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EDITAL

Na noite de terça-feira, (23) 
o Sicoob Médio Oeste realizou 
sua Assembleia Geral Ordinária, 
relativa à prestação de contas do 
exercício de 2020. Devido a pande-
mia, causada pelo coronavírus, a 
assembleia foi realizada de forma 
virtual, pelo aplicativo Sicoob 
MOOB. Além da expressiva parti-
cipação dos associados, o grande 
destaque do evento, mais uma vez 
foram os expressivos índices de 
crescimento da cooperativa Sicoob 
Médio Oeste.

Com atuação nas cidades nas 
cidades de Assis Chateaubriand, 
Cafelândia, Formosa do Oeste, 
Jesuítas, Nova Aurora e Tupassi no 
ano de 2020 cooperativa apresen-
tou o maior crescimento de sua 
história, apesar de termos enfren-
tado um momento de pandemia 
as atividades da cooperativa não 
pararam, ao contrário avançaram 
e larga escala. Ouve expressivo 
elevação dos recursos administra-
dos e das operações de crédito, a 
cooperativa se colocou ao lado dos 
cooperados apoiando com a libera-
ção de linha de crédito com taxas 
reduzidas, principalmente para 
empresas em um  momento de 
redução da atividade econômica, 
de muitas incertezas e de redução 
do faturamento em muitos setores 
da economia. Foram realizadas li-
beração de recurso para empresas 
pagarem a folha de pagamento e 
não demitir e recursos para capital 
de giro para empresas suportarem 
período de redução no faturamen-
to, sendo realizado uma grande 
mobilização pela equipe do Sicoob 
para que os benefícios oportuni-
zados pelos programas nacionais 
chegassem ao maior número de 
empresas possíveis em nossa re-
gião, cerca de 500 empresas foram 
atendidas, com valor liberado mais 

Sicoob Médio Oeste apresenta maior 
crescimento de sua história

de 34 milhões de reais e com taxas 
juros a partir de 3,25% a.a de acordo 
com a linha de crédito e o progra-
ma de enquadramento ( linhas de 
crédito disponibilizadas: PRONAM-
PE, BNDES – PESE, PEAC, FAMPE).

Conforme os resultados apre-
sentados na assembleia, o Sicoob 
Médio Oeste atingiu em 2020   
registrou crescimento em mais 
de 100 milhões nos ativos totais 
avançando de R$ 161.718.012 em 
2019 para R$ 270.877.595 de Ativos 
em 2020, o que representa 67,5% de 
crescimento. Em relação às Opera-
ções de Crédito, o saldo em opera-
ções avançou de R$ 116.459.072 em 
2019 para R$ 197.697.195 em 2020, 
representando 70% de crescimen-
to. Os recursos administrados que 
é composto pelas aplicações finan-
ceiras do cooperados, depósitos 
em conta corrente e capital social 
integralizado a cooperativa saiu 
de R$ 113.214.978 em 2019 para R$ 
188.668.219 em 2020, crescimento 
de 67% em um ano. E o resultado 
do exercício também foi o maior 
da história do Sicoob Médio Oeste, 
foi de R$ 5.557.544, o que equivale 
a um aumento 23,1%, em compara-
ção com o exercício anterior.

Com o retorno das sobras os 
cooperados receberão sua parti-
cipação nos resultados da coope-
rativa proporcional ao volume de 
negócios realizados com a coope-
rativa, sendo retornado valor tanto 
para os cooperados que fizeram 
empréstimos quanto para os coo-
perados que realizam depósitos e 
investimentos junto a cooperativa. 
Em especial destacamos a impor-
tância deste retorno para quem 
realiza as suas aplicações financei-
ras junto a cooperativa, no SICOOB 
o dinheiro do aplicador rende mais, 
no ultimo teve um resultado muito 
significativo para os aplicadores do 

Sicoob Médio Oeste, onde o valor 
do rateio para este cooperados 
foi de R$ 1.034.349,50 o que repre-
sentou 1,03% de rendimento extra, 
considerando a taxa CDI apurada 
no ano de 2020 de 2,76% a.a, este 
rendimento extra representou 
37%, como exemplo o cooperado 
que realizou aplicação com a taxa 
remuneração de 100% do CDI teve 
a sua taxa real com as sobras da 
cooperativa elevada para 137% do 
CDI, o que representou 4,46 meses 
a mais de rendimento.

