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A cada dia 12 crianças e adolescentes A cada dia 12 crianças e adolescentes 
são abusados sexualmente no PRsão abusados sexualmente no PR

A tipificação da ocorrência 
varia entre estupro de vulnerá-
vel, importunação sexual, alicia-
mento de criança para a prática 
de ato libidinoso, mas indepen-
de da ação, os números são as-
sustadores. No Paraná, somente 
no primeiro trimestre de 2021 
foram registradas 1072 ocorrên-
cias de abuso sexual cujas víti-
mas são crianças e adolescentes. 
O que corresponde a quase 12 ca-
sos por dia.

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/


Mestranda da Unioeste conquista prêmio Mestranda da Unioeste conquista prêmio 
em evento para mulheres cientistasem evento para mulheres cientistas

Mestranda do programa de 
Pós-graduação em Zootecnia 
da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná, campus de 
Marechal Cândido Rondon, a 
zootecnista Ida Barbosa de An-
drade conquista segundo lugar 
no concurso de dissertações 
“Tech Women Paper Contest”, 
que faz parte do evento  “Tech 
Women Summit”, para que 
pesquisadoras da área de 
STEM - “science, technology, 
engineering, and mathematics” 
- divulguem os resultados das 
pesquisas para a comunidade 
científica, tecnológica e empre-
sarial. O evento aconteceu de 
forma on-line nos dias 12 a 16 
de abril.

O trabalho intitulado “Sila-
gem do Terço Superior de Man-
dioca com e sem Inclusão de 
25% de Milho Moído”, apresen-
tado pela mestranda é parte da 
sua dissertação. “Fiquei muito 
honrada, principalmente por 
ser um evento com público 
diverso onde pude mostrar 
um pouco da importância da 
Zootecnia para sociedade. 
Com relação a ser exclusivo 
para as mulheres, não só o 
prêmio como todo o evento, eu 
achei maravilhoso e especial 
pela valorização da mulher na 
ciência em diversas áreas do 
conhecimento”, comenta Ida.

Para a orientadora 
do projeto, Maximiliane 
Alavarse Zambom, parti-
cipar de um evento científico 
nacional específico para pes-
quisadoras é gratificante já que 
as mulheres ainda são discri-
minadas dentro da pesquisa e 
principalmente no campo das 
ciências agrárias, porém a do-
cente ressalta a importância do 
trabalho. “Cada vez as mulheres 
mostram a importância do seu 
trabalho, ainda mais em uma 
área como as ciências agrárias: 
a Zootecnia que há alguns anos 
era dominada pelos homens, 
hoje, cerca de 80% das turmas 
já são de mulheres. Vejo que as 
mulheres estão fazendo jus ao 
seu papel no meio acadêmico e 
científico”.

Maximiliane comenta ainda 
sobre a relevância de mostrar a 
pesquisa na área da Zootecnia, 
que comemora o dia do zootec-
nista hoje (13), em um evento 
nacional. “Para o programa de 
pós-graduação é muito impor-
tante pois será reconhecido a 
nível nacional e internacional. 
Assim, a participação no evento 
foi muito interessante para 
mostrar a importância da Zoo-
tecnia, que não é muito conhe-
cida, para toda a comunidade 
acadêmica e para empresas”, 
finaliza.

A pesquisa
Para concorrer ao prêmio, 

o trabalho deveria ser susten-
tável, por isso Ida explica que 
a parte aérea da mandioca 
(folhas + ramas), os quais são 
resíduos agrícolas, podem ser 
reutilizados na alimentação 
animal. “Nesse caso, o terço 
superior da mandioca é um 
resíduo agrícola que pode 
ser utilizado na nutrição de 
ruminantes, sendo necessário 
realizar algum processamento 
para eliminação ou redução 
dos compostos cianogêni-
cos presentes na planta que 
podem ser tóxicos aos animais. 
A fermentação anaeróbia é 
um desses processos, sendo 
possível obter uma silagem de 
qualidade para alimentação 
dos animais, além de conservar 
e armazenar esse alimento por 
tempo indeterminado. Assim, a 
transformação de um resíduo 
agrícola, pode ser utilizado para 
obtenção de produtos de alto 
valor biológico, os quais são que 
essenciais para saúde humana, 
tais como leite e carne. Portan-
to, o ciclo é continuado pela 
produção dos dejetos (fezes e 
urina) dos animais os quais po-
dem ser utilizados como adubo 
orgânico na produção agrícola”, 
explica a mestranda.

