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Paraná muda estratégia de distribuição e 
pretende vacinar 80% da população até agosto

O Paraná prevê vacinar 80% 
da população em geral acima de 18 
anos com a primeira dose contra a 
Covid-19 até o dia 31 de agosto. O cro-
nograma foi estabelecido a partir da 
necessidade de acelerar a imuni-
zação simultânea dos municípios, 
garantindo que possíveis diferen-
ças nas faixas etárias em razão da 
cobertura dos grupos prioritários 
sejam equalizadas.

A nova estratégia estabele-
cida pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) na distribuição das do-
ses vai superar essa diferença com 
relação aos grupos prioritários já 
nos próximos envios, que incluem 
as 439,3 mil vacinas recebidas nesta 
quinta-feira (24).

Trata-se de “desequilibrar 
a distribuição” para reequilibrar a 
imunização nas faixas etárias, o que 
será feito pelas equipes técnicas da 
pasta, levando em consideração as 
previsões de novas doses e o que já 
foi aplicado. Dessa maneira, cidades 
que ainda não conseguiram baixar 
a faixa etária o farão de maneira 
mais célere, alcançando aquelas 
que já conseguiram vencer as previ-
sões do calendário de imunização.

A decisão foi pactuada na 
3ª Reunião Ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite do Paraná 
(CIB/PR) nesta quarta-feira (23), com 
a participação do Conselho de Se-
cretários Municipais de Saúde (Co-
sems).

“É um momento histórico, 
porque após o término dos grupos 
prioritários, colocaremos de forma 
proporcional e isonômica, a distri-
buição das vacinas para a popula-
ção de 18 a 59 anos, fazendo com 
que a população em geral possa re-
ceber ao menos a primeira dose de 
forma mais rápida e efetiva”, disse o 
secretário de Estado da Saúde, Beto 
Preto.

Média de vacinação em ju-
nho é a mais alta desde o início da 

campanha
4 milhões de paranaenses já 

receberam a primeira dose contra a 
Covid-19

PREVISÃO – Considerando 
a estimativa de doses, com base 
na média de envio do Ministério 
da Saúde de ao menos um lote por 
semana ao Paraná, o Estado preten-
de igualar a vacinação em todos os 
399 municípios até o final de agosto, 
atingindo pelo menos 80% da popu-
lação adulta.

A estratégia prevê, dessa 
maneira, que apenas 20% da popu-
lação geral acima de 18 anos pre-
cise ser vacinada em setembro, o 
que pode possibilitar inclusive um 
adiantamento do calendário do 
Governo do Estado, previsto para o 
final daquele mês.

“Pretendemos com essa 
nova estratégia promover equidade 
e também igualar a cobertura vaci-
nal na população geral em todos os 
municípios. Essa é uma ação que já 
esperávamos dentro do Plano de 
Vacinação do Paraná com o único 
objetivo de avançar na vacinação e 
imunizar o maior número de para-
naenses no menor tempo”, afirmou 
o diretor-geral da Secretaria de Esta-
do da Saúde (Sesa), Nestor Werner 
Junior.

Com apoio do Estado, con-
sórcio vai adquirir medicamentos 
do kit intubação

EXEMPLOS – Um exemplo 
desta diversidade do perfil demo-
gráfico é na população portuária. 
O Plano Estadual de Vacinação es-
tima que 9.627 pessoas estivessem 
elencadas neste grupo, e, embora a 
estimativa deste público esteja sen-
do revista, o número não deve pas-
sar de 13 mil profissionais. Segundo 
o Vacinômetro, 11.733 doses já foram 
aplicadas em portuários no Paraná. 
Destas, mais de 92,2%, 10.819 doses, 
foram registradas somente em Pa-
ranaguá, no Litoral do Estado, onde 
fica localizado um dos terminais da 
empresa pública Portos do Paraná, 

Nova diretoria da CIPA é 
empossada em Cafelândia

Foram empossados nesta quin-
ta-feira (24) a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA – do 
município de Cafelândia. A posse 
aconteceu na sede do auditório da 
prefeitura municipal de Cafelândia 
e contou com a presença do pre-
feito municipal, Culestino Kiara; 
do secretário de Administração e 
Planejamento, do atual presidente 
da CIPA, Paulo Sérgio Moreira e do 
presidente eleito, Renato Bernardi-
ni de Cristo.

