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 Com a missão de 
disponibilizar conhecimen-
to e tecnologias á família 
cooperada, o Copacol Agro 
encerrou a edição deste 
ano com dever cumprido: 
seis mil visitantes confe-
riram nos três dias todos 
os atrativos da feira que é 
referência para produtores 
integrados em Agricultura, 
Avicultura, Piscicultura, 
Suinocultura, Bovinocultu-
ra de Leite. “Estamos extre-
mamente satisfeitos com os 
resultados. Retomamos a 
edição presencial do nosso 
evento que é uma grande 
tradição da família coopera-
da. Na feira os cooperados 
conheceram o que há de 

Copacol Agro encerra em Cafelândia
com participação de seis mil visitantes
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mais moderno em todas as 
atividades e poderão imple-
mentar essas novidades em 
suas propriedades. Além 
disso, as empresas parcei-
ras puderam realizar bons 
negócios. Queremos agra-
decer a todos que estiveram 
no Copacol Agro”, diz o dire-
tor-presidente, Valter Pitol.

Além de palestras técni-
cas, a Cooperativa trouxe 
grandes autoridades do 
agronegócio para encontros 
com os cooperados: Alysson 
Paolinelli, indicado ao Nobel 
da Paz 2022, ex-ministro da 
Agricultura, compartilhou 
sua história de vida; Cami-
la Telles, produtora rural e 
digital influencer, uma das 

mais poderosas mulheres 
do agro, passou pelo evento 
deixando uma mensagem 
de orgulho do agro; Alexan-
dre Mendonça de Barros, 
engenheiro agrônomo e 
economista, apresentou um 
panorama da agricultura 
frente os desafios atuais. 
“É muito interessante ver 
o papel transformador do 
cooperativismo no Paraná. 
É uma honra estar aqui e 
fazer parte do Copacol Agro. 
A Cooperativa é um grande 
exemplo de transformação 
de realidades: do campo 
e na cidade. É renda nas 
propriedades e emprego na 
área urbana”, afirma Men-
donça de Barros.

COPACOL AGRO 
APROVADO

O cooperado de Bom 
Princípio, uma das mais re-
centes Unidades da Coope-
rativa, Ivan Carlos Orlando, 
fez questão de participar 
do Copacol Agro. “Muito 
bom, gostei muito do que 
foi apresentado. Depois de 

tanto tempo em pandemia, 
agora pudemos aprender 
bastante. Vale a pena par-
ticipar”

Além de produtores 
rurais, grupos de visitantes 
de escolas e universida-
des marcaram presença. 
Caravanas do oeste e do 
sudoeste estiveram presen-

tes no evento: cooperados 
com sede de aprendizado. 
“Quero parabenizar os orga-
nizadores por esse evento, 
agradeço por tudo de cora-
ção. Foi tudo muito bom, 
aprendemos muito”, afirma 
o cooperado de Nova Auro-
ra, Sezismundo Woinaroski.

Da Assessoria

https://www.jornalintegracao.com/
https://www.copacol.com.br/
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Durante o mês de maio 
o município de Assis Chate-
aubriand, através da Secre-
taria de Assistência Social e 
da Mulher estará realizan-
do ações em alusão ao dia 
18 de maio, dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes.

Está sendo deixado no 
comércio chateaubrian-
dense, cartazes para assim 
disseminar informações de 
apoio com relação ao assun-
to. A forma de denunciar e 
os equipamentos que se en-
contram à disposição das 
vítimas ou para acolher as 
denúncias.

