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R E V I S T A

A força 
transformadora
das cooperativas

Movimento iniciado no fim da década de 1960 que cultivou a semente do cooperativismo em regiões 

do Paraná teve importância maior do que muitos imaginam. “As cooperativas se tornaram instrumento 

de sobrevivência aos agricultores que, até então, estavam nas mãos de grandes empresas nacionais e 

estrangeiras”, lembra Roberto Wypych, o primeiro vice-presidente e o segundo presidente da Coopavel. 

“Elas são agentes de transformação, afirma Wypych.
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Os produtores rurais e a população brasi-
leira tiveram um ano de 2018 de muita dificul-
dade, com recessão na economia, desemprego, 
desigualdade social, carga tributária alta, falta 
de educação, falta de segurança e falta saúde. 
A partir de 2019, temos um novo governo que 
tem firmeza e competência para a pauta das 
reformas e uma visão madura e inovadora, 
como na modernização da economia brasi-
leira com impulso na abertura do mercado a 
empresas estrangeiras para investimentos em 
infraestrutura.

Um dos melhores presentes que o Brasil 
recebeu em 2018 foi a mudança de rumo na 
política brasileira, mas o presidente Jair Bol-
sonaro e sua equipe precisarão de tempo para 
melhorar a eficiência do governo para corrigir 
o déficit público, área na qual a arrecadação do 
governo é insuficiente para cobrir as despesas.

A maior despesa dos governos federal, es-
tadual e municipal são 11,5 milhões de pessoas 
com uma demanda anual de R$ 725,4 bilhões, 
isso fora os funcionários das empresas estatais. 
Esse valor representa mais de 10% do PIB – 
Produto Interno Bruto, ou seja, toda a produ-
ção brasileira. O governo brasileiro gasta como 
um país rico e essa enorme despesa pouco be-
neficia a população. A segunda maior despesa 
aparece no item proteção social, formada prin-
cipalmente pelas despesas de aposentadorias e 
pensões. 

Para o agronegócio, a ministra da agricul-
tura, deputada Tereza Cristina, tem uma ta-
refa difícil de enfrentar, o protecionismo dos 
países e também tomar decisões em processos 
de demarcação de terras indígenas, licenças 
ambientais e outros assuntos fundiários, como 
as invasões de terra. Mas o maior desafio do 
Mapa é a infraestrutura, porque vivemos em 
dois mundos, um dentro da porteira onde os 

produtores rurais têm competitividade e outro 
fora da porteira, onde a falta de infraestrutura 
tira a vantagem competitiva e a oportunidade 
de crescimento. 

O Brasil produziu 238 milhões de toneladas 
de grãos e 30 milhões de toneladas de carnes de 
frango, suíno, bovino, cordeiro, peixe e outras 
carnes em 2018, mas em 2025 o País produzirá 
mais de 300 milhões de toneladas de grãos e 40 
milhões de toneladas de carnes. Nesse contex-
to, o desafio será a melhoria da infraestrutura e 
a abertura de novos mercados para a produção 
brasileira. 

Uma nova história será construída no Bra-
sil a partir deste ano de 2019, porém o governo 
de Jair Bolsonaro e do vice General Hamilton 
Mourão precisa de coragem para enfrentar os 
grandes desafios para construir uma nova so-
ciedade. E os brasileiros devem ter paciência, 
pois os estragos que as ideologias de esquerda 
deixaram nesse País em 15 anos de governo, 
pela falta de eficiência e corrupção, custará 
muito sacrifício e tempo de todos os brasileiros. 
Os primeiros resultados só serão alcançados 
com dois anos de trabalho do novo governo. ■

Rumo ao 
novo Brasil

Dilvo Grolli 

Presidente do 
Conselho de 
Administração da 
Coopavel
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MENSAGEM DO PAPA RADAR

O fato de a maior parte do corpo humano ser 
composta por água, das muitas civilizações na 
história surgirem próximas a grandes cursos de 
água, e a sugestiva imagem utilizada no início do 
livro do Gênesis, em que se diz que nas origens 
o espírito do Criador pairava sobre as águas, são 
fatores que contribuem para que o ser humano 
reflita sobre sua origem, intimamente ligada à 
água.

Para nós cristãos, a água é um elemento es-
sencial de purificação e de vida. O pensamento 
vai imediatamente para o Batismo, sacramento 
do nosso renascimento. A água santificada pelo 
Espírito é a matéria pela qual Deus nos vivificou 
e nos renovou; é a fonte abençoada de uma vida 
que não morre mais. O Batismo representa tam-
bém, para os cristãos de diferentes confissões, o 
ponto de partida real e indispensável para viver 
uma fraternidade cada vez mais autêntica no ca-
minho da plena unidade”, escreveu o Pontífice.

Francisco recorda a relação de Jesus com a 
água durante a sua missão terrena. “Prometeu 
uma água capaz de saciar para sempre a sede 
do homem (cf. Jo 4,14), e profetizou: ‘Se alguém 
tem sede, venha a mim e beba’ (Jo 7,37)”. O San-
to Padre prossegue relembrando as palavras de 
Cristo na cruz: “Ele pronunciou na cruz: ‘Tenho 
sede’ (Jo 19, 28). O Senhor continua a pedir para 
ser saciado na sua sede, pois tem sede de amor. 
Ele nos pede para dar-Lhe de beber nos muitos 
sedentos de hoje, para então nos dizer: ‘Eu estava 
com sede e me destes de beber’ (Mt 25,35). Dar de 

beber, na aldeia global, não envolve apenas ges-
tos pessoais de caridade, mas escolhas concretas 
e compromisso constante de garantir a todos o 
bem primário da água”.

O cuidado de fontes e bacias hídricas é um 
imperativo urgente. Os cristãos devem agradecer 
ao criador pelos mares e oceanos que cobrem 
a terra, e pedir proteção e colaboração de todos 
para a preservação da água. O descarte de plás-
ticos e lixos também é importante. Não podemos 
permitir que os mares e oceanos se preencham 
com extensões inertes de plástico flutuante. Tam-
bém para essa emergência somos chamados a 
nos comprometer, com uma mentalidade ativa, 
rezando como se tudo dependesse da Providên-
cia divina e agindo como se tudo dependesse de 
nós.

Peço a oração de todos os cristãos para 
que as águas não sejam um sinal de separação 
entre os povos, mas de encontro para a co-
munidade humana. Rezemos para que sejam 
protegidas aquelas pessoas que arriscam suas 
vidas em meio às ondas em busca de um futuro 
melhor. Peçamos ao Senhor a àqueles que rea-
lizam o alto serviço da política que as questões 
mais delicadas da nossa época, tais como as 
relacionadas com a migração, com a mudança 
climática, com o direito para todos de usufruí-
rem dos bens primários, sejam encaradas com 
responsabilidade, com previsão olhando para 
o amanhã, com generosidade e com espírito de 
cooperação”. ■

Já estão em andamento os preparativos 
para a participação do Sistema Ocepar no 31º 
Show Rural Coopavel, que ocorrerá de 4 a 8 
de fevereiro de 2019, em Cascavel. A entidade 
vai receber os visitantes e divulgar as ações 
do cooperativismo paranaense em um estan-
de de cem metros quadrados. 

Quem passar pelo local também recebe-
rá orientações sobre prevenção ao câncer de 
pele e de mama e a respeito de alimentação 
saudável, por meio de ação realizada em 
parceria com o Sesi Paraná, que desenvolve 
o Programa Cuide-se Mais. No ano passado, 
cerca de mil pessoas receberam atendimen-
to. 