A CIPA tem como objetivo a 
prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo 

a tornar compatível permanente-
mente o trabalho com a preserva-
ção da vida e a promoção da saúde 
do trabalhador. “Quero agradecer o 
trabalho prestado pelo Paulo e por 
todos os cipeiros e quero desejar 
um bom trabalho à nova diretoria 
e dizer que a administração está à 
disposição para ajudar a Comissão”, 
enfatizou o prefeito, Culestino Kia-
ra.

A posse aconteceu no auditó-
rio com todos os cuidados e proto-
colos exigidos devido à pandemia 
do novo Coronavírus. “Foi um ano 
atípico, devido à pandemia, mas 

Em “O mito de Sísifo”, Albert Camus alega que a questão crucial da filo-
sofia é: vale a pena para o ser humano, ao constatar a realidade que se lhe ofe-
rece, viver? Ou seria melhor matar-se? O existencialista francês é enfático ao 
afirmar que o suicídio não é o caminho para fugir do sofrimento. Isso porque 
buscar a morte é imaginar que algo pode ser melhor que a vida; é ter esperan-
ça de que a dor acabará. Ora, a esperança já não nos cabe, mas sim o absurdo. 

Há pouco mais de um ano, surgia como antagonista da narrativa 
humana o novo coronavírus. Dentre todos os problemas pelos quais nós, 
brasileiros, temos passado nos últimos tempos, jamais se poderia crer que a 
Covid-19 chegaria para tomar cena e, como numa novela das nove em que a 
audiência está em queda, mudasse completamente o enredo para clamar por 
uma atenção que estava voltada a uma figura malfazeja, deselegante e nada 
carismática. Como se tal épico às avessas pudesse piorar, esse personagem, 
com medo da deposição, decidiu aliar-se à trama do novo vilão. Desde então, 
nossas vidas, de cinza, chegaram ao extremo breu. Sozinhos no escuro, qual 
bichos-do-mato. 

No início, o histórico cristão, o romantismo, o excesso de literatura 
distópica de má qualidade nos fez pensar que a chama da comunhão, o amor 
entre os semelhantes e a coragem nos salvariam do mal que nos rondava. Mas 
não tardamos a perceber que os tentáculos daquilo que enfrentamos eram 
compostos por muitos mais do que supúnhamos, uma evolução antropomór-
fica de Cthulhu, o horror que nem Lovecraft poderia criar.

Mas não se trata apenas de descrença, já que a fé, a esta altura, é pura 
ignorância. Simplesmente a vida como ela é. E agora? Não adianta querer 
morrer em um mar de lágrimas. Não adianta querer fugir no cavalo amarelo. 
O que nos sugere então Camus sobre vivermos embebidos no licor venenoso 
da trágica condição humana? Resistir. Foi o que fez Sísifo, ao ser condenado a 
carregar aquela pedra pela eternidade, afinal, “não há destino que não se su-
pere com o desprezo”.

Imaginemos a insatisfação dos ególatras deuses do Olimpo ao verem 
sua criatura negando-se a sofrer com o castigo que lhe impuseram. Falcão, 
ex-líder do grupo O Rappa, grita a essência do homem absurdo camuniano, 
sua vontade era de “explodir”, ele “ia explodir, mas eles não vão ver os meus 
(os nossos) pedaços por aí”. Enquanto resistirmos, eles, esses abutres que hoje 
nos rodeiam, passarão. 

Viver no absurdo é constatar a realidade e enfrentá-la. Da maneira 
que quiser, mas enfrentá-la. No meu caso, opto pelo que sugeriu o agora sau-
doso Paulo Gustavo, rindo. Assim como Sísifo despertou a ira dos deuses 
que não o puderam vencer nem mesmo com a pena eterna, nos meus (nos 
nossos) algozes desejo identificar o semblante rancoroso dos que, ao desco-
brirem que o mundo, apesar de suas enfadonhas tentativas, um dia (não sei 
quando) voltará a ser uma mistura de cores, culturas, valores, risos e vidas que 
eles tanto julgam degenerados. A essas pedras, no caminho e sobre nossas 
costas, deixo o meu mais mordaz e singelo riso de deboche, porque sei que, 
apesar delas, amanhã é outro dia. 