“Realizaremos uma car-
reata saindo da igreja São 
Francisco a partir das 9h 
da manhã para falar e pen-
sar a respeito da campanha 
municipal de enfrentamen-
to à violência sexual con-
tra crianças e adolescentes.  
Você que apoia essa causa e 
defende as nossas crianças, 
venha participar conosco 
dessa carreata. Nós quere-

Assistência Social de Assis
realizará carreatas e ações em 
alusão ao dia 18 de maio

Associação de municípios não 
constitui, obrigatoriamente, 
consórcio público

Uma associação de municípios não assume automatica-
mente a forma de consórcio público por determinação legal, 
mas é possível sua constituição ou transformação em con-
sórcio de direito público ou privado. Para tanto, devem ser 
observadas as condições e formalidades dispostas na Lei nº 
11.107/05, pois passaria a integrar a administração indireta 
dos municípios consorciados.

As associações municipais não devem, ordinariamente, 
prestar contas ao Tribunal de Contas (TC) em relação à receita 
das contribuições e mensalidades de seus associados. A pres-
tação de contas é obrigatória somente quando há o recebimen-
to de transferência voluntária proveniente de jurisdicionado do 
TC, de acordo com o regramento da Lei nº 13.019/14.

Assim, a fiscalização das atividades da associação de mu-
nicípios deve ser realizada diretamente pelos seus associados, 
sob pena de responsabilização no caso de omissão; e indireta-
mente pelo TC, inclusive por meio da instauração de tomada 
de contas extraordinária.

Associação de municípios não se submete à regra do 
concurso público e às disposições da Lei nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos), mas deve obrigatoriamente observar os 
princípios constitucionais que regem a administração pública. 
É necessária a instituição de regulamento próprio, baseado em 
critérios objetivos, para regular admissão de pessoal e contra-
tações em geral.

Portanto, essas associações não podem contratar advoga-
dos, engenheiros e médicos, entre outros, para que prestem 
serviços aos municípios. A contratação de profissionais para a 
prestação de serviços diretamente aos associados, por meio de 
interposta pessoa, configura burla à regra do concurso público 
ou ao dever de licitar, em afronta às disposições dos incisos II 
e XXI do artigo 37 da Constituição Federal. Essa intermedia-
ção também representa distorção no cálculo de despesas com 
pessoal, em desacordo com os preceitos da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Essa é a orientação do Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), em resposta à Consulta formulada 
por Sérgio Inácio Rodrigues, prefeito do Município de Pinhalão 
em 2019 e então presidente da Associação dos Municípios do 
Norte Pioneiro (Amunorpi), sobre a natureza e o regime jurídico 
da associação. Além disso, o consulente questionou se haveria 
a obrigação de prestação de contas ao TCE-PR e a quais regra-
mentos estariam submetidas suas contratações.

 
Instrução do processo
A Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) do TCE-PR 

lembrou que associação sem fins lucrativos sob o regime de 
direito privado não precisa, necessariamente, realizar presta-
ção de contas anual ao Tribunal; e que as contas devem ser 
prestadas conforme previsão do seu estatuto.

A unidade técnica ressaltou que esse tipo de associação não 
se submete à Lei de Licitações e Contratos e nem à regra do 
concurso público, mas tem a obrigação de observar os prin-
cípios constitucionais que regem a administração pública. A 
CGM lembrou que as associações públicas que tenham como 
objeto os fins exclusivos de compras deverão se submeter à 
nova Lei de Licitações 14.133/21.

A CGM também recomendou que a associação formule 
regulamento próprio, com a definição de critérios objetivos 
para admissão de pessoal e contratações em geral. Além disso, 
frisou que a associação não pode contratar funcionários e re-
passá-los aos municípios.

O Ministério Público de Contas (MPC-PR) afirmou que, 
conforme disposição do artigo 19 do Decreto nº 6017/07, para 
que as associações municipais se submetam ao regime da nova 
Lei de Licitações, elas devem ser “constituídas para tal fim”. 
Assim, para tanto, é necessário que seus atos constitutivos 
(protocolos de intenções) prevejam como um dos seus objetivos 
a realização de licitações.

O órgão ministerial destacou, ainda, que os serviços ofere-
cidos devem estar estritamente vinculados ao objeto da asso-
ciação municipal; e, portanto, não é possível a contratação de 
médicos, advogados e engenheiros para prestação de serviços 
aos entes associados.

