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Copacol abre mil vagas de emprego Copacol abre mil vagas de emprego 

Conquistar um emprego, 
com salário fixo, benefícios e 
possibilidade de crescimento 
dentro da empresa é o propósi-
to de todo profissional. Diante 
do fortalecimento do agrone-
gócio, aumentam as oportu-
nidades no Oeste do Paraná. 
Referência na produção de ali-
mentos no Brasil e 70 países, a 
Copacol (Cooperativa Agroin-
dustrial Consolata) está com 
mil vagas abertas para serem 
preenchidas imediatamente.
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Aprovado adicional de 1% do FPM em 
setembro aos municípios

Conquista permanente e 
de grande importância para as 
gestões municipais, o adicional 
de 1% do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) em 
setembro foi aprovado nesta 
quarta-feira, 6 de outubro, e se-
gue para promulgação do Con-
gresso Nacional. Desde o pleito 
da medida pela Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
em novembro de 2017, foram 
quatro anos de mobilizações 
e debates até a aprovação da 
proposta. O recurso será trans-
ferido, inicialmente, de maneira 
gradual, começando com 0,25% 
em 2022 até alcançar o total de 
1% em 2025.

Presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski destaca que a nova 
transferência segue na linha ne-
cessária de uma maior distribui-
ção dos recursos do país entre 
os Entes federados. “É uma con-
quista fundamental para a auto-
nomia dos Municípios, precisa-
mos descentralizar os recursos 
para onde as políticas públicas 
e os serviços acontecem.”

Relator da PEC 391/2017, o 
deputado Júlio César (PSD-PI) 
defendeu a medida em Plenário 
destacando a importância dos 
recursos via FPM para os Entes 
locais, especialmente os de pe-
queno porte. “Os Municípios são 

pressionados pela rigidez dos 
gastos públicos com pessoal e 
previdência, além de arcarem 
com pisos salariais e crescente 
políticas públicas que são insu-
ficientemente cobertas pelas 
transferências constitucionais”, 
avaliou. Ele também pontuou a 
atuação da CNM na articulação 
da proposta por meio dos dois 
presidentes que lideraram a 
entidade no período de tramita-
ção proposta, Paulo Ziulkoski e 
Glademir Aroldi.

A conquista - que ocorre no 
Dia do Prefeito - foi articulada 
pela CNM com o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, que assu-
miu o compromisso de pautar 
a matéria. A entidade tem man-
tido reuniões frequentes com a 
presidência da Casa para apre-
sentar as principais demandas 
dos Municípios brasileiros.

Estimativas

De acordo com dados da 
área de Estudos Técnicos da 
CNM, a estimativa é que os Mu-
nicípios recebam os seguintes 
valores de 1% do FPM de setem-
bro nos próximos anos:

2022 (0,25%): R$ 1,402 bilhões
2023 (0,25%): R$ 1,467 bilhões
2024 (0,50%): R$ 3,104 bilhões
2025 (1%): R$ 6,585 bilhões

Acesse aqui a estimativa de 
valores para os Municípios por 
Estado.

Histórico

O pleito por 1% adicional do 
FPM em setembro surgiu na 
mobilização Não deixe os Mu-
nicípios afundarem em 2017. 
Sob liderança do presidente 
Ziulkoski, cerca de mil gestores 
se reuniram à época da Câmara 
dos Deputados para tratar das 
dificuldades financeiras e de-
bater propostas. Em dezembro, 
por demanda da entidade, a 
PEC foi apresentada pelo sena-
dor Raimundo Lira (PMDB/PB).

Desde então, o tema foi tra-
tado com todas as esferas de 
governo na Marcha a Brasília 
em Defesa dos Municípios e em 
agendas e articulações no Con-
gresso e no Executivo. Em 2017, 
o Senado aprovou a PEC em 
dois turnos. Assim, a proposta 
chegou à Câmara em 2017. No 
ano seguinte, tramitou em co-
missão especial da Casa.

