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CADA DESAFIO
NA CULTURA

DA SOJA É ÚNICO.

Orkestra® SC  
Ativum®  
Versatilis®

A MELHOR SOLUÇÃO
PARA O SEU

NEGÓCIO, TAMBÉM.

Conheça as soluções BASF 
para o manejo completo da soja.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses 
recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e 
restos de produtos. Incluir outros métodos de controle do 
programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando 
disponíveis e apropriados. Registro MAPA: Orkestra® SC 
nº 08813; Ativum® nº 11216; Versatilis® nº 001188593.

A BASF desenvolve tecnologias de alta performance  
para o controle da ferrugem e outras importantes doenças. 
É assim, com soluções completas e customizadas para 

cada lavoura, que ajudamos o produtor a preservar  
o seu legado e potencializar seus resultados.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O grande cooperativismo
O cooperativismo é o encontro 

de todas as economias, fortalecendo 
os valores do trabalho individual e 
o social quando pratica a justiça do 
preço justo. O cooperativismo é um 
sistema justo e equilibrado, mas pre-
cisa de um entendimento maior com 
a sociedade, pois uma grande parce-
la da população não tem a percepção 
da abrangência e o alcance das opor-
tunidades do sistema. 

O sistema mundial de comércio 
está visando ao protecionismo econô-
mico. Isso está evidente na nova situa-
ção da guerra comercial dos Estados 
Unidos e a China, na qual o comércio 
mundial perderá bilhões de transa-
ções comerciais. Cada país vai acomo-
dar seus interesses, mas fica evidente 
a criação de duas superpotências: Es-
tados Unidos e China.

É bastante óbvio que esse tipo de 
desafio se torna ainda mais difícil 
para os países em desenvolvimento, 
como Brasil e outros das Américas 
Central e do Sul. Somos pequenos e 
com uma economia pouco competi-
tiva na indústria e no comércio por 
falta de tecnologia e mão de obra 
de alta performance. Mas de grande 
competitividade no agronegócio, no 
qual o cooperativismo brasileiro tem 
de 30% a 50% do PIB. Isso é o resulta-
do dos princípios do cooperativismo 
e das boas gestões das cooperativas, 
principalmente no Oeste do Paraná. 
Aqui, temos oito das maiores coope-
rativas brasileiras entre as 20 maio-
res do Brasil.

O cooperativismo é importante 
economicamente para o País pelo 
fato de proporcionar a organização 
social dos pequenos, médios e parte 
dos grandes produtores rurais com 

as regras da iniciativa e da demo-
cracia das gestões. No Paraná, as 70 
cooperativas de produção faturaram 
R$ 70 bilhões em 2017, com 30% da 
população engajada no sistema. São 
associados, colaboradores, parceiros 
e consumidores. No Oeste, somos 15 
cooperativas com faturamento de R$ 
22,5 bilhões e 45 mil colaboradores, 
somos responsáveis por mais de 60% 
da produção e industrialização da 
produção agrícola e pecuária.

O cooperativismo de produção do 
agronegócio paranaense está alinha-
do com a sociedade, mas quanto ao 
cooperativismo de crédito estamos 
com 10% do mercado financeiro e no 
Brasil 5% e na Europa a participação 
do cooperativismo de crédito e na mo-
vimentação financeira está entre 30% 
a 40%.

A Coopavel faz parte do cooperati-
vismo e é a 12ª maior cooperativa bra-
sileira com faturamento acima de R$ 
2,1 bilhões. Ela tem 5,5 mil associados 
e 5,8 mil colaboradores e foi fundada 
em 1970 por 41 produtores rurais do 
Oeste. A Coopavel é fiel aos princípios 
do cooperativismo e nunca fez inves-
timentos fora do Oeste do Paraná. 
Conserva o respeito aos fundadores 
e aos sócios atuais, não se expandiu a 
outras regiões e temos muito espaço 
para crescer aqui para ajudar, assistir 
e apoiar a economia regional a crescer 
e prosperar.

O sucesso da Coopavel está na 
observância dos princípios do coo-
perativismo e o respeito aos associa-
dos, aos colaboradores e à sociedade 
do Oeste. Somos uma cooperativa 
brasileira que participa do comércio 
global, mas que está desde o início 
na mesma região. Estamos cuidando 

do meio ambiente com a missão de 
produzir alimentos sustentáveis e 
garantir o equilíbrio do mercado e 
que todos os associados e colabora-
dores tenham oportunidade, envol-
vendo toda a sociedade do Oeste do 
Paraná, com a expertise de uma or-
ganização de 48 anos, com milhares 
de histórias compartilhadas de luta e 
de superação.

A paz não é apenas a ausência 
de guerras entre as pessoas. A ver-
dadeira paz é compartilhar com 
as pessoas por meio da justiça e de 
oportunidade. A paz não é omissão 
aos gargalos de nossa comunidade, 
envolvendo-se com a proteção das 
injustiças sociais. A razão da existên-
cia da Coopavel desde o princípio é 
a de proteção da sociedade. Por isso, 
foi constituído o Dia do Cooperati-
vismo (4 de julho) e temos muito a 
comemorar. Temos também muitos 
desafios pela frente e a Coopavel es-
tará sempre presente. ■

Dilvo Grolli 
Presidente do Conselho de 
Administração da Coopavel
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MENSAGEM DO PAPA

O mandamento de Jesus é claro: 
«Ide, pregai, fazei discípulos». Mas 
o que significa deveras «evangeli-
zar»? Explicam-no leituras da litur-
gia sobre as quais meditou o Papa 
Francisco. Dos trechos dos Atos dos 
Apóstolos (11, 21-26; 13, 1-3) e do 
Evangelho de Mateus (10, 7-13), sub-
linhou o Pontífice, «Podemos haurir 
três dimensões da evangelização» 
que, em síntese, «é anúncio, serviço 
e gratuitidade». 

Em primeiro lugar, devemos 
compreender que a evangelização 
«não é uma simples pregação, é um 
anúncio, é muito mais»: com efeito, o 
anúncio «mexe conosco, entra, muda 
os corações». E o motivo, disse Fran-
cisco, é simples: «Porque dentro há 
o Espírito Santo. Sem o Espírito San-
to não há evangelização». E «ele é o 
protagonista da evangelização, nós 
somos os servos. Mas é ele que nos 
leva em frente». Portanto, «quando 
não há o Espírito existem apenas 
as nossas capacidades», pode haver 
«também a nossa fé, mas sem o Espí-
rito não vamos em frente; os nossos 
corações não mudam». 

Usando um neologismo singu-
lar e eficaz, o Papa explicou que o 
anúncio «bofeteia», ou seja, atinge 
de maneira direta, «avança, muda 
as coisas». E de fato, acrescentou, 
«muitas vezes, vimos planos pasto-
rais bem concebidos, perfeitos, como 
devem ser feitas as coisas, passo a 
passo, mas que não constituíam um 
instrumento para a evangelização, 
eram um fim em si mesmos. E es-
ses planos pastorais falharam». Por 
quê? «Porque não foram capazes 
de mudar os corações» respondeu o 
Pontífice, frisando que Jesus não exi-

ge «uma atitude empresarial», mas a 
docilidade ao Espírito. 

«A verdadeira coragem da evan-
gelização — disse — não é uma tei-
mosia humana», mas encontra-se no 
Espírito Santo. Em síntese: anúncio 
significa ir em frente», fazendo «coi-
sas bem concebidas, bem rezadas», 
mas sempre «com o Espírito como 
protagonista».

Além disso, há o segundo ele-
mento: «O serviço». Inclusive sob 
esse ponto de vista «Jesus é claro» 
e aos discípulos ordena: «Curai os 
doentes, ressuscitai os mortos, puri-
ficai os leprosos, expulsai os demô-
nios». Ou seja, a evangelização «com 
o anúncio traz também o serviço». 
Se faltar essa dimensão, pode pa-
recer um anúncio «mas não o é». A 
presença do Espírito é fundamental, 
e «o Espírito não só te leva em frente 
para proclamar a verdade do Senhor 
e a vida do Senhor, mas acompanha-
-te também ter com os irmãos, com 
as irmãs, para os servir», até «nas 
pequenas coisas». A esse respeito, o 
Papa constatou outro aspeto nega-
tivo na vida da Igreja: «Não é bom 
— disse — quando se encontram 
evangelizadores que se fazem servir 
e vivem para serem servidos. É hor-
rível». 

É a triste realidade de quantos se 
consideram «príncipes da evangeli-
zação» e pensam «eu vou ali, em vez 
de anunciar, com o Espírito e com o 
serviço, deixo-me servir pelos outros 
porque subi os degraus da Igreja, da 
sociedade, agora dei mais um passo 
em frente...». Comentou Francisco: 
«Fazer carreirismo na Igreja é si-
nal que não se sabe o que significa 
a evangelização. É um sinal. As pes-

soas que usam os outros para serem 
servidos. Não: tu deves servir! Quem 
manda deve ser como aquele que 
serve, diz o Senhor».

Terceiro elemento é «a gratuitida-
de». O Senhor afirma: «Recebestes de 
graça, de graça dai!». Um princípio, ex-
plicou o Pontífice, para o qual não há 
exceções, a não ser que alguém possa 
afirmar: «Não, eu salvei-me graças 
aos meus méritos». Mas, acrescentou 
imediatamente: «Penso que entre nós 
não há ninguém cujos méritos sejam 
suficientes para a salvação: todos nós 
fomos salvos gratuitamente por Jesus 
Cristo e, por conseguinte, devemos 
dar gratuitamente». É uma lição para 
todos «os agentes pastorais», os quais 
«devem aprender o seguinte»: que «a 
sua vida deve ser gratuita, dedicada 
ao serviço, ao anúncio, que o Espírito 
trouxe». ■

Papa Francisco
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O verdadeiro protagonista

Anúncio significa ir em 
frente» , fazendo «coisas 
bem concebidas, bem 
rezadas» , mas sempre 
«com o Espírito como 
protagonista» .
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AGRO

• Mapa interativo
As Coordenações de Indicação Geográfi-

ca de Produtos Agropecuários e de Controle 
Operacional do Ministério da Agricultura 
lançaram mapa interativo dos lugares no 
Brasil associados a produtos ou serviços tí-
picos relacionados ao uso de Signos Distinti-
vos, sejam eles Indicações Geográficas (IG) ou 
Marcas Coletivas (MC). As IGs e as MCs são im-
portantes ferramentas para o fortalecimento 
da cadeia produtiva, para o desenvolvimento 
socioeconômico e agregação de valor a pro-
dutos agropecuários. Nomes ou elementos 
gráficos que diferenciam a apresentação de 
produtos ou serviços por sua origem, qua-
lidade, produtor ou outras características 
intrínsecas funcionam como mecanismo de 
promoção comercial e de competitividade.

