
46 | www.pitoco.com.br Pitoco

“Caminhe com suas próprias pernas; cada um 
precisa caminhar sozinho para aprender a viver”

Copacol premiada
l Com previsão de atingir R$ 7,8 bilhões em fa-

turamento neste ano, formada por 6,9 mil coopera-
dos, grande geradora de emprego e renda no Oeste 
do Paraná, a Copacol recebeu no mês de dezembro 
o Prêmio Líderes Regionais Paraná. 
l O troféu de primeiro lugar na categoria Melhor 

Empresa do Agronegócio foi entregue em Curitiba, 
no Museu Oscar Niemeyer, durante evento realiza-
do pelo LIDE Paraná. 
l Representando a diretoria executiva, estiveram 

na solenidade de gala o gerente da filial de Curitiba, 
Marçal Augusto Bento, e o supervisor de Trade 
Marketing, Jimmy L. Goulart dos Santos. 
l “O reconhecimento dos paranaenses demons-

tra a consolidação da Copacol no cenário estadual, 
nossa casa, levando nossa essência de ser ao Brasil 
e mais de 70 países”, destacou o diretor-presidente 
da Copacol, Valter Pitol.

l Administrar uma cooperati-
va como a C.Vale não é algo trivial. 
Com atuação nos estados do Para-
ná, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul, e também no Paraguai, e 
mais de 179 unidades de negócio, 
24 mil associados e mais de 12 mil 
funcionários, organizações desta 
dimensão mostram em números 
o tamanho do desafio. 
l Quando se tem à frente des-

ta potência um presidente ético, 
focado, determinado e acima de 
tudo imbuído do espírito coope-
rativista, a tarefa vai ficando me-
nos complexa.
l Líderes de excelência sabem 

escalar times. Contando com uma 
equipe no mesmo perfil, os re-
sultados aparecem ao longo do 
tempo.  
l Alfredo Lang traz em sua 

trajetória a capacidade de agluti-
nar pessoas de propósito em busca 
de resultados mensuráveis que so-
mente uma liderança inspiradora 
pode entregar a uma instituição.

Referência 
profissional

LAR RECEBE JORNALISTAS 
No último dia 16 de dezembro a 
Lar Cooperativa realizou seu 
tradicional encontro com a im-
prensa regional. Na ocasião o 
presidente da Lar, Irineu da Cos-
ta Rodrigues, apresentou os bons 
resultados alcançados pela em-
presa em 2021. 

O encontro também teve o 
objetivo de congraçar a diretoria 
da cooperativa com os profis-
sionais da imprensa e reafirmar 
parcerias para o ano que entra, 
mantendo estreitos os canais de 
interação entre as partes. 

n O diretor-presidente Irineo Rodrigues (segundo 
a partir da esquerda), o diretor 2o vice-presidente 
Urbano Frey e superintendentes da Lar Cooperativa 
no evento com a imprensa
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Atacadão
do Real
l  Empreender é uma palavra 

que está no DNA da família Ku-
cinski. Sem medo de errar, eles es-
tão sempre tocando novos projetos.

 l O mais recente é a loja Ataca-
dão do Real, no centro de Cascavel. 
l Trata-se uma loja ampla e aco-

lhedora, que proporciona aos clien-
tes uma experiência de compras ini-
gualável. Soma-se a isso um time 
motivado e capacitado para o me-
lhor atendimento. 
l Não se podia esperar menos da 

gestão de Valdir Kucinski Filho, 
empreendedor nato.
l O atacado oferece produtos de 

qualidade e com ótimas ofertas. Vale 
a pena conferir na Avenida Brasil ao 
lado do Tropical Calçados.

Sicredi Vanguarda e imprensa
l No último dia 22 de dezembro a Sicredi Vanguarda 

realizou um encontro com a imprensa regional. Foi oca-
sião para agradecer o apoio recebido durante o ano e mo-
mento para apresentar as ações realizada pela cooperativa.
l O crescimento superior a 23% e o início das obras 

da nova sede estiveram na pauta do encontro. Na ocasião, 
o presidente do Sicredi, Aldo Dagostim, confirmou a 
Construtora JL, de Cascavel, como selecionada para edi-
ficar a nova sede.

Cisop de 
casa nova
l A nova sede do 

Cisop foi inaugura-
da no mês passado 
em evento que con-
tou com a presença 
do governador Ra-
tinho Junior e de 
várias autoridades e 
lideranças politicas e 
empresariais de Cas-
cavel e região. 
l Trata-se de uma 

ampla estrutura, am-
pla e confortavel que 
vai proporcionar a 
população mais con-
forto e agilidade no 
atendimento de saú-
de, oferecendo inú-
meras especializações 
médicas. 


