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SEM AFTOSA, PARANÁ 
VAI TER INCREMENTO
ANUAL DE R$ 1,5 BILHÃO

A ÍNDIA E AS NOVAS
POSSIBILIDADES AOS
PRODUTOS BRASILEIROS

“A COOPAVEL É UMA GRANDE 
ESCOLA”, DIZ GERENTE COM 
40 ANOS DE CASA

A Coopavel investe R$ 100 milhões em um projeto que revoluciona a 
suinocultura do Oeste e do Paraná. Com uma Unidade de Produção de 

Leitões das mais sofisticadas do Brasil, a cooperativa abre caminho para 
a suinocultura de alta performance
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Informativo mensal da Coopavel em 
circulação desde Novembro de 1976. É 
permitida a reprodução parcial das 
matérias desde que citada a fonte
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FILIAIS
Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo 
Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, 
Catanduvas, Centenário, Céu Azul, Corbélia, 
Espigão Alto do Iguaçu, Espigão Azul, Iguatu, 
Juvinópolis, Lindoeste, Nova União, Penha, 
Ouro Verde, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio 
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São Sebastião, Sede Alvorada, Três Barras do 
Paraná e Vera Cruz do Oeste.

ENIO, 40 ANOS

ISAÍAS LUIZ ORSATTO

PRODUÇÃO DE LEITÕES

ENTREVISTA

BILATERAL

A Coopavel é uma grande escola

A Coopavel é meu braço direito

Projeto estratégico fortalece 
área de suínos

Assistência técnica de ponta e 
responsável para o associado

O Brasil está de olho nos caminhos 
que levam à Índia
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Em uma época de gradual recupe-

ração da economia, os investimentos 

retornam e estão nos mais diversos seg-

mentos da produção brasileira. A Coo-

pavel tem em curso um plano de inves-

timentos de R$ 300 milhões que seguirá 

de 2019 a 2021. 

São R$ 100 milhões destinados à 

suinocultura, R$ 100 milhões para a 

avicultura e outros R$ 100 milhões para 

as áreas de armazenamento e de aten-

dimento aos cooperados. Tudo para 

manter a cooperativa eficiente e com-

petitiva diante do concorrido mercado 

global. 

Nesse novo mundo de desafios e 

também de oportunidades, não é pos-

sível ficar parado. A modernidade exige 

que cada um seja melhor a cada dia. É 

preciso atuar com ousadia e coragem 

para aproveitar as oportunidades. O 

desafio é fazer sempre melhor por uma 

razão óbvia: pelo simples motivo que 

tudo pode apresentar resultados cada 

vez mais expressivos.

Se a vida das pessoas exige tanta 

dinâmica, então imagine o que está em 

jogo para as empresas e para as coo-

perativas. Tudo precisa ser feito com o 

máximo de objetividade. Desde que foi 

criada há 48 anos, a Coopavel se move 

de forma cuidadosa para que seus pro-

jetos alcancem o êxito esperado. E não é 

por acaso que a nossa cooperativa figu-

ra entre as melhores e maiores do Para-

ná e do Brasil. 

São os movimentos de um imenso 

tabuleiro, chamado de mercado inter-

nacional, que trazem para a mesa ele-

mentos fundamentais que garantem 

oportunidades e desenvolvimento com 

sustentabilidade, gerando novas pers-

pectivas e prosperidade para os nossos 

produtores rurais.

INVESTIMENTO DE 
R$ 300 MILHÕES

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

Suinocultura receberá R$ 100 milhões em investimentos entre 2019 e 2021
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MENSAGEM DO PAPA

NÃO CEDER 
AO FRACASSO

É possível preferir o «fracasso», a 

«desolação» ou o «cansaço» em vez da 

«cura», da «consolação» e da «esperan-

ça»? Pode parecer estranho, mas é o que 

com frequência acontece na vida do cris-

tão que se deixa levar pela lamentação e 

«insatisfação». Inspirando-se na leitura 

(Nm, 21 4-9) com a narração da análoga 

experiência vivida pelos israelitas nos 

tempos difíceis do êxodo e do deserto 

afirmo que isso é uma verdadeira «doen-

ça» espiritual, analisando e comparan-

do-a com os nossos dias essa dilacerante 

atitude do coração do homem. 

O trecho bíblico faz realmente «re-

fletir sobre o cansaço» do povo de Deus 

que, a caminho da terra prometida, «não 

aguentou a viagem». «Começaram com 

entusiasmo», acreditando em Moisés: 

«prepararam o cordeiro, os pães, tudo, 

para fugir: tinham esperança». Depois 

veio «a alegria da saída do Egito», e em 

seguida «à beira-mar, o medo». Com 

efeito, eles «viam o exército chegar e 

começaram a insultar Moisés: “Trou-

xe-nos aqui para nos matar!”». Mas o 

medo, rapidamente, graças ao «milagre 

do mar», transformou-se na «alegria da 

libertação, e foram em frente».

Depois, chegaram os tempos difí-

ceis do deserto e com eles o «cansaço»: o 

povo não aguentou o caminho». Assim, 

se antes «no tempo da libertação» todos 

estavam contentes», naquele momento 

«começaram as murmurações contra 

Moisés: “Mas, ele fez-nos vir aqui para 

que morrêssemos no deserto — Mas nós 

no Egito estávamos mais felizes: comí-

amos omelete de cebolas e aqui só essa 

coisa estranha...”». Tinham perdido a 

memória. O cansaço é seletivo: faz-nos 

ver sempre o lado negativo do momento 

que estamos a viver e esquecer os aspe-

tos positivos que tivemos.

Com a murmuração chega também 

«o afastamento de Deus». Os israelitas 

esquecem-se até que precisamente o 

Senhor os tinha libertado: «eles impli-

cam com Moisés, lamentam-se com o 

Senhor, e chegam até à apostasia». Tam-

bém as «joias que as mulheres israelitas 

tinham — digamos — “roubado” com 

astúcia e dolo às egípcias, acabaram por 

ser um ídolo» Foi assim que «o dom de 

Deus» foi transformado «num ídolo». 

Tudo isso porque o espírito de cansaço 

nos tira a esperança.

Mas o que aconteceu aos nossos 

pais no deserto sucede a nós nos 

tempos da desolação, quando não 

se veem os resultados da promessa 

imediatamente. Então o povo não 

aguentou a viagem, e também hoje 

nós, quando estamos na desolação, 

não suportamos a viagem e pro-

curamos refúgio nos ídolos ou na 

murmuração, ou noutras coisas». De 

resto, o espírito de cansaço traz em 

si também o espírito de insatisfação. 

Nada nos agrada, tudo corre mal....

Também Jesus se referiu a este 

espírito de insatisfação (cf.  Lc  7, 32) 

comparando-o com o que acontecia 

com algumas crianças que brinca-

vam: «Tocámos flauta para vós, e não 

dançastes! Entoamos lamentações, 

e não chorastes!». Do mesmo modo 

se exprime a insatisfação do cristão 

que se lamenta sempre: «Não, nada 

corre bem...». Uma atitude interior 

que é um campo perfeito para a se-

menteira do diabo. Nessa situação, o 

homem torna-se incapaz até de per-

ceber um sinal de esperança. 

Esta é precisamente a desola-

ção cristã: ser tentado por ceder ao 

fracasso, ter medo das consolações, 

medo da esperança, medo das carí-

cias do Senhor. E assim muitos cris-

tãos poderiam levar uma vida de 

carpideira: eles vivem a lamentar-se, 

a criticar, vivem na murmuração e 

insatisfeitos. Também nós cristãos 

muitas vezes não suportamos a via-

gem. E a nossa preferência é o apego 

ao fracasso, à desolação. E a desola-

ção é da serpente, a serpente antiga, 

a do Paraíso terrestre». 

Assim o que Deus diz a Moisés — 

«fazer uma serpente e elevá-la» — «é 

uma profecia», porque também Jesus 

— lê-se no excerto do Evangelho do 

dia (Jo 28, 1-30) — «será elevado como 

a serpente. Ele assumiu sobre si todos 

os males». É preciso recordar bem 

a observação do trecho bíblico — «o 

povo não suportou a viagem» — para 

nos darmos conta de que também os 

cristãos «não aguentam a viagem. Os 

cristãos não suportam a esperança. 

Não suportam a cura. Não suportam a 

consolação» e estão «mais apegados à 

insatisfação, ao cansaço, ao fracasso». 

O Senhor nos liberte dessa doença.

POR PAPA FRANCISCO

ATIVIDADES

SAÚDE

Uma vida feliz, produtiva e de reali-

zações está associada às boas escolhas 

de cada um. De olho nisso, a Coopavel, 

por meio do seu Setor Médico, envolve 

diretores, gerentes e colaboradores em 

atividades de orientação e de conscien-

tização sobre os mais diversos assun-

tos. A mais recente delas fez alertas so-

bre os perigos do tabagismo.

As ações foram realizadas em alu-

são ao Dia Mundial Sem Tabaco, ofi-

cialmente lembrado em 31 de maio. A 

data foi criada pela OMS (Organiza-

ção Mundial de Saúde) para mostrar 

sobre os riscos que o ato de fumar 

traz à saúde. O objetivo dos alertas, 

feitos em todo o planeta, foca doenças 

e mortes inevitáveis relacionadas ao 

tabagismo.

O tema da campanha de 2019 é Ta-

baco e saúde pulmonar. A finalidade 

é aumentar a consciência das pessoas 

sobre o impacto negativo que o uso des-

sas substâncias traz à capacidade dos 

pulmões. E, assim, tornando o fumante 

mais suscetível ao câncer de pulmão e a 

doenças respiratórias, como asma e do-

ença pulmonar obstrutiva crônica.

