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TCE-PR cobra de municípios mais 
transparência sobre vacinação anti-Covid

Após levantamento ter 
apontado que apenas 30% das pre-
feituras do estado atendem pelo 
menos 80% dos critérios estipu-
lados para a aferição do Índice de 
Transparência da Administração 
(ITP) relativo à vacinação contra a 
Covid-19, o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná está cobrando 
dos gestores municipais medidas 
para melhorar a disponibilização 
desses dados sobre o processo de 
imunização da população.

Na última terça-feira (1º de 
junho), o TCE-PR enviou Orienta-
ção Técnica aos 399 prefeitos do 
estado, solicitando ajustes nos por-
tais de transparência oficiais dos 
municípios. As adequações devem 
utilizar como referencial o Manual 
de Critérios de Avaliação ITP - Vaci-
nação Covid-19. A meta é que todos 
atinjam 100% dos critérios de trans-
parência elencados neste manual. 
Em breve, o Tribunal fará nova aná-
lise dos portais em relação a este 
quesito.

De autoria da Coordenado-
ria de Acompanhamento de Atos 
de Gestão (CAGE), a Orientação 
Técnica foi enviada aos gestores 
municipais por meio do Canal de 
Comunicação (CACO), ferramenta 
de diálogo técnico institucional 
entre o TCE-PR e seus jurisdicio-
nados. Nesse comunicado, a CAGE 
também informa que foram homo-
logados os resultados finais do ITP 
- Vacinação Covid, apresentados no 
portal do Tribunal na forma de rela-
tório e ranking.

 
Números

A principal conclusão da 
pesquisa ITP - Vacinação é de que, 
apesar de muitos municípios pa-
ranaenses estarem dando ampla 
publicidade às ações necessárias 
para imunizar a população contra 
o novo coronavírus, ainda há bas-
tante espaço para melhorar a trans-
parência sobre o tema na maioria 
das prefeituras. O levantamento foi 
realizado com base no envio, aos 
municípios, de um formulário on-
line com 11 questões relativas ao 
assunto, cujas respostas foram pos-
teriormente validadas por analistas 
do órgão de controle.

Conforme apontado no re-
latório final da pesquisa, a média 
do atendimento aos critérios do 
questionário ficou em 54,2%, com 
214 prefeituras atingindo notas su-
periores a este percentual. Destas, 
120 - ou 30% do total - superaram 
o índice de 80%; 84, o de 90%; e 36 
cumpriram integralmente todos 
os itens do levantamento, situação 
que também foi verificada no go-
verno estadual - o qual foi avaliado 

por meio de uma ação específica da 
Terceira Inspetoria de Controle Ex-
terno (3ª ICE) do Tribunal.

Dentre os dez municípios 
mais populosos do Paraná, apenas 
Foz do Iguaçu e Guarapuava atin-
giram a nota máxima. Em seguida, 
vieram Cascavel (95%), Londrina 
(90%), Maringá (70%), São José dos 
Pinhais (70%), Curitiba (60%), Pa-
ranaguá (60%), Colombo (35%) e 
Ponta Grossa (15%). Finalmente, 29 
prefeituras apresentaram a menor 
pontuação observada, de 5%.

Os outros 34 municípios que 
atenderam a 100% dos critérios do 
levantamento foram: Arapoti, Bela 
Vista do Paraíso, Boa Esperança, 
Bom Jesus do Sul, Borrazópolis, 
Candói, Céu Azul, Clevelândia, 
Goioerê, Guaíra, Guapirama, Guara-
ci, Guaratuba, Ibema, Ibiporã, Imbi-
tuva, Inácio Martins, Indianópolis, 
Irati, Itaúna do Sul, Jaboti, Janiópo-
lis, Jesuítas, Marechal Cândido Ron-
don, Mariluz, Palmital, Pato Bragado, 
Querência do Norte, Rancho Alegre 
d’Oeste, Roncador, Salgado Filho, 
São Manoel do Paraná, Terra Roxa 
e Toledo.