Mateus Senna Favero é professor e corretor de Redação do Ensino 
Médio do Colégio Positivo.

Intertextos para 
dias melhores

mesmo assim conseguimos fazer 
um bom trabalho e acreditamos 
que a nova diretoria estará dando 
prosseguimento ao trabalho ini-
ciado”, destacou Paulo Sérgio, na 
transmissão do cargo. Já o presiden-
te empossado, Renato, agradeceu 
à presença dos participantes, bem 
como a indicação e destacou que 
estará desenvolvendo um trabalho 
em conjunto com a Administração. 
Foram empossados ainda Rodrigo 
Accordi como vice presidente e 
Carlos Nunes como secretário.

o que ajudou o município a atingir 
faixas etárias mais jovens mais rapi-
damente.

Ainda segundo o Plano, a 
estimava de indígenas no Estado 
era de 10.617 pessoas. Os dados 
mostram que 18.378 doses foram 

aplicadas neste público e 14,8% dos 
registros são do município de Nova 
Laranjeiras, na região Centro-Sul do 
Paraná, com 2.729 doses, o que tam-
bém ajudou a prefeitura daquela 
cidade a ampliar a vacinação para 
mais faixas etárias.

O presidente do Cosems e 
secretário municipal de saúde de 
Mangueirinha, Ivo Leonarchik, des-
tacou que a estratégia trará equilí-
brio. “Quando começamos com a 
vacinação dos indígenas em Man-
gueirinha conseguimos uma arran-
cada espetacular nos números, por-
que temos aproximadamente 2 mil 
indígenas entre 17 mil habitantes, e 
agora a tendência é de diminuir na 
faixa etária, estamos em 52 anos”, 
disse.

Paraná ativa mais 25 leitos 
exclusivos para Covid-19 em Jan-
daia do Sul

O presidente também in-
dicou a aprovação da entidade so-
bre a decisão da pasta. “Não tenho 
dúvidas que teremos muito êxito 
nesse encaminhamento (da nova 
metodologia), levando as doses na 
mesma proporção a todos os mu-
nicípios do Paraná, por parte do 
Cosems acolhemos a decisão dian-
te de uma avaliação técnica já reali-
zada, somos totalmente favoráveis. 
Vamos ter a mesma empatia da 
Capital até o menor município do 
Estado”, afirmou.

VEJA AQUI CALENDÁRIO 

O calendário de vacina-
ção anunciado na semana 
passada pelo Governo do 
Estado para a aplicação 
da D1 na população acima 
de 18 anos até o dia 30 de 
setembro está mantido.Sicoob completa 3 anos de atividades Sicoob completa 3 anos de atividades 

em Nova Auroraem Nova Aurora
Em crescente evolução, o Pon-

to de Atendimento ao Cooperado 
do Sicoob Médio Oeste em Nova 
Aurora está comemorando três 
anos de atuação no município e na 
microrregião.

“É importante destacar a evo-
lução significativa que o Sicoob está 
tendo em Nova Aurora e a confian-
ça da comunidade depositada na 
cooperativa. Estamos muito felizes 
pelos resultados alcançados. Dis-
pomos de uma estrutura excelente, 
de um atendimento com qualidade 
e de produtos e serviços que aten-
dem da pessoa física ao agronegó-
cio, primando sempre pela quali-
dade dos serviços aqui oferecidos. 
A credibilidade que a cooperativa 
alcançou nestes três anos se deve 
ao compromisso que o Sicoob tem 
com a comunidade, alinhado aos 
princípios e valores que norteiam o 
cooperativismo, como transparên-
cia, respeito, comprometimento e 
solidariedade”, enalteceu o gerente 

do Sicoob Lélio Cavalcante.
Além de Nova Aurora, a coo-

perativa Sicoob Médio Oeste conta 
com uma unidade em Cafelândia, 
Jesuítas, Tupãssi, Assis Chateau-
briand, Formosa do Oeste e em bre-
ve no estado do Mato Grosso do Sul. 

O Sicoob integra o maior sistema 
financeiro cooperativista do Brasil, 
oferece uma gama de produtos e 
serviços para pessoa física, pessoa 
jurídica e ao agronegócio.

