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Fugir do local do acidente é crime, 
mesmo quando não há vítimas

Causar um acidente de 
trânsito e fugir do local é crime, 
mesmo que não haja vítima.  
Conforme previsão do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
essa atitude caracteriza fuga à 
responsabilidade penal ou civil 
que possa ser atribuída ao con-
dutor, e pode gerar detenção de 
seis meses a um ano ou multa 
de acordo com o artigo 305.

            Mesmo a previsão não 
sendo nova, muitos debates 
ocorreram nos últimos anos nos 
tribunais brasileiros. A alegação 
era de que esse crime seria in-
constitucional, pois implicaria 
que a pessoa criasse provas 
contra si mesma, o que seria 
ferir um direito fundamental. A 
discussão chegou até o Supre-
mo Tribunal Federal, em 2020, 
que fixou o entendimento de 
que não se trata de uma questão 
inconstitucional.

O professor e advogado Ga-
briel Habib explica que o STF 
entendeu que, nesse caso, não 
se trata de um direito individual. 
“Exige-se que a pessoa fique ali 
para colaborar com a investiga-
ção penal e também eventual 
apuração de responsabilidade 
civil. O bem tutelado é adminis-
tração da justiça, que fica preju-
dicada pela fuga do local, uma 

vez que impede sua identifica-
ção, e consequente apuração do 
ilícito para fins de se promover a 
responsabilização”, diz. E com-
pleta: “pode até acontecer de 
que permanecer no local seja 
atestar, confirmar, que a pessoa 
não teve nenhuma contribui-
ção no evento lesivo, naquele 
acidente, naquele resultado. 
Pode haver testemunhas, então, 
não obrigatoriamente, a pessoa 
ficar no local do acidente vai se 
autoincriminar”, explica.

            Contudo, quando há 
vítimas, o condutor que fugir 
também infringe o artigo 304 
do CTB, que prevê infração para 
quem deixa de prestar imedia-
to socorro à vítima ou solicitar 
auxílio médico. Além disso, o 
condutor também responde 
criminalmente por todas as 
ações que o acidente possa ge-
rar, como por exemplo, homicí-
dio culposo no caso de óbito da 
vítima.

          Levantamento do Res-
peito à Vida, programa da Se-
cretaria de Governo do Estado 
de São Paulo, coordenado pelo 
Detran SP, mostra que o risco de 
morte em acidentes de trânsito 
triplica quando há fuga do con-
dutor. Em 2020, cerca de 85% 
dos acidentes com abandono 

Estamos todos saindo da UTI?
Há 13 anos, passo um grande pedaço do meu dia em um 

ambiente que, infelizmente, passou a fazer parte da história de 
muitas famílias a partir do ano passado: a Unidade de Terapia 
Intensiva. Talvez os significados das palavras desse nome 
nunca fizeram tanto sentido. Unidade de profissionais que 
não fazem nada sozinhos, que precisam uns dos outros tanto 
para as ações  “operacionais” como para virar um paciente de 
bruços ou  para discutir os procedimentos cada vez mais multi-
disciplinares. Terapia atualizada e individualizada com uma 
rapidez jamais vista, graças à agilidade e ao esforço da ciência. 
E intensiva em todos os detalhes.

Nas últimas semanas, esses ambientes estão diferentes 
do que vivenciamos ao longo de quase 20 meses. Vemos as 
altas de pacientes sem que seus leitos sejam imediatamente 
ocupados por outros e novos - e em determinado momento da 
pandemia, literalmente, cada vez mais novos - pacientes. Em 
alguns dias, deixamos inclusive de ter casos ativos de covid-19. 
Isso significa que, pela primeira vez, em mais de 500 dias, não 
havia pacientes com potencial de transmissão da doença. Para 
os profissionais de saúde esse é um marco que nos emociona e 
enche de esperança.

Ao olhar os leitos vazios, não podemos nos esquecer da 
trajetória até aqui. Uma realidade que nem os mais experientes 
profissionais estavam preparados. Foram dias em que preci-
samos encarar como principal desafio manter o paciente vivo 
para que o próprio corpo pudesse ter forças para combater o 
coronavírus. E, para isso, recorremos a procedimentos com-
plexos. Em algumas instituições, o uso da ECMO, por exemplo, 
chegou a ser nove vezes mais frequente do que antes da 
pandemia. O aparelho que funciona como coração e pulmão 
artificial  representou novos suspiros para muitos homens e 
mulheres. Já as diálises, ainda no leito de UTI, cresceram quase 
60%.

