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História de Cafelândia
parte 5

Iniciada no dia 9 de julho mais 
uma grande promoção das lojas 
Megalar de Cafelândia e Nova 
Aurora. A abertura do Show Room 
com expediente extendido na loja 
Megalar de Nova Aurora, com pra-
tos frios de recepção,  foi apresen-
tando aos clientes com qualidade 
dos colchões King Koil e Inducol

• A Megalar  está com a 
nova parceria da linha de colchões 
com as marcas do grupo CBP, King 
Koil e Inducol (https://www.cbpbra-
sil.com.br/site/) < mais info 

• O  Show Room acontece 
na Megalar de Nova Aurora, duran-
te todo o mês de Julho até 10 de 
Agosto.

• Se você visitar as lojas 
Megalar, e tiver um cadastro, você 
estará concorrendo a um CONJ. 
BOX SPINE 1,58 King Koil até o final 
da campanha. Para aqueles que 
não tem cadastro na loja, é só fazer 
uma visita e se cadastrar!

Assis celebra feriado de Nossa Sra. do CarmoAssis celebra feriado de Nossa Sra. do Carmo

Megalar inicia promoção em grandes parcerias

Nesta sexta-feira (16) é 
feriado municipal em Assis 
Chateaubriand, dia da Pa-
droeira do município, Nossa 
Senhora do Carmo.  

O mesmo está previsto 
conforme a lei nº 1.872 de 9 
de março de 2004.

A Secretaria de Saúde 
informa que o atendimento 
no Ambulatório Covid-19, 
será normal no feriado. As 
demais Unidades de saúde 
retornam com atendimen-
to na segunda-feira (19), da 
mesma forma no Paço Mu-
nicipal.

A coleta de lixo ocorre 
normalmente durante o fe-
riado, seguindo o cronogra-
ma de recolha.

• A King Koil é líder global 
na fabricação de colchões, com o 
melhor da tecnologia americana 
e materiais nobres, resultando em 
produtos reconhecidos e dese-
jados no mundo inteiro. Desde 
1898, constrói e testa sistemas de 
descanso de alta performance no 
seu centro de desenvolvimento 
nos EUA. Presente em mais de 90 
países, os colchões King Koil são 
os preferidos de grandes redes 
hoteleiras internacionais, propor-
cionando uma experiência de 
sono premium aos seus hóspedes. ( 
https://kingkoil.com.br/ ) < mais info 

• A Inducol traz toda a 
experiência de uma marca com 
mais de 50 anos, além da quali-
dade e tecnologia dos produtos 
produzidos pelo Grupo CBP, uma 
das maiores indústrias da América 
Latina na produção de espumas de 
poliuretanos e colchões em uma 
única planta. Todos os processos 
e qualidade dos produtos estão 
assegurados pela certificação do 
ISO 9001.

Guairacá, o maior 
de todos os chefes

O Agro não para, 
sempre em 
movimento.
Confira na 
Página 6

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
https://www.cbpbrasil.com.br/site/
https://www.cbpbrasil.com.br/site/
https://kingkoil.com.br/
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Autódromo Internacional de Cascavel 
recebe os gigantes da pista

O Autódromo de Cascavel traz 
ótimas lembranças para a equipe 
oficial Mercedes-Benz na Copa Tru-
ck, a AM Motorsport. Foi na cidade 
paranaense que o time garantiu as 
três primeiras posições em uma 
das provas disputadas na tempo-
rada de 2020. Agora, o objetivo é 
colocar todos os cinco pilotos do 
time no pódio da categoria Pro e da 
Super Truck.

Líder e vice-líder do campeona-
to, Wellington Cirino e André Mar-
ques estão muito confiantes para o 
início da programação que terá ro-
dada dupla e todos os caminhões 
com novas turbinas.