Além de todo o resultado que é 
diretamente destinado ao coopera-
do, o Sicoob gera valor adicionado 
que impacta diretamente em nos-
sas comunidades. No ano de 2020, 
somando a remuneração do traba-
lho aos colaboradores do Sicoob, 
os impostos recolhidos e os valores 
das sobras apuradas no exercício, 
este impacto de valor adicionado 
na comunidade superou R$ 13,8 
milhões, “É um dinheiro que conti-
nua circulando na região”, enfatiza 
o presidente Rafael Katarinhuk.

Também nesta Assembleia 
houve eleição do novo conselho 
fiscal da Cooperativa eleitos para 
o triênio 2021/2023, sendo os con-
selheiros fiscais efetivos:  Adão da 
Silva Leite, Ducinéia Monteiro, Sid-
ney Oliveira Neves e conselheiros 
fiscais suplentes Anderson Maciel 
Pavanelli, Fábio da Silva Merli, Sueli 
Rosália Barbieri da Silva.

Finalizando, Rafael falou que 
neste ano o Sicoob Médio Oeste 
possui proposito de propósito de 
participar ativamente nas comu-
nidades onde atua e, já possui 
aprovado projeto de expansão com 
abertura de 2 novas agências no 
Mato Grosso do Sul.

A criação, nesta quarta-feira, 24 de março, do Comitê Nacional 
de Enfrentamento à Covid-19, com a coordenação da Presidência da 
República, atende ao pleito dos gestores locais divulgado pela Confe-
deração Nacional de Municípios (CNM) em carta aberta ao presiden-
te Jair Bolsonaro na véspera. Em paralelo, a entidade ressalta que é 
fundamental participação como representante municipal no Comitê 
para a ampla articulação que o momento exige.

CNM solicita representação 
dos Municípios no Comitê de 
Enfrentamento à Covid-19

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Embrapa alerta produtores quanto 
aos riscos dos enfezamentos do milho

Diante dos prejuízos recentes causados pelos 

enfezamentos do milho, doenças causadas por 

bactérias transmitidas pela cigarrinha Dalbulus 

maidis, em diversas regiões do País, os produtores 

devem seguir as recomendações da Embrapa e 

instituições parceiras. Diversos conteúdos técni-

cos e informativos sobre o manejo integrado da 

doença e da praga estão disponíveis na internet e 

podem ser baixados gratuitamente.

Na página Manejo da cigarrinha do milho, a 

Embrapa reúne materiais produzidos pela Em-

presa sobre o tema, como publicações, notícias, 

vídeos e uma seção de perguntas e respostas. 

Entre 2020 e 2021, novos produtos de fácil leitura 

sobre cigarrinha do milho e enfezamentos foram 

lançados pela Embrapa e parceiros. Lançada 

pela Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas, MG) e 

pelo Sistema Faep/Senar-PR, a cartilha Manejo 

da cigarrinha e enfezamentos na cultura do 

milho orienta o produtor para o enfrentamento 

da praga, a identificação do problema e o correto 

combate no campo.

Em parceria com a CropLife Brasil, associação 

que reúne especialistas, instituições e empresas 

que atuam na pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias em mudas e sementes, biotecnologia, 

defensivos químicos e produtos biológicos, a Em-

brapa desenvolveu o Guia de boas práticas para o 

manejo dos enfezamentos e da cigarrinha-do-mi-

lho. O guia aborda aspectos básicos e aplicados 

sobre as doenças e a praga, e apresenta as práticas 

adequadas para o manejo dos enfezamentos e do 

inseto-vetor.

Sérgio Abud, supervisor de transferência de 

tecnologia da Embrapa Cerrados (DF), observa 

que o aumento da produção de milho para aten-

der à demanda crescente pelo cereal, além das 

condições ambientais que favorecem o cultivo de 

duas ou mais safras da mesma cultura em várias 

regiões, têm favorecido a presença de plantas de 

milho no campo o ano inteiro, seja cultivado ou 

“tiguera” (plantas voluntárias).

“Isso proporciona um ambiente favorável 

para o aumento da cigarrinha-do-milho e, conse-

quentemente, do complexo de enfezamentos”, 

aponta. Abud participa do webinar Manejo 

fitossanitário dos enfezamentos e da cigarri-

nha-do-milho, promovido pela CropLife Brasil e 

disponível no Youtube.

Os principais sintomas dos enfezamentos são 

plantas com folhas avermelhadas ou amareladas, 

principalmente nas pontas e nas bordas. As plan-

tas podem apresentar menor tamanho devido 

ao encurtamento dos internódios, com espigas 

pequenas e grãos chochos. Proliferação de brotos 

nas axilas das folhas também podem ocorrer. 