O médico intensivista reconhece o seu papel como divisor 
de águas no tratamento de um paciente. A entrada dele em 
ação deve ser precisa no momento em que o quadro do pa-
ciente se agrava e que pode ser irreversível sem esse suporte. 
E assim, também ser o momento da saída. Mas talvez essa 
definição nunca foi tão nebulosa quanto na covid-19. Como  
doença sistêmica e imprevisível, em cada paciente ela agia de 
uma forma. E foi a união entre assistência e pesquisa que nos 
deu o suporte para seguir. 

Em muitos momentos, tivemos que lutar com os braços 
que tínhamos. E eles eram escassos de norte a sul do Brasil. 
Apenas 1,6% dos médicos brasileiros registrados são intensi-
vistas. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) 
estima que o país precisaria ter, pelo menos, cinco vezes mais 
profissionais da área para atender toda a demanda de leitos 
de UTI. A matemática deixa claro o cansaço, mas as súplicas 
para voltar da intubação escancaram o peso que esses braços 
carregaram.

No início, observamos como a doença se comportava e 
compartilhamos conhecimento com o mundo. Agora, expe-
rimentamos os resultados desse movimento, que passa a ser 
coletivo. Vacinas em tempo recorde, adesão da população e a 
esperança de volta.

As ligações para as famílias e as longas semanas - até  
meses - de internamento nos aproximaram de cada um que 
venceu ou perdeu essa luta. Lidamos como uma tragédia so-
cial e humanitária e, apesar de acreditarem que somos heróis, 
sairemos dela mais humanos. 

*Jarbas da Silva Motta Junior, médico intensivista e coorde-
nador da UTI do Hospital Marcelino Champagnat

do local pelos condutores ocor-
reram em vias urbanas, que 
também abrigam a maior parte 
das fatalidades (54%). Em 64% 
dos casos os acidentes ocor-
reram no período noturno. Os 
tipos de acidente mais comuns 
são os atropelamentos e as coli-
sões traseiras (26% cada).

Segundo o estudo, entre 
janeiro e setembro do ano pas-
sado, houve 4.152 ocorrências 
com fuga do condutor. Também 
foi identificado que acidentes 
com este perfil culminaram na 
morte de 331 pessoas. Dessas 
vítimas, 47% eram pedestres, se-
guidas por motociclistas (32%), 
ocupantes de automóveis (13%) 
e ciclistas (8%).

         “O trânsito seguro é feito 
de colaboração. Prestar socor-
ro, permanecer no local, ajudar 
as autoridades e envolvidos 
é sinal de solidariedade e res-
peito. A omissão aumenta o 
risco nas vias, além disso, com 
a crescente expansão no uso 
de videomonitoramento, achar 
que é possível fugir da sua res-
ponsabilidade só demonstra 
que o condutor não está prepa-
rado para conviver no trânsito”, 
comenta Luiz Gustavo Campos, 
especialista em trânsito e dire-
tor da Perkons.

http://escritorioconsultec.com.br/
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Móveis Bortolato comemora  49 anos
em dezembro com várias promoções

A tradicional loja de móveis 
em Cafelândia, da família Bor-
tolato, comemora neste dezem-
bro 49 anos de atividades. São 
quase meio século de grande 
estilo e boa qualidade. Situada 
no centro da cidade, na aveni-
da Moises Lupion, 255, o pré-
dio tem mais de 2.000 metros 
quadrados de uma variedade 
de produtos com mais de 12 
mil itens segmentada por cate-
gorias: departamento de salas, 
cozinhas, eletros, dormitórios, 
show room da Bortolato Decor, 
setor infantil, lazer e muitas op-
ções.