Em maio de 2019, o governo 
federal assumiu compromisso 
público, durante edição da XXII 
Marcha, de apoiar a medida. 
Apesar disso, a PEC foi aprovada 
apenas em 1º turno em dezem-
bro. Sem acordo com o Execu-
tivo, os deputados não votaram 
o tema em 2º turno. Com isso, 
a CNM precisou retomar o diá-
logo com a nova legislatura da 
Câmara.

Entenda o FPM

O repasse do total do FPM 
representa 24,5% do montante 
arrecadado de Imposto de Ren-
da e Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) - desse total, 
1% refere-se ao adicional de ju-
lho e outro 1% ao de dezembro. 
A transferência é determinada 
pelo artigo 159 da Constituição.

Por Amanda Martimon
Da Agência CNM de Notícias

ABPA leva agroindústrias de 
aves e suínos à ANUGA 2021

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em par-
ceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), levará agroindústrias associadas 
para a primeira grande ação presencial no mercado europeu 
desde o início da pandemia, durante a Anuga 2021 - uma das 
maiores feiras de alimentos do mundo, que acontecerá entre os 
dias 09 e 13 de outubro, em Colônia (Alemanha).

Nesta edição de retomada, oito agroindústrias associadas à 
ABPA confirmaram participação. São elas: Belo Alimentos, Eco-
frigo, Copacol, Lar, Vibra, Pif Paf, Somave e Jaguá. 

Para tanto, uma grande área com mais de 270 metros qua-
drados no centro de exposições da Koelnmesse (que sedia a fei-
ra Anuga) foi especialmente preparada com total infraestrutura 
para receber clientes e potenciais importadores da proteína 
animal do Brasil.

Reforçando a estratégia de ações das marcas internacionais 
da avicultura e da suinocultura do Brasil - Brazilian Chicken, 
Brazilian Egg, Brazilian Breeders, Brazilian Duck e Brazilian Pork 
- serão distribuídos materiais promocionais com informações 
sobre a cadeia produtiva do Brasil, como folders impressos e di-
gitais (distribuídos por QRCode).

O espaço brasileiro da avicultura e da suinocultura na 
maior feira de alimentos europeia deste ano contará, ainda, 
com uma área gastronômica comandada pelo chef Marcelo 
Bortolon, onde serão servidos pratos tradicionais, como galeto 
com polenta, além de omeletes e outros à base de carne de aves 
e ovos.

Liderado pelo presidente da ABPA, Ricardo Santin, o time 
da associação - com a participação dos diretores de Mercados, 
Luis Rua, de Relações Institucionais, Marcelo Osório, além das 
representantes das áreas de marketing, Nayara Dalmolin (que 
também coordena a ação), de comunicação, Amanda Gomes, 
e técnica, Tabatha Lacerda - atuarão em uma série de ativida-
des durante a programação do evento, incluindo rodadas com 
stakeholders europeus e integração com autoridades. 

“Há grande expectativa quanto à realização da Anuga. É a 
primeira experiência entre as grandes feiras de alimentos euro-
peias, e onde a inovação no marketing e promoção comercial 
estará em alta. Exatamente por isto, com a expertise que acu-
mulamos e a mentoria da Apex-Brasil, esperamos avançar em 
novos negócios, em um momento em que tanto União Euro-
peia quanto as demais nações importadoras avançam em no-
vos negócios com a avicultura e a suinocultura do Brasil”, avalia 
Ricardo Santin, presidente da ABPA.

