melhores benefícios para o agro, trazen-
do todo ele para a palma da mão do produtor, no seu celular”.

A WTK Agro já está operando no Paraná e convida os produtores 
a conhecerem o banco digital e suas vantagens. “Nosso objetivo é co-
nectar com todas as áreas do agronegócio. O Paraná, que inclusive é 
onde está nossa sede, é um importante mercado. O crescimento da 
produção de diferentes culturas no estado mostra, ainda, que pode 
crescer. Queremos fazer parte desse crescimento, trazendo fôlego 
para o produtor trabalhar e movimentando o agronegócio parana-
ense”, relata

Agrícola da Aprosoja,   explica que 
existe uma série de problemas que 
a umidade pode causar, inviabili-
zando a utilização de grande parte 
da produção, trazendo prejuízo 
financeiro enorme ao produtor ou 
comprador do produto.

Entre os danos mais comuns 
causados pelo excesso de umida-
de, a gerente da Aprosoja destaca 
o ataque  de fungos, responsáveis 
pela formação de bolor e mofo e 
pela liberação de micotoxinas, que 
contaminam o grão, inviabilizando 
o seu uso.  “A alteração do peso do 
grão é outro problema que ocor-
re com frequência por conta do 
excesso de umidade, reduzindo o 
valor do produto”, explica Jerusa.

Boas práticas
Segundo Jerusa Rech, de nada 

adianta ter todo um controle rigo-
roso no campo para evitar as per-
das, se o  armazenamento não for 
adequado  e seguir as boas práticas 
de armazenagem. As boas práticas 
devem estar presentes em todas 
as etapas de beneficiamento dos 
grãos como: pré-limpeza, limpeza, 
controle de umidade e de tempera-
tura, secagem e controle de fungos 
e pragas.

“A pré-limpeza e limpeza vão 
retirar impurezas e outros materiais 
estranhos que podem comprome-
ter a qualidade dos grãos. Já a seca-
gem vai  uniformizar a umidade da 
massa dos grãos e impedir a prolife-
ração de fungos”, observa Jerusa.

O objetivo é manter o produto 
dentro de padrões adequados e de  
qualidade por longos períodos de 

Paraná produz 32 milhões Paraná produz 32 milhões 
de toneladas de grãos em de toneladas de grãos em 
um ano um ano 

tempo. Fatores como a temperatura 
e a aeração durante o tempo de 
armazenagem de grãos são funda-
mentais para o armazenamento 
correto.

“Seguindo estas diretrizes, o 
agricultor poderá ampliar o perí-
odo de armazenamento, reduzir 
as perdas com  pragas, insetos e a 
contaminação com micotoxinas”, 
enfatiza a engenheira agrônoma.

A diretora comercial e de 
marketing da LocSolution, Mano-
ella Rodrigues da Silva, observa que 
uma das formas de se obter menor 
custo com armazenagem é medir 
a umidade do grão na pré-colheita. 
“Se o  produtor conseguir colher 
dentro do padrão de 12% a 14%, ele 
terá mais chance de fazer um bom 
armazenamento e com menos 
custos com secagem.

Soluções para o produtor
De acordo com Manoella Ro-

drigues da Silva,  a LocSolution/
Motomco está sempre ao lado dos 
produtores na busca por soluções 
para os desafios do campo. Para 
atingir essa meta, tem  parcerias 
com entidades e cooperativas do 
agronegócio, levando soluções 
que possam ajudar o produtor a 
produzir com maior qualidade e 
produtividade.

Manoella destaca que a ques-
tão da sustentabilidade no agro-
negócio é parte integrante de seus 
processos produtivos. “Nós traba-
lhamos com este intuito, porque 
entendemos como importante a 
adoção de boas práticas para con-
servação e qualidade do grão”.    

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://deltatele.com.br/
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A Central Cooperativa 
Unitá, de Ubiratã, noroeste 
do Paraná, registrou um cres-
cimento de 46,5% no fatura-
mento do ano passado, que 
saltou para R$ 329 milhões. 
O balanço foi apresentado 
na Assembleia Geral Ordi-
nária desta quinta-feira, 18, 
realizada de maneira on-line 
devido a pandemia da Co-
vid-19, com participação da 
diretoria executiva, conse-
lheiros fiscais e o presidente 
da Ocepar (Organização das 
Cooperativas do Paraná), 
José Roberto Ricken.

