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Copacol celebra 58 anos neste sábado, 23

“A transformação econômica garante o
desenvolvimento econômico da região e
proporciona essa evolução na nossa
Cooperativa”, afirma Valter Pitol
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Para o cooperativismo, dificuldades são
oportunidades de crescimento
Copacol inicia turma de
Jovem Aprendiz Industrial

Nesta semana, a cooperativa, através de seu Recursos Humanos,
realizou a integração de um novo grupo de rapazes e moças do programa Jovem Aprendiz Industrial da Copacol.

Dizem que são os momentos
de dificuldades que fortalecem
aqueles que têm grandes propósitos em sua jornada. E olhando
para os últimos meses - ou, mais
especificamente, para o último
um ano e sete meses - podemos
dizer que esta expressão se prova cada vez mais verdadeira em
nossa sociedade.
Em que pesem as tristezas vividas nesse período e as
possíveis perdas que tivemos
em nossos núcleos pessoais,
a colaboração e a cooperação
se mostram como opções para
um crescimento sustentável de
nossas comunidades.
Foi na dificuldade de muitos brasileiros que reforçamos
o nosso propósito de que o cooperativismo, como um movimento amplo e democrático, é
a alternativa certa para avançar.
E neste 21 de outubro, Dia Internacional do Cooperativismo de
Crédito, eu gostaria de homenagear todas as cooperativas
financeiras do Brasil, independentemente da marca que representem.
A união de esforços foi fundamental para trazer esperança
nos momentos difíceis. Falando
sobre o Sicoob, especificamente, atuamos durante todo esse
tempo para não deixar nossos
cooperados
desamparados,
principalmente os pequenos
empreendedores, porque estes

tiveram que fechar suas portas
por diversas vezes e perderam
sua renda da noite para o dia.
Pense como o empresário
do interior de Minas Gerais que
tinha um restaurante sem delivery e dependia da venda do
almoço para pagar a janta. Ele
poderia ficar sem perspectivas
positivas e soluções para quitar
o salário de seus funcionários,
dado o imediatismo que a Covid-19 nos trouxe, não é?
E o vendedor de pipoca, que
dependia do fluxo de pessoas
em uma estação de metrô em
São Paulo? Dormiu pensando
no “amanhã” e acordou vendo a
cidade mais populosa das Américas esvaziada. Sua renda se foi.
Foi com esses empreendedores em mente que traçamos
um plano de ajustar ainda mais
as taxas e tarifas cobradas no
Sicoob. Renegociamos dívidas,
oferecemos crédito justo e sustentável, planejamos a saída da
crise. E o melhor: apoiamos os
sonhos dessas pessoas. Isso é o
mais bonito, a meu ver.
E em um ano, de junho de
2020 a junho de 2021, aumentamos em 49% a nossa carteira de
crédito, ultrapassando a marca
de R$ 101 bilhões emprestados
aos nossos cooperados. Com
operações muito maduras e
sustentadas, não colocamos
“os pés pelas mãos”, não oferecemos mais do que podíamos,

não quebramos. Fizemos o que
podíamos e contamos com a
cooperação como nossa aliada.
Hoje, com a vacinação acelerada, a retomada econômica e
as pessoas mais confiantes nas
ruas, enxergamos uma janela
de oportunidades para a sociedade brasileira. Vemos que o futuro pode - e deve - ser bom para
todos nós. Basta querermos, trabalharmos e nos unirmos.
Como disse um grande sábio do cinema, o Mestre Yoda
de Star Wars, “Faça ou não faça.
Tentativa não há”. Esta deve ser
a nossa “notinha” colada em
algum canto visível em nossa
vida.
Nunca nos esqueçamos que,
se um dia sentirmos que estamos sozinhos e sem expectativas, há muita gente trabalhando
para que consigamos sair dessa.
Por Marco Aurélio Almada
diretor-presidente do Centro
Cooperativo Sicoob (CCS), que
reúne as diversas organizações
que integram o Sicoob, com atuação nacional, como, por exemplo, o Banco Cooperativo Sicoob
S.A. e a Confederação Nacional,
além de uma seguradora, uma
administradora de consórcios,
uma fundação de previdência,
uma empresa de meios de pagamento, uma distribuidora de
títulos e valores mobiliários e
um instituto de responsabilidade social.

