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Final  do  Fermop  será  neste  sábado 
em Cascavel com transmissão ao vivo

A grande final será realizada neste 
sábado (30), no Teatro Municipal Se-
frin Filho em Cascavel, com início pre-
visto para às 19h e transmissão ao vivo 
pela rede social do Facebook da Amop.

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
https://www.copacol.com.br/
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Secretaria de Saúde de Assis divulga o sexto 
LIRAa e índice fica em 2,4% sendo médio risco

Foi divulgado pela Secretaria 
de Saúde de Assis Chateaubriand 
nesta quarta-feira (27), o 6º Levan-
tamento de Índice Rápido do Aedes 
aegypti (LIRAa) deste ano. O índice 
é de 2,4%, considerado de médio 
risco para o município, pois o reco-
mendado pelo Ministério da Saúde 

é abaixo de 1%
O LIRAa foi realizado entre os 

dias 19 a 22 de outubro, onde 1.157 
imóveis foram vistoriados pelos 
Agentes de Endemias. 24 imóveis 
foram notificados e 2 foram infra-
cionados.

Localidades com índice supe-

Concorra a centenas de 
prêmios na hora + grande 
prêmio final na Copacol

A Promoção Coopere com a Sorte está valendo e vai distribuir 
centenas de prêmios instantâneos e a um grande prêmio final para os 
clientes das Lojas Agro Copacol e Copacol Supermercados.

Para concorrer é muito fácil: a cada R$ 100 em produtos adquiri-
dos nas lojas de Cafelândia, Nova Aurora, Formosa, Jesuítas, Jotaesse 
e Goioerê você recebe uma raspadinha, com grandes chances de ga-
nhar prêmios na hora.

Você pode ganhar vale-compras de R$ 100, R$200, R$ 300 e até 
R$ 500. Tem de tudo pra você renovar sua casa: são jogos de panelas, 
facas, fornos elétricos, churrasqueiras portáteis, grills, centrífugas, frita-
deiras, copos mixer, kits espeto, cafeteiras, caixas de som, aspiradores 
de pó, frigideiras, fornos micro-ondas, multiprocessadores de alimen-
tos, churrasqueiras elétricas, pipoqueiras, sanduicheiras e chaleiras 
elétricas. As raspadinhas serão distribuídas aos clientes até dia 30 de 
janeiro de 2022.

O sorteio final em fevereiro de 2022 será realizado pela loteria fede-
ral. Para participar é preciso fazer a inscrição no site cooperecomasor-
te.com.br, clique em Participe, informe seu CPF, preencha os campos 
com seus dados, aceite os termos da promoção, e finalize seu cadastro. 
Pronto, ao comprar nas lojas participantes informe seu CPF e a cada R$ 
100 gastos um número da sorte será automaticamente gerado.

O prêmio final da Promoção Coopere com a Sorte será entregue 
em um cartão pré-pago, no valor de R$ 70 mil, em nome do sorteado, 
que poderá ser gasto como ele quiser. Participam da campanha com-
pra realizadas até 28 de janeiro de 2022.

 
COOPERE COM A SORTE

A cada ano, os clientes Copacol aguardam ansiosos pela Campa-
nha Coopere com a Sorte em parceria com nossos fornecedores do Su-
permercado e Loja Agro, que já se tornou uma tradição. Com a missão 
de desenvolver ações de cooperação no agronegócio e com a comu-
nidade, a Cooperativa busca continuamente a excelência dos produ-
tos e serviços, proporcionando satisfação aos clientes, gerando renda 
e bem-estar aos cooperados, colaboradores e parceiros. A premiação 
valoriza a relação de confiança mantida fielmente durante todo o ano 
com os clientes. “A Promoção Coopere com a Sorte é uma maneira de 
agradecermos nossos clientes pela cooperação durante o ano todo. 
Pelas raspadinhas conseguimos aumentar as chances e premiar mais 
consumidores. Além de vale-compras de até R$ 500, entregaremos 
eletrodomésticos e itens de utilidade doméstica que vão deixar nos-
sos clientes ainda mais felizes”, diz Valdemir Paulino dos Santos, supe-
rintendente Comercial da Copacol.

rior foram: Jardim Progresso que 
atingiu a marca de 7,69%, Jardim 
Araçá 6,57%, Jardim Paraná 3, com 
5% e Jardim América 2 com 3,44%

Mesmo com índice de 2,4% no 
LIRAa, o município de Assis Cha-
teaubriand não tem nenhum caso 
de dengue confirmado, conforme o 
último boletim, tendo o ano epide-
miológico iniciado em 1 de agosto 
de 2021.

