CAFELÂNDIA, 29 DE OUTUBRO DE 2021

EDIÇÃO SEMANAL - Nº 1844
Contatos: mario@mariovicente.com.br - (45) 9 9954-3000

Aprovado Plano de Outorga para
concessão das rodovias paranaenses
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Sicoob marca presença na 8ª Semana
Nacional de Educação Financeira
Assis Chateaubriand
registra a 133ª morte
por Covid-19

Com o tema “Hábitos de
valor para uma vida financeira saudável”, o Sicoob estará
presente na Semana Nacional
de Educação Financeira (Semana ENEF), uma iniciativa do
Fórum Brasileiro de Educação
Financeira (FBEF). O principal
objetivo é promover ações de
educação financeira no país e a
edição ocorrerá nos dias 8 a 14
de novembro.
A partir de cursos, palestras
e eventos on-line, o Sicoob terá
uma participação bastante relevante na semana. “O mote
da educação financeira é um
grande pilar do cooperativismo
financeiro. E no Sicoob, levamos
isso muito a sério. Queremos espalhar este tema e proporcionar
cidadãos mais conscientes e
com uma relação mais saudável
com seu dinheiro”, diz Louize
Oliveira, analista de Educação
Financeira do Instituto Sicoob.
O evento, que ocorre desde 2014, reúne diversas instituições do Brasil e até mesmo
pessoas físicas em suas ações.
Durante os sete dias, a Semana
ENEF promoverá iniciativas de
educação financeira, previdenciária, securitária e fiscal.
Este ano, o Banco Central definiu como tema: “Planejamento,
poupança e crédito: o PLA-POU-CRÉ e a saúde financeira”. Serão
promovidas palestras, cursos,
oficinas e campanhas de divulgação voltadas ao público.
Participação do Sicoob

Por meio do Instituto Sicoob,
a instituição terá presença em
toda a Semana ENEF. Dentre os
destaques, está o evento on-line
sobre “ Necessidade X Desejo “,
na segunda-feira, 8, às 15h.
Na terça-feira, uma conversa
presencial, dessa vez com tema
“ Dívidas! Causas, efeitos e soluções “, no Paraná, às 14h. No mesmo dia, o Instituto Sicoob faz um
treinamento on-line chamado “
Planejamento com cooperação
“, às 15h.
Já na quarta, o Sicoob apresenta a “ Coleção Financinhas
“, on-line, em evento que deve
durar praticamente o dia todo,
com início às 8h30.
Vale também acompanhar
o “ Workshop Se Liga Finanças
“, realizado de forma on-line na
segunda e na sexta-feira, das 18h
às 22h.
Inscrições
As pessoas físicas interessadas em participar da Semana
Nacional de Educação Financeira podem acessar o site do
evento e consultar as iniciativas que serão realizadas na aba
“Agenda”.
Serviço
Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF)
8 e 14 de novembro de 2021
Hábitos de valor para uma
vida financeira saudável

Ao longo das ações da Semana ENEF, o Sicoob também disponibiliza alguns materiais para
download gratuito:
Cartilha de Educação
Financeira
Glossário do Investidor
Sobre o Sicoob - Instituição
financeira cooperativa, o Sicoob
tem mais de 5,2 milhões de cooperados e está presente em
todos os estados brasileiros e no
Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito,
investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de
meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras
soluções financeiras, o Sicoob
é a única instituição financeira presente em mais de 300
municípios. É formado por 366
cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro
Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação
e um banco cooperativo, além
de processadora e bandeira de
cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora
e um instituto voltado para o
investimento social. Ocupa a
segunda colocação entre as instituições financeiras com maior
quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco
Central, com 3.523 pontos de
atendimento em 1.934 cidades
brasileiras. Acesse ao site para
mais informações.

A Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand, confirmou o 133º
óbito por complicações do Covid-19, nesta quarta-feira (03). Trata-se de
um homem, com 78 anos, era portador de comorbidades, teve início
dos sintomas em 03/10 sendo cefaleia, dispneia, mialgia, tosse, procurou atendimento no Ambulatório Covid em 05/10 onde coletou exame para Covid-19 testando positivo, foi medicado sem necessidade de
internamento. Em 09/10 por piora dos sintomas foi internado na ala
Covid-19 do Hospital Beneficente Moacir Micheletto e em 10/10 transferido para UTI do mesmo hospital, o quadro clínico se agravou e em
15/10 foi transferido para o Hospital Universitário de Cascavel onde
permaneceu na UTI até 31/10 onde veio a óbito.
O Município de Assis Chateaubriand lamenta o óbito deste chateaubriandense e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar à
família e amigos!
4 novos casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 96 horas
Foram confirmados 4 novos casos de Covid-19 em Assis Chateaubriand, através do boletim desta quarta-feira (03), totalizando agora 5.532 pessoas contaminadas. Destas, 5.391 estão curadas. Entre os
resultados positivos estão 3 mulheres com idade entre (29 e 66 anos)
e 1 homem com 23 anos de idade. Os dados são correspondentes às
últimas 120 horas, pois último boletim havia sido divulgado na sexta-feira(29).
Dos 8 pacientes atualmente em tratamento, moradores de Assis
Chateaubriand, 1 está internado na UTI Hospital Beneficente Moacir
Micheletto.
Enquanto 7 seguem tratamento domiciliar com determinação da
Vigilância Sanitária para que mantenham isolamento social. Eles assinaram o Termo de Notificação e Consentimento, onde são alertados
das consequências administrativas e criminais previstas em decreto
municipal e no Código Penal Brasileiro, caso sejam flagrados descumprindo o isolamento durante o período estabelecido pelos profissionais de saúde.
No novo boletim consta ainda que há 5 casos suspeitos em investigação e o total de exames com resultados negativos é de 4.205.
Mortes
Assis Chateaubriand registrou 133 óbitos por complicações do Covid-19.
60 mulheres
73 homens

3

Jornal Integração

EDIÇÃO DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprovado Plano de Outorga para
concessão das rodovias paranaenses
Estão previstos investimentos iniciais em torno de
R$ 44 bilhões (Capex) e cerca
de R$ 32 bilhões em custos
operacionais (Opex)
AAgência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, na Reunião de Diretoria
desta quinta-feira (4/11), o Plano
de Outorga e o relatório final da
Audiência Pública nº 1/2021, que
trata da concessão das Rodovias Paranaenses, também chamada de PR Vias. Foram 4.349
protocolos analisados pela equipe técnica da ANTT. Dentro de
cada protocolo, também havia
múltiplas contribuições.
Com o ajuste do projeto, o
próximo passo é o encaminhamento do Plano de Outorga,
instruído por estudos de viabilidade técnica e econômica,
ao Ministério da Infraestrutura
(Minfra) e, em seguida ao Tribunal de Contas da União (TCU).
A rodovia – Após a análise de
todas as contribuições da AP nº
1/2021, a ANTT reformulou o Plano de Outorga do projeto. A futura concessão consiste na exploração por 30 anos, prorrogáveis
por mais 5 anos, da infraestrutura e da prestação do serviço

público de recuperação, conservação, manutenção, operação,
implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário de seis lotes das
Rodovias Integradas do Paraná
(que engloba trechos federais
e estaduais). Serão 3.350,39 km,
divididos em seis lotes:

•Lote 1 – Rodovias BR-277/373/376/476 e PR-418/423/427;
•Lote 2 – Rodovias BR-153/277/369 e PR092/151/239/407/408/411/508/804/855;
•Lote 3 – Rodovias BR-369/373/376 e PR-090/170/323/445;
•Lote 4 – Rodovias BR-272/369/376 e PR182/272/317/323/444/862/897/986;
•Lote 5 – Rodovias BR-158/163/369/467 e PR-317; e
•Lote 6 – Rodovias BR-163/277 e PR-158/180/182/280/483.