Texto: Milena Griz, supervi-
são: Patricia Bosso

A mudança de discurso do presidente Jair Bolsonaro quanto à 
política ambiental brasileira, na recente Cúpula do Clima promovida 
por seu colega norte-americano, Joe Biden, foi positiva para o Brasil. 
Ao anunciar mais verbas para fiscalização, antecipação em dez anos, 
para 2050, da meta de neutralidade na emissão de dióxido de carbono 
e erradicação até 2030 do desmatamento ilegal, sinalizou uma nova 
atitude do País num tema crucial para a humanidade.

Contudo, o ceticismo referente à postura brasileira somente 
será reduzido se ações concretas confirmarem o teor do pronuncia-
mento de Bolsonaro. Temos boa oportunidade de apresentar uma 
nova política ambiental até a 26ª Conferência das Partes da Convenção 
da ONU sobre Mudança do Clima (COP 26), em novembro deste ano, 
em Glasgow, na Escócia. Cabe-nos demonstrar, na prática, o compro-
metimento com o combate às mudanças climáticas e, principalmente, 
a proteção das florestas, revertendo o aumento do desmatamento e 
queimadas na Amazônia verificado nos últimos dois anos.

O Brasil precisa inserir-se novamente como protagonista na 
agenda global do meio ambiente. Não pode mais ser excluído de 
eventos importantes, como ocorreu, em dezembro último, na reunião 
Climate Ambition Summit, preparatória à COP 26, pois está à frente de 
muitas nações desenvolvidas na redução da emissão de carbono e é 
estratégico nessa questão, considerando suas hidrelétricas, biocom-
bustíveis e as energias eólica e solar. Liderou o debate do clima, apre-
sentando o renovável etanol na ECO-92 e, na Rio + 20, levantou bandei-
ras contra o aquecimento global, ao contrário de países hipócritas, que 
nunca mexeram uma palha nesse assunto, praticando a diplomacia do 
faz de conta.

O fato é que o Brasil precisa de uma nova atitude referente à 
Região Amazônica e medidas concretas para conter o desmatamento 
ilegal, sem o que ficará isolado e perderá recursos e negócios. Não me 
refiro apenas a eventuais sanções oficiais de governos, mas também às 
decisões de investimentos produtivos. Para os detentores do dinheiro, 
os princípios de ESG (do inglês Environmental, Social and Governance, 
ou Ambiental, Social e Governança) são cada vez mais decisivos.

Além do discurso, precisamos de ações congruentes com a 
importância do País para a sustentabilidade global, considerando suas 
dimensões, clima, biodiversidade, reservas hídricas e potencial como 
produtor de alimentos e energia limpa. A política ambiental também 
precisa fazer justiça à postura avançada da agropecuária, que conser-
var imensa área de matas nativas e mananciais fluviais.

Sessenta e um por cento da cobertura vegetal nativa do Brasil 
estão preservados, sendo que 11% do total encontram-se dentro das 
5,07 milhões de propriedades rurais do País. Apenas 9% do nosso ter-
ritório são ocupados por lavouras e 38,7% correspondem à produção 
agrícola, pastagens e florestas. Na nossa matriz energética, 42,9%, contra 
13,8% na média mundial, provêm de fontes renováveis, sendo 17% refe-
rentes ao setor sucroenergético.

Temos muito o que mostrar e dispomos de kow how sobre 
como trabalhar a terra de modo sustentável. Estamos dispostos a 
compartilhar esse conhecimento com outros povos. Porém, não é pru-
dente - e nem justo com os agropecuaristas e trabalhadores do campo 
- esconder tudo isso sob a fuligem das queimadas amazônicas.