Centenas de milhares de agricultores 
do Brasil inteiro dirigem-se a Cascavel no 
início de fevereiro para conhecer as no-
vidades do Show Rural Coopavel, que é o 
primeiro do calendário de grandes eventos 
do agronegócio no País. A mostra também 
recebe comitivas estrangeiras, que vêm de 
todos os continentes. A novidade desta edi-
ção será o Show Rural Digital. ■

O moinho de trigo da Coopavel comple-
tou seis anos de atividades no mês de dezem-
bro. Para marcar a data, uma missa de Ação 
de Graças foi celebrada pelo padre Odair 
Marques dos Santos, pároco da igreja Nossa 
Senhora de Fátima, do bairro Cancelli. O di-
retor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
participou e disse que o moinho é um marco 
importante para a cooperativa, que no dia 15 
de dezembro chegou aos seus 48 anos de fun-
dação. “Todos que fazem o moinho e a Coopa-
vel acontecer estão de parabéns e merecem 
todo nosso respeito e admiração”. ■

Água é 
elemento 
de purificação

Ocepar no 
Show Rural

Moinho, 
6 anos
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IGUASSU VAllEy IGUASSU VAllEy

O empreendedorismo é uma das marcas de 
mais fácil identificação nas pessoas que têm a lide-
rança como característica. “São aquelas que, além 
de estar muito bem preparadas para desempenhar 
as suas funções, chamam para si as responsabili-
dades de projetos e novidades da empresa”, disse 
o diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, em 
encontro promovido na Acic pelo Iguassu Valley – 
grupo de empresários e profissionais ligados à Tec-
nologia da Informação.

Grolli informou sobre suas relações com o 
cooperativismo e do decisivo papel das cooperati-
vas em suas comunidades. “Elas têm uma função 
econômica indispensável, mas também social das 
mais destacadas”, afirmou. Um dos problemas 
que desde o início de sua carreira cooperativa ele 
percebeu foi da falta de esperança que uma parte 
dos produtores rurais da região cultivava. “Ouvi 
e testemunhei muitas histórias tristes, de pessoas 
que sempre trabalharam muito e que não tinham 
recursos para melhorar de vida”.

O cooperativismo aos poucos, devido à sua 
forte inserção nas suas comunidades, passou a ser 
um meio eficiente para levar mais conhecimentos 
e possibilidades principalmente às pequenas e mé-

dias propriedades rurais, que são a grande maioria 
no Oeste do Paraná, região que tem a agropecuária 
como uma de suas principais alavancas de desen-
volvimento e geração de oportunidades. Com o 
projeto da proteína animal, iniciado com a cadeia 
do frango e que depois chegou à suinocultura, as 
cooperativas ampliaram exponencialmente sua 
aliança com os cooperados e com a região.

Mas ainda havia um outro caminho a percor-
rer, de tornar mais fácil e rápida a transmissão 
de informações sobre novidades e tendências 
para o campo. De fazer com que novas tecnolo-
gias chegassem de maneira eficiente ao conheci-
mento do agricultor e que, então com a devida 
assistência técnica, pudesse transformar aquilo 
tudo em resultados práticos na propriedade. E 
a inspiração para esse canal de repasse de infor-
mações veio de uma visita à Farm Progress, nos 
Estados Unidos, a maior feira de disseminação de 
conhecimentos para o agronegócio do mundo. 
Assim, nasceu em 1989 o Show Rural Coopavel. 
Na primeira edição, apenas 15 empresas e 110 
agricultores participaram. Na mais recente, de 
30 anos, foram 530 expositores e mais de 265 mil 
visitantes. ►

Empreendedorismo e 
liderança levam ao topo

 Dilvo durante encontro com empresários e profissionais ligados ao Iguassu Valley

Exemplos
O presidente da Coopavel citou alguns 

exemplos de empreendedores que, além de 
visão apurada de negócios, tinham a persis-
tência como aliada. Ele lembrou os empresá-
rios norte-americanos Henry Ford e japonês 
Soichiro Honda. Os dois começaram de baixo 
e tiveram inúmeras dificuldades financeiras. 
Mas, devido à sua natural característica para 
a superação, perceberam novidades que 
transformariam o mercado. Ford criou a li-
nha de montagem de automóveis, que tornou 
o sonho de possuir um carro em realidade. Já 
Honda, que era fabricante de panelas, tirava 
do lixo peças e motores que davam origem 
a máquinas que se tornaram altamente de-
sejáveis.

Todo lugar tem bons exemplos de em-
preendedorismo. Dilvo Grolli citou alguns 
de Cascavel, como dos irmãos Destro e das 
farmácias Santa Cruz e Estrela, que inova-
ram para obter sucesso mesmo diante de um 
mercado dos mais competitivos. “Muitas pes-
soas têm o empreendedorismo como traço 
marcante e isso é fundamental para as cor-
porações. São pessoas que, com trabalho, ati-
tude, exemplo, valores e princípios, moldam 
negócios e inspiram o caráter”. Ele falou tam-
bém sobre patriotismo e cidadania, que de-

vem acompanhar todos em todos os lugares. 
“O patriotismo precisa ser praticado, porque 
ele representa o que somos enquanto povo e 
nação”.

O trabalho conjunto de pessoas movidas 
pela paixão fez do Show Rural Coopavel um 
grande sucesso internacional, segundo Dilvo 
Grolli. E as contribuições do evento são di-
versas, com elevação substancial de produ-
tividades de soja, milho e de muitas outras 
atividades rurais que tornam o agronegócio 
um dos segmentos produtivos mais bem-su-
cedidos da história. Boa parte do êxito da 
cadeia de proteínas que colocou o Oeste do 
Paraná no mapa-múndi vem da sinergia das 
cooperativas, que agora dão os primeiros 
passos de outro salto igualmente determi-
nante. 

“Estamos no advento da Agricultura 4.0, 
que vai revolucionar a forma de manejo e 
de como nos relacionamos com a atividade 
agropecuária”. E essa será uma das novida-
des do Show Rural Coopavel, que é feito para 
toda a família, que é o Show Rural Digital, um 
ambiente destinado a empresas voltadas à 
inovação e a novas tecnologias. A 31ª edição 
do Show Rural Coopavel vai ser realizada de 
4 a 8 de fevereiro de 2019 e a expectativa de 
público é superior a 250 mil pessoas. ■
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SHOW RURAl DIGITAl SHOW RURAl DIGITAl

Carreta
Os participantes do Show Rural Digi-

tal terão à sua disposição também uma 
carreta especialmente projetada para 
reuniões e encontros de negócios. Com 
ambientes confortáveis e climatizados, 
ela será instalada ao lado da estrutura 
que abrigará o evento com foco em tec-
nologia e inovação.

Empresas Participantes
As empresas de inovação e tecnologia que já confirmaram presen-

ça no Show Rural Digital são as seguintes:

 + Itaipu
 + Microsoft
 + Aruba
 + Constel
 + Datacoper
 + Dipelnet
 + Hikvision
 + Solution Café
 + Hewlett Packard
 + Senior
 + Totvs
 + Acic Labs/Sicoob
 + Startup PR
 + O. Frasson
 + Café Casablanca
 + Forfarms
 + SRI/Programa Oeste em 

Desenvolvimento

 + Sebrae
 + Aegro
 + Iguassu Valley
 + Motormac
 + Sistema Ocepar
 + Coca Coca/Plus Café Expresso
 + Monster Energy
 + Cisco
 + Senai
 + Fiep
 + Sindicato Rural de Cascavel
 + Sercompe
 + CVC
 + DeltaCable
 + Fundetec
 + Furukawa
 + Syma
 + D´marks ■

Um ambiente onde a tecnologia e a ino-
vação demonstram todo seu vigor, possibi-
lidades e potencialidades. Em um mundo 
dominado por mudanças impactantes, as no-
vas tecnologias ditam o jeito como as pessoas 
vivem, como as empresas operam e como o 
agronegócio produz. É disso que tratará o 
Show Rural Digital, uma das principais novi-
dades da 31ª edição de um dos maiores even-
tos de disseminação de novos conhecimentos 
para o campo do planeta.

Em um espaço especialmente formata-
do, com 2,8 mil metros quadrados, empresas 
poderão apresentar projetos de inovação e 
tecnologias para uma das cadeias que mais 
crescem e promovem transformações no Bra-
sil e no mundo. O coordenador do Show Rural 
Digital, José Rodrigues da Costa Neto, informa 
que a finalidade do evento é estimular novos 
negócios, disseminar experiências inovado-
ras e criar ideias para a agropecuária do ama-
nhã. 

O Show Rural Digital vai reunir em um 
mesmo espaço perto de cem empresas, entre 
empresas de tecnologia e inovação, startups, 
incubadora e aceleradoras. Algumas das que 
estarão presentes fazem história em seus 
campos de atuação, como Microsoft, HP, Cis-
co, Totvs, Itaipu, Coca-Cola e Sebrae. “Todas, 
a seu modo, dão decisiva colaboração para 
a configuração de um novo mundo cheio de 
possibilidades e projetos surpreendentes”, 
ressalta Neto.