O empreendimento é fundamental para o desenvolvimento logístico, socioeconômico
e turístico da região. O modal
rodoviário é responsável por
aproximadamente 86% da matriz de transporte do Paraná. Os
trechos envolvidos interligam
o Porto de Paranaguá, o maior
porto exportador de produtos agrícolas do Brasil; a Região Metropolitana de Curitiba,
composta por 29 municípios,
mais de 3,5 milhões de habitantes e diversas indústrias
instaladas; as regiões norte e
oeste do Estado do Paraná, as
quais se destacam pela grande
produção de produtos agrícolas; e a Ponte da Amizade na
Fronteira do Brasil com o Paraguai, que constitui importante
ligação com o Mercosul e está
inserida em região de grande
apelo comercial e turístico.
Conforme destaca o voto
do diretor-relator, Davi Barreto,
“Com a concessão, pretende-se
modernizar a malha, reduzindo o custo de transporte e os
tempos de viagem entre o Porto de Paranaguá, o Norte, Oeste
e as demais regiões do Estado,
especialmente em se tratando
do escoamento da produção de
grãos”.

Frente Parlamentar sobre os Pedágios da
ALEP faz alerta sobre o sistema
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) disse que esta
quinta-feira (04) é um dia importante para o futuro do Estado,
pois é a data em que a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vota o relatório final
da audiência pública que tratou
da futura concessão de rodovias
que cortam o Paraná. O alerta foi
feito em entrevista para a rádio
Cultura de Foz do Iguaçu.
A reunião está agendada
para às 14h30 e caso o relatório
seja aprovado ficará encerrada
a fase de participação da sociedade no processo, segundo a
ANTT. Os documentos seguirão
para o Tribunal de Contas da
União (TCU) que deverá avaliar
todo o projeto e dar autorização
para a publicação do edital de
licitação e validar os termos dos
novos contratos.
“Gostaríamos que houvesse
uma nova audiência pública
por parte da União, mas isso não
foi possível”, afirmou Romanelli.
“Os órgãos federais envolvidos
na licitação foram extremamente reativos à mobilização que
fizemos no Paraná”, explicou
o deputado, lembrando que a
Frente Parlamentar sobre os Pedágios da Assembleia Legislativa fez 17 encontros sobre o tema
em todo o Estado.

Romanelli afirmou que este
movimento dos deputados, em
conjunto com o setor produtivo
e a sociedade civil organizada,
derrotou o modelo híbrido e
houve recuo do governo federal.
“A mobilização dos paranaenses
deu força política ao governador
Ratinho Junior para ir a Brasília
e dizer ao presidente Jair Bolsonaro que os paranaenses não
aceitavam a proposta que tentavam nos impor e queria um leilão pelo menor preço de tarifa”,
explicou.
Para o deputado, a nova proposta apresentada em agosto
é melhor que anterior, pois o
critério do leilão será o menor
preço dos pedágios, sem taxa de
outorga. “Mesmo assim, há vários itens que nos preocupam.
Entre eles está a localização das
praças de pedágio e o degrau automático de 40% após as obras
de duplicação”, ponderou. “E
ainda há dúvidas sobre o efeito
do aporte financeiro na oferta
de descontos sobre as tarifas.
Quanto maior o desconto, maior
o aporte”.
Concorrência - Romanelli reafirmou que os recentes leilões
de rodovias feitos no País causaram apreensão aos deputados e
deputadas que formam a Frente
Parlamentar sobre o Pedágio, da

Assembleia Legislativa do Paraná, em razão da falta de concorrentes estrangeiros e mesmo do
interesse de grupos nacionais
em disputar as concessões. “Não
era isso que o governo federal
prometia. A expectativa era de
uma grande concorrência”, disse.
“A Via Dutra só teve dois concorrentes, que são concessionárias bastante conhecidas dos
paranaenses por não cumprirem seus contratos”, ponderou.
“Mesmo com uma tarifa de pedágio bastante atrativa do ponto
de vista do negócio, não houve
participação de nenhum grupo
internacional nas concessões
recentes”.
TCE - O deputado também
destacou a relevância da decisão do Tribunal de Contas do
Estado (TCE) de considerar inidôneas todas as concessionárias que atuam no Anel de Integração. A medida impede que
as empresas contratem com o
poder público. “Há uma dúvida
jurídica se a medida abrange
processos federais e o caso deverá ir à Justiça. Espero que com
decisão em favor do Paraná”.
Segundo Romanelli, os parlamentares seguirão atentos
ao processo de concessão. Ele
pontuou que a Assembleia Le-

