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MANEJO
EFICIENTE

Controle as doenças na lavoura 
de Soja e atinja altas produtividades.
Com o Manejo Eficiente de doenças e fungicidas de alta performance,
sua lavoura fica protegida contra doenças e sua soja produz mais.

Quer saber mais sobre as vantagens do Manejo Eficiente?
Procure seu Representante Técnico de Vendas BASF.

DOENÇAS

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. MAPA: Ativum® nº 11216, Orkestra® SC nº 08813, 
Spot® SC nº 0516, Status® nº 6210 e Versatilis® nº 001188593. 

Ativum®

• Excelente performance no controle da ferrugem-asiática
 e manchas foliares, com amplo espectro de controle  

(oídio, mancha-alvo e DFCs).
• Eficiente em várias fases da cultura.
• Importante ferramenta para o manejo de resistência.

Spot® SC 

• Controle eficiente de mofo-branco  
(Sclerotinia sclerotiorum).

• Redução de número de escleródios do patógeno.
• Manutenção do potencial produtivo da cultura.

Orkestra® SC

• Excelentes resultados na primeira aplicação.
• Amplo espectro de controle de doenças:
 ferrugem-asiática, mancha-alvo, antracnose, oídio e mela.
• Excelente sanidade do baixeiro.

Status® 

• Fungicida protetor de ação multissítio com foco 
 no manejo de resistência de doenças na soja.
• Sua ação multissítio bloqueia várias fases de
 desenvolvimento do fungo.
• Excelente cobertura foliar.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Versatilis® 

• Efetivo no controle de ferrugem.
• Ferramenta essencial para o manejo de resistência.
• Flexibilidade de aplicação em diferentes fases da cultura.
• Fácil aplicação.
• Efetivo no controle de oídio.

Kit Versatilis® Plus

• Kit composto por 5 L de Versatilis® e 10 L  
de Status®, pronto para aplicação.

• O manejo eficiente de doenças, com comodidade  
e praticidade para o agricultor.

• Ferramenta essencial para o manejo  
de resistência dos fungos.
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CuRSO SuPERIOR
DE TECNOLOGIA
Análise e Desenvolvimento

de Sistemas - TADS  (noite)

Design Gráfico  (noite)

Fotografia  (noite)

Gastronomia  (manhã/noite)

Gestão Comercial  (noite)

CuRSOS DE GRADuAÇÃO

BACHARELADO
Administração  (manhã/noite)

Arquitetura e Urbanismo  (manhã/noite)

Biomedicina  (manhã/noite)

Ciências Contábeis  (noite)

Direito  (manhã/noite)

Educação Física  (manhã/noite)

Engenharia Civil  (noite)

Engenharia de Produção  (noite)

Engenharia Mecânica  (noite)

Fisioterapia  (manhã/noite)

Jornalismo  (noite)

Nutrição  (manhã/noite)

Odontologia  (integral/noite)

Psicologia  (manhã/noite)

Publicidade e Propaganda  (noite)

LICENCIATuRA
Pedagogia  (noite) Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Marketing

Pedagogia

Processos Gerenciais

CuRSOS EAD

UNIVEL.BR/PLAY

@UNIVELOFICIAL 45 3036.3664

45 98801.7885

  U M  U N I V E R S O  D E

P O S S I B I L I D A D E S  P A R A
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ACESSE E
SAIBA MAIS:

Agronomia
BACHARELADO MANHÃ & NOITE

medicina veterinária
BACHARELADO MANHÃ & NOITE
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REVISTA COOPAVEL
Informativo mensal da Coopavel em 
circulação desde Novembro de 1976. É 
permitida a reprodução parcial das 
matérias desde que citada a fonte

DIRETORIA EXECUTIVA
Dilvo Grolli 
Diretor-presidente
Jeomar Trivilin 
Diretor vice-presidente

