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Confira a
vacinação de 
Cafelândia

São Paulo, 08 de julho de 2021 - 
Levantamentos da Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA) 
mostram que as exportações brasi-
leiras de carne de frango (conside-
rando todos os produtos, entre in 
natura e processados) totalizaram 

397,4 mil toneladas em junho, vo-
lume que supera em 16,2% ...

Rio Piquiri Rio Piquiri 
sempre sempre 
impressionou impressionou 
os viajantesos viajantes

Botão do Pânico disponível para todo o PR

História de Cafelândia
parte 4

Supercampo é tema de painel na Supercampo é tema de painel na 
Digital Agro Virtual 2021Digital Agro Virtual 2021

ABPA divilga 
alta nas 
exportações de 
frango e suínos

Em busca de prata, 
visitantes não sabiam que 
pisavam a riquíssima terra 
roxa do Oeste paranaense 

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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“Crianças de 4 anos devem,
obrigatoriamente, frequentar a escola” 
afirma SEMEC de Cafelândia

O município de Cafelândia, 
através da secretaria de Educação, 
orienta os pais dos alunos de 04 
anos (completos até 31/03/2021) 
que a matrícula na pré escola é 
obrigatória, mesmo no período de 
pandemia. “A Lei da obrigatorieda-
de da matrícula para crianças com 
quatro e cinco anos está vigente há 
cinco anos, porém, devido a pan-
demia e devido ao ano passado às 

O impacto global do coronavírus tem servido para uma pro-
fícua reflexão sobre o modo de existência individual e coletivo dos 
humanos no Planeta. Uma profusão de textos acadêmicos e não 
acadêmicos tratando desse tema surgiram desde os primeiros dias 
da pandemia, apresentando enfoques e perspectivas diversos que 
se alteraram, não só de autor para autor, mas também conforme a 
doença se espalhava e seus efeitos traziam insegurança diante do 
aumento do número de mortes e do abalo na economia mundial e 
na saúde mental, com distanciamento social forçado. Podemos ob-
servar reflexões que vão do otimismo de uma possível mudança no 
sistema econômico global, ao pessimismo, com a leitura de que es-
taríamos diante do prenúncio de uma catástrofe maior: a ambiental.

O filósofo italiano Franco Berardi (Bifo), por exemplo, afirma 
que “faz tempo que a economia mundial concluiu sua parábola ex-
pansiva, mas não conseguimos aceitar a ideia da estagnação como 
um novo regime a longo prazo. Agora o vírus semiótico está nos aju-
dando a fazer a transição para a imobilidade”. Ele, então, conclui que 
entramos em uma psicodeflação, uma desaceleração do modo de 
vida imposto pelo capitalismo contemporâneo. Bruno Latour, por 
sua vez, fala de um ensaio geral da crise de saúde, que deveria nos 
preparar para as mudanças climáticas.

De fato, a pandemia da Covid-19 impacta as relações sociais 
e econômicas e a subjetividade por elas produzida – e nos coloca a 
questionarmos a forma como lidamos com a natureza; o que faz ne-
cessário pensarmos o vírus não apenas como um simples elemento 
natural, mas também como um fenômeno sociotécnico, pois surge 
em Wuhan, na China, e na velocidade dos voos internacionais ele 
se espalha pelo mundo; político, porque a resposta que foi dada em 
cada país é muito diferente, inclusive com países, como o Brasil, que 
não deram resposta nenhuma; econômico, já que chega pelas pes-
soas que podem pagar pelos voos internacionais e vai se espalhar 
e atingir mais duramente as camadas mais pobres, que precisam se 
expor aos riscos para continuar trabalhando e não têm os mesmos 
meios para o tratamento médico.

Assim, o vírus nos coloca diante do espelho para que pos-
samos ver o limite, que talvez já ultrapassamos, da viabilidade do 
modo de vida que construímos. Modo que se estrutura a partir de 
duas grandes fraturas: uma que separa humanos e não humanos e 
outra que separa os humanos dos “menos humanos”.

Os humanos se separam dos não humanos de duas manei-
ras: por ruptura com os objetos técnicos, e com os objetos orgânicos 
não humanos. Isso em razão da racionalidade tecnocientífica instru-
mental estar entrelaçada à racionalidade econômica, o que resulta 
em uma espécie de lógica operacional que transforma tudo em obje-
to suscetível de manipulação, recombinação e reprogramação. Tudo 
se passa como se o planeta inteiro fosse um recurso para o capital e 
a tecnociência.