Gerente do Sicoob  em Nova Aurora Lélio Cavalcante com equipe

OPINIÃO

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=113183&tit=Governo-do-Estado-divulga-calendario-de-vacinacao-contra-a-Covid-19-para-populacao-em-geral
https://www.lojasmegalar.com.br/
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Casos de dengue continuam Casos de dengue continuam 
aumentando no Oeste do Paranáaumentando no Oeste do Paraná

No início do mês de junho, o 
Paraná chegou a 21.956 casos de 
dengue, de acordo com boletim 
divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa). O perí-
odo epidemiológico analisado 
começou em agosto de 2020 e 
continua até o final de julho de 
2021. Londrina foi a região que 
mais contabilizou casos da do-
ença nesse período. 

Até a última terça-feira (22), 
24.365 notificações foram con-
firmadas no estado, com 296 
casos severos e 28 óbitos. 

Um relato mais próximo da rea-
lidade histórica do que se poderia 
chamar de “milagre cafelandense” 
precisa incluir diversas linhas de 
pesquisa, das quais será preciso 
abordar pelo menos estes cinco 
tempos históricos:

1) Pré-história, o Oeste espa-
nhol e os bandeirantes

2) Obrages e brasiguaios  
3) Cafeicultores frustrados, 

mas combatentes vitoriosos
4) O distrito que Cascavel ja-

mais quis perder  
5) Famílias pioneiras, Luiz 

Luíse e o cooperativismo
Narrar a história de Cafelândia 

somente por um dos cinco ângulos 
ou minimizando algum deles em 

favor de outros seria injusto e uma 
desconsideração com os pioneiros 
e seus descendentes.

Horticultores e ceramistas
Começando pelos índios, há 

cerca de 4.000 anos, com o clima se 
tornando mais quente e úmido, as 
florestas de araucária já em expan-
são e as áreas de campos e estepes 
diminuindo, aparecem os primeiros 
vestígios da ação humana na região.

São sinais de horticultores e ce-
ramistas coletados no território atu-
almente compreendido pelo Estado 
do Paraná, assinalados como prove-
nientes da tradição Itararé-Taquara. 
Há dois mil anos já aparecem assen-
tamentos de origem Tupiguarani, 

segundo Claudia Inês Parellada, em 
Arqueologia do Vale do Rio Piqui-
ri, Paraná: Paisagens, Memórias e 
Transformações.

Surge logo a questão: por que 
alguns historiadores se referem aos 
índios Guaranis como os primeiros 
moradores de Cafelândia e região, 
enquanto outros mencionam os 
Kaingangues, inimigos históricos 
dos Guaranis?

O capitão Guzman
Só o desdobramento da histó-

ria regional permitirá responder 
completamente a essa pergunta, 
mas cronologicamente os Guaranis 
foram os primeiros a ser claramen-
te indicados como tendo vivido no 
Oeste paranaense.

A existência de aldeias Guaranis 
localizadas ao longo dos rios Piquiri 
e Paraná é mencionada pelo menos 
desde Ruy Diaz de Guzman, o capi-
tão paraguaio que em 1589, por mo-
tivos estratégicos, mudou a cidade 
espanhola de Villa Rica para a foz 
do rio Corumbataí, que deságua no 
Rio Ivaí.

É indiscutível, portanto, que os 
primeiros foram os índios Guara-
nis. Fica a discutir, com base nas 
informações históricas vindouras, 
porque os Kaingangues são citados 
como habitantes primitivos da re-
gião.

Piquiri, a primeira estrada

Quem veio primeiro?       Quem veio primeiro?       
Alguns historiadores afirmam que os primeiros moradores eram índios 
Guaranis. Outros alegam que foram seus inimigos, os Kaingangues

Cafelândia, a história - 2

Suspeita-se, por este mapa holandês, que em 1552 Ulrich Schmidel passou pelo Vale do Piquiri a caminho do 
Atlântico

No Oeste do estado, os casos 
começaram a se intensificar. Na 
mesma terça-feira, Cafelândia 
confirmou 256 casos no municí-
pio, mostrando um índice eleva-
do de infestação. A informação 
foi repassada pela Secretaria de 
Saúde, através do setor de Epi-
demiologia, que mostrou ainda 
709 notificações, 390 casos ne-
gativos, e 73 exames que aguar-
dam o resultado.