• Vinho
A candidata brasileira à presidência da 

Organização Internacional da Vinha e do Vi-
nho, Regina Vanderlinde, foi eleita em Paris 

com 36 votos favoráveis de um total de 46. 
Ela atua como delegada do Brasil na OIV des-
de 2001, tendo participado de comissões e de 
grupos de trabalho, no Comitê Executivo e 
na Assembleia Geral da entidade. Em 2012, 
assumiu o posto de secretária científica da 
Subcomissão de Métodos de Análises da or-
ganização. A OIV, organização científica e téc-

nica intergovernamental, fundada em 1924, 
atua em todos os domínios referentes à uva e 
ao vinho no mundo, tendo 46 países membros 
(entre os quais o Brasil, desde 1996) e 12 or-
ganismos internacionais como observadores. 
De acordo com estatística da OIV, de outubro 
do ano passado, a Itália é a maior produtora 
de vinho do mundo com 39,3 milhões de hl 
(hectolitros), seguida da França (36,7 milhões 
de hl) e da Espanha (33,5 milhões hl). O Brasil 
ocupa a 14ª posição no ranking, com produ-
ção de 3,4 milhões hl. Na foto, Regina (centro) 
e membros da delegação brasileira.

• Ocepar Campo
Profissionais das áreas técnica e de tecno-

logia da informação de cooperativas do Paraná 
conheceram o projeto Ocepar Campo, iniciati-
va que visa a difundir a adoção de tecnologias 
aplicadas à agropecuária no ambiente coope-
rativista. “O objetivo vai além da apresentação 
de softwares e sistemas. A ideia é que coope-
rativas que já adotam ferramentas modernas 
possam compartilhar suas experiências”, disse 
o superintendente da Ocepar, Robson Mafio-
letti. “O Ocepar Campo é um software que já 
existia e que no passado teve uma aceitação 
bastante positiva por parte das cooperativas”, 
explicou o coordenador da área técnica da Oce-
par, Silvio Krinski. 

• Acordo
Brasil e Vietnã acabam de firmar acordo na 

área do agronegócio. Melhorar e facilitar a coo-
peração técnica entre cientistas e instituições 
de pesquisa e desenvolvimento agrícola é uma 
das atividades previstas no acordo, compreen-
dendo intercâmbio de delegações de especia-
listas, cientistas e estagiários. Está prevista 
também a troca de sementes e raças animais, 
de informações técnicas e documentos, além 
de organização conjunta de seminários técni-
cos, workshops, conferências, exposições seto-
riais, formulação e implementação de projetos 
de pesquisa. ■
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O Banco da New Holland

Estamos sempre com você. 
Por isso, nos preocupamos em oferecer máquinas  
com a qualidade e a tradição que você já conhece.

APROVEITE PARA ADQUIRIR A SUA MÁQUINA COM 
AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA TRATOR SOLIDÁRIO

Voce.
campo.

O TRATOR 
FEITO 
PARA 

A QUALIDADE E A TRADIÇÃO 
NEW HOLLAND NO

QUALIDADE E TRADIÇÃO HÁ MAIS DE 40 ANOS NO BRASIL

CONDIÇÃO ESPECIAL PARA AGRICULTOR FAMILIAR

TRATORES TT, TL E COLHEITADEIRA TC5070

MÁQUINAS COM 2 ANOS DE GARANTIA

MAIS DE 30 PONTOS DE ATENDIMENTO NO PARANÁ

campo.campo.campo.campo.

PROCURE A SUA CONCESSIONÁRIA 

MAIS PRÓXIMA OU ACESSE O SITE 

PARA SABER MAIS. NÃO PERCA ESSA 

OPORTUNIDADE ÚNICA.

www.newholland.com.br/trator-solidario

B5-0028-18-trator solidario 21x27,5.indd   1 18/07/18   15:32
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AVICULTURA

Mortalidade por 
falta de energiaDiogo Mendel 

de Souza
Médico-veterinário A avicultura brasileira é uma das mais 

eficientes do mundo. Vários fatores contri-
buem para que o País ocupe lugar de des-
taque na produção avícola, entre eles estão 
manejo, sanidade, melhoramento genético, 
ambiência e tecnologia relacionadas às in-
fraestruturas das granjas.  

O oxigênio é imprescindível para o cres-
cimento e o desenvolvimento, e sua ausência 
é incompatível com a vida. É importante res-
saltar que a qualidade do ar se difere de zona 
de conforto térmico. A qualidade do ar está 
relacionada com baixa concentração de gases 
tóxicos, como amônia, dióxido e monóxido de 
carbono. Já o conforto térmico da ave diz res-
peito ao estado fisiológico em que o animal gas-
ta o mínimo possível de energia para manter 

homeostase. Ao decorrer do desenvolvimento 
do lote, as exigências térmicas das aves se al-
teram de acordo com a idade. No início elas 
necessitam de temperaturas mais elevadas 
por não possuir sistema de termorregulação 
desenvolvido. Já na fase final, o metabolismo 
da ave eleva a produção de calor e necessita 
de refrigeração constante. 

Aviários de pressão negativa propor-
cionam maior controle da temperatura no 
interior do galpão. Todavia, quanto  maior  
a  inserção  de novas tecnologias voltadas 
à eficiência produtiva, maior será a sua de-
pendência elétrica para alimentação desses  
equipamentos,  tornando-se cada  vez  mais 
necessária a orientação  dos produtores 
no investimento de sistemas de segurança, 

Gerador de energia elétrica com partida automática
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que garantam o perfeito funcionamento do 
sistema, mesmo em momento de queda de 
energia elétrica ou falha no sistema de clima-
tização, evitando prejuízos.

Devemos estar prevenidos para atuar nas 
ocasiões em que há queda no fornecimento 
de energia elétrica. Como medida preventi-
va, a granja deve possuir gerador  de  ener-
gia, de preferência com partida automática, 
para manter os sistemas de climatização em 
funcionamento evitando a mortalidade das 
aves. Esses geradores devem garantir o pleno 
funcionamento dos equipamentos do aviário 
até o restabelecimento da energia. 

No entanto, comumente ocorrem proble-
mas nos circuitos elétricos do aviário, como 
painéis, motores e/ou outros equipamentos 
da granja. Os riscos podem ser minimizados 
com correta instalações e principalmente 
manutenções preventivas periódicas, além 
dos dispositivos de segurança emergencial, 
tais como termostato, gatilho de desarme de 
cortinas, dispositivo DR, sondas calibradas 
ligadas ao controlador (painel), palhetas e 
alarmes. É imprescindível que esses disposi-
tivos estejam ligados e funcionando correta-
mente para evitar mais inconvenientes.

Falhas no sistema elétrico, sem interven-
ção imediata, podem ocasionar temperaturas 
elevadas e, principalmente, aumento dos ga-
ses tóxicos, resultando em queda no consu-
mo de água e comida, aumento da frequência 
cardíaca, respiratória, exaustão e consequen-
te morte das aves, especialmente dos animais 
mais pesados, em poucos minutos. Como re-
sultado há alto custo de produção, pelo au-
mento dos índices de conversão, queda no 
desempenho e morte de quantidades eleva-
das de animais, ocasionando prejuízos ao 
produtor e à integração.

Além dos impactos econômicos, a alta mor-
talidade das aves pode gerar incontavéis pro-
blemas ambientais e de saúde pública. Há uma 
preocupação com o destino dessas carcaças 
com o intuito de evitar a contaminação de solos 
e recursos hídricos, como nascentes, córregos, 
rios e lagos. Por isso, elas devem ser enterradas 

em locais adequados, pré-estabelecidos, chama-
dos de ‘pontos de enterrio’, distante de nascentes 
de águas, divisas entre vizinhos, e com manejo 
recomendado pelo responsável técnico.

Os custos com os sistemas de emergência po-
dem parecer altos, porém quando comparados 
com as perdas ocasionadas pelas horas sem 
controle de temperatura e umidade no galpão, 

o preço desses equipamentos viabiliza-se tanto 
a curto quanto a médio prazo. Vale ressaltar 
que todas essas medidas são paliativas, mas 
nada substitui a presença constante da pes-
soa responsável pela granja e que todos os 
sistemas de alarmes estejam acionados e em 
perfeito estado de funcionamento. ■

Parte interna do painel de controle do aviário
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SUINOCULTURA

A água tem uma importância 
vital para o elevado desempenho 
zootécnico e econômico na produ-
ção de suínos. Afinal, esses animais 
a utilizam como veículo de troca de 
calor e consomem em torno de 10% 
de seu peso vivo. A água é o principal 
elemento em sua dieta. Mas será que 
damos a devida importância para a 
qualidade desse ingrediente?

Nesse contexto, podemos inserir a 
importância das ações relativas à bus-
ca da qualidade da água. Avalie quan-
tas horas são dedicadas para verificar 
as condições de captação e estocagem 
da água de bebida dos animais; cole-
tar e analisar amostras de água em la-
boratório; criar planos de ações para 
a melhoria efetiva da qualidade da 
água; buscar opções tecnológicas que 
proporcionem facilidade aos produto-
res e tenham custo/benefício positivo, 
compartilhar as boas práticas através 
das unidades-modelo.

Cloração
É comum encontrarmos água de 

consumo animal com pH superior a 
oito. A eficiência da cloração nesses 
casos é em torno de 20%, o que não 
nos proporciona os efeitos de saniti-
zação de água necessários para ofe-
recer aos animais.

Quando isso acontece, permiti-
mos que as bactérias existentes na 
água, nas tubulações sejam ingeridas 
continuamente junto com a ração, 
gerando quadros de desequilíbrio da 
microbiota do trato gastrointestinal 
ou até casos clínicos. Por isso, toda 
ação de cloração deve ser precedida 
da correção do pH para obtermos o 

seu efeito. Nenhum antibiótico vai 
resolver os problemas de contami-
nação microbiológica da água, so-
mente a cloração.

A ação conjunta da diminuição 
do pH e da cloração efetiva são fer-
ramentas importantíssimas para a 
diminuição da proliferação de en-
terobactérias (bactérias que se mul-
tiplicam prioritariamente no trato 
gastrointestinal), tais como E. coli, 
Salmonelas e Clostridium.

Prejuízos
No caso dessas enterobactérias 

gerarem desequilíbrio da flora gas-
trointestinal, elas trazem como con-
sequências:

 + Aumento da 
motilidade 
intestinal;

 + Diminuição 
do tempo de 
passagem 
da ração 
e seus 
nutrientes e 
aditivos;

 + Aumento da 
conversão 
alimentar e custos de produção 
devido à perda de ração nas 
fezes e lesões da mucosa 
gastrointestinal;

 + Diminuição do ganho de peso 
(aumento da idade de abate = 
aumento de custo de produção).
O mesmo efeito observamos 

quando a análise físico-química da 
água mostra altos níveis de ferro. 
Esse evento é fator desencadeador 
do biofilme nas tubulações, crian-

do condições para que as bactérias 
se depositem nas tubulações e se 
desprendam das mesmas e acabem 
consumidas pelos animais, gerando 
quadros entéricos importantes.