Público-alvo
O evento é destinado a todos os visi-

tantes do Show Rural Coopavel com ênfase 
a agropecuaristas, CEOs, profissionais de 

Tecnologia da Informação e Design, cria-
dores de startups, empresários das áreas 
de tecnologia e inovação, engenheiros, 
jovens agricultores e pecuaristas, investi-
dores, diretores de grandes empresas do 
agronegócio e a estudantes de cursos liga-
dos à tecnologia e à agropecuária.

O Show Rural Digital contará com es-
tandes de empresas, arena hackathon, vila 
startup e auditório para palestras e apre-
sentações. A Ocepar vai realizar, durante 
o evento, o Fórum de Profissionais de TI 
2019, que abordará temas pertinentes e 
contará com a presença de expoentes da 
área da inovação. Entre eles estarão em 
Cascavel o presidente da HPE (Hewlett 
Packard Enterprise) Brasil, Ricardo 
Brognoli; o country manager da Aruba 
no Brasil, Eduardo Gonçalves, e o CEO e 
fundador da Totvs, Laércio José de Luce-
na Cosentino.

Hackathon
Uma das principais atrações do Show 

Rural Digital será um hackathon, maratona 
de inovação que terá por desafio a solução 
de quatro problemas da cadeia do agrone-
gócio. As equipes inscritas vão trabalhar 
durante várias horas ininterruptamente 
até apresentar as soluções sugeridas. Um 
júri especialmente formado vai escolher as 
melhores ideias, que receberão prêmios. À 
equipe vencedora será dada uma viagem in-
ternacional.

O hackathon é elaborado pela mentoria da 
Coopavel em parceria com o Acic Labs (ace-
leradora de tecnologia da Acic de Cascavel), 
Sebrae, Fiep, Fundetec, Fiep, Senai, Iguassu 
Valley e Sindicato Rural. O presidente da Coo-
pavel, Dilvo Grolli, afirma que a participação 
de startups será o ponto alto do Show Rural 
Coopavel 2019, pois esse passa a ser um novo 
caminho para a solução de problemas com-
plexos das próximas gerações e ferramenta 
importante para a competitividade do século 
21, época em que a ruptura com o passado é 
um caminho sem volta.

Um 
ambiente à 
agropecuária 
do amanhã

Arena hackathon, competição será uma das 
atrações do Show Rural Digital

A Vila Startup vai reunir em um mesmo local 
empresas com foco em inovação

Expectativa é que agropecuaristas, 
estudantes, diretores de empresas de TI, 
CEOs, entre outros, prestigiem o evento
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CORRESPONDENTE DE AGRO AGRICUlTURA

Com o objetivo de estreitar ainda 
mais o relacionamento de longa data en-
tre a Coopavel e o Banco do Brasil, asso-
ciado ao interesse mútuo em fortalecer 
a cadeia agropecuária e fomentar a pro-
dução, estiveram reunidos, no fim do 
mês de novembro, em Cascavel, repre-
sentantes da cooperativa e de diversas 
áreas do banco.

No encontro foram discutidos diver-
sos temas, com destaque para o modelo 
de parceria apresentado pelo banco que 
possibilita à cooperativa atuar como 
Correspondente Bancário de Agronegó-
cios, originando e operacionalizando 
propostas de financiamento de seus coo-
perados, por meio das diversas linhas 
de crédito disponibilizadas pelo Banco 
do Brasil.

Além da conveniência proporciona-
da aos produtores no momento da origi-
nação da proposta de crédito, realizada 
diretamente na cooperativa, outra van-
tagem do modelo é a análise centraliza-
da em equipe especializada do banco e a 
possibilidade de acompanhamento, pela 
cooperativa, do andamento das propos-
tas em tempo real.

A Coopavel identificou vantagens na 
sua atuação como Correspondente Agro-
negócio parceria e firmou convênio com 
o banco no dia 24 de setembro, marcan-
do um novo passo da cooperativa rumo 
à oferta de maiores possibilidades de 
acesso ao crédito a seus cooperados. 

A parceria firmada reafirma o in-
teresse do Banco do Brasil em apoiar a 
cooperativa nos financiamentos diretos 
aos produtores associados e destaca o 
compromisso da Coopavel na oferta de 
alternativas aos cooperados.

Coopavel e Banco do 
Brasil firmam parceria

Principais desafios 
e competências ao 
sucesso da colheita

Diretores da Coopavel e do Banco Brasil durante a confirmação do novo convênio

O processo de colheita dos cereais é considerado 
uma das principais etapas dentro do sistema produti-
vo. Em contrapartida é a etapa mais complexa e que 
exige cuidados além do necessário, pois é agora, neste 
momento, que é definido o resultado de todo um con-
junto de esforço, e o resultado da lavoura. Os desafios 
para uma boa colheita são vários. De nada adianta se 
dedicar a apenas uma etapa. São necessários esforços 
desde um preparo de solo de forma correta, escolha 
de produtos de garantia e com procedência e ainda 
realizar o monitoramento da área para que as deci-
sões sejam tomadas nos momentos certos evitando 
perdas de produção.

Mas é na colheita que se concentram os maio-
res índices de perdas de uma lavoura, um momento 
crucial que se deve toda a atenção para os mínimos 
detalhes. De acordo com a Embrapa (2002), o índice 
aceitável de perda para a cultura da soja é de 60 kg ha-
1, e para milho o índice é de 120 kg ha-1. As perdas não 
ocorrem apenas na colheita. Temos também perdas 
com a pré-colheita. Nesse ponto, podemos abordar 
a semeadura inadequada, presença de plantas dani-
nhas e escolha errada de cultivar. Na colheita são vá-
rios os momentos nos quais podemos estar colocando 
o resultado de um trabalho suado pelo ralo. 

Se considerarmos 100% de perdas, 80% a 85% 
ocorrem na plataforma de corte, 12% pelos equipa-
mentos e/ou forma de trabalho interno da máquina 
e 3% de perdas são direcionadas a fatores naturais na 
planta. Podemos elencar ainda perdas relacionadas 

à velocidade de deslocamento, rotação do cilindro 
responsável pela debulha, ventilação da máquina, 
abertura do cilindro e côncavo e ainda a altura de 
corte da plataforma, o item mais observado a campo. 
Poucas vezes conseguimos mensurar esses números 
no momento da colheita, mas podemos adotar meca-
nismos e tomadas de decisão que nos auxiliem para 
minimizar essas perdas. Alguns deles são: controle de 
velocidade de trabalho da máquina, o que é aceitável 
manter abaixo de 7km por hora, verificar equipa-
mentos de debulha, limpeza e separação.

Após a fase reprodutiva da soja, como exemplo, 
temos a susceptibilidade da cultura ao ataque de in-
setos, que causam danos diretos e indiretos na pro-
dução. Na ordem direta, temos a queda de produção, 
grãos chochos e que não apresentam peso e que serão 
eliminados pelo processo de limpeza da máquina. E 
de indireta temos ataque de doenças, que insetos 
transmissores de doenças ocasionam, até mesmo 
pequenas fissuras abertas nas vagens que servem de 
porta de entrada para fungos, que também levam à 
perda de produtividade.

Não podemos deixar de relatar problemas rela-
cionados à uniformidade de maturação. Índices mos-
tram que é possível perder quantidades imensas na 
produtividade devido ao stand da cultura não estar 
homogêneo para a colheita. Nessa questão já abor-
damos a classificação do cereal, desuniformidade de 
colheita traz consequências diretas com umidade e 
impureza, levando a perdas em pós-colheita. ■

Luiz Felipe Bini
 Engenheiro 

Agrônomo

A colheita é uma das etapas mais 
importantes do sistema produtivo

De 80% a 85% das perdas ocorrem na 
plataforma de corte, 12% pelos equipamentos 
e/ou forma de trabalho interno da máquina e 

3% devido a fatores naturais na planta
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AGRO NA CAIXA VENDAS

Um trabalho iniciado há cinco anos con-
solida a posição da Caixa Econômica Federal 
como uma das principais instituições bancá-
rias brasileiras detentoras de linhas de crédito 
rural. Na atual safra brasileira de grãos, o vo-
lume de recursos disponibilizados para o setor 
chega a R$ 10 bilhões e desse montante R$ 1,1 
bilhão foram destinados a Cascavel e ao Oes-
te do Paraná. Esses foram alguns dos números 
apresentados por diretores da CEF em recente 
visita ao presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e 
ao vice Jeomar Trivillin.