Esses jovens irão trabalhar nas indústrias de aves de Cafelândia
e de peixes de Nova Aurora, tem idade entre 18 e 23 anos e também
participarão de aulas teóricas que serão realizadas em parceria com a
fundação padre Luís Luise.
Para Jamile Gomes Ferreira que faz parte desta turma, essa oportunidade de trabalho é especial.
“Estou com ótimas expectativas e muito feliz com a oportunidade
que me foi dada, vai ser uma grande experiência com muito aprendizado”, comenta.
Esse grupo trabalhará na Cooperativa até o mês de fevereiro de
2023.
Cooperar com a inserção de jovens no mercado de trabalho, isso
também é Copacol. E uma das ações que a Cooperativa realiza anualmente é por meio da abertura de turmas do programa Jovem Aprendiz Industrial, em que eles aprendem na teoria e na prática a respeito
dos mais variados temas como: Cooperativismo, Administração de
Conflitos, Saúde e Segurança no Trabalho, Gestão da Qualidade, Logística, Matemática, entre outros.
O Jhonatan Mendes Maciejewski e a Jullie Gomes Ferreira são alguns dos participantes da edição 2020/2021. Eles atuam na Unidade
Industrial de Peixes de Nova Aurora e estão felizes com a oportunidade.
“Estou aprendendo muita coisa e já percebo como venho evoluindo em diversas questões. O programa encerra em novembro, mas já
estou na torcida para receber uma oportunidade e continuar trabalhando por aqui”, comenta Jhonatan.
“Digo que vale muito a pena participar deste programa, pois é uma
grande chance para evoluir como pessoa e como profissional, além do
que, você estará trabalhando em uma empresa grande e forte que é a
Copacol”, explica Jullie.
Benefícios:
Salário: média de R$ 700,00 mensal
Vale alimentação de R$ 162,72;
Restaurante Industrial;
Seguro de vida;
Uniforme;
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Copacol 58 anos: de geradora de
eletricidade à agroindústria promissora
Por Assessoria de Imprensa
A eletricidade, com efeitos
constatados por meio de uma
pipa para atração de raios durante temporais pelo inventor
americano Benjamin Franklin,
é um grande marco histórico
da humanidade e tem forte relação com uma gigante do agronegócio paranaense. Embora
possa parecer estranho para
muitos, a geração de energia foi
a primeira atividade da Copacol
(Cooperativa
Agroindustrial
Consolata), que completa 58
anos de existência em 23 de outubro, exercendo uma função
transformadora no campo.
Com a missão de fornecer
eletricidade, a empresa instalou
geradores hidrelétricos na barragem do rio Jesuítas (em Cafelândia), em Salto São Luis, em
1963 – projeto incentivado pelo
Padre Luis Luise, financiado por
32 agricultores pioneiros que
iniciaram passos importantes
em favor do progresso econômico da região. Com o avanço
agrícola, a usina hidrelétrica foi
vendida e novas oportunidades
surgiram, como as integrações
em aves, suínos, leite e peixes.
A segurança proporcionada
aos cooperados tornou constante a evolução de todos os negócios da Cooperativa, que hoje
conta com 6,9 mil cooperados,
16 mil colaboradores e deve
atingir um faturamento de R$
7,3 bilhões em 2021, aumento
de 30% em comparação ao ano
anterior.
Com unidades no oeste e no
sudoeste paranaense, a Cooperativa proporciona renda e qualidade de vida no campo e na cidade. A assistência técnica em
quase seis décadas fez o solo
produzir além das expectativas.
A diversificação abriu novos
horizontes aos jovens que antes precisavam ir embora para
alcançar oportunidades. “Com
novas perspectivas de crescimento, os filhos dos produtores buscam aperfeiçoamento e
decidem ficar na propriedade.
Esse é o trabalho que construímos ao longo destes 58 anos e
estamos colhendo os resultados. Temos diferentes gerações
trabalhando juntas: a experiência aliada a modernidade – am-

bas precisam seguir na mesma
direção”, afirma Valter Pitol, diretor-presidente da Copacol.