“Nós sabemos que este perío-
do é o momento de muita cautela 
e cuidado, pois todas as ações de-
senvolvidas agora serão o reflexo 
posterior durante o verão. Somos 
sabedores que uma epidemia de 
dengue para ela acontecer é muito 
rápido, questão de duas ou três se-
manas podemos avançar para uma 
epidemia e aí é muito difícil para 
controlar depois dela instalada e 
somente iremos conseguir conter 
com a ajuda da população, não é 
possível que somente os Agentes 
de Endemias, façam as vistorias, 
fiscalizem, até mesmo autue alguns 
casos, se os moradores não colabo-
rarem, sozinhos não conseguimos 
fazer o controle. Durante o levanta-
mento, nossa equipe verificou que 
os criadouros encontrados são de 
fácil remoção, basta que todos pos-
sam ajudar e fazer uma vistoria nos 
quintais pelo menos uma vez por 
semana e coletar plásticos, latas, 
tampinhas de garrafas, vistoriar as 
calhas e pneus”, pontuou o secretá-
rio de saúde Fabio Fantim Camilo.

1.157 imóveis foram vistoriados

Para ampliar o conhecimento 
sobre o cooperativismo nos quatro 
cantos do país e fortalecer conceitos 
de colaboração e união na juven-
tude, o Sicoob conta com diversos 
projetos voltados para crianças e 
adolescentes, coordenados pelo 
Instituto Sicoob.

Um deles chama-se Cooperativa 
Mirim, um programa que incentiva 
e apoia a formação de cooperativas 
em escolas públicas, privadas e de-
mais instituições de atendimento a 
crianças e adolescentes na faixa etá-
ria entre 8 e 17 anos. Atualmente, são 
24 cooperativas mirins em opera-
ção, somando 901 cooperados nos 
estados do Paraná, Espírito Santo e 
Pará.

“O grande objetivo é perpetuar 
as mensagens de solidariedade que 
o Sicoob tem como alicerces para 
esses jovens, ajudando na criação 

Sicoob fortalece atuação entre o público
infanto-juvenil

de cidadãos conscientes e respon-
sáveis”, diz Luiz Edson Feltrim, su-
perintendente do Instituto Sicoob.

Reconhecido e premiado por 
estimular o cooperativismo, o pro-
grama também incentiva o em-
preendedorismo e os integrantes 
passam a vivenciar na prática os be-
nefícios do exercício dos princípios 
do cooperativismo.

Para difundir ainda mais o con-
ceito do cooperativismo, outro pro-
grama de destaque é o Concurso 
Cultural. Na edição deste ano, com 
o tema “Cooperativismo, uma forma 
de viver”, mais de 77 mil estudantes 
dos 3º e 5º anos do Ensino Funda-
mental I de escolas convidadas das 
redes pública e privada e de coo-
perativas escolares de todo o Brasil 
foram inscritos no projeto, que tem 
como principal objetivo incentivar 
o debate sobre o cooperativismo e 

fortalecer o conceito de coopera-
ção como lição de vida.

Outros diversos eventos são re-
alizados ao longo do ano para este 
público: nesta sexta-feira, 29, por 
exemplo, o Sicoob faz uma live para 
apresentar o cooperativismo ao 
público infantil em comemoração 
ao Mês das Crianças. Participam da 
ação Jean Singel e Richard Rebelo, 
da Escola de Criatividade, e a Banda 
Mais Bonita da Cidade.

