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Trabalhar por políticas públicas 
de Estado na gestão dos resíduos 
sólidos e promover ações nos mu-
nicípios para acabar com os aterros 
sanitários e incineradores. O tema 
foi debatido no “Fórum Regional 
Municípios Lixo Zero - Região Sul”, 
audiência pública promovida pela 
Comissão de Ecologia, Meio Am-
biente e Proteção aos Animais, da 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
na tarde desta quinta-feira (27), em 
parceria com as Assembleia de San-
ta Catarina e do Rio Grande do Sul.

O evento remoto reuniu repre-
sentantes de municípios do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
em uma troca de experiências de 
gestões estaduais e municipais em 
políticas de logística reversa, coleta 
seletiva e destinação correta dos 
resíduos gerados por suas popula-
ções. 

“Precisamos discutir as políticas 
de resíduos sólidos da região Sul, 
discutir as boas práticas e políticas 
públicas dos municípios que são 
o ideal de cidades lixo zero, com 
respeito às pessoas e ao meio am-
biente”, afirmou o presidente da 
Comissão de Ecologia, deputado 
Goura (PDT), anfitrião do encontro 
que foi transmitido pela TV Assem-
bleia com retransmissão das As-
sembleias Legislativas catarinense 
e gaúcha. 

Goura destacou a aprovação 
pelo Plenário da Assembleia Legis-
lativa, em segunda discussão nesta 

quarta-feira (26), do projeto de lei 
55/2021, do Poder Executivo, que 
estabelece normas para a elabo-
ração, revisão, complementação, 
operacionalização e fiscalização do 
plano Estadual de Resíduos Sólidos 
do Paraná (PERS-PR). “Podemos am-
pliar essas políticas regionais para 
outras esferas para discutir políti-
cas de conservação”, disse.

A audiência pública foi uma 
preparação para o Congresso Inter-
nacional Cidades Lixo Zero (Zero 
Waste Cities) que acontece em ju-
nho em Brasília (DF). Sobre a apre-
sentação das boas práticas do país 
e exemplos internacionais, o presi-
dente Instituto Lixo Zero no Brasil, 
Rodrigo Sabbatini, disse que “existe 
um conceito de que se reutilize to-
dos os recursos sem desperdício, o 
que desperdiçamos é instrumen-
tos de geração de renda. O material 
reciclado gera empregos”, explicou.

Ele citou exemplos da america-
na de San Francisco, no estado da 
Califórnia, “uma cidade com mais 
de um milhão de habitantes, que 
desvia 87% de seu lixo de aterros 
e incineradores. O índice mínimo 
da Califórnia é de 65% sem aterro e 
sem incineração. A gente pode che-
gar a 90% sem precisar queimar ou 
aterrar. Como fazemos isso?”, per-
guntou.

“Precisamos de um novo acor-
do, de que este material gere em-
prego, renda e desenvolvimento. O 
Lixo Zero é uma mudança de pa-
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radigma, estudar o início da linha, 
não deixar a doença tomar conta. 
Temos uma cultura do descarte há 
30 anos, precisamos da cultura do 
cuidar, evitar as doenças”, afirmou 
Sabbatini.

Para a deputada estadual Julia-
na Brizola, do Rio Grande do Sul, o 
país precisa diminuir a diferença 
no índice alcançado por países de-
senvolvidos nas políticas e resulta-
dos do Lixo Zero. “O Brasil é um dos 
maiores importadores de fertilizan-
tes sintéticos do mundo e o descar-
te de embalagens é deficitário. O 
plástico e micro plástico contami-
nam a água e o solo”, citou.

“A Política Nacional de Resídu-
os Sólidos de 2010 é instrumento 
de gestão e educação resiliente, as 
cidades precisam buscar equilíbrio 
entre o uso dos recursos ambien-
tais e o consumo das cidades. O 
Fórum Lixo Zero é a oportunidade 
de reflexão dos governantes e do 
povo. Precisamos unir e organizar 
a sociedade civil e o setor privado 
para defender as populações mais 
vulneráveis”, afirmou a deputada. 

Segundo o deputado estadu-
al catarinense, Kennedy Nunes, a 
pandemia demonstrou novos de-
safios para a coleta e destinação 
dos resíduos no Brasil. “São 220 
milhões de brasileiros que estão 
usando máscaras e luvas sem que 
saibamos qual a política reversa 
para este material potencialmente 
contaminado. Hoje a grande ques-

tão mundial são as embalagens do 
e-commerce, de papelão, plástico 
e isopor. Precisamos discutir essas 
políticas”, disse.