Seria um grande avanço do Brasil, na agenda global da década 
que se inicia, adotar uma postura transparente, corajosa e sinérgica 
com os esforços das nações civilizadas, encarando de frente a questão 
amazônica, que não é nova, demonstrando o que sabemos fazer em 
termos de preservação e que estamos dispostos a enfrentar o pro-
blema. Com certeza, os produtores rurais estarão ao lado do governo 
nessa causa. Agindo assim, inauguraríamos uma etapa construtiva nas 
relações internacionais, atrairíamos mais investimentos e, sem dúvida, 
preservaríamos nossa floresta e, claro, nossa soberania.

João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro (Escola de Enge-
nharia de São Carlos - EESC/USP), empresário e membro da Acade-
mia Nacional de Agricultura (ANA).
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http://escritorioconsultec.com.br/


A cada dia 12 crianças e adolescentes A cada dia 12 crianças e adolescentes 
são abusados sexualmente no PRsão abusados sexualmente no PR

A tipificação da ocorrência 
varia entre estupro de vulnerável, 
importunação sexual, aliciamento 
de criança para a prática de ato libi-
dinoso, mas independe da ação, os 
números são assustadores. No Para-
ná, somente no primeiro trimestre 
de 2021 foram registradas 1072 ocor-
rências de abuso sexual cujas víti-
mas são crianças e adolescentes. O 
que corresponde a quase 12 casos 
por dia.

Os dados fazem parte do Re-
latório de Análise Criminal do Cen-
tro de Análise, Planejamento e Esta-
tística (CAPE), que é o órgão oficial 
que regulamenta a parte estatística 
das Polícias no estado.

O número apresentado é 
menor, se comparado ao mesmo 
período de 2020, quando foram re-
gistrados 1210 casos. De acordo com 
a delegada do Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente Vítimas 
de Crimes de Curitiba (Nucria), El-
len Victer, a redução não quer dizer 
que os casos estejam diminuindo, 
“mas que seja em fato da subnotifi-
cação. O crime continua ocorrendo, 
porém, os registros não estão sendo 
feitos. As pessoas não estão se en-
caminhando até a delegacia para 
registrar a ocorrência ou fazendo 
através de denúncia anomia pelo 
Disque 100 e Disque 181. Em razão 
disto a gente tem visto esse cenário 
que não demonstra a total realida-
de do que está acontecendo no es-
tado do Paraná”, relata.

Para conscientizar ainda 
mais a população sobre a necessi-
dade de se denunciar esses casos 
de violência sexual contra crianças 
e adolescentes e, principalmente, 
estarem atentas ao comportamen-
to deles para saber identificar o que 
está ocorrendo, desde o ano de 2013 
uma lei estadual instituiu a “Semana 
Estadual Todos Contra a Pedofilia”. 
A lei 17637/2013, apresentada na As-
sembleia Legislativa do Paraná pelo 
deputado Gilson se Souza (PSC) e 
o então deputado Paranhos, tem o 
objetivo de conscientizar a popu-
lação, através de procedimentos 
informativos, educativos, palestras, 
audiências públicas, seminários, 
conferências ou congressos, a fim 
de que a sociedade discuta iniciati-
vas de combate ao crime de pedo-
filia. A Semana é compreendida no 
período de 13 a 18 de maio.

“Importante essa campa-
nha para que a sociedade abra os 
olhos para essa realidade, crianças 
vítimas de pedofilia, abusadas e, 
normalmente, isso acontece den-
tro do próprio ambiente familiar”, 
alertou o deputado Gilson de Sou-
za. “A proposta dessa campanha é a 
conscientização sobre essa realida-
de. Fazer também com que os pais 
estejam atentos a isso, que pode 
acontecer na sua própria casa, por-
que o pedófilo é uma pessoa apa-
rentemente normal e que ganha a 
confiança da criança e não aparen-
ta perigo para elas”, disse.

O deputado relatou ainda 
que a campanha ajuda a levantar 

o debate sobre o tema e, principal-
mente, alertar para que as pessoas 
denunciem esses crimes. “Objetivo 
é que as pessoas denunciem. Que 
elas sejam a voz das crianças que 
não tem voz”.

A delegada do Nucria tam-
bém considera importante cam-
panhas como essa, que reforçam a 
necessidade de se agir preventiva-
mente. “A gente sempre repete que 
a delegacia atua na parte repressi-
va, depois que o crime acontece. 
Nada melhor do que a gente atuar, 
a sociedade como um todo, de 
modo preventivo. Toda e qualquer 
campanha é muito bem-vinda para 
orientar e prevenir que os crimes 
aconteçam”.