A qualidade da água de bebida 
também tem importante papel como 
diluidor de medicamentos que não 
podem ser usados nas rações. A le-
gislação define que “cada vez menos 
usaremos produtos quimioterápicos 
via ração”, e isso está exigindo que 
as granjas instalem “dosadores de 
medicamentos” para realizar esses 
tratamentos.

De qualquer forma, a água em 
que se dilui esses produtos precisa 

estar equilibrada nos seus compo-
nentes minerais, pois do contrário 
vai gerar precipitação do mesmo no 
fundo das caixas d’água. Por tudo 
isso, as recomendações de limpeza 
dos sistemas, o uso de filtração, aci-
dificação, cloração, tratamento de 
águas duras e dosador de medica-
mentos são cada vez mais decisivas na 
obtenção de melhores índices de de-
sempenho zootécnico e econômico. ■

A devida importância à água
Marcelo Antonio Felipe
Técnico responsável do Frisuínos
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BOVINOCULTURA

Sabemos que o Brasil é um país 
de clima tropical muito propício à 
criação de bovinos a pasto, porém 
existe o período de estacionalidade 
de produção de gramíneas tropicais. 
Por esse motivo, temos que utilizar 
de tecnologias para diminuir os efei-
tos dessa entressafra de forrageira 
tropical. Existem diferenças entre 
as plantas forrageiras conforme as 
condições climáticas para aumentar 
o desempenho produtivo. 

As plantas se diferenciam entre si 
conforme a rota de fixação de carbono, 
grupo C3 (gramíneas de clima tempe-
rado e leguminosas em geral) e grupo 
C4 (gramíneas de clima tropical). Os 
números 3 e 4 correspondem ao núme-
ro de carbonos do primeiro produto es-
tável da fotossíntese (PAIVA, 2006).

Há técnicas, por exemplo, de suple-
mentação com concentrado, forragem 
conservada por meio de fermentação 
ou desidratação, suplementação com 
cana de açúcar e outras. Contudo é 
importante buscar sistemas econômi-
cos e de fácil adoção pelos produtores. 
Nesse sentido, a sobressemeadura de 
forrageiras de inverno em pastagens 
formadas com espécies perenes de 
clima tropical é uma opção a ser con-
siderada para aumentar a produção 
e a distribuição estacional e, princi-
palmente, o valor nutritivo da forra-
gem durante a estação fria e seca do 
ano (FURLAN et. al., 2005). 

O objetivo da utilização da técni-
ca de sobressemeadura é proporcio-
nar alimento de alto valor nutritivo 
no período de inverno, utilizando a 
pastagem o ano inteiro e maximi-

Aveia e azevem 
para aumentar a 
produção no inverno
Fernando Souza Lopes
Médico-veterinário

zando a produção de bovinos a pasto 
(COSTA, 2008). Existem várias opções 
de espécies forrageiras que podem 
ser utilizadas durante o período crí-
tico de outono/inverno para reduzir 
o déficit alimentar nessa época do 
ano. Entre as várias alternativas de es-
pécies forrageiras de estação fria está 
o cultivo da aveia e azevém. O estabe-
lecimento das culturas da aveia e do 
azevém é importante alternativa para 
o período de inverno devido às tempe-
raturas baixas que limitam a produ-
ção das gramíneas tropicais. 

A utilização dessas espécies for-
rageiras tem permitido a obtenção 
de forragem de alta qualidade du-
rante o inverno (GERDES, 2003).

Aveia 
Aveia Branca Avena sativa L. 
Aveia Preta Avena strigosa Schreb. 

A aveia é originária da Ásia anti-
ga. Era reconhecida como planta in-
vasora de culturas de trigo e cevada, 
que eram as culturas dos agricultores 
primitivos. Posteriormente se expan-
diu para a Europa, onde as condições 
de solo e clima eram favoráveis à sua 
produção, tornando uma importante 
fonte de alimentação para o homem 
e animal (MONTEIRO et al., 1996). 

As aveias podem ser perenes ou 
anuais, porém as mais utilizadas são 
as anuais. É uma planta cerealífera, 
que possui folhas estreitas e compri-
das, colmos macios e suculentos, vasto 
sistema radicular fasciculado, hábito 
de crescimento ereto podendo atingir 
até um metro de altura (PUPO, 2002). 
Em condições favoráveis, produz de 

quatro a cinco afilhos. O ciclo é mui-
to variável, em torno de 3 a 5 meses 
(MONTEIRO et al., 1996). 

São plantas de temperatura fria, 
porém apresentam cultivares adapta-
das a regiões de temperaturas quen-
tes. A aveia tem preferência por solos 
argilo-arenosos, com boa matéria or-
gânica e pH nunca inferior a 5,5. Res-
ponde bem às adubações químicas e 
orgânicas, não suporta solos enchar-
cados, preferindo solos úmidos, mas 
bem drenados (PUPO, 2002). A semea-
dura da aveia pode ser feita de março 
a junho para forragem e de maio a ju-
lho para produção de grãos. 

O plantio pode ser realizado em 
linha onde o espaçamento deve ser 
de 17 a 20 cm, utilizando 60 a 80 kg/
ha de sementes de aveia branca 48 a 
64 kg/ha de sementes de aveia preta. 
Já ao plantio feito a lanço recomen-
da-se aumentar em 20% a quantida-
de de sementes utilizadas no plantio 
em linha, cerca de 100 kg/ha (MON-
TEIRO et al., 1996). 

A aveia pode ser utilizada de várias 
formas: produção de grãos (alimen-
tação humana e animal), forragem 
(pastejo, feno, silagem ou cortada e 
fornecida fresca no cocho), adubação 
verde, cobertura de solo e inibição de 
plantas invasoras pelo efeito alelopáti-
co (PRIMAVESI et al., 2000). 

O pastejo deve ser iniciado quan-
do a planta atingir 30 cm de altura. No 
estado de São Paulo, essa altura ocorre 
quando a planta está começando a ele-
var o meristema apical (38 a 45 dias). 

É importante que os animais se-
jam retirados quando o resíduo es-
tiver com altura de 10 cm para que 
tenha uma área foliar facilitando a 
rebrota e diminuindo o intervalo de 
pastejos (PRIMAVESI et al., 2000). ■
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ANUÁRIO DO COOPERATIVISMO

A Coopavel acaba de ser eleita a melhor 
cooperativa brasileira no quinto dos sete prin-
cípios do cooperativismo pelo Anuário Brasilei-
ro do Cooperativismo, publicação especializada 
anualmente elaborada pela Mundocoop, uma 
das revistas mais respeitadas do segmento no 
País. A cooperativa com sede em Cascavel, no 
Paraná, é a única do Estado classificada entre 
as sete vencedoras.

O quinto princípio do cooperativismo trata 
de educação, formação e informação. A refe-
rência que deu o prêmio à Coopavel é a Uni-
coop, universidade criada no ano 2000 com 
a proposta de levar mais conhecimentos e de 
contribuir para elevar a renda e a qualidade 
de vida dos cooperados. O leque de aperfeiçoa-
mentos oferecido pela Universidade Coopavel 
é amplo e os resultados alcançados em 18 anos 
de atuação são os melhores possíveis, diz o pre-
sidente da Unicoop, Antonio Augusto Putini.

A missão e o compromisso dos trabalhos 
da universidade são os mesmos desde o início, 

voltados a promover transformações no coti-
diano dos mais de cinco mil filiados da Coopa-
vel, que em dezembro chegará aos seus 48 anos 
de fundação. “A sucessão familiar e a criação de 
novos cooperados também está no foco da Uni-
coop”, afirma Putini. Além de conhecimentos, 
entre outros, sobre armazenagem, matemática 
financeira, mercado, gestão da propriedade e até 
de informática, há conteúdos específicos tam-
bém para os filhos e para a mulher do agricultor.

O diretor-presidente do Conselho de Admi-
nistração da Coopavel, Dilvo Grolli, considera 
que o reconhecimento alcançado no Anuário 
Brasileiro do Cooperativismo reflete a determi-
nação da cooperativa de, além de compartilhar 
informações para que o cooperado e a sua fa-
mília vivam melhor, levar prosperidade e mais 
felicidade ao campo. A oferta de cursos, pales-
tras e treinamentos, conforme Dilvo, é uma 
constante na Unicoop, redundando em melho-
res resultados para todos. O Paraná tem 70 coo-
perativas que atuam em 13 ramos e a Coopavel 
é a única vencedora da edição de 2018/2019 do 
Anuário Brasileiro do Cooperativismo.

Coopavel é a 
melhor do País 
em educação 
e formação

A sucessão familiar e a criação de novos 
cooperados também está no foco da Unicoop

Antonio Augusto Putini  

Presidente da Unicoop
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ANUÁRIO DO COOPERATIVISMO

Campeãs

Diversas informações e indicadores são 
considerados para que a MundoCoop defina os 
vencedores de cada edição do anuário. As ven-
cedoras de 2018/2019, segundo os sete princí-
pios do cooperativismo, são as seguintes:

1. Adesão livre e voluntária, Coogavepe 
(Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio 
Peixoto);
2. Gestão, Coopercarga (Cooperativa de 
Transporte de Cargas de Santa Catarina);
3. Participação econômica dos membros, 
Coopeb (Cooperativa Educacional de 
Barreiras, Bahia).
4. Autonomia e independência, Coplana 
(Cooperativa Agroindustrial, de Guariba, 
São Paulo);
5. Educação, formação e informação, 
Coopavel;
6. Intercooperação, Sicoob Credicom, 
Unimed-BH e Fencom (Federação Nacional 
das Cooperativas Médicas)
7. Interesse pela comunidade, Cootama 
(Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar 
de Desenvolvimento da Amazônia).

Os princípios do cooperativismo são pi-
lares que dão sustentação a um movimento 
social, cultural e econômico hoje presente em 
105 países e que tem 1,2 bilhão de cooperados 
em todo o mundo. O faturamento anual chega 
a US$ 3 trilhões – R$ 12 trilhões. ■

Cursos, treinamentos e palestras organizadas pela Unicoop 
fortalecem indicadores e melhoram qualidade de vida no campo
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HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Cooperação, harmonia e 
felicidade

A casa com a cor 
da moda, o grama-
do caprichosamente 
aparado e o jardim 
tomado por peque-
nas esculturas multi-
coloridas dão pistas 
do estilo de vida que 
o casal Iolanda e Ge-
nuíno Fiametti es-
colheu ter na região 
de Santa Terezinha, 
interior do muni-
cípio de Realeza. O 
silêncio é quebrado 
apenas pela alegria dos pássaros que desfilam 
sua leveza por uma área de mata que torna o 
cenário ainda mais belo e cativante.

É Genuíno, 69 anos, quem atende a porta. 
Com passos firmes (apesar de um problema 
no joelho) e um sorriso nos lábios, ele recebe 
as visitas para um animado e revelador dedo 
de prosa. O chapéu do Show Rural Coopavel e 
a cuia de mate com água sempre fervente são 
companheiros inseparáveis. O agricultor, que 

nasceu em Concórdia (SC) e há 57 anos mora 
em Realeza, é o primeiro cooperado e o pri-
meiro a entregar produtos na filial que a coo-
perativa mantém no município. 