Diante disso, alguns teóricos colocam de uma maneira inte-
ressante que, hoje, nós batalhamos contra um vírus, quando, em ter-
mos de natureza, talvez, nós sejamos o pior vírus que existe. Onde o 
humano chega, ele destrói quase toda a vida existente.

A outra ruptura se dá entre aqueles que a ideia de humanida-
de moderna constituiu como humanos e aqueles menos humanos. 
Trata-se de uma ideia colonial que não admite outras humanidades 
senão essa humanidade tecnológica capitalista, que impõe como 
única forma possível de ser no mundo a forma individual de consu-
midor no mercado global.

O vírus semiótico, diferente do que afirma Bifo, não parece es-
tar freando a aceleração tecnológica das subjetividades individuais, 
mas nos oferece a oportunidade, mais uma vez, de mudarmos nossa 
relação entre humano e não humanos e entre as diferentes humani-
dades. Precisamos, como ensina o pensador indígena Ailton Krenak, 
pensar na Terra “não só na dimensão da subsistência e na manuten-
ção das nossas vidas, mas também na dimensão transcendente o 
que dá sentido à nossa existência”. Precisamos construir outros fu-
turos.

Anderson Marcos dos Santos, doutor em Sociologia, mestre 
em Direito, é coordenador adjunto e professor do mestrado 
em Direito da Universidade Positivo (UP). 

A pandemia e outros
 futuros

Vacinação em CafelândiaVacinação em Cafelândia

OPINIÃO

aulas serem totalmente a distância, 
alguns pais não realizaram a ma-
trícula dessas crianças que com-
pletaram 04 anos, porém, orienta-
mos que a mesma é obrigatória e 
deve ser realizada em Cafelândia 
no Cmei João XXIII”, orientou a 
secretária de Educação e Cultura, 
professora Rozane Pitol.  Ainda 
segundo a secretária, a matrícula 
precisa ser realizada. “A frequência 

na escola contribui para a melhoria 
na autonomia, concentração e so-
ciabilidade da criança e para bons 
resultados no desenvolvimento in-
telectual e sócio comportamental. 
Estudos mostram que os estímulos 
dados às crianças nos primeiros 
anos de vida contribuem para um 
aumento de conexões nervosas, 
que resultam em maior desenvol-
vimento do cérebro. Segundo os 
cientistas, até os quatro anos de ida-
de, a criança alcança uma atividade 
cerebral que jamais se repetirá. Isso 
faz com que essa seja a melhor eta-
pa da vida para o desenvolvimento 
de muitas habilidades e é no pré es-
cola que essas habilidades são de-
senvolvidas”, destacou a secretária.

Para matricular às crianças, 
os pais ou responsáveis podem 
se dirigir ao Cmei João XXIII 
com a certidão da criança, do-
cumentos pessoais do pai, mãe 
ou responsável legal da criança 
e comprovante de residência.

http://escritorioconsultec.com.br/
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Botão do Pânico disponível para todo o PR

Foi concluído nesta sema-
na o processo de expansão do 
dispositivo de segurança Botão 
do Pânico Paranaense e, a partir 
de agora, o mecanismo de defe-
sa de mulheres está disponível 
para todo o Estado através das 
161 Comarcas do Judiciário. A 
Lei Estadual 8.868/2016, que im-
plantou o botão no Paraná, é de 
autoria da deputada estadual e 
procuradora da mulher da As-
sembleia Legislativa do Paraná, 
Cristina Silvestri (Cidadania).

“Uma enorme conquista 
que irá ajudar a salvar a vida de 

milhares de mulheres. Fomos 
pioneiros há alguns anos ao 
lançarmos o botão de maneira 
física e agora inovamos nova-
mente, com o botão passando 
a funcionar de maneira digital 
e disponível em todos os muni-
cípios”.

O dispositivo digital está 
disponível através do App 190, 
da Polícia Militar, para mulheres 
que possuem medida protetiva 
de urgência e que recebem au-
torização do judiciário para o 
uso. Nestes casos, o dispositivo 
permanece vigente durante o 

período determinado pelo juiz 
ou juíza.