Outra lei estadual, a 
18.798/2016 apresentada na Assem-
bleia pelo deputado Ricardo Arru-
da (PSL), também reforça o alerta 
contra a pedofilia. A legislação de-
termina que durante o mês de maio 
sejam exibidos, nas salas de cinema 
do estado, um filme publicitário de 
advertência contra a pedofilia e a 
prática do abuso e exploração sexu-
al de crianças e adolescentes. Esses 
filmes deverão mencionar o servi-
ço Disque 181, que é disponibilizado 
também para o recebimento de de-
núncias de transgressões aos direi-
tos da criança e do adolescente.

Identificação – A delegada 
Ellen Victer comentou sobre meca-
nismos que os responsáveis pelas 
crianças e adolescentes possam 
identificar quem está passando por 
essa situação. Segundo ela, que atua 
no Nucria há mais de dois anos, se 
verificou como o perfil das vítimas 
pode chegar aos extremos. “Se uma 
criança sempre foi muito tímida, in-
trovertida, mais afastada, que não 
é de brincar, interagir, essa criança 
começa a se expor muito mais. O 
contrário também é verdadeiro. 
As vezes a criança é extrovertida, 
brincalhona e fica isolada, não quer 
a presença do suposto agressor”, 
explicou. “Verifica-se muitas vezes a 
diminuição no rendimento escolar. 
Há problemas que você consegue 
verificar fisicamente por conta de 
toda a situação que abala o psicoló-
gico e isso afeta o estado físico com 
problemas de estômago, intestino, 
problema na pele. Tudo isso aconte-
ce e conseguimos observar isso na 
criança, que passa a ser mais agres-
siva e violenta. Uma mudança de 
comportamento já sinaliza uma si-
tuação que possa estar ocorrendo”, 
completou.

Para Hellen, o diálogo é o 
melhor remédio e a forma mais sen-
sata de verificar se está ocorrendo 
um crime contra uma criança ou 
adolescente. “Tem que ter um cer-
to cuidado quando se trata de ado-
lescente. Se você proibir, restringir 
pode causar distanciamento e falta 
de confiança do adolescente com o 
representante legal (pai, mãe, avós). 
É uma questão de diálogo, você 
mostrar que está tendo atitudes em 
prol da proteção do adolescente”, 
afirmou.

Ela alerta ainda que com 
as crianças o direcionamento tem 
que ser mais rigoroso. “Eles não 
têm muita noção por trás da tela do 
computador, do celular. Uma inge-
rência maior, mas sempre conver-
sando e orientando na capacidade 
de entendimento de cada um”.

Agressor – O alerta também 
vale não só para o virtual, com o 
uso de computadores e redes so-
ciais. Ele vale também para dentro 
de casa e nas proximidades. A de-
legada lembra que muitas vezes, na 
vida real, o agressor pode ser uma 
pessoa próxima da vítima, da famí-
lia da vítima. “A gente sabe que na 
maioria das vezes o agressor, o abu-
sador é uma pessoa próxima que 
ganhou a confiança dos familiares, 
da própria vítima. Nesse sentido 
tem que observar o comportamen-
to do filho, neto, sobrinho e acredi-
tar sempre no que ele falar”, alertou.

Ela citou como exemplo o 
caso do menino Henry, do Rio de Ja-

neiro, que morreu em 8 de março. A 
Polícia carioca indiciou o padrasto 
e a mãe da criança pelos crimes de 
homicídio duplamente qualificado 
e tortura.

“Ele sempre falava, alertava 
de alguma forma o pai dele, e o pai 
nunca ia imaginar que estava acon-
tecendo uma situação dessa e meio 
que não dava ouvido ao filho”, citou. 
“Se o filho vem relatar uma situação 
aquele pai, aquela mãe, por mais 
esdrúxula que seja a situação, tem 
que acreditar e tentar verificar o 
que a criança está relatando. Muitas 
vezes a gente pode não estar diante 
de um crime, mas a criança pode 
estar em risco”.