 
Legislação, jurisprudência e doutrina
O inciso XVII do artigo 5º da Constituição da República fixa 

que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar.  

LEIA MATÉRIA NA ÍNTEGRA NO SITE

mos fazer um movimento 
muito bonito em favor das 
nossas crianças”, assegurou 
a Secretária de Assistência 
Social e da Mulher Izabel 
Claro.

A partir do dia 16 have-
rá carreata no interior. No 
Patrimônio do Engenheiro 
Azaury às 8h30 com saída 
em frente a Escola Munici-
pal Manoel Ribas. Em Bra-
gantina às 10h, saindo em 
frente ao Salão Comunitá-
rio. No Patrimônio de Terra 
Nova às 14h saída em fren-
te à Escola Municipal Santa 
Terezinha. No Silveirópolis 
às 15h30 saída em frente à 
Igreja católica.

No dia 17 será no Encan-
tado do Oeste às 8h30 com 
saída em frente da UDC- 
Unidade Descentralizada do 
CRAS. No Patrimônio Nice 
às 10h com saída em frente 
à Escola Municipal Nice.

18 DE MAIO

Em 1973 um crime bár-
baro chocou o Brasil. Seu 

desfecho escandaloso seria 
um símbolo de toda a violên-
cia que se comete contra as 
crianças.

Com apenas oito anos 
de idade, Araceli Cabrera 
Sanches foi sequestrada em 
18 de maio de 1973. Ela foi 
drogada, espancada, estu-
prada e morta por membros 
de uma tradicional família 
capixaba. O caso foi toman-
do espaço na mídia. Mesmo 
com o trágico aparecimento 
de seu corpo, desfigurado 
por ácido, em uma movi-
mentada rua da cidade de 
Vitória (ES), poucos foram 
capazes de denunciar o 
acontecido. O silêncio da so-
ciedade capixaba acabaria 
por decretar a impunidade 
dos criminosos.

Sendo assim, o dia 18 de 
maio foi instituído como o 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil. E vem man-
ter viva a memória nacional, 
reafirmando a responsabili-
dade da sociedade brasileira 
em garantir os direitos de to-
das as suas Aracelis.

http://escritorioconsultec.com.br/
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O município de Cafe-
lândia, através do setor 
de Endemias, confirmou 
nesta quinta-feira (12) 1180 
notificações de dengue. Ao 
todo, 402 casos já foram 
confirmados, 468 aguar-
dando resultados de exames 
e mais 310 deram negati-
vos. “Infelizmente mais um 
ano com centenas de casos 

Cafelândia inaugura a pavimentação 
asfáltica da Linha Grigio nesta sexta-feira

O município de Cafe-
lândia, através da empresa 
Trevo Pavimentação Ltda, 
realizou a pavimentação 
asfáltica da Rua Maria 
Peterle Grigio, conhecida 
popularmente como “Linha 
Grigio”.  Ao todo, 3.705,67 
m² de pavimentação asfálti-
ca. De acordo com o prefei-
to, Culestino Kiara, a obra, 
que custou R$ 526.934,27 e 
foi executada com recursos 
próprios e de emenda par-
lamentar do deputado Enio 
Verri, a pedido da então 
vereadora, Solange Koehler. 
“Além da pavimentação 
asfáltica, foi construído 
calçadas e rede de captação 
de água pluvial. São inves-
timentos como esse que 
fazem a diferença na vida 
das pessoas, a final, com 
o asfalto o barro e a poeira 
serão passados e auxiliará 
na rapidez em relação ao 
trânsito”, afirmou o prefeito.

