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Prefeituras decidem acelerar Prefeituras decidem acelerar 
vacinação d a partir dos 59 anosvacinação d a partir dos 59 anos

O presidente da AMP (Asso-
ciação dos Municípios do Para-
ná) e prefeito de Jesuítas, Júnior 
Weiller, comandou videoconfe-
rência com as participações do 
secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto; do secretário esta-
dual da Casa Civil, Guto Silva, e 
dos dirigentes das associaçoes 
regionais de municípios.

Os gestores municipais de-
cidiram que, paralelamente aos 
profissionais de educação e às 
pessoas com comorbidades, 
as prefeituras vão vacinar os 
moradores sem comorbidades 
por idade, começando pelos 59 
anos. Júnior Weiller elogiou o 
secretário Beto Preto pela sua 
disposição para o diálogo com 
as prefeituras e colocou a AMP à 

A confirmação do 
Brasil como sede “tapa 
buraco” da Copa América 
2021 é a plena demons-
tração de um governo 
que se preocupa com o 
desimportante. Enquanto 
países desenvolvidos es-
tão focados na aquisição 
de vacinas, construção 
de planos de controle da 
Covid-19 e a retomada 
econômica pós-pande-
mia, o Brasil tem focado 
na perfumaria mais bara-
ta. É bem possível que se-
diaremos a competição, 
obviamente, sem público 
nem grandes divisas para 
quem sediá-la. Colômbia 
e Argentina, as antigas 
sedes, deram um jeito de 
abrir mão do evento, justificando a decisão em dificuldades políticas e 
sanitárias para o recebimento de delegações internacionais em plena 
pandemia mundial e, assim, passaram a “bola furada” para a organizado-
ra, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que tratou de 
procurar um governo que se interessaria por esse evento insignificante 
e que seria capaz de arcar com os danos e impactos da Copa América 
2021. Adivinhe quem respondeu com entusiasmo? O entusiasmo que 
faltou aos membros do governo para responder às grandes farmacêu-
ticas em 2020 e 2021 sobrou para dar pleno atendimento aos interesses 
da Conmebol.

O negacionismo do presidente Bolsonaro é tão patológico que 
contaminou todos os membros do seu governo, ocasionando a disse-
minação de posturas avessas à realidade mundial. Enquanto o mundo 
investe em vacinas, investimos em tratamentos ineficientes; enquanto 
o mundo se fecha, nós nos abrimos; enquanto os governos investem 
fortemente em sua economia, não temos planos concretos de proteção 
para esse setor. O desastre está por se avizinhar, principalmente quando 
Estados Unidos e China estiverem com a população vacinada e em ple-
na retomada de atividades – e nós estivermos disputando vacinas com 
países periféricos em âmbito mundial.

As provas da incapacidade de gestão da pandemia por parte 
do governo federal se acumulam na CPI da Covid-19, juntamente com 
o número de pessoas mortas pela doença e o colapso da saúde pública 
e privada no Brasil, mas nada parece sensibilizar o presidente, os milita-
res, os ministros ou o Congresso Nacional. Ninguém parece ter coragem 
de demonstrar insatisfação suficiente para sobrestar as práticas de um 
governo que se sensibiliza com a Copa América. O desastre gerado pela 
pandemia é grandioso e vai ser sentido em breve, com o colapso de fa-
mílias, crise na Previdência Social, dificuldades na retomada econômi-
ca, inflação, desemprego, crise na saúde e na educação pública. É como 
se estivéssemos passando por uma guerra de grandes proporções sem 
condições de responder aos ataques.

Mas não se surpreenda se o governo recuar e desistir de ser a 
sede do evento da Conmebol. O governo Bolsonaro é volátil e especia-
lista em criar desencontros de informações que servem de combustível 
para mais medidas sem sentido e paliativas, de cunho eleitoral – afinal, 
o problema não é vencer a pandemia. O objetivo é a manutenção do 
poder e a perpetuação política, é a vitória em 2022, e se, no meio do ca-
minho, estiverem milhares de mortos ou colapsos econômicos, isso é 
mero detalhe.