Em surtos epidêmicos das doenças, a queda de 

produção pode chegar a 70%.

As principais medidas para evitar ou minimizar 

a incidência dos enfezamentos incluem eliminar “ti-

gueras”, verificar o nível de incidência da doença na 

região evitando-se semeaduras próximas a lavouras 

com alta incidência da doença, tratar as sementes 

com inseticidas registrados e realizar pulverizações 

foliares nas fases iniciais da cultura, diversificar e 

rotacionar cultivares de milho, bem como sincroni-

zar ao máximo a época da semeadura. Cultivares 

resistentes, se disponíveis, devem ser rotacionadas 

para evitar a adaptação de variantes dos patógenos 

e a perda da resistência ao longo do tempo.

O pesquisador Charles Martins de Oliveira, tam-

bém da Embrapa Cerrados, salienta a importância 

de seguir as recomendações técnicas geradas pela 

pesquisa. “É importante dizer aos produtores que os 

enfezamentos do milho são doenças que não têm 

medidas curativas. Assim, a prevenção, por meio da 

adoção de um conjunto de medidas de manejo pre-

conizadas pela Embrapa e por outras instituições de 

pesquisa e ensino, deve ser adotada como forma de 

conviver com essas doenças. Vale lembrar também 

que essas medidas de manejo devem ser adotadas 

conjuntamente por todos os produtores de uma re-

gião para que ação sobre as doenças e o inseto-vetor 

seja mais eficiente”.

No vídeo Cigarrinhas e enfezamento do milho 

- Agro com Ciência, Oliveira responde a dúvidas de 

produtores e consultores sobre o tema. Em outro ví-

deo, Enfezamentos do Milho, o pesquisador explica 

o ciclo da doença, a importância do monitoramento 

das lavouras quanto ao nível de incidência dos enfe-

zamentos, além de apontar medidas que devem ser 

tomadas pelo produtor.

Texto original e atualizações: https://www.

embrapa.br/cerrados/busca-de-noticias/-/noti-

cia/60203596/embrapa-alerta-produtores-quanto-a-

os-riscos-dos-enfezamentos-do-milho

Links dos materiais:

Manejo da cigarrinha do milho: https://www.
embrapa.br/controle-da-cigarrinha-do-milho

Manejo da cigarrinha e enfezamentos na cultura 
do milho: https://sistemafaep.org.br/wp-content/
uploads/2021/02/Cartilha-cigarrinha-e-enfezamen-
tos_WEB.pdf

Guia de boas práticas para o manejo dos enfeza-
mentos e da cigarrinha-do-milho: https://www.em-
brapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1129511/
guia-de-boas-praticas-para-o-manejo-dos-enfeza-
mentos-e-da-cigarrinha-do-milho

Manejo fitossanitário dos enfezamentos e da ci-
garrinha-do-milho: https://youtu.be/rRQwTBQmybI

Enfezamentos do Milho: https://youtu.be/EWoN-
sozbm2E

Cigarrinhas e enfezamentos do milho - Agro 
Com Ciência: https://youtu.be/iO6xPKztAA0

Os estoques de oxigênio líquido estão se esgotando para o trata-
mento dos doentes de Covid-19 em nosso Estado, enquanto uma fá-
brica que poderia abastecer todos os hospitais está fechada. Por isso, 
o deputado estadual Tadeu Veneri irá realizar uma audiência pública 
na próxima sexta-feira (26) a partir das 14h30 para debater a reabertu-
ra da Araucária Nitrogenados S.A, empresa do grupo Petrobras, desati-
vada desde o ano passado.

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes 
sociais do Legislativo.

“Com uma pequena adaptação, esta fábrica pode voltar a funcio-
nar e salvar milhares de vidas”, disse Veneri. Representantes da Fe-
deração Única dos Petroleiros (Fup), do Sindiquímica, a entidade dos 
trabalhadores do setor, Sindicato dos Engenheiros e Federação dos 
Hospitais, deputados federais e estaduais, Ministério Público do Pa-
raná, entre outros, participarão deste debate emergencial em meio à 
mais cruel das crises sanitárias dos últimos tempos.

A Araucária Nitrogenados pode produzir cerca de 30 mil metros 
cúbicos de oxigênio por hora. “Enquanto outros Estados estão cons-
truindo usinas de oxigênio, nós temos toda uma estrutura pronta que 
pode operar quase que imediatamente. Basta vontade política para 
isso”, disse Veneri. Na audiência, o Sindicato dos Engenheiros irá apre-
sentar os laudos que demonstram a possibilidade de reativação ime-
diata da fábrica, em Araucária.