A vereadora Maria Letícia Fa-
gundes, presidente da Comissão 
do Meio Ambiente da Câmara de 
Vereadores de Curitiba, falou das 
atitudes individuais que devem ser 
incentivadas e valorizadas. “Viver 
sem produzir lixo parece um so-
nho, mas é possível. Tudo começa 
em atitudes individuais simples e 
políticas públicas comprometidas 
com a pauta”, destacou a parlamen-
tar.

Segundo a vereadora por Curiti-
ba, Amália Tortato, “Curitiba recicla 
20% de seu lixo. A média nacional é 
de 3%, mas a inspiração pode ser na 
Suécia, por exemplo, onde apenas 
1% de seu lixo é enviado para o ater-
ro. 52% do lixo é revertido em ener-
gia. Precisamos reciclar a política, 
engajar a população e conscienti-
zar empresários da importância da 
participação da iniciativa privada”, 
explicou.

Para Marcos Vieira, vereador 
curitibano, é preciso promover polí-
ticas públicas que levem a informa-
ção às pessoas. “Podemos avançar 
muito, mas isto passa pela educa-
ção. Precisamos conscientizar a po-
pulação, criar o entendimento de 
que as embalagens precisam ser 
descartadas com responsabilidade. 
Este debate tem importância signifi-
cativa para novas políticas ambien-
tais”, disse. 

O vereador de Florianópolis, 
Marcos José de Abreu, contou que 
a cidade tem uma lei da composta-
gem. “Estamos desde 2012 tentando 
implementar. Ela diz que resíduo 
orgânico não é lixo, proíbe envio 
para o aterro e permite composta-
gem. O aterro sanitário tem um pas-
sivo gigantesco para tratar o cho-
rume. Todo resíduo orgânico pode 
ser destinado a extração de macro 
e micronutrientes que dá um pro-
duto final com características de 
terra, sem odor e valor para adubar 
a terra”, afirmou.

Fabiana Campos, diretora Geral 
da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Sustentável e do Turis-
mo (CEMA), apresentou estudos da 
Secretaria Estadual que apontam 
que 60% dos paranaenses não têm 
dimensão de separação por catego-
ria de resíduos. “Temos um progra-
ma de compra do lixo, o Pago pelo 
Meu Lixo. Também sistema de con-
sórcios regionais por termos pre-
feituras sem condições de seguir 
sozinhas e programa de compra de 

resultados”, citou.

Ela falou ainda do Programa 
5.0, da plataforma que contabiliza 
resíduos e do programa paranaen-
se de logística reversa, que envolve 
as cadeias produtivas com o poder 
público. “Precisamos de compro-
metimento coletivo que pode nos 
dar resultados em dez anos, nossa 
perspectiva de mudança que pode 
ser exemplo do Paraná para o Bra-
sil”, frisou Fabiana.

De acordo com Alexandre Gaio, 
promotor de Justiça, representan-
do o Ministério Público do Paraná 
(MP-PR), “os municípios têm muita 
dificuldade de fazerem sozinhos 
suas gestões. É caro, demanda capa-
citação técnica. Em 46 municípios 
do estado, ano passado, encontra-
mos dificuldades e irregularidades. 
Estamos implantando consórcios 
para políticas de logística reversa e 
compostagem. Cooperativas de ca-
tadores devem ser priorizadas em 
qualquer política de destinação de 
resíduos”, falou. 

“Cobramos que empresas e mu-
nicípios destinem seus resíduos a 
estas cooperativas. Responsabilida-
de do setor produtivo na logística 
reversa e responsabilização pela 
falta dela. E leis que prevejam com-
pras sustentáveis e instituição de 
benefícios tributários pelo poder 
público. Leis que prevejam a com-
pra de produtos sustentáveis pelos 
municípios e pelo estado”, disse o 
promotor. 

Para Roselaine Mendes Fer-
reira, do Movimento Nacional dos 
Catadores de Materiais Recicláveis, 
os catadores tiveram avanços nos 
últimos 20 anos. “Em Curitiba e re-
gião são mais de 100 cooperativas 
contratadas e que recebem dos 
municípios, mantém os galpões e 
equipamentos. As associações pos-
suem empilhadeiras e esteiras, con-
seguem executar o trabalho com 
menos precariedade”, explicou.