A loja tem a gestão do ad-
ministrador Valdecir Bortolato, 
que conta com uma equipe de 
24 funcionários para atender 
Cafelândia e região Oeste para-
naense. A equipe já está com 
um atendimento mais que es-
pecial neste mês de aniversário 
enfatizando várias promoções 

que podem ser visualizadas nos 
panfletos, nas redes sociais da 
loja e no site da empresa. Ofer-
tas que vão desde um simples 
aparelho de celular até sala e 
jogo de quartos. É possível obter 
informações pelo WhatsApp 45 
999113837 ou pelo telefone fixo 
(45) 3241 14 92. Para quem está 
na cidade ou passando pelo 
endereço vale a pena dar uma 
conferida, in loco, nessas ofertas 
de aniversário.

Além dos produtos da loja 
em sua grande variedade, a Mó-
veis Bortolato conta com um 
setor Decor para móveis plane-
jados com orçamento e projetos 
sem compromissos. Os plane-
jados levam a marca Bortolato 
com tradição na indústria mo-
veleira de mais de uma década.

Pioneira

Vale lembrar parte da histó-

ria que começou em 1969, com 
os irmãos Pedro e Flávio Borto-
lato. Eles começaram a fabricar 
móveis em madeira maciça e 
urnas (caixão) sob medida em 
uma pequena marcenaria com 
o propósito de melhor quali-
dade de vida. Porém, em 1972 
com o falecimento de Flávio 
Bortolato, seu irmão Pedro com 
a ajuda de esposa, Zenir, inicia-
ram outras atividades, produ-
zindo móveis para revenda e 
inaugurando a primeira loja em 
um prédio alugado. O casal na 
época não tinha funcionários, 
eles mesmos administravam a 
empresa. A loja era a única da 
região, atendendo Cafelândia e 
outras cidades, dessa forma foi 
surgindo o crescimento e o re-
conhecimento.

A partir de 1995 foi quando 
Neni, Valdecir Bortolato assu-
miu a gestão empresarial e ad-
ministra até hoje.
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Longa estiagem requer da agricultura
melhor distribuição de água

O fenômeno climático natu-
ral La Niña, que diz respeito ao 
resfriamento das águas do Oce-
ano Pacífico, tende a influenciar 
também o clima com chuvas 
irregulares e menos frequentes 
em algumas regiões do Brasil, 
como o Sul, Sudeste e Centro-O-
este, segundo o Instituto Nacio-

nal de Meteorologia (INMET).

De acordo com a Agência 
Americana de Meteorologia e 
Oceanografia (NOAA), existe 
70% de chance de La Niña per-
manecer até o fim do ano, o que 
chama atenção dos agricultores, 
pois muitas culturas que ainda 

se recuperam dos efeitos da 
seca e podem ser prejudicadas 
novamente, então o setor preci-
sa recorrer a métodos alternati-
vos para usar água sem desper-
dícios.

O recurso hídrico, que é ne-
cessário para as tarefas da agri-

cultura (como irrigação, cultivo 
de terra, solo e pulverização), 
pode ser usado com eficiência 
com o motor de motobomba, 
que serve para transferência e 
distribuição de água no geral. 
“Com alto rendimento e eficiên-
cia, o motor IP55, que também 
tem aplicação industrial e co-
mercial, é leve e, devido à classe 
de isolamento F, suporta até 155 
°C”, explica Reginaldo Larroyd, 
especialista em segmentos da 
Hercules Motores Elétricos.

Além de evitar desperdício, 
o motor, que tem baixo ruído, 
proporciona redução no con-
sumo de energia elétrica, o que 
resulta em economia para o se-
tor. A técnica de irrigação, assim 
como a transferência de líqui-
dos, é necessária para alcançar 
altos índices de produção, por 
isso, diante do cenário climáti-
co, se faz ainda mais necessária. 
“O motor de motobomba com 
rolamentos de primeira linha 
foi desenvolvido para garantir 
o máximo desempenho para 
esse setor”, afirma o especialista, 
ressaltando que há a possibili-
dade de customizar o produto 
de forma que se adeque à neces-
sidade do negócio.

Neste ano, a seca reduziu a 
produção agrícola e atrasou co-
lheitas no país, pois, segundo a 
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), o Brasil pro-
duzirá, no total, 254 milhões de 

toneladas de grãos, 1,2% menos 
que em 2019/20. Por isso o ideal 
é investir em equipamentos que 
garantam boa produtividade e 
que não fiquem restritos apenas 
a uma atividade no campo.