Serviço

Live “Eventos dos Cooperados 
Mirins”

Sexta-feira (29/10), a partir das 16 
horas

Canal oficial do Sicoob

http://escritorioconsultec.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=mHmUbbn-OiM
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O novo ciclo representa toda ba-
gagem e o surgimento de uma em-
presa mais moderna e conectada

A Megalar comemorou, neste 
mês de outubro, 13 anos de traba-
lho e reconhecimento no mercado. 
Para marcar a data, a empresa ini-
ciou nova fase ao lançar um site e 
inovar na cultura de vendas, o que 
representa o começo de um novo 
ciclo.

A empresa avançou e se mo-
dernizou, assim como outros mer-
cados. Até o momento, a realidade 
também teve muitas incertezas 
para todos, tanto no comercio vare-
jista quanto na indústria e prestação 
de serviços. Sendo assim, para ga-
rantir sua qualidade e credibilidade, 

Megalar comemorou 13 anos neste outubro

o grupo entende que não é possível 
ficar estagnado, então procurou in-
vestir em mudanças importantes.

O futuro chegou, e o que ve-
mos é um crescimento cada vez 
maior: desde a inovação ao propor 
o diferente até o bom e tradicional 
ambiente familiar, que traz o acon-
chego do lar. Nos últimos 2 anos, 
as pessoas estão vivendo mais em 
casa devido ao cenário mundial, 
para também manter segurança e 
saúde de todos. Com isso, o consu-
mo aumentou no setor moveleiro, 
objetivando o conforto e bem-estar. 
É igualmente pensando no cotidia-
no confortável do consumidor e da 
consumidora que, há 13 anos, a em-
presa carrega o slogan “Bom gosto e 
bem-estar, valorizando ambientes”.

Foi em Palotina a quinta e úl-
tima etapa classificatória do Fer-
mop 2021 (Festival Regional dos 
Municípios do Oeste do Paraná), 
que selecionou mais oito finalis-
tas, dois de cada categoria, para 
a grande final do evento.

Os calouros se apresentaram 
nas categorias Popular, Sertane-
ja, Gospel e Infantojuvenil. Na 
categoria Gospel, os finalistas 
são Darla & Frantielo, de Santa 
Helena; e Ronaldo Jesus, de Pa-
lotina.

Na categoria Infantojuvenil, 
os finalistas são Evelling Camily, 
de Santa Helena; e Fernanda, de 
Nova Santa Rosa. Na categoria 
Popular, os finalistas são Andia-
ra Back, de Entre Rios do Oeste; 
e Edilson Trindade, de Jesuítas. 
Na categoria Sertaneja, os fina-
listas são Marlon e Ricardo, de 
Santa Helena; e Ademir e Valdir, 
de Entre Rios do Oeste.

Além da etapa de Palotina, 
outras quatro etapas classifica-
tórias já foram realizadas. A pri-
meira em Guaíra, dia 14 de agos-
to; a segunda em Itaipulândia, 
dia 28 de agosto; a terceira em 
Quatro Pontes, dia 11 de setem-
bro e a quarta em Medianeira, 
dia 25 de setembro. A grande 
final será realizada dia 30 de ou-
tubro, em Cascavel.

Os finalistas do festival con-
correm a mais de R$ 13,8 mil em 
prêmios e troféus, neste que é 
o maior evento de música do 
interior do Paraná e que revela 
talentos Brasil afora, em 16 edi-
ções consecutivas e ininterrup-
tas. O evento é organizado pela 
Amop, com patrocínio da Itaipu 
Binacional.

Assis terá representante 
A grande final será realizada 

neste sábado (30), no Teatro Mu-
nicipal Sefrin Filho em Cascavel, 
com início previsto para às 19h 
e transmissão ao vivo pela rede 
social do Facebook da Amop.

A chateaubriandense Mile-
na Malvezi, conquistou o 2º lu-

gar da categoria Infantojuvenil 
na 4ª Etapa na cidade de Me-
dianeira e garantiu o passaporte 
para a grande final do festival, 
interpretando a música “A Len-
da” de Sandy e Júnior. Ela estará 
interpretando a mesma música 
na final.