 
Metodologia

Quando encaminhou os 
questionários, em 10 de março, o 
TCE-PR também disponibilizou 
aos gestores manual orientativo 
para explicar o que seria avaliado, 

Ecossistema de fidelidade do 
Sicoob conta com mais de
2 milhões de participantes

O Sicoob criou o seu próprio 
ecossistema de fidelidade, unindo 
programa de pontos e marketplace, 
batizado de Coopera. Com o objeti-
vo de oferecer mais conveniência 
e assim estreitar o relacionamento 
com seus cooperados, o lançamen-
to da plataforma é o primeiro de um 
conjunto importante de movimen-
tos que a instituição cooperativa 
está preparando no mundo digital.

De acordo com Marcos Vinicius 
Viana Borges, diretor de Operações 
do Sicoob, a ideia é que o cooperado 
encontre tudo o que precisar no Co-
opera, tudo mesmo, isso vale para 
produtos financeiros e não finan-
ceiros. “O mais importante é que o 
cooperado descubra no Sicoob um 
parceiro para a vida, que entende 
suas necessidades e viabiliza seus 
negócios. Na hora do checkout, o Si-
coob quer estar lá também, caso ele 
precise de uma forcinha no crédito”, 
pontuou o executivo.

De acordo com o Sicoob, o Coo-
pera superou a marca de 2 milhões 
de participantes em menos de 4 
meses de operação, tendo atraído 
inúmeros parceiros do varejo brasi-
leiro, como Magalu, Philco, Britânia, 
CiaToy, Pernod Ricard, Dular, entre 
tantos outros de renome nacional.

A plataforma oferece mais de 
50 mil produtos e serviços e inova 
ao possibilitar a realização de com-
pras com pontos e/ou cartão de 
crédito. Os participantes também 
podem transferir pontos entre si ou 
para outros programas de fidelida-
de como Latampass, Smiles e Tudo 
Azul.

Para quem é cooperado do Si-
coob, existem mais opções de res-
gate: os pontos Coopera podem ser 
trocados por crédito na fatura do 
cartão SicoobCard, aportes na con-
ta capital e previdência privada.

Para ganhar pontos Coopera, 
as pessoas devem se associar ao 
Sicoob, seja de forma digital ou pre-
sencial, por meio dos aproximada-
mente 3,5 mil pontos de atendimen-
to da instituição distribuídos pelo 
país. Quanto maior o relacionamen-
to com a cooperativa, maiores as 
possibilidades de ganhos.

“Queremos que o Coopera seja 
também um lugar de troca de in-
formações e experiências, onde 
compradores e vendedores se en-
contram para realizarem os seus 
negócios com segurança. O leque 
de possibilidades é imenso, e vale 
para mundo físico também. É só o 

Cafelândia vai reabrir 
Posto de Polícia Civil

começo e muitas novidades virão”, 
concluiu o diretor. Acesse: https://
www.shopcoopera.com.br/.

Sobre o Sicoob - Instituição fi-
nanceira cooperativa, o Sicoob tem 
mais de 5 milhões de cooperados e 
está presente em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. Ofe-
recendo serviços de conta corren-
te, crédito, investimento, cartões, 
previdência, consórcio, seguros, 
cobrança bancária, adquirência de 
meios eletrônicos de pagamento, 
dentre outras soluções financeiras, 
o Sicoob é a única instituição fi-
nanceira presente em mais de 300 
municípios. É formado por mais de 
370 cooperativas singulares, 16 coo-
perativas centrais e pelo Centro Co-
operativo Sicoob (CCS), composto 
por uma confederação e um banco 
cooperativo, além de processado-
ra e bandeira de cartões, adminis-
tradora de consórcios, entidade 
de previdência complementar, 
seguradora e um instituto voltado 
para o investimento social. Ocupa 
a segunda colocação entre as ins-
tituições financeiras com maior 
quantidade de agências no Brasil, 
segundo ranking do Banco Central, 
com 3.480 pontos de atendimento. 
Acesse https://www.sicoob.com.br 
para mais informações.

dando um prazo de 30 dias para as 
administrações efetuarem os ajus-
tes necessários em seus portais da 
transparência antes da análise das 
plataformas pela equipe técnica da 
Corte.