“Precisamos coordenar tudo 
muito bem por conta da rodada 
dupla. Será muito desgastante para 
pilotos e equipamentos. É uma pis-
ta que gosto muito e procurar fazer 
o maior número de pontos possível 
sempre pensando no campeona-
to”, comentou o piloto paranaense 
que leva as marcas da Cresol, Flee-
tboard, Cavaletti, Unimed Beltrão, 
Cirino Sabadin Projetos Inteligen-
tes e Dimare Planejados em seu ca-
minhão Mercedes-Benz.

“Acredito que será uma boa eta-
pa e temos o objetivo de fazer um 
pódio ainda melhor do que foi no 
ano passado. Eu, particularmente, 
tenho pontos a recuperar depois 
de Interlagos. Vamos pra cima”, dis-
se Marques, que corre com a for-
ça do Consórcio Mercedes-Benz, 
Alliance Truck Parts.

Um setor que acumula recordes tanto na produção, quanto na ba-
lança comercial brasileira, o agronegócio é um dos pilares da econo-
mia brasileira. Mesmo assim, o setor ainda enfrenta desafios, entre 
eles, manter os jovens no campo, à frente dos negócios das famílias. 
Muitos com dúvidas sobre permanecer no meio rural ou não. Para 
entender o que determina essa permanência ou saída, o deputado 
Professor Lemos (PT), um dos autores da lei 20.400/2020 que insti-
tuiu o 15 de julho como Dia Estadual da Juventude Rural, promoveu, 
na manhã desta quinta-feira (15), uma audiência pública remota que 
tratou do tema “Dia Estadual da Juventude Rural do Estado do Pa-
raná - Debatendo a sucessão rural e o incentivo à permanência da 
juventude no campo”. 

“Além dos fatores que tradicionalmente norteiam o tema, como a 
falta de infraestrutura de comunicação (especialmente internet), ca-
rência de alternativas de lazer e o fato de que quase tudo é mais dis-
tante, há também um fator sociocultural, muitas vezes com origem 
dentro de casa, que também empurra a nova geração para fora da 
propriedade. E é para buscar formas de mudar esses conceitos que 
estamos aqui hoje”, afirmou o parlamentar.

O projeto de lei 446/2020 aprovado em novembro do ano passado 
na Assembleia Legislativa do Paraná, é assinado também pelos de-
putados Requião Filho (MDB), Luciana Rafagnin (PT), Arilson Chiora-
to (PT), Goura (PDT) e Tadeu Veneri (PT).

Três palestras, música regional e muitas participações marcaram a 
audiência.  O primeiro palestrante foi Valdecir José Zonin, que falou 
sobre o tema “Juventude Rural e Sucessão na Agricultura Familiar”. 
Ele trouxe para o debate algumas reflexões, como o que considera 
fatores cruciais para a continuidade do jovem na área rural. “Exis-
tem formas como acesso facilitado ao crédito, cursos na área agro-
nômica no interior e presença do Estado com políticas públicas que 
motivem os jovens nesse sentido. O objetivo é que eles, além de pro-
prietários rurais, possam integrar sindicatos e cooperativas para me-
lhorar a atuação das entidades, as condições de vida nas localidades 
e se tornem protagonistas nesse processo”, pontuou.

Diretor técnico da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abaste-
cimento (SEAB), Rubens Ernesto Niederheitmann, explanou sobre o 
tema “Políticas para a Juventude do Campo”.  Ele mostrou um pouco 
da realidade do meio rural do Paraná, demonstrando que a maioria 
dos jovens decide sair do campo. Os motivos são a questão econômi-
ca e de infraestrutura da propriedade; falta de lazer, más condições 
das estradas rurais e o acesso à internet.

Mas também ressaltou o que a SEAB tem feito para tentar mudar 
essa realidade. Entre as diretrizes definidas pela SEAB, estão o inves-
timento na produção sustentável, melhoria da condição de vida no 
meio rural, com incremento nas políticas públicas e competitivida-
de e renda. “Expansão das agroindústrias, assistência técnica, tecno-
logia e inovação para incluirmos os jovens e as mulheres como pro-
tagonistas dessas políticas. Sabemos o quanto os jovens têm mais 
facilidade para lidar com essas inovações”, enfatizou.