“O Botão do Pânico Parana-
ense representa uma medida 
de grande importância no en-
frentamento à violência contra 
a mulher e é fruto do trabalho 
conjunto, com apoio do Tribu-
nal de Justiça, Secretaria da Se-
gurança Pública, Secretaria da 

Justiça, Família e Trabalho, Cele-
par e Polícia Militar” relembrou a 
parlamentar, frisando que agora 
o desafio é levar às mulheres 
a informação de que elas po-
dem contar com o aparelho e, 
inclusive, podem solicitá-lo no 
momento da denúncia na dele-
gacia.

Atendimentos - Números do 
TJ-PR mostram que, em todo o 
Estado, são quase 30 mil mulhe-
res com medidas protetivas de 
urgência aplicadas pela Justiça, 
que poderão ser beneficiadas 
pelo projeto.

Segundo o Tribunal, vítimas 
que podem utilizar o botão po-
derão acionar o dispositivo mes-
mo que estejam em uma cidade 
diferente da que residem – con-
tanto que seja no Paraná. Caso 
a mulher esteja em outro Esta-
do e acione o Botão do Pânico 
Paranaense pelo App 190, não 
será possível a Polícia Militar do 
Paraná enviar uma viatura para 
atendimento, porém, buscará 
meios junto aos órgãos de Segu-
rança do Estado onde foi aberta 
a ocorrência.

Melhorias - Em reunião na 
Polícia Militar nesta semana, a 
deputada Cristina apresentou 
ao 1º Tenente Cleiton e Coronel 
Püsse sugestões de melhorias 
ao botão digital, como a acessi-
bilidade para mulheres com de-
ficiência visual.

“Esta foi uma demanda 
apresentada através das nossas 
reuniões com as vereadoras e 
Procuradorias da Mulher. No 
Comando, foram receptivos à 
proposta e entenderam a ne-
cessidade da função de libras, 
que já entrará em fase de estudo 
pela CELEPAR”.

Deputada Estadual Cristina Silvestri (Cidadania).

https://www.lojasmegalar.com.br/
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O Guairá foi povoado antes 
e principalmente por grupos in-
dígenas Guaranis, mas entre os 
rios Piquiri e Iguaçu há também 
registros espanhóis da presença 
de nativos da família linguística 
Jê – os Gualachos –, que tive-
ram contato com os primeiros 
viajantes europeus pela região, 
caso do português Aleixo Gar-
cia.

Na ilha de Santa Catarina 
desde 1516, já ambientado com 
os índios da região, Garcia ouviu 
relatos sobre uma fabulosa e 
distante serra de prata. Partindo 
em 1521 para uma aventura que 
o colocou na história como o 
“descobridor” do Paraguai, foi o 
primeiro viajante europeu a per-
correr o Oeste do Paraná. 

Seguindo o Caminho do 
Peabiru, que passava na Lapa, 
Palmeira e Castro, ali encontrou 
o ramal vindo de Cananeia. Se-
guiu “até o rio Tibagi, próximo de 
Ponta Grossa, e então para Oes-
te, passando pelos vales do Ivaí, 
Cantu e Piquiri, e pela margem 
esquerda deste chegando até as 
proximidades de Guairá” (Nival-
do Kruger, Paraná Central: A Pri-

meira República das Américas).
Alcançado o Rio Paraná, 

Garcia atravessou o Chaco e 
chegou à atual Cochabamba, na 
Bolívia. Esse feito, em 1524, deu-
-lhe a condição de primeiro eu-
ropeu a pisar em terras da região 
de Cafelândia e depois também 
dos Incas, dez anos antes do es-
panhol Francisco Pizarro. 

Cabeza de Vaca
Nas pegadas de Garcia, em 

dezembro de 1541 o chefe es-
panhol Alvar Nuñez Cabeza de 
Vaca chegava ao Rio Piquiri, cur-
so d’água que “desliza rumo aos 
precipícios, aos peraus”, segun-
do a poética descrição de Heitor 
Francisco Izidoro (Guarapuava: 
Das sesmarias a Itaipu):

– Tendo as nascentes nas 
proximidades do Cerro Verde 
(Guarapuava), o Rio Piquiri, que 
tem o seu curso orientado no 
quadrante Noroeste, com um 
desenvolvimento de pouco 
mais de trezentos quilômetros, 
rola a sua caudal entre serranias 
e paredões, espumando numa 
série de corredeiras, sendo Nhá 
Bárbara, a vinte quilômetros de 

sua foz, a única parte de águas 
mansas. 