O sim para a Conmebol é apenas mais um sintoma da doença 
que assola nossos políticos há alguns anos, que é a conivência com um 
governo ineficiente e sem articulação. Somos excelentes para sediar a 
Copa América, mas incapazes de perceber o que está acontecendo den-
tro do nosso país.

Francis Ricken, advogado e mestre em Ciência Política, é profes-
sor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo (UP).

Um sim para a Conmebol!

55 novos casos de Covid-19 são confirmados em Assis55 novos casos de Covid-19 são confirmados em Assis
17 chateaubriandenses es-

tão na UTI

55 novos casos foram con-
firmados pela Secretaria de Saúde 
de Assis Chateaubriand, através do 
boletim desta quinta-feira (3), totali-
zando agora 3.932 pessoas contami-
nadas.

 Destas, 3.435 estão curadas. 
Entre os resultados positivos estão 
26 homens com idade entre (1 e 66 
anos) e 29 mulheres com idade en-
tre (2 e 79 anos). 

Dos 415 pacientes atualmen-
te em tratamento, moradores de 
Assis Chateaubriand, 17 estão inter-
nados na UTI Hospital Beneficente 
Moacir Micheletto e outros 15 em 
enfermarias.  Sete dos pacientes 
estão internados, estão na Unidade 
de Saúde Gilio Bortot, no Conjunto 
Cristo Rei, onde foram abertos 10 
novos leitos exclusivos para pacien-
tes Covid-19 e moradores de Assis 
Chateaubriand. 

E n q u a n t o 
383 seguem trata-
mento domiciliar 
com determina-
ção da Vigilância 
Sanitária para que 
mantenham isola-
mento social. Eles 
assinaram o Ter-
mo de Notificação 
e Consentimento, 
onde são alertados 
das consequências 
administrativas e 
criminais previstas 
em decreto muni-
cipal e no Código 
Penal Brasileiro, 
caso sejam flagra-
dos descumprindo 
o isolamento durante o período 
estabelecido pelos profissionais de 
saúde.

Ainda conforme o novo bo-
letim há 59 casos suspeitos em in-
vestigação e o total de exames com 
resultados negativos é de 3.164. 

Morte

Assis Chateaubriand registrou 82 
óbitos por complicações da   
Covid-19.
39 mulheres
43 homens

disposição para ajudar o gover-
no no que for possível, em suas 
ações de combate à pandemia 
da covid-19. “Nosso objetivo é o 
mesmo: levar saúde e salvar vi-
das no Paraná”, comentou.

O secretário Beto Preto pe-
diu que os prefeitos acelerem 
o lançamento dos dados de va-
cinação, nos municípios. Guto 
Silva se colocou à disposição 
para ajudar os prefeitos, no que 
for possível.

O presidente do Cosems/PR 
(Conselho dos Secretários Mu-
nicipais da Saúde do Paraná) e 
secretário municipal de saúde 
de Mangueirinha, Ivoliciano 
Leonarchik, disse que os secre-
tários estão sofrendo grande 
pressão para acelerar a vacina-
ção entre a população e pediu 
apoio do governo na solução do 
problema. Da reunião, também 
participou o superintendente 
de Articulação Regional do Go-
verno do Estado, Darlan Scalco.

http://escritorioconsultec.com.br/


EDIÇÃO DE 4 DE JUNHO DE 2021
Jornal  Integração 3

SICOOB Médio Oeste completa 16 anos SICOOB Médio Oeste completa 16 anos 
de atuaçãode atuação

O cooperativismo de crédi-
to está em festa nesta quinta-feira 
(3) em Assis Chateaubriand, data 
em que o Sicoob Médio Oeste ce-
lebra 16 anos de atuação no muni-
cípio. A inauguração da agência, 
em 2005, marcou a expansão das 
atividades do Sicoob, consolidada 
hoje com mais de 10 mil associados. 
Localizada na Avenida Dom Pedro 
II, 245, a cooperativa conta com 70 
colaboradores e  6 agências, que 
além de Assis Chateaubriand, atua 
também nos municípios de Cafe-
lândia, Jesuítas, Tupãssi, Nova Au-
rora e Formosa do Oeste. “Só temos 
que agradecer aos nossos colabora-
dores pelo engajamento e sempre 
buscar o melhor, aos nossos asso-
ciados e também a toda comunida-
de, que de uma forma ou de outra 
acreditam em nosso trabalho, pois 
são a razão de nossa existência”, 
destaca a Diretora Superintenden-
te, Nadir Lulu Ferreira da Costa.