A Cooperativa obteve um 
salto significativo em expor-
tações, conquistando novos 
destinos: Brunei, Singapura, 
Paquistão, Paraguai, Repúbli-
ca do Benim, Samoa Ociden-
tal, Serra Leoa, Timor Leste 
e Turcomenistão. Ano pas-
sado foram transportados 
10.526 containers ao merca-
do externo. Ao todo são 50 
países atendidos pela Unitá. 
“Em 2020 aumentamos em 
45% a exportação da carne 
de frango. Um conjunto de 
fatores composto pela valo-
rização do nosso produto, a 
busca por novos mercados 
no exterior e a dedicação 
constante de todos que 
fazem parte da Unitá foi de 
extrema importância para 
termos um ano de resulta-
dos positivos”, explica o dire-

tor presidente, Valter Pitol.

Implantada por meio 
da intercooperação entre 
a Copacol (Cooperativa 
Agroindustrial Consolata) e a 
Coagru (Cooperativa Agroin-
dustrial União), a Unitá teve 
um aumento de 36% em 
abate. Foram 103,4 milhões 
de cabeças em 2020, totali-
zando 240,1 mil toneladas de 
carne produzida. “É uma par-
ceria que vem dando muito 
certo. Parabenizamos a to-
dos pelo trabalho realizado 
e em nome da Ocepar quero 
dizer que estaremos sempre 
os apoiando e a disposição 
para o que precisar”, diz o 
presidente da Ocepar.

Para este ano, a meta é 
ampliar as parcerias entre 
a Copacol e a Coagru em 
obtenção de cereais para 
abastecer a cadeia de produ-
ção, realizar um estudo de 
implantação de uma marca 
própria da Unitá e também 
ampliar o portfólio de produ-
tos exportados.

 

CONSELHO FISCAL

Também foi aprovada 
a nova formação do Con-
selho Fiscal para este ano. 
Conselheiros Efetivos: Adelir 
Dalmagro (Copacol), Airton 

Unitá registra elevação de 46,5% 
no faturamento de 2020

Cecato (Copacol) e Nelson 
Andrade (Coagru). Conse-
lheiros Suplentes: Andrei 
Buss (Copacol), Cândido 
Takashiba (Coagru) e Neusa 
Pontelo (Coagru).

 
VAGAS DE 
TRABALHO

Com 4.512 colaborado-
res, a Unitá possibilitou ano 
passado 3.020 vagas de tra-
balho, entre novos postos e 
reposições, gerando renda 
para milhares de pessoas em 
toda a região. Além disso, a 

Cooperativa possui impor-
tantes ações de incentivo a 
profissionalização de quem 
está começando a vida no 
mercado de trabalho, como 
o Programa Jovem Aprendiz 
Industrial, que contou com 
165 participantes. Também 
foram incentivadas vagas 
para PCDs (Pessoas Com De-
ficiência), proporcionando a 
inclusão dentro da Unitá.

 
PLR AOS 
COLABORADORES

O ano de 2020 foi repleto 
de desafios devido a doença 
do coronavírus, porém, o 
trabalho e o esforço de cada 

Unitá ampliou as vagas no mercado de trabalho e cada vez produz mais na região noroeste do estadooperativa. Foto Assessoria de Imp.

colaborador ao longo deste 
tempo também fizeram e fa-
zem a grande diferença para 
a empresa.

Diante disso, também foi 
divulgada durante a Assem-
bleia, o valor de 107,27% de 
PLR (Participação nos Lucros 
e Resultados) sobre o salário 
médio de 2020 para cada 
colaborador da Central. “Em 
nome da diretoria da Unitá, 
quero agradecer a cada cola-
borador por todo o compro-
metimento neste período, 
e agora seguimos juntos 
e fortes, para enfrentar os 
desafios que 2021 nos traz”, 
destaca Pitol.

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