Para disseminar conteúdos e alertas 

sobre os perigos do tabagismo, o Setor 

Médico da Coopavel promoveu ativida-

des na área industrial e no auditório da 

Friaves. As informações foram repas-

sadas por alunos do curso técnico de 

Enfermagem do Cenap e pela psicóloga 

Ariella Souza, da Unimed.

AÇÕES ALERTAM PARA 
RISCOS DO TABAGISMO

Diversas ações de orientação foram 
desenvolvidas para chamar atenção 
aos riscos do ato de fumar



REVISTA COOPAVEL 98

Índia e Brasil ensaiam passos de uma 

parceria que poderá, a longo prazos, am-

pliar substancialmente o comércio entre 

os dois países. Um gesto determinante 

nessa direção foi dado em abril, quando 

um contêiner abastecido com carne de 

frango partiu de Santa Catarina em dire-

ção à Ásia Meridional. Esse é o primeiro 

movimento de uma conexão que poderá 

estreitar as relações entre duas grandes 

economias do mundo.

As perspectivas são tão boas que um 

grupo de 30 pessoas, representantes das 

principais cooperativas brasileiras, este-

ve recentemente em viagem de uma se-

mana ao país asiático. Organizada pela 

UPL, uma das cinco maiores indústrias 

de insumos do agronegócio do planeta, a 

caravana visitou regiões importantes de 

um país de inúmeros contrastes e de 1,3 

bilhão de habitantes. 

Cinco vezes maior que a brasileira, a 

população indiana é distribuída em um 

território de 3,2 milhões de quilômetros 

quadrados, quase três vezes menor que 

o brasileiro. Embora os idiomas oficiais 

sejam a hindi e o inglês, existem outras 

21 línguas nacionais. “A impressionante 

quantidade de dialetos, o sistema social 

com base em castas e os aspectos par-

ticulares da cultura indiana chamam 

atenção, pois diferem muito do que te-

mos nas Américas”, diz o presidente da 

Coopavel e um dos integrantes da comi-

tiva brasileira Dilvo Grolli.

Devido a aspectos religiosos e cultu-

rais, boa parte da população do país asi-

ático não consome alguns tipos de carne, 

como de porco e de boi. O consumo per 

capita de frango é de apenas 2,5 quilos, 

enquanto que no Brasil é de 42. A prefe-

rência entre as proteínas é pelo peixe. A 

dieta é principalmente à base de vege-

tais e cereais, entre eles trigo, arroz, grão 

de bico e ervilhas. “O Brasil está entre os 

maiores produtores de grãos e de carne 

de frango do mundo, por isso precisamos 

estudar melhor e entender como as rela-

ções com a Índia podem, gradualmente, 

crescer e se consolidar”, afirma Dilvo.

A autorização de importação de 

frango do Brasil abre possibilidades, 

Diante do que viu e ouviu durante a vi-

sita, o presidente da Coopavel percebe uma 

oportunidade em potencial para a região, 

que é a exportação de óleos vegetais. A Índia 

consome 22,5 milhões de toneladas desse 

produto por ano. Do montante, ela importa 

7,5 milhões de toneladas, das quais 2,5 mi-

lhões são compradas da Argentina. O Brasil, 

por sua vez, responde por apenas 500 mil to-

neladas do total de óleos vegetais que o país 

asiático adquire em outros mercados. “Vejo 

essa como a melhor chance de exportação 

imediata do Oeste para esse novo mercado”, 

aponta Dilvo Grolli.

A exemplo de outras indústrias e coope-

rativas, a Coopavel presta atenção nos des-

dobramentos da abertura das importações 

pela Índia. O interesse é em entender aspec-

tos ligados à economia, logística e competi-

tividade, já que se trata de um novo merca-

do, pouco conhecido e pouco frequentado 

pelos produtos brasileiros. Mesmo de curta 

duração, a viagem realizada na segunda 

quinzena de abril permitiu conhecer mais 

sobre o país formado por 29 estados e sete 

territórios da União. As informações mais 

pertinentes estão associadas à agricultura, à 

população e a questões econômicas do país.

São 138 milhões de produtores rurais na 

Índia e 85% deles são donos de áreas inferio-

res a dois hectares. A produção de grãos no 

país asiático ocupa 241 milhões de hectares 

(60% do território nacional) com produção 

anual de 275 milhões de toneladas. Desse 

montante, 140 milhões são ocupados por 

arroz, 32 milhões por trigo, 30 milhões por 

grão de bico e ervilha, 27 milhões por soja e 

outras oleaginosas para produção de óleos e 

11 milhões de hectares por algodão

O Brasil, por sua vez, tem 5,2 milhões 

de agricultores e 81% possuem proprieda-

des com até 50 hectares. São 63 milhões de 

hectares cultivados (7% do território) que 

rendem 240 milhões de toneladas de grãos 

mas o processo de confirmação da 

parceria precisará vencer inúmeras 

etapas. As questões mais importantes 

dizem respeito à logística e distribui-

ção e quanto às exigências sanitárias e 

tarifárias determinadas pelo governo 

indiano. Tudo isso ainda requer escla-

recimentos, observa Dilvo Grolli, reco-

nhecendo, todavia, que a abertura desse 

novo mercado traz boas perspectivas 

para o Brasil e também para o Oeste do 

Paraná”.

O Taj Mahal, em Agra, 
está na lista de uma das 
maravilhas modernas

Comitiva de 
representantes
de cooperativas
brasileiras em 
visita à Índia

O BRASIL ESTÁ DE OLHO NOS 
CAMINHOS QUE LEVAM À ÍNDIA

OPORTUNIDADE

BILATERAL
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BILATERAL CYSY / CONCHAS MARINHAS

por ano. A média de produtividade na Índia 

é de 1.120 quilos por hectare, principalmente 

de trigo, arroz, grão de bico e ervilha. Já no 

Brasil, a produtividade média é de 3,8 mil 

quilos por hectare, cuja produção principal 

é formada por soja, milho, arroz, trigo, feijão 

e algodão. 

Outra diferença bastante acentuada 

entre os dois países está na distribuição 

de sua população entre os meios urbano 

e rural. Setenta por cento da população 

da Índia vive no campo e 30% em áreas 

urbanas. Dos 210 milhões de brasilei-

ros, 82% vivem nas cidades, enquanto 

apenas 18% ainda estão fixados na área 

rural. O PIB per capita dos indianos é 

de US$ 2 mil, e aqui ela chega a US$ 12 

mil, cinco vezes maior. O Produto Inter-

no Bruto da Índia é de US$ 2,2 trilhões, 

enquanto que o brasileiro foi de US$ 1,8 

trilhão em 2018 – considerando o dólar 

a R$ 3,80. 

A viagem à Índia foi uma iniciativa da UPL (United Phosphorus Limited), em-

presa que tem sede na cidade indiana de Mumbai. A empresa tem forte parceria 

com a Coopavel na área de insumos. A UPL contribuiu para abrir os caminhos da 

Índia para a Coopavel e para o cooperativismo brasileiro.

REPÚBLICA 
DA ÍNDIA Capital

Nova Déhli 
Idiomas
Hindu e Inglês

Moeda
Rúpia Indiana

PIB

US$ 2,2 
trilhões

Área Territorial
3,28 milhões de quilômetros quadrados

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
0.624

Governo
República 
Parlamentarista

População
1,3 bilhão de
habitantes

A Índia é o sétimo maior país 
em extensão territorial do 
mundo, perde para: Rússia, 
Canadá, China, Estados Unidos, 
Brasil e Austrália 

CALCÁRIO ORGÂNICO E DE ALTA REATIVIDADE
O calcário de conchas marinhas 

Cysy é um produto orgânico de al-

tíssima reatividade cada vez mais 

utilizado na agricultura, produzin-

do excelentes resultados. Com rápi-

da ação no solo, é uma alternativa 

ecologicamente correta que eleva 

rapidamente o pH, corrigindo de 

maneira eficaz a acidez do solo.

As conchas marinhas, extra-

ídas e beneficiadas pela Cysy, 

apresentam uma conformação 

microporosa que multiplica a 

área superficial de contato com o 

ambiente, permitindo agir rapida-

mente na liberação dos nutrientes 

e no condicionamento das proprie-

dades químicas. Por isso o calcário 

de conchas Cysy é um corretivo de 

solo de ação imediata que propor-

ciona aumentos consideráveis na 

produtividade.

É produzido a partir de con-

chas marinhas extraídas de con-

cheiros naturais do litoral de 

Santa Catarina, as quais foram 

formadas, molécula por molécula, 

extraídas da água do mar, fossili-

zadas pelo tempo no seu habitat 

e conservadas até os dias de hoje. 

As conchas possuem característi-

cas que a diferem do calcário de 

rochas devido à sua maior solubi-

lidade, concentração e pureza.

O calcário de conchas apresen-

ta vantagens em relação ao calcá-

rio de rocha. A principal delas é 

a correção imediata da acidez do 

solo e o fornecimento de cálcio 

prontamente solúvel para as plan-

tas. A concha tem porosidade de 

10,6% que, comparada com os 5,9% 

da rocha, perfaz uma superfície de 

contato muitas vezes maior, o que 

contribui para o aumento da solu-

bilidade, chegando a ser a concha 

dez vezes mais solúvel do que a 

rocha. 

CUSTO MENOR

Assim, o calcário é utilizado com bastante sucesso quando aplicado em pequenas quantidades (com base nos resultados 

de análise do solo) e também pode ser misturado com qualquer formulação de adubo, proporcionando menor custo por área 

corrigida e maior produtividade. Trata-se de um calcário calcítico de alta solubilidade e concentração, o que o torna muito 

importante como corretivo de acidez e fornecedor de cálcio para as plantas.