JORNALISTA
Jean Paterno

PROJETO GRÁFICO
Fosbury&Brothers

IMPRESSÃO
Imperial Indústria Gráfica. Tiragem de 
4.000 exemplares nesta edição

ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

ENDEREÇO
BR 277 Km 591, Caixa Postal 500 
85.803-490, Cascavel, Paraná
(45) 3220-5000

SITES
www.coopavel.com.br 
www.showrural.com.br

E-MAILS
coopavel@coopavel.com.br 
imprensa@coopavel.com.br

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 
da Paz, Santa Izabel do Oeste, Santa Tereza 
do Oeste, Santo Izidoro, São João do Oeste, 
São Sebastião, Sede Alvorada, Três Barras do 
Paraná e Vera Cruz do Oeste.

COLABORAM NESSA EDIÇÃO
Éder Blainski, Abraão Barbosa Gonçalves,
Gustavo Bernart, Cesar Trentin, Alf Ribeiro

VALOR MIL

PRIMATO E COOPAVEL

MISSÃO TÉCNICA

COOPAVEL/JAPÃO

ARTIGO

A Coopavel está entre as maiores
empresas do Brasil

Um prêmio que enaltece 
a intercooperação

A China, suas possibilidades e
potencialidades

Uma relação construída pelo
trabalho e confiança

TRICLON, nova ferramenta 
ao manejo da buva

PG. 24

PG. 30
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EXPEDIENTE DESTAQUES
MENSAGEM DO PAPA

É impossível falar de gratidão 

e encorajamento sem contemplar 

Maria. Ela, mulher do coração tres-

passado, ensina-nos o louvor ca-

paz de abrir o olhar para o futuro e 

devolver a esperança ao presente. 

Toda a sua vida ficou condensada 

no seu cântico de louvor, que somos 

convidados, também nós, a entoar 

como promessa de plenitude.

Sempre que vou a um santuário 

mariano, gosto de «ganhar tempo» 

contemplando e deixando-me con-

templar pela Mãe, pedindo a con-

fiança da criança, do pobre e da pes-

soa simples que sabe que ali está a 

sua Mãe e pode mendigar um lugar 

no seu regaço. E enquanto A con-

templo, apraz-me ouvir mais uma 

vez como o índio João Diego: «Que 

tens, meu filho, o mais pequenino? 

O que é que entristece o teu cora-

ção? Porventura não estou aqui Eu, 

que tenho a honra de ser tua mãe?»

Contemplar Maria é voltar «a 

acreditar na força revolucionária 

da ternura e do afeto. N’Ela, vemos 

que a humildade e a ternura não são 

virtudes dos fracos, mas dos fortes, 

que não precisam maltratar os ou-

tros para se sentir importantes».

Se alguma vez o olhar começar a 

insensibilizar-se ou sentirmos que 

a força sedutora da apatia ou da 

desolação quer criar raízes e apode-

rar-se do coração; se o gosto de nos 

sentirmos parte viva e integrante 

do Povo de Deus começa a inco-

modar-nos dando-nos conta de ser 

impelidos para uma atitude elitista, 

não tenhamos medo de contemplar 

Maria e entoar o seu cântico de lou-

vor.

Se alguma vez nos sentirmos 

tentados a isolar-nos e fechar-nos 

em nós mesmos e nos nossos pro-

jetos protegendo-nos dos caminhos 

sempre poeirentos da história, ou 

se o lamento, a queixa, a crítica ou 

a ironia tomam conta das nossas 

ações sem querer lutar, esperar e 

amar, olhemos para Maria a fim de 

que limpe os nossos olhos de toda 

a «palheira» que nos possa impe-

dir de estarmos atentos e despertos 

para contemplar e celebrar a Cristo 

que vive no meio do seu povo. 