Para o evento serão seguidas 
todas as medidas de segurança 
e prevenção ao COVID-19, como 
uso de máscara, distanciamen-

Final do Fermop será neste sábado 
em Cascavel com transmissão ao vivo

to social e outras solicitações.
O prefeito recebeu a repre-

sentante do município na final 
da Fermop, Milena Malvezi e 
desejou sucesso em sua apre-
sentação. “Primeiro parabenizar 
pela conquista de estar na final 
e dizer que vou estar presente 
prestigiando o evento e claro 
torcendo pela Milena que repre-
senta o nosso município”, ressal-
tou o prefeito Valtinho.

Saber reconhecer as oportuni-
dades de futuro é um fator essen-
cial para as empresas Megalar de 
Cafelândia e Nova Aurora, e para o 
setor moveleiro em geral, para que 
assim continuem crescendo em 
contraste à crise econômica mun-
dial. Esse amadurecimento surgiu 
com os anos de experiência, trazen-
do para a Megalar modernização e 
desenvolvimento.

O novo ciclo representa toda 
essa bagagem e o surgimento de 
uma empresa mais moderna e co-
nectada, contribuindo sempre para 
o desenvolvimento da nossa região 
e valorizando a relação próxima 
com o cliente.

“Saber amadurecer é impor-
tante, mas manter-se atualizado 
sobre presente e futuro é mostrar 
que continuamos vivos, pulsantes 

e cada vez mais conectados com 
nossos clientes”, finaliza a sócia 
proprietária Celia Pina da Silva Ade-
vente.
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Cafelândia recolhe mais de 170 mil quilos 
de lixo no Arrastão contra a Dengue

O município de Cafelândia, atra-
vés da secretaria de Esportes, abriu 
nesta terça feira (26) os trabalhos 
da piscina municipal. A abertura 
dos trabalhos contou com a pre-
sença do prefeito Culestino Kiara; 
da primeira dama e Secretária de 
Assistência Social, Roseli Camilo; 
do secretário de Esportes, Edmil-
son Braga, da professora Lidiane 

de Souza Gonçalves e das alunas. 
“Após um longo período sem aulas, 
devido a pandemia, estamos reto-
mando os treinamentos da hidrogi-
nástica. São mais de vinte turmas já 
matriculadas e que retornam nesta 
semana. Estamos muito felizes em 
retornar com a hidroginástica, pois 
sabemos da importância desta re-
tomada principalmente aos nossos 

Piscina Municipal abre os trabalhos junto à 
Secretaria de Esportes

O município de Cafelândia, 
através das secretarias de Saú-
de, Viação e Obras e Agricultura 
e Meio Ambiente iniciou no sá-
bado (23) o Arrastão da Dengue 
que tem como objetivo recolher 
tudo que acumula água e que 
está em desuso ou jogado na 
natureza. O arrastão iniciou no 
sábado (23) e tinha como meta 
recolher todo lixo dos Bairros: 
Parque Verde, Alvorada, Gui-
lhermina, Floresta, BNH, Prima-
vera, Daniel Folle, Morada Nova, 
Benjamim Antônio Motter e 
Jardim Itália. “Infelizmente não 
conseguimos realizar toda a 
programação do sábado e esta-
mos continuando nesta segun-
da-feira, com as equipes nas 
ruas recolhendo os materiais 
que foram depositados pela 

Realizada a 
Terceira 
Conferência 
do Plano 
Municipal 
de Educação 
em 
Cafelândia

A palestra magna conduzida pela 

coordenadora pedagógica do Núcleo 

Regional de Educação - NRE - de Cas-

cavel, Sandra Mara Martins abordou 

políticas públicas voltada a Educação. 

A abertura do evento contou com a 

presença do prefeito, Culestino Kiara 

e da secretária de Educação e Cultura, 

professora Rozane Pitol.