Os pais de Genuíno e de mais dez filhos 
decidiram trocar o interior catarinense pela 
chance de uma vida mais próspera e feliz. 
“Lá, tínhamos uma área pequena, de oito al-
queires, dobrada e cheia de pedras. A exten-
são de plantio era modesta e o resultado mal 
dava para pagar as despesas. Por isso, meu 
pai entendeu que era preciso mudar e come-
çar vida nova”. A família numerosa fez dife-
rença na preparação das terras compradas 
no Paraná. A mão de obra era tão valiosa e 
necessária que Genuíno e os irmãos pratica-
mente não puderam ir para a escola.

Desde criança com ofícios na lavoura, Ge-
nuíno diz ter aprendido lições valorosas que 
contribuíram para moldar o homem que costu-
ma encontrar quando se olha no espelho. “Tra-
balho, dedicação, capricho, paciência e valor 
à equipe são aprendizados caros, que sempre 
tiveram espaço na casa dos Fiametti”. Os anos 
passaram, Genuíno conheceu e casou com Io-
landa e então veio a gerir os próprios negócios. 
Pai de seis filhos (Edeni, Cléber, Rosiclei, Tânia, 

Genuíno é o mais antigo cooperado da Coopavel em Realeza e o 
primeiro a entregar produtos à cooperativa no município

O capricho e a harmonia podem ser vistos em cada ambiente da 
propriedade de Iolanda e Genuíno
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Édina e Leila) e avô de seis netos, o produtor 
tem fortes laços com o cooperativismo.

“Sem a presença da cooperativa, da for-
mação, das informações e da assistência téc-
nica que ela oferece, tudo seria mais difícil 
no cotidiano dos agricultores”, diz Genuíno, 
que além das culturas comerciais é produtor 
de sementes de soja e trigo. A área na loca-
lidade de Santa Terezinha é trabalhada em 
parceria com os filhos. Para manter o negó-
cio saudável e a rentabilidade em uma média 
confortável, Genuíno tem a atualização como 
aliada. Ele participa de cursos, treinamentos, 
palestras e em fevereiro dedica tempo ge-
neroso na agenda para visitar o Show Rural 
Coopavel. Ele procura lançamentos de varie-
dades de sementes e absorve tudo o que há 
de informações disponíveis para se manter 
conectado e competitivo em um mercado exi-
gente, mas também de oportunidades.

Talento
O mesmo esmero que o marido emprega 

nas atividades do campo, dona Iolanda dedi-
ca na fabricação de artesanatos diversos. São 
tapetes, itens decorativos e peças para jar-
dins. O ateliê com máquinas e matérias-pri-
mas fica ao lado da cozinha, em um ambiente 
que revela o talento, a criatividade e a dedi-
cação da produtora rural. As peças que tor-
nam cada cômodo da casa mais agradável e 
aconchegante, também dão colorido especial 
ao jardim e arrancam elogios dos visitantes.

Em fevereiro, durante a 30ª edição do 
Show Rural Coopavel, Iolanda mostrou parte 
de seu acervo em um ambiente gerido pelo 
Instituto Emater. Gente das mais diversas 
partes do País e do mundo viram a capacida-
de empreendedora da mulher que, ao lado de 
Genuíno, faz da atividade rural um exemplo 
de cooperação, de harmonia e de felicidade. 
■

Sem a presença da cooperativa, das informações 
e da assistência que ela oferece, tudo seria mais 
difícil no cotidiano dos agricultores
Genuíno Fiametti

O chapéu do Show Rural Coopavel e a cuia de mate são 
companheiros inseparáveis

Dona Iolanda mostra uma das peças que fabricou em seu ateliê

Peças decorativas tornam 
o jardim mais alegre e 
colorido



18 REV ISTA COOPAVE L

HISTÓRIA

Um negócio de  
R$ 12 trilhões 

por ano
O tempo é o melhor juiz para determinar 

o sucesso de uma ideia ou projeto. E assim tem 
sido com o cooperativismo. O homem percebeu 
cedo que, junto com outros da espécie, poderia 
fazer coisas que para um apenas seriam im-
possíveis e improváveis. A união passou a ser 
a base das grandes ações transformadoras a 
partir de então. E esse propósito é um dos con-
ceitos centrais do cooperativismo que tantos 
avanços trouxe a partir do século 19. Embora 
teóricos alemães já se dedicassem ao assunto, 
a data oficial que revela os pilares de uma dou-
trina cultural e socioeconômica vencedora é o 
dia 21 de dezembro de 1844.

A determinação de 28 tecelões de Rochda-
le, que queriam oferecer segurança, alimentos 
e perspectivas às suas famílias, seria o ponto 
de partida para uma das mais simples e signi-
ficativas invenções da história. A abertura do 
Equitable Pioniers of Rochdale, uma espécie de 
armazém, mudaria a vida dos operários para 
sempre. A ambição era, com o resultado da 
compra e venda de gêneros alimentícios e ves-
tuários, conseguir o dinheiro de que precisa-
vam para construir casas. Parte do lucro seria 
destinada ao empreendedorismo, por meio da 
fabricação de artigos que as pessoas entendes-
sem necessários para melhorar a qualidade de 
vida de suas famílias.

O cooperativismo é uma doutrina cultu-
ral e socioeconômica que consagra princípios 
fundamentais de liberdade apoiada por um 
modelo de educação e participação perma-
nentes. A ideia de cooperar sugere a noção 
de auxílio mútuo e a conjugação de esforços, 
o que é um princípio da vida em sociedade. 
Os cooperados de uma organização solidária 
têm como elementos centrais valores que ob-
jetivam fortalecer o coletivo. 

Hoje, uma das funções da cooperação é a 

de combater os longos tentáculos e amarras 
do Estado, que em muitos países intervém 
demasiadamente. Um dos principais manda-
mentos observados até hoje, 174 anos depois 
do lançamento de sua pedra fundamental, é 
que as cooperativas trabalham pelo desen-
volvimento sustentável de suas comunidades 
por meio de políticas aprovadas e igualmente 
compartilhadas pelos seus membros.

Pontos balizadores
Estabelece autogoverno democrático. So-

ciedade é governada mediante eleição em as-
sembleias gerais. Cada cooperado tem direito 
a um voto, independentemente do capital 
investido

1. A sociedade cooperativa é aberta a 
qualquer pessoa que queira se associar 
desde que integralize uma cota mínima do 
capital – que é igual para todos
2. O capital teria uma remuneração fixa
3. As compras e vendas seriam a dinheiro 
e à vista
4. A sociedade deveria vender produtos de 
qualidade, e jamais adulterados
5. Estabelece um fundo especial destinado 
ao aperfeiçoamento intelectual dos sócios. 
Desenvolve a educação dos filiados nos 
princípios do cooperativismo
6. Neutralidade política e religiosa

Em números 

US$ 3 trilhões (R$ 12 trilhões)
São gerados em riquezas anualmente pelas 
cooperativas no planeta
1,2 bilhão
O cooperativismo está em 105 países, tem 1,2 
bilhão de cooperados e gera mais de 250 mi-
lhões de empregos
46%
Das instituições de crédito eram cooperati-
vas, em 2000, na Europa
1 em 3 moradores
É filiado a cooperativas no Canadá
1 em cada 6 pessoas
É cooperada no mundo ■
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SÉCULO 19

O Brasil na rota 
da cooperação

O sucesso do cooperativismo não demora-
ria para ser exaltado e multiplicado. Mesmo 
em um período de transição regimental, o Bra-
sil experimentaria os primeiros reflexos da no-
vidade ainda no século 19. Sob os resquícios do 
colonialismo, o movimento chegaria com força 
e para ficar. O primeiro a defender o projeto foi 
o médico francês Jean Maurice Faivre, que em 
1847 fundou, com a colaboração de um grupo 
de europeus, a colônia Tereza Cristina, no Vale 
do Rio Ivaí, no Paraná.

A chegada de 
imigrantes euro-
peus, principalmen-
te de alemães e de 
italianos, contribui-
ria para disseminar 
o projeto. Na baga-
gem vieram traços 
da cultura, da deter-
minação para o tra-
balho e a dinâmica 
da cooperação. Por 
sua vez, as primei-
ras cooperativas de 

consumo nascem a partir de 1881. A expe-
riência pioneira ocorreu em Limeira, no inte-
rior do estado de São Paulo. Lá, empregados 
de uma companhia telefônica fundaram uma 
associação cooperativa para o provimento de 
bens de consumo.

Diversas experiências vieram depois dis-
so e em 1907, em Minas Gerais, foram consti-
tuídas as primeiras organizações com foco na 
agropecuária. O berço das cooperativas de cré-
dito brasileiras, das quais descendem os atuais 
sistemas de cooperativismo financeiro, está no 
interior do Rio Grande do Sul. No ano de 1902, o 
pioneiro padre jesuíta Theodor Amstadt fundou 
a Caixa Rural de Nova Petrópolis, na serra gaú-
cha. Ainda em 1907 o decreto 1.637 reconheceria 
no Brasil a existência jurídica das cooperativas. 

Inspirados no êxito da iniciativa de Theodor e do 
marco legal, líderes criaram 26 estruturas seme-
lhantes apenas no período de 1923 a 1938.

Em 1960, o Brasil tinha um sistema de coo-
perativismo de crédito com mais de 20 centrais 
e federações de cooperativas. No entanto, o 
revés no modelo de governo, com a ascensão 
dos militares, levou o movimento praticamen-
te à extinção. As que sobraram atuavam com 
severas restrições impostas pelo Banco Central. 
Somente décadas mais tarde, depois de muito 
diálogo e pressão, é que o modelo da coopera-
ção seria, gradualmente, retomado.

O movimento cooperativista promove mu-
danças profundas nas regiões em que atua. O 
IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é 
maior em municípios que experimentam os re-
flexos da cooperação. O indicador médio é de 
0,701, contra 0,666 dos que não contam com os 
projetos desse modelo de participação.

O Brasil tem 13,2 milhões de cooperados 
filiados em 6.603 cooperativas que atuam, ba-
sicamente, em 13 ramos de atividades. Três são 
os mais representativos: agropecuário, trans-
portes e crédito (saúde vem em quarto).

13,2 milhões
De brasileiros são cooperados
376 mil
Empregos formais são gerados pelas coopera-
tivas no País
6,6 mil
Cooperativas estão oficialmente constituídas 
no Brasil
1.561
São agropecuárias
1.095
De transportes
1.042
De crédito

No Brasil, o Sudeste tem 2.357 cooperati-
vas, o Nordeste 1.755, o Sul 1.011, o Norte 814 e 
o Centro-Oeste 666

As de crédito lideram com 5,4 milhões de 
cooperados, ou 49% do total. ■
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SÉCULO 19

CORTES COM ATÉ

50% MENOS

COLESTEROL E GORDURA

Os cortes suínos são também uma opção 

muito interessante para quem está em 

dieta. Como cerca de 70% da gordura 

suína está localizada na capa de gordura, 

também chamado de toucinho, prefira 

preparos sem a gordura ou a pele. Assim, 

a carne suína apresenta baixos teores de 

gordura e é, inclusive, um aliado para 

dietas de emagrecimento. 