A comitiva da Caixa, que percorreu diver-
sas cidades da região e do interior do Paraná 
em dezembro, estava formada pelo vice-pre-
sidente de Produtos de Varejo, Fábio Lenza, 
pelo superintendente nacional de Agronegó-
cio, Ricardo Rios Araújo, e pela consultora da 
vice-presidência Andressa Rocha Vieira. Todos 
são de Brasília. Representantes locais da insti-
tuição também participaram do encontro com 
Dilvo e Trivillin, entre eles, o superintendente 
em exercício da regional oeste do Paraná Ezio 
Lena, além de representantes da agência Cas-
cavel.

A visita da comitiva teve um propósito 
estratégico, de acordo com Ezio Lena, o de es-

treitar ainda mais o relacionamento com as 
cooperativas da região, reforçando a presença 
da Caixa no agronegócio brasileiro. Fábio Len-
za esteve no Oeste do Paraná pela primeira vez 
e se disse encantado com o que encontrou. Na 
conversa com os diretores da Coopavel, a comi-
tiva foi informada sobre a força cooperativista 
na região e das significativas transformações 
que ajudaram a promover nos últimos 50 anos.

Contato
O contato de diretores da Caixa com regiões 

produtoras visa a colher o máximo possível de 
subsídios para um próximo passo do banco na 
área rural. É a elaboração de pacote de produ-
tos específicos para atender aos agricultores 
filiados a cooperativas. “Hoje, as cooperativas 
de produção estão entre os nossos principais 
clientes, por isso essa aproximação e esse con-
tato são tão determinantes”, informou Fábio 
Lenza, agradecido com a receptividade que a 
comitiva recebeu no Oeste do Paraná.

Diferencial
A Caixa tem várias linhas e condições de cré-

dito rural, mas o que já a diferencia no segmento 
é uma recente e importante conquista alcançada 
junto ao Banco Central do Brasil. “A  regra que se re-
fere à taxa de juros ao tomador de crédito rural foi 
uma conquista para o setor. Em vez de, por exem-
plo, taxa fixa de 8,5%, conseguiu-se incluir no texto 
o até 8,5%, que faz uma diferença enorme, porque 
possibilita que a taxa de juros seja acordada entre 
a instituição financeira e o cliente até aquele teto.

A CEF está há pouco tempo nesse segmen-
to de mercado e já obtém uma vitória bastante 
interessante ao campo, conforme Fábio Lenza. 
Na conversa com Dilvo e Trivillin, os diretores 
da Caixa reafirmaram  a intenção de participa-
ção ainda como patrocinadora da 31ª edição do 
Show Rural Coopavel, agendada para 4 a 8 de fe-
vereiro de 2019. ■

R$ 10 bilhões 
para o crédito rural

Comitiva da Caixa em encontro com diretores e colaboradores da Coopavel

Profissionais da área técnica e gerentes de 
unidades da Coopavel participaram de reunião 
de trabalho, na metade de dezembro, para 
avaliar resultados de 2018 e para estabelecer 
novas metas para o exercício de 2019. Apesar 
de a economia brasileira ainda estar em recu-
peração, a avaliação dos resultados é positiva, 
diz o gerente de filiais, Daltro Estiven Pestana. 

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
falou do cenário das principais culturas de 
grãos no Brasil e fez uma leitura da atualidade 
e expectativa dos principais mercados produ-
tores e consumidores do mundo, como China e 
Estados Unidos. Dilvo abordou também sobre 
liderança e empreendedorismo, e da importân-
cia de cada pessoa compor a sua história.

Ética, trabalho e determinação também 
devem integrar o perfil de pessoas que trans-
formam o seu entorno. Dilvo seguiu citando o 
fundador da Apple, Steve Jobs, que mesmo con-
siderado um dos grandes gênios de sua época 
foi afastado por algumas vezes do comando 
de sua empresa. Jobs deixou inúmeros legados 
e algumas frases icônicas para a posteridade, 
como a que diz: “É preciso desenvolver a ca-
pacidade de aprender e corrigir os erros, mas 
sempre fazendo reflexão de erros e acertos”. ■

Clima é de 
otimismo para 2019

Dilvo durante 
encontro que avaliou 

desempenho das áreas 
técnica e de vendas

O vice-presidente Jeomar Trivillin e o 
gerente de filiais Daltro Estiven Pestana

Evento reuniu agrônomos, veterinários e 
gerentes de unidades da Coopavel
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ASSEMBlEIA AVICUlTURA

Depois de 35 anos de serviços prestados à Po-
lícia Militar, o coronel Washington Lee Abe inicia 
um novo desafio em sua jornada. Ele é um dos no-
vos deputados estaduais eleitos no Paraná e diplo-
mados no último dia 1º de janeiro, em Curitiba – o 
início dos trabalhos legislativos será em fevereiro. 
Lee concorreu pela primeira vez a um cargo eleti-
vo, pelo PSL, e obteve 58.343 votos. Com apoio do 
fenômeno eleitoral Jair Bolsonaro, escolhido presi-
dente em 28 de outubro, 72 militares foram eleitos 
deputados estaduais, federais e senadores em todo 
o País.

No dia 12 de dezembro ocorreu uma das eta-
pas mais importantes da bem-sucedida carreira de 
Lee como oficial da Polícia Militar. Ao lado do co-
mando da PM e de autoridades dos mais diversos 
segmentos organizados, o coronel saiu da função 
de comandante do 5º Comando Regional do PM. E 
na mesma ocasião deixou o serviço ativo da Polícia 
Militar por completar 35 anos de farda.

O diretor-presidente do Conselho de Adminis-
tração da Coopavel, Dilvo Grolli, e o presidente da 
Caciopar (Coordenadoria das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Oeste do Paraná), Alci Rotta 
Júnior, foram algumas das autoridades locais que 
prestigiaram a troca de cargos do 5º Comando Re-
gional da Polícia Militar. 

“O Coronel Lee é um homem de caráter, que se 
doou bravamente à sua corporação e que, diante 
de tudo o que aprendeu em sua caminhada, será 
um grande parlamentar a serviço das importantes 
causas de Cascavel e do Oeste do Paraná na Assem-
bleia Legislativa do Estado”, afirma Dilvo Grolli, 
que acompanhou a forma decidida e segura como 
Lee comandou seu efetivo em várias operações 
que exigiram os serviços da PM no município e na 
região. ■

A coccidiose aviária é causada por um proto-
zoário do gênero Eimeria que parasita as células 
intestinais das aves, causando diarreia e enterite 
que resulta na diminuição da absorção de nu-
trientes e uma piora na conversão alimentar. Por 
isso, é considerada uma enfermidade de grande 
importância da avicultura industrial, devido as 
perdas econômicas.

As aves infectam-se ao ingerir oocistos espo-
rulados, presentes no ambiente, junto com cama, 
alimento ou água. Após a infecção a eimeria 
causa modificações e encurtamento nas vilosi-
dades intestinais, diminuindo sua capacidade de 
absorção. Inúmeras vezes ocorrem à destruição 
das células epiteliais do intestino, o que impede 
que ele se regenere, levando à perda de líquidos, 
hemorragia, tornando a ave imunossuprimida e 
mais sensível a doenças secundárias.

A doença ocorre após a ingestão de um 
número relativamente grande de oocistos es-
porulados. Os oocistos de eimeria podem ser 
transmitidos por equipamentos, roupas, insetos 
e outros animais, por isso é imprescindível um ri-
goroso controle de roedores, cascudinhos e prá-
ticas de biosseguridade, como troca de calçado 
em cada aviário e higiene de mãos. Tanto as aves 
clinicamente infectadas como as recuperadas eli-
minam oocistos em suas fezes, o que contamina 
alimentos, poeira, água, cama e solo, tornando 
assim o manejo de cama adequado uma podero-
sa ferramenta de controle da doença.