Fonte ALEP. Leia mais no portal da Assembleia

Audiência debate políticas 
para manter jovem no 
campo

Giuliano Losacco perdeu a li-
derança da Super Truck após não 
conseguir terminar a corrida 1 em 
Interlagos. Por isso, o objetivo é a re-
cuperação no campeonato.

“Pensamento positivo para su-
perar o que aconteceu e buscar re-
tomar a liderança. Como são quatro 
corridas, o importante será termi-
nar todas”, comenta o piloto que já 
venceu uma prova em Cascavel na 
temporada 2018 e tem o apoio da 
D’Itália Empreendimento, Amortex, 
Black NG Engenharia 4.0.

Já Glauco Barros e Daniel Kele-
men foram ao pódio em Interlagos 
e garantem que querem voltar a 
sentir a emoção.

“Pra mim será tudo novo. Nunca 
andei em Cascavel, então, vai ser 
um fim de semana de aprendiza-
do desde o primeiro treino”, conta 
Glauco, que tem no caminhão as 
marcas da Mercedes Club e No-
rway Bank.

“Será uma programação inten-
sa, longa. Quero fazer de tudo para 
poupar o equipamento e pontuar o 
máximo possível. Se tiver pódio, é 
melhor ainda”, afirma Kelemen.

A equipe AM Motorsport Truck 
é a equipe oficial Mercedes-Benz 
na Copa Truck, com o apoio do 
Consórcio Mercedes-Benz, Nino 
Faróis, Gelog Logística, Rodoviário 
Crismara e Radiadores Visconde, 
Alliance Truck Parts, D’Itália Em-
preendimento, Amortex, Black NG 
Engenharia 4.0, Mercedes Club, 
Norway Bank, Maxon Oil, Gabardo 
Logistica, Eletric, Autantigo e Ges-
tAutoBrasil.

Classificação Geral

1º Wellington Cirino, 68
2º André Marques, 62
3º Felipe Giaffone, 52
4º Valmir Benavides, 46
5º Jaidson Zini, 44
6º Luiz Lopes, 42
7º Paulo Salustiano, 38
8º Adalberto Jardim, 36
9º Roberval Andrade, 31

Classificação Super Truck
1º Felipe Tozzo, 61
2º Evandro Camargo, 57
3º Giuliano Losacco, 52
4º Glauco Barros, 49
5º Djalma Pivetta, 41
6º Pedro Paulo, 40
7º José Augusto, 32
8º Danilo Alamini, 27
9º Daniel Kelemen, 26

Programação em Cascavel

Quinta-feira – 15/07
15h00 – 15h30 – Treino Extra
16h30 – 17h00 – Treino Extra
Sexta-feira – 16/07
12h50 – 13h40 – 1º Treino Livre
14h20 – 15h10 – 2º Treino Livre
16h35 – 17h25 – 3º Treino Livre
Sábado – 17/07
08h00 – 08h50 – 
Classificatório 3ª etapa
15h10 – Corrida 1 – 3ª etapa
16h00 – Corrida 2 – 3ª etapa
Domingo – 18/07
08h00 – 08h10 – Warmup
08h50 – 09h40 – 
Classificatório 4ª etapa
14h50 – Corrida 1 – 4ª etapa
15h30 – Corrida 2 – 4ª etapa

http://escritorioconsultec.com.br/
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Assis publica novo decreto pela pandemia

Foi publicado na página do 
diário oficial de Assis Chateau-
briand na quarta-feira (14), o de-
creto nº. 340/2021 que dispõe 
sobre a complementação do 
Decreto nº. 126/2020 de 17 de 
março de 2020, que declarou a 
situação de emergência no âm-
bito da saúde pública de Assis 
Chateaubriand, para o enfrenta-
mento e prevenção ao contágio 
pelo coronavírus – COVID-19, 
revogando-se o Decreto nº 
212/2021, suas alterações e com-
plementações.