O município de Cafelân-
dia inaugura nesta sexta-
-feira (13), a pavimentação 
da “Linha Grigio”.  A inau-
guração acontece às 13h30 
no início da obra. “Quero 
convidar toda a comunida-
de para prestigiar a inaugu-
ração da Linha Grigio nesta 
sexta-feira (13) no início da 
tarde; uma obra que cus-
tou mais de meio milhão de 
reais. Desses, R$ 250 mil 
foi de emenda do deputado 
federal Enio Verri - que es-
tará no ato da inauguração  
-  e mais R$ 276 mil em re-
cursos próprios”, destacou 
o prefeito Culestino Kiara. 

A prefeitura espera a 
presença de vereadores, 
secretários, lideranças e pú-
blico em geral para presti-
giar mais um obra que vem 
ao encontro dos anseios da 
população cafelandense. 

de dengue. A cada ano que 
passa temos percebido que 
os números estão aumen-
tando e a secretaria tem 
feito a sua parte.

Pedimos mais uma vez 
à comunidade que elimi-
ne todos os criadores do 
Aedes, essa é a única forma 
de evitarmos a dengue”, 

Cafelândia confirma 402 casos positivos de Dengueporto seguro

destacou o coordenador de 
Endemias, Anderson Luiz 
Alves Almeida. Ainda de 
acordo com o coordenador, 
todo o trabalho de visita 
às residências por parte do 
setor de Endemias, tem sido 
realizado. “Durante as visi-
tas - que são realizadas em 
média a cada 60 dias nas 
casas dos moradores - além 

das vistorias e orientações, 
se necessário é realizado 
ainda as notificações e tam-
bém aplicação de multa.

Não chegamos multando, 
porém, é necessário a cons-
cientização da comunidade 
que a dengue mata. Primei-
ro orientamos, passamos as 
informações corretas sobre 
o que é necessário fazer e 
estabelecemos prazos. Se os 
prazos não forem cumpri-
dos (podem variar de três a 
15 dias) é aplicada multa.

O município não tem 
o intuito de multar e sim 
conscientizar a comunidade 
sobre os riscos da dengue 
bem como toda a proble-
mática que a mesma pro-
porciona. Além disso, uma 
contratação emergencial 
está sendo feita por parte 
da secretaria de Saúde para 
aumentarmos o número de 
agentes de endemias, mas 
reforço novamente, que os 
agentes fazem a orientação, 
o trabalho de virar as garra-
fas e objetos de ‘boca para 

baixo’ quem deve fazer é o 
cidadão”, afirmou o coorde-
nador de Endemias, Ander-
son Alves.

 

Fumacê

De acordo com o coor-
denador, o fumacê já foi 
solicitado ao estado ainda 
no mês de abril, mas ele 
lembra que essa é a última 
alternativa que o municí-
pio tem. “Quem determina 
a escala do fumacê não 
somos nós enquanto mu-
nicípio e sim o estado. Por 
isso reforço que o fumacê 
é a última alternativa que 
os municípios tem, o que 
precisamos e reforçar a eli-
minação do Aedes em seus 
criadores, por isso, pedimos 
que a comunidade faça 
corretamente  a sua parte, 
eliminando a água acumu-
lada em recipientes, caixas 
d’ água, plásticos e pneus”, 
destacou Anderson.

 

https://bionovasolar.com.br/
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
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Copacol Agro realiza edição presencial  
com recorde de público e expositores

A chuva nas primeiras horas 
do dia deu boas-vindas aos vi-
sitantes do Copacol Agro 2022: 
feira que aproxima tecnologia 
e conhecimento de produtores 
rurais atuantes em Agricultu-
ra, Avicultura, Suinocultura, 
Piscicultura e Bovinocultura de 
Leite.

Alysson Paolinelli, indicado 
ao Nobel da Paz 2022, ex-mi-
nistro da Agricultura, abriu a 
edição que marca a volta dos 
grandes eventos presenciais 
realizados pela Cooperativa. 
Conhecido mundialmente por 
incentivar a evolução da agri-
cultura, Paolinelli destacou a 
atuação da Copacol na trans-
formação do meio rural. “O Pa-
raná e essa região em especial 
são cânforas: sempre que ha-
via um desastre, a injeção de 
ânimo eu vinha buscar aqui. 