Em suas margens, as terras 
roxas – o latossolo distrófico-ar-
giloso –espalham-se pelo Oeste 
com sua riqueza potencial con-
centrada a partir da decomposi-
ção da diábase.

Cabeza de Vaca testemu-
nhou sobre os Guaranis que 
eram criadores e bons lavrado-
res nessa terra tão rica, além de 
ótimos caçadores e pescadores: 
“Entre suas caças estão os por-
cos montanheses, veados, an-
tas, faisões, perdizes e codornas. 
Entre suas plantações, além da 
mandioca, milho e batata, figura 
o amendoim. Também colhem 
muitas frutas e mel”.

Pela estrada já aberta
A atual região Oeste do Pa-

raná pertencia à Espanha. Era 
a Província del Guairá, tendo 
como limites ao norte o Rio Pa-
ranapanema, ao sul o Iguaçu, a 
oeste o Rio Paraná e a leste as 
“serras do Guarairu”*, limitadas 
pelo Rio Tibagi.   

Na época dos jesuítas, o 
Guairá espanhol, desmembra-

Rio Piquiri sempre impressionou Rio Piquiri sempre impressionou 
os viajantes       os viajantes       
Em busca de prata, visitantes não sabiam que pisavam a riquíssima terra roxa do Oeste paranaense  

Cafelândia, a história - 4

O caminho do chefe espanhol Alvar Cabeza de Vaca: do Iguaçu ao Piquiri, muita diplomacia para transitar entre Guaranis e Kaingangues

do da Província do Rio da Prata 
no final do século XVI, era admi-
nistrado pelo Governo Geral do 
Paraguai, com sede em Assun-
ção, cidade iniciada em 1537 por 
Juan de Salazar de Espinosa.

Para chegar a Assunção, 
onde assumiu o governo da re-
gião, Cabeza de Vaca preferiu o 
roteiro do Peabiru, partindo de 
Santa Catarina e daí ao Paraguai, 
passando pelo vale do Piquiri.

Os viajantes, como tam-
bém depois Ulrich Schmidl em 
1552/53, utilizaram o caminho 

indígena, rico em ramais, de-
nominado Peabiru, que saía da 
costa do Atlântico e chegava ao 
Pacífico. Vários ramais origina-
ram estradas essenciais para a 
colonização. 

Guarairu, cacique indígena 
que veio de Santa Cruz de la 
Sierra para atrair índios à enco-
mienda espanhola de Vila Rica 
do Espírito Santo.

Por Alceu Sperança 
para Projeto Livrai-nos

https://www.facebook.com/Deltanaweb
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ABPA divulga alta nas exportações da ABPA divulga alta nas exportações da 
carne de frango em junhocarne de frango em junho

As exportações brasileiras 
de carne suína (considerando 
todos os produtos, entre in na-
tura e processados) alcançaram 
108,8 mil toneladas em junho, 
informa a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA). O 
número supera em 13,2% o re-
sultado alcançado no mesmo 
período de 2020, quando foram 
exportadas 96,1 mil toneladas.

Com o segundo melhor 
desempenho mensal da histó-
ria do setor (superado apenas 
por março deste ano, quando 
foram embarcadas 109,2 mil 
toneladas), as exportações de 
carne suína em junho geraram 
receita de US$ 270,2 milhões, 
número que é recorde histórico 

no levantamento mensal para 
o setor.  O resultado supera em 
36,5% o saldo das vendas de ju-
nho de 2020, com US$ 198 mi-
lhões.

No acumulado dos seis pri-
meiros meses de 2021, foram 
embarcadas 562,7 mil tonela-
das, volume 17,39% superior ao 
registrado no mesmo período 
do ano passado, quando foram 
exportadas 479,4 mil toneladas. 
Com isso, a receita das exporta-
ções entre janeiro e junho alcan-
çou US$ 1,349 bilhão, número 
25,4% superior ao alcançado no 
mesmo período de 2020, quan-
do foram registrados US$ 1,076 
bilhão. 

“O retorno da atividade eco-
nômica em várias regiões do 
mundo tem impactado posi-
tivamente as exportações do 
setor. A menor oferta em países 
concorrentes, como é o caso 
dos EUA, tem levado o Brasil a 
aumentar sua participação no 
comércio global de carne suína 
e, dadas as previsões, deve ser 
a tônica ao longo deste ano de 
2021”, avalia o diretor de merca-
dos da ABPA, Luís Rua.