E, convenhamos, né... é muito saboroso!
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Marcas 
profundas 
e prósperas 
no Paraná

Alguns autores escrevem que os primeiros 
sinais do movimento cooperativista no Paraná 
são ainda mais antigos que a criação oficial do 
modelo, em Rochdale, na Inglaterra. Seria de 
1829, com a chegada do primeiro grupo de 
248 imigrantes alemães que fundaram a Co-
lônia Rio Negro, hoje município. Outros, no 
entanto, afirmam que a primeira experiên-
cia cooperativista do País e do Paraná tem 
marcas profundas no fim do século 19, com 
a atuação do médico francês Jean Maurice 
Faivre, que fundou a colônia Tereza Cristina. 

Uma das primeiras manifestações do coo-
perativismo no Oeste tem origem em 29 de 
maio de 1932, em Foz do Iguaçu, quando 32 
produtores rurais criaram a Sociedade Coo-
perativista Agrícola Ltda. O ancestral para-
naense das cooperativas agrícolas modernas, 
entretanto, foi o cooperativismo do mate, 
com origem na década de 1940. No Oeste do 
Paraná, as primeiras cooperativas agrícolas 
surgiram a partir de 1960. Elas foram origi-
nalmente constituídas por agricultores des-
cendentes de alemães e italianos vindos de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Já em Cascavel seria criada a primeira 
cooperativa agrícola em 1963. O padre Luís 
Luise levaria à fundação da Copacol, na épo-
ca no então distrito de Cafelândia, que mais 
tarde seria emancipado. As cooperativas ti-
veram expansão a partir de um modelo autô-
nomo, voltado para suprir necessidades dos 
integrantes. Para atuar em defesa do movi-

mento foi criada em 1969 a OCB, a Organiza-
ção das Cooperativas Brasileiras.

Em 1970, com a finalidade de dar suporte 
ao cooperativismo, o governo estadual criou 
a Acarpa, Associação de Crédito e Assistên-
cia Rural do Paraná. Com ela surgiram três 
projetos regionais de incentivo ao cooperati-
vismo, no Oeste e Sudoeste foram alcançados 
pelo PIC, Projeto Iguaçu de Cooperativismo. 
Com base no PIC foram criadas então coope-
rativas em Medianeira, Marechal Cândido 
Rondon, Toledo, Palotina, Capanema e Casca-
vel. A Coopavel foi oficialmente constituída 
em 15 de dezembro de 1970.

Com frequência, as cooperativas reagru-
pam-se nas chamadas centrais, em um pro-
cesso piramidal voltado especialmente para 
ganhos de escala e de poder de negociação jun-
to a clientes e a fornecedores com a finalidade 
de organizar, em comum, os serviços econômi-
cos e assistenciais de interesse das filiadas.

O ancestral paranaense 
das cooperativas agrícolas 
modernas, foi o cooperativismo 
do mate, com origem na 
década de 1940
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Os sete princípios

1. Adesão voluntária e livre 
As cooperativas são organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas 
aptas a utilizar os seus serviços e assumir 
as responsabilidades como cooperados, 
sem discriminações sociais, raciais, 
políticas, religiosas ou de gênero.

2. Gestão democrática e livre 
As cooperativas são organizações 
democráticas, controladas por seus 
cooperados, que participam ativamente na 
formulação das suas políticas e na tomada 
de decisões. Os conselheiros e diretores 
- eleitos nas assembleias gerais como 
representantes dos demais cooperados 
- são responsáveis perante estes. Nas 
cooperativas de primeiro grau os cooperados 
têm igual direito de voto (cada cooperado, 
um voto); nas cooperativas de grau superior 
pode ser instituída a proporcionalidade 
de votos, desde que se mantenha a forma 
democrática da organização.

3. Participação econômica dos 
cooperados 
Os cooperados contribuem equitativamente 
e controlam democraticamente o capital 
de suas cooperativas. Os cooperados 
destinam os excedentes a finalidades 
como o desenvolvimento da cooperativa, 
eventualmente por meio da criação de 
reservas, parte das quais, pelos menos 
será, indivisível; benefício aos cooperados 
na proporção das suas transações com 
a cooperativa; apoio a outras atividades 
desde que aprovadas pela assembléia geral 
dos cooperados.

4. Autonomia e independência 
As cooperativas são organizações 
autônomas, de ajuda mútua, controladas 
pelos cooperados. Em caso de firmarem 
acordos com outras organizações – 
incluindo instituições públicas – ou 
recorrerem a capital externo, devem 
fazê-lo em condições que assegurem o 
controle democrático pelos cooperados e 
mantenham a autonomia da sociedade. 
A Constituição Brasileira promulgada em 
1988, em seu Art. 5º, Inc. XVIII reforça este 
princípio básico do cooperativismo ao 
disciplinar: “A criação de associações e, na 
forma da lei, a de cooperativas independem 
de autorização, vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento.”

5. Educação, formação e informação 
As cooperativas promovem a educação 
e a formação de seus cooperados, dos 
representantes eleitos, dos gerentes e de 
seus funcionários, de forma que esses 
possam contribuir eficazmente para o 
desenvolvimento da cooperativa. Divulgam 
os princípios de cooperativismo, e informam 
a natureza e os benefícios da cooperação 
para o público em geral, particularmente 
para os jovens e os líderes de opinião.

6. Intercooperação 
Para as cooperativas prestarem melhores 
serviços a seus cooperados e agregarem 
força ao movimento cooperativo, devem 
trabalhar em conjunto com as estruturas 
locais, regionais, nacionais e internacionais.

7. Interesse pela comunidade 
As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas 
comunidades a partir de políticas 
aprovadas pelos cooperados. Esse sétimo 
princípio foi especialmente instituído 
pelo Congresso da Aliança Cooperativa 
Internacional em setembro de 1995. ■



24 REV ISTA COOPAVE L

SUGESTõES

Propostas para 
um futuro melhor

Pré-candidatos que já estiveram e candida-
tos a governador e à Presidência da República 
que vierem a Cascavel durante o período de 
campanha eleitoral vão ter acesso a documen-
to elaborado pela Coopavel com sugestões e 
propostas para o desenvolvimento da região e, 
consequentemente, do Estado e do País. O texto 
é abrangente e trata de diversos temas ligados 
à infraestrutura e ao agronegócio, indispensá-
veis para o fortalecimento da economia, à ge-
ração de empregos, renda e qualidade de vida.

O diretor-presidente do Conselho de Ad-
ministração da Coopavel, Dilvo Grolli, informa 
que a finalidade é apenas de democraticamen-
te contribuir. “Todos os candidatos vão ter 
acesso às propostas, poder estudá-las e, no caso 
de ser eleito, decidir se vai ou não implemen-
tá-las”. A atitude não tem qualquer conotação 
política, já que todos os postulantes à sucessão 
de Michel Temer poderão acessar o documen-
to. É simplesmente, segundo Dilvo, a colabo-
ração de pessoas que há quase cinco décadas 
constroem a caminhada de uma das maiores 
cooperativas do País.

O candidato terá tão somente no mate-
rial informações disponíveis que poderão, 

de uma forma ou outra, ajudar a enriquecer 
o seu plano de governo. O texto traz pedidos 
sobre o fortalecimento das áreas da avicultu-
ra, suinocultura, bovinoculturas de corte e lei-
te e piscicultura. São atividades que, além de 
criar empregos, movimentam uma substancial 
cadeia produtiva que injetam renda nos mu-
nicípios e nas propriedades rurais. A mesma 
atenção é solicitada de obras e projetos estru-
turais, como duplicações, implantação de uma 
nova ferrovia, aeroporto regional e melhorias 
nas condições de estradas rurais.

Sem aftosa
Alguns dos pontos ressaltados na carta 

são anseios comuns do Oeste do Paraná há 
muitos anos, a exemplo da mudança de sta-
tus sanitário do rebanho estadual. Hoje, o 
Paraná é livre da febre aftosa com vacina-
ção. Mas o projeto é acelerar para que a mu-
dança, livre da aftosa sem vacinação, ocorra 
em poucos anos. Um dos principais reflexos 
disso virá do mercado internacional. Os prin-
cipais importadores, como Japão, Estados 
Unidos, União Europeia, Coreia do Sul e Chi-
na, não importam carne de países que ainda 
vacinam seus rebanhos. 

O incremento de resultados com o fim da 
vacinação pode chegar a até 50% no volume 
das exportações e no preço para as carnes 
de suínos e de bovinos, gerando receitas e 
resultados para o setor pecuário paranaen-
se, e principalmente para o Oeste do Paraná. 
O status sanitário diferenciado abre portas 
para novos mercados, para avanços na remu-
neração e para mais rentabilidade aos cria-
dores, que dão sustentação à cadeia.

Outro aspecto importante, aponta Dilvo 
Grolli, são incentivos a empresas brasileiras 
e mundiais de genética, para que ampliem e 
diversifiquem sua produção. Há espaço para 
a introdução de granjas de animais de alto pa-

Investimentos em genética garantem plantéis de elevado padrão e 
rentabilidade
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drão genético. Para pensar em estados mais 
desenvolvidos e em um país mais competi-
tivo e atento às aberturas do mercado mun-
dial, o próximo governo, independentemente 
de quem seja o governador ou o presidente, 
precisará também dar apoio às empresas de 
tecnologia. Elas terão papel determinante na 
agricultura e na pecuária do futuro.

O Brasil é um gigante nas exportações 
do agronegócio. O País está entre os maiores 
exportadores de carnes de frango e bovino e 
o quarto de carne suína. O Oeste do Paraná 
tem as melhores plantas frigoríficas e exper-
tise na produção, mas a abertura do mercado 
é uma missão conjunta da iniciativa privada 
e do governo. A região exportou de janeiro 
a abril de 2018 US$ 541 milhões. Isso projeta 
soma de US$ 1,5 bilhão para o ano e os princi-
pais destinos são China, Oriente Médio, Hong 
Kong, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Estado
Algumas das demandas apresentadas pre-

cisam do envolvimento do governo estadual. 
Exemplo disso ocorre com investimentos em 
mais segurança para as famílias rurais, ações 
e programas para prevenção em saúde e, tam-
bém, reforço a um consenso tirado na região 
de não renovação dos atuais contratos da con-
cessão do pedágio. Há solicitações ainda para 
mais apoio à produção de grãos e para estímu-
los ao empreendedorismo.