O único problema do novo 
decreto é que ele aperta o crco 
para vários tipos de grupos e 
segmentos, mas flexibiliza os 
cultos e missas das igrejas limite 
de 50% da capacidade de pre-

sença. A pergunta é, qual a di-
ferença de reuniões em clubes, 
familiares e nas ruas em relação 
as igrejas? Seria a presença de 
Deus apenas?

Essa coisa de colocar a res-
ponsabilidade em nome de 
Deus já ceifou mais de meio de 
milhão de vidas no Brasil e em 
Assis já foram 110 mortes por Co-
vid-19, com 151 pessoas em tra-
tamento e 15 internadas, foram 
os casos que são positivados a 
cada dia.

Dois pesos e duas medidas 
para uma pandemia como essa 
é no mínimo falta de bom senso 
para não dizer de responsabili-
dade. Mas, Deus protege.

https://www.lojasmegalar.com.br/
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Há uma lenda religiosa que 
liga o caminho indígena do Pe-
abiru, entre a costa do Oceano 
Atlântico e o Pacífico, à impro-
vável passagem do apóstolo São 
Tomé pela região, baseada na 
coincidência com o mito indíge-
na Zumé, entidade com poderes 
como voar e ensinar práticas 
agrícolas. 

Real, repleto de ramais e 
registrado histórica e geografi-
camente em trechos mais bati-
dos, o Peabiru, palavra derivada 
do Tupi “pe” (caminho) e “abiru” 
(gramado amassado), faz parte 
de outras lendas além de São 
Tomé e restou como um dos 
raros traços antigos da região do 
Guairá.

A Província del Guairá, des-
membrada da Província do Rio 
da Prata no final do século XVI, 
abrangia grande parte do atual 
Oeste do Paraná, entre os rios Pi-
quiri e Iguaçu. Era administrada 
pelo Governo Geral do Paraguai, 
que ao tentar se impor na região 
enfrentou em 1554 uma perso-
nalidade que foi muito mais que 

lenda: o cacique Guairacá. 
A expressão “Guairá”, aliás, 

significa “terras do cacique Guai-
racá”, cujo nome significaria 
“lobo dos campos e das águas”. 
Atribui-se a ele a máxima “esta 
terra tem dono”, depois atribu-
ída a outros caciques famosos 
que negociaram com os portu-
gueses entre os séculos XVII e 
XIX.

Guerras incessantes

Guairacá resistiu à força mi-
litar espanhola e aos ataques 
dos bandeirantes lusos e nunca 
foi vencido em guerra. A derro-
ta dos índios foi tramada com 
o uso de ardis, ação religiosa e 
a exploração de rivalidades an-
cestrais entre tribos.

Guairacá era o cacique geral 
dos Guaranis na região e sua re-
sistência atravessou sete déca-
das. Venceu ou pôs para correr 
todos os comandantes espa-
nhóis enviados para dominar a 
região: Domingos de Irala, Nuflo 
de Chávez, Alonzo de Riquiel-
me e Juan de Garay. 

A incursão inicial de 1544 foi 
comandada pelo próprio gover-
nador do Paraguai, Irala. Ao rela-
tar o contato ao reino espanhol, 
reconheceu “algumas perdas”, 
mas afirmou que derrotou as 
tribos rebeldes. “O valor, a táti-
ca e a superioridade das armas 
triunfaram do número” (Alfredo 
Demersay, História do Paraguai).

Na história do mundo

O relato, na verdade, só ser-
viu para escrever o nome do ca-
cique Guairacá na história mun-
dial, pois Irala, reconhecendo 
seu prestígio, deu o nome “Guai-
rá” à região que antes, em 1542, 
o governador Alvar Cabeza de 
Vaca definiu como “Província de 
Vera”.