Nestes dezesseis anos, a atu-
ação do Sicoob esteve focado em 
contribuir com desenvolvimento 
econômico e social de Assis Cha-
teaubriand e demais municípios 
onde está inserido, com o fomento 
à geração de renda e apoio às inicia-
tivas locais. “Apoiamos e incentiva-
mos a realização de muitos sonhos 
e projetos dos nossos associados. 
Somos gratos pela confiança e pelo 
reconhecimento como instituição 
financeira sólida, que há 16 anos 
está ao lado da comunidade cha-
teaubriandense”, completa Nadir 
Lulu.

Além de oferecer uma vasta 

gama de produtos e serviços finan-
ceiros que atendem as necessida-
des dos associados, como seguro de 
vida e patrimonial; investimentos 
como depósito a prazo, poupança e 
fundos; linhas de crédito comercial; 
e recursos via BNDES a longo prazo, 
o Sicoob ainda apoia diversos pro-
jetos da comunidade. “A essência 
cooperativista é o que nos motiva 
e que nos impulsiona a fazer a dife-
rença na vida das comunidades nas 
quais estamos inseridos. Por isso, 
celebrar os 16 anos em Assis Chate-
aubriand é motivo de muita alegria 
e gratidão”, destaca o presidente do 
Sicoob Médio Oeste, Rafael de Sou-
za Katarinhuk.

COMUNIDADE

Ao longo destes 16 anos, o Si-
coob tem apoiado diversos projetos 
da comunidade, especialmente na 
área de desenvolvimento social e 
de segurança pública. “Diante da si-
tuação atípica que vivenciamos, de-
vido à pandemia, este apoio às en-
tidades assistenciais foi ainda mais 
presente e fundamental”, completa 
Rafael Katarinhuk. “Foi um ano 
desafiador, que não deixamos de 
atender nossos associados, mesmo 
com número reduzido de colabora-
dores, de ajudar no que estivesse ao 
nosso alcance. E de ainda colaborar 
com a comunidade, que também 
precisava do nosso apoio”, conclui o 
presidente.

Depoimentos 
COOPERADOS

Uma trajetória construída com o poder da cooperação. Inauguração da 
agência em Assis no dia 3 de maio de 2005

Rodrigo Hendges e Evaldo Hendges – 
Agricultores e Cooperados Sicoob Mé-
dio Oeste

Supermercado Super Fávaro 
– Cooperados Sicoob Médio 
Oeste 

Sandra Cristina Bonfim – empresa A Criativa Aviamentos e coopera-
dos Sicoob Médio Oeste.
Para nós ser cooperado Sicoob é um privilégio e poder participar de 
mais um ano de comemorações é um orgulho. A nossa família A Cria-
tiva deseja a todos vocês colaboradores e cooperados do Sicoob mui-
to sucesso.   

Jocieni Bonifácio Marini 
e Donizete Marini  – Agriculto-
res e cooperados Sicoob Médio 
Oeste

Nós sabemos  muito bem 
o desafio que é manter uma 
equipe unida e vitoriosa . É um 
esforço conjunto que leva todos 

a Vitória  . 
Parabéns a todos os pro-

fissionais que fazem parte deste 
sucesso , que o empenho de to-
dos continue trazendo bons re-
sultados a todos nós  .

Parabéns Sicoob pelos 
seus 16 anos. 