No seu portfólio, a Cysy conta com o produto Cysy+S, que além do cálcio fornece também o enxofre para as 

plantas. Esse contribui ainda mais para aliviar os problemas de acidez do subsolo, reduzindo a toxicidade de 

alumínio e melhorando o desenvolvimento do sistema radicular, o que permite melhor aproveitamento dos 

nutrientes em profundidade e minimiza os efeitos negativos da estiagem.

O Calcário é produzido a partir 
de conchas marinhas

Fábio Torreta, diretor da UPL Brasil, e Carlos Pellicer, diretor mundial de expansão de negócios. O ex-ministro 
Blairo Maggi com diretores mundial da UPL, Sagar Kaushik e Jal Shroff.

A UPL
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DUAS LINHAS

PRODUTOS EXCLUSIVOS AO MERCADO

A Cysy possui duas linhas de 

produtos: agrícola e nutrição ani-

mal. Conheça mais sobre nossos 

produtos no site www.cysy.com.

br e acesse também a calculadora 

de calagem, ferramenta disponível 

que permite calcular a dosagem de 

aplicação do calcário de conchas 

por hectare.

Fundada em 1980, a Cysy Mineração Ltda é uma empresa 

catarinense que se destaca pela visão moderna de explorar e 

beneficiar conchas calcárias, fornecendo produtos exclusi-

vos para o mercado agropecuário como fertilizantes, calcário 

agrícola e farinha de ostras.

O calcário de conchas, obtido a partir do processo de mo-

agem das conchas marinhas fossilizadas, apresenta alta tec-

nologia e eficiência agronômica comprovada por diversos ór-

gãos de pesquisa oficiais do Brasil.

Os primeiros produtos desenvolvidos pela empresa foram 

o Calcário de Conchas e a Farinha de Ostras. A partir de 2009 

passou a ser produzido e comercializado também um pro-

duto em formato granulado nominado Fertilizante Mineral 

Simples, o qual possui características de corretivo de acidez e 

fonte de cálcio solúvel, elemento fundamental para as plantas.

Percebendo uma necessidade de mercado crescente por 

produtos diferenciados, a empresa Cysy passou a concentrar 

esforços na busca de novas tecnologias, estas voltadas para 

uma agricultura moderna e sustentável.

Surge assim, em 2013, a idéia de criar a partir da matéria-

-prima conchas marinhas, um novo produto e conceito na cor-

reção da acidez em profundidade, o inovador Cysy+S, o único 

calcário de conchas granulado que possui em sua composição 

o sulfato de cálcio (gesso agrícola), uma alternativa econômica 

para suprir as deficiências de enxofre.

A Cysy continua expandindo seus horizontes por meio de 

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos a base de car-

bonato de cálcio a fim de estar sempre trazendo novas alter-

nativas para o produtor rural.

O presidente do Futebol Clube Cascavel, 

Valdinei Antonio da Silva, encontrou espaço 

na agenda para fazer, dias atrás, uma viagem 

a Brasília. Lá, o empresário manteve conta-

tos com várias autoridades e reencontrou 

velhos amigos.

Um dos encontros mais marcantes foi 

com o General Santos Cruz, ministro da Se-

cretaria de Governo do presidente Jair Bol-

sonaro. Ao lado do deputado federal Evan-

dro Roman e do empresário Jorge Tasaki, 

Valdinei fez a entrega de uma camisa oficial 

do FC Cascavel ao general.

“O ministro agradeceu e desejou suces-

so ao time”, relata Valdinei, animado com a 

campanha do Cascavel em 2018 e das pers-

pectivas para este e aos próximos anos. A 

Coopavel Cooperativa Agroindustrial, ao 

lado de outras empresas, é uma das patroci-

nadores oficiais do time.

CYSY / CONCHAS MARINHAS

Imagem mostra área sem e outra com a 
aplicação do calcário da Cysy

Uso do mineral que produz 
excelentes resultados no campo

FC CASCAVEL

calcário de conchas

www.cysy.com.br

A CAMISA DO GENERAL

Roman, Valdinei, 
o ministro Santos 
Cruz e Jorge 
Tasaki
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ENTREVISTA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
PONTA E RESPONSÁVEL 
PARA O COOPERADO

A Coopavel mantém uma equipe de 

cerca de cem pessoas em uma área es-

tratégica para o cotidiano da cooperati-

va, que em dezembro chegará aos seus 

49 anos de atividades. O Departamento 

de Assistência Técnica tem por finali-

dade levar aos cooperados informações 

claras e simplificadas para melhorar as 

condições de produção e ampliar os re-

sultados da propriedade.

O gerente do setor, o engenheiro 

agrônomo Marcelo Fabiano Dariva, diz 

que a equipe é de ponta e leva informa-

ções de qualidades e responsáveis aos 

cooperados. Os técnicos participam 

de treinamentos com frequência, tudo 

para se manterem atualizados e atentos 

às novidades de uma área que avança 

rapidamente. 

Os profissionais que atuam no de-

partamento mantêm contatos perma-

nentes com os agricultores filiados à 

Coopavel, e essa proximidade fortalece 

ainda mais a cooperativa, observa Mar-

celo Dariva. Saiba mais na entrevista a 

seguir:

QUAL É O PAPEL DA ÁREA TÉCNICA DA 
COOPAVEL?

A área técnica da Coopavel tem 

como principal característica prestar 

assistência técnica de qualidade e de 

responsabilidade ao cooperado, levan-

do informações claras e simplificadas 

com o objetivo de melhorar as condi-

ções de produção, aumentar a produti-

vidade, reduzir os custos e, assim, tra-

zer maior lucratividade ao cooperado.  

QUANTOS PROFISSIONAIS COMPÕEM 
ESSE SETOR DA COOPERATIVA ATU-
ALMENTE? ELES ATUAM EM TODAS AS 
UNIDADES?

Atualmente, fazem parte do departa-

mento de assistência técnica 61 engenhei-

ros agrônomos, 20 técnicos agrícolas e 8 

engenheiros agrônomos trainees, distri-

buídos por todas as filiais da Coopavel.

COMO ESSES PROFISSIONAIS SÃO PREPA-
RADOS E QUE TIPO DE INFORMAÇÕES ES-
SES ELES LEVAM AOS COOPERADOS?

A equipe participa de diversos trei-

namentos com profissionais altamente 

qualificados, que apresentam os mais 

variados posicionamentos e opiniões. 

Assim nossa equipe tem a oportunidade 

de sanar as dúvidas dos mais diversos 

assuntos para que tenham segurança no 

momento das recomendações.

MARCELO FABIANO DARIVA

Natural de Erechim, Rio Grande do Sul. Tem 33 
anos, é técnico em agropecuária pelo Colégio 
Estadual Ângelo Emílio Grando (Erechim) e 
graduado em Agronomia pela FAG (Cascavel). 
Ele trabalha na Coopavel há oito anos.

QUE IMPORTÂNCIA PRÁTICA ESSE 
CONTATO DIÁRIO, ENTRE TÉCNICOS E 
COOPERADOS, TRAZ AOS RESULTA-
DOS DAS PROPRIEDADES E, CONSE-
QUENTEMENTE, DA COOPERATIVA?

Esse contato faz com que haja 

confiança e liberdade de expressão 

entre quem recebe e quem presta a 

assistência técnica para que as de-

cisões sejam tomadas em conjunto. 

Leva-se em consideração toda a ex-

periência que o cooperado possui, 

bem como todo o conhecimento 

técnico do profissional que o assis-

te. Esse contato diário faz com que 

tenhamos ao longo dos anos cresci-

mentos consideráveis na produção 

e melhoria na qualidade dos grãos 

entregues na cooperativa. Os grãos 

são utilizados nas industrias da Co-

operativa. Assim, quanto maior for a 

produção entregue e melhor a quali-

dade desses grãos melhor o resulta-

do do produto industrializado.

QUE IMPACTO O PROGRAMA REVOLU-
CIONAR TRAZ À ÁREA QUE VOCÊ CO-
ORDENA?

O programa promove o autode-

senvolvimento dos profissionais, 

por meio dos feedbacks, baseados 

em indicadores sólidos e tangíveis. 

Além disso, o programa leva os pro-

fissionais a conhecer melhor o coo-

perado assistido, proporcionando 

ao produtor melhorias continuas no 

serviço de assistência técnica forne-

cido pela cooperativa.

QUAIS SÃO PRINCIPAIS DESAFIOS 
DOS PROFISSIONAIS QUE VOCÊ CO-
ORDENA DIANTE DOS NOVOS AVAN-
ÇOS DA TECNOLOGIA?

Os principais desafios consistem 

em conhecer, formar opinião, apre-

sentar e implementar a tecnologia 

que evolui tão rapidamente. A tec-

nologia, por mais avançada que seja, 

jamais vai substituir o profissional 

do campo. Este, por sua vez, precisa 

cada vez mais se atualizar e ter opi-

niões sólidas sobre esses temas para 

que consiga repassar informações 

precisas ao produtor, facilitando seu 

entendimento e promovendo ade-

são a essas mudanças que facilitam 

o monitoramento e a gestão da pro-

priedade rural, trazendo ganhos em 

produtividade e reduzindo custos.