Apoio à produção

Avicultura
O Paraná é o maior produtor e expor-

tador brasileiro de carne de frango. Só em 
2017, o Estado respondeu por mais de 35% 
das exportações brasileiras dessa proteína. 
Meta é redução de custos com transporte e 
melhorar a questão sanitária

Suinocultura
Criadores, cooperativas e indústrias têm 

destinado investimentos substanciais à ativi-
dade suinícola. A produção chegou a 780 mil 

toneladas de carne em 2017, fazendo com que 
o Paraná respondesse por 21% da produção 
brasileira. Livre da aftosa, a região vai melho-
rar a competitividade nas exportações em 30%.

Pecuária
Com produção de 1,2 bilhão de litros 

por ano, o Oeste se consolida como uma das 
maiores e mais pujantes bacias leiteiras do 
Paraná. O Estado é o segundo em produção 
no Brasil, atrás apenas de Minas Gerais. Na 
de corte, o Paraná detém apenas 3,5% do 
plantel nacional, com 7,5 milhões de cabeças 
– décimo produtor. Cooperativas e empresas 
frigoríficas pretendem expandir seus indica-
dores na área tão logo o Paraná conquiste o 
reconhecimento internacional de área livre 
de febre aftosa sem vacinação.

Piscicultura
A criação de peixes em tanques artificiais 

é uma das atividades que mais ganham impul-
so em cidades do Oeste. A produção alcançou 
105 mil toneladas em 2017 e há perspectivas de 
avanços em 2018 para 300 mil toneladas.

Produção de grãos
A busca por mais produtividade deve 

levar em conta a sustentabilidade e o não 
aumento de área. A agricultura digital, com 
ferramentas cada vez mais revolucionárias, 
dará os rumos do agronegócio brasileiro e ►

A região exportou de janeiro a abril de 2018 US$ 541 milhões
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mundial, e o Oeste do Paraná tem que par-
ticipar e ser referência em produtividade 
com sustentabilidade. O Paraná é o segundo 
maior produtor de grãos do Brasil (36 mi-
lhões de toneladas por ano) e o Oeste respon-
de por um terço disso. A biotecnologia pode 

ajudar os produtores a colher nove mil quilos 
de soja por hectare, ou seja, 22 mil quilos do 
grão por alqueire. Quanto ao milho, pode-se 
chegar a 24 mil quilos por hectare, ou 60 mil 
quilos por alqueire. ■

Oeste tem sete entre as 15 maiores 

cooperativas brasileiras, são elas:

 + Coopavel

 + Coamo

 + C. Vale

 + Lar

 + Copacol

 + Frimesa

 + Copagril

Obras de infraestrutura e logística 

Avanços são determinantes para supe-
rar gargalos, reduzir custos com transpor-
te e melhorar a competitividade do País: 

 + Duplicação da BR-277 – De Cascavel a 
Foz faltam apenas 60 quilômetros

 + Novo traçado ferroviário entre Mato 
Grosso do Sul, Oeste do Paraná e o Porto 
de Paranaguá

 + Aeroporto do Oeste, equipamento 
fundamental para atrair novos 
investimentos e para consolidar o 
desenvolvimento regional

 + O Oeste perde R$ 300 milhões por ano por 
não ter uma boa estrutura de transportes. 
Essa é a diferença entre os fretes 
rodoviário e ferroviário. Por isso, o Oeste 
decidiu, corajosamente, ser contrário 
à renovação dos atuais contratos do 
pedágio, que expiram em 2021

R$ 85,3 
bilhões

R$ 70,6 bilhões
foi o faturamento das cooperativas agrícolas 
em 2017 no Paraná

R$ 8,3 bilhões
foi o montante que, juntas, elas exportaram

10
cooperativas

50 mil
cooperados

45 mil
colaboradores

R$ 30 bilhões
em faturamento

US$ 1 bilhão/ano
em exportações

O Oeste tem:

R$ 18,4 
bilhões

Paraná Oeste

2017

VBP 
Valor Bruto da produção

22% 
do PR

Cooperativismo
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Sempre em busca de inovar e de contri-
buir com a agricultura brasileira, a UPL tem 
revisitado parceiros e buscado empresas e 
cooperativas importantes para somar a seus 
projetos atuais e futuros. Sempre pensando 
em incrementar a agricultura brasileira, ofe-
rece ao produtor a máxima produtividade, 
com qualidade, rentabilidade e tecnologia. 

É com esse pensamento que foi realizado 
recente encontro entre Coopavel e UPL. 

“A Coopavel e a UPL têm parceria muito 
grande nos defensivos e estão prospectando 
novos negócios”, diz o diretor-presidente da 
cooperativa, Dilvo Grolli. A Coopavel, com 
atuação no mercado agrobrasileiro desde 
1970, é considerada uma das 20  maiores 
empresas do agronegócio e, com sua ampla 
atuação nacional e internacional, aproveitou 
o momento também para falar sobre sua vi-
são, suas expectativas sobre o mercado e o 
que espera para o futuro. 

“A UPL e a Coopavel são grandes parcei-
ros e sempre estamos próximos para desen-
volver negócios cada vez mais inovadores 
para os seus cooperados”, ressalta o gerente 
de Marketing de Produto em Tratamento de 
Sementes da UPL, Wagner Seara.

A indiana UPL é uma empresa global 
que traz soluções inovadoras e sustentáveis 
em proteção de cultivos para o agricultor. 
Fundada em 1969, a companhia atua hoje 
em mais de 86 países com 28 fábricas que 
desenvolvem, fabricam, formulam e comer-
cializam produtos da mais alta qualidade, 
segurança e tecnologia. 

No Brasil, com 12 anos de atuação, a 
empresa está entre as maiores do segmento 
com faturamento global de mais de US$ 2 bi-
lhões e ações na Bolsa de Mumbai. A indiana 
conta com fábrica e estação experimental 

em Ituverava-SP e foi eleita por dois anos 
consecutivos como a melhor empresa para 
se trabalhar pela Great Place To Work® em 
parceria com a Revista Época. 

Por meio de seu trabalho com produto-
res e pesquisadores para encontrar soluções 
mais eficientes para campo e por meio de 
novas formulações e produtos, equipe espe-
cializada e expansão de portfólio, conta com 
forte presença nos mercados de soja, milho, 
cana-de-açúcar, arroz, café, feijão, citros, al-
godão, pastagem e hortifrutigranjeiros. ■

Projetos atuais e parcerias futuras

Sobre a UPL

Daltro Estivem Pestana, Sérgio Dalla Costa, Jairo Bacaltcuk, Dilvo 
Grolli, Wagner Seara e Guilherme Garcia

A UPL e a Coopavel são grandes parceiros e sempre 
estamos próximos para desenvolver negócios cada 
vez mais inovadores para os seus cooperados
Wagner Seara

Gerente de Marketing de Produto  

em Tratamento de Sementes da UPL
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Os líderes não existem para servir ou sim-
plesmente atender os desejos e as expectativas 
dos liderados. Líderes existem para, a partir do 
estabelecimento da confiança, guiar os rumos 
de suas equipes, empresas, regiões ou nações. 
O agronegócio não era conhecido como “agro-
negócio” até o início dos anos de 1990. Mas o 
agribusiness era conceitualmente estudado 
na universidade Harvard, nos Estados Unidos, 
desde os anos de 1950. Lá existia um grande 
líder educador, o professor Ray Goldeberg. Ao 
mesmo tempo, aqui no Brasil, o agrônomo Ney 
Bittencourt de Araújo, à época presidente da 
Agroceres, foi um marco histórico de liderança.

Os líderes educadores possuem, em sín-
tese, dez qualidades que os integram numa 
sabedoria especial:

1. Atuam com um limiar de dor mais 
expandido. Como educadores do que 
precisa ser feito, são pessoas conscientes dos 
enfrentamentos e sabem que nada será fácil. 
Aprender pode também doer, mas são dores 
úteis e virtuosas. Paulo Freire, um admirado 
pedagogo brasileiro, dizia: “É necessário 
fazer hoje o que não pode ser feito hoje, para 
que seja possível fazer amanhã”.
2. Os líderes educadores possuem um 
grande talento em alguma área específica. 
São dotados de uma forte habilidade 
vocacionada e têm prazer no conhecimento 
profundo. E, ao caminharem na evolução 
para a liderança, sabem e guardam respeito 
pelos distintos talentos necessários para 
construir uma equipe. Eles admiram 
seres humanos com suas vocações e 
habilidades, e reconhecem com humildade 
a importância da diversidade.
3. São pessoas amáveis. Como regra, esses 
líderes são serem humanos que têm o 
poder de atrair a ajuda e o respeito.
4. São engajados em um sentido superior e 
elevado. Essas são características que podem 
ser observadas nas lideranças forjadas no 
cooperativismo, que superaram o seu próprio 
tempo e, hoje, são casos admiráveis.

5. Amam causas, obras e pessoas. Os 
líderes educadores atuam com uma 
generosa amplitude de foco. O altruísmo é 
um forte gene no seu genoma. O amor que 
deixa transbordar é uma característica do 
líder educador.
6. Mantêm vivas as suas crianças 
interiores. Basta prestar atenção em 
homens que chegaram aos seus 100 anos 
de idade e observar a permanência de suas 
almas infantis e jovens, ali dominantes. 
Shunji Nishimura, que chegou aos 100 
anos na contagem japonesa, e Fernando 
Penteado Cardoso, com 100 completos, são 
crianças vivas, eternas. Eles dominam a 
chamada “neotonia”, que é a capacidade 
de despertar em si a fonte da juventude e a 
vontade eterna do aprender a aprender.
7. Inteligência emocional e poder de 
estabilização. O líder educador encoraja, 
enfrenta, ousa, constrói, e não destrói a 
construção. Por isso, possui a inteligência 
da humildade, para jamais permitir que a 
insensatez de uma autoimagem de gênio o 
faça perder todas as outras competências.
8. Hierarquia de valores virtuosos. Líderes 
educadores jamais irão sacrificar o longo 
prazo pelo curto prazo. Não caem na 
tentação de enganar, iludir, mentir. Sempre 
será possível ver sacrifícios que realizam 
nas suas empresas e nas suas vidas, para 
não comprometer um futuro.
9. São protagonistas, jamais vítimas. 
A vitimização não faz parte de sua 
personalidade. Como o educador japonês 
Makiguti explicava: “Superação significa 
criar valor a partir de sua própria vida, em 
qualquer circunstância”.
10. Criatividade. O poder da perseguição da 
inovação explica o décimo e significativo 
elo que molda todas as outras qualidades 
do líder educador. ■

As qualidades dos líderes e o agronegócioLuiz Tejon 
Megido

Escritor, mestre 
e professor da 

Escola Superior 
de Propaganda 

e Marketing
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Algumas das cabeças mais brilhantes do 
turismo de eventos do Brasil estiveram reu-
nidas recentemente no Rio de Janeiro para 
debater e compartilhar experiências que 
possam, de uma forma prática e interessan-
te, ampliar a fatia brasileira na divisão dos 
trilhões que essa indústria movimenta todos 
os anos no mundo. O título da discussão não 
poderia ser mais pertinente: Eventos como 
alavancas da economia.