Em casos de crimes sexuais 
que envolvem a internet, ela cita 
que o agressor não tem um perfil es-
pecífico, mas geralmente é homem, 
com idade entre 50 e 60 anos, que 
são muito ligados ao computador, 
são mais introspectivos e que gos-
tam de ficar mais no quarto, sala e 

sempre mexendo no computador. 
“Se for estudar na psicologia eles di-
ferenciam vários tipos de agressor, 
de abusador, mas basicamente é 
isso. São homens na faixa etária de 
50, 60 anos de idade”. 

Denúncia - A delegada do 
Núcleo de Proteção à Criança e ao 
Adolescente Vítimas de Crimes 
de Curitiba (Nucria), Ellen Victer, 
finaliza lembrando os canais de de-
núncia, que não necessariamente 
tem que ser uma delegacia espe-
cializada em crimes contra a crian-
ça e adolescente. “Pode ir presen-
cialmente em qualquer delegacia, 
pode ser a mais próxima, e registrar 
um Boletim de Ocorrência. Tam-
bém tem a possibilidade de fazer 
uma denúncia anônima por meio 
do disque 100 e aqui no Paraná a 
gente tem o Disque 181 que também 
recebe denúncias”.

Ela cita ainda que o Nucria 
em Curitiba tem um número de te-
lefone de plantão para orientar as 
pessoas. O telefone é: 41-3270-3370.
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Nas últimas semanas, o Pre-
sidente da República, Jair Bol-
sonaro, defendeu de maneira 
expressiva a adoção do voto 
impresso na próxima eleição, 
que ocorrerá no ano que vem, 
2022. O presidente chegou até 
mesmo a afirmar que “vai ter 
voto impresso, porque se não 
tiver voto impresso, é sinal de 
que não vai ter eleição”.

A polêmica eleitoral vem 
dividindo a opinião pública. O 
argumento de quem é a favor 
da utilização do voto impresso 
gira em torno de uma suposta 
fraude causada pela urna ele-
trônica, alegando ainda que o 
modelo impresso é a solução 
para tornar as eleições no país 
mais confiáveis e transparentes.   

Sem ter apresentado provas, 
o presidente tem afirmado que 
as eleições de 2018 – realizadas 
no sistema de voto eletrônico – 
foram fraudadas, e que, se não 
fosse isso, teria vencido ainda 
no primeiro turno. Desde então, 
Bolsonaro tem feito a defesa da 
adoção de um voto eletrônico 
em que posteriormente emi-
ta um comprovante impresso 
para que seja auditável.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís Ro-
berto Barroso, se manifestou a 
respeito da proposta. Barroso re-
forçou a credibilidade do siste-
ma eleitoral brasileiro e alertou 
que, se aprovada a adoção do 
voto impresso, será criado um 
possível caos em um sistema 
que funciona bem.

O TSE defende ainda que 
a urna eletrônica é completa-
mente segura e que ela não 
precisa imprimir uma compro-
vação em papel do voto e mui-
to menos deve ser substituída 
pelo formato anterior do pleito, 
em cédulas.

De acordo com o órgão, 
o sistema utiliza o que há de 
mais moderno em termos de 
segurança da informação para 
garantir a integridade, a auten-
ticidade e, quando necessário, 
o sigilo. Esses mecanismos fo-
ram postos à prova durante os 
Testes Públicos de Segurança 
realizados em 2009 e 2012, 
nos quais nenhuma tentativa 

de adulteração dos sistemas 
ou dos resultados da votação 
tiveram sucesso. O Tribunal 
pontuou também que existem 
vários mecanismos de auditoria 
e verificação dos resultados que 
podem ser feitos por candidatos 
e coligações, Ministério Público 
(MP), Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e pelos eleitores.

A fala do presidente do TSE 
aconteceu um dia após o presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira (PP-AL), ter cria-
do uma comissão especial para 
discutir a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que obriga 
o voto impresso, instaurada on-
tem, oficialmente.

A PEC, de autoria da depu-
tada Bia Kicis (PSL-DF), que é 
aliada ao Bolsonaro, exige a im-
pressão de cédulas em papel na 
votação e na apuração de elei-
ções, plebiscitos e referendos no 
Brasil.