O nome Guairacá passou 
a ser pronunciado com temor 
e respeito pelo menos desde 
1576, quando ele e os “Povos das 
Doze Aldeias dos Cem Mil Arcos 
Vencedores” combateram im-
placavelmente a expedição em-
preendida por Juan de Garay 
(1528–1583).

Guairacá, o maior de todos os chefes       Guairacá, o maior de todos os chefes       
Cem mil guerreiros rechaçaram do 
Oeste do Paraná por quase um século 
as tropas dos reis 
de Espanha e Portugal

Cafelândia, a história - 5

Estátua de Guairacá em Guarapuava, com o lobo guará que é a origem do nome da 
cidade 

Foi quando a fama do líder 
indígena pôs finalmente em 
dúvida as notícias enviadas a 
Madri dando conta da suposta 
vitória das forças espanholas so-
bre os nativos da região.

Liderar cem mil índios, de 
doze tribos e nações diferentes 
no território imenso que abran-
gia os vales do Iguaçu, Piquiri, 
Ivaí e Tibagi fez de Guairacá, 
segundo Romário Martins, “a 
figura-símbolo da resistência 
às guerras de conquista da ter-
ra brasileira, porque foi o único 
guerreiro indígena que não se 
aliou, para a defender, com ne-
nhum invasor”.

Cacique virou sucuri

Já idoso e cansado de tantas 
guerras, o cacique recebeu um 
recado de amizade vindo dos je-
suítas e ao procurá-los foi traído, 
aprisionado e feito desaparecer 
para que com ele também aca-
basse a resistência indígena.

Mas a lenda sobreviveu ao 
ser humano. Depois que desa-
pareceu, começou a circular a 

história de que seu espírito ficou 
manifesto na cobra gigante que 
se levantava no Rio Piquiri e as-
sustava os viajantes, virando os 
barcos dos militares e espantan-
do os pescadores.

“Num certo ponto do rio [Pi-
quiri], em determinado momen-
to, a água começa a borbulhar 
e ferver de repente, sendo esse 
fato provocado, segundo o povo, 
pelo acordar e sacolejar da su-
curi gigante” (Silvia Paula Nedu-
ziak, Lendas e Contos Populares 
do Paraná).

Em 1944, após a criação do 
Território Federal do Iguaçu, o 
distrito de Cascavel, que abran-
gia a região de Cafelândia e 
Nova Aurora, recebeu o nome 
de Guairacá, descartado com a 
derrota do TFI na Assembleia 
Constituinte de 1946. Para que 
a homenagem não se perdesse, 
em 1961 foi criado o Clube de 
Caça e Pesca Guairacá, com as-
sociados de toda a região.

Por Alceu Sperança 
para Projeto Livrai-nos

https://www.facebook.com/Deltanaweb
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
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Olimpíada Rural tem inscrição abertaOlimpíada Rural tem inscrição aberta
até 30 de setembroaté 30 de setembro

Durante o plenário remoto 
desta quarta-feira, os senadores 
debateram sobre as grandes re-
formas que precisam andar no 
parlamento. O senador Oriovis-
to Guimarães (PODE-PR) ponde-
rou a necessidade de aprofun-
dar a discussão das propostas 
que alteram a legislação eleito-
ral e em uma única e completa 
reforma política/eleitoral, ao 
invés de apreciar tantos proje-
tos separadamente como tem 
acontecido. “Fazer uma reforma 
fatiada não tem o mesmo efeito”, 
afirmou o senador.

Assista o discurso na ínte-
gra pelo canal do youtube nes-
te link abaixo:

CLIQUE AQUI

Senador Oriovisto comenta propostas que alteram a legislação eleitoralSenador Oriovisto comenta propostas que alteram a legislação eleitoral

Os alunos dos programas 
Aprendizagem de Adolescen-
tes e Jovens (AAJ) e Jovem Agri-
cultor Aprendiz (JAA), do Siste-
ma FAEP/SENAR-PR, já podem 
fazer a inscrição para participar 
da Olimpíada Rural 2021. O perí-
odo para incluir o nome na lista 
de competidores vai de 12 de 
julho a 30 de setembro. As ins-
crições devem ser feitas por um 
formulário, cujo link será envia-
do diretamente aos alunos pe-
los seus respectivos instrutores 
e que também consta a seguir.