E se virmos que não conse-

guimos caminhar direito, que nos 

custa manter os propósitos de con-

versão, digamos-Lhe como A su-

plicava, quase com cumplicidade, 

aquele grande pároco – poeta tam-

bém – da minha diocese anterior: 

«Esta tarde, Senhora, a promessa 

é sincera. Mas, pelo sim e pelo não, 

não Te esqueças de deixar a chave 

por fora». Ela «é a amiga sempre so-

lícita para que não falte o vinho na 

nossa vida. É Aquela que tem o co-

ração trespassado pela espada, que 

compreende todas as penas. Como 

Mãe de todos, é sinal de esperança 

para os povos que sofrem as dores 

do parto até que germine a justi-

ça (...). Como uma verdadeira mãe, 

caminha conosco, luta conosco e 

aproxima-nos incessantemente do 

amor de Deus».

Irmãos, mais uma vez vos digo 

que «não cesso de dar graças a Deus 

por vós», pela vossa dedicação e 

missão, com a certeza de que «Deus 

remove as pedras mais duras, con-

tra as quais vão embater esperan-

ças e expetativas: a morte, o pecado, 

o medo, a mundanidade. A história 

humana não acaba frente a uma 

pedra sepulcral, já que hoje mesmo 

descobre a “pedra viva” (cf. 1 Ped 2, 

4): Jesus ressuscitado. Como Igreja, 

estamos fundados sobre Ele e, mes-

mo quando desfalecemos, mesmo 

quando somos tentados a julgar 

tudo a partir dos nossos fracassos, 

Ele vem fazer novas todas as coi-

sas».

Deixemos que seja a gratidão 

a suscitar o louvor e nos encoraje 

mais uma vez na missão de ungir 

os nossos irmãos na esperança; nos 

encoraje a ser homens que testemu-

nhem com a sua vida a compaixão e 

misericórdia que só Jesus nos pode 

dar. Que o Senhor Jesus vos abençoe 

e a Virgem Santíssima vos guarde. E 

peço-vos, por favor, que não vos es-

queçais de rezar por mim.

A MINHA ALMA 
GLORIFICA O SENHOR POR PAPA FRANCISCO
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A produção brasileira de grãos 

em 2030 será de aproximadamente 

310 milhões de toneladas, crescimen-

to de 30%. A área total de plantio será 

de 76 milhões de hectares, avanço de 

20%. A maior parte virá de transfe-

rência de áreas de pastagens e outra 

parte de terras do cerrado brasileiro, 

nas regiões Centro-Oeste e Nordeste.

As novas tecnologias de insumos 

e as tecnologias de informação im-

pulsionaram a produtividade entre 

2% a 3% ao ano. As pesquisas nacio-

nais e internacionais serão impor-

tantes para aumentar a produtivida-

de de todas as culturas.

O País necessita de investimen-

tos urgentes em armazenagem, in-

fraestrutura e portos eficientes, pois 

boa parte desse aumento da produ-

ção será destinada ao mercado ex-

terno onde o Brasil já conquistou um 

bom espaço no comércio internacio-

nal do agronegócio.

Outro importante componente 

para essa conquista é a ampliação do 

Seguro Rural aos Produtores. Segun-

do a Federação Nacional de Seguros 

Gerais, entre 2006 a 2018 a modali-

dade cresceu 1.300%, mas garante 

menos de 5% da produção brasileira 

de grãos, atingindo área de menos de 

quatro milhões de hectares. 

Hoje, atuam no Brasil 12 empre-

sas seguradoras que em 2018 inde-

nizaram em R$ 1,4 bilhão produto-

res rurais em várias culturas nas 

safras de verão e inverno. No Plano 

Safra 2019/2020, o governo federal 

anunciou aumento na subvenção ao 

Seguro Rural para R$ 1 bilhão, cres-

cimento de 170% sobre a subvenção 

de R$ 370 milhões no Plano Safra 

2018/2019.

A ampliação da subvenção foi 

uma conquista importante para to-

dos os produtores rurais brasileiros. 