Segundo o responsável pelo 
setor de Endemias, Anderson 
Luiz Alves Almeida, os índices 

de dengue em Cafelândia não 
estão mudando no inverno, 
período que normalmente se 
registra menos casos devido ao 
clima frio. 

Assis Chateaubriand divul-
gou um novo boletim dos casos 
dengue no município na quarta 
(23). Eram 65 casos positivos até 
então e, no novo boletim, o nú-
mero chegou a 66, ou seja, um 
novo caso na última semana.

Até o momento foram con-
tabilizadas 348 notificações, e o 
boletim ainda traz informações 
de que 6 estão sendo investi-

gadas e 276 deram negativos. 
Mesmo com o número relativa-
mente baixo de casos, a quan-
tidade de larvas encontradas 
pelos Agentes de Endemias nos 
quintais tem aumentado nas úl-
timas semanas. Segundo infor-
mações, os focos encontrados 
são fáceis de serem removidos 
pelos moradores, mas estes aca-
bam não fazendo a sua parte. 
Muitas pessoas já foram notifi-
cadas e multas foram aplicadas.

Durante essa semana ainda 
foram confirmados 54 casos em 
Nova Aurora e três novas notifi-
cações em Cascavel. Neste últi-
mo município, os casos foram 
registrados nos bairros Santa 
Felicidade, Neva e Santa Cruz. 
Levando em conta o atual ano 
epidemiológico, foram registra-
dos 130 casos em Cascavel até o 
momento. 

As autoridades municipais 
continuam chamando a aten-
ção da população para os cuida-
dos necessários a serem manti-
dos no combate ao mosquito da 
dengue. A medida mais impor-
tante a ser adotada é a conscien-

tização. O Aedes Aegypti é um 
vetor principalmente domésti-
co, a maior parte da transmissão 
da dengue se dá dentro de casa. 

Dicas de prevenção contra a 
dengue

• Tampar os tonéis e cai-
xas d’água;

• Manter calhas sempre 
limpas;

• Deixar garrafas e reci-
pientes com a boca para baixo;

• Limpar semanalmente 
ou preencher pratos de vasos 
de plantas com areia;

• Tampar as lixeiras;
• Limpar os ralos e colo-

car tela;
• Manter lonas para ma-

teriais de construção e piscinas 
sempre esticadas para não acu-
mular água. 

*Com informações das Pre-
feituras Municipais de Cafelân-
dia, Assis Chateaubriand, Nova 
Aurora e Cascavel, e da Agência 
Einstein. 

Giovanna Trevelin

Se a história atual já é repleta de 
controvérsias, é compreensível que 
apesar de haver ampla documenta-
ção sobre o passado nem toda ela 
é organizada e coerente para evitar 
as divergências nas narrativas his-
tóricas. Uma boa seleção de fontes 
e a checagem criteriosa dos dados 
controversos são necessárias.

Além de esclarecer quem veio 
primeiro – os Guaranis ou os Kain-
gangues, sem desprezar nem a pre-

sença anterior dos primeiros nem a 
participação posterior dos últimos 
no desbravamento –, há também 
divergências quanto ao significado 
do nome do Rio Piquiri, que com o 
Iguaçu compreende a maior parte 
da região que se considera Oeste do 
Paraná.

O Rio Piquiri foi a primeira “es-
trada” dos tempos primitivos. Por 
ele ou seguindo suas margens os 
jesuítas, bandeirantes, mateiros, mi-
litares e exploradores a serviço da 
ciência conheceram a região de Ca-
felândia e municípios vizinhos, deri-
vados inicialmente de Guarapuava, 
depois de Foz do Iguaçu, Guaíra e 
Cascavel.

Lambaris ou o paraíso?
Desde a sua nascente, na serra 

de São João, a Noroeste de Guarapu-
ava, até a foz, no Rio Paraná, o Piquiri 
viaja por um percurso de 560 km. 

Há suposições de que o nome 
Piquiri signifique “rio de muitos 
lambaris (ou dos peixes pequenos)”, 
segundo Eduardo de Almeida Na-
varro (Dicionário de Tupi Antigo: a 
Língua Indígena Clássica do Brasil).

Tem origem no Tupi antigo pi-
kyry, pela composição de pikyra 
(peixe miúdo) e y (rio). No entanto, 
é bem provável que “Piquiri” (tam-
bém citado em textos diversos 
como Pequiri ou Piqueri) tem ori-
gem no nome que os índios davam 
a uma ampla região do interior do 
Paraná: Paiquerê.