“A transformação econômica garante o
desenvolvimento econômico da região e
proporciona essa evolução na nossa
Cooperativa”, afirma Valter Pitol

COOPERATIVA PRESENTE
Além de emprego no campo, na indústria e nos setores
administrativos, a Cooperativa
fomenta ações na comunidade que atenderão mais de 35
mil crianças e adolescentes até
2025, por meio do Programa Futuro tem Copacol, que envolve
cinco ações: Busão da Imaginação, que incentiva o hábito da
leitura nas escolas; Apoio Cultural, com atividades voltadas
a cultura e ao esporte; Escola no
Campo, em parceria com a Syngenta, com aulas sobre meio
ambiente e prevenção ao trabalho infantil; CooperJovem, em
parceria com o Sescoop, com
atividades relacionadas aos
princípios do cooperativismo;
e Proerd (Programa Educacional de Resistência as Drogas e à
Violência).
Em cinco anos, o volume de
impostos pagos chegou a R$ 1
bilhão, montante revertido em
obras de infraestrutura, saúde e
educação na área de abrangência da empresa. “Seguimos de
uma maneira muito segura, proporcionando geração de renda
no campo e na cidade. A transformação econômica garante o
desenvolvimento econômico

da região e proporciona essa
evolução na nossa Cooperativa.
Confiantes de tempos melhores, seguimos com nossa missão de agregar valor ao campo
e oferecer produtos de extrema
qualidade. É um orgulho fazer
parte desta história iniciada
com muito comprometimento
de nossos cooperados e administradores”, diz Pitol.
CONSTANTE EVOLUÇÃO
Até 2025 a Copacol pretende atingir R$ 10 bilhões em faturamento. Até lá a produção

de peixes deve chegar a 230 mil
cabeças/dia; maior participação
na suinocultura, com investimentos na Central Frimesa;
também estão estabelecidas estratégias para o recebimento de
grãos (1,8 milhão de toneladas
de soja e milho). A industrialização de aves será ampliada, passando para 1 milhão de cabeças/
dia até 2027.
SEGURANÇA
Em Goioerê, o cooperado Lucas Sirotti é um exemplo de sucessão familiar no campo. Dos

avós e do pai, Sinésio Sirotti, ele
aprendeu a amar o manejo no
campo e é hoje um exemplo de
diversificação, mantendo agricultura, piscicultura e avicultura nas propriedades. Com o curso de agronomia, Lucas vem
aplicando novidades importantes para o bom rendimento
dos negócios. Sinésio mantém
firme a parceria com a Copacol,
gerando confiança as futuras
gerações. “A Copacol dá muita
segurança pra nós. Vemos o
quanto de desenvolvimento a
Copacol gera ao redor”, afirma
Sirotti.
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Copel faz balanço de um
dos principais temporais
já enfrentados

Moradores das regiões Oeste e
Noroeste do Estado enfrentaram,
nos últimos dias, as consequências
do segundo pior evento climático
da história do Paraná e o maior já
vivido nestas regiões. Casas foram
destelhadas e estradas ficaram
intransitáveis em diversos municípios. O abastecimento de água e
energia também foi afetado. A Copel esteve em campo desde o início
do temporal para restabelecer o fornecimento de energia, interrompido pela grande quantidade de raios,
árvores caídas sobre a rede e ventos
de até 100 km/h. Nesta quarta-feira,
os serviços podem ser considerados regularizados, com exceções
isoladas de locais de difícil acesso,
ou danos que não impactam diretamente ao fornecimento a consumidores. Nestes casos, as equipes
seguirão trabalhando nos próximos
dias.
O balanço dos estragos causados pelo temporal contabiliza quase 1,2 mil postes e nove torres de
transmissão derrubados pela força
dos ventos e pela queda de galhos e
árvores. Cidades inteiras chegaram
a ficar sem energia e para recompor o fornecimento de luz, desde a
madrugada do dia 14, cerca de 1.800
eletricistas estiveram em campo.
Mais de 20 mil ocorrências foram
atendidas, a fim de regularizar o
fornecimento. No pior momento do
temporal, 330 mil clientes ficaram
se energia e, alternadamente, mais
de 1 milhão de unidades consumidoras chegaram a sofrer alguma interrupção no fornecimento.