Para o País se tornar competitivo, 

além da necessidade de tecnologias 

e infraestrutura, também é funda-

mental a garantia de cobertura de 

seguro para as lavouras. Pois os ris-

cos climáticos são enormes em uma 

atividade na qual não se tem contro-

le sobre o clima e outros fatores da 

natureza.

No Oeste do Paraná, segundo da-

dos divulgados pelo Deral (Departa-

mento de Economia Rural) da Seab 

(Secretaria de Estado da Agricultura 

e Abastecimento), em 189 mil hecta-

res cultivados nos núcleos regionais 

de Cascavel e de Toledo, de onde se 

esperava colher 630 mil toneladas, 

há quebra confirmada de 51%. A pre-

visão agora é colher 309 mil tonela-

das, prejuízo de R$ 250 milhões para 

os produtores rurais. Considerando 

que 60% está coberto pelo Seguro 

Rural e Proagro, o ressarcimento dos 

prejuízos pelas seguradoras aos pro-

dutores rurais será de mais de 150 

milhões.

O seguro faz parte dos inves-

timentos dos produtores rurais, 

inclusive nos países ricos e desen-

volvidos, cujos resultados não são 

apenas para a cadeia do agronegó-

cio, mas para toda a economia ga-

rantindo empregos, renda e estabi-

lidade para as comunidades.

SEGURO RURAL, 
GARANTIA AOS 
PRODUTORES DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE
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UMA PERGUNTA AO PRESIDENTEOPORTUNIDADE

Instituição financeira com 25 anos 

de tradição, o Banco Industrial começa 

a intensificar as suas ações em Cascavel. 

O trabalho vai ser feito a partir da filial 

de Curitiba e as ações são facilitadas, 

além da rápida conexão das novas mí-

dias, com os novos voos que passaram 

a atender o município, disse o diretor 

Adriano Alves de Almeida em encontro 

com empresários na Acic. O banco já 

atende alguns clientes na cidade, como 

a Coopavel, e pretende ampliar a sua 

carteira com diferenciais de mercado.

O Banco Industrial é especializado 

em atender médias e grandes empre-

sas com operações de capital de giro, de 

câmbio, conta garantida, entre outras. 

“Entre nossos principais diferenciais 

estão a agilidade, preço e aprovações 

em até dez dias”, diz Adriano. A institui-

ção com sede em São Paulo tem filiais 

em Curitiba, Rio de Janeiro, Campinas e 

Goiânia. Muitos entendem que a chega-

da de novos bancos é importante, por-

que abre o leque de opções. Atualmente, 

apenas cinco bancos detêm 80% de toda 

a movimentação financeira nacional.

Adriano se disse impressionado 

com Cascavel e Oeste. “Estou muito fe-

liz com o que pude ver aqui. A riqueza, 

as potencialidades e as perspectivas 

dessa região são imensas. E o Banco In-

dustrial quer ser parceiro das empresas 

e ajudar a fazer crescê-las ainda mais”. 

O vice da Acic para Assuntos do Agro-

negócio e presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, afirmou que a chegada de novos 

bancos à cidade é relevante porque abre 

novas opções de crédito, linhas e opera-

ções aos empresários.

O presidente da Acic, Michel Lopes, 

agradeceu a presença do diretor ao en-

contro empresarial e disse que, como 

toda empresa e instituição financeira, 

são muito bem-vindos. Outras infor-

mações sobre as atividades do Banco 

Industrial do Brasil podem ser conse-

guidas no site https://www.bib.com.br .

O presidente da Coopavel, Dil-

vo Grolli, foi um dos entrevistados 

da edição de agosto de 2019 da Re-

vista Aldeia. Em sua publicação de 

número 131, a Aldeia fez uma úni-

ca pergunta para o presidente, que 

respondeu em um texto de 1.154 

caracteres.

Dilvo é conhecido por, em ple-

na era das novas tecnologias, dis-

pensar o uso cotidiano do celular. 