De acordo com algumas opi-
niões contrárias ao governo Bol-
sonaro, o presidente parece ago-

ra criar uma cortina de fumaça 
para desviar a atenção da popu-
lação sobre assuntos importan-
tes como a CPI da Covid, e a res-
peito de soluções para combate 
à Covid-19, que deveriam estar 
na pauta do Governo Federal.

Ainda seguindo a lógica da 
discussão a respeito do voto 
impresso, o presidente tem se 
mostrado incapaz de adminis-
trar a atual crise sanitária, uma 
vez que não busca estratégias 
para amenizar o problema e até 
mesmo chegou a recusar vaci-
nas, comprando também uma 
constante briga com a China, o 
que contribui para o atraso na 
vacinação, já que as desastro-
sas declarações do presidente 
a respeito do país prejudicam o 
abastecimento de insumos do 
imunizante no Brasil.

Você pode votar no E-Cida-
dania pelo link: https://www12.
senado.leg.br/ecidadania/visu-
alizacaoideia?id=99411
Giovanna Trevelin – Jornal 
Integração
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Exportações de carne de Exportações de carne de 
frango crescem  15,3% em abrilfrango crescem  15,3% em abril

Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) 
mostram que as exportações brasileiras de carne de frango (consideran-
do todos os produtos, entre in natura e processados) cresceram 15,3% 
em abril, totalizando 395,7 mil toneladas - contra 343,3 mil toneladas re-
gistradas no mesmo período de 2020. 

A receita dos embarques do quarto mês de 2021 chegou a US$ 610 
milhões - melhor desempenho registrado nos últimos 16 meses - supe-
rando em 18,2% o resultado obtido em abril de 2020, com US$ 515,9 mi-
lhões.

No acumulado do ano (janeiro a abril), o total exportado pelo setor 
chegou a 1,432 milhão de toneladas, volume 4,92% superior ao alcança-
do no primeiro quadrimestre de 2020, com 1,365 milhão de toneladas.

O saldo em dólares das exportações chegou a US$ 2,169 bilhões, nú-
mero 0,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, 
com US$ 2,151 bilhões.

Entre os mais de 140 países importadores da carne de frango do Bra-
sil, foram destaque em abril os embarques para África do Sul, com 26,4 
mil toneladas (+30,6% em relação ao mesmo período de 2020), União 
Europeia, com 18,5 mil toneladas (+26,7%), Filipinas, com 16,2 mil tone-
ladas (+170%), Rússia, com 13 mil toneladas (+140,1%), Coreia do Sul, com 
12,3 mil toneladas (+29,6%) e México, com 10,3 mil toneladas (+54,45%).   

Ainda em abril, o Paraná, principal estado exportador do país, em-
barcou 156,1 mil toneladas (+10,91% em relação à abril de 2020), sendo 
seguido por Santa Catarina, com 84,1 mil toneladas (+11,93%), Rio Gran-
de do Sul, com 61,4 mil toneladas (+11,3%), Goiás, com 20,6 mil toneladas 
(+46,25%) e São Paulo, com 18,7 mil toneladas (+4,74%).

“Além dos mercados tradicionais, temos acompanhado a retomada 
de determinados mercados, como o México, e o crescimento dos pa-
tamares de compras de nações como Rússia e Filipinas. Os indicativos 
preliminares mostram que este patamar de exportações deve se repe-
tir em maio. São números que ajudam a reduzir as perdas geradas pelo 
setor produtivo, com a forte especulação e alta dos custos de produção, 
principalmente devido aos preços do milho e da soja”, avalia o presiden-
te da ABPA, Ricardo Santin
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Indústrias de Aves e Peixes Indústrias de Aves e Peixes 
da Copacol estão com da Copacol estão com 
vagas abertasvagas abertas

A Copacol está com vagas 
abertas na Unidade Industrial 
de Peixes de Nova Aurora e 
na Unidade Industrial de Ca-
felândia. O salário + prêmio de 
produção + vale alimentação 
pode chegar até R$ 1.660,00, 
além dos benefícios como 
PLR (participação nos Lucros 
e Resultados), Cesta de Natal, 
Restaurante Industrial, AER-
COL – Associação dos Colabo-
radores, Área de descanso nas 
indústrias, presente do Dia do 
Trabalhador, entre outros.