http://escritorioconsultec.com.br/
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Ao celebrar, no dia 10 de Outu-
bro, o dia nacional de luta contra a 
violência à mulher, relembramos 
infelizmente, vários episódios cho-
cantes e cruéis, expostos na mídia 
nos últimos tempos, de casos de 
violência doméstica contra mu-
lheres que, em sua grande maioria, 
vivem relações tóxicas que, termi-
nam em tragédias ou deixam se-
quelas psicológicas profundas em 
suas vítimas. Mas de que forma, 
podemos identificar se estamos em 
uma relação tóxica? Como sair dela 
e como classificar o tipo de violên-
cia sofrida dentro destas relações 
que, parecem sedutoras e despre-
tensiosas, mas ao final, destroem a 
vida de uma pessoa e criam impe-
dimentos psíquicos na construção 
de novas abordagens íntimas? A 
relação tóxica se esconde por trás 
de uma cortina de fumaça onde as 
pessoas enganam a si mesmas. Nin-
guém permanece em um relacio-
namento destrutivo porque gosta, 
mas sim pela impossibilidade de 
observar os comportamentos abu-
sivos do outro.

Relacionar-se não é uma tarefa 
fácil. Qualquer interação entre duas 
pessoas é complexa. Nenhuma será 
equilibrada o tempo todo e nem 

Dia Nacional de luta contra violência à mulher
envolverá seres humanos sempre 
sensatos. Em um relacionamento, 
de qualquer natureza (trabalho, 
amor, amizade, irmãos, pais e fi-
lhos…) tendemos a depositar muita 
confiança e muitas expectativas 
nas ações e atitudes do outro. Mas, 
com o tempo e, conforme vamos 
aprofundando os relacionamentos, 
alguns sentimentos e sensações 
nada agradáveis podem surgir. O 
encantamento pode dar lugar a me-
dos, mágoas, tristezas e rejeições.

Pessoas tóxicas, geralmente, 
são egoístas, preocupam-se ape-
nas consigo e tornam-se vampiros 
emocionais, sugando o máximo do 
outro. Não admitem erros, exigem 
de forma extrema das pessoas e se 
colocam como superiores aos de-
mais seres. Ao acreditar não estar 
a altura de ninguém, ou não ser su-
ficientemente boa para o outro, as 
vítimas de quem possui um perfil 
tóxico, trazem impregnadas no es-
pírito uma autoestima baixa e ten-
dem a repetir ciclos viciosos, atrain-
do sempre pretendentes com essas 
mesmas características nocivas. E, 
como estratégia, o tóxico se apro-
veita da culpa que sua presa carre-
ga para menospreza-la ainda mais 
e assim, induzi-la a satisfazer suas 

vontades. Tentar diminuir o outro é 
uma atitude comum nas chamadas 
relações tóxicas.

O tóxico é atraído por pessoas 
de baixa autoestima, submissos, 
dependentes e fáceis de serem con-
troladas. Usam de sedução e boa 

conversa para manter sua presa en-
volvida  em suas artimanhas. Além 
da ridicularização e do desdém, 
podem ocorrer mentiras, ofensas e 
manipulações. Em situações mais 
agudas, o desrespeito se amplifica 
e chega à violência física. O maior 
erro é quando, para melhorar a rela-
ção, nos colocamos em patamares 
inferiores e deixamos de ser nós 
mesmos para viver e agir conforme 
o desejo do parceiro. E nos frustra-
mos, já que agradar passa a ser uma 
missão quase impossível.

A relação abusiva pode aconte-
cer com qualquer um. Quem sofre 
com esse tipo de relacionamento 
pode apresentar sintomas de de-
pressão, ansiedade e alterações de 
humor, além de transtornos alimen-
tares, queda de cabelo, insônia, pro-
blemas respiratórios, problemas de 
pele e fobia social. 

Faça uma autoanálise para 
identificar se a sua relação carrega 
características abusivas e verifique 
se existe a presença de sofrimento 
em sua relação, além de fatos pauta-
dos por intolerância e individualis-
mos extremos.

Mas por que atraímos pessoas 
tóxicas? Muitas vezes o que nos in-
comoda no outro é um reflexo do 
nosso espelho. Você não é respon-
sável pelo comportamento abusivo 
do outro. Mas pense que somos res-
ponsáveis pelos padrões que atraí-
mos. Principalmente se forem cons-
tantes e repetitivos. Quando não 
aprendemos com uma experiência, 
somos presenteados com a oportu-
nidade de vivenciar situações simi-
lares novamente, até aprendermos 
a lição que nossa parte inconscien-
te clama por consciência.