E a pergunta apresentada pela re-

vista foi justamente nessa direção: 

Como é viver sem celular? Acom-

panhe a íntegra da resposta do pre-

sidente da Coopavel:

“Acho o celular uma ferramen-

ta importantíssima, mas ele tira a 

concentração. Um exemplo sim-

ples: vejo muitas pessoas, duran-

te uma reunião, focadas mais no 

celular do que na própria reunião. 

Então, se eu quero concentração, 

eu tenho que dar o exemplo. E 

como eu vivo sem celular? É fácil. 

Eu sempre estou em algum lugar 

onde as pessoas me localizam e a 

Coopavel tem que ser gerenciada 

não pelo presidente, mas por mui-

tas pessoas.

Se acontecer algum problema 

na cooperativa tem alguém dentro 

da hierarquia que vai tomar provi-

dência num primeiro momento. 

Com certeza, seu serei avisado. Se 

eu fosse um médico não poderia 

viver sem celular, mas como sou 

um administrador que delego e 

busco concentração, isso me aju-

da.

Organizei minha vida sem ce-

lular. Sinto falta em alguns mo-

mentos e faço uma reflexão sobre 

isso, mas quando observo algu-

mas cenas diárias me convenço 

de continuar sem. Nas caminha-

das que faço vejo as pessoas só 

olhando a tela, totalmente fora do 

ar. Não curtem a paisagem e o am-

biente. Nos restaurantes também. 

Ao invés de um falar com o outro, 

estão no celular. Mas não sou aves-

so à tecnologia. Ficar sem celular 

é uma opção pessoal mesmo”.

BANCO INDUSTRIAL 
INTENSIFICA 
PRESENÇA NO OESTE

“NÃO SOU AVESSO À TECNOLOGIA.
NÃO USAR CELULAR É UMA OPÇÃO”

O diretor do Banco Industrial, 
Adriano Almeida, em encontro 
com empresários na ACIC

LEE NA COOPAVEL

O deputado estadual Coronel 

Washington Lee esteve dias 

atrás na Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial, em Cascavel. O 

parlamentar foi recebido pelo 

presidente Dilvo Grolli e pelo 

vice-presidente Jeomar Trivilin. 

Eles conversaram sobre alguns 

assuntos de interesse do setor 

produtivo e de defesas que o par-

lamentar tem feito na Assem-

bleia Legislativa do Estado.
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VISITA À COOPAVEL

Uma comitiva argentina forma-

da por técnicos e estudantes de agro-

nomia e veterinária que são filhos de 

agricultores esteve em Cascavel para 

conhecer mais sobre sistemas e proce-

dimentos de produção e de industriali-

zação da Coopavel. O grupo foi recebido 

na Unicoop (Universidade Coopavel), 

conheceu estruturas na área industrial 

e teve a chance de visitar uma proprie-

dade rural que tem a produção de leite 

como uma de suas principais ativida-

des econômicas.

Os argentinos vieram de várias 

regiões do país vizinho atraídos pela 

vontade de entender mais sobre o fun-

cionamento do sistema cooperativista 

no Oeste do Paraná, onde estão algu-

mas das maiores empresas do setor no 

Brasil. No Oeste, eles estiveram em três 

cooperativas e no Sindicato Rural de 

Medianeira. Um dos pontos de maior 

interesse foi conhecer como é a relação 

das cooperativas com os seus filiados, 

diz o supervisor Comercial da Coopa-

vel, Leandro Belter.

A comitiva recebeu informações 

sobre a estrutura de filiais da coo-

perativa, recepção de cereais e for-

necimento de insumos. Eles foram 

informados sobre a capacidade de 

recebimento de grãos das unidades 

da Coopavel, capacidade de esmaga-

mento, de fabricação de ração e so-

bre abate de frangos e suínos. E para 

alcançar o melhor resultado possível 

na interação, os argentinos repassa-

ram alguns dados sobre a realidade 

do agronegócio do seu país.