Uma
 rajetória
construída 
com o poder 
da 
cooperação.
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Comemorado todos os anos em 
5 de junho, o Dia Mundial do Meio 
Ambiente é a principal data das 
Nações Unidas para sensibilizar e 
impulsionar ações para problemas 
ambientais urgentes – da poluição 
marinha e o aquecimento global 
até o consumo sustentável e os cri-
mes contra a vida silvestre. Desde a 
primeira edição, em 1974, o evento 
cresceu e se tornou uma platafor-
ma global e de amplo alcance em 
mais de 100 países.

Este ano, o Dia Mundial do Meio 
Ambiente é sediado pelo Paquistão 
e tem como tema a “Restauração de 
Ecossistemas”, com a campanha 
“Reimagine. Recrie. Restaure”. A 
data também marca o lançamen-
to oficial da Década das Nações 
Unidas da Restauração de Ecos-
sistemas 2021-2030. As hashtags 
oficiais são #GeraçãoRestauração 
e #DiaMundialdoMeioAmbiente. 
As celebrações em todo o mundo 
acontecem com um híbrido de 
eventos digitais e presenciais.

Restauração de Ecossistemas
Neste ano, o Dia Mundial do 

Meio Ambiente faz um chamado 
urgente para reavivar nossos ecos-
sistemas danificados. Os seres hu-
manos estão perdendo e destruin-
do as bases de sua sobrevivência 
em um ritmo alarmante. Mais de 
4,7 milhões de hectares de florestas 
– uma área maior do que a Dinamar-
ca – são perdidos todos os anos.

Ao reduzir a área de habitat na-
tural para a vida selvagem, criamos 
as condições ideais para os patóge-
nos – incluindo o coronavírus – se 
espalharem, algo que foi colocado 
em foco com o surgimento da Co-
vid-19.

Caminhos para resolver a trípli-
ce emergência planetária

O Dia Mundial do Meio Ambien-
te apresentará uma palestrante 
inspiradora neste ano, com a jovem 
poeta Jordan Sanchez. Nascida e 
criada no Bronx, cidade de Nova 
York, e de ascendência porto-rique-
nha, congolesa e togolesa, a jovem 

ganhou destaque pela primeira vez 
quando foi finalista do Climate Spe-
aks Program, em 2019.

Seus interesses são predomi-
nantemente em torno da justiça 
ambiental e dos impactos despro-
porcionais da mudança climática 
e da poluição sobre as pessoas 
negras, um tema mais relevante 
do que nunca em 2021. Embora o 
assunto seja pungente, Jordan tem 
a habilidade de enquadrá-lo em 
torno de soluções e com otimismo, 
como você pode ver em seu último 
poema: https://www.youtube.com/
watch?v=JEoSPjv5Ai0. Leia mais 
sobre Jordan aqui.

Para mais atividades, navegue 
por essa extensa lista de eventos 
organizados pelo Pnuma e apoia-
dores, que inclui palestrantes de 
alto nível, painéis de especialistas, 
visitas virtuais, Embaixadores da 
Boa Vontade, Jovens Campeões da 
Terra, exibições de filmes, sessões 
de música e outros eventos acon-
tecendo no Paquistão, país anfitrião 
do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Eventos nacionais

O escritório do Pnuma no Bra-
sil está organizando uma série de 
eventos nacionais em parceria com 
organizações parceiras:

No dia 1º de junho, Pnuma, The 
Nature Conservancy (TNC) e Pacto 
Global promoverão uma edição 
especial de “Manhãs com TNC”. 
O evento fechado direcionado a 
jornalistas terá início às 9h30, colo-
cando em pauta o “Início da Década 
da Restauração”, a partir do debate 
com especialistas.

Pesquisa aborda percepção dos 
brasileiros sobre o meio ambiente

Entre os dias 7 e 11 de junho, o 
Pnuma e organizações parceiras 
promoverão uma série de cinco 
webinários diários abordando a 
restauração de ecossistemas na 
perspectiva de diferentes biomas 
brasileiros:

Dia 7, segunda-feira: Amazônia. 
Em parceria com a CI-Brasil e Alian-
ça pela Restauração na Amazônia.

Dia 8, terça-feira: Oceanos. Em 
parceria com a Campanha Mares 
Limpos.