Alguns relacionamentos são 
resolvidos apenas quando nos afas-
tamos, pois determinada pessoa só 
surge para trazer um ensinamento 
específico. A consciência de que 
nossa função nunca é mudar nin-
guém deve ser mantida, pois não 
nos cabe tal exigência. Mas QUAN-
DO MUDAMOS, OS OUTROS MU-
DAM TAMBÉM. Afinal, o outro só faz 
conosco o que permitimos.

Mas para encontrar essa mu-
dança, um importante (e difícil) 
passo é a compreensão de que, por 
mais que não sejamos responsáveis 
pelo comportamento tóxico e abu-
sivo do outro, não é APENAS O OU-
TRO. É muito importante entender 
que precisamos sair do papel de ví-
timas, para validar que PODEMOS e 
MERECEMOS receber o melhor que 
a vida tem a nos oferecer.

E o que fazer quando se perce-
be envolto em uma relação tóxica e 
destrutiva? Pegar para si a responsa-
bilidade de zelar pela paz a dois não 
resolve. Responsabilizar o outro 
por todas as mazelas, também não. 
É preciso avaliar não os papéis de 
vilão e mocinho, mas a dinâmica. 
O principal é resgatar o amor pró-
prio e a autoestima, ressignificar as 
experiências ruins, compreender o 
que faz você se sentir dessa forma 
e considerar o fato de que se afastar 
de pessoas assim pode ser a única 
saída para uma vida tranquila, uma 
vez que pessoas com esse perfil tó-
xico nem sempre estão propensas 
a modificações, principalmente se 
possuírem evidências de psicopa-
tia. O abusador, provavelmente, age 
assim por já ter sido abusado, mas 
suas dores não podem justificar 
suas atitudes. Já o abusado, deve en-
tender que tipo de interação exerce 
na dupla e porque ainda está consu-
mindo esse sofrimento.  

O amor verdadeiro é aquele que 
te eleva e que te coloca no caminho 
da sua evolução, e não aquele que 
põe uma pedra em cima da sua se-
mente a impedindo de crescer e flo-
rescer. O amor verdadeiro não tem 
razões para agredir moralmente, 
verbalmente, psicológicamente ou 
fisicamente, porque ele vem apenas 
para fazer o bem. Não se iluda com 
relacionamentos que não acrescen-
tem. Respeite a si mesmo e enten-
da, o importante é não desistir de 
buscar ser feliz.  Todos merecemos 
uma construção familiar saudável, 
ou mesmo relações interpessoais 
equilibradas. Fortaleça seu incons-
ciente e entenda a força que tem. 
Ame-se acima de tudo e não permi-
ta que diminuam seu valor. 

Enfim, a autoavaliação e o amor 
próprio são peças chaves para se 
curar de uma relação tóxica. Afi-
nal, se você não se valoriza e não 
se ama, acha mesmo que os outros 
farão isso por você? Olhe para as 
relações em que está envolvido e 
perceba se virou refém da situação. 
Não permita, em hipótese alguma, 
a perpetuação de abusos físicos ou 
emocionais que interferem em sua 
felicidade. Busque ajuda de um pro-
fissional de saúde mental para que 
possa fortalecer sua personalidade 
e resgatar sua autoestima, além dis-
so, denuncie as agressões aos or-
gãos competentes o quanto antes. 
Não espere acontecer uma tragédia, 
como tantas que temos presencia-
do. Reflita e acredite em sua própria 
mudança. 