As exposições serão feitas por Deyvid Souza Bacelar, coordena-
dor geral da Federação Única dos Petroleiros (Fup); Alexandre dos 
Santos, coordenador do Sindiquímica/Paraná; Leandro Grassmann, 
presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná; Olga Duarte Go-
mes Pereira, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores da 
Saúde do Paraná; Margarete Matos de Carvalho, procuradora-chefe do 
Ministério Público do Trabalho no PR, Rangel da Silva, presidente da 
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no 
Paraná; Marco Antonio Teixeira, coordenador do Centro Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, do Ministério 
Público Estadual.;e Júnior Weiller, presidente da Associação dos Mu-
nicípios do Paraná.

Também estão convidados o chefe da Casa Civil do Governo do 
Paraná, Guto Silva, representantes da Secretaria Estadual de Saúde, 
Petrobras, Sindipetro, do Sindicato dos Médicos do Paraná, Associa-
ção Médica do Paraná, Frente Parlamentar do Coronavírus, Conselho 
Estadual de Saúde, Defensoria Pública e as entidades sindicais CUT e 
Força Sindical.

Deputado Veneri propõe 
reabertura da Fábrica de 
Oxigênio da Petrobras

http://www.genesislabor.com.br/
https://bionovasolar.com.br/
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Evento on-line debate 
concessões rodoviárias no PR

No dia 15 de março, o primei-
ro debate promovido pela Fiep 
desdobrou temas apresentados 
na audiência pública realizada 
nos dias 24 e 25 de fevereiro, 
incluindo modelagem de con-
trato, tarifa, modelo híbrido e ou-
torga – que inclusive foi alterada 
pelo Ministério da Infraestrutu-
ra durante a audiência para cri-
térios de desempate.

“Essas questões tomaram 
praticamente todo o tempo da 
audiência, fato que nos levou 
a realizar essas sessões espe-
cíficas por lote para debater as 
obras de cada região, falando de 
pontos de duplicação, faixas adi-
cionais e retornos”, disse João 
Arthur Mohr, gerente de Assun-
tos Estratégicos da Federação 
das Indústrias do Paraná (Fiep).

Durante o encontro, a equipe 
técnica da Empresa de Plane-
jamento e Logística (EPL) – re-
presentando o Ministério de 
Infraestrutura – apresentou o 
projeto das novas rodovias no 
Lote 1, correspondente a Curiti-
ba e Região Metropolitana, pas-
sando pelo Contorno Sul, que 

ainda não fazia parte da con-
cessão e onde já se espera uma 
obra de ampliação de capacida-
de por ser considerado o trecho 
mais movimentado do Paraná 
em volume médio diário de ve-
ículos, além de diversos outros 
trechos.

Já representantes do Crea/
PR levantaram questões sobre 
governança, planejamento e 
garantias de entrega das obras, 
dentre outras. Os demais lotes 
previstos na concessão foram 
debatidos no decorrer da sema-
na.

No total, a malha de rodovias 
soma 3.327 km, sendo que 1.783 
km serão duplicados do 3º ao 9º 
ano do contrato.

Para o diretor de Transpor-
te Rodoviário, Guilherme Luiz 
Bianco, o projeto tem potencial 
transformador. “São 42 milhões 
reais de investimento, algo ja-
mais visto na história do Esta-
do, além de ser o maior projeto 
de concessão do Brasil, então 
ele com certeza precisa de dis-
cussões e aprimoramentos”, 

afirmou, acrescendo que três 
pilares sustentam o projeto: 
segurança viária (redução de 
acidentes), fluidez (obras que 
aumentam a velocidade opera-
cional) e tecnologia.

Os encontros foram organi-
zados pelo G7, grupo de entida-
des que representam o setor 
produtivo paranaense compos-
to pelo Sistema Fiep, Sistema 
Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná), Fecomér-
cio (Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná), Fetranspar (Federação 
das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado do Paraná), Fe-
coopar (Federação e Organiza-
ção das Cooperativas do Estado 
do Paraná), Faciap (Federação 
da Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do Pa-
raná) e ACP (Associação Comer-
cial do Paraná).

Assista à íntegra do debate 
sobre o Lote 1 neste link: https://
www.youtube.com/watch?-
v=mzuHqz4tpWc&t=3902s

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, informa que nesta 
sexta-feira (26), serão vacinados os idosos com 71 e 70 anos. A partir 
das 08h até às 12 serão imunizados os idosos com 71 anos e a partir 
das 13h30 seguindo até às 17h, os idosos com 70 anos irão ser imuni-
zados.