Fosse geada, seca ou qualquer 
atrapalho nunca encontrei de-
sânimo aqui. O que se perde em 
um período, recupera em outro. 
Fico feliz em ver essa região, 
que responde ao País: é extre-
mamente organizada, onde to-
dos produtores participam e 
têm oportunidade para ter uma 
renda adequada”, destaca Pao-
linelli.

O entusiasta do agronegó-
cio compartilhou a vivência no 
setor com os cooperados: uma 
história marcada por desafios 
e articulações em favor do agro 
nacional, beneficiando as gera-
ções atuais que levam adiante a 
essência agro. “Precisamos ex-
pandir esse modelo para outras 
regiões do país, principalmente 
nordeste e norte, onde ainda 
não há uma organização. As co-
operativas têm a possibilidade 

de fazer essa mudança”, afirma 
Paiolinelli.

Logo no primeiro dia, o pú-
blico visitou os 80 estandes de 
empresas parceiras que ofere-
cem tecnologias de ponta para 
todas as atividades, além de 
serviços que agregam valor ao 
campo. “É gratificante ver os 
cooperados novamente aqui, no 
nosso Centro de Pesquisa onde 
todos os estudos são realizados 
para as nossas atividades. Aqui 
temos uma grande integração 
da nossa família cooperada: o 
conhecimento está disponível 
para que todos possam trans-
formar cada vez mais a reali-
dade das propriedades. Evolu-
ímos muito e ainda há espaço 
para crescermos”, afirmou o 
diretor-presidente, Valter Pitol, 
ao receber os cooperados para a 
edição presencial da feira.

ATRATIVOS

O Copacol Agro continua até 
dia 12 no CPA (Centro de Pes-
quisa Agrícola), em Cafelândia. 
A edição 2022 evidencia em 
toda a campanha a diversidade 
cultural e de gerações que for-
ma a Cooperativa, fortalecendo 
os empreendimentos rurais e 
tornando viável a sucessão no 
campo.

Nesta terça-feira, às 9h, Ca-
mila Telles, que figura entre as 
mulheres mais poderosas do 
setor, segundo o ranking da 
Forbes, participa do encontro 
com os Grupos de Jovens. Res-
peitado no setor agrícola, outro 
convidado especial é Alexandre 
Mendonça de Barros, engenhei-
ro agrônomo e economista que 
exerceu grande orientação aos 
produtores rurais durante a 
pandemia. Barros estará com 
os cooperados na quinta-feira, 
às 9h.

WORKSHOPS RURAIS
Hoje e quinta-feira às 13h 

Vania Rejane Baratto, vai apre-
sentar A importância do paisa-
gismo na vida rural; e às 14h 
Edson Marangoni traz o que há 
de mais moderno na Avicultu-

ra 4.0: ele atua no setor há 27 
anos.

A Agricultura terá como ati-
vidade destaque uma palestra 
quarta-feira, às 14h, sobre a 
correção de solo para obtenção 
de altas produtividades no sis-
tema soja/milho segunda safra, 
com Marcelo Augusto Batista, 
professor da Universidade Es-
tadual de Maringá, com experi-
ência em química na fertilidade 
do solo. Haverá ainda exibição 
dos painéis de híbridos, com 
experimentos realizados no 
CPA: as apresentações ocorrem 
diariamente, em dois horários: 
às 11h e às 15h.

A Suinocultura será eviden-
ciada na quarta-feira, às 14h, 
no Encontro Anual de Suino-
cultores, com a participação de 
Tom Kramer, gerente comercial 
da Zipro Animal Nutrition, que 
vem falar com os produtores 
sobre A Suinocultura do Futu-
ro: eu estou preparado?