gislativa contratou a consultoria do Instituto de Tecnológico
de Transportes e Infraestrutura
(ITTI), da Universidade Federal
do Paraná, para acompanhar

o programa de obras da futura
concessão. De outra parte a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-PR) fará a análise dos novos contratos.
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Municípios do Paraná confirmam 355 obras
paralisadas, orçadas em R$ 365,7 milhões
O Paraná tem, pelo menos, 355 obras municipais
paralisadas, que somam investimento público superior
a R$ 365,7 milhões. A conclusão é de um levantamento
realizado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná. O objetivo principal do
trabalho é estimular a retomada e a conclusão dessas
obras, fazendo com que elas
tragam benefícios efetivos à
população. O levantamento
também poderá servir para
a seleção de obras incluídas
no Plano Anual de Fiscalização (PAF) de 2022 do TCE-PR, aprovado pelo Tribunal
Pleno na sessão de 27 de outubro.
As obras indicadas como paralisadas estão localizadas em
121 municípios, número que representa 30% do total - o Paraná
é composto por 399 municípios.
São edificações (como escolas,
creches, unidades básicas de
saúde), obras de pavimentação,
saneamento e iluminação pública. “Além da depreciação física
das construções, a paralisação
compromete os serviços já executados e, o mais grave, priva a
população dos benefícios desses investimentos”, afirma o coordenador-geral de Fiscalização
do TCE-PR, Cláudio Henrique de
Castro.

O levantamento foi realizado
pela Coordenadoria de Obras
Públicas (COP), a pedido da CGF.
A unidade técnica confrontou
as informações sobre obras
paralisadas, declaradas pelos
próprios municípios, no Portal
Informação para Todos (PIT) do
TCE-PR, com as respostas a um
questionário enviado a 290 entidades da administração direta
e indireta, de 269 municípios.
Esses entes públicos possuíam
pelo menos uma obra registrada como paralisada no PIT em
22 de setembro passado. O número total de obras classificadas
nessa condição naquela data
era de 1.232.
Em resposta ao questionário, até 8 de outubro os gestores
municipais informaram a situação relativa a 1.072 obras (87%
do total). Dessas 1.072 obras, 703
(66%) foram declaradas como
retomadas. As outras 355 (34%),
que somam valor total estimado de R$ 365.736.370,65, foram
classificadas como paralisadas
nos questionários, por não haver indicação de retomada.
“O levantamento também
serviu para confirmar a necessidade de que os municípios atualizem as informações relativas
às obras nos sistemas do Tribunal de forma mais fidedigna e
tempestiva, pois constatamos
que algumas das obras indicadas como paralisadas na verdade estavam em andamento ou
até concluídas”, avalia o analista
de controle Lincoln Santos de
Andrade, coordenador da COP.

Situação
Segundo os gestores municipais, os principais motivos da paralisação das obras, apontados
em 61% dos casos, foram o descumprimento das obrigações
contratuais pelas empresas contratadas (36%) e a necessidade
de alterações em projetos ou na
execução de serviços não previstos inicialmente (35%).
De acordo com o levantamento, consolidado em 13
de outubro, o município com
maior número de obras declaradas como não retomadas pelas
administrações municipais é
Ribeirão Claro, com 18; seguido
de Araucária e Luiziana, ambos
com 14; Altônia (12) e Foz do Iguaçu (11). No entanto, é importante

Secretaria da Educação de Cafelândia
participa do Seminário da Undime/PR

A secretaria de Educação e Cultura de Cafelândia participa nesta
quinta e sexta-feira (04 e 05) do
Seminário da Undime / PR (União
Nacional dos Dirigentes de Educação), em Cascavel, sobre Políticas
Públicas e os Desafios da Gestão
Municipal. O seminário acontece
no auditório da Univel e conta com
a presença da presidente da Undime / PR, Márcia Baldini, e represen-

tantes do FNDE para a abertura dos
trabalhos.
O município de Cafelândia está
participando nesta quinta-feira
(04) com a secretária de Educação
e Cultura, professora Rozane Pitol;
a coordenadora de Educação, professora Simone Medeiros, equipe
pedagógica das escolas e diretores.
“Momento de aprendizado e de tro-

ca de conhecimentos, sobre Prova
Paraná, Prova Brasil, IDEB, além de
outros assuntos pertinentes a política educacional”, enfatizou a secretária, professora Rozane.
O seminário será encerrado
amanhã, sexta-feira (05) com uma
conversa sobre o Fundeb – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação Básica.