Infecta os animais bruscamente, as aves fi-
cam apáticas (tristes), com as penas arrepiadas, 
amontoam-se nos cantos, com as asas caídas, e 
observa-se diarreia com sangue e/ou com muco. 
Além desses sinais clínicos também nota-se redu-
ção no consumo alimentar, perda rápida de peso 
e passagem de ração nas fezes, o que acarretará 
piora da conversão alimentar, pois os nutrientes 
presentes na ração não serão absorvidos pelo in-
testino e consequentemente não haverá ganho 
de peso. 

Para prevenir e evitar surtos de coccidiose 
são recomendados alguns métodos associados 

entre si. É preciso clorar adequadamente a água, 
em 3 a 5 ppm de cloro livre, ofertando às aves 
uma água potável de boa qualidade. É impor-
tante realizar manejo adequado de limpeza e de-
sinfecção dos aviários durante o intervalo entre 
lotes, para diminuir a contaminação ambiental. 
Também se faz necessário um excelente manejo 
de cama, batendo-a quantas vezes for necessário 
a fim de deixá-la fofa e sem pontos de umidade, 
o que favorece a multiplicação dos esporocistos 
de eimeria. 

 Também é importante um correto manejo 
de comedouros e bebedouros. É importante re-
gular constantemente a altura e vazão dos come-
douros, impedindo as aves de entrar nos pratos 
e defecarem sobre a ração, contaminando assim 
as demais aves que irão se alimentar no mesmo 
local. Realizar a troca de calçados de um aviário 
para o outro também é um método de controle, 
pois evita assim, de carregarmos nos sapatos o 
agente patológico. De modo geral, as medidas 
de controle são boas práticas de higiene, de fácil 
execução. Por fim, fique atento a possíveis mu-
danças de comportamento das aves do plantel 
e converse com seu médico veterinário sempre 
que estiver em dúvida, pois ele lhe aconselhará a 
melhor alternativa a seguir! ■

O novo desafio 
do coronel Lee

Coccidiose aviária

Dilvo, Coronel lee e Alci Rotta Júnior durante solenidade no 5º Comando Regional da Polícia Militar

Carla Danieli 
Caliari

 Médica Veterinária
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HISTÓRIA HISTÓRIA

Cooperar era 
questão de sobrevivência

O homem de cabelos prateados avança lenta-
mente do quarto para a sala. Os passos curtos são 
vencidos com a ajuda de um andador, suavemente 
posicionado à frente do corpo à espera do próximo 
movimento. O sorriso largo que evidencia no rosto 
as marcas de uma longa jornada quebra qualquer 
tentativa de formalidade. Aos 90 anos, Roberto 
Wypych impressiona pela lucidez e pela elegância 
de um vocabulário farto e gentil.

Poder falar sobre Coopavel, Cotriguaçu e do 
movimento cooperativista aciona uma espécie de 
gatilho na mente de um dos líderes que fizeram his-
tória em Cascavel e no Oeste do Paraná. É como se 
ele se transportasse para os eventos dos quais quer 
falar e então fizesse uma narração do que parece 
presenciar. Wypych é um dos 42 agricultores que 
em 15 de dezembro de 1970 participou de uma re-
união que seria decisiva para o futuro de uma das 
principais cooperativas do Paraná.

Constituir a Coopavel era uma questão de so-
brevivência para os produtores rurais da Cascavel 

de quase 50 anos atrás. “Estávamos nas mãos de 
grandes empresas nacionais e estrangeiras e o jogo 
que elas praticavam há muito tempo não era favo-
rável às pessoas que tanto trabalhavam para fazer 
da região um dos emergentes celeiros nacionais”, 
diz Wypych. As dificuldades de comercializar o mi-
lho e a soja eram enormes. “Enfrentávamos uma 
exploração sem limites, com ofertas de preços mui-
to abaixo dos de mercado. Cansamos e decidimos 
agir”.

A assembleia que decidiu pela fundação da 
Coopavel elegeu como primeiro presidente Adolfo 
Cortese e Roberto Wypych como vice. Coube aos 
dois, durante seus mandatos como comandantes 
da cooperativa, criar as primeiras estruturas para 
que ela pudesse atender aos anseios de seus coope-
rados. E os bons resultados começaram a aparecer, 
fortalecendo e dando contornos promissores à ati-
vidade rural. Como todo projeto pequeno mas de 
grande potencial, a Coopavel começou em estrutu-
ras modestas e improvisadas. 

“O que nos motivava era o espírito al-
truísta, o amor à terra e o desejo de gerar 
prosperidade. Queríamos multiplicar coi-
sas boas”, lembra Wypych. A Cooperativa 
Agropecuária Cascavel Ltda e outras que 
seriam criadas naquela época resultavam 
de uma ação de governo conhecida por 
Projeto Iguaçu de Cooperativismo. A ideia 
era criar cooperativas em cidades-polo 
do Oeste e Sudoeste e, com alicerce nos 
pilares do cooperativismo, fortalecer e 
consolidar a agricultura de grande escala 
nessas regiões. 

Os trabalhos tinham a Seab (Secre-
taria de Estado da Agricultura e Abaste-
cimento) e a Ocepar (Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná) como 
parceiras. Para que a região Oeste tivesse 
mais força e capacidade de mobilização, 
criou-se a central Cotriguaçu, que Wypych 
também viria a presidir e de onde seria 
alçado à vice-presidência da Ocepar. A or-
ganização dos produtores rurais por meio 
de cooperativas e centrais inaugurou uma 
política de apoio há muito almejada. 

Com estruturas próprias para comer-
cializar cereais, o próximo salto seria 
abrir uma janela para outros continen-
tes. As safras eram cada vez maiores e a 
tecnologia, em algum momento, faria do 
Paraná e do Brasil grandes exportadores 
mundiais. Por isso, a construção de um 
terminal portuário, em Paranaguá, para 
escoamento de grãos a outros países foi 
uma decisão estrategicamente das mais 
acertadas, segundo Wypych.

O terminal da Cotriguaçu no litoral 
abriu novas possibilidades e perspectivas 
aos agricultores do Oeste e Sudoeste do 
Paraná e também aos do Mato Grosso do 
Sul e Paraguai. Armazéns gigantes e tecno-
logias de ponta para a época deram novo 
impulso a uma atividade que, mesmo com 
inúmeros percalços, não parava de cres-
cer. Depois de um mandato de deputado 
estadual, o líder em forte ascensão seria 
eleito coordenador local da Adesg (Asso-

ciação dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra). Ele virou amigo de Ernesto 
Geisel, que chegaria à presidência, e en-
tão seria lançado suplente de senador em 
chapa encabeçada por Affonso Camargo.

Uma das contribuições que Wypych 
recorda ter dado foi sugerir que o BN-
DES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) passasse a financiar 
projetos agrícolas. O primeiro contrato 
contemplou um produtor do Mato Grosso 
do Sul e estabeleceu uma nova realidade 
àquele estado, hoje um dos grandes da 
agropecuária nacional. Quem conheceu 
Wypych no auge de sua mocidade ou em 
suas empreitadas como líder cooperati-
vista e desbravador jamais poderia ima-
ginar que ele teve uma infância pobre e 
cheia de desafios.

Menino de rua
Natural  de Cruz Machado (PR), o filho 

de poloneses era o mais velho de quatro 
irmãos. Ele passou parte da infância na re-
gião de União da Vitória e na capital. Du-
rante algum tempo foi morador de rua e 
em outros momentos ganhava a vida como 
engraxate. A chance de ouro veio em po-
der frequentar um colégio militar, onde 
aprendeu alguns dos conceitos mais ►

O agropecuarista Roberto Wypych foi o segundo dos presidentes da Coopavel
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HISTÓRIA 48 ANOS

valiosos que afirma preservar ainda hoje. 
Foi soldado, cabo e sargento. A chegada a 
Cascavel ocorreu em 1956, época em que a 
cidade não tinha telefone, luz elétrica nem 
asfalto. “Era um lugar distante da civiliza-
ção”, lembra o contador.