Na 3ª Conferência do Plano Mu-

nicipal de Educação foi realizada na 

Casa da Cultura,  “Esse é o momento de 

discussão do Plano Municipal de Edu-

cação, com ações e metas que vamos 

traçar para serem colocadas a curto e 

médio espaço de tempo. As Conferên-

cias são norteadoras para os processos 

de construção de políticas públicas 

educacionais”, destacou a secretária, 

professora Rozane Pitol.

idosos. Lembrando que ainda há 
vagas para aula de hidroginástica, 
basta ter 18 anos ou mais e realizar 
a inscrição junto a secretaria de 
Esportes”, destacou o secretário de 
Esportes, Braga.

As turmas de hidroginástica 
funcionam nos três períodos: ma-
nhã, tarde e noite.

população destas localidades. 
Pedimos que a população siga 
rigorosamente o calendário, res-
peitando as datas, que caso não 
conseguirmos passar no sábado 
agendado, na segunda-feira se-
guinte estaremos passando e re-
colhendo”, destacou o diretor de 
Agricultura, Rogério Schimidt.

Nesta quarta, quinta e sexta 
(27,28 e 29 de outubro) a recolha 
será no distrito de Central Santa 
Cruz. No sábado, 30/10, será a 
vez do Parque do Café, Conjunto 
Bom Jesus, Conjunto Alba, Con-
junto Ema Feltrin, Consolata, 
Pioneiros I, II e III, Ouro Verde e 
Vila do Sossego. No mês de no-
vembro, no dia 06, o arrastão 
acontece no Parque São Paulo, 
Florença I e II, Novo Milênio, 
Novo Horizonte, Palmeiras, Ve-

neza e área industrial. Já no sá-
bado dia 11/11 será feito o centro 
da cidade. “Infelizmente já são 
quatro casos positivos em nosso 
município. Orientamos a comu-
nidade para seguir essa progra-

mação e assim conseguirmos 
vencermos essa guerra contra 
o Aedes”, destacou o prefeito, 
Culestino Kiara.

34 caminhões
Foram mais de 34 cami-

nhões recolhidos no sábado, re-
presentando pouco mais de 170 
toneladas de lixo, ou seja, 170 
mil quilos de lixo recolhido en-
tre materiais recicláveis, galhos, 
entulhos e móveis velhos.

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
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TCE-PR proíbe atuais concessionárias de TCE-PR proíbe atuais concessionárias de 
participar de nova licitação do pedágioparticipar de nova licitação do pedágio

Em decisão cautelar emitida 
nesta quinta-feira (28 de outu-
bro), o conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná 
Nestor Baptista determinou que 
as atuais concessionárias de pe-
dágio estão proibidas de partici-
par de novo processo licitatório 
para a concessão das rodovias 
paranaenses. O conselheiro se 
manifestou em processo de De-
núncia encaminhada pelo de-
putado estadual Soldado Fruet 
na semana passada.

A proibição, decorrente de 
uma Declaração de Inidoneida-
de também emitida por Baptis-
ta, atinge as concessionárias Ro-
donorte, Ecocataratas, Ecovia, 
Viapar, Econorte e Caminhos 
do Paraná. A decisão está sendo 
comunicada à Agência Regula-
dora de Serviços Públicos De-
legados do Paraná (Agepar), ao 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-PR) e à Controla-
doria-Geral do Estado (CGE-PR).

No despacho, o conselheiro 
lembrou que as empresas já es-
tavam proibidas de licitar e con-
tratar com o governo estadual, 
mas que no ano passado a CGE 
revogou a decisão, alegando 
que as concessionárias procu-
raram o Estado para solucionar 
pendências dos contratos.

Baptista destacou que da-
dos da Agepar mostram que 
supostos erros de cálculos do 

Frente Parlamentar sobre o pedágio cobra da ANTT 
projetos e responsáveis técnbicos

Toda obra precisa de proje-
tos e responsáveis técnicos. Com 
objetivo de conhecer os projetos 
técnicos e também seus responsá-
veis, a Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio, da Assembleia Legislativa 
do Paraná, protocolou um requeri-
mento solicitando ao diretor-geral 
da Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), Rafael Vita-
le Rodrigues, esses documentos 
referentes ao plano de concessão 
para exploração dos seis lotes do 
sistema rodoviário do Paraná. Até 
o momento, esses documentos não 
foram apresentados.