Sobre a Hercules Motores 
Elétricos

A Hercules Motores Elétricos 
oferece soluções em motores 
elétricos com o que há de mais 
atual e tecnológico no merca-
do. O diferencial da empresa é 
o atendimento personalizado, 
que permite a customização de 
motores para clientes de dife-
rentes segmentos de negócio de 
pequeno, médio e grande por-
tes. Com rigorosos padrões de 
qualidade nos seus processos 
produtivos, é uma empresa cer-
tificada pela ISO 9001 e tem os 
rendimentos dos seus motores 
aprovados pelo Inmetro, com-
provando sua alta eficiência 
energética.

Referência em inovação no 
segmento em que atua, a com-
panhia possui um aplicativo 
com realidade aumentada que 
proporciona uma experiência 
inédita e imersiva: é possível 
conferir os motores do catálo-
go em 3D, fazer um tour virtual 
360º pela fábrica e conferir di-
cas e conhecer melhor os pro-
dutos e a empresa. O app pode 
ser utilizado tanto em Android 
quanto em iOS.

Cafelândia realiza Natal de Luz 
na próxima sexta-feira, 10

O município de Cafelândia 

abre de forma oficial no próximo 

dia 10 de dezembro o “Natal de 

Luz” com acendimento de luzes, 

chegada do Papai Noel, distri-

buição de balas e show de luzes 

com DJ Vitor Einstein. A abertu-

ra do Natal acontece a partir das 

19h na Praça Brasília. “Queremos 

chamar toda comunidade para 

celebrar a vida. Sabemos que 

foi um ano difícil de pandemia 

e por isso precisamos brindar a 

vida. Com muita responsabili-

dade, não estaremos realizando 

grandes festas, mas não pode-

mos deixar passar em branco a 

chegada do Natal, chegada de 

um tempo de união e esperan-

ça. Já iniciamos a decoração 

natalina na Praça, que esse ano 

terá novidades com peças no-

vas e diferentes e ainda o show 

de luzes inédito em Cafelândia”, 

destacou o prefeito Culestino 

Kiara. Ainda de acordo com a 

administração municipal, os Fei-

rantes da Feira da Terra estarão 

participando e comercializando 

seus produtos na sexta-feira (10) 

e no sábado (11).

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/Deltanaweb
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Novo modelo de pedágio, em análise no 
TCU, pode virar presente de grego no PR

Com o fim da concessão das 
rodovias do Anel de Integração do 
Paraná, há uma semana, os usuá-
rios não pagam pedágio até que o 
novo modelo seja implementado 
em 2022.  O pedágio no Paraná é 
considerado um dos mais caros do 
país e agora segue a tramitação no 
TCU para análise do novo modelo 
de concessão que ainda gera muita 
dúvida e discussão, até mesmo na 
Frente Parlamentar para o Pedágio 
formada na ALEP.

O governo estadual afirma que 
a nova modalidade de leilão será de 
menor tarifa, sem limite de descon-
to e com a garantia de obras a par-
tir de um seguro-usuário, que será 
proporcional ao desconto tarifário 
apresentado no leilão. Nesse mode-
lo a concessão será de 30 anos, pror-
rogáveis por mais cinco.

Um presente de grego se se con-
firmar a nova modelagem com pro-
posta do governo federal para criar 
mais 15 novas praças de pedágio, 

O jornal Integração conversou 
com o deputado estadual, Arilson 
Chiorato (PT) para entender me-
lhor esse trâmite do novo modelo 
de pedágio que deve ser homolo-
gado em breve.

1 – Parece que existe uma come-
moração com o fim “temporário” 
do pedágio?

Não vejo motivos para come-
morar, porque a abertura das cance-
las tem a ver com o encerramento 
natural do contrato, conforme as-
sinado em 1997. Além disso, houve 
um trabalho árduo, baseado em 
levantamento de informações e 
questionamentos jurídicos, para 
que uma nova licitação não fosse 
feita sem ser discutida com a socie-
dade e um novo contrato entrasse 
em vigor após o término desse. A 
proposta apresentada no início 
desse ano era mais danosa que a 
atual, previa o modelo de conces-
são onerosa, ou seja, ganharia a lici-
tação quem oferece maior lance ao 
estado. Também constava 15 novas 
praças, inclusão de 800 km a mais 
de rodovias estaduais no plano de 
pedagiamento e degrau tarifário de 
40% após a entrega das obras. Con-
seguimos alguns avanços, mas o 
modelo apresentado está longe de 
ser justo. 