As deputadas estaduais Cristina 
Silvestri (CDN), Cantora Mara Lima 
(PSC), Mabel Canto (PSC) e Luciana 
Rafagnin (PT) assinaram, de manei-
ra conjunta, um documento que 
será expedido ao Congresso Nacio-
nal pedindo o comprometimento 
de parlamentares para a derruba-
da dos vetos presidenciais na Lei 
Federal 14.214/2021, que institui o 
Programa de Proteção e Promoção 
da Saúde Menstrual. A Petição das 
legisladoras paranaenses conta, 
ainda, com a assinatura de verea-
doras de municípios de todas as re-
giões do Estado. O posicionamento 
foi articulado pela Procuradoria da 
Mulher da Assembleia Legislativa 
do Paraná.

A deputada Cristina Silvestri, 
atual procuradora da mulher da As-
sembleia Legislativa, lembrou que 
os vetos ocorrem na contramão do 
que Estados como o Paraná estão 
fazendo frente ao tema.

“Aqui no Paraná nós tivemos 
uma boa notícia sobre o assunto 
ainda nesta semana, com a sanção 
da nossa Lei Estadual pela Dignida-
de Feminina, mas isso precisa ser 
política nacional. Nossas procura-
doras, no interior do Estado, tam-
bém têm avançado com o nosso 
apoio nesta pauta e aprovado leis 
municipais de combate à pobreza 
menstrual. Esta luta é por todas 
aquelas que não tem acesso a este 
item básico de higiene”, destacou. A 
legislação que cria diretrizes para a 
distribuição de absorventes higiêni-
cos no Paraná é a Lei 20.717/2021.

No documento, deputadas e ve-
readoras relembram que só no Pa-
raná, 460 mil mulheres vivem em 
situação de vulnerabilidade social 
e extrema pobreza, público, justa-
mente, que depende de políticas 
públicas para o acesso aos absor-
ventes higiênicos, item básico para 
a saúde da mulher. Além de evitar 
doenças graves, iniciativa como 
esse atende meninas jovens. Pes-
quisadoras indicam que uma em 

Petição de deputadas e vereadoras do 
PR defende a Lei dos Absorventes

cada quatro jovens já faltou aula por 
não poder comprar absorventes.

Para ler o documento na íntegra, 
clique aqui.

Os vetos – Os vetos do presiden-
te Jair Bolsonaro para a distribuição 
gratuita de absorvente menstrual 
para estudantes de baixa renda de 
escolas públicas e pessoas em situ-
ação de rua ou de vulnerabilidade 
extrema foram publicados na edi-
ção desta quinta-feira (7) do Diário 
Oficial da União. Na versão validada 
pelo Poder Executivo, a lei para de 
contar com o artigo 1º, que previa a 
distribuição gratuita de absorven-
tes higiênicos, e o artigo 3º, que es-
tabelecia a lista de beneficiárias. Foi 
vetado, ainda, o trecho que incluía 
absorventes nas cestas básicas dis-
tribuídas pelo Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

Lei Paranaense – No Paraná, 
desde o dia 27 de setembro está em 
vigor a lei 20.717/2021 aprovada na 
Assembleia Legislativa que visa o 
combate à pobreza menstrual. Em 
todo estado, por meio de ações que 
tenham como objetivos a garantia 
da saúde básica menstrual de pes-
soas com útero ativo e a prevenção 
contra riscos de doenças, garantin-
do a dignidade feminina.

Pela proposta, o Poder Execu-
tivo poderá receber doações de 

absorventes higiênicos de órgãos 
públicos, sociedade civil, ONGs, e 
iniciativa privada para realizar dis-
tribuição gratuita às estudantes e 
população em vulnerabilidade so-
cial.

O objetivo é o criar ações e me-
canismo que busquem garantir 
meios seguros e eficazes na admi-
nistração da higiene íntima das 
mulheres; reduzir as faltas em dias 
letivos de estudantes em período 
menstrual, que não tenham acesso 
aos itens básicos de higiene; e de-
senvolver campanhas e fazer am-
pla divulgação sobre higiene íntima 
feminina e o combate à pobreza 
menstrual, destacando a importân-
cia de materiais e condições segu-
ras para lidar com a menstruação.