A China segue como prin-
cipal destino das exportações. 
Em junho, importou 58,8 mil to-
neladas, volume 29,2% superior 
ao registrado no sexto mês de 
2020.  Outros destaques do mês 
foram o Chile, com 5,3 mil tone-
ladas (+45,4%), Vietnã, com 3,7 

Receita nas exportações de carne suína registram recordeReceita nas exportações de carne suína registram recorde

São Paulo, 08 de julho de 
2021 - Levantamentos da As-
sociação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) mostram que 
as exportações brasileiras de 
carne de frango (considerando 
todos os produtos, entre in na-
tura e processados) totalizaram 
397,4 mil toneladas em junho, 
volume que supera em 16,2% os 
embarques efetuados no sex-
to mês de 2020, quando foram 
embarcadas 341,9 mil tonela-
das.

Em receita, o saldo das 
vendas internacionais do setor 
em junho alcançou US$ 650,6 
milhões, desempenho 45,7% 
maior em relação ao realizado 
no mesmo período de 2020, 
com US$ 446,5 milhões.

No total das exportações 
do semestre, as vendas interna-
cionais de carne de frango che-
garam a 2,244 milhões de tone-
ladas, volume 6,53% maior em 

relação ao fechamento dos seis 
primeiros meses de 2020, com 
2,106 milhões de toneladas.  

Graças ao bom desempe-
nho das exportações, a receita 
em dólares alcançou US$ 3,476 
bilhões, resultado 10,6% supe-
rior ao realizado no primeiro se-
mestre de 2020, com US$ 3,144 
bilhões.

Entre os principais desti-
nos das exportações em junho, 
foram destaque neste mês a 
China (principal importador da 
carne de frango do Brasil), com 
56,5 mil toneladas importadas 
(-0,3% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020); Emirados Ára-
bes Unidos, com 30,1 mil tonela-
das (+76,1%), Japão, com 36,1 mil 
toneladas (+12,8%), África do Sul, 
com 27,7 mil toneladas (+38,9%), 
União Europeia, com 18,2 mil to-
neladas (+61,6%) e México, com 
16,2 mil toneladas (+624,1%).

Principal estado expor-
tador brasileiro, o Paraná em-

barcou em junho 143,2 mil to-
neladas (+4,82% em relação ao 
mesmo período de 2020).  Em 
seguida, Santa Catarina expor-
tou 92,6 mil toneladas (+29,15%). 
Em terceiro lugar, o Rio Grande 
do Sul embarcou 64,2 mil tone-
ladas (+24,99%).

“Houve uma alta generali-

Alta das importações de diversos destinos impulsionou crescimento da receita mensal em 45,7%

zada entre os principais impor-
tadores da carne de frango do 
Brasil, o que se refletiu no bom 
desempenho das exportações 
de junho. Ao mesmo tempo, 
também ocorreu uma notável 
elevação nos preços interna-
cionais, resultado da elevação 
das exportações para mercados 

importadores de produtos com 
maior preço médio, assim como 
do inevitável repasse de custos 
gerados pela alta dos custos 
de produção que hoje impacta 
a avicultura brasileira”, avalia 
Ricardo Santin, presidente da 
ABPA.

mil toneladas (+38,3%), Filipinas, 
com 2,8 mil toneladas (+371,2%) 
e Argentina, com 2,2 mil tonela-
das (+326,6%).

Entre os estados exportado-
res, Santa Catarina segue na li-
derança, com 55,5 mil toneladas 
exportadas em junho (+22,04%), 
seguida por Rio Grande do 
Sul, com 30,3 mil toneladas 
(+19,89%) e Paraná, com 13,3 mil 
toneladas (-11,29%).

“O mercado asiático e alguns 
países da América do Sul man-
tiveram demanda positiva so-
bre as exportações brasileiras, 
mantendo a previsão de cres-
cimento nas exportações para 
este ano. O bom desempenho 
das exportações tem contribuí-
do para reduzir os impactos dos 
custos históricos de produção”, 
analisa Ricardo Santin, presi-
dente da ABPA.

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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O comércio online é uma 
realidade também no agronegó-
cio. Um estudo recente com 504 
produtores rurais realizado pela 
Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas) e 
Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), mostra que 

Supercampo é tema de painel na Supercampo é tema de painel na 
Digital Agro Virtual 2021Digital Agro Virtual 2021

Os produtores que são 
atendidos na mais nova Uni-
dade de recebimento e arma-
zenagem de grãos da Copacol, 
adquirida recentemente, na 
comunidade de Bom Princípio, 
município de Toledo, participa-
ram de uma live, onde a direto-
ria da Copacol, apresentou todo 
o trabalho realizado pela Coo-

perativa na área agrícola e nas 
integrações.