Ainda segundo ela, Marechal 
Cândido Rondon, por exemplo, 
tem um contrato, que remunera os 
catadores com dignidade e organi-
zação. “Marialva tem compostagem 
adiantada, bons exemplos que re-
conhecem o trabalho destas pesso-
as e pagam pelo serviço. Prestamos 
um trabalho importante à socieda-
de e precisamos ser recompensa-
dos por isso”.

Leia matéria completa através 
deste link para a ALEP_PR.

AQUI ALEP

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/assembleia-legislativa-sedia-preparatoria-do-evento-internacional-cidades-lixo-zero
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Muito mais do que uma 
aposta, em maio de 2001, Rafa-
el Meassi iniciou sua trajetória 
profissional em Cafelândia, in-
centivado pelos pais, quando 
abriu a Clínica de Fisioterapia 
Meassi, acreditando no poten-
cial da cidade. Nessa longa jor-
nada empresarial, sua filosofia 
de atendimento personalizado 
continua como marca da sua 
prestação de serviços.

Agora, completa 20 anos 
de atividades e Rafael fala com 
muito orgulho e satisfação da 
sua história nesse município 
que contribuiu para abrir uma 
filial em Cascavel. “Sou eterna-
mente grato ao município de 
Cafelândia por ter me recebido 
tão bem e acreditar em nosso 
projeto. Através da fisioterapia 
tive a oportunidade de atender 
e ajudar milhares de pessoas. 
Principalmente, fazer inúmeras 
amizades ao longo desses anos.” 

O profissional também 
lembra que durante toda essa 
jornada fez vários investimen-
tos em reciclagem e aperfeiçoa-
mento tanto na sua área quanto 
em serviços semelhantes. Com 
uma atualização profissional 
constante, Rafael destaca a for-
mação em Osteopatia, pela Es-
cuela de Osteopatia de Madrid, 
Formação Internacional em 
Nova Medicina Germânica. Re-
centemente, tornou-se Master 
Coach pela Febracis, a maior 
instituição de Coaching das 

Américas.
Com a diversificação em 

seu curriculum, Rafael garante 

que a vontade de entregar o me-
lhor ao paciente continua mais 
arraigado em Cafelândia e mo-
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tivado pela evolução no apren-
dizado e afinidade nas relações 
profissionais.

Além de atender as ne-
cessidades físicas do paciente 
para a reabilitação, vale lembrar 
que em sua clínica ele busca 
sempre o equilíbrio entre corpo 
e mente, porque sabe que bus-
car a saúde é a melhor forma de 
fugir de doenças.

Para comemorar os 20 
anos no município, Rafael lem-
bra que a Clínica está atenden-
do em novo endereço, agora 
mais central e acessível na Rua 
Doutor Plínio Costa, 145 e qual-
quer agendamento ou maiores 
informações também podem 
ser dirimidas pelo fone (45) 3241-
3474

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


Maio Amarelo propõe ampla 
conscientização no Paraná

O mês de maio trouxe gran-
de mobilização em torno do 
Maio Amarelo, movimento in-
ternacional que nasce com a 
proposta de conscientizar a so-
ciedade sobre o alto índice de 
acidentes e mortes no trânsito 
ao redor do mundo todo. 

Em 11 de maio de 2011, a ONU 
decretou a Década de Ação 
para Segurança no Trânsito. 
Com isso, o mês de maio se tor-
nou referência mundial para ba-
lanço das ações que o mundo 
inteiro realiza. A utilização da 
cor amarela no título da campa-
nha, assim como nos símbolos, 
expressa atenção e também a 
sinalização e advertência no 
trânsito.

O objetivo do movimento 
é uma ação coordenada entre 
o Poder Público e a sociedade 
civil com a  intenção de colocar 
em pauta o tema segurança viá-
ria e mobilizar toda a sociedade, 
envolvendo os mais diversos 
segmentos: órgãos de governos, 
empresas, entidades de classe, 
associações, federações e so-
ciedade civil organizada para 
efetivamente discutir a temá-
tica, propor um engajamento 
em ações e propagar o conheci-
mento ao abordar toda a ampli-
tude que a questão do trânsito 
exige nas mais diferentes esfe-
ras.