Dia 9, quarta-feira: Mata Atlân-
tica. Em parceria com a TNC Brasil 
e Coalizão Brasil Clima, Floresta e 
Agricultura.

Dia 10, quinta-feira: Cerrado. Em 
parceria com a WWF e Araticum.

Dia 11, sexta-feira: Pampa, Pan-
tanal e Caatinga. Em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Restaura-
ção Ecológica (Sobre).

Juventude engajada
Além disso, o Pnuma está arti-

culado com organizações de juven-
tude, as quais irão promover sua 
própria agenda de atividades sobre 

a Década da Restauração voltadas 
para o público jovem. Esses even-
tos, que serão divulgados em breve, 
também farão parte da programa-

ção oficial do Dia Mundial do Meio 
Ambiente no Brasil.

Fonte: Notícias sustentável.com.br

Neste sábado, 5 é Dia Mundial do Meio Neste sábado, 5 é Dia Mundial do Meio 
Ambiente saiba qual o tema deste anoAmbiente saiba qual o tema deste ano

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Cafelândia realiza imunização para Cafelândia realiza imunização para 
profissionais da saúde e da educaçãoprofissionais da saúde e da educação

O município de Cafelândia re-
cebeu na noite desta quarta-feira 
(02) 580 doses de vacina contra a 
Covid-19 para imunização da sua 
comunidade. Serão vacinados 
nessa sexta-feira (04), recesso, os 
seguintes grupos: idosos com mais 
de 60 anos; pessoas portadores 
de comorbidades com mais de 18 
anos - desde que apresentem o 
laudo médico ou de enfermeira 
responsável- profissionais da área 
da educação com mais de 18 anos, 
com Declaração de Serviço assina-
do pelo diretor da escola e ainda a 
novidade que será a vacinação de 
todos os profissionais da saúde que 
estejam registrados em seus respec-
tivos Conselhos Regionais. 

“Até então estávamos auto-
rizados a vacinar apenas os pro-
fissionais de saúde que realizam 
atendimentos. Com a nova deter-
minação, estaremos vacinando a 
partir de agora todos os profissio-
nais da área da saúde, que estejam 
registrados em seus Conselhos 
Regionais, como por exemplo os 

assistente sociais, biólogos, biomé-
dicos, profissionais de educação 
física, enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapia, médicos, médicos ve-
terinários, nutricionistas, fonoau-
diólogos, odontólogos, psicólogos 
e terapeutas ocupacionais, todos 
esses mediante apresentação do 
registro profissional. Estaremos rea-
lizando a vacinação nessa sexta-fei-
ra,dia 04, no Centro de Convivência 
da Terceira idade, em sistema Drive 
Trhu, das 8h30 às 15h sem intervalo 
para o almoço. Importante orientar 
que levem em mãos; CPF, RG, regis-
tro profissional, laudo médico (para 
os com comorbidades), declaração 
do Diretor ( profissionais da educa-
ção) e carteirinha de vacinação”, en-
cerrou a Secretária de Saúde, Sarah 
Massaneiro Eckstein.

Até ontem, Cafelândia registrou 
a aplicação de 3.087 doses da pri-
meira etapa e 1.501 cafelandeses já 
receberam a segunda dose. Mesmo 
com a vacinação os cuidados não 
podem parar!

Nesta semana, o prefeito de 
Cafelândia, Dr. Culestino esteve na 
capital com alguns secretários para 
tratar da abertura do Hospital Muni-
cipal que tem sido a grande neces-
sidade do momento por causa da 
pandemia e por ser uma reivindica-
ção antiga da população.

Na visita a Curitiba ele foi até a 
Secretaria de Saúde conversar com 
secretário Beto Preto e com seu as-
sessor direto, Sonda de onde ficou 
bastante otimista com a conversa 
que abordou o possível funciona-
mento do hospital para breve.