O Seminário Turismo Eventos em Debate, 
do Conselho Empresarial de Turismo e Hos-
pitalidade, levou ao Rio cases de sucesso de 
várias regiões, e um deles surpreendeu de 
forma particular. O Rio e o Nordeste, prin-
cipalmente, estão habituados a promoções 
que envolvem belezas naturais, sol e calor. 
O Show Rural Coopavel, evento técnico do 
agronegócio que chega à sua 31ª edição, am-
pliou as perspectivas dos participantes sobre 
percursos possíveis para ampliar a participa-
ção brasileira no turismo mundial.

O coordenador geral do Show Rural Coo-
pavel, Rogério Rizzardi, levou informações 
históricas, indicadores e um panorama com-
pleto da mostra, que despertou interesse e 
curiosidade. “A grande maioria das pessoas 
que lá estavam jamais ouviram falar ou pre-
senciaram um grande evento voltado à trans-
ferência de tecnologias para o agricultor. Eles 
ficaram surpresos com a organização, a bele-
za e o potencial atrativo desse tipo de reali-
zação, que recebe caravanas de várias partes 
do mundo”. 

Rizzardi falou no painel Ferramentas de 
resgate econômico para a imagem das cida-
des e traçou paralelos entre o Show Rural 
Coopavel, a cidade e a região. Em 30 anos, 
o evento recebeu público superior a 3,5 mi-
lhões de pessoas, 11 vezes mais que a popu-
lação da maior entre as 50 cidades do Oeste 
(320 mil habitantes) e quase três vezes supe-
rior à população de toda a região, que é de 1,3 
milhão de habitantes. ■

Eventos como alavancas 
da economia

A CNC

A CNC, que congrega 34 federações patronais e 900 sindicatos, orienta 
e defende interesses do empresariado nacional dos setores do comércio 

de bens, serviços e turismo. A CNC é a garantia institucional de que o 
comércio estará sempre presente na formulação das políticas públicas 

(mais de quatro milhões de empreendedores, que empregam mais de 20 
milhões de pessoas), no acompanhamento da tramitação de proposições 

de interesse do Congresso Nacional (onde tem cadeira de atuação) e 
na defesa da Constituição, acompanhando leis que possam ter impacto 

na cadeia. Cabe também à CNC administrar um dos maiores sistemas 
de desenvolvimento social do mundo, formado pelo Sesc e Senac.

Rizzardi falou sobre o 
Show Rural Coopavel 
para um público 
interessado em 
fomentar o turismo de 
eventos e negócios 
no Brasil

Personalidades de todo o País participaram do encontro  
no Rio de Janeiro
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A Ucas, instalada ao lado da sede da coo-
perativa, no Parque São Paulo, é a maior e 
a mais antiga entre as 28 unidades de aten-
dimento mantidas pela Coopavel. Ela conta 
com uma completa linha de produtos para 
atender aos cooperados e promove campa-
nhas especiais de venda.

Atualmente, a Ucas é gerenciada pelo ad-
ministrador de empresas Gilberto de Moura, 
que atua na Coopavel há quase 20 anos. Con-
forme Gilberto, a unidade disponibiliza de 
várias ferramentas de interação com o qua-
dro de cooperados, como trabalhos voltados 
à agricultura de precisão, palestras e cursos 
nas comunidades com especialistas em suas 
áreas de atuação. Saiba mais a seguir:

Revista Coopavel – A Ucas é a maior e a 
mais antiga das 28 unidades da Coopavel. 
Qual é a importância, para o cooperado, de 
poder contar com uma rede de filiais tão am-
pla e tão completa?

Gilberto – Sim, hoje a Ucas é a maior uni-
dade em faturamento da Coopavel. Oferece-
mos produtos de alta qualidade com linha 
completa de insumos agrícolas e pecuária e 
serviços de assistência técnica, e contamos 
com estruturas de recebimento das safras 
perto das propriedades.

Revista Coopavel – O que a sua unidade 
comercial disponibiliza aos cooperados?

Gilberto – Hoje, temos um portfólio am-
plo, com defensivos, fertilizantes, sementes, 
micronutrientes, rações, farelo de soja e 
trigo, medicamentos, sais minerais, lubrifi-
cantes, agricultura de precisão, assistência 
técnica, seguro agrícola, e financiamentos 
junto à Credicoopavel.

Revista Coopavel – A unidade oferece 
condições diferenciadas aos cooperados, a 
exemplo da entrega de produtos?

Gilberto – Sim. Hoje, temos um diferen-
cial ao produtor que entrega a sua safra na 
Coopavel. Ele recebe um plus na soja, no mi-
lho e no trigo.

Revista Coopavel – E quanto às campa-
nhas promocionais. Quantas são e em que 
época são realizadas?

Gilberto – Agrícola, temos a Megasafra 
Verão, que ocorre nos meses de abril e maio, 
e a Segunda Safra de Milho que se realiza 
nos meses de setembro e outubro. Também 
temos a troca de soja comercial por semen-
tes, que ocorre depois da colheita da soja e 
a troca de trigo comercial por semente, que 
também tem a sua composição logo depois da 
colheita do trigo. Na linha Pecuária, temos a 
campanha da febre aftosa, com vermífugos e 
sais minerais com datas nos meses de maio e 
outubro, lubrificantes, BOOST.  

Revista Coopavel – Quais são as mais im-
portantes e o que elas representam para a 
cooperativa?

Gilberto – As mais importantes são a Me-
gasafra e a Segunda Safra de Milho, que repre-
sentam 60% do faturamento anual da unidade.

Revista Coopavel – Há algum projeto em 
andamento para modernizar, ampliar ou 
melhorar ainda mais o relacionamento da 
Ucas com os cooperados?

Gilberto – Temos hoje a agricultura de 
precisão, palestras nas comunidades, fertilida-
de de solo com pesquisadores renomados no 
mercado e aperfeiçoamento do quadro técnico 
da Coopavel para levar tecnologias e conheci-
mento na propriedade rural, buscando assim 
melhorar a rentabilidade do agricultor. ■

De palestras 
à agricultura 

de precisão

calcário de conchas
www.cysy.com.br
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Saiba mais Natural de Catuípe 
(Rio Grande do Sul), Gilberto de 
Moura tem 39 anos é bacharel em 
Administração, pós-graduado em 
Qualidade no Armazenamento de 
Grãos, Reconstrução do Eu, Inteligência 
Espiritual e Formação de Conselheiro. 
Atua na Coopavel há 18 anos e 5 meses. 
Começou sua carreira na cooperativa 
como auxiliar de serviços gerais, 
passando a conferente, classificador, 
vendedor, caixa e encarregado de 
expedição (Unidade de Céu Azul). 
Em 2009, assumiu como gerente da 
Unidade de Juvinopólis, depois de 
Corbélia e atualmente de Cascavel.

calcário de conchas
www.cysy.com.br

O atual gerente da Ucas é Gilberto de Moura
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Alerta sobre riscos de 
acidentes na área rural

Os períodos de colheita e de plantio ge-
ram grande circulação de maquinários agrí-
colas pelos campos e estradas do interior do 
Paraná e também chamam a atenção para 
o risco de acidentes com as redes elétricas, 
como o abalroamento de postes e o rompi-
mento de cabos de alta tensão. 

A preocupação com acidentes levou a Copel 
a promover a campanha Energia Segura, ten-
do como propósito o esclarecimento sobre os 
cuidados básicos para se evitar choque elétrico 
entre os produtores e demais trabalhadores do 
campo, onde, infelizmente, ainda acontecem 
muitos imprevistos de natureza grave.

Os casos mais recentes apurados pela Co-
pel resultaram apenas em danos materiais 
na sua maioria, mas poderiam ter tido sérias 
consequências para operadores de tratores, 
caminhões de transporte de ração, colheita-
deiras e de barras de pulverização diante de 
um eventual contato ou simples aproxima-
ção da rede elétrica.

Registros da empresa nas regiões Oeste 
e Sudoeste apontam pelo menos trinta ocor-
rências do gênero nos primeiros meses do 
ano. Todas envolveram diretamente maqui-
nários agrícolas operando e também cami-

nhões que transportavam tais equipamentos 
e excediam o limite de altura para transitar 
nas vias urbanas e rurais.

Técnicos da companhia ressaltam que o 
abalroamento de postes no campo traz ain-
da riscos potenciais de acidentes mesmo em 
locais distantes das ocorrências, pois podem 
provocar o rebaixamento dos cabos e inad-
vertidamente causar choque elétrico em pes-
soas e animais.

Além dos riscos pessoais, os autores tam-
bém são responsabilizados legalmente pelos 
danos causados ao patrimônio público do qual 
a Copel detém a concessão. Os valores a serem 
ressarcidos são calculados caso a caso e inicial-
mente cobrados por via administrativa.

Uma dica simples é sempre baixar as barras 
do pulverizador ao passar sob fios de luz

Evite parar a colheitadeira debaixo da rede elétrica

A preocupação com acidentes 
levou a Copel a promover a 
campanha Energia Segura, 
tendo como propósito o 
esclarecimento sobre os 
cuidados básicos para se evitar 
choque elétrico
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Sempre desvie o trator ou o arado dos estais (tirantes ou rabichos)

Cuidado com postes 
caídos. Todo cuidado 
é pouco para evitar 
acidentes

Cuidados no campo
Seguem algumas recomendações impor-

tantes para que os produtores não colham 
acidentes:

Trator Desvie o trator ou o arado dos estais 
(tirantes ou rabichos). Eles seguram os postes. 
Não corte nem mude os estais de lugar. 

Pulverizador Abaixe as barras do pulve-
rizador ao passar debaixo dos fios. Se você 
notar que os fios de luz estão baixos, avise a 
Copel imediatamente.

Colheitadeira Evite parar a colheitadeira 
debaixo da rede elétrica. Não suba nela se esti-
ver perto dos fios. Se você notar que os fios de 
luz estão baixos, avise a Copel imediatamente. 

Aterramento de cercas Seccione (ou se-
pare) e aterre as cercas da propriedade. Se 
algum fio de luz cair sobre a cerca, o aterra-
mento escoará a energia elétrica pelo fio ter-
ra e não pelo arame da cerca. 

Queimadas São proibidas perto das li-
nhas. O fogo ou mesmo o excesso de calor 
danificam os cabos e as estruturas, causam 
curtos-circuitos e interrompem o forneci-
mento de energia. 

Irrigação Atenção ao regular o equipa-
mento de irrigação nas áreas próximas a re-
des elétricas. Se o jato de água atingir os fios, 
pode ocorrer curto-circuito. 