INSCRIÇÕES: aluno(a) do JAA 
ou AAJ que quiser 
participar, clique aqui. 

Pelo segundo ano conse-
cutivo, por consequência das 
dificuldades impostas pela pan-
demia do novo coronavírus, as 
atividades vão ocorrer de for-
ma online. Isso inclui as provas 
da primeira etapa e também 
a segunda fase da disputa, na 
qual os 75 melhores colocados 
fazem um estudo de caso agro-
pecuário abrangendo conteú-
dos aprendidos no JAA e AAJ. 
Posteriormente, as equipes gra-
vam um vídeo sobre como foi 
feito o trabalho. 

“Em tempos de pandemia, 
se tornou ainda mais importan-
te interagirmos por meio das 
ferramentas disponíveis. Não 
podemos deixar os percalços 
impedirem a continuidade do 
intercâmbio de informações 

entre as regiões do Estado. O co-
nhecimento precisa seguir seu 
fluxo para que todos se mante-
nham no caminho do desen-
volvimento”, reflete Ágide Me-
neguette, presidente do Sistema 
FAEP/SENAR-PR. 

A Olimpíada Rural é promo-
vida todos os anos pelo Sistema 
FAEP/SENAR-PR para estimular, 
entre os jovens, o empreende-
dorismo e a inovação no campo. 
Além de valorizar o empenho e 
dedicação dos alunos, a compe-
tição visa promover a integra-
ção entre participantes dos pro-
gramas AAJ e JAA de diferentes 
regiões, além de proporcionar 
maior contato dos jovens com 
ferramentas tecnológicas. 

Regiane Hornung, técnica 
do Sistema FAEP/SENAR-PR e 
responsável pelos programas 
JAA e AAJ, avalia que a mo-
dalidade a distância tem pro-
porcionado bons resultados à 
Olimpíada. “Temos uma equipe 
exclusiva dedicada a responder 
às dúvidas dos participantes e 
acompanhar as etapas. Foi uma 
adaptação que toda a equipe 
assimilou e, assim, tem sido pos-
sível dar continuidade ao traba-
lho”, aponta. 

Como funciona 

A Olimpíada Rural envol-
ve uma competição entre os 
alunos do AAJ e JAA, em que 
se aplicam os conhecimentos 

que aprenderam durante o ano, 
além de serem avaliados por 
questões mais subjetivas, como 
trabalho em equipe, capacida-
de de relacionamento, lideran-
ça, entre outros aspectos. O ob-
jetivo é preparar esses jovens 
para o mercado de trabalho e 
também colaborar para a for-
mação de cidadãos conscien-
tes. 

Em 2021, no ato da inscri-
ção, o candidato precisa gravar 
um vídeo, de até dois minutos, 
com uma apresentação do por-
quê ele/ela deve participar da 
segunda fase da Olimpíada. De-
pois, os participantes poderão 

Atividades serão no formato online. Alunos dos programas JAA e AAJ que quiserem participar da 
disputa precisam se inscrever por meio de formulário que será enviado pelos instrutores ou pode 
ser acessado na matéria

fazer as provas de português, 
matemática e contexto rural, 
que serão aplicadas entre 1º e 15 
de outubro. 

Os 75 melhores colocados 
nessa prova vão à segunda fase, 
cujo resultado será divulgado 
no fim de outubro. Os 75 finalis-
tas serão divididos em 15 equi-
pes de cinco membros cada 
uma. As divisões terão grupos 
criados no WhatsApp e um tu-
tor para passar as atividades 
que os participantes precisam 
cumprir. Basicamente será um 
estudo de caso envolvendo 
uma propriedade rural. Cada 
grupo precisa gravar um vídeo 

explicando como foi desenvol-
vido o trabalho. A banca de ava-
liação dos trabalhos, formadas 
por técnicos do Sistema FAEP/
SENAR-PR, vai ocorrer em no-
vembro e o resultado divulgado 
na sequência.