Já a Bovinocultura de Leite 
terá um importante encontro 
quinta-feira, às 14h, com Tiago 
Ferreira, médico veterinário ge-
rente técnico da Alta Brasil: ele 
traz aos bovinocultores de leite 
as novidades em tecnologias 
para a atividade.

https://www.facebook.com/Center-Cal%C3%A7ados-Cafel%C3%A2ndia-2009272185770260
https://www.facebook.com/Deltanaweb
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Futuro da Suinocultura é tema de 
Encontro Anual no Copacol Agro

O Encontro Anual da Sui-
nocultura reuniu os produto-
res interessados no desenvolvi-
mento da atividade no segundo 
dia do Copacol Agro. “Suinocul-
tura do futuro: Eu estarei pre-
parado?”: Esse foi o questiona-
mento lançado pelo veterinário 
e gerente comercial da Zimpro, 
Ton Kramer, que apresentou 
uma perspectiva do setor para 
o próximo ano.

O Brasil é o quarto maior 
produtor de suínos do mundo. 
A atividade passa por um mo-
mento desafiador, como a reto-
mada da produção na China, 
e os altos custos de produção. 
Kramer alerta que é importan-
te ficar atento às oportunida-
des que surgem no caminho. 
“A grande questão é entender 
o que está acontecendo buscar 
enxergar meios de crescimento 
e gerar resultados na produti-
vidade e, consequentemente, 
econômicos”, afirma Kramer.

Um dos pontos demonstra-
dos pelo palestrante é que o 
País se consolida como fonte 
de alimento para o mundo, em 
diferentes proteínas. “O cenário 
que estamos vendo da guer-
ra entre a Ucrânia e a Rússia 
reforça essa oportunidade. Os 
produtores de proteína animal 
têm muito a aproveitar nos pró-
ximos anos. Precisamos buscar 
a eficiência produtiva de modo 
que possamos repensar o que 
estamos fazendo. É necessário 
aplicar novas técnicas, moder-
nizar a produção e identificar 
onde estamos perdendo em efi-
ciência para corrigir os déficits 
numéricos”, finaliza Kramer.

PAIS E FILHOS
Além da modernização da 

atividade, o convidado especial 
do Encontro Anual da Suino-
cultura reforçou a necessida-
de de incentivar a sucessão no 
campo: consequência da im-
plantação de tecnologias avan-
çadas, atraindo essa mão de 
obra e mantendo as novas ge-
rações na propriedade.

Anderson Garcia Tomé, co-
operado em Jesuítas, herdou 
do pai a profissão e pretende 
continuar, sempre alicerçado 
na confiança da Cooperativa. 
“Com a Cooperativa temos uma 
segurança em nosso trabalho: 
a diversificação proporcionou 
oportunidades em nossa pro-
priedade. Queremos aumentar 
nossa produção de suínos”, 
afirma Tomé.

Para a cooperada Lídia 
Steimbach, há 12 anos na sui-
nocultura, o evento é uma opor-
tunidade para buscar conheci-
mento e futuramente expandir 
os negócios da propriedade. 
“Precisamos estar antenados 
com o que há de novo no mun-
do e esta é a oportunidade de 
conhecermos novas tecnologias 
e saber o que acontece no mer-
cado mundial para podermos 
gerar lucro da nossa atividade”, 
conta a suinocultora.

AMPLIAÇÃO
O mais recente investimento 

da Copacol foi na suinocultura: 
R$ 120 milhões na construção 
da UPD (Unidade de Produção 
de Desmamados), em Jesuítas: 
galpões climatizados que aten-
dem todas normas de bem-es-
tar animal e biosseguridade, 
onde dez mil matrizes passam a 
ser alojadas para produção mé-
dia de 300 mil leitões por ano, 
atendendo ao plano de cres-
cimento da Central Frimesa, 
a partir de 2023, com a nova 
planta industrial em Assis Cha-
teaubriand.