De forte envolvimento comunitário, 
Wypych viraria proprietário rural e passa-
ria a frequentar os mais diversos círculos, 
chegando à presidência da Sociedade Ru-
ral do Oeste. Sua integração com o coope-
rativismo ocorreria em alguns anos, época 
em que o conceito era minimamente co-
nhecido. O amor à causa veio de viagens à 
Alemanha, França e Áustria, onde a força 
transformadora da cooperação mostrava o 
valor daquela ideia. O surgimento das coo-
perativistas, a partir da década de 1970 e a 
organização de centrais e do Sistema Oce-
par, abriram as portas do mundo para os 
produtos paranaenses. 

Wypych se tornaria com o tempo uma 
espécie de embaixador do cooperativismo 
agroindustrial, uma ferramenta nacional e 
que gera riquezas para o seu povo. “Sem as 
cooperativas, os agricultores teriam muitas 

dificuldades de prosperar. Ali, eles têm se-
mentes, fertilizantes, assistência técnica, li-
nhas de crédito e muito mais”. Pai de cinco 
filhos e avô de oito netos, Wypych é dono de 
uma jornada de vida inspiradora e de gran-
des realizações, que será imortalizada tam-
bém em um livro prestes a ser lançado. ■

Ex-presidentes da Coopavel

 + Adolfo Cortese – 1970/1974

 + Roberto Wypych – 1974/1979

 + Luiz Boschirolli – 1979/1985

 + Salazar Barreiros – 1985/1989

 + Ibrahim Faiad – 1989/1995

A Coopavel Cooperativa Agroindustrial 
comemorou há poucos dias os seus 48 anos de 
constituição. Ela foi criada em 15 de dezembro 
de 1970 por um grupo formado por 42 produ-
tores rurais. O desafio era oferecer uma nova 
opção aos agricultores, que na época dependiam 
integralmente de grandes empresas nacionais 
e estrangeiras do setor de grãos, diz o segundo 
presidente da Coopavel, Roberto Wypych.

Os agricultores definiram em assembleia pela 
criação da cooperativa, uma das mais antigas e 
bem-sucedidas do Oeste do Paraná, escolheu Ado-
lfo Cortese como primeiro presidente. A Cortese e a 
Wypych, juntamente com suas diretorias, coube a 
missão de iniciar o processo de estruturação física e 
industrial da Coopavel, que segue em ritmo intenso 
desde então. 

“Na época da fundação o conceito de cooper-
ativismo era ainda muito jovem na região e tudo 
era novidade aos agricultores convidados a coop-
erar. Felizmente, a mensagem foi entendida e a 
Coopavel prosperou”, lembra Wypych. O modelo 
de cooperação, baseado em sete princípios, tem 
origem na cidade inglesa de Rochdale, em 1844. 
O projeto dos tecelões ganhou o mundo e atual-
mente há mais de 1,2 bilhão de cooperados nos 
cinco continentes, com movimentação anual de 
riquezas superior a R$ 20 trilhões.

Desenvolvimento
O crescimento da economia do Oeste do 

Paraná está fortemente ligado à trajetória da 
Coopavel, que sempre teve plano estratégico de 
fortalecimento e de sustentação aos produtores 
rurais e à economia regional, afirma o atual pres-
idente, Dilvo Grolli. Ele lembra que, atualmente, 
a Coopavel é uma das maiores empregadoras do 
Paraná (tem 5,2 mil colaboradores e 5,5 mil co-
operados) e está entre as 50 maiores empresas 
do Sul do Brasil e entre as 250 maiores do País. 
A riqueza gerada pela cooperativa, na casa de R$ 
2,5 bilhões por ano, fica toda na região Oeste do 
Paraná, ressalta Dilvo.

A cooperativa iniciou suas atividades na área 
de grãos e, gradualmente, diversificou suas ativi-
dades. Atualmente, ela atua nos setores da avicul-
tura, suinocultura, indústrias de óleo, de trigo, de 
fertilizantes e têm quatro fábricas de ração, além 
de 28 unidades espalhadas por municípios do 
Oeste e do Sudoeste do Paraná. Um dos eventos 
para o campo mais conhecidos e conceituados 
do mundo, o Show Rural Coopavel, é organiza-
do pela cooperativa. Criado em 1989, a missão 
dele é aproximar os agricultores de novas tec-
nologias que, colocadas em prática, aumentam 
a produtividade e a qualidade das safras, com 
mais rentabilidade à família rural. ■

De 42 para 
5,5 mil cooperados

Sede administrativa da Coopavel, 
localizada no km 591 da BR-277, em 

Cascavel

O presidente da cooperativa é o agropecuarista Dilvo Grolli
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PISO NA GRANJA PISO NA GRANJA

Relacione bem-estar 
animal com bons resultados

O Brasil é o quarto maior exportador 
e produtor de carne suína, estando abaixo 
apenas da China, da União Europeia e dos 
Estados Unidos. Sua maior produção está 
concentrada no Sul do País, representando 
49,7% do total.

Deve-se ressaltar que o sucesso na cria-
ção de suínos está relacionado a uma série 
de fatores, um deles são as instalações. Para 
que uma produção de suínos obtenha bons 
resultados é necessário que os animais sejam 
instalados em ambiente higiênico e salubre. 
É justamente o contrário do que se acredita 
popularmente de que o porco é um animal 
que vive em lugares sujos.

Dar-se-á enfoque nos efeitos causados pe-
las más condições das características e reves-
timentos dos pisos encontrados nas granjas 
de terminação. Quanto à textura e abrasivi-
dade, os pisos devem ser lisos, mas não es-
corregadios, e desenhados de forma que não 
causem dano ou sofrimento aos animais, 
além de facilitar a limpeza e a praticidade 
de desinfecção pela maior remoção de toda a 
matéria-orgânica da sua superfície. 

Um piso inadequado ou em mal estado de 
conservação pode causar lesões e diminuir 
o conforto físico e térmico do animal, acar-
retando danos no rendimento da produção, 
além de favorecer o aparecimento de focos 
de doenças, o que é bastante inconveniente. 
Os pisos mal dimensionados, de má qualida-
de ou sem revestimentos, causam aumento 
da pressão exercida nos pés devido ao grande 

peso dos animais e ao longo período de aloja-
mento, levando a problemas no aparelho lo-
comotor como: claudicações, deficiência nos 
desgastes das unhas, lesões na pele próxima 
aos cascos e bursites moderada e severas.

Piso em má condição de alojar animais
A umidade e a higiene inadequadas tam-

bém podem intensificar a incidência de pro-
blemas de locomoção. Uma má condição na 
conservação do piso dificulta a limpeza diá-
ria e causa acúmulo de fezes, que associada 
à temperatura mais elevada acabam estres-
sando os animais. Essa desarmonia na condi-
ção da granja acaba por estimular os animais 
a excretarem por toda a baia e deitarem-se 
mais, buscando conforto térmico. 

Esses movimentos acabam aderindo as fe-
zes no corpo dos animais e representam uma 
grande fonte de agentes infecciosos, ou seja, a 
redução do contato dos suínos com os excre-
mentos tem papel importante na minimização 
de problemas sanitários. 

As bursites consideradas moderadas e se-
veras são indicadores de estado de desconfor-
to do animal quando em descanso, também 
variam de acordo com o estágio de desenvol-
vimento do animal. São mais frequentes e se-
veras à medida em que o animal é mais velho 
e com o tipo de piso - compacto, ripado ou par-
cialmente ripado. 

 + Lesões próximas ao casco causada pela 
condição ruim de piso

 + Bursite causada pela ineficácia na limpeza 
quando o piso apresenta má condição; 
fezes ficam aderidas ao corpo

Esses pontos devem ser cuidadosamente 
observados na estrutura das ganjas, avaliando 
reparos necessários e oferendo condições ade-
quadas aos animais que lhe proporcionarão bons 
resultados e uma carne de qualidade na mesa. ■

Rogelio Dall Olmo 
Zootecnista

SOLO BEM CORRIGIDO

PLANTA MAIS NUTRIDA
RAÍZES FORTES

MAIOR PRODUTIVIDADE
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AREAC SOJA BRASIl

Ciclo debate sobre 
a principal commodity do País

Pelo sétimo ano, a Caravana Soja Brasil 
percorre os estados com maior produção 
da principal commodity da pauta nacional 
de exportações. De Norte a Sul, o traba-
lho elaborado pelo Canal Rural e Aprosoja 
mostrou todas as fases de uma cultura in-
dispensável para o campo e para a balan-
ça comercial de uma das mais importantes 
economias do planeta. Profundos conhece-
dores nos temas ligados à soja estiveram 
nas cidades selecionadas para um ciclo de 
palestras de alto nível.