DESAFIO
Um dos eletricistas que estiveram fora de casa para auxiliar na
reconstrução das redes destruídas
pelo temporal foi Rafael Uzzuelli.
Encarregado de manutenção em
Maringá, ele passou três dias colaborando com a força-tarefa na região de Paranavaí a mais atingida
de todo o Noroeste, em municípios
como Nova Esperança, Colorado,
Paraíso do Norte e Atalaia. Acompanhado dos colegas Willy Lopes Polizeli e Valmir Soares, ele enfrentou o
terceiro temporal severo desta primavera, na região.
O serviço mais desafiador, conta, foi a troca de postes e chaves em
Atalaia. “Na divisa das áreas urbana

e rural, caíram várias árvores na
rede. Um dos postes dava pra ver
que tinha quebrado só com a força
do vento”, relata. Esta não foi a primeira vez que Rafael deixou a base
para ajudar em uma força-tarefa. Ele
esteve entre os eletricistas do interior que foram ao Leste paranaense,
em 2020, para reconstrução das redes após o ciclone bomba que atingiu a região, e também já esteve em
Cascavel apoiando tarefas. Além
da sensação de dever cumprido,
ele avalia que estas experiências
servem como aprendizado na profissão: “sempre tem uma paisagem,
uma situação diferente, que a gente
não conhece”, aponta.
Lotado na agência de Toledo, no
Oeste do Paraná, o eletricista Neilson Rodrigues Furtado também
esteve em campo nas emergências
após o temporal. Além de Toledo e

dos municípios do entorno, ele ajudou a regularizar o fornecimento
de energia em Assis Chateaubriand,
próximo a Jesuítas, uma das regiões
que mais sofreu com a devastação do temporal. Segundo ele, este
evento climático foi pior para a região do que o ciclone bomba registrado em meados do ano passado.
Com 28 anos de empresa, Furtado
comentou que em eventos climáticos anteriores, a chuva parava nos
dias seguintes ao temporal, mas
neste continuou chovendo por vários dias. Há dois anos ele trabalha
em parceria com o colega Júlio César Reis, que também esteve neste
episódio. Para eles, os principais
desafios foram a quantidade de
serviços e a dificuldade de acesso a
muitos deles: “a gente tinha que entrar derrubando árvore”.

FEBRAPDP lança eventos
comemorativos a meio século
do Plantio Direto

A Federação Brasileira do
Sistema Plantio Direto (FEBRAPDP) lança no dia 27 de outubro
dois eventos simultâneos e híbridos (presencial e digital) para
comemorar seus 30 anos de
existência e os 50 anos do Plantio Direto. Em parceria com a
Confederação das Associações
Americanas para uma Agricultura Sustentável (CAAPAS),
a FEBRAPDP promoverá o 18°
Encontro Nacional do Plantio
Direto na Palha e o 1° Encontro
Mundial do Sistema Plantio Direto entre os dias 5 e 8 de julho
de 2022, em Foz do Iguaçu (PR).
O lançamento oficial e os
detalhes dos eventos poderão ser conferidos em conferência on-line no dia 27 de
outubro, a partir das 15 horas,
pelas páginas da Federação no
Facebook
(https://www.facebook.com/329665733801507/
posts/3887712287996816/) ou
no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=JVw7nzZ6rSM&ab_channel=Federa%C3%A7%C3%A3oPlantioDireto).
Neste evento on-line e gratuito, o
diretor da FEBRAPDP e coordenador do Projeto Nacional “Sistema Plantio Direto: base para
Agricultura Sustentável”, João
Carlos de Moraes Sá, irá proferir