Paraná 
 
No estado do Paraná, o 

Departamento de Trânsito 
(Detran-PR) propôs ações em 
formato online, com o intuito 
de levar educação e conscien-
tização no trânsito à população 
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durante todo o mês, projetando 
uma mensagem sobre a impor-
tância da valorização da vida e 
da trajetória de cada pessoa.

“No mês de maio as campa-
nhas são intensificadas. O foco é 
disseminar a educação no trân-
sito ao máximo. O trânsito im-
prudente é uma ameaça à vida 
e devemos nos atentar a isso 
aumentando os cuidados. Nos-
sa campanha fala sobre isso, a 
importância dos cuidados com 
a vida diante do trânsito”, expli-
cou o diretor-geral do Detran-PR, 
Wagner Mesquita. 

Este ano, assim como em 
2020, a iniciativa é direcionada 
ao ambiente digital. A campa-
nha de 2021 aborda a importân-
cia da história de vida de cada 
pessoa. Seus medos, vitórias, 
desafios e conquistas. Mostra o 
valor de cada trajetória percorri-
da e dos riscos de jogar tudo fora 
para ganhar um tempo furando 
um semáforo ou dirigir alcooli-
zado.

Cafelândia

No município de Cafelândia 
a mobilização também se in-
tensificou durante o mês, com 
ações buscando conscientizar 
os munícipes.

Nesse ano de 2021, o muni-
cípio contou com 01 registro de 
óbito relacionado a Trânsito na 
circunscrição da cidade, e cerca 
de 10 pessoas feridas no trânsito 
urbano e rodoviário.

No ano de 2020, os dados 
apontaram o registro de 02 óbi-
tos relacionados a trânsito e 
cerca de 25 pessoas feridas em 
acidentes. Cerca de 67 acidentes 
ocorreram.

Com isso, o município de 
Cafelândia, através da secre-
tária de Educação e Cultura, 
Administração e Governo, jun-
tamente com a Polícia Militar, 
Conselho de Segurança Pública 
– Conseg – e Associação Comer-
cial e Industrial – ACICAF – re-
alizou, na manhã do dia 20 de 
maio, uma blitz educativa na ro-
tatória da Praça Brasília. A ação, 
que reuniu crianças do Cmei 
João XXIII, teve como objetivo 
chamar a atenção dos motoris-
tas sobre os riscos de acidentes 
no trânsito.  

A secretária de Educação e 
Cultura, professora Rozane Pitol, 
parabenizou a ação de mobili-
zação junto as crianças. “A ação 
é importantíssima e visa orien-
tar não só os motoristas, mas as 
crianças, de forma lúdica e ao 
mesmo tempo concreta, com 
essa blitz, onde nossas crianças 
puderam se sentir um pouco 
policiais e ainda orientar todos 
que passaram pela praça sobre 
a importância de usar o cinto de 
segurança e de não falar ao ce-
lular enquanto dirige. Momento 

de aplicar o que é visto em sala 
de aula, na prática”, destacou a 
secretária.

 A ação contou com apoio es-
pecial do canil da Polícia Militar, 
Sargento Cardoso, responsável 
pela Polícia de Cafelândia, e ain-
da da equipe da Rotam.

*Com informações do De-
tran/PR, Prefeitura de Cafelândia 
e ACICAF.  

Giovanna Trevelin – Jornal 
Integração

https://www.lojasmegalar.com.br/


Paraná conquista o certificado de área Paraná conquista o certificado de área 
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O Paraná obteve, nesta quin-
ta-feira (27), o reconhecimento 
internacional como área livre 
de febre aftosa sem vacinação. 
A conquista do novo status sa-
nitário foi oficializada na 88º As-
sembleia Geral da Organização 
Mundial da Saúde (OIE), realiza-
da em Paris, na França, de forma 
online. Com isso, o Estado passa 
a ostentar o mais elevado selo 
de sanidade, equiparando-se a 
países como Canadá, Austrália, 
Japão e da União Europeia (UE). 
O novo status abre caminho 
para que os produtos pecuários 
do Paraná possam acessar mer-
cados mais exigentes. Também 
obtiveram o reconhecimento o 
Rio Grande do Sul e os Estados 
do Bloco I – Acre, Rondônia e 
parte do Amazonas e do Mato 
Grosso. 