Os cooperados, diretores e técnicos pre-
sentes ao evento em Cascavel, realizado na 
sexta-feira, 7 de Dezembro, no auditório do 
parque que anualmente recebe o Show Ru-
ral Coopavel, tiveram inicialmente acesso 
a informações sobre a previsão do tempo 
para as próximas semanas. No período de 
6 de dezembro a 5 de janeiro informaram, 
o índice pluviométrico para o município e 
proximidades deveria chegar a 234 milíme-
tros. Entre 6 de janeiro e 1º de fevereiro, 
a previsão é de acumulado em 129 milíme-
tros. O mês de fevereiro deverá ser de tem-
po firme e seco.

O doutor em sementes, o agrônomo Ale-
xandre Gazolla Neto, fez a primeira pales-
tra em Cascavel. Ele falou sobre O futuro 
da biotecnologia. Uma das preocupações 
que orbitam o assunto, de acordo com Ale-
xandre, é quanto à resistência dos insetos. 
Para evitar problemas sérios à cultura, fa-
lou em boas práticas como a dessecação 
antecipada, que cessa água e alimento para 
os insetos, o uso de sementes certificadas, e 
empregar a técnica da área de refúgio, que 
são inestimáveis para a presença de insetos 
susceptíveis.

O Paraná é um dos estados brasileiros 
onde a presença de áreas de refúgio ainda é 
pequena, diferente do que ocorre em outros 
nos quais a produção de soja também é ele-
vada. Alexandre citou ainda sobre manejo 
de plantas voluntárias e do monitoramento 
de pragas durante todo o ciclo de produção. 
O doutor em Sementes deu um exemplo do 
que um descuido pode provocar em uma 
área destinada à soja: a falha (ausência de 
folhas) gera perda de 180 a 240 quilos de 
soja por hectare. Por isso, ressaltou, a dis-
tribuição precisa ser uniforme. ►

Cooperados, diretores e técnicos da Coopavel, além de convidados, participaram do ciclo

O engenheiro agrônomo Cesar Davi Veronese 
é o novo presidente de uma das mais antigas e 
atuantes entidades de profissionais do Oeste do 
Paraná. Ele assumiu recentemente a presidência 
da Associação Regional dos Engenheiros Agrôno-
mos de Cascavel para mandato de dois anos em 
substituição a Francisco Justo Júnior. Natural de 
Campos Novos (SC), Veronese tem 55 anos e é 
formado pela UEM, a Universidade Estadual de 
Maringá - turma de 1986.

O agrônomo participa da Areac desde 1989, fez 
parte de diversas diretorias e comandou a entidade 
de 2001 a 2003. Contribuir para manter e fortalecer 
o status alcançado pela associação em 50 anos de 
atuação é um dos compromissos da nova gestão. 
A diretoria pretende implantar um novo sistema 
de gestão, aumentar o quadro de associados e val-
orizar ainda mais os profissionais. “Para isso, temos 
algumas estratégias, como na pesquisa, difusão, as-
sistência técnica, administração rural e comercial 
nos segmentos do agronegócio”, diz Cesar, atento 
também a questões ligadas a políticas públicas. 

Desafios

Mesmo na condição de um dos grandes ce-
leiros do mundo, o Brasil ainda enfrenta desafios 
em uma área que representa mais de 30% do seu 
Produto Interno Bruto. Cesar considera a existên-
cia de três gargalos: falta de recursos e incentivos à 
pesquisa oficial e pouca aplicabilidade de trabalhos 
dessas; infraestrutura deficiente de estradas, portos 
e principalmente não existir diversificação de mo-
dais de transporte, aumentando custos de produ-
ção, e inexistência de assistência técnica e acesso ao 
crédito ao pequeno agricultor.

De acordo com o presidente da Areac, o de-
senvolvimento de tecnologias é primordial para 
o crescimento profissional dos engenheiros agrô-
nomos. Eles desempenham papel decisivo tanto 
em pesquisa, desenvolvimento como em difusão 
dessas tecnologias. “Assim, precisamos de maior 

incremento para nossas instituições de pesquisas 
nacionais, que estão em um momento difícil”.

Cesar entende que há necessidade de mais pes-
quisas também na região. Aqui há apenas o Iapar, 
mesmo assim com estrutura deficitária. “Precisa-
mos unir forças das entidades da área agrícola e 
cooperativas e exigir do governo estadual priori-
dade a esse pacto. Mas, sem dúvida, o desenvolvi-
mento de novas tecnologias é fundamental para o 
trabalho e é a razão de ser da difusão e assistência 
dos engenheiros agrônomos junto aos agriculto-
res”, aponta o presidente da Areac.

É preciso ressaltar o que a Coopavel tem feito 
na difusão de novas tecnologias para o campo, ob-
serva Veronese. O Show Rural é um grande aliado. 
“Esse evento tem a participação direta de nossos 
colegas agrônomos da cooperativa, que é a maior 
demandadora desses profissionais na região. A 
Areac tem muita honra de participar e contribuir 
na medida de suas possibilidades desse grande 
evento mundial realizado pela Coopavel”, ressalta 
Veronese, que parabeniza o presidente Dilvo Grolli 
pela incansável defesa do agronegócio.

50 anos

Constituída em 12 de outubro de 1968, a Asso-
ciação Regional dos Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel acaba de completar o seu Jubileu de Ouro. 
A entidade tem 250 associados e é uma das princi-
pais representantes da categoria no Paraná. Uma 
das principais conquistas da história da Areac foi, 
também em 2018, o 11º Ciclo do PCQ (Prêmio Crea 
de Qualidade), atingindo pontuação máxima nos 
186 itens auditados e colocando a agronomia para-
naense no lugar mais alto do pódio pela primeira 
vez na história da premiação. ■

O desafio de 
melhorar sempre

O engenheiro agrônomo Cesar Davi 
Veronese, que assumiu a presidência da 

Areac para mandato de dois anos



26 REV ISTA CO O PAV ELREV ISTA COOPAVE L 27

SOJA BRASIl SOJA BRASIl

15 milhões de empregos
O presidente da Aprosoja no Paraná 

(Associação Brasileira dos Produtores de 
Soja), Márcio Bonesi, apresentou alguns nú-
meros que mostram a relevância da cultura 
no País. Ela gera 15 milhões de empregos, 
entre diretos, indiretos e induzidos, e está 
presente na propriedade de 240 mil pro-
dutores em 16 estados. O uso do grão como 
fonte de alimento é muito mais antigo do 
que a grande maioria imagina. A soja está 
presente na dieta das pessoas há mais de 
cinco mil anos.

Ao contrário do que os europeus insis-
tem em equivocadamente dizer, destacou 
Márcio Bonesi, a soja ocupa apenas 3,5% 
do território brasileiro. E 20% de toda a 
área de preservação nacional está nessas 
propriedades. A área de pastagem, por sua 
vez, estende-se por 20% das terras do País. 
A Aprosoja foi criada em 1990 e é a maior 
defensora dos sojicultores brasileiros. Ela 
atua fortemente também com a Bancada 
Ruralista, que é a segunda maior força do 
Congresso. No Paraná, o segundo maior 
produtor nacional do grão (19,6 milhões 
de toneladas – o primeiro é o Mato Grosso, 
com 32,2 milhões de toneladas), a Associa-

ção está há cinco anos e conta com três mil 
associados.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
colabora com informações que mostram o 
peso da sojicultura na economia brasileira. 
A safra de grãos 2017/2018 alcançou 238,4 
milhões de toneladas, desse montante 119,3 
milhões de toneladas foram de soja. Ou 
seja, a cultura representa 50% da produção 
de grãos do País. As produções de milho (80 
milhões de toneladas) e de soja juntas res-
pondem por 200 milhões de toneladas, ou 
84% de tudo o que o Brasil colheu na safra 
2017/2018. Outros 12 produtos de verão e 
inverno representam apenas 16% da pro-
dução nacional.