Em sua live o prefeito pontuou 
os principais aspectos dessa em-
preitada: “Já conseguimos autoriza-
ção da licença ambiental e também 
agora estão protocolando com o 
corpo de bombeiro que esteve se-
mana passada, quando a gente con-
seguir a liberação do hospital. Tam-
bém estamos fazendo a adequação, 
vamos construir uma farmácia 
hospitalar onde conseguimos im-
portante verba juntamente com o 
Deputado Estadual Professor Le-

Dr. Culestino fala sobre abertura do Hospital Municipal de CafelândiaDr. Culestino fala sobre abertura do Hospital Municipal de Cafelândia

mos e também com o deputado 
federal Enio Verri.  Também conse-
guimos um recurso tão importante 
que é o Pague Saúde numa verba 
do deputado federal Giacobo, de R$ 
750.000 para o hospital e outras de 
suma importância para recursos na 
saúde “

Foi uma fala curta, porém, pro-
missora e otimista para a popula-
ção que espera ansiosa pela abertu-
ra desse empreendimento que está 
na fila de espera há décadas.

“Então estamos caminhando 
para que o hospital de Cafelândia 
seja aberto, vamos agora na semana 
que vem na 10ª Regional da Saúde 
em Cascavel para conversar com a 
diretora Dra Linemar e verificação 
os papéis para abertura do hospi-
tal. Está sendo encaminhado para 
abrir esse hospital tão sonhado des-
sa população que neste momento 
a gente tem a necessidade extrema 
de abri-lo. Não está fácil, mas vamos 
conseguir com fé e a graça de Deus.” 
Finalizou. 

Foi uma fala curta, porém, promissora e otimista para a popula-
ção que espera ansiosa pela abertura desse empreendimento 
que está na fila de espera há décadas.

https://www.lojasmegalar.com.br/
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Esta semana é celebrada 
a Semana Mundial do Meio Am-
biente e para exaltar tamanha 
importância, a Cooperativa oficia-
lizou nesta terça-feira (1º junho) a 
operação do novo Centro de Reci-
clagem, localizado em Cafelândia, 
próximo da Estação de Tratamento 
Secundária de Efluentes. Foram in-
vestidos aproximadamente R$ 1,7 
milhão em uma área de 970 metros 
quadrados.

O assessor de Meio Ambien-
te, Celso Brasil, e superintendente 
de suporte às operações, Ademir 
da Silva, acompanharam a execu-
ção de alguns processos realizados 
no local neste primeiro dia em ope-
ração.

Copacol investe em amplo centro Copacol investe em amplo centro 
de reciclagem em Cafelândiade reciclagem em Cafelândia

Com um investimento 
que chega aos R$ 140 milhões, o 
CD (Centro de Distribuição) da 
Copacol, instalado no Distrito de 
Nossa Senhora da Penha, Corbé-
lia, é considerado um dos mais 
modernos do Brasil. A área total 
construída é de 15,8 mil metros 
quadrados, com 38 metros de al-
tura – o equivalente a um prédio 
com 15 andares.

“Estamos vivendo em um 
tempo em que, cada vez mais, 
precisamos ser eficientes em to-
dos os processos de produção, 
para nos mantermos competiti-
vos no mercado. Nesse contexto, 
a logística tem um papel relevan-
te nas empresas. O novo CD da 
Copacol vem para dar condições 
de melhorar os fluxos de armaze-
nagem e expedição de produtos 
frigorificados, bem como aten-
dermos nossos clientes no tem-
po adequado e com a qualidade 
por eles esperada. A tecnologia 
utilizada no CD permite maior 
eficiência tanto do ponto de vista 
operacional como na redução de 
custo”, afirma o superintendente 
de Logística, Itamar Ferrari.

As instalações possuem 
capacidade para armazenar 
15,5 mil toneladas de produtos, 
que possibilitam estocagem da 
produção total da Cooperativa 
durante 15 dias. Com 17 docas, 
movimentação diária pode che-
gar a 1.850 toneladas, totalizan-
do 70 carretas serão carregadas 
com produtos enviados a todo 
o País. “Passamos a concentrar a 
produção das nossas unidades 

industriais de peixes de Nova Au-
rora e Toledo, além das unidades 
industriais de aves de Cafelândia 
e Ubiratã, no nosso Centro de Dis-
tribuição. A estrutura aumenta 
nossa capacidade de estocagem, 
dando segurança de distribuição 
e fornecimento contínuo aos 
nossos consumidores”, explica o 
diretor presidente, Valter Pitol.