“A partir de agora, nós não 
vendemos apenas carnes para 
o mundo, mas também segu-
rança alimentar. Esse novo certi-
ficado estampado nos produtos 
paranaenses certamente vai 
abrir novos mercados, que pa-
gam mais. Afinal, o olhar sobre 
os nossos produtos vai mudar 
para melhor”, aponta o presi-
dente da FAEP, Ágide Meneguet-
te. “Importante ressaltar que o 
selo não abre portas apenas à 
bovinocultura, mas a toda pecu-
ária, principalmente suinocultu-
ra, que tem grande potencial de 
expansão, avicultura, pecuária 
leiteira e piscicultura” 

O reconhecimento interna-
cional como área livre de febre 
aftosa sem vacinação coloca o 
Paraná em um outro patamar, 
que permite acessar mercados 
que pagam mais pelos produ-
tos. Com a chancela, os players 
paranaenses vão poder acessar 
países até então restritos. 

Trajetória 

A consolidação do sistema 
sanitário do Paraná é resultado 
de trajetória de décadas, a partir 
da união de esforços das iniciati-
vas pública e privada. Para isso, 
o Sistema FAEP/SENAR-PR ocu-
pou um papel indispensável, 
auxiliando a pavimentar o ca-
minho a ser percorrido. A Fede-
ração foi pioneira ao investir em 
diferentes frentes para conduzir 
o processo de convencimento à 
priorização da sanidade por par-
te de vários governos que passa-
ram pelo Palácio Iguaçu. Além 
de incentivar a organização do 
setor, a FAEP auxiliou em ações 
que exigiram mobilização, co-
ordenou missões de lideranças 
políticas e administrativas e pro-
moveu viagens para técnicos e 
produtores, fomentando a cul-
tura da importância da sanida-
de animal para o agronegócio.

“Nós sempre atuamos pelo 
fortalecimento do sistema sani-
tário paranaense, seja buscando 
conhecimento para mostrar ao 
setor a importância econômica, 
seja investindo em infraestrutu-
ra e corpo técnico”, destaca Me-
neguette. 

Há décadas, a entidade co-
meçou um trabalho direto para 
avançar rumo ao reconheci-
mento do Paraná pela Organiza-
ção Mundial da Saúde Animal 
(OIE), por meio do suporte ao 
cumprimento dos trâmites ne-
cessários para obter novas cer-
tificações de condição sanitária. 

Investimentos robustos 

A chegada dos anos 1990 
marcou um período de intensa 
mobilização do campo parana-
ense e formação de uma infra-
estrutura sólida em sanidade 
animal. A FAEP passou a investir 
mais diretamente neste proces-
so e assumiu o protagonismo da 
parceria público-privada. 

“Houve uma participação 
mais ativa das instituições liga-
das ao agro, capitaneadas pela 
FAEP”, destaca Ronei Volpi, di-
retor-executivo do Fundo de 
Desenvolvimento Agropecuá-
rio do Estado do Paraná (Funde-
pec), que coordenou o núcleo 
de defesa agropecuária no Su-
doeste do Paraná, nos anos 1970. 

EM 1996, a FAEP propôs a 
criação da Lei de Sanidade Ani-
mal no Paraná, complementan-

do a legislação federal. A Lei 
11.504, de 6 de agosto daquele 
ano, permitiu um aperfeiço-
amento e modernização das 
normas e regras, facilitando ao 
produtor cumprir as reponsa-
bilidades na manutenção sani-
tária.

Então, o SENAR-PR passou 
a colaborar de forma efetiva na 
formação técnica de profissio-
nais. Foram centenas de treina-
mentos e capacitações, contri-
buindo de forma substancial 
para a formação de recursos 
humanos da defesa sanitária 
paranaense, além de contribuir 
na formação da consciência sa-
nitária dos produtores. A com-
binação destes fatores fez com 
que, em 1996, o número de ca-
sos de febre aftosa no Paraná 
chegasse a zero. 

Houve, então, uma grande 
articulação técnica e política 
para que o Estado pleiteasse o 
status de área livre de febre af-
tosa com vacinação junto à OIE. 