Na visita, a comitiva pôde obter 

subsídios sobre o funcionamento 

das indústrias, entre elas da UBS 

(Unidade de Beneficiamento de Se-

mentes). Nesse caso em específico, 

informei sobre os desafios da pro-

dução de sementes”, diz Leandro. Os 

argentinos fizeram uma visita téc-

nica ao frigorífico de aves e a outras 

estruturas da área industrial. Seguro 

e financiamento agrícola também 

estiveram na pauta do encontro.

Conforme o coordenador da Unicoop (Universidade Coopavel), Antonio Augusto Putini, a troca de informa-

ções é uma ferramenta poderosa. “Ela acelera a disseminação de boas práticas capazes de melhorar resultados e 

indicadores”. Diversos setores da Coopavel, entre eles o Moinho de Trigo e o Frigorífico de Aves, costumam receber 

missões e caravanas técnicas de várias regiões do mundo. “Vêm buscar informações sobre processos que nos co-

locam entre as melhores cooperativas do País”, ressalta o diretor-presidente Dilvo Grolli.

COMITIVA BUSCA SUBSÍDIOS AO 
COOPERATIVISMO ARGENTINO

BOAS PRÁTICAS

Comitiva em visita à Starmilk, em Céu Azul

Uma obra de R$ 20 milhões moder-

niza e amplia a unidade de recepção e 

armazenagem de grãos da unidade da 

Coopavel em Santa Izabel do Oeste, mu-

nicípio da região Sudoeste do Paraná 

distante 130 quilômetros de Cascavel. 

A execução do projeto inclui um pro-

grama de investimentos da cooperativa 

que deverá ultrapassar a casa de R$ R$ 

100 milhões em 2019.

A unidade de Santa Izabel está 

em atividade desde janeiro de 2000 e 

atende a uma área de mais de 15 mil 

hectares, informa o gerente Jaílson 

Antonio Effegen. Com as obras em 

andamento, que começaram em ju-

lho de 2018, ela contará com quatro 

novos silos com capacidade estática 

de 350 mil sacas. A nova estrutura 

terá secador com capacidade para 

150 toneladas/hora, duas balanças 

de 100 toneladas cada, moega com 

tombador, sala de classificação e 

dois silos com capacidade para toda 

a safra dos cooperados.

A previsão de inauguração das no-

vas estruturas é janeiro de 2020, jus-

tamente quando a Unidade de Santa 

Izabel do Oeste completará duas dé-

cadas de atividades, ressalta Jaílson. 

Dias atrás, o presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, esteve no município para 

ver o andamento dos trabalhos. Dilvo 

se encontrou com cooperados e auto-

ridades e então recepcionou a todos 

em confraternização.

INVESTIMENTOS AMPLIAM E 
MODERNIZAM UNIDADE

O investimento nas 
novas estruturas chega 
a R$ 20 milhões

Confraternização entre diretores e cooperados 
da região de Santa Izabel do Oeste

Visita ao canteiro de obras. Previsão é 
de a obra ficar pronta em janeiro

SANTA IZABEL DO OESTE
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ARTIGO

TRICLON®, NOVA FERRAMENTA 
AO MANEJO DA BUVA
Por Éder Blainski

A buva (Conyza bonariensis) é uma es-

pécie de planta daninha nativa da América 

do Sul com frequente ocorrência na Ar-

gentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. É uma 

planta anual que se reproduz por sementes, 

podendo produzir até 200 mil sementes por 

planta em condições ambientais favoráveis 

(WU E WALHER, 2006). Sua germinação, 

geralmente, ocorre no outono/inverno, com 

encerramento do ciclo no verão, caracteri-

zando-se assim como uma planta daninha 

de inverno e verão. Nas regiões Sul do Brasil, 

mais precisamente Paraná e Rio Grande do 

Sul, a buva se apresenta como importante 

planta daninha por infestar lavouras de tri-

go, soja, milho e ser a principal planta dani-

nha no período de entressafra.