Dignidade Feminina – Em maio 
deste ano, a Assembleia Legislativa 
do Paraná, através da Procuradoria 
da Mulher, participou da Campa-
nha Dignidade Feminina, coorde-
nada pelo Coletivo Igualdade Mens-
trual.

Foram arrecadadas mais de 
30 mil unidades de absorventes 
femininos. Os itens foram encami-
nhados para associações de co-
munidade carentes que prestam 
assistência há pelo menos 500 mu-
lheres todos os meses.

Dra. Andréa Ladislau Psicanalista  fala dos impactos psicológicos desenvolvidos pelas vítimas

Dra. Andréa Ladislau Psicanalista
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Cafelândia vacina adolescentes de 15 a 17 
anos nesta sexta-feira contra Covid-19

O município de Cafelândia, 
por meio da secretaria de Saú-
de, informa a comunidade que 
na próxima sexta-feira (08/10) 
a vacinação acontecerá em 
adolescentes contra a Covid-19, 
seguindo as orientações e nor-
mativas do Estado. De acordo 
com o cronograma de doses, 
Cafelândia imunizará na sexta 
adolescentes sem comorbida-
des, de 15 a 17 anos completos, 
mediante a presença dos pais e/
ou representante legal ou com a 
declaração assinada, disponível 
no site do município. 

“Recebemos um quantitati-
vo de doses de vacina que con-
seguiremos atingir esse público 
de jovens. Orientamos que os 
pais precisam estar presentes 
no ato da vacinação ou que te-
nham assinado a Declaração 
de ciência, disponível no site do 
município. Essa é uma orienta-
ção do Estado e que devemos se-
guir à risca”, destacou a Secretá-
ria de Saúde, Sarah Massaneiro. 
O formulário está disponível no 
site do município, em forma de 
pop-up. Além dos documentos 
descritos acima, os adolescen-

tes precisam estar munidos de 
CPF, RG, cartão SUS atualizado 
e carteirinha de vacinação. A 
imunização acontecerá das 8h 
às 11h15 e das 13h30 às 16h30 na 
Praça Brasília.

Município registra 37ª 
morte por Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Cafelândia, confirmou ontem, 
quinta- feira (07) a trigésima sé-
tima morte por Covid-19 em Ca-
felândia. 

Trata-se de um ho-
mem com 79 anos, com co-
morbidades, que estava 
internado no Hospital Uni-
versitário, em Cascavel, perma-
necendo internado até ontem à 
noite (06), quando veio a falecer 
por complicações do Covid-19. 
O município de Cafelândia la-
menta o ocorrido e se solidariza 
com os familiares. Pedimos a co-
munidade que não relaxem com 
os cuidados; uso da máscara 
facial, álcool em gel e mantenha 
o distanciamento social, não 
promovendo aglomerações. 
Faça a sua parte!

Mais um caso de Covid-19 é 
confirmado em Assis

Foram confirmados pela Se-
cretaria de Saúde de Assis Cha-
teaubriand, 1 novo caso de Co-
vid-19, através do boletim desta 
quinta-feira (7), totalizando ago-
ra 5.487 pessoas contaminadas.

Destas, 5.277 estão curadas. 
O novo caso positivo é de uma 
1 mulher com 40 anos. Nenhum 
chateaubriandense está inter-
nado.

80 pacientes seguem tra-
tamento domiciliar com deter-
minação da Vigilância Sanitária 
para que mantenham isolamen-
to social. Eles assinaram o Ter-
mo de Notificação e Consenti-
mento, onde são alertados das 
consequências administrativas 
e criminais previstas em decre-

to municipal e no Código Penal 
Brasileiro, caso sejam flagrados 
descumprindo o isolamento 
durante o período estabelecido 
pelos profissionais de saúde.

No novo boletim consta ain-
da que há 20 casos suspeitos 
em investigação e o total de exa-
mes com resultados negativos é 
de 4.074.