Para trabalhar nestes lu-
gares, a Cooperativa contrata 
pessoas das cidades de Nova 
Aurora, Iracema, Jesuítas, 
Assis Chateaubriand, Bra-
silândia do Sul, Alto Piquiri, 

Quarto Centenário, Goioerê, 
Moreira Sales, Mariluz, Tu-
neiras do Oeste, Anahy, Boa 
Vista da Aparecida, Braganey, 
Campo Bonito, Catanduvas, 
Cafelândia, Cascavel, Corbé-
lia, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, 
Capitão Leônidas Marques, 
Formosa do Oeste, Tupãssi e 
Jotaesse.

Os interessados podem 
encaminhar mensagens por 
WhatsApp no número (45) 
99973-4911 ou clicar no link 

https://api.whatsapp.com/
send?phone=5545999734911.

Também é possível fazer a 
inscrição por meio da Agência 
do Trabalhador dos municí-
pios citados acima.

Sicoob vai incentivar Sicoob vai incentivar 
a aceitação do Pix a aceitação do Pix 
no comérciono comércio

Visando facilitar ainda 
mais o cotidiano de seus co-
operados PJ, o Sicoob – insti-
tuição financeira cooperativa 
– lança duas novidades rela-
cionadas ao Pix: uma voltada 
para micro e pequenas em-
presas, que permite a oferta 
do Pix para todos os clientes; e 
outra para negócios de médio 
e grande porte, que viabiliza 
a integração dos sistemas uti-
lizados pela empresa com a 
nova ferramenta do Sicoob.

 
A instituição é pioneira 

ao desenvolver uma solução 
que permitirá a qualquer co-
merciante ofertar o Pix como 
método de pagamento para 
todos os seus clientes e por 
todos os seus vendedores 
que possuam um celular. 
O QR Code será gerado em 
função da Chave Pix do es-
tabelecimento, vinculada à 
sua conta no Sicoob. Já para 
médios e grandes estabeleci-
mentos, o Sicoob disponibili-
za uma API Pix, prevista pelo 
Banco Central, que permite a 
geração de QR Code a partir 
da sua solução tecnológica. 

 
Segundo Marcos Vinicius 

Viana Borges, diretor execu-
tivo de Operações do Sicoob, 
as novidades foram pensa-
das para auxiliar desde os 
pequenos empreendedores 

até empresas maiores. “Se 
pensarmos em um pequeno 
restaurante, o dono poderá 
conferir, a qualquer hora e 
com grande facilidade, quan-
to cada garçom vendeu no 
dia, sem a necessidade de 
ficar fazendo contas. E cada 
garçom, sem acessar a con-
ta corrente do restaurante, 
poderá visualizar os seus 
recebimentos no próprio ce-
lular”, explica o executivo. O 
mesmo vale para estabeleci-
mentos que contem com ba-
teria de caixas, cada uma terá 
o seu operador, o que corres-
ponde a QR Codes distintos, 
facilitando a conciliação das 
vendas. “Já no caso de uma 
farmácia de médio porte, por 
exemplo, que já possui maior 
nível de informatização, será 
possível conectar seus sis-
temas com o uso de APIs do 
Sicoob. Por ser Pix, o dinheiro 
cai diretamente na conta da 
PJ”, explica. 

 
Segundo o executivo, o 

Sicoob tem como pilar do 
projeto participar mais ativa-
mente do dia a dia das em-
presas e conhecê-las mais a 
fundo.  “É muito gratificante 
entregar uma solução para 
as empresas cooperadas no 
Sicoob, viabilizando a acei-
tação do Pix como método 
de pagamento para todos os 

seus clientes, mesmo que 
não possuam uma maquini-
nha”, conclui Marcos Borges.

 
As soluções contam com 

um módulo de gestão de 
vendas customizado à reali-
dade das empresas. É possí-
vel conferir, a qualquer hora 
dia, todos os valores de Pix 
recebidos, filtrando por ope-
rador, valor ou data. Além 
disso, será possível realizar a 
impressão e exportação do 
extrato de transações a partir 
da ferramenta, tudo isso sem 
a necessidade de acesso à 
conta corrente e sem pagar 
aluguel.