“Esse contato (com o 
cooperado) faz com que 
haja confiança e liberdade 
de expressão entre quem 
recebe e quem presta a 
assistência técnica para 
que as decisões sejam 
tomadas em conjunto”

“Os principais desafios 
consistem em conhecer, 
formar opinião, apresentar 
e implementar a tecnolo-
gia que evolui tão rapida-
mente”

O gerente do Departamento 
de Assistência Técnica da 
Coopavel, Marcelo Fabiano 
Dariva

Departamento de Assistência Técnica 
tem 61 engenheiros agrônomos, 20 
técnicos agrícolas e 8 engenheiros 
agrônomos trainees 
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PRODUÇÃO DE LEITÕES

Um projeto meticuloso e colo-

cado em prática nos últimos anos 

insere a Coopavel ao que há de me-

lhor e mais sofisticado em Unidades 

de Produção de Leitões no Brasil. E 

agora, com um projeto estratégico de 

ampliação, a UPL instalada pela coo-

perativa nas proximidades do distri-

to de Juvinópolis consolidará sua po-

sição entre as três melhores do País.

A Unidade de Produção de Lei-

tões opera em uma área de 254 hec-

tares, a 60 quilômetros de Cascavel, 

em localização cuidadosamente 

escolhida e protegida para abrigar 

um complexo que é referência em 

biossegurança. A primeira fase in-

corporou ao terreno 45 mil metros 

quadrados de estruturas físicas. E 

a segunda, com projeção de início 

de atividades em 2021, ampliará a 

área para 100 mil metros quadra-

dos. 

O projeto de ampliação acaba 

de ser apresentado pelo presiden-

te da Coopavel, Dilvo Grolli, e pelo 

gerente da UPL, Marcos Jovani 

Sipp, a diretores do Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômi-

co e Social. Para essa nova etapa, 

o investimento previsto é de R$ 50 

milhões. O montante global desti-

nado à Unidade somará então R$ 

100 milhões, obtidos a partir de 

linha de crédito disponibilizada 

pelo BNDES.

O encontro de diretores da Co-

opavel e do BNDES contou com a 

presença também do secretário de 

Estado do Planejamento, Valdemar 

Bernardo Jorge. Ao lado do presi-

dente Dilvo Grolli, ele informou so-

bre ações e projetos do governo de 

Ratinho Júnior e que, além de suprir 

antigas deficiências, permitirão no-

vos avanços estruturais à região e ao 

Paraná.

Um dos anúncios é de inves-

timento de quase R$ 1 bilhão na 

melhoria do sistema elétrico, prin-

cipalmente das redes da Copel que 

abastecem o interior dos municípios. 

Apenas no Oeste, o celeiro do Estado, 

serão R$ 400 milhões a novas obras 

e benfeitorias. “O dinheiro vai evitar 

cortes no fornecimento de energia 

que tantos prejuízos e transtornos 

trazem a quem produz”, informou o 

secretário.

O Paraná e o Brasil, de acordo 

com Valdemar, experimentam um 

novo momento político com boas 

perspectivas econômicas. “O Estado 

deverá avançar muito nos próximos 

anos, porque daremos condições 

para que as empresas produzam, ge-

rem empregos e desenvolvimento”. 

O secretário se disse animado com o 

projeto de expansão da Coopavel na 

área da suinocultura, principalmen-

te em um momento de demanda 

crescente dessa proteína pelo mer-

cado internacional.

Quando o processo de ampliação da estrutura estiver concluído, a UPL da Coopavel terá 13,7 mil matrizes alojadas, in-

cluindo 1,1 mil avós (parte proveniente dos Estados Unidos). Na nova fase está prevista a incorporação de mais 6,3 mil fêmeas 

ao plantel, que serão responsáveis pela produção de 400 mil leitões ao ano. O gerente da UPL, Marcos Jovani Sipp, informa 

que a biossegurança é uma das fortalezas do projeto, permitindo, por exemplo, apenas a entrada de genética líquida no local. 

Em 2021, o abate de suínos/dia da cooperativa saltará dos atuais 1,5 mil para 3 mil, totalizando 720 mil cabeças por ano 

– parte dos animais vem de integrados. Atualmente, 30% da carne suína produzida pela Coopavel é destinada ao mercado in-

ternacional. A Agroceres PIC, empresa norte-americana que é referência em genética para suínos, é parceira da cooperativa 

na UPL instalada em Juvinópolis. A empresa mantém um rigoroso trabalho de avaliação de resultados entre multiplicadores 

parceiros no Brasil e a Unidade de Produção de Leitões da Coopavel obteve, em mil pontos possíveis, resultado de 947,5 em 

localização e 908,2 pontos em biosseguridade.

PROJETO ESTRATÉGICO 
FORTALECE ÁREA DE SUÍNOS

PROJETOS E 
MELHORIAS 
AO PARANÁ

400 MIL LEITÕES

VANTAGENS DA EXPANSÃO DA UPL

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, informa que o desempenho da 

UPL é exemplar e resulta de um trabalho cuidadoso, técnico e altamente pro-

fissional. “A conversão alimentar é tão boa que os resultados alcançados são 

considerados excepcionais, fazendo com que os animais cheguem ao peso 

ideal para o abate (128 quilos) com uma semana de antecedência”, diz Dilvo. 

O avanço genético pode ser medido também pelo aumento no número de lei-

tões/porca/ano. Em apenas três anos, esse índice subiu de 27 para 30,4 e atin-

girá em breve entre 32 a 34, representando ganho de produtividade de 26%.

Menor custo do 
suíno abatido

Melhor qualidade

Garantia de rastreabi-
lidade e segurança

Menor dependência de 
suínos de terceiros

Produtos de qualidade 
e competitivos

128 quilos é o peso que os animais chegam para o abate; a conversão 
alimentar é tão boa que eles estão prontos para ir para o frigorífico 
com uma semana de antecedência do prazo comumente estipulado

01 04

0502

03

UPL, instalada a sete quilômetros da 
PR-180, conta com plantel de 40 mil animais

O secretário Valdemar ao lado de Dilvo e do gerente Marcos:
 perspectivas de avanços ao Paraná

Encontro de diretores da Coopavel e do BNDES 
que apresentou projeto de expansão à UPL
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ENIO, 40 ANOS

Nem sempre é a primeira impres-

são que fica. Quem vê o contador Enio 

Darci Jung, 66 anos, concentrado em 

seus afazeres pode pensar que se trata 

de um daqueles burocratas chatos, de 

poucas palavras e nada afetivo. O enga-

no de avaliação não poderia ser maior. 

Basta trocar duas ou três palavras que 

a verdadeira personalidade do homem 

que há 40 anos dá expediente na Coo-

pavel aparece. O rosto de traços fortes 

costuma se encher de alegria no menor 

esforço. 

O jeito simples, comprometido 

e amigável é a marca registrada de 

Enio, que em junho comemora qua-

tro décadas de dedicação à coopera-

tiva. Natural de Carazinho, interior 

do Rio Grande do Sul, Enio é filho de 

agricultores e o mais velho de três 

irmãos. O primário, cursou na cida-

de natal, e a sequência da carreira 

escolar foi cumprida em Corbélia e 

em Cascavel. Tinha 13 anos quando 

os pais decidiram embarcar na onda 

migratória que trouxe famílias gaú-

chas ao Paraná.

A terra plana feita tapete e a fer-

tilidade do solo entre as melhores do 

mundo atraíram pessoas dispostas a 

trabalhar muito para dar uma vida 

de mais oportunidades aos filhos e 

netos. Enio cursou o ginásio e o se-

gundo grau em Corbélia e ali também 

conheceria aquela que seguiria ao 

lado dele a partir de então. O primei-

ro emprego foi na agência local do 

Bamerindus, onde aprendeu funda-

mentos preciosos que o credencia-

ram a futuros desafios profissionais.

Uma crise séria atingiu o Paraná e 

a região na segunda metade de 1970 e o 

banco precisou enxugar despesas. A li-

nha de corte começou pelos detentores 

dos salários mais altos, e Enio acabou 

desligado da empresa. Já com uma filha 

pequena para criar, ele foi atrás de uma 

nova oportunidade. Uma das fichas pre-

enchidas foi na unidade da Coopavel, 

que na época fazia uma prova para re-

crutar seus colaboradores. Era uma es-

pécie de “vestibular”, com muitas ques-

tões técnicas que exigiam o máximo dos 

candidatos. O segundo lugar garantiu a 

chance que o jovem tanta queria.

Nos 11 meses de trabalho na unida-

de de Corbélia, Enio desempenhou vá-

rias funções. “Eu precisava trabalhar 

e ter um salário. Por isso não escolhia 

tarefa. O que pediam, eu fazia”. Ele cor-

tou grama, foi motorista, saqueiro e 

classificador. Em 90 dias, os talentos 

da jovem promessa foram percebidos e 

então ganhou passaporte para atuar no 

escritório, praticando as suas habilida-

des em contas a receber. Onze meses 

depois, em 1980, Enio seria transferido 

para a área de tesouraria, na sede da 

Coopavel, em Cascavel.

O segundo filho nasceu em seguida 

e, aos poucos, a família se acostumava 

ao novo ritmo e ao estilo de vida de uma 

cidade maior e melhor estruturada. Em 

2001 veio o convite para assumir a ge-

rência financeira, um dos setores mais 

estratégicos da cooperativa. A área é 

responsável pelas contas a pagar, con-

tas a receber, cadastro de cooperados, 

financiamentos, cotações, câmbio, par-

te contábil e também por importações 

e exportações. “Estou à frente de uma 

equipe de 12 pessoas, profissionais do 

mais elevado gabarito, boas, compe-

tentes e absolutamente confiáveis. A 

quem tenho muito a agradecer”, diz 

Enio.