ressaltar que, se consideradas
as informações do PIT e não
as respostas ao questionário, o
município com maior quantidade de obras paralisadas é Foz
do Iguaçu (59), seguido por Colombo (29), Ivaiporã (25) e Guaraqueçaba (24).
Embora com somente quatro obras classificadas como
paralisadas, Curitiba, a capital
do Estado, representa o maior
volume de recursos aplicados:
R$ 144,9 milhões, basicamente
em obras de pavimentação. Em
segundo lugar está Araucária,
cujas 14 obras paralisadas somam valor estimado de R$ 16,2
milhões. As posições seguintes
são ocupadas por Laranjeiras
do Sul (R$ 15,8 milhões), Foz do
Iguaçu (R$ 13,6 milhões) e Jacarezinho (R$ 12,4 milhões).

O levantamento apontou
que, das obras paralisadas
registradas no PIT em 22
de setembro, 108 foram iniciadas há mais de dez anos.
A mais antiga - uma escola
no Jardim Primavera, em
Figueira - teve início há 28
anos, em 1993, e foi abandonada com menos de 35% dos
serviços executados. Havia
75 obras paralisadas em período superior a dez anos.
Dessas, a que está parada há
mais tempo é a construção
de um abatedouro de animais em Tamboara, abandonada em 1996, com 18% das
obras executadas.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
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Concurso Agrinho 2021 vai distribuir
170 prêmios no Paraná
O concurso do Programa
Agrinho 2021, promovido pelo
Sistema FAEP/ SENAR-PR, terá
encerramento em um evento
online, com transmissão no dia
18 de novembro, a partir das
10h30, no Facebook, YouTube
e aplicativo da entidade. Neste
ano, o programa trouxe o tema
“Do campo à cidade: saúde é
prioridade”. Dessa forma, o Agrinho manteve o foco no bem-estar, com assuntos relacionados à
saúde física, mental, emocional
e social, principalmente devido
à pandemia do novo coronavírus.
“A suspensão das aulas presenciais foi um período de difícil
adaptação para todos da comunidade escolar. Por isso, mesmo
com o retorno das atividades,
estamos cientes do dever em
continuar discutindo temas relacionados à saúde e reforçando
para os alunos a importância de
estarem atentos a essas questões”, destaca o presidente do
Sistema FAEP/ SENAR-PR, Ágide
Meneguette.
Uma das novidades do concurso deste ano é a inclusão dos
ensinos Fundamental II e Médio
por meio do Sistema Redação
Paraná, em parceria com o governo estadual. Os alunos puderam concorrer ao concurso

com suas redações pelo próprio
sistema, que consiste em uma
ferramenta de inteligência artificial para auxiliar na correção
dos textos.
“O Agrinho já tem uma grande adesão por parte das escolas,
professores e alunos paranaenses. Com essa parceria, pudemos abranger um número
ainda maior de estudantes e
incentivar o uso da ferramenta
para a prática da redação, um
diferencial nos vestibulares,
além de melhorar a habilidade
de comunicação desses jovens”,
afirma a superintendente do SENAR-PR, Débora Grimm.
No total, o Concurso Agrinho
2021 recebeu 4.892 inscrições.
A categoria mais concorrida
é Desenho – 1º ano do Ensino
Fundamental, com 686 trabalhos enviados. O segundo lugar
ficou empatado entre Desenho
(Apae) Educação Especial –
Apae/ Classe especial e Redação
5º ano do Ensino Fundamental,
com 615 inscrições cada.
Prêmios
A classificação do concurso
será estadual, com premiação
até o terceiro lugar e sem divisão
entre escolas das redes pública
e particular. Nas categorias De-

senho e Redação, professores
e alunos premiados receberão
notebook (1º lugar), tablet (2º lugar) e smartphone (3º lugar). Na
Experiência Pedagógica, os prêmios são projetor multimídia e
notebook (1º lugar), notebook e