Responsabilidade
Um dos aspectos mais destacados por 

Bonesi foi quanto à consciência do produ-
tor rural em produzir soja. Além da preser-
vação de áreas verdes, ele fez menção aos 
cuidados com as embalagens de agroquí-
micos. “Temos a responsabilidade de, de-
pois de terminada, lavar a embalagem três 
vezes, furá-la e entregá-la ao fornecedor 
para que seu destino seja o mais consciente 
possível”. Muitos não sabem desse cuidado 
que todo sojicultor moderno adota, afirmou 
Bonesi, lembrando que o Paraná é um dos 
campeões nacionais em recolha e destina-
ção de embalagens de defensivos e herbi-
cidas.

Vigilância
O presidente da Aprosoja falou ainda 

sobre Funrural, Lei Kandir e tabela de fre-
te. “Diante de assuntos com tanta repercus-
são a um setor tão decisivo da economia 
brasileira, a superação virá apenas com vi-
gilância, união e muita persistência”. O pes-
quisador da Embrapa Soja, Arnold Barbosa 
de Oliveira, falou sobre controle de pragas. 
O foco da apresentação foi uma pesqui-
sa em unidades de referência tecnológica, 

sobre Helicoverpa armigera e seus hábitos na 
cultura da soja. Um vídeo com o consultor Luiz 
Fernando Gutierrez abordou sobre tendências 
para a soja em 2019. Ele considerou os sucessi-
vos recordes de produção nos Estados Unidos, 
guerra comercial entre americanos e chineses, 
e as produções no Brasil e Argentina. Com isso, 
a estimativa para 2019 é que os preços não se-
jam tão remuneradores como foram em 2018.

A Caravana Soja Brasil tem como parceiros 
Massey Ferguson, Ihara, Mitsubishi Motors, 
CIB, Somar, Safras e Embrapa. O circuito de 
2018 do ciclo percorreu várias cidades em inú-
meros estados. No Paraná, além de Cascavel, o 
projeto esteve em Toledo, Campo Mourão, Gua-
rapuava e Mandaguari. ■

A primeira palestra foi conduzida pelo doutor em Sementes, Alexandre Gazolla

Márcio Bonesi, da Aprosoja, falou sobre 
responsabilidade com a tríplice-lavagem

O pesquisador Arnold de Oliveira apontou aspectos de um estudo considerando hábitos da Helicoverpa

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, agradeceu a inclusão de 
Cascavel, mais uma vez, no calendário do Soja Brasil
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BAlANCETE CREDICOOPAVEl BAlANCETE CREDICOOPAVEl

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/10/2018 

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   230.655.632,8 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 161.213.870,76

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE 4.277.342,06 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS 135.098.722,87

                110 - Disponibilidade 4.277.342,06                 411 - Depósitos a Vista 34.160.225,85

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ 15.276.368,27                 414 - Depósitos a Prazo 100.938.497,02

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc. 15.276.368,27 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS 246.686,73

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 51.366.449,88                 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros 246.686,73

                131 - Carteira Própria 51.366.449,88 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS 17.553.694,32

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 158.005.719,66                 468 - Banco do Brasil 733.073,57

                161 - Operações de Crédito Setor Privado 173.872.765,24                 472 - Outras Instituições 16.820.620,75

                169 - Operações de Crédito em Liquidação -15.867.045,58 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES  8.314.766,84 

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS 428.696,98                 491 - Adicional de Proagro 0 

                180 - Diversos 428.696,98                 493 - Sociais e Estatutárias 2.956.266,88

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS 1.301.055,95                 494 - Fiscais e Previdenciárias    1.388.898,81 

                194 - Outros Valores e Bens 1.301.055,95                 503 - Diversas    3.969.601,15 

1.1.0.00.0 PERMANENTE 211.613,75 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO    69.505.294,3  

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO 211.613,75                 611 - Capital Social  25.556.441  

                         324 - Outras Imobilizações de Uso 587.740,41                 611 - (-) Capital a realizar -1.750

                         329 - (Depreciações Acumuladas) -376.126,66                 615 - Fundo de Reserva   5.832.768,77 

                617 - Sobras do 1º Semestre 148.081,49  

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO 148.081,49

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais   10.572.333,47  

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais -10.424.251,98

TOTAL DO ATIVO 230.867.246,55 TOTAL DO PASSIVO 230.867.246,55  

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - 01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adot-
ou-se o procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de Outubro 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

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30/11/2018 

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 241.222.209,28 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 170.785.953,44

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE 4.757.207,48 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS   144.016.151,82 

                110 - Disponibilidade 4.757.207,48                 411 - Depósitos a Vista   45.758.910,21 

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ 15.359.316,63                 414 - Depósitos a Prazo  98.257.241,61

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.   15.359.316,63  4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS   328.692,31  

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS    62.869.159,1                 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros   328.692,31 

                131 - Carteira Própria 62.869.159,1 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS   17.609.303,23 

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 156.247.835,91                 468 - Banco do Brasil 735.154,06

                161 - Operações de Crédito Setor Privado 172.198.173,77                 472 - Outras Instituições  16.874.149,17 

                169 - Operações de Crédito em Liquidação -15.950.337,86 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES 8.831.806,08

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS   692.847,25                 491 - Adicional de Proagro  0

                180 - Diversos   692.847,25                  493 - Sociais e Estatutárias   3.051.128,49 

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS 1.295.842,91                 494 - Fiscais e Previdenciárias    1.400.205,6 

                194 - Outros Valores e Bens 1.295.842,91                 503 - Diversas    4.380.471,99 

1.1.0.00.0 PERMANENTE 204.270,42 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO    69.365.844,3  

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO 204.270,42                 611 - Capital Social   25.416.991  

                         324 - Outras Imobilizações de Uso 587.740,41                 611 - (-) Capital a realizar -1.750

                         329 - (Depreciações Acumuladas) -383.469,99                 615 - Fundo de Reserva 38.117.834,53

                617 - Sobras do 1º Semestre    5.832.768,77  

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO  1.274.681,96 

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais   13.596.320,91  

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais -12.321.638,95

TOTAL DO ATIVO 241.426.479,7 TOTAL DO PASSIVO   241.426.479,7  

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Lombo de porco  
com vinho branco

INGREDIENTES 

 + 1 kg de pernil Coopavel
 + 2 cebolas grandes cortadas em tiras
 + 1 pimentão verde grande cortado em tiras
 + 1 pimentão amarelo grande cortado em tiras
 + 1 pimentão vermelho grande cortado em tiras
 + 1 dente de alho
 + 4 colheres (sopa) de salsinha picada
 + 4 colheres (sopa) de cebolinha picada
 + 1 sachê de molho pronto de tomate
 + sal a gosto
 + pimenta-do-reino a gosto
 + 1 sachê ou cubo de tempero para carne

MODO DE PREPARO

Corte o pernil em tiras bem grossas, de aproximadamente 
4 dedos de largura.

Coloque na panela de pressão com 1 dente de alho inteiro
 Cubra com água.
Adicione o tempero para carne e mexa.
Cozinhe por 60 minutos na panela de pressão.
Após os 60 minutos na pressão, adicione os demais ingre-

dientes e cozinhe até secar o caldo.
Para desfiar o pernil, basta pressionar com uma espátula 

ou colher de pau e a carne desfiará totalmente.

Frango ao molho  
de cerveja preta

INGREDIENTES 

 + 1 peito de frango Coopavel
 + 1 dente de alho amassado 
 + ½ unidade de cebola pequena picada 
 + 1 colher de sopa de requeijão light 
 + 1 colher de sopa de água 
 + 5 unidades de azeitona picada 
 + 1 colher de sopa de manteiga 
 + Sal e páprica doce a gosto 

MODO DE PREPARO

Prepare esta receita cortando o peito de frango em 
cubinhos e temperando com o alho, o sal e a páprica doce.

Em seguida refogue o frango na manteiga com a cebo-
la até ficar dourado.

Quando dourar junte o requeijão, a água e as azeito-
nas e mexa até homogeneizar.

Sirva acompanhado de macarrão de chuchu ou arroz 
de couve flor.