Mortes

Assis Chateaubriand regis-
trou 130 óbitos por complica-
ções da Covid-19.

59 mulheres

71 homens

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
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Copacol abre mil vagas de emprego Copacol abre mil vagas de emprego 
no Oeste do Paranáno Oeste do Paraná

Conquistar um emprego, 
com salário fixo, benefícios e 
possibilidade de crescimento 
dentro da empresa é o propósito 
de todo profissional. Diante do 
fortalecimento do agronegócio, 
aumentam as oportunidades 
no Oeste do Paraná. Referência 
na produção de alimentos no 
Brasil e 70 países, a Copacol (Co-
operativa Agroindustrial Conso-
lata) está com mil vagas abertas 
para serem preenchidas imedia-
tamente.

Para completar o quadro de 
colaboradores, a empresa deci-
diu ir em busca quem quer tra-
balhar, realizar sonhos e garantir 
um futuro melhor à família. Os 
passageiros dos Terminais Urba-
nos de Cascavel conhecem um 
pouco mais sobre a atuação da 
Cooperativa, que além de coo-
perar com alimentos saudáveis 
e saborosos, tem como lema o 
compromisso com as pessoas e 
com o desenvolvimento do País. 
Além de conhecer mais sobre a 
Cooperativa, são apresentados 
os benefícios e os documentos 
necessários na aprovação do 
processo de seletivo. “Queremos 
mostrar um pouco da nossa atu-
ação e também oferecer opor-
tunidades de trabalho a quem 
precisa. Estamos prestes a com-
pletar 58 anos de fundação e 
possuímos em nossa história a 
valorização de cada um de nos-
sos colaboradores, que coope-
ram com a produção de alimen-
tos derivados de aves, suínos e 
peixes. Dentro da empresa pos-
suímos centenas de casos de 
crescimento, com progressões 
de cargos em todos os setores, 
graças a essa valorização que 
existe”, explica Júlio César de 
Melo, supervisor de Gestão de 
Pessoas da Copacol. 

Nesta quinta-feira, colabo-
radores do Departamento de 
Recursos Humanos estiveram 
no Terminal Sudoeste, ao lado 
do Estádio Olímpico, apresen-
tando as vagas aos moradores. 
Além disso, a Cooperativa vem 
oferecendo as oportunidades 
de trabalho nos Cras (Centros 
de Referência de Assistência So-
cial) de Cascavel e nas Agências 

do Trabalhador de 50 cidades 
abrangidas pela Copacol, nas 
microrregiões de Nova Aurora, 
Cafelândia, Ubiratã, Assis Chate-
aubriand, Cascavel e Toledo.

 
TRABALHO

Para garantir comodidade 
dos colaboradores, a Copacol 
oferece o transporte até a Coo-
perativa. Duas linhas passam 
por diferentes regiões da cida-
de para prestar o serviço de ida 
à unidade e volta à casa. Com 
os adicionais e benefícios, os 
salários variam entre R$ 1,8 mil 
e R$ 2,3 mil. Mesmo sem expe-
riência profissional é possível 
conquistar o sonhado emprego.  
“Estaremos com nossa equipe 
de Gestão de Pessoas nos Ter-
minais Urbanos prestando toda 
orientação necessária e esclare-
cendo dúvidas”, afirma Melo.

Quem estiver interessado 
pode enviar um WhatsApp (45) 

9 9973-4911, informando apenas 
a numeração do CPF, Cadastro 
de Pessoa Física. A Agência do 
Trabalhador, na Rua Paraná, 
3648, também está auxiliando o 
processo de contratação.