No material apresentado em 
agosto pelos governos estadual e 
federal, os projetos constavam ape-
nas de maneira superficial, sem 
detalhamento técnico, para que se 
possa fazer um levantamento pre-
ciso dos custos. Também não cons-
tavam quem são os responsáveis 
técnicos pelas futuras obras. Diante 
da ausência dessas informações, a 
Frente Parlamentar solicitou oficial-
mente da ANTT esses documentos, 
para que possam ser analisados.

O coordenador da Frente Parla-
mentar sobre o Pedágio, deputado 
Arilson Chiorato (PT), comenta que 
no requerimento é solicitado infor-
mações e cópias de documentos re-
ferentes aos responsáveis técnicos, 
inclusive nomes, modalidade da 

chamado “degrau de pista du-
pla” e na “regra de depreciação” 
ensejaram enriquecimento das 
empresas em R$ 9,9 bilhões. E 
que mesmo a proposta de acor-
do pelas concessionárias “não 
foi suficiente para recompor os 

danos ao erário relatados pela 
própria Agepar, nem mesmo 
para frear a participação dessas 
concessionárias em licitações”.

 
Sem obras
O relator também lembrou 

que há notícia de que as obras 
contratadas não serão finaliza-
das dentro do prazo da vigência 
do contrato, o que já evidencia 
inexecução contratual. Quanto 
a isso, a Procuradoria-Geral do 
Estado já analisa medidas judi-
ciais em complemento a ações 
administrativas já tomadas.

“Vale destacar, como bem 
noticiou o denunciante, que 
a suspensão da proibição das 
concessionárias do direito de 
licitar e contratar com o Estado 

do Paraná, já possibilitou que a 
empresa Rodonorte vencesse 
as licitações das concessões dos 
aeroportos de Curitiba, Foz do 
Iguaçu e Londrina”, enfatizou o 
conselheiro Nestor Baptista.

A decisão cautelar foi comu-
nicada também ao Ministério 
Público Estadual. O TCE-PR deu 
prazo de 15 dias para todos os 
envolvidos se manifestarem 
sobre a decisão, que deve ser 
encaminhada à apreciação do 
Tribunal Pleno.engenharia, número de registro no 

Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná  (CREA), nú-
mero da Anotação de Responsabi-
lidade Técnica (ART) e respectivos 
projetos e/ou serviços de engenha-
ria executados, no âmbito dos pro-
jetos que compõem o Programa de 
Exploração da Rodovia e estudos 
de viabilidade técnica, econômica 
e ambiental, que visam a conces-
são para exploração dos seis lotes 
do sistema rodoviário do Paraná.

“A ausência de projetos e dos 
responsáveis técnicos e suas ano-
tações são muito importantes para 

um trabalho transparente. Essas 
informações são essenciais. Caso 
não sejam respondidas, a Frente 
poderá entrar juridicamente com 
outras medidas”, afirma o deputado 
Arilson. 

“Todos os deputados da Fren-
te Parlamentar seguem atuantes e 
vigilantes em relação à nova con-
cessão. Sempre que surgir alguma 
dúvida ou questionamento, vamos 
continuar exigindo informações e 
explicações dos órgãos federais”, 
afirma o deputado Luiz Claudio Ro-
manelli (PSB), integrante da Frente.

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.lojasmegalar.com.br/
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O agronegócio brasileiro se 
supera ano após ano, colocando 
o País como uma das potências 
mundiais do setor e grande pro-
dutor e exportador de diferen-
tes produtos, entre eles, soja e 
milho.

A Copacol, Cooperativa 
Agroindustrial Consolata, faz 
parte deste contexto e ao lon-
go dos últimos dez anos tem 
promovido ações que instigam 
o seu cooperado em produzir 
cada vez mais. Desde então, a 
Cooperativa trabalha com o Pro-
jeto Excelência Produtividade, e 
nos últimos dois anos com 460.