Palavra igualmente de origem 
indígena, Paiquerê se traduz literal-
mente como “campo em cima da 
serra”, mas os portugueses entende-
ram ter o significado que os gregos 
davam aos campos elísios (paraíso 
celeste).

Chamando ou não o rio de Pi-
quiri ou Paiquerê, os primeiros gru-
pos ceramistas teriam alcançado 
seu vale há cerca de dois mil anos, 
de acordo com a arqueologia.

Alceu A. Sperança – Projeto Li-
vrai-Nos!

TCE-PR ajuda em investigação da Polícia TCE-PR ajuda em investigação da Polícia 
Civil sobre fraudes em licitaçõesCivil sobre fraudes em licitações

Uma operação policial de-
sencadeada nesta quinta-feira (24 
de junho) pela Polícia Civil em São 
José dos Pinhais (Região Metropoli-
tana de Curitiba) conta com o apoio 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR).

A Operação Ruptura objetiva 
verificar possíveis fraudes em lici-
tações e adulterações de produtos, 
como álcool em gel, praticadas 
pelos suspeitos. Com relatórios 
técnicos repassados pelo TCE-PR, 
os policiais apuraram que as três 
empresas investigadas fraudaram 
procedimentos licitatórios muni-
cipais para a aquisição de testes 
voltados ao diagnóstico de câncer 
de próstata - produtos para os quais 
as firmas não possuem autorização 
de comercialização.

Também com base em dados 
fornecidos pelo Tribunal de Con-
tas, foi possível apurar que ao me-
nos uma das empresas participa de 
licitações desde 2013, sempre nas 

mesmas prefeituras e autarquias. 
Agora, esses certames deverão ser 
investigados individualmente, em 
inquéritos à parte.

Mais detalhes da ação policial 

serão repassados pela Polícia Civil 
do Paraná.

 Toyota Yaris

           
0km  

Adquira sua cota

de consórcio e concorra a um

Ganhe um cupom a cada cota de R$5mil à R$50mil!
Válido para aquisições de 14/06/2021 à 30/12/2021.

Consulte o regulamento no site: premiado.consorciounicoob.com.br

https://www.facebook.com/CafeGostoBom
https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
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Uma união vencedora 
dentro e fora de campo vai con-
tinuar ainda mais forte. A Co-
pacol e o Athletico Paranaense 
renovaram parceria pela quarta 
vez consecutiva. Duas grandes 
marcas do nosso estado, que se-
guem lado a lado em uma traje-
tória de grandes conquistas. 

Ao longo desses anos, o 
Athletico Paranaense fortale-
ceu sua marca no cenário inter-
nacional, com títulos nacionais, 
continentais e intercontinen-
tais. E a Copacol reforçou sua 
presença em todos os cantos 
do Brasil e em mais de 70 países 
pelo mundo, levando a milhões 
de famílias alimentos de quali-
dade, produzidos por mais de 
6,2 mil cooperados, 16 mil cola-
boradores. 

A Copacol esteve ao lado 
do Furacão nas conquistas do 
tricampeonato estadual 2018-
2019-2020, da CONMEBOL Sul-
-Americana 2018, da Levain Cup 
2019 e da Copa do Brasil 2019. 
Sua marca está para sempre 
na história do clube, registrada 

Copacol e Athletico Paranaense renovam Copacol e Athletico Paranaense renovam 
parceria por mais uma temporadaparceria por mais uma temporada

A cada semana a Copacol divulga em seu 
programa de rádio, Estação Copacol, os nomes 
dos avicultores que se destacam neste período. 
Esta é uma forma de reconhecer o trabalho de-
senvolvido por esses produtores, juntamente 
com seus colaboradores durante a permanência 
do lote de aves em suas propriedades.

Na última semana, de 14 a 19 de junho, os 
avicultores que se destacaram foram os seguin-
tes:

Em primeiro e segundo lugar fico o coo-
perado do município de Corbélia, Pedro Afonso 
Pereira. Para chegar a primeira posição da sema-
na ele obteve 450 pontos de IEP (Índice de Efici-
ência Produtiva), pontuação essa obtida em seu 
aviário 1. Já no aviário 2 ele obteve 445 pontos, 
pontuação esse que lhe garantiu a segunda colo-
cação da semana.