Enio Darci Jung, 40 anos 
de trabalho e dedicação 
à Coopavel

Com a carteira de trabalho, Enio 
mostra o primeiro registro na 
cooperativa, no início de 1979

A COOPAVEL É UMA 
GRANDE ESCOLA

FAZ TUDO
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Os anos seguintes foram igual-

mente intensos. O homem maduro já 

com 50 anos percebeu que tinha de se 

reinventar e atualizar os seus conhe-

cimentos. Assim, vieram a graduação 

em Administração Financeira, a pós-

-graduação em Gestão Empresarial e o 

nascimento do primeiro de quatro ne-

tos. Olhando para trás, Enio reconhece 

que em nenhum momento pensou que 

fosse permanecer por tanto tempo em 

uma mesma empresa. “Meu objetivo 

sempre foi o de trabalhar um dia de 

cada vez, fazendo o melhor que posso. 

Preciso produzir e ter renda, e sou um 

apaixonado pela Coopavel. Isso ajuda a 

explicar essa relação tão verdadeira e 

duradoura”, diz o gerente.

Enio afirma que a Coopavel tem um 

lugar relevante em sua trajetória pes-

soal e profissional: “Tudo o que tenho 

e o que sou tem relação direta com a 

cooperativa. Ela me deu oportunida-

des de exercer vários cargos, de aper-

feiçoamento profissional e de ascensão 

na carreira e, por isso tudo, sou muito 

grato”. E continua: “Sinto-me feliz e 

honrado em poder participar de uma 

cooperativa séria, dinâmica e empre-

endedora. Que, a exemplo do que ocor-

re com o Show Rural, busca se reinven-

tar continuamente”.

Houve momentos de estresse e di-

ficuldades nessa longa trajetória, mas 

Enio afirma terem sido decisivos para 

fortalecer a empresa, a diretoria e os 

colaboradores. “Existe uma sintonia 

de respeito e de confiança com o co-

mando da cooperativa, que contribui 

para o bom andamento dos trabalhos. 

A Coopavel é também um ambiente 

familiar e amistoso, onde é possível 

fazer amigos para a vida toda”, diz o 

funcionário que hoje é fonte de inspi-

ração e de grande admiração entre os 

colegas.

DE VOLTA À ESCOLA

“ “

ENIO, 40 ANOS

“Existe uma sintonia de 
respeito e de confiança 
com o comando da 
cooperativa, que contribui 
para o bom andamento 
dos trabalhos”

Meu objetivo sempre foi o de trabalhar um dia de cada 
vez, fazendo o melhor que posso. Preciso produzir e 
ter renda, e sou um apaixonado pela Coopavel
ENIO DARCI JUNG

Soluções inovadoras 
para o manejo ideal da 
sua lavoura de feijão.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros métodos  
de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Os produtos mencionados estão devidamente registrados no Ministério  
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob os números: Standak® Top nº 01209, Amplo® nº 0508, Basagran® 600 nº 0594, Poast® nº 01128798, Comet® nº 8801, 
Opera Ultra® nº 9310, Orkestra® SC nº 08813, Spot® SC nº 0516, Nomolt® 150 nº 01393, Pirate® nº 5898, Heat® nº 01013, Fastac® Duo nº 10913 e Finale® nº 0691.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br
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Conheça as soluções BASF Feijão.

Mais proteção e produtividade desde a semente até a colheita.

AF_65.150.241.890.1_AN. FEIJÃO Rev Coopavel_21x27,5.indd   1 05/06/19   10:22



REVISTA COOPAVEL 2524

INTERCÂMBIO

Uma comitiva russa esteve no inte-

rior do Paraná dias atrás para conhecer 

mais sobre o agronegócio brasileiro. En-

tre os compromissos esteve uma visita à 

Coopavel, uma das maiores cooperativas 

agroindustriais do Estado. A caravana 

foi formada por clientes da Alltech, que 

são diretores de empresas, produtores de 

frangos, suínos e rações, veterinários e 

nutricionistas animais. O grupo foi acom-

panhado de diretores da Alltech da Rússia 

e Brasil, entre eles o global poultry diretor 

Paulo Rigolin.

O grupo foi recepcionado pelo presi-

dente Dilvo Grolli e por gerentes de áreas 

da cooperativa, que informaram sobre 

processos de produção da empresa, prin-

cipalmente nas áreas de carnes e rações. 

Dilvo fez uma apresentação detalhada so-

bre a atualidade do agronegócio brasileiro 

e mundial. Ele abordou, com ênfase, sobre 

as oportunidades que se abrem para o 

País no mundo, com foco em projeções 

para os próximos 20 anos. A produção na-

cional de grãos chegará a 400 milhões de 

toneladas em 2040 e a 40 milhões de tone-

ladas de carnes.

O presidente da Coopavel falou da 

rápida evolução tecnológica das lavou-

ras, da integração da inovação ao campo 

e dos cuidados ambientais que o Brasil 

observa. “Nossa lei é absolutamente rigo-

rosa e somos o país que mais preserva as 

suas matas no mundo”, afirmou ele. Dilvo 

Grolli citou que 7% do território brasileiro 

é dedicado ao cultivo de grãos, 20% são 

formados por áreas de pastagem, 13% per-

tencem a indígenas e que 60% estão pre-

servados. Ele citou também mudanças 

importantes na condução política, o que 

anima e cria projeções otimistas para a 

economia nacional.

TECNOLOGIA

Citando o Show Rural Coopavel, o pre-

sidente pontuou a contribuição da tecno-

logia no avanço de produtividade de duas 

culturas fundamentais, a soja e o milho. 

Em 30 anos de disseminação de novos 

conhecimentos, o avanço dessas culturas 

chega aos 300%. Dilvo também respondeu 

a vários questionamentos apresentados 

por integrantes do grupo. A recepção aos 

russos foi feita ainda pelo presidente da 

Unicoop, Antonio Augusto Putini, gerente 

de Fomento Avícola Eduardo Leffer, ge-

rente de Rações Jurandir de Mattos e pela 

zootecnista de nutrição animal Juliâni Fa-

rias Souza Dalle Mole.

Da Alltech do Brasil estiveram presen-

tes no encontro na Coopavel Paulo Rigolin 

– Global Poultry Diretor; Clodys Menacho 

– diretor Brasil; Felipe Fagundes, gerente 

nacional e Fabrício Imperatori, gerente 

regional.

 A  Federação Russa  é o maior país do mundo em 

extensão territorial com  17 milhões de km². É quase de 

duas vezes maior que o Brasil, o quinto maior país do glo-

bo com 8,5 milhões de quilômetros quadrados

RUSSOS VÊM CONHECER MAIS
SOBRE AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

A recepção à comitiva russa 
foi feita por Dilvo Grolli e 
gerentes na Unicoop

A Rússia está localizada na Eurásia – 
entre Europa e norte da Ásia.

Tem 11 fusos-horários e se estende 
do mar Báltico no Oeste até o oceano 
Pacífico no Leste.

A população é formada por 148,5 
milhões de habitantes.

A capital é Moscou, que tem popula-
ção de 12,5 milhões de habitantes.

O PIB russo é de US$ 1,8 trilhão.

A renda per capita é de US$ 11,2 mil.

1,5% foi o crescimento econômico em 
2017, isso depois de quedas de 0,2% 
em 2016 e 2,8% em 2015.

13,5% da população está abaixo da 
linha de pobreza.

77% é a parte da riqueza nacional 
que está nas mãos de 10% dos russos 
mais ricos, um dado comparável ao 
dos Estados Unidos.

DIRETORES

O MAIOR PAÍS DO MUNDO

A Alltech é uma empresa líder mundial do setor de saúde 

e nutrição animal e que está entre as dez maiores empresas de 

saúde animal do mundo, focada em soluções científicas natu-

rais para os maiores desafios atualmente enfrentados pelo se-

tor agrícola e de alimentos. 

Com sede em Lexington, Estado de Kentucky, a Alltech pos-

sui filiais e distribuidores em mais de 100 países, 3 centros de 

biociências e mais de 100 instalações fabris localizadas em di-

versos locais estratégicos no mundo. 

No Brasil, a Alltech possui três plantas de produção, incluin-

do a maior planta de biotecnologia para nutrição animal e vege-

tal do mundo, localizada em São Pedro do Ivaí, no Paraná.

SOBRE A ALLTECH
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PARANÁ SEM AFTOSA

Com a confirmação do novo status 

sanitário do Paraná como área livre de fe-

bre aftosa sem vacinação, a economia do 

Estado terá, a partir de 2021, incremento 

de R$ 1,5 bilhão por ano. Essa foi uma das 

informações que o presidente da Coopa-

vel e vice da Ocepar, Dilvo Grolli, deu em 

recente fórum sobre o tema. Mais de 800 

agricultores e técnicos da região parti-

ciparam do evento, no Anfiteatro Emir 

Sfair. O debate foi sobre os efeitos e refle-

xos da decisão do Ministério da Agricul-

tura de dar aval ao Paraná de antecipar o 

reconhecimento de área livre da doença 

sem necessidade de vacinar os plantéis.

A mudança do status vai fortalecer 

cadeias importantes do agronegócio pa-

ranaense, com impactos diretos, entre 

outros, nos setores da suinocultura e pe-

cuária de leite. “Apenas nessas duas áreas 

serão 77 mil produtores rurais beneficia-

dos porque terão novos mercados aber-

tos às suas produções e com remunera-

ções ainda melhores”, disse Dilvo Grolli. 

De acordo com o secretário de Estado da 

Agricultura, Norberto Ortigara, as forças 

organizadas e produtivas estão unidas 

para que o Paraná deixe de perder uma 

fortuna todos os anos.