2 - A concessão que acabou dia 
28, era do estado do Paraná. Por que 
vai passar para o governo federal?

É uma questão burocrática. Em 
1997, o Governo Federal cedeu as 
rodovias aos Paraná, para que fos-
se feito o pedágio. Agora, o Paraná 
cedeu as rodovias para o Governo 
Federal, que conduz o processo do 
pedágio. Inclusive votei contra a 
concessão das rodovias paranaen-
ses nos moldes apresentados para o 
novo pedágio. No meu entendimen-
to, a proposta precisa melhorar mui-
to para ser justa. O valor do pedágio, 
que tenho como referência, é o de 
Santa Catarina e Rio Grande de Sul, 
que tem como média de preço R$ 4.

3 - Vamos ficar quase um ano 
sem pedágio, porém, a manuten-
ção das estradas, como ficam? E o 
que não foi feito?

A manutenção das estradas, 
tanto federais quanto estaduais, 
voltaram à administração de seus 
respectivos órgãos, DER e DENIT. 
Foi feita licitação para manutenção 
da pista para este período, porém 
outros serviços ainda esperam lici-
tação. Eu mesmo protocolei reque-
rimento cobrando socorro médico 
e guincho, que até o momento é fei-
to pelo Corpo de Bombeiros, Samu 
e Polícia Militar, sobrecarregando 
esses profissionais. Além das rodo-
vias estaduais, atendem as federais 
também, as BR’s, porque o Governo 
Estadual e o Governo Federal fize-
ram um acordo. É inadmissível esse 
cenário. O serviço de guincho por 
exemplo só é feito em caso de aci-
dentes; se tiver pane mecânica ou 
elétrica, o motorista deve solicitar o 
guincho por conta própria. Não po-
demos nos esquecer que os moto-
ristas paranaenses pagaram quase 
R$ 10 bilhões a mais às concessio-
nárias. Então, não tem como não 
presumir que faltou fiscalização e 
agilidade por parte do governo. 

4 - São várias obras deixadas 
para trás das concessionárias, 
como fica isso? O prejuízo continua 
para o consumidor final? Por que 
isso não foi cobrado a tempo? Pela 
ALEP, principalmente?

Vários acordos foram feitos na 
Justiça para que as obras sejam 
entregues, mesmo após o fim do 
contrato. Sobre a cobrança a tempo, 
acredito que faltou fiscalização, des-
de o início, por parte do Governo do 
Estado. Por isso, sugeri que no novo 
modelo tenha comissões temáticas, 
que possam acompanhar a execu-
ção das obras. Espero que essa su-

gestão seja ouvida, porque evitará 
que erros, como esse, não se repi-
tam. Sobre a Alep, posso dizer da mi-
nha atuação política dentro dessa 
casa para que fosse criada a Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio. Os tra-
balhos para que isso ocorresse vem 
desde 2019, quando assumi o man-
dato de deputado. Esse ano, um dos 
frutos, foi o debate público sobre o 
tema por todas as regiões do estado, 
levando ao conhecimento de uma 
parcela significativa da população 
o projeto ardiloso, que se escondia 
por trás de propagandas. 

5 – Por que só agora foi montada 
uma frente parlamentar para o pe-
dágio? Ficamos à deriva sem fisca-
lização?

Apresentei a proposição para 
criar uma Frente para acompanhar 
e fiscalizar a execução das obras em 
andamento, bem como o encerra-
mento dos contratos de pedágio do 
Paraná em abril de 2019, assim que 
assumi o mandato; sendo constituí-
da em agosto do ano seguinte, 2020. 
Neste período, solicitamos diversos 
estudos, fizemos diversos aponta-
mentos e também cobramos judi-
cialmente falhas do contrato, mu-
nindo à Justiça e o próprio Governo 
do Estado de informações. 