GIGANTE

Internamente há ambien-
tes com sistemas diferenciados 
de resfriamento. A câmara para 
congelados comporta até 12,5 
mil toneladas de frangos e 1,7 mil 
toneladas de peixes. São 142.350 
metros cúbicos. Para ter uma 
dimensão do tamanho, esse 
espaço é o equivalente a 1,9 mil 
carretas. Já a outra câmara para 
resfriados tem capacidade para 
armazenar 1,3 toneladas de fran-
gos. Possui 11.655 metros cúbicos, 
que equivalem a 150 carretas.

“A estrutura do CD é o 
que temos de mais moderno 
em armazenagem. Possui tran-
selevadores automatizados que 
fazer a armazenagem e buscam 
os pallets, no descarregamento, 
tudo por sistema de automação. 
A velocidade de entrada e saída 
é muito superior ao sistema que 
temos nas câmaras, onde atual-
mente este trabalho é feito por 
empilhadeiras, com menor velo-
cidade e passível de falhas”, res-
salta o engenheiro civil, Marcelo 
Rodrigues.

Copacol amplia sistema Copacol amplia sistema 
logístico com moderno Centro logístico com moderno Centro 
de Distribuiçãode Distribuição

Por conta das restrições 
pandêmicas, a diretoria executiva 
da Copacol não realizou a visita na 
nova estrutura, mas em entrevista 
para o programa de rádio Estação 
Copacol, na sexta-feira, dia 28, o di-
retor-presidente da Copacol, Valter 
Pitol, destacou o trabalho da Coo-
perativa com relação aos cuidados 
com o meio ambiente. “Nós sempre 
buscamos dar a destinação corre-
ta para esses resíduos produzidos 
em nossas atividades, onde parte é 
reciclado ou enviado para compos-
tagem e demais resíduos são enca-
minhados para aterro industrial de-
vidamente regularizado. Tudo faz 
com que tenhamos a capacidade 
para atender as demandas e estar 

legalmente adequados”, afirma.

Na oportunidade, o supe-
rintendente destacou a respon-
sabilidade da Copacol por meio 
desse investimento. “O objetivo é 
criar condições adequadas para a 
correta separação e destinação dos 
resíduos gerados nos processos 
produtivos da Cooperativa. Além 
da atenção aos aspectos legais e 
ambientais, esta nova estrutura pro-
porcionará melhores condições de 
trabalho e segurança para os nos-
sos colaboradores” diz Ademir da 
Silva, ressaltando ainda o trabalho 
da equipe de engenharia na execu-
ção do projeto.

Recolha e destinação

No local são recebidos to-
dos os recicláveis descartados pe-
las áreas da sede administrativa, 
como abatedouro de aves, fábricas 
de rações, supermercado, cereais 
e gestão de frotas, como explica 
Celso Brasil, assessor de Meio am-
biente. “Os resíduos são coletados 
diariamente pela equipe de pátio e 
destinado à Central para separação 
dos papelões, plásticos, papel de 
etiqueta, além de bombonas e ou-
tros recicláveis em menor volume, 
e posteriormente enfardados”.

Em 2020, a Central recebeu 
mais de 1.390 toneladas de reciclá-
veis, sendo que 13% desse total fo-
ram doados para a Associação de 
Agentes Ambientais de Cafelândia 
e o restante enfardado e vendido 
para empresas de reciclagem.

“Este investimento atende 
diversas demandas da Cooperati-
va, como garantir a biosseguridade 
da indústria, atendendo recomen-
dações de auditorias de qualidade, 
bem como ter um ambiente que 
comporte o volume de reciclados 
descartados e preparado para aten-
der às questões legais, ambientais 
e de segurança, proporcionando 
maior satisfação aos colaboradores 
que atuam nesta atividade”, desta-
ca Celso.

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