SENAR-PR contrata instrutores para
o curso de tratorista agrícola
O SENAR-PR está com edital
aberto para credenciamento de
novos instrutores, por meio de pessoas jurídicas, para ministrarem o
curso de operação e manutenção
de semeadoras-adubadoras. As inscrições devem ser realizadas por
envio de formulário preenchido e
documentação específica, de acordo com edital disponível no link
disponível aqui. O prazo final é dia
16 de novembro. O resultado final
da seleção está programado para
ser divulgado no dia 7 de fevereiro
de 2022.
Os futuros instrutores serão
responsáveis por treinar produtores e trabalhadores rurais no curso
de “Tratorista agrícola – Operação
e manutenção de semeadoras-adubadoras”, referente à Formação
Profissional Rural (FPR). O objetivo
da capacitação é propiciar o emprego de técnicas seguras e eficazes na
operação e manutenção destas máquinas agrícolas.
Processo seletivo
A seleção terá seis fases, incluindo análise de currículos, provas técnica e pedagógica (via EaD),
capacitação técnica presencial dos
profissionais e avaliação técnico-pedagógica por meio de apresentação
de aula demonstrativa. Os pré-requisitos são ensino superior completo em Engenharia Agronômica,
Agronomia, Engenharia Agrícola,

Engenharia Ambiental, tecnólogo
em Mecanização Agrícola e/ou Mecanização em Agricultura de Precisão. É necessário ter experiência
comprovada na área de máquinas
agrícolas e desejável experiência
em Agricultura de Precisão e em
docência.
A programação do curso inclui conteúdos como fertilizantes,
sementes e seus tratamentos fitossanitários e não fitossanitários; classificação, constituição e regulagens
das semeadoras-adubadoras; parâmetros da semeadura; adequação
do conjunto trator e semeadora-adubadora; revisão e manutenção
básica da semeadora-adubadora e
do trator; aspectos legais e de segu-

rança na operação de semeadura e
aspectos gerais sobre os monitores
de plantio.
A remuneração será feita à
empresa contratada conforme carga-horária das ações ou atividades
realizadas (número de horas/aula),
de acordo com regras e valores definidos pelo SENAR-PR. A carga-horária prevista do curso é de 24 horas
e os instrutores poderão ser convocados para atuar em todos os 399
municípios do Paraná, conforme
demanda. Empresas individuais,
microempreendedores individuais
(MEI), Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) e
cooperativas não poderão participar da seleção.

fone com microfone (2º lugar) e
smartphone e fone com microfone (3º lugar).
Na categoria Escola Agrinho,
serão distribuídos 15 computadores e um projetor multimídia para a entidade de ensino
classificada em primeiro lugar,
enquanto o responsável pelo
relato será premiado com um
notebook e um smartphone. A

escola na segunda colocação
receberá 12 computadores e
um projetor multimídia, e o responsável, um notebook. Para
a terceira classificada, serão 10
computadores e um projetor
multimídia, e, para o responsável pelo relato, um smartphone.

Coordenação de Comunicação Social
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Crianças viajam ao passado ao visitar
Espaço Cultural Padre Luis Luise

Conhecer os desafios do
pioneirismo do Oeste do Paraná
e ver de perto como o agronegócio faz parte do dia a dia de todos. Esse foi o roteiro da aula especial preparada para os alunos
do Cmei (Centro Municipal de
Educação Infantil) João XXIII, de
Cafelândia, durante visita ao Espaço Cultural Padre Luis Luise.
Como verdadeiros desbravadores, os olhares atentos e
curiosos tomaram conta do
saguão. Entre uma conversa e
outra com os colegas, muitas
perguntas e a vontade de aprender. A euforia de estar em um

ambiente diferente tornou a
experiência um momento especial para alunos, professores
e também colaboradores da
Cooperativa que guiaram esse
aprendizado. O interesse sobre
o progresso da agricultura demonstra a importância de conservar viva a história de famílias
que chegaram em 1950 à região
que se tornou referência do
agronegócio brasileiro por meio
da Copacol e seus 6,9 mil cooperados.
Além de antiguidades, as
crianças passaram pela galeria
dos primeiros membros da Co-