6 - O novo modelo proposto 
pelo governo federal é duvidoso, 
dá para dizer se o pedágio vai ficar 
mais barato em comparação do 
que era? E as obras?

O pedágio corre um sério risco 
ficar ainda pior e mais caro. No estu-
do apresentado recentemente pela 
UTFPR, a nova proposta, que prevê 
que os valores das tarifas sejam 
corrigidos pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (IPCA), que 
tem projeção de 15,12% no período 
entre 2021 e 2023, e aumento de 40 
% (degrau tarifário) após a entrega 
das obras.

Agora, se pensarmos que o des-
conto sugerido para ir à leilão é de 
37% em comparação com atual, já 
nos anos iniciais, a tarifa ficará mais 
cara. Recentemente, teve a licitação 
da Presidente Dutra (BR 116) e a ven-
cedora arrematou com um descon-
to de 15,31%, ou seja, se esse índice se 
repetir nas rodovias paranaenses, o 
povo vai pagar mais caro. Agora, se 
acrescentarmos as 15 novas praças, 
como prevê a proposta, o Paraná, 
facilmente, continuará com o título 
de pedágio mais caro do mundo.

7 - Por que está previsto mais 
praças de pedágios? Quantas? Isso 
é um presente de grego? Qual a jus-
tificativa?

Na minha avaliação, não tem 
cabimento aumentar o número de 
praças de pedágio. Já temos 27 pra-
ças, com mais 15, vamos para 42. Se 
isso realmente se concretizar, vá-
rios municípios vão ficar cercados. 
Nada justifica esse aumento. Aliás, 
só a ganância de alguns grupos eco-
nômicos. 

8 - Se o novo modelo já está pra-
ticamente aprovado, o que resta 
fazer? 

O novo modelo ainda não foi 
aprovado. Está em análise no Tri-
bunal de Contas da União (TCU). 
Somente após o aval do TCU, que 
a proposta seguirá para leilão. Vou 
continuar acompanhando de perto 
esse processo e, caso haja irregula-
ridades, irei entrar com ações judi-
ciais. Esse processo, por ser público, 
pode ser acompanhado por toda 
população, porque os documentos 
ficam disponíveis nos sites das res-
pectivas instituições e, em alguns 
casos, precisam ser publicados em 
diários oficiais. Além disso, assim 
que autorizado, a UTFPR e a OAB-
-PR irão fazer a análise do novo mo-
delo de pedágio. 

9 - Essas concessionárias vão 
poder participar ano que vem das 
licitações?

Recentemente, o colegiado de 
conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná homologou 
uma medida cautelar, do final de 
outubro, que declara a inidoneida-
de das atuais concessionárias de 
Pedágio do Anel de Integração do 
Paraná, impedindo-as de participar 
das novas licitações. O motivo con-
siderado para essa decisão foi o des-
cumprimento do contrato como fi-
cou evidente durante o trabalho da 
Frente Parlamentar sobre o Pedágio. 

10 - Contrato de 30 anos e pror-
rogáveis para mais cinco, qual a 
vantagem disso?

Nenhuma. Aliás, os contratos 
precisariam ser revistos a cada 
cinco anos e, caso não estivessem 
sendo cumpridos, deveriam ser en-
cerrados.  

11 - Em 2022 teremos eleições, 
isso vai ser bandeira para traduzir 
em votos pelos deputados e gover-
nador?

Acredito, sinceramente, que o 
povo paranaense não se esqueceu 
da jogada do Lerner, que baixou o 
valor do pedágio em 50%, via de-
creto, e após as eleições as tarifas 
subiram. Espero que um assunto 
tão sério, que impacta a vida de to-
dos, não seja usado para isso. Porém, 
caso seja usado, que o povo perceba 
e não caia nessa armadilha. 

Deputado estadual, Arilson Chiorato (PT)

http://www.lojasmegalar.com.br
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Para apresentar os estudos 
realizados no CPA (Centro de 
Pesquisa Agrícola) sobre o ma-
nejo da cultura da soja, a Copa-
col realizou mais um Seminário 
Técnico, e pela primeira vez em 
Toledo, onde a Cooperativa ad-
quiriu recentemente uma uni-
dade de recebimento e arma-
zenagem de grãos no Distrito de 
Bom Princípio.