palestra com o mesmo tema dos
eventos comemorativos do ano
que vem, que é “O Sistema Plantio Direto preservando o solo, a
vida e as gerações futuras”. Sá
monstrará o quanto o Plantio
Direto melhora a qualidade do
solo e impacta positivamente
no aumento da produtividade e
rentabilidade das culturas com
sustentabilidade – a palavra de
ordem mundial do momento.
Eventos em 2022
De 5 a 8 de julho de 2022, o
tema do 18º Encontro Nacional
e 1º Encontro Mundial do Sistema Plantio Direto será aprofundado em palestras e debates
de alto nível com os melhores
especialistas e produtores do
Brasil e do mundo; além de exposição de resumos científicos,
dia de campo interativo e visitas
técnicas no Brasil e Paraguai.
Segundo o presidente da
FEBRAPDP, Jônadan Hsuan
Min Ma, as melhores propostas
e soluções sustentáveis para o
desenvolvimento tecnológico,
econômico, social e ambiental
do agronegócio serão apresentadas aos participantes presenciais e virtuais. sustentável do
País. LEIA MAIS NO SITE
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Culestino e secretários participam de
cerimônia, na capital, por caminhão pipa
O governo do Estado, através
do governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta segunda-feira (18), em cerimônia
no Palácio Iguaçu, caminhões-pipa para 46 cidades do Paraná. Os veículos são preparados
para ajudar no combate a incêndios florestais, mas podem ser
usados como ponto de apoio no
abastecimento de água e na higienização urbana, entre outras
atividades.
O repasse foi feito por meio
de convênios firmados entre os
municípios e o Instituto Água e
Terra (IAT), órgão vinculado à
Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo (Sedest). O investimento é de R$ 11,9
milhões, via Tesouro do Estado
e emendas parlamentares indicadas por deputados estaduais.
Cafelândia esteve representada pelo prefeito Culestino e
comitiva onde também recebeu
um caminhão pipa 0 km, no valor de R$ 258.400,00. O recurso
foi intermediado pelo deputado

Cafelândia vacina nesta sexta-feira, 22
adolescentes de 12 a 17 anos
O município de Cafelândia,
por intermédio da secretaria de
Saúde, vacina nesta sexta – feira (22) adolescentes de 12 a 17
anos contra a Covid – 19. Serão
300 doses disponíveis na Praça
Brasília. “Estamos com primeira
dose para adolescentes, dose
um, dose dois e dose três ou
dose de reforço tudo na mesma
semana. Por isso, peço a comunidade que fiquem atento, procure se informar sobre a vacina
e as datas para que não ocorra
desencontro de informações.
Nesta sexta-feira (22) teremos
300 imunizantes Pfizer à disposição dos adolescentes com 12
anos completos há 17 anos. Os
adolescentes precisam estar
munidos de declaração dos pais
ou responsáveis autorizando a
imunização, ou ir acompanhado pelo responsável legal”, encerrou a secretária Sarah Massaneiro.

estadual Hussein Bakri, através
da solicitação do vereador Charles Roling. “ Quero agradecer ao
governador Ratinho, ao deputado Hussein e ao Charles pela indicação e pela conquista deste
importante equipamento que
vai auxiliar os trabalhos da secretaria de Viação e Obras”, destacou o prefeito Culestino Kiara.
O caminhão pipa é equipado
ainda para auxiliar no combate
a incêndios florestais e auxilia
ainda como ponto de abastecimento de água e de higienização urbana. O repasse foi feito
por meio de convênio entre IAT,
Sedest e município de Cafelândia. A solenidade de entrega do
caminhão aconteceu na sede
do Governo, Palácio das Araucárias, em Curitiba, e contou com
a presença do prefeito Culestino Kiara, primeira dama, Roseli
Camilo; secretários Leonardo
Daniel Koehler, Claudemir Camilo; vereador Charles Roling
e diretor de Agricultura e Meio
Ambiente, Rogério Schimidt.
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