Na safra 2020/2021, o pro-
jeto teve a participação de 192 
produtores. A maior média de 
pontuação foi obtida pelo coo-
perado, Sidney Polato, que ob-
teve 8.520 pontos e colheu en-
tre soja e milho,564,1 sacas por 
alqueire. O vice-campeão em 
pontuação foi o produtor, Hilá-
rio Schneider, com 8.500 pontos 
e uma produtividade de 531,1 sa-
cas por alqueire.

De acordo com o diretor-
-presidente da Copacol, Valter 
Pitol, ao longo dos seus dez anos, 
além de premiar as melhores 
produtividades, os projetos de-
safiam os produtores a produ-
zirem cada vez mais. “Progredi-
mos e apresentamos a cada ano 
os resultados que são colhidos 
no campo. Os trabalhos de estu-
dos e pesquisas que são realiza-
dos no CPA [Centro de Pesquisa 
Agrícola], com informações 
privilegiadas que mostram que 
através das tecnologias é pos-
sível produzir cada vez mais. 
Foi uma safra desafiadora, com 
adversidades, as quais os efei-
tos climáticos interferiram nos 
nossos resultados. É importante 

salientar que diante de uma boa 
a assistência técnica e o manejo 
adequado dos cooperados, os 
resultados foram satisfatórios – 
acima da média estadual. Agra-
decemos e parabenizamos a 
esses produtores que acreditam 
no nosso trabalho, sempre em 
busca dos melhores resultados”, 
destaca o presidente.

PRODUTIVIDAE ACIMA DA 
MÉDIA

De acordo com a Conab 
(Companhia Nacional de Abas-
tecimento), na safra 2020/2021, 
a média estadual da produção 
de soja foi 143 sacas por alqueire 
e de milho 105, enquanto que a 
média geral de soja da Copacol 
foi de 144 e de milho 135. Quan-
do se refere aos participantes do 
projeto 460, a diferença é maior, 
com 161 sacas de soja e 180 sa-
cas de milho. Já a dos finalistas 
é bem superior, 184 de soja e 248 
de milho.

Entre a média geral da Copa-
col e a dos finalistas do projeto, o 
volume colhido é 55% superior. 
“A adoção de tecnologia e cor-
reção do solo, proporcionam 
maior estabilidade na produ-
ção de grãos dos cooperados e 
contribuem para que em anos 
adversos, as produtividades 
possam se manter”, relata Tiago 
Madalosso, gerente técnico da 
Copacol.

Outro fator destacado por 
ele, é a assistência técnica e o 
uso das tecnologias, que estão 
cada vez mais evidentes no 
campo. Segundo Tiago, esses 
fatores atrelados aos bons ma-
nejos na condução das lavouras 
no campo, fazem a diferença na 
hora da colheita.

Os números e o anúncios 
dos vencedores do projeto 460, 
safra 202/2021, foram apresenta-

dos durante evento online, reali-
zado na noite desta quarta-feira, 
27, na sede da Cooperativa em 
Cafelândia, em um estúdio vir-
tual: o cenário noturno, com lu-
zes e show de fogos de artifício, 
no CPA virtual, abrilhantaram o 
evento.

Confira as melhores pontua-
ções em cada regional:

Na regional 1: Roberto Shoji 
Endo, com 6.778 pontos, 413,4 sc/
alq

Regional 2: Mauricio Pom-
merening, com 6.496 pontos, 
389,6 sc/alq.

Regional 3: Marcos Antônio 
Mariussi, com 8.391 pontos, 514,6 
sc/alq

Regional 4: Gabriel de Sou-
za Carlucci, com 8.456 pontos, 
564,7 sc/alq

Regional 5: Marcelo Luiz Ca-
vasan, com 6.696 pontos, 439,2 
sc/alq

Regional 6: Geovani Gaspa-
roto, com 7.489 pontos, 456,4 sc/
alq

Regional 7: Douglas Possato, 
com 6.341 pontos, 421,9 sc/alq
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