A vacina, que antes acontecia no Posto Central, está sendo reali-
zada no Centro de Convenções da Prefeitura (Auditório Municipal), 
e também em sistema de drive-thru, em frente a rampa de acesso à 
entrada.

Atenção!

Sexta-feira (26) idosos com 71 anos das 08h às 12 e idosos com 70 
anos das 13h30 às 17h.

 Sábado (27) idosos com 69 e 68 anos, das 07h às 12h
A vacinação também ocorrerá no interior do município e os ido-

sos devem ficar atentos às datas. 
Sexta-feira (26) no Patrimônio do Engenheiro Azaury, das 08h30 

às 11h30, em idosos com idades de 70 a 79 anos. 
Para receber a dose é necessário que o idoso tenha consigo, car-

tão SUS, CPF, documento com foto e comprovante de residência.

Assis inicia vacinação 
de Idosos com 71 e 70  
anos nesta sexta-feira

https://www.youtube.com/watch?v=mzuHqz4tpWc&t=3902s
https://www.youtube.com/watch?v=mzuHqz4tpWc&t=3902s
https://www.youtube.com/watch?v=mzuHqz4tpWc&t=3902s
https://www.youtube.com/watch?v=mzuHqz4tpWc&t=3902s
file:http://lojasmegalar.com.br/
https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
https://www.youtube.com/watch?v=mzuHqz4tpWc&t=3902s
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Fomento Paraná atende em média 
450 cafelandenses

Anexa à Sala do Empreende-
dor, a Fomento Paraná, oferece 
linhas de crédito especial aos 
micro e pequenos empreen-
dedores e só nesses primeiros 
meses do ano realizou uma mé-
dia de 450  atendimentos aos 
cafelandenses, beneficiando 
diretamente 35 empresas.    “Em 
Cafelândia, a Fomento Paraná, 
disponibiliza de funcionários 
à disposição dos microempre-
sários, para análise e liberação 
de crédito e nesses últimos dias 
a Fomento liberou uma nova 
linha de crédito emergencial 
para micro empreendedores de 
no máximo R$ 5 mil, com juros 
mensais de 0,36%, ou ainda 
crédito de até R$ 20 mil com 
juros que variam de 0,76% para 
mulheres e de 0,91% para ho-
mem, podendo chegar até 2,17% 
ao mês. Com muito trabalho 
e responsabilidade, só nesses 
três primeiros meses do ano 

O novo Centro de Distribuição Copacol, insta-
lado em Corbélia, está em operação recebendo as 
produções das unidades industriais de aves e de 
peixes. A capacidade da estrutura recém-constru-
ída pela Cooperativa é de 15,5 mil toneladas de pro-
dutos congelados e resfriados. São 17 docas para 
carregamento dos caminhões para que as cargas 
sejam distribuídas aos mais diferentes estados bra-
sileiros.

O investimento de R$ 140 milhões foi visitado 
Conselho Fiscal da Copacol, onde os membros 
puderam conhecer de perto a logística da Coope-
rativa para o abastecimento do mercado interno. 
O Centro de Distribuição fica em uma localização 
estratégica, com movimentação diária de 1.850 to-
neladas, totalizando 70 carretas, proporcionando 
maior agilidade na entrega da produção.

Para a visita foram observadas todas as medi-
das preventivas à Covid-19, como higienização das 
mãos com álcool em gel, uso de máscaras e distan-
ciamento social.

já liberamos R$ 203.120,36 no 
município, beneficiando direta-
mente 35 empresas”, destacou 
Vanderlei Silva.

Ainda segundo Vanderlei, 
a Fomento, está à disposição 
da comunidade para esclare-
cimentos através dos telefones 
(45) 998052019 Bruna ou (45) 
998100964 Nathan. “Liguem, 
agendem um horário que es-
tamos à disposição da nossa 
comunidade para atender e 
tentar auxiliar nossos empre-
endedores da melhor forma 
possível, com soluções que 
cabem no bolso de cada um. 
Sabemos que a pandemia tem 
deixado marcadas também nas 
nossas empresas, mas graças a 
liberação dos créditos por parte 
do Governo do Estado, estamos 
conseguindo amenizar um 
pouco a classe empresarial”, 
encerrou Vanderlei.

Conselho Fiscal visita novo Centro de Distribuição Copacol

Já liberou crédito para 35 empresas só nesses três 
primeiros meses do ano

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://deltatele.com.br/
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http://www.cafelandia.pr.gov.br/
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