Graças a essa medida, uma 
quantidade considerável de prefei-
turas foi capaz de aprimorar a dispo-
nibilização obrigatória das informa-
ções. Isso ajudou no cumprimento 
de um dos principais objetivos da 
iniciativa tomada pelo Tribunal: 
conscientizar os administradores 
públicos a respeito da importância 
de dar absoluta visibilidade aos te-
mas relativos à imunização contra 
a Covid-19, permitindo que os mais 
diversos setores da sociedade te-
nham conhecimento sobre o que 
está ocorrendo de fato e possam, 
em conjunto com os órgãos fiscali-
zadores, exercer o controle social e 
institucional do processo de vacina-
ção, especialmente em relação ao 
desrespeito à ordem de prioridade 
para imunização.

As 11 questões presentes no 
formulário diziam respeito à divul-
gação, no portal da transparência 
ou site oficial, do plano de ação mu-
nicipal para efetivar a vacinação da 
população local; de informações 
sobre a segurança, eficácia e poten-
ciais riscos e benefícios das vacinas 
utilizadas; da ordem dos grupos 
prioritários a serem imunizados, 
com destaque para a fase vigente 

no momento; de “vacinômetro”; do 
quantitativo de insumos e doses de 
vacinas recebidas ou adquiridas; de 
canais para denúncia de “fura-filas” 
e outras irregularidades; de telefo-
nes e horários de funcionamento 
dos pontos de imunização; dos pro-
cessos de aquisição de insumos e 
vacinas; e do registro de possível 
sobra de doses de imunizantes.

 
ITP

O indicador, em sua versão 
original, teve sua primeira aferi-
ção feita pelo Tribunal em 2019, a 
qual resultou na publicação de um 
ranking dos portais da transparên-
cia das 399 prefeituras paranaen-
ses. O objetivo, naquela ocasião, foi 
avaliar a qualidade e a conformida-
de legal dos sites, com base em cin-
co dimensões: transparência admi-
nistrativa, transparência financeira, 
transparência passiva, boas práti-
cas e usabilidade. A experiência 
foi repetida no ano seguinte, com a 
apresentação de novos resultados, 
porém com o uso da mesma meto-
dologia.

Para realizar o trabalho em 
2019 e 2020, foi firmado um termo 
de cooperação técnico-científica 
- sem qualquer transferência de re-
cursos - entre o TCE-PR e a Universi-
dade Positivo, de Curitiba. Por meio 
da parceria, alunos do curso de 
Direito da instituição, devidamente 
orientados por servidores da Cor-

te, aplicaram os critérios o ITP para 
analisar os portais.

Os quesitos adotados aten-
deram ao disposto na Resolução nº 
9/2018 da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), indo além desta norma, 
com alguns itens conferidos exclu-
sivamente pelo TCE-PR. O ITP é uti-
lizado para alimentar o ranking na-
cional da entidade e, futuramente, 
servirá ainda como um dos critérios 
de apreciação das contas anuais 
dos gestores públicos paranaenses, 
além de ser usado como fator de 
risco para o planejamento das ati-
vidades de fiscalização do órgão de 
controle.

Entre agosto e setem-
bro de 2020, o Tribunal 
também avaliou, por meio 
do uso de uma versão espe-
cial do ITP, o desempenho 
das prefeituras e do governo 
estadual no que diz respeito 
à publicidade das medidas 
relacionadas ao combate à 
pandemia da Covid-19. 

Os dados completos 
da pesquisa - com ranking, 
relatório final e análise inte-
gral - podem ser conferidos 
neste link.

CLIQUE AQUI

O prefeito de Cafelândia, Culestino Kiara, juntamente 
com o assessor jurídico do município, Dr. Lucas Cereda e o 
delegado da Comarca de Nova Aurora, Ary Nunes Pereira es-
tiveram hoje pela manhã (10) conversando com o promotor 
de Justiça, Mateus Alves da Rocha, no Fórum em Nova Aurora, 
solicitando a possibilidade da reabertura de um posto de De-
legacia em Cafelândia. De acordo com o prefeito, foi acordado 
que nos próximos dias o município estará cedendo um fun-
cionário público para que trabalhe no atendimento do Posto 
de Polícia e que o estado estará alocando um investigador e 
um escrivão para que o posto possa ser reaberto e assim a co-
munidade consiga realizar os Boletins de Ocorrência no próxi-
mo município sem precisar se deslocar. “Uma conversa muito 
produtiva com o promotor, através de um alinhamento que já 
tínhamos feito junto com a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública – SESP – e também com o delegado Dr. Ary. Graças ao 
nosso empenho e ao entendimento do Promotor e da SESP 
estaremos reabrindo o posto da Polícia, para que assim os bo-
letins de ocorrência possam ser realizados no próprio muni-
cípio, evitando assim que os moradores, que já tiveram seus 
prejuízos como roubo, furto.. precisam ainda se deslocar, evi-
tando transtornos desnecessários à nossa comunidade, além 
disso estaremos dando mais uma melhoria no setor de segu-
rança pública”, destacou o prefeito.