“Com a expansão, a Copa-
col amplia as oportunidades no 
campo. A produção anual salta 
para 625 mil cabeças: cresci-
mento de 76%. Estamos muito 
confiantes com o setor e sabe-
mos que ele gera muito desen-
volvimento no campo, por isso, 
estamos sempre em busca de 
investimentos. Esse encontro é 
uma oportunidade para os co-
operados saberem como está a 
suinocultura no mundo”, afir-
ma o diretor-presidente, Valter 
Pitol.

O diretor presidente 
Valter Pitol participou 
intensamente dos três 
dias e falou com os coo-
perados sobre os diver-
sos temas do evento

https://www.lojasmegalar.com.br/


Tecnologias para desenvolvimento 
atraem público ao Copacol Agro

A constante busca pelo 
progresso das propriedades 
lotou os corredores do Copa-
col Agro nesta quarta-feira. 
Mais de dois mil visitantes 
prestigiaram o evento re-
alizado no CPA (Centro de 
Pesquisa Agrícola), em Ca-
felândia, com 80 estandes 
de empresas que trazem 
o que há de mais moderno 
nas atividades de Agricultu-
ra, Avicultura, Suinocultu-
ra, Bovinocultura de Leite e 
Piscicultura. Em diferentes 
estações do conhecimento 
foram realizadas palestras 
para orientações técnicas.

A atração principal do 
evento foi a gaúcha que 
compõe o ranking das 100 
Mulheres mais Poderosas do 
Agro, Camila Telles. Produ-
tora rural, ela é uma grande 
defensora do agro nas redes 
sociais. “Tenho orgulho des-
ta missão herdada do meu 
avô, que iniciou na agri-
cultura com muito pouco. 
Precisamos avançar e levar 
nossa mensagem para todos 
reforçando a importância 
do nosso setor, responsável 
por alimentar as famílias 
do mundo e movimentar a 
nossa economia”, diz a co-
municadora, formada em 
Relações Públicas, e que 
viralizou nas redes sociais 
fazendo uma paródia enal-
tecendo a importância do 
agronegócio.

Integrantes do Grupo de 
Jovens da Copacol estive-
ram na palestra e reforça-
ram o orgulho em pertencer 
a um setor tão importante 
para o País. “É muito sa-
tisfatório ver que o agrone-
gócio envolve todo o Brasil 
e fazemos parte disso. Atuo 
em avicultura na nossa pro-
priedade e pretendo seguir 
os passos dos meus pais”, 
afirma o filho de cooperados 
em Cafelândia, Willian Alba.

SUCESSÃO 
FAMILIAR

A propriedade é um gran-
de negócio onde é possível 
obter renda e qualidade de 
vida para toda a família: esse 
é o pensamento da Copacol, 
que estimula a sucessão. A 
capacitação ocorre por meio 
de capacitações contínuas e 
programas como o Conecta 
e o Coopera. “É fundamen-
tal a participação do jovem 
no campo: são eles que vão 
dar continuidade a todo esse 
trabalho desenvolvido pelas 
gerações anteriores. Esta-
mos muito felizes em ver que 
a Cooperativa proporciona 
esse suporte: oferecemos se-
gurança que vai de geração 
em geração”, afirma o dire-
tor-presidente, Valter Pitol.
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VISITA À 
COOPERATIVA

Camila Telles realizou 
uma visita à estrutura da 
Cooperativa: esteve no CPA 
onde são desenvolvidos os 
estudos realizados e que 
beneficiam todas as ativida-
des, passou pela UPA (Uni-
dade de Produção de Alevi-
nos) para conhecer o modelo 
pioneiro de integração na 
piscicultura e também este-
ve na propriedade do coope-
rado Alir Carneiro: exemplo 
de trabalho integrado entre 
pais e filhos. “É uma hon-
ra visitar a Copacol e ver 
de perto esse trabalho. Pa-
rabéns aos produtores pelo 
trabalho”.

https://www.sicoob.com.br/