 
Outra novidade que o Si-

coob deve anunciar em bre-
ve é a iniciação de transações 
Pix a partir da maquinha 
Sipag. Será mais uma ação 
especialmente pensada no 
cooperado PJ.
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Acesse o site da 
Cooperativa através 
do link abaixo:

S I T E

EMPREGOEMPREGO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5545999734911.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5545999734911.
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
https://www.facebook.com/CafeGostoBom


O terceiro dia do CPAgro 
Digital foi repleto de informa-
ção, boas expectativas, emoção 
e amor pelo campo. Durante 
a noite de ontem, 12, os parti-
cipantes acompanharam um 
pouco da história da família 
Weber, da comunidade do Vas-
quinho, em Corbélia. Pai e filho 
unidos na produção de suínos, 
mantendo a sucessão familiar.

Também na abertura, o 
presidente Valter Pitol destacou 
a boa fase da atividade e ressal-
tou o trabalho de todos. “Temos 
boas expectativas para a ativi-
dade, mas sabemos também 
que temos muita responsabili-
dade nesta produção, afinal nós 
temos um papel importante na 
preparação dos suínos destina-
dos à indústria. A suinocultura 
gera inúmeras oportunidades, 
pois através da diversificação 
da Cooperativa, os produtores 
podem ter mais renda”, diz.

Além disso, Pitol falou 
sobre o desenvolvimento da 
atividade e a oportunidade de 
crescimento dos cooperados. 
“Estamos em um momento 
muito importante da atividade: 
a Frimesa investindo em As-
sis Chateaubriand e a Copacol 
oferecendo oportunidade para 
os cooperados ampliarem seus 
negócios. Isso tudo aliado ao 
trabalho de todos produtores 
vamos garantir a qualidade e a 
excelência em toda a cadeia de 
produção”, destaca.

Palestra
O destaque do encontro 

virtual foi a palestra diretor-ge-
ral da Agroceres PIC e presiden-
te da ABEGS (Associação Brasi-
leira das Empresas de Genética 
Suína), Alexandre Furtado da 
Rosa, que abordou sobre o “Pa-
norama atual e tendências para 
o mercado brasileiro e global de 
suínos”.

“O mercado mudou e 
precisamos nos preparar para 
mais mudanças, sabendo apro-
veitar as oportunidades. Diante 
da pandemia, por exemplo, as 
mídias sociais nos proporciona-
ram estar mais próximos, com 
custos baixos. Além de tantas 
outras mudanças como ten-
dências de consumo e produ-
ção com foco no bem estar-ani-
mal”, comenta.

Em proporção ao cresci-
mento populacional mundial, 
a demanda por alimento tam-
bém aumenta. “Nos últimos 30 
anos, a população aumentou 
de 3,5 bi para mais de 7 bilhões 
de pessoas no mundo todo. To-
das elas precisam comer e com 
isso houve um aumento no 

consumo de alimento, princi-
palmente de carne. E a tendên-
cia poderá chegar a 353 milhões 
de toneladas até 2026”, explica.

Hoje, o Brasil é 4º maior 
produtor mundial de carne su-
ína, segundo os dados da ABPA 
(Associação Brasileira de Proteí-
na Animal) com uma produção 
de 4,4 milhões de toneladas em 
2020.

Sorteio
Ao final do evento, o ge-

rente da integração de suínos e 
leite da Copacol, Leonardo Dor-
nelles da Rocha, e o supervisor 
da equipe técnica, Caio Macedo, 
anunciaram o ganhador do sor-
teio do vale-compras no valor 
de R$ 3 mil, realizado entre os 
participantes da plateia virtual. 
O sortudo foi o cooperado de 
Formosa do Oeste, Vandir Guer-
ra.

Para finalizar, Leonardo 
agradeceu todos os cooperados 
e convidados que acompanha-
ram o evento, destacando o tra-
balho de todos nos bons resulta-
dos da atividade.

“Com certeza foi um 
evento importantíssimo para 
fortalecermos nossa atividade, 
repleto de informações e boas 
notícias para todos. Obrigado a 
todos que participaram deste 
encontro e qualquer dúvida, 
nossa equipe técnica está à dis-
posição”, conclui.

CPAgro: ótima expectativa para CPAgro: ótima expectativa para 
a produção de suínosa produção de suínos
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