O município estará dentro de 30 dias organizando o 
Posto, com a infraestrutura necessária, bem como a cedência 
do funcionário.

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.shopcoopera.com.br/
https://www.shopcoopera.com.br/
https://www.sicoob.com.br/
https://www.sicoob.com.br/
https://www.coronavirus.tce.pr.gov.br/itp-covid/
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Audiência Pública vai debater sucesso Audiência Pública vai debater sucesso 
do agronegócio paranaensedo agronegócio paranaense

O PIB agropecuário parana-
ense aumentou 15% entre 2019 
e 2020 e o estado se consolidou 
com o segundo que mais gera ri-
queza no campo em todo Brasil. 
Dados do Ministério da Agricul-
tura indicam que, no ano passa-
do, o Valor Bruto da Produção 
(VBP) paranaense bateu na casa 
dos R$ 88 bilhões, ficando atrás 
apenas do Mato Grosso. O valor 
corresponde ao faturamento 
bruto da pecuária e da agricul-
tura em todas as propriedades 
rurais de cada unidade da fede-
ração.

Diferentemente de outros es-
tados, no entanto, o Paraná pra-
ticamente não tem mais novas 
áreas para expansão. Por isso, o 
aumento entre 2019 e 2020 se 
explica por ganhos em produti-
vidade. “O produtor paranaense 
está entre os mais capacitados 
do Brasil e do mundo. Ele sabe 
utilizar a tecnologia e tem, ano 

a ano, melhorado sua produti-
vidade. Essa é uma regra para 
grandes, médios e pequenos 
produtores da pecuária e de di-
ferentes culturas da nossa agri-
cultura”, diz o deputado Homero 
Marchese (PROS).

Para debater o sucesso do 
produtor rural paranaense, 
que garante ao estado riqueza, 
empregos e impostos, deputa-
do promove, na sexta-feira (11) 
às 9 horas a audiência pública: 
“Tecnologia e inovação no agro-
negócio paranaense”. O evento 
que terá transmissão pela TV 
Assembleia, site e redes sociais 
do legislativo, contará com a 
presença de representantes do 
governo, de entidades ligadas 
à agricultura e, principalmente, 
abrirá espaço para que produ-
tores rurais do estado falem e 
mostrem a sua receita de suces-
so.

Fonte: ALEP.

A Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA) informa que as 
exportações brasileiras de carne de 
frango (considerando todos os pro-
dutos, entre in natura e processa-
dos) totalizaram 414,3 mil toneladas 
em maio, número que supera em 
3,7% o total embarcado no mesmo 
período de 2020, quando foram re-
gistradas 399,4 mil toneladas. 

A receita cambial oriunda das 
exportações no quinto mês de 2021 
chegou a US$ 656,3 milhões, de-
sempenho 20,1% superior ao obtido 
em maio do ano passado, com US$ 
546,3 milhões.

No acumulado do ano (janeiro 
a maio), as exportações chegaram 
a 1,846 milhão de toneladas, saldo 
4,6% maior em relação ao ano an-
terior, com 1,764 milhão de tonela-
das. Em receita, a alta acumulada é 
de 4,8%, com US$ 2,826 bilhões em 
2021, contra US$ 2,697 bilhões no 
ano anterior.

Entre os principais mercados 
importadores deste ano, foram des-
taques as Filipinas, com 61,9 mil to-
neladas (+65,3%), a Rússia, com 42,8 
mil toneladas (+33,6%), o Reino Uni-
do, com 41,7 mil toneladas (+41,4%) 
e o Chile com 39,7 mil toneladas 
(+152,9%).