Além da expressiva pontuação, o peso 
médio das aves ficou em 3.201 Kg, conversão ali-
mentar de 1.609 Kg e um crescimento diário de 
74.44 gramas.

Esses excelentes índices proporcionaram 
ao produtor, um a remuneração histórica que 
chegou ao valor de R$ 1,76 por cabeça de aves.

Para chegar a esses excelentes resultados 
em seus dois aviários, ele contou com a ajuda dos 

seus colaboradores, Adriano e Rober-
to. Durante a permanecia do lote de 
aves nos galpões, Pedro Afonso, bem 
como seus colaboradores receberam 
o apoio da equipe técnica da Copa-
col, composta pelo médico veteriná-
rio, Wagner e o extensionista Motter.

Em terceiro lugar ficou o pro-
dutor Carlos Lourenço de Araújo, do 
município de Formosa do Oeste, com 
439 pontos.

Para o campeão e vice-cam-
peão da semana, Pedro Afonso Pe-
reira, o bom resultado que veio em 
duplicidade, ou seja, nos aviários 1 e 2, 
é fruto de muito trabalho e dedicação 
dos seus colaboradores, da boa assis-
tência técnica da Cooperativa e todos 
as pessoas que estão envolvidas no 
processo da avicultura da Copacol.

Ele agradece aos seus colabo-
radores pelo empenho e dedicação 
no dia a dia com as aves, e a equipe 
técnica que o atende, o extensionista 
Motter e o médico veterinário Wag-
ner.

nas lembranças desses grandes 
triunfos rubro-negros. 

Também acompanhou 
o clube em resultados expres-
sivos das Categorias de Forma-
ção. Com a marca da Copacol 
na camisa, os jovens talentos 
rubro-negros chegaram às deci-
sões dos últimos Campeonatos 
Brasileiros Sub-17 e Sub-20. 

Com a renovação, a mar-
ca Copacol seguirá nas omopla-
tas dos uniformes do Athletico 
em 2021. E continuará presente 
em uniformes de treinos e via-
gens, transmissões da Furacão 
Live, plataformas digitais do clu-
be, placas e LEDs de campo nos 
jogos do Campeonato Brasileiro, 
placas no centro de treinamen-
tos, telão do estádio e backdrop 
de entrevistas. 

Além disso, a Copacol 
seguirá sendo parte importan-
te na alimentação dos atletas 
do Furacão, oferecendo sabor 
e qualidade nutricional para 
o dia a dia de treinamentos e 
competições. Um combustível 
essencial para o desempenho 

Pedro Afonso conquista a primeira Pedro Afonso conquista a primeira 
e segunda colocação da semana na e segunda colocação da semana na 
avicultura da Copacolavicultura da Copacol

do Athletico nos gramados. 
Os produtos Copacol 

também estão nas refeições dos 
funcionários do clube, no CAT 
Alfredo Gottardi. E assim que for 
possível o retorno do público 
aos estádios, a torcida athletica-
na poderá reencontrar o sabor 
dos tradicionais hot-dog e cho-
ripan Copacol nas lanchonetes 
da Arena da Baixada. 

Para o Athletico Parana-
ense, a renovação dessa par-
ceria é mais um triunfo que o 
clube e a Copacol conquistam 
lado a lado. “É o prosseguimento 
deste projeto vencedor, com a 
união de duas instituições que 
sempre buscam a excelência e 
o crescimento de suas marcas. 
Copacol e Athletico seguem jun-
tos, em busca de novas e gran-
des conquistas”, afirma Mauro 
Holzmann, diretor comercial 
e de relações institucionais do 
Athletico Paranaense. 

A Copacol também ce-
lebra a renovação da parceria. 
“É satisfatório fazer parte da 
história do futebol paranaense, 

estar ao lado do Athletico Para-
naense e celebrar as conquis-
tas. A Copacol coopera dentro 
e fora de campo, levando para 
milhões de consumidores nos-

sa essência e incentivando o es-
porte. Esperamos mais um ano 
de talento em campo e muitas 
vitórias”, afirma Valter Pitol, dire-
tor-presidente da Copacol.

http://www.cafelandia.pr.gov.br/