Os primeiros relatos de buva resistente 

no Brasil, neste caso ao herbicida glifosato, 

foram constatados no Rio Grande do Sul e 

no Oeste do Paraná (VARGAS et al., 2007). 

Populações de plantas daninhas resisten-

tes a herbicidas são selecionadas devido às 

aplicações repetidas de herbicidas com o 

mesmo mecanismo de ação. Nesse caso, a 

introdução da tecnologia Roundup Ready® 

intensificou as aplicações do glifosato pelo 

fato de permitir o uso desse herbicida para o 

controle de plantas daninhas em pós-emer-

gência da cultura da soja. Assim, juntamen-

te com aumento do número de aplicação, 

ocorreu uma maior pressão de seleção de 

plantas daninhas resistente e, como conse-

quência da adoção dessa tecnologia, popu-

lações de buva resistente ao glifosato foram 

selecionadas.

A estratégia adotada para o controle 

dessas populações foi a utilização de outros 

herbicidas em mistura com glifosato, com 

destaque para o 2,4-D. Entretanto, para se 

obter controle satisfatório e economica-

mente viável, as aplicações devem ser rea-

lizadas antes que a buva ultrapasse o está-

dio de 16 centímetros de altura. No caso de 

Assunto foi apresentado a cooperados da Coopavel 
em Cascavel e Capitão Leônidas Marques

plantas com estádios mais desenvol-

vidos, as opções de controle se tornam 

mais caras e podendo em alguns casos 

não proporcionar controles eficientes 

(BLAINSKI et al., 2009).

Portanto, para que se tenha um 

excelente controle dispondo de menos 

recursos financeiros no manejo de pré-

-semeadura da soja, é importante ga-

rantir com que a buva se apresente em 

estádio semelhante ou inferior a 16 cm, 

no momento da dessecação. Porém, a 

ausência de manejo no período de en-

tressafra na região Sul do Brasil tem 

permitido com que a buva esteja com 

porte elevado no momento da desseca-

ção, proporcionando, dessa forma, um 

controle ineficaz além de ser obser-

vado em muitos casos problemas de 

rebrotes após a semeadura da cultura 

da soja. Cabe ressaltar, que o rebrote de 

buva devido ao mal manejo pode cau-

sar prejuízos significativos à cultura da 

soja. Trabalhos realizados pela Terra 

Paraná Pesquisa e Treinamento Agrí-

cola Ltda., tem demonstrado que ape-

nas 1,26 rebrotes de buva por m2 pode 

causar redução de 10,60 sacas ha-1 na 

produtividade de grãos de soja (dados 

não publicados).

O problema da resistência de buva 

a herbicidas vem aumentando de uma 

forma muito rápida e, atualmente, te-

mos biótipos resistentes ao glifosato 

(EPSPs); clorimuron (ALS); 2,4-D (Au-

xina); paraquat (FSI); diuron (FSII) e 

saflufenacil (PPO). Em alguns casos é 

comum encontrar biótipos com resis-

tência múltipla aos herbicidas glifosa-

to e clorimuron (http://www.weeds-

cience.com). 

Na última safra (2017/2018), a falta 

de controle de buva foi muito expressi-

va no Paraná, principalmente no Oeste 

de Mato Grosso do Sul e algumas regi-

ões do estado de São Paulo. Isso ocor-

reu pelo uso em larga escala de glifosa-

to e 2,4-D pelos sojicultores no manejo 

de dessecação, basicamente por dois 

motivos, falta de percepção e informa-

ção dos agricultores do problema da 

resistência de buva ao 2,4-D e ainda a 

falta de opção de um herbicida eficien-

te e com registro para o alvo disponível 

no mercado. Além disso, em condições 

de campo, é difícil para o produtor per-

ceber o problema antes dos biótipos 

resistentes atingir pelo menos 30% 