 
BENEFÍCIOS

Adicional por Tempo de Ser-
viço; Seguro de Vida; Vale Trans-
porte (desconto de 3%); Em-
préstimos Consignados (taxas 

reduzidas); Vale Alimentação; 
Restaurante Industrial; Partici-
pação nos Lucros e Resultados; 
Cesta de Natal; Brinde Dia do 
Trabalhador; Área de descan-
so na Indústria; Café da manhã 
(desjejum) para colaboradores 
da Indústria de Peixes e Aves; 
Empréstimo para Formação 
Profissional; Limite para com-
pra no Supermercados Copa-
col; Convênios com Farmácias 
e Hospitais/Clínicas Médicas; 

Plano de Saúde e Odontológico 
(por adesão com valores redu-
zidos); AERCOL (Associação 
dos Colaboradores da Copacol); 
Treinamento e Desenvolvi-
mento; Bolsa de estudos; Pro-
gramas de Qualidade de Vida: 
Programa Bebê a Vista; Sala de 
apoio a Amamentação; Projeto 
Orçamento Familiar; Viver bem; 
SuperAção; Renascer; Alimenta-
ção Saudável.

Funcionários do RH da cooperativa fizeram abordagens em terminais rodoviários de Cascavel

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.lojasmegalar.com.br/
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Cooperativa inicia alojamento da safra 
de alevinos com meta de crescimento

Com intenso consumo de 
peixe em todo o País, a Copacol 
inicia o alojamento da safra de 
alevinos 2021/2022. A meta é 
ampliar a produção atingindo 59 
milhões de alevinos entregues 
aos integrados da piscicultura, 
para que que após a engorda, as 
tilápias sejam industrializadas 
nas unidades em Nova Aurora 
e Toledo.

A safra de alevinos é inicia-
da com o processo reprodutivo 
da tilápia, a partir de setembro, 
quando as temperaturas voltam 
a subir. O ciclo completo para o 
abastecimento das proprieda-
des é realizado na UPA (Unida-
de de Produção de Alevinos). 
“As matrizes e os reprodutores 
iniciam o acasalamento e após 
coletados os ovos, 30 dias os ale-
vinos estão prontos para serem 
alojados, com 0,8 a um grama”, 
explica Delcio Gonçalves da 
Cunha, supervisor da UPA.

Durante a safra, os alevi-
nos são retirados de tanques 
mantidos em estufas da UPA e 
selecionados de maneira auto-
matizada conforme o tamanho 
e o peso. Por meio de bombea-
mento, os alevinos passam pela 
classificadora, onde são separa-
dos em cinco grupos diferentes 
para que possam seguir até o 
alojamento.

A primeira despesca da sa-
fra 2021/2022 para a produção 
de juvenis já foi realizada. Os pri-
meiros alevinos foram alojados 
na propriedade do cooperado 
Sérgio Moratelli, onde os peixes 
ficam nos tanques entorno de 

dois meses, até alcançarem de 
30 a 60 gramas. Depois, eles são 
transportados até outros tan-
ques de produtores integrados 
para que possam atingir o peso 
adequado para a industrializa-
ção.

ESTRUTURA

A Cooperativa conta com 
estrutura própria para manter 
todo o sistema da piscicultura, 
desde a ração até a tecnologia 
para reprodução da espécie. 
“Temos toda uma preparação 
para o período reprodutivo, com 
reforço da alimentação das ma-
trizes, sanidade e estado imuno-
lógico para que tenhamos alevi-
nos vigorosos, assim o resultado 
é melhor desempenho na pro-
dução de nossos produtos”, ex-
plica Cunha.

A Copacol conta com todo 
processo de melhoramento ge-
nético das matrizes. Todos os 
anos são formadas 100 famílias 
de peixes para reposição do 
plantel.

Por ano são 42,5 milhões de 
peixes processados nas duas 
unidades industriais. Com esse 
total, a Copacol se consagra 
como a maior produtora de tilá-
pias da América do Sul.

A Cooperativa iniciou a pis-
cicultura no modelo integrado 
de maneira pioneira no País há 
13 anos. Ao todo são 647 hec-
tares de lâminas d’água que 
devem chegar a 1,1 mil hectares 
até 2023, com a ampliação da 
ativida

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