Cerca elétrica Para eletrificar cercas, use 
um aparelho especial chamado eletrifica-
dor de cercas. Compre equipamento de boa 
procedência e leia atentamente o manual de 
instruções. Consulte um eletricista habilitado 
e coloque placas de sinalização a cada cem 
metros. Atenção: nunca ligue a cerca direta-
mente na tomada. ■
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30/06/2018 

Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$)

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO  192.182.606,99 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  122.440.543,26 

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE  4.522.141,11 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS  101.078.597,73 

                110 - Disponibilidade  4.522.141,11                 411 - Depósitos a Vista  21.224.061,95

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ  10.289.208,83                 414 - Depósitos a Prazo  79.854.535,78

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.  10.289.208,83 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS  777.315,95 

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  48.546.700,75                 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  777.315,95 

                131 - Carteira Própria  48.546.700,75 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS  12.626.520,24 

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO  126.277.387,86                 468 - Banco do Brasil  724.543,76 

                161 - Operações de Crédito Setor Privado  137.945.230,22                 470 - Caixa Economica Federal –

                169 - Operações de Crédito em Liquidação  (11.667.842,36)                 472 - Outras Instituições  11.901.976,48 

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS  625.260,42 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES  7.958.109,34 

                180 - Diversos  625.260,42                 491 - Adicional de Proagro –

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS  1.921.908,02                 493 - Sociais e Estatutárias  2.985.146,94 

                194 - Outros Valores e Bens  1.921.908,02                 494 - Fiscais e Previdenciárias  1.636.273,05

1.1.0.00.0 PERMANENTE  191.652,57                 503 - Diversas  3.336.689,35 

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO  191.652,57 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  64.100.947,53 

                         324 - Outras Imobilizações de Uso  541.220,21                 611 - Capital Social 25.997.213,00 

                         329 - (Depreciações Acumuladas)  (349.567,64)                 611 - (-) Capital a realizar  (14.100,00)

                615 - Fundo de Reserva  38.117.834,53 

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO  5.832.768,77 

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais  17.379.349,63 

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais  (11.546.580,86)

TOTAL DO ATIVO  192.374.259,56 TOTAL DO PASSIVO  192.374.259,56 

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se 
o procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de junho de 2018.

DILVO GROLLI 
Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 
Diretor Vice Presidente 
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 
Diretor Administrativo 
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI 
MARIANO 
Contadora 

CPF: 492.663.309-49 
CRC-PR. 043740/0-8
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BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 
30/06/2018 E 30/06/2017 

Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO 30/06/2018 30/06/2017 CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO 30/06/2018 30/06/2017

ATIVO CIRCULANTE / EXIG. LONGO PRAZO  192.182.606,99  224.020.106,06 PASSIVO CIRCULANTE/EXIG. LONGO PRAZO  122.440.543,26 164.672.448,78

DISPONIBILIDADE  4.522.141,11  3.766.684,86 DEPÓSITOS  101.078.597,73 122.782.997,89

Disponibilidade  4.522.141,11 3.766.684,86 Depósitos a Vista  21.224.061,95 44.715.241,90

APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ  10.289.208,83  3.095.133,33 Depósitos a Prazo  79.854.535,78 78.067.755,99

Carteira Própria  48.546.700,75  94.671.866,69 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  12.626.520,24  33.671.317,09

OPERAÇÕES DE CRÉDITO  126.277.387,86  121.377.974,71 Repasses Interfinanceiros  12.626.520,24  33.671.317,09

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS  777.315,95  648.075,07 

Recursos em Trânsito de Terceiros  777.315,95 648.075,07 

OUTROS CRÉDITOS  625.260,42  156.446,41 OUTRAS OBRIGAÇÕES  7.958.109,34 7.570.058,73

Diversos  625.260,42  156.446,41 Adicional de Proagro –  35.595,59

OUTROS VALORES E BENS  1.921.908,02  952.000,06 Sociais e Estatutárias  2.985.146,94  3.016.597,17

Outros Valores e Bens  1.921.908,02  952.000,06 Fiscais e Previdenciárias  1.636.273,05  1.231.533,91

PERMANENTE  191.652,57  225.178,67 Diversas  3.336.689,35  3.286.332,06

IMOBILIZADO DE USO  191.652,57  225.178,67 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  64.100.947,53 59.572.835,95

Outras Imobilizações de Uso  541.220,21  816.784,80 Capital de Domiciliados No País 25.997.213,00  22.813.802,24

(Depreciações Acumuladas)  (349.567,64)  (591.606,13) (-) Capital a realizar  (14.100,00) (11.200,00)

Fundo de Reserva  38.117.834,53 34.178.554,50

Sobras ou Perdas Acumuladas 5.832.768,77  2.591.679,21

TOTAL DO ATIVO 192.374.259,56 224.245.284,73 TOTAL DO PASSIVO 192.374.259,56 224.245.284,73

Cascavel- PR, 30 de junho de 2018.

DILVO GROLLI 
Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 
Diretor Vice Presidente 
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 
Diretor Administrativo 
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI 
MARIANO 
Contadora 

CPF: 492.663.309-49 
CRC-PR. 043740/0-8
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DEMONSTRATIVO DE  
SOBRAS/PERDAS DO  
SEMESTRE 06/08/2018 

Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. 

Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO 30/06/2018 30/06/2017

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 15.202.365,54 15.498.744,04

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.321.788,42 11.682.652,50

RESULTADO OPER. C/TIT. MOBILIÁRIOS  1.880.577,12  3.816.091,54

DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (2.229.459,20)  (3.872.267,98)

OPER. DE CAPTAÇÃO NO MERCADO (2.229.459,20)  (3.872.267,98)

RESULTADO BRUTO DA INTERMED. FINANCEIRA 12.972.906,34 11.626.476,06

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (7.140.137,57) (9.034.796,85)

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 253.910,23  252.001,22

DESPESAS DE PESSOAL  (1.977.179,87)  (1.880.944,08)

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (2.649.150,01) (2.330.188,80)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS  (9.253,11)  (7.717,10)

OUTRAS RECEITAS  1.923.073,86  1.984.752,20

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (4.681.538,67) (7.052.700,29)

RESULTADO OPERACIONAL  5.832.768,77 2.591.679,21

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ O LUCRO 5.832.768,77 2.591.679,21

SOBRAS/PERDAS DO 1º SEMESTRE  5.832.768,77 2.591.679,21

DILVO GROLLI 
Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 
Diretor Vice Presidente 
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 
Diretor Administrativo 
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 
Contadora 

CPF: 492.663.309-49 
CRC-PR. 043740/0-8



REVISTA COOPAVEL 37

5S

O segundo dos cinco conceitos do 5S é Sei-
ton (senso de organização), que consiste em 
manter os utensílios e pertences nos lugares 
de fácil localização, acesso e visualização. 
Isso para que todos os membros da família 
tenham um ambiente agradável, em ordem, 
prático e acolhedor, fazendo com que todos 
se sintam bem no seu lar.

Como fazer?
 + Evitar objetos fora do lugar (material 

escolar, ferramentas, documentos)
 + Colocar as chaves em lugar próprio
 + Manter os documentos em uma pasta
 + Colocar junto do telefone caneta e papel 

para anotações
 + Elaborar o cardápio da semana
 + Definir os responsáveis para cada coisa 

(tarefa)
 + Planejar o orçamento mensal
 + Programar as atividades diárias
 + Manter o guarda-roupa arrumado
 + Pendurar as vassouras
 + Organizar o material de trabalho ou de 

estudos
 + Manter as coisas nos seus devidos 

lugares (garrafas, brinquedos, livros, 
panos, calçados)

 + Evitar improvisações (gambiarras)
 + Manter a casa arrumada

Recomendações
 + O guarda-roupa deve ter gavetas 

específicas para cada coisa
 + Os congelados vão para o freezer, em 

porções e etiquetas
 + As contas pagas devem ser colocadas em 

pastas para o Imposto de Renda
 + Fazer uma lista antes de ir ao 

supermercado
 + Cuidado com as liquidações
 + Estabelecer o dia de lavar e passar
 + Separar as roupas de uso diário
 + Pendurar as roupas

 + Ter horário para as refeições
 + Guardar os discos, CDs e fitas na caixa 

própria
 + Evitar guardar o vidro de água vazio na 

geladeira

Benefícios do 5S
 + Família mais unida
 + Casa mais limpa
 + Ambiente agradável e alegre
 + Melhor conservação dos bens
 + Menos cansaço físico
 + Facilidade em encontrar as coisas
 + Bem-estar pessoal
 + Boa impressão às visitas
 + Redução de custos e desperdícios
 + Liberação de espaços
 + Criação de novos e bons hábitos
 + Harmonia no lar
 + Viver bem o momento presente
 + Dar mais sentido à vida ■

Senso de organização

O que a gente mais precisa fica 
mais perto da gente
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Filé de peito de frango 
com molho de mostarda

INGREDIENTES
 + 4 filés de peito de frango Coopavel limpos 
 + 3 colheres (sopa) de estragão picado
 + 6 colheres (sopa) de vinho branco 
 + 5 colheres (sopa) de azeite de oliva 
 + 2 colheres (sopa) de mostarda 
 + 2 colheres (chá) de sal  
 + ½ xícara (chá) de caldo de frango 
 + 4 colheres (sopa) de creme de leite

MODO DE PREPARO
Arrume em uma tigela os filés de frango, o estragão, o vi-

nho, três colheres (sopa) de azeite de oliva, a mostarda e uma 
colher (chá) de sal. Misture e deixe marinar por 15 minutos.

Em uma frigideira aqueça o azeite de oliva restante e 
frite os filés até dourar dos dois lados e ficar cozido na parte 
interna. Retire os filés (mantenha-os aquecidos) e reserve.

Despeje na mesma frigideira o marinado do frango e o 
caldo de frango. Cozinhe, mexendo de vez em quando por 
cinco minutos. Misture o creme de leite e o sal restante. Reti-
re do fogo e sirva com os filés. Decore com estragão.

Costelinha de  
porco com mel

INGREDIENTES
 + 1 tira de costelinha de porco Coopavel
 + 1 limão
 + 1 copo de conhaque
 + Mel (a gosto) 
 + Alho em pó (a gosto) 
 + Louro moído (a gosto) 
 + Orégano (a gosto) 
 + Salsinha (a gosto) 
 + Pimenta caiena (a gosto) 
 + Pimenta do reino (a gosto) 
 + 1 maçã
 + Açúcar

MODO DE PREPARO
Esprema o suco do limão, coloque-o em um prato e adi-

cione todos os temperos a gosto
Tempere a costelinha com sal, adicione o suco tempera-

do e deixe marinar por três horas
Passado o tempo da marinada, coloque a costelinha no 

forno a cento e oitenta graus
Quando a costelinha dourar, unte com mel a gosto e co-

loque de novo no forno
Enquanto a costelinha cozinha, misture o conhaque 

com mel e aqueça, levando para ferver
Retire, adicione à costelinha de porco e deixe cozinhar 

por mais dez minutos
Enquanto isso, corte algumas fatias de maçã, coloque-

-as em uma frigideira com açúcar e manteiga derretida e 
refogue-as em ambos os lados

Retire a costelinha de porco com mel do forno, corte em 
porções, junte as maçãs e sirva.
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Educação sempre
leva ao topo.