operativa e também puderam
ver a linha do tempo das obras
mais importantes. “O Espaço
Cultural se tornou uma referência para nossas aulas. Todos os
anos trazemos nossos alunos
para visita-lo. Eles ficam encantados e surpresos com tantos
objetos antigos, que não conheciam. Essa experiência é de
muito aprendizado”, afirma a diretora Clauineia Maria de Souza
Alberton.
ESPAÇO CULTURAL
A Copacol revitalizou o Espaço Cultural Padre Luis Luise,
com o objetivo de expor mais
detalhes sobre a história do cooperativismo no Oeste do Paraná
e da Cooperativa – a primeira a
ser instalada na região, em 23 de
outubro de 1963, pelo padre Luis
Luise e 32 produtores rurais. “O
Espaço Cultural traz as memorias dos fundadores, a evolução
e o desenvolvimento da agricultura e da Copacol, com a participação intensa dos associados
e dos colaboradores. Para as
crianças, essa troca de experiência é importante para que elas
possam ver de perto como tudo
se transformou. É uma aula que
também conta a história delas e
suas famílias”, enaltece.
VISITAÇÃO
O Espaço Cultural Padre
Luis Luise está aberto para as visitações, tomando todas as medidas de prevenção à Covid-19.
A comunidade pode ver de perto todo o acervo histórico de segunda a sexta-feira, das 7h45 até
às 18h. Para grupos de escolas
ou empresas com visitas guiadas é necessário realizar o agendamento pelo (45) 3241-8623.

Na avicultura Oranides de Souza é o melhor do mês

Com 442 pontos de IEP (Índice
de Eficiência Produtiva), o avicultor
de Nova Aurora, Oranídes Alves de
Souza, se destaca com a maior pontuação do mês na integração avícola da Copacol.
Paralelo a boa pontuação, os
frangos entregues à Cooperativa alcançaram um peso médio de 2.967
Kg, conversão alimentar de 1.378 Kg
e crescimento diário médio de 67.43
gramas.
Para chegar a essa expressiva
pontuação, além dos manejos diários que são realizados pela família,
Oranides contou também com as
orientações técnicas e veterinária,
do extensionista Márcio Lima e do
médico veterinário André Watanabe.

O cooperado João Fioravante
Favarão, cuja propriedade está localizada no município de Juranda,
ficou com a segunda melhor pontuação do mês. Ele obteve 437 pontos
com as aves entregues no período.
A terceira melhor pontuação
de outubro ficou para a cooperada,
Siely Lourdes da Silva Primila, de
Campina da Lagoa, com 435 pontos.
Há 47 anos morando na mesma
propriedade e há 30 na avicultura,
Oranides se considera um produtor
pioneiro na atividade. Na pequena propriedade de cinco alqueires
que antes era dedicada somente a
produção agrícola, hoje a diversificação predomina com os aviários
que abrigam aproximadamente 30
mil aves a cada lote.

Todo o trabalho diário é realizado pela nora, Luzia Petry de Souza,
que com a ajuda do esposo, Airton
Souza, são os responsáveis pelos
manejos, mas o seu Oranides está
sempre por perto, ajudando nos
trabalhos. Ele conta também com o
apoio de sua grande parceira, a esposa, Mirtes de Souza.
“Estou muito feliz com essa atividade que ao longo desses 30 anos
me proporcionou muitas conquistas aqui no sitio. Ela faz a diferença
na nossa renda e nos dá segurança
com uma boa qualidade de vida”,
destaca Oranides.
Para ele, o bom resultado é
fruto de um dedicado trabalho realizado pela nora Luzia, que sempre
está atenta aos manejos e segue à
risca todas as orientações técnicas.
“A Copacol é uma Cooperativa que
faz a diferença nesta atividade, tem
todo o controle da cadeia produtiva e assim ela nos dá tranquilidade
e segurança nesta parceria que só
fortalece cada dia mais”, enaltece o
produtor destaque do mês Oranides Alves.
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