Com o reconhecimento internacio-

nal, um mercado consumidor que com-

pra anualmente oito milhões de tonela-

das de carne suína se abrirá ao Brasil e 

ao Paraná. Em vez de cem mil toneladas, 

o Estado terá então a chance de exportar 

três vezes mais. O diretor da Frimesa, 

Valter Vanzella, lembrou que autorida-

des do segmento lutam há 30 anos pelo 

reconhecimento de área livre de aftosa, 

“E espero que, dessa vez, esse trabalho 

todo seja para valer”, pontuou. Ortigara, 

o presidente da Faep, Ágide Meneghette, 

e o deputado estadual Marcel Micheletto, 

também presentes ao fórum de sanida-

de, afirmaram que o Governo do Paraná 

está comprometido e que levará os proce-

dimentos e as ações necessárias até o fim.

O ex-secretário de Estado da Agri-

cultura, Antonio Leonel Poloni, desta-

cou que o novo status sanitário é uma 

oportunidade extraordinária. “Sanidade 

é economia. Temos uma empresa de de-

fesa agropecuária forte, séria e prepara-

da para, de uma vez por todas, concluir 

os procedimentos exigidos e conduzir o 

Estado a um novo patamar em suas rela-

ções comerciais com o mundo”. A abertu-

ra de novos mercados à carne e derivados 

fortalecerá ainda mais o sistema coope-

rativista, que responde por 60% do PIB da 

produção paranaense, observou o presi-

dente da Ocepar, José Roberto Ricken.

PRIORIDADE

Os primeiros movimentos práticos 

de uma estratégia para acelerar o reco-

nhecimento ocorreram na Caciopar, que 

representa 46 associações comerciais, e 

no Programa Oeste em Desenvolvimen-

to. O POD, entre 21 metas fundamentais 

ao futuro da região, priorizou a sanidade, 

à frente de bandeiras históricas como 

infraestrutura e melhorias na oferta de 

energia, ressalta o presidente do POD, Da-

nilo Vendruscolo. O secretário Ortigara 

lembra que o Paraná deu, com o aval do 

Ministério da Agricultura de parar com 

as campanhas de vacinação, um passo 

importante, mas alertou que inúmeros 

outros terão de ser dados para a confir-

mação do reconhecimento internacional 

pela OIE (Organização Mundial de Saúde 

Animal).

PARANÁ ESTÁ HÁ 13 ANOS 
SEM REGISTRO DA DOENÇA 

Com rebanho de 9,3 milhões de bovi-

nos e bubalinos, o Paraná está há 13 anos 

sem registro de febre aftosa e cumpre 

com atenção normas e procedimentos 

ditados pela OIE e governo federal em re-

lação à prevenção da doença. Essa condi-

ção foi decisiva para que o Bloco V do Pla-

no Estratégico do Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 

e o Ministério da Agricultura atendes-

sem solicitação do Paraná de antecipar 

a mudança de status. Mas há um longo 

caminho de medidas protetivas e fiscali-

zatórias a cumprir até o reconhecimento 

internacional.

De tão impactante aos rebanhos e ao 

mercado internacional, a febre aftosa foi 

a primeira doença que passou a contar 

com certificação de áreas livres pela Or-

ganização Mundial de Saúde Animal. “O 

selo livre sem vacinação é a garantia de 

acesso a bons mercados, aos que melhor 

pagam pela carne”, diz o médico veteriná-

rio Rafael Gonçalves Dias, gerente de Saú-

de Animal da Adapar (Agência de Defesa 

Agropecuária do Paraná). Embora possa 

alcançar diversos grupos de animais, a 

aftosa tem, no Brasil, vacinação apenas 

contra bovinos. As outras servem, a partir 

disso, de sentinela, permitindo respostas 

rápidas em caso de circulação do vírus.

A condição do Paraná e de grande 

parte do País como área livre de aftosa 

com vacinação causa dúvidas no exterior. 

“Se é livre, então por que vacinar? Com 

a mudança de status em andamento 

no Paraná, rompe-se com essa situação, 

mas é preciso reconhecer que sem a va-

cina o Estado não conseguiria chegar ao 

patamar de hoje. Contudo, a vacinação 

precisa ser temporária”, aponta Rafael. 

São 33 os postos de fiscalização mantidos 

pela Adapar e estão nas divisas com São 

Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catari-

na. Com o novo status sanitário, as cam-

panhas de imunização serão suspensas 

e nem a venda de vacinas contra a febre 

aftosa será permitida.

O VÍRUS NO MUNDO

O vírus da aftosa está em circulação 

na África, Ásia e na América os focos mais 

recentes foram verificados ano passado 

na Colômbia. Rafael informou que no 

período de 2005 a 2018 mais de 90% dos 

casos foram concentrados na África e na 

Ásia. Outros 6% na Europa e apenas 3% 

na América. Os Estados Unidos não têm 

casos confirmados desde 1929, o Canadá 

desde 1952, o México desde 1954 e o Chi-

le desde 1987. Os últimos no Brasil são de 

2006. Depois disso ocorreram na Bolívia, 

em 2007, no Paraguai em 2012 e na Co-

lômbia em 2018.

Os registros confirmados mais re-

centes no Brasil foram em 2001 no Rio 

Grande do Sul, 2004 no Amazonas, e em 

2005 e 2006 no Mato Grosso do Sul. “Tirar 

a vacina não eleva o risco, pelo contrário, 

permite agir com mais velocidade caso 

ocorram suspeitas da doença”, diz o ge-

rente de Saúde Animal da Adapar. No 

Brasil, apenas Santa Catarina tem status 

de aftosa sem vacinação. 

Sem o reconhecimento, o Paraná 

integra um bloco formado por diversos 

estados e, caso ocorra qualquer foco da 

doença em algum deles, perde sua con-

dição imediatamente e tem suas vendas 

para o exterior prejudicadas. O mesmo 

vale para registros de peste suína. Hoje é 

possível, diante dos avanços alcançados 

no mundo com supervisão da OIE, recu-

perar o status em poucos meses, ao con-

trário de anos no passado. Exemplo é o Ja-

pão que, depois da confirmação de focos, 

adotou todas as medidas recomendadas 

e voltou à condição de livre da aftosa sem 

vacinação em apenas três meses.

O Paraná ficará um ano sem vacinar 

e então ocorrerão acompanhamentos so-

rológicos. Só depois a OIE analisará toda 

documentação e procedimentos e pode-

rá então, em maio de 2021, reconhecer 

oficialmente o Estado como livre de afto-

sa sem vacinação. 

NOVO STATUS INCREMENTARÁ 
ECONOMIA EM R$ 1,5 BI/ANO

•  Mais renda a milhares de produtores rurais.
•  Tornar o Paraná o maior produtor e 
exportador de carnes do País.
•  Poder competir, com carnes de 
suínos e bovinos, em novos mercados.
•  Gerar mais empregos, renda e tributos
•  Reduzir custos
•  Sair do diagnóstico de doente para saudável

Paraná é o segundo maior produtor nacional de carne suína, com 22% do total; o 
primeiro é Santa Catarina, com 28%; em terceiro lugar aparece o Rio Grande do Sul, 
com 19%

3,4 milhões de toneladas de carne suína por ano. É esse o volume que compram, jun-
tos, os mercados consumidores do Japão, Coreia do Sul e México. São lugares que, 
devido ao seu atual status sanitário, o Paraná não entra

A China importou em 2018 1,5 milhão de toneladas de carne suína e, para os próximos 
anos, devido aos problemas sanitários, as importações passarão para oito milhões de 
toneladas ao ano, ou o dobro da produção total do Brasil

BENEFÍCIOS DA ÁREA LIVRE

Mais de 800 pessoas participaram do quinto dos seis fóruns sobre o 
novo status sanitário do Paraná, no Anfiteatro Emir Sfair. O secretário 
de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, comandou os trabalhos

Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, citou avanços 
que o agronegócio colherá com o reconhecimento

O médico veterinário Rafael Gonçalves Dias 
é gerente de Saúde Animal da Adapar
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O movimento cooperativista 

teve forte impacto na formação 

agrícola e na transformação do Oes-

te do Paraná em um dos celeiros do 

Brasil. No início da década de 1970, 

ninguém sabia ao certo aonde o mo-

vimento que se instalava no campo 

poderia chegar nem tão pouco das 

contribuições que a tecnologia e as 

inovações ofereceriam ao desenvol-

vimento da atividade rural.

As novidades eram tantas que 

alguns simplesmente não conse-

guiam absorvê-las, enquanto ou-

tros viam aquele como um momen-

to de grandes oportunidades. “Não 

havia como ficar imune àquele tur-

bilhão de mudanças, por isso decidi 

encontrar um meio eficiente para 

receber informações de qualidade, 

assistência técnica e acesso a crédi-

to”, diz o agropecuarista Isaías Luiz 

Orsatto, de 82 anos, e que há mais 

de 47 é filiado à Coopavel.

Natural de Guaporé, interior do 

Rio Grande do Sul, Isaías é um dos 

seis filhos de um industrial do seg-

mento madeireiro. A primeira fase 

dos estudos ele cursou em Sarandi 

e anos mais tarde se formaria em 

contabilidade em Erechim. O pri-

meiro emprego foi como servidor 

público em uma inspetoria que 

atuava na legitimação de áreas de 

terra. “Eu era responsável em visi-

tar as famílias, apurar a situação 

envolvendo uma determinada área 

e então enviar o processo ao gover-

no estadual que, com base na docu-

mentação e depoimentos colhidos e 

informados, decidia sobre a posse 

definitiva”.