Coordenação de Comunicação 
Social 

Sistema FAEP/SENAR-PR 

(41) 98815-0416 

Avisos de pauta e WhatsApp 

Foto da RSN Guarapuava

https://www.youtube.com/watch?v=NCmZCPPy6ms
https://www.youtube.com/watch?v=NCmZCPPy6ms
https://www.youtube.com/watch?v=NCmZCPPy6ms
https://www.youtube.com/watch?v=NCmZCPPy6ms
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O momento é do Agro, 
e a Copacol uma das maiores 
Cooperativas do agronegócio 
brasileiro está inserida neste 
contexto, com a participação 
do cooperado nas atividades de 
agricultura, avicultura, suino-
cultura, piscicultura e bovino-
cultura de leite.

São milhares de pessoas 
e suas famílias que direta e in-
diretamente se beneficiam das 
oportunidades oferecidas pela 
Cooperativa, seja no campo, ou 
na cidade.

Essa forte atuação da Co-
pacol no Agro, pode ser obser-
vada pela dedicação e árduo 
trabalho do produtor no campo.

O Agro que não para, sempre em O Agro que não para, sempre em 
movimentomovimento

Diante das temperaturas 
negativas que provocaram as 
fortes geadas registradas no fi-
nal do mês de junho na região 
da Copacol, os piscicultores in-
tegrados à Cooperativa foram 
orientados pela equipe técnica 
a interromperem a alimentação 
dos peixes.

Passado esse período, as 
temperaturas tiveram uma pe-

quena elevação, o que possibi-
litou aos produtores retomarem 
o trato dos animais de forma 
controlada, sempre observan-
do o apetite e a digestão dos 
peixes.

O engenheiro agrônomo, 
Warle Ribeiro, faz um alerta: 
“Por se tratar de inverno, perí-
odo de baixas temperaturas, o 
produtor deve ficar atento as 
previsões climáticas, até por-

Este é o caso do coope-
rado, Lucas Siroti, de Goioerê, 
que nesta quinta-feira 15, entrou 
em contato com a Copacol para 
expor sua satisfação e alegria de 
fazer parte do quadro social da 
Cooperativa.

“Quero compartilhar a 
minha alegria e da minha fa-
mília com vocês, por que nesta 
semana simultaneamente, es-
tamos colhendo milho, despes-
cando tilápias e fazendo a retira-
da de frangos. A Copacol nos dá 
muita segurança para trabalhar. 
Somos muito gratos a todas as 
pessoas que estão envolvidas 
com essas atividades dentro da 
nossa Cooperativa”, agradece 
Lucas.

Piscicultores devem ficar alertas às Piscicultores devem ficar alertas às 
baixas temperaturasbaixas temperaturas
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que, temos para o próximo fim 
de semana (17 e 18), previsão de 
chuva acompanhada de frio, e 
com isso volta a nossa preocu-
pação com o trato dos peixes, 
que deve ser controlado com 
antecedência”.

Segundo Warle, outro as-
pecto importante é a qualidade 
da água, especialmente a alca-
linidade que promove o equilí-
brio do ambiente aquático e a 
fisiologia dos animais, uma vez 
que, a mesma atua nas bacté-
rias que fazem a degradação de 
amônia nos viveiros de criação.

“Quanto melhor tiver o 
ambiente, maior será a tolerân-
cia dos peixes diante das baixas 
temperaturas, por isso reforça-
mos ao produtor para que fique 
atento e faça o monitoramento. 
Em caso de dúvida entre em 
contato com a equipe técnica 
que sempre está à disposição 
para orientar sobre o manejo 
ideal”, destaca Warle.

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