O diretor-presidente, Val-
ter Pitol, apresentou também os 
atuais números e as projeções e 
metas de crescimento para os 
próximos anos, além de dar as 
boas-vindas aos produtores que 
estão se associando à Coopera-
tiva. “A nossa filosofia de coope-

40% dos agricultores realizam 
algum tipo de transação comer-
cial por meios digitais.

Para atender à essa de-
manda, nasceu em 2020 a pla-
taforma digital Supercampo, 
união de 12 cooperativas do 
Brasil com mais 80 mil coope-
rados. A solução visa fornecer 

Evento mostra atuação da Copacol Evento mostra atuação da Copacol 
aos produtores de Bom Princípioaos produtores de Bom Princípio

preços competitivos em itens 
de lojistas selecionados, além 
de conveniência e créditos para 
futuras compras (cashback). 
Atualmente, estão disponíveis 
no catálogo de mais de 29 mil 
produtos.

“A Supercampo é uma 
plataforma de compras on-line 

onde os cooperados podem 
encontrar itens agrícolas e agro-
pecuários com preços diferen-
ciados e que muitas vezes não 
estão disponíveis na sua cidade 
ou região. Somos um ecossiste-
ma cooperativista digital que 
conecta as principais oportu-
nidades do mercado com as 
demandas do agronegócio. A 
plataforma está em constante 
evolução e todos os dias temos 
novos lojistas parceiros interes-
sados em participar, aumentan-
do as ofertas de produtos para 
melhor atender a demanda dos 
nossos cooperados”, destaca 
Ronald Eikelenboom, Diretor de 
Operação da Supercampo.

No dia 15 de julho a Super-
campo será tema de painel da 
4ª edição da Digital Agro, evento 
que terá abertura oficial dia 12. O 
evento promove discussões so-
bre temas que visam ampliar a 
capacidade produtiva da agro-
pecuária de maneira sustentá-
vel e tecnológica. A transmissão 
poderá ser conferida em https://

evento.digitalagro.com.br/. A or-
ganização da Digital Agro é da 
Frísia Cooperativa Agroindus-
trial, com curadoria técnica da 
Fundação ABC e apoio do Go-
verno do Paraná.

SUPERCAMPO

A Supercampo é um 
marketplace que reúne milha-
res de produtos voltados ao 
segmento do agronegócio. Com 
perfil totalmente cooperativis-
ta, visa atender as principais 
demandas das cooperativas e 
de seus cooperados, gerando 
valor com serviços de qualida-
de, segurança e agilidade. Atu-
almente, a plataforma atende 
mais de 80 mil cooperados e 
tem como sócias as cooperati-
vas paranaenses Agrária, Capal, 
Castrolanda, Coopertradição, 
Copacol, Frísia, Integrada e Lar, 
as catarinenses Cooperalfa e 
Coopercampos, a gaúcha Cotri-
jal e a paulista Coplacana. Mais 
informações estão disponíveis 
no site www.supercampo.com.
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rativismo é procurar atender da 
melhor forma possível o nosso 
cooperado. Temos nossas inte-
grações com o objetivo de dar 
mais oportunidade ao associa-
do. Somos uma Cooperativa 
genuinamente paranaense e 
temos a satisfação de recebê-los 
como cooperados. Trabalhan-
do juntos só temos a crescer, de-
senvolver e criar oportunidade 
para todos”.

O diretor vice-presidente, 
James Fernando de Morais e o 
diretor secretário, Silvério Cons-
tantino, também se apresenta-
ram, bem como o superinten-
dente da área agrícola, Rubem 
Marco Salles Santos e o gerente 
da Unidade, Cleiton Lazarini.

Mauro Pessoto, produtor 
do município de Santa Tereza 
do Oeste, novo cooperado a 
atendido na Unidade, espera 
bons resultados com a parceria.

“Estou me tornando co-
operado da Copacol por várias 
razões, pois vejo que as vanta-
gens são para ambas as partes e 
também pensando em um futu-
ro melhor para minha família”, 
disse o produtor.

Valter Pitol, presidente da cooperativa de Cafelândia

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