Principal estado exportador, o 
Paraná embarcou nos cinco primei-
ros meses deste ano 737,1 mil tone-
ladas, volume 6,5% superior ao re-
gistrado no mesmo período do ano 
passado. Em segundo lugar, Santa 
Catarina exportou 399,9 mil tonela-
das (-5,47%). No terceiro posto, o Rio 
Grande do Sul embarcou 287,8 mil 
toneladas (+2,31%).

“O bom ritmo das vendas de 
carne de frango para o mercado in-
ternacional vem ajudando a equili-
brar a pressão gerada pelos custos 
de produção às empresas que têm 
acesso às exportações, que repre-
sentam em torno de 70% das plan-
tas sob inspeção federal. As nações 
importadoras seguem com boa de-
manda, e o produto brasileiro man-

teve-se competitivo no exterior, 
mesmo sendo abastecido por grãos 
caros”, analisa Ricardo Santin, presi-
dente da ABPA.

Carne suína -. Ainda de acordo 
com a ABPA, as exportações bra-
sileiras de carne suína (incluindo 
todos os produtos, entre in natura 
e processados) totalizaram 102 mil 
toneladas em maio, volume 0,3% 
menor que o embarcado no mes-
mo mês de 2020, com 102,4 mil to-
neladas.

A receita gerada pelas vendas 
de maio alcançaram US$ 253,2 mi-
lhões, saldo 11,1% maior em relação 
ao quinto mês de 2020, com US$ 
227,9 milhões.  

No ano (janeiro a maio), as ven-
das internacionais de carne suína 
do Brasil chegaram a 453,9 mil to-
neladas, volume 18,44% superior ao 
embarcado no mesmo período do 
ano passado, com 383,2 mil tonela-

das. A receita acumulada das expor-
tações do ano alcançou US$ 1,079 
bilhão, resultado 22,9% superior ao 
realizado em 2020, com US$ 878,3 
milhões.

Entre os principais importado-
res do produto brasileiro entre janei-
ro e maio deste ano, se destacaram 
a China, com 238,7 mil toneladas 
(+29% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado); Chile, com 25,5 
mil toneladas (+94%); Uruguai, com 
17,5 mil toneladas (+12,2%); Argenti-
na, com 12,2 mil toneladas (+63,4%); 
e Vietnã, com 9,4 mil toneladas 
(+27,4%).

Santa Catarina segue como 
maior exportador de carne suína 
do Brasil, com 227,6 mil toneladas 
exportadas entre janeiro e maio 
(+14,7% em relação ao ano ante-
rior). Em seguida estão o Rio Gran-
de do Sul, com 123,3 mil toneladas 
(+31,27%) e Paraná, com 59,3 mil to-
neladas (+13,34%).

“Os mercados da Ásia continu-
am como principais indicadores de 
tendência para as vendas de carne 
suína do Brasil. Temos observado, 
contudo, uma significativa elevação 
da presença das nações importa-
doras da América do Sul entre os 
dez maiores importadores, o que é 
altamente positivo para o setor, es-
pecialmente do ponto de vista logís-
tico. A exemplo do setor de aves, o 
fortalecimento das vendas interna-
cionais contribui para a redução dos 
impactos da alta dos custos para a 
produção brasileira”, avalia Luís Rua, 
diretor de mercados da ABPA.

Exportações de carne de frango Exportações de carne de frango 
acumulam alta de 4,6% este anoacumulam alta de 4,6% este ano

A equipe das lojas Megalar 
fez esta semana o lançamento 
da nova campanha que aconte-
ce até dia 10 de julho. Portanto, 
você tem 30 dias para participar 
de mais esta mega-promoção 
das lojas Megalar de Cafelândia 
e Nova Aurora.

Este é o 9º festival de col-
chões em parceria com a F.A. 
Colchões de Maringá que a 8 
anos revende seus produtos e 
colchões de qualidade. Você 
pode conferir  no site https://
www.colchaofa.com.br/ para 
mais informações )

A Promoção conjunta me-
galar e F.A.  chamada “colchão 
de prêmios  está acessível pelo 
site https://www.colchaode-
premios.com.br/  onde a cada 

Equipe da lojas Megalar  lança  o 9º Festival de Colchões 

colchão comprado, a pessoa poderá 
registrar no site e concorrer a vários 
prêmios.

Se não bastasse uma promoção 
assim, a Megalar também está sorte-
ando um conjunto box para quem se 
cadastrar no site loja pelo link www.
lojasmegalar.com.br e sorteios online 
pelas redes sociais durante este  mês 
de Junho.