O jovem de carreira promissora 

foi então convidado por um cunha-

do a se aventurar pelo interior do 

Paraná. Isaías aceitou o desafio de, 

aos 27 anos de idade, administrar 

uma madeireira em Corbélia, que 

poucos anos antes havia se emanci-

pado de Cascavel. Ao mesmo tempo 

em que cumpria suas obrigações na 

empresa, ele montou um escritório 

de contabilidade. “Fui também pro-

fessor de História e Contabilidade 

em uma época em que esse ofício 

não era remunerado. Era exercido 

por pessoas que queriam se doar 

ao próximo, ajudando-o a crescer 

e melhorar de vida”. A dedicação 

era tanta que Isaías acabou elei-

to vereador tendo os alunos como 

principais incentivadores. “E como 

professor, o vereador na época tam-

bém não recebia pelo exercício do 

mandato”.

SOJA

A longa história de parceria do 

agropecuarista com a Coopavel es-

tava prestes a começar. Isaías sem-

pre gostou de ler, principalmente 

o noticiário agrícola. Ali, percebeu 

que a soja era uma cultura em ex-

pansão e que, pelos relatos, poderia 

ser interessantemente lucrativa. 

A decisão de investir na atividade 

veio de uma conversa com um tio, 

que já era sojicultor e que afirmou 

que aquela seria a grande ativida-

de rural do futuro. “Já na condição 

de sócio da serraria, convenci meu 

cunhado a ocupar as áreas antes 

tomadas por pinheiros com aquela 

cultura que despertava tanto inte-

resse do exterior”

A COOPAVEL É MEU 
BRAÇO DIREITO

LAVOURA

A opção pela soja veio acompa-

nhada de outras mudanças na vida 

de Isaías Orsatto. Ele viria a se ca-

sar com uma jovem que conheceu 

em Corbélia e, depois de 12 anos, 

mudaria seu domicílio para Cas-

cavel. “Eu migrei para a lavoura e 

era necessário estar mais perto de 

informações que pudessem trans-

formar um negócio potencial em 

resultados reais”. No início da dé-

cada de 1970 ele conheceu Adolfo 

Cortese, primeiro presidente da 

Coopavel, e foi convidado por ele a 

se filiar.

Desde então, Isaías cultiva uma 

intensa relação de respeito e de 

lealdade com a cooperativa. “Pos-

so dizer que a Coopavel é como o 

meu braço direito, parceira de toda 

hora que permitiu que eu avanças-

se e me tornasse um agropecuaris-

ta bem-sucedido”. Com a matrícula 

de filiação de número 218 em mãos, 

Isaías passou a receber na proprie-

dade a visita de técnicos da coo-

perativa. Antes de aderir ao movi-

mento, ele fez pesquisas e analisou 

as opções do mercado. “Cheguei à 

conclusão que, devido à metodolo-

gia empregada, ser cooperado era o 

melhor negócio”.

A assistência técnica permitiu 

saltos contundentes nos indicado-

res da propriedade que Isaías tem 

em Rio Novo, na divisa entre Cor-

bélia e Cascavel. “Cheguei a con-

tratar 80, 100 boias-frias por dia 

para a limpeza de áreas com soja. 

Era um trabalho difícil e oneroso”, 

lembra o cooperado, que foi o pri-

meiro no seu município a apostar 

em uma técnica que despertava 

desconfiança. O plantio direto era 

uma novidade incrível porque pro-

metia elevada produtividade mes-

mo com a manutenção da palha no 

campo, e ainda combatia a erosão. 

Com bom desempenho, a proprie-

dade de Isaías passou a ser visita-

da por produtores interessados na-

quela quebra de paradigmas.

Com a assistência técnica da 

Coopavel, Isaías teve os primeiros 

contatos com linhas de herbicidas, 

com técnicas de manejo e aduba-

ção e com cultivares cada vez mais 

carregadas de tecnologia. Com a 

orientação que recebeu, o agro-

pecuarista foi um dos primeiros a 

investir em trator e implementos 

para plantio direto na região, e a 

ampliar as produtividades de mi-

lho e soja. 

“O movimento cooperativista 

venceu resistências, por ser algo 

tão novo nas décadas de 1960 e 

1970, devido à sua consistência. A 

seriedade, a responsabilidade e a 

parceria com o agricultor foram 

determinantes para o sucesso des-

se modelo de negócio”, afirma Isa-

ías, que chegava a demorar uma 

hora para vencer trecho de ape-

nas 30 quilômetros, por estradas 

de terra batida, para cumprir com 

suas obrigações de cooperado e de 

membro da diretoria da Coopavel.

ORGULHO

Em sua relação de quase 

meio século com a cooperativa, 

Isaías diz que houve bons e maus 

momentos. “Sempre fui leal e 

estou feliz com a decisão. Ao or-

ganizar um evento do tamanho 

do Show Rural, mundialmente 

conhecido, a Coopavel compro-

va e reafirma o seu dinamismo e 

a sua força”. Ela se transformou 

em agente de segurança, em ali-

cerce aos cooperados. “Tenho 

convicção de que o futuro será 

generoso com uma trajetória de 

trabalho, confiança e desenvol-

vimento. Tenho muito orgulho 

de pertencer ao quadro de coo-

perados da Coopavel”, diz Isaí-

as, que é também sócio-funda-

dor da Credicoopavel.

ISAÍAS LUIZ ORSATTO
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NA CAPITAL

DIÁLOGO SOBRE OBRAS E 
SHOW RURAL

QUEM É O CHEFE 
DA CASA CIVIL

Obras de infraestrutura para o 

Paraná, principalmente para as re-

giões Oeste e Sudoeste do Estado, 

e as contribuições do Show Rural 

Coopavel para o desenvolvimento 

da agropecuária do Estado. Esses 

foram alguns dos assuntos de re-

cente encontro do presidente da 

cooperativa, Dilvo Grolli, com o 

secretário-chefe da Casa Civil do 

Governo de Ratinho Júnior, Guto 

Silva.

Dilvo esteve no Palácio Igua-

çu ao lado do deputado estadual 

por Assis Chateaubriand, Marcel 

Micheletto, e do presidente da Co-

pacol, de Cafelândia, Valter Pitol. 

“Essa foi a forma que encontrei 

de, nesse momento, agradecer ao 

governo estadual por ter participa-

do tão ativamente da mais recente 

edição do Show Rural Coopavel, 

realizada de 4 a 8 de fevereiro últi-

mo”, afirma Dilvo.

Ratinho Júnior baixou decreto 

transformando Cascavel em capi-

tal do Paraná por dois dias – 7 e 8 

de fevereiro. Com isso, o governa-

dor, o vice Darci Piana, e os secre-

tários ficaram dois dias no Show 

Rural Coopavel e de lá despacha-

ram. Eles participaram de reunião 

de secretariado e cumpriram agen-

das com prefeitos, autoridades e 

com líderes cooperativistas. “Esse 

momento vira um marco para o 

evento, que é desenvolvido há mais 

de 30 anos”, disse o presidente ao 

chefe da Casa Civil.

No encontro com Guto Silva, 

que é de Pato Branco, Dilvo Grolli 

oficializou convite para que o go-

verno estadual participe novamen-

te, igualmente de forma tão ativa 

como em 2019, da próxima edição 

do Show Rural Coopavel, oficial-

mente agendada para o período 

de 3 a 7 de fevereiro de 2020. “Te-

remos muita satisfação e honra em 

recebê-los lá”, reforçou o deputado 

Marcel Micheletto.

Professor universitário, doutorando 

em Gestão de negócios, o deputado esta-

dual é casado com Karina Amadori e pai 

de Francisco e Mariana. Guto também é 

empresário na área de comércio exterior 

e consultor internacional de empresas, 

consultor internacional do Sebrae/PR e 

já esteve em mais de 38 países realizando 

negócios internacionais. Morou na Ingla-

terra, Portugal e Espanha.

É pós-graduado em Gestão de 

Recursos Humanos e tem MBA em 

Gestão de Negócios pela FAE Busi-

ness School e atualmente faz dou-

torado em Gestão de Negócios pela 

Universidade Nacional de Misio-

nes/Argentina.

Na área acadêmica publicou 

dois livros pela editora Aduanei-

ras: Logística no Comércio Exte-

rior e Gestão Global. Em 2011 foi 

coordenador do CDTIS (Centro de 

Desenvolvimento Tecnológico do 

Sudoeste), bem como conselheiro 

do Badep).  Foi reeleito à Assem-

bleia Legislativa do Paraná em 

2018. Com a eleição de Ratinho Ju-

nior (PSD) ao governo do Estado, 

Guto foi nomeado como secretário 

chefe da Casa Civil.