André Batista Lucini, da co-
munidade de Gramado, se asso-
ciou logo que Cooperativa che-
gou na região. “Sempre ouvimos 
falar muito bem da Copacol. 
Acompanho o programa de rá-
dio [Estação Copacol] para saber 
mais sobre o trabalho realizado 
pela equipe técnica, pois é mui-
to importante para nos auxiliar 
na produção e ter maior produ-
tividade”.

Roberto Scholz também 
participou do Seminário e des-

tacou os resultados de produ-
ção com base nas informações 
e inovações agrícolas. “Confio no 
trabalho da equipe técnica da 
Copacol, pois eles têm os dados 
corretos para nos passar e assim 
podemos utilizar no nosso dia a 
dia. Acompanho principalmen-
te inovações de produtos e téc-
nicas de aplicações, pois isso faz 
a diferença no resultado final da 
produção”.

O engenheiro agrônomo da 
Copacol e supervisor técnico da 
Unidade de Bom Princípio, em 
Toledo, John Claier Gonçalves, 
destaca que essa foi uma opor-
tunidade para compartilhar os 
trabalhos técnicos realizados 
pelo CPA e entender como é o 
trabalho da Cooperativa quanto 
as inovações agrícolas.“Os pro-
dutores estavam atentos a todo 
momento e puderam constatar 
os resultados de validação dos 
produtos e empresas parceiras 

Copacol realiza Seminário Técnico Agrícola Copacol realiza Seminário Técnico Agrícola 
para produtores da Unidade de Bom Princípiopara produtores da Unidade de Bom Princípio

Proerd capacita 105 crianças de 
escolas de Goioerê

O Proerd (Programa de Re-
sistência às Drogas e à Violên-
cia), o qual a Copacol desenvol-
ve em parceria com a Polícia 
Militar e os municípios de sua 
área de atuação, certificou 105 
alunos das escolas, UP, Adventis-
ta e Mundo Mágico de Goioerê.

Além dos representantes 
da Copacol e da Polícia Militar, 
a cerimônia de formatura foi 
prestigiada, por representantes 
da administração pública local, 
professores e diretores das esco-
las, país e familiares dos alunos.

Filho de cooperado o proer-
diano, Murilo Zanutto Camargo, 
10 anos, diz que o Proerd é um 
bom programa, ensina a ficar 
longe das drogas. “Vou seguir 

tudo o que eu aprendi no Pro-
erd, pois eu fiz um juramento. 
Se um dia alguém me convidar 
para fazer algo errado eu não 
vou aceitar”, conta Murilo, que 
quer ser engenheiro agrônomo 
e cooperado da Copacol.

A aluna Livia Obuti, que 
também é filha de cooperado 
tem o mesmo pensamento de 
Murilo. “No Proerd eu aprendi a 
não usar drogas, eu aprendi a ser 
saudável, ficar longe da violên-
cia e ajudar as pessoas. Tudo o 
que aprendi vou levar para toda 
a minha”, diz a pequena Lívia.

A Coordenadora dos Proje-
tos Sociais na Copacol, Gislaine 
Pontes Fernandes, diz que ver 
a alegria das crianças é um sen-

timento do dever cumprido. 
“Mais um município que conclui 
suas atividades do Proerd com 
sucesso, mais de 100 alunos se 
capacitaram no Município de 
Goioerê neste programa mara-
vilhoso de proteção às drogas 
e à violência. Para a Copacol é 
uma honra muito grande poder 
contribuir com o desenvolvi-
mento desses cidadãos”, desta-
ca Gislaine.

Nesta quinta-feira, dia 2, às 
19h, Cafelândia realiza a sole-
nidade com 251 estudantes, na 
Aercol. Em 2021 são mais de 500 
crianças e adolescentes forma-
dos no Proerd, com o apoio da 
Copacol.

da Cooperativa. Agradecemos 
a participação de todos e nossa 
equipe técnica está disponível 
para sanar qualquer dúvida que 

os produtores possam ter”.

O evento contou com a par-
ticipação de 140 produtores ru-

rais, seguindo todos os protoco-
los de saúde quanto a Covid-19.

https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-medio-oeste/a-cooperativa/
https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260