Estratégias 

Segundo Antonio Poloni, se-
cretário estadual de Agricultura 
de 1998 a 2001 e hoje assessor 
da presidência da FAEP, a Fede-
ração foi responsável por mobi-
lizar as equipes de governo ao 
longo de diferentes mandatos 
para priorizarem a sanidade. 
“Foi preciso convencer os go-
vernos e as demais entidades 
representativas do campo a par-
ticiparem desse desafio de fazer 
o Paraná pioneiro em questão 
sanitária”, afirma. 
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Nos anos 2000, o Paraná re-
cebeu o reconhecimento inter-
nacional de área livre de febre 
aftosa com vacinação, o que co-
roou a primeira etapa dos esfor-
ços de uma longa caminhada. 

Em 2018, a então governa-
dora do Estado, Cida Borghetti, 
encaminhou um ofício ao Mapa 
pedindo a suspensão da vacina-
ção contra a doença em maio 
de 2019, com o compromisso de 
implementar as ações e metas 
previstas no Programa Nacional 
de Erradicação de Febre Aftosa 
(PNEFA). Em 2019, Paraná oficia-
lizou a retirada da vacina contra 

aftosa, dando sequência à con-
quista do novo status. No mes-
mo ano, a Federação promoveu 
os encontros do Fórum Regio-
nal Paraná Livre de Febre Afto-
sa Sem Vacinação, também em 
parceria com outras entidades 
privadas do agro. Os eventos, 
que percorreram seis cidades, 
tiveram o objetivo de debater o 
futuro do Estado em relação à 
obtenção do novo status de área 
livre de febre aftosa sem vacina-
ção.

Coordenação de Comunica-
ção Social 

Sistema FAEP/SENAR-PR 

Governador Ratinho Junior destaca o reconhecimento internacional concedido ao Paraná como Área Livre de 
Febre Aftosa sem Vacinação. Foto Gilson Abreu/AEN

https://www.facebook.com/CafeGostoBom


Visando a safra de milho 
2022, a Copacol lançou a cam-
panha de insumos agrícolas: 
uma oportunidade para o co-
operado fazer um bom plane-
jamento para a cultura e apro-
veitar as condições de preços e 
contratos disponibilizados pela 
Cooperativa.

Para a aderir, o produtor 
deve procurar o Departamento 
Técnico da sua Unidade LAC ou 
entrar em contato com o enge-
nheiro agrônomo que o atende.

De acordo com o enge-
nheiro agrônomo, Alexandre 
Almendros, esta é a oportunida-

Copacol promove campanha Copacol promove campanha 
de insumos e contratosde insumos e contratos
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Avicultores integrados partici-
param da live sobre ”Oportu-
nidades e Pontos de Atenção 
do Manejos de Inverno Para 
Frangos de zCorte”, transmitida 
quarta-feira pelo Canal Oficial 
da Copacol no Youtube.

O gerente da Integração Aves, 
Douglas da Silva, abriu o evento 
com os atuais índices de pro-
dutividade, fazendo uma com-
paração com os números do 
mesmo período do ano passa-
do, destacando a elevação dos 
resultados.

Rodrigo Tedesco, da empresa 
Avigen, médico veterinário su-
pervisor regional de serviços 
técnicos da empresa, foi o con-

vidado da live. Ele apresentou 
os principais cuidados durante 
a estação mais fria e demons-
trou o correto uso dos equi-
pamentos. Tedesco também 
fez comparativos de manejos 
praticados pelos produtores, vi-
sando o bom aquecimento do 
galpão, tanto na fase inicial do 
lote, como durante o seu desen-
volvimento.

PREMIAÇÃO
A live foi encerrada com sorteio 
de brinde entre os participantes. 
Rafael Lópes, de Quarto Cente-
nário, representante do avicul-
tor, José Antonio Peruche, foi 
premiado.

Avicultores participam de Avicultores participam de 
live sobre manejos live sobre manejos 
de inverno pela Copacolde inverno pela Copacol

de de adquirir insumos visando 
a próxima safra de milho com 
condições especiais e facilita-
das.

“O produtor interessado 
deve procurar uma Unidade da 
Cooperativa até a próxima sex-
ta-feira 28, e assim garantir os 
insumos que serão aplicados na 
safra de milho do próximo ano. 
Esta é uma forma de já ir se or-
ganizando e consequentemen-
te adquirir insumos a um preço 
mais acessível, amenizando os 
custos de produção o que verte-
rá em uma maior rentabilidade”, 
explica Alexandre.

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