Dilvo, Guto Silva, o deputado estadual Marcel 
Micheletto e o presidente da Copacol, Valter Pitol

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 28/02/2019 
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     234.635.880,32  4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO    162.533.021,54 

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE     4.516.261,11  4.1.0.00.0    DEPÓSITOS    134.120.900,79 

                110 - Disponibilidade     4.516.261,11                  411 - Depósitos a Vista     53.056.266,78  

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ      15.591.701,08                 414 - Depósitos a Prazo     81.064.634,01  

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.    15.591.701,08 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS    230.636,11 

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS     68.897.594,90                  451 - Recursos em Trânsito de Terceiros    230.636,11  

                131 - Carteira Própria     68.897.594,90  4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS    17.796.899,02 

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO    144.097.381,02                 468 - Banco do Brasil    741.435,22  

                161 - Operações de Crédito Setor Privado     160.575.685,83                 472 - Outras Instituições     17.055.463,80  

                169 - Operações de Crédito em Liquidação   - 16.478.304,81 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES     10.384.585,62  

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS     561.248,47                  491 - Adicional de Proagro      15.309,53  

                180 - Diversos     561.248,47                  493 - Sociais e Estatutárias      5.614.687,46   

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS    971.693,74                 494 - Fiscais e Previdenciárias      1.725.407,92   

                194 - Outros Valores e Bens    971.693,74                  503 - Diversas     3.029.180,71  

1.1.0.00.0 PERMANENTE     192.703,18  6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO     70.645.492,59  

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO   192.703,18                 611 - Capital Social     24.963.307,00  

                         324 - Outras Imobilizações de Uso     598.685,73                  611 - (-) Capital a realizar     -1.150,00

                         329 - (Depreciações Acumuladas)   - 405.982,55                 615 - Fundo de Reserva     42.896.045,73  

                617 - Sobras do 1º Semestre     2.787.289,86  

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO    1.650.069,37  

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais    5.852.621,50 

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais   -4.202.552,13

TOTAL DO ATIVO    234.828.583,50  TOTAL DO PASSIVO    234.828.583,50  

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, 28 de Fevereiro de 2019.

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

BALANCETE CREDICOOPAVEL
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/03/2019 
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     258.305.272,53  4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   183.137.009,57 

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE   4.678.477,48 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS   157.201.638,61 

                110 - Disponibilidade 4.678.477,48                 411 - Depósitos a Vista   73.155.573,15 

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ   15.664.797,81                 414 - Depósitos a Prazo   84.046.065,46

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc. 15.664.797,81 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS   175.654,66 

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS   96.120.519,36                 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros 175.654,66

                131 - Carteira Própria 96.120.519,36 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS   16.757.542,89 

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO   140.430.260,79                 468 - Banco do Brasil   743.471,91 

                161 - Operações de Crédito Setor Privado   156.863.230,58                 472 - Outras Instituições   16.014.070,98 

                169 - Operações de Crédito em Liquidação   -16.432.969,79 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES   9.002.173,41  

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS   442.607,73                 491 - Adicional de Proagro   73.764,67  

                180 - Diversos 442.607,73                 493 - Sociais e Estatutárias   4.142.174,19 

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS   968.609,36                 494 - Fiscais e Previdenciárias    1.796.669,44 

                194 - Outros Valores e Bens  968.609,36                 503 - Diversas      2.989.565,11  

1.1.0.00.0 PERMANENTE   188.942,82 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO      72.069.964,73   

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO 188.942,82                 611 - Capital Social    29.174.669,00   

                         324 - Outras Imobilizações de Uso   602.493,73                 611 - (-) Capital a realizar - 750.00

                         329 - (Depreciações Acumuladas)   -413.550,91                 615 - Fundo de Reserva    42.896.045,73  

                

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO     3.287.241,05  

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais     9.413.411,34   

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais - 6.126.170,29

TOTAL DO ATIVO   258.494.215,35 TOTAL DO PASSIVO   258.494.215,35 

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, 31 de Março de 2019.

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

BALANCETE CREDICOOPAVEL

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30/04/2019 
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     242.076.403,66  4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO     166.305.173,93  

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE    5.785.043,26 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS   141.676.843,75

                110 - Disponibilidade   5.785.043,26                 411 - Depósitos a Vista    53.626.064,85 

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ     13.612.313,49                  414 - Depósitos a Prazo    88.050.778,90 

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.    13.612.313,49 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS   327.450,93 

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS     87.485.754,59                  451 - Recursos em Trânsito de Terceiros   327.450,93 

                131 - Carteira Própria   87.485.754,59 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS   14.711.261,41  

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO     133.667.913,33                  468 - Banco do Brasil     745.797,12  

                161 - Operações de Crédito Setor Privado    149.784.814,24                  472 - Outras Instituições     13.965.464,29  

                169 - Operações de Crédito em Liquidação   - 16.116.900,91 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES    9.589.617,84 

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS     559.854,01                  491 - Adicional de Proagro     260.116,27  

                180 - Diversos     559.854,01                  493 - Sociais e Estatutárias    3.954.997,93 

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS     965.524,98                  494 - Fiscais e Previdenciárias    1.729.198,19 

                194 - Outros Valores e Bens   965.524,98                 503 - Diversas     3.645.305,45  

1.1.0.00.0 PERMANENTE    190.730,67 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO    71.374.560,73 

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO   190.730,67                 611 - Capital Social    28.478.765,00 

                         324 - Outras Imobilizações de Uso     611.734,83                  611 - (-) Capital a realizar   - 250.00

                         329 - (Depreciações Acumuladas)   - 421.004,16                 615 - Fundo de Reserva    42.896.045,73 

                   

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO     4.587.399,67  

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais     12.280.984,78  

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais   -7.693.585,11

TOTAL DO ATIVO     242.267.134,33  TOTAL DO PASSIVO     242.267.134,33  

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 Abril de 2019.

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 COM COOPAVEL

INGREDIENTES
• 2,5 kg de costelinha 

suína Coopavel.

• 1 colher (sopa) de sal.

• 1/2 xícara (chá) de 

cacau em pó.

• 3/4 de xícara (chá) 

de açúcar de coco.

• 2 xícaras (chá) de 

vinho tinto.

• 4 colheres (sopa) 

de nibs de cacau.

INGREDIENTES 
4 a 6 Porções

• 1 frango Coopavel 

inteiro cortado pelas 

juntas.

• 1 copo (200 ml) de 

sangue do frango. 

retirado após o abate 

(pode ser substituído 

por vinho tinto).

• 60 ml de óleo vegetal.

• 700 ml de água quente.

• 15 g de farinha de trigo.

• 15 ml de vinagre (usar 

apenas com o sangue).

• 2 dentes de alho 

picados.

• 2 tomates sem pele 

picados em cubos 

médios.

• 1 cebola média picada 

em cubos médios.

• 10 g de salsinha picada.

• 10 g de cebolinha 

picada.

• Sal e pimenta do 

reino branca.

MODO DE PREPARO
Antes de começar, misture o sangue do frango com o 

vinagre em uma vasilha, mexendo sempre para o san-

gue não talhar. Lave bem os pedaços do frango e tem-

pere com sal e pimenta do reino. Reserve por 10 mi-

nutos. No fogo alto, coloque uma panela larga e funda 

para aquecer e coloque o óleo. Em seguida, acrescente 

o frango e deixe dourar. Baixe o fogo e junte, sempre 

mexendo, alho, cebola e tomate. Misture bem para in-

corporar os sabores e coloque 500 ml de água quente. 

Coloque em um recipiente o restante da água quente 

e acrescente a farinha aos poucos, e então coloque o 

sangue já diluído no vinagre (ou apenas o vinho). Mexa 

tudo e despeje na panela com o frango já cozido. Dei-

xe engrossar e desligue o fogo. Adicione salsinha e ce-

bolinha. Sirva acompanhado de arroz branco e couve 

refogada.

MODO DE PREPARO
Com pelo menos 12 horas de antecedência, coloque 

as duas bandas de costelinhas sobre uma assadeira. 

Misture numa tigela o sal, o cacau e o açúcar, depois 

espalhe a mistura nas costelinhas. Regue com vinho, 

cubra com papel alumínio e deixe descansar na gela-

deira entre 12 e 24 horas. Aqueça o forno a 160ºC e cor-

te seis retângulos com o dobro do tamanho das ban-

das de costelinha. Coloque dois retângulos um sobre o 

outro para fazer uma camada dupla. Regue com 1/4 da 

marinada, espalhe por cima 1/4 das nibs, dobre para 

fechar e faça uma outra camada com o terceiro pedaço 

de papel alumínio. Coloque os pacotes numa assadei-

ra e leve ao forno sem abrir por cerca de duas horas. 

Quando a carne estiver macia, abra cada pacote, regue 

cada um deles com metade da marinada restante e 

espalhe mais nibs por cima. Aumente a temperatura 

do forno para 180ºC. Volte para assar por mais uns 30 

minutos para dourar bem. A cada dez minutos regue a 

superfície da carne com o líquido da assadeira. Retire 

do forno e sirva.

COSTELINHA DE PORCO NO CACAUFRANGO AO MOLHO PARDO

RECEITAS
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Soluções BASF Milho.
Sua lavoura mais saudável, 
seu Legado mais rentável.

Seu milho pode ter ainda mais proteção para seu negócio  
ter resultados melhores e seu Legado mais sustentabilidade.

BASF na Agricultura. 
Juntos pelo seu Legado.

| Tratamento 
 de sementes 
 Standak® Top

 

| Inseticidas
 Imunit®  

 Pirate® 

 Nomolt® 150
 Fastac® Duo 

| Fungicidas
 Abacus® HC
 Orkestra® SC   
 Ativum®

| Herbicidas
 Heat®

  
 Poquer®

  

 Basagran® 600 

| Serviços
 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro
 Troca BASF

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte 
corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir outros métodos de controle 
do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. 
Restrições temporárias no Estado do Paraná para a cultura do Milho: Standak® Top para 
o alvo Pythium spp., Poncho® para os alvos Dichelops furcatus, Frankliniella williamsi 
e Phyllophaga cuyabana. Registros MAPA: Standak® Top nº 01209, Heat® nº 01013,  
Basagran® 600 nº 0594, Abacus® HC nº 09210, Orkestra® SC nº 08813, Ativum® nº 11216, 
Nomolt® 150 nº 01393, Pirate® nº 05898, Fastac® Duo nº 10913, Imunit® nº 08806,  
Poquer® nº 8510, Finale® nº 0691, Liberty® nº 05409 e Poncho® nº 007003.

 PRODUTOS
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