Vale lembrar que as ofertas du-
ram somente este mês até 10/07/2021 
com ofertas e descontos imperdíveis.

E sempre pensando no lado 
social além do atendimento, preços 
acessíveis e excelente promoções, a 
Megalar está participando da Cam-
panha de Inverno da F..A Colchões, 
que funciona da seguinte forma: para 
cada colchão comprado, a F.A. estará 
doando um acolchoado para os mais 
necessitados.

Embarques de 
suínos seguem 
positivos em 18,4%

Audiência pública debate a tecnologia e inovação no agronegócio paranaense. Gilson Abreu/AEN

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.colchaofa.com.br/
https://www.colchaofa.com.br/
https://www.colchaodepremios.com.br/
https://www.colchaodepremios.com.br/
http://www.lojasmegalar.com.br
http://www.lojasmegalar.com.br
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.lojasmegalar.com.br/
http://www.lojasmegalar.com.br
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Durante evento on-line 
realizado nesta quarta-feira, 09, 
a Copacol foi reconhecida pela 
empresa DSM por ações de sus-
tentabilidade em seus proces-
sos de produção animal através 
da incorporação de enzimas 
às dietas dos animais e que au-
xiliam na redução de gases de 
efeito estufa.

Ao todo, a Cooperativa 

Copacol recebe o Prêmio DSM de Copacol recebe o Prêmio DSM de 
SustentabilidadeSustentabilidade

Nesta terça-feira, 08, a Co-
pacol em parceria com o Sesco-
op/Pr realizou uma palestra para 
os membros dos Comitês Edu-
cativos com o foco na gestão da 
propriedade. O objetivo foi levar 
informações importantes sobre 
o gerenciamento das atividades 
rurais e incentivar o melhor pla-
nejamento, organização e con-
trole das atividades do ponto de 
vista financeiro.

Com base no Programa 
Gestão na Propriedade, já de-
senvolvido pela Cooperativa, 
os palestrantes Ivan Brustolin e 
Gilmar Mumber, apresentaram 
planilhas e subsídios que auxi-
liam os produtores na gestão das 
atividades, abordando assuntos 
como finanças, mercado, produ-
ção, recursos humanos, planeja-
mento de caixa, a importância 
e a necessidade de estoque de 
caixa, orçamento, balanço patri-
monial, entre outros temas.

Além disso, foram realiza-
das reflexões sobre capital imo-
bilizado, avaliação de resultados, 
tomada de decisões, evolução das 
atividades e sucessão familiar. “A 
gestão nunca para. Ela precisa ser 
entendida, analisada e planejada. 
Sempre precisamos fazer ajustes 
para que possamos alcançar os ob-
jetivos propostos”, destaca Gilmar.
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reduziu 62.218 toneladas de 
gás carbônico entre o período 
de 2019 e 2020, o que equivale 
o plantio de 1.611.450 árvores, 
a retirada de 25.924 veículos 
das ruas e o desligamento de 
2.202.522 lâmpadas.

Ao todo, 14 empresas 
foram premiadas pela DSM 
durante o evento. O Superin-
tendente de Produção, Irineu 

Dantes Peron, representou a Co-
pacol.

Logo após o anúncio da 
premiação para a Copacol, o 
diretor-presidente Valter Pitol 
deixou uma mensagem, através 
de um vídeo, sobre a buscar por 
alternativas que garantam um 
futuro sustentável.

“O desenvolvimento sus-
tentável sempre fez e continu-

ará fazendo parte da Copacol, 
pois ela está em nosso DNA. 
Não tem como uma empresa 
do agronegócio não buscar seu 
crescimento de uma forma que 
não seja sustentável. Por isso, a 
nossa atenção com tudo e com 
todos a nossa volta é diária. Essa 
premiação vem de encontro a 
tudo isso e somos gratos pela 
parceria de tantos anos com a 
DSM”, afirma Pitol.

Ao final, os instrutores in-
teragiram com os participantes 
e responderam algumas dúvi-
das dos produtores. Mais de 90 
membros dos Comitês Educati-
vos da Copacol acompanharam 
a palestra realizada através do 
Zoom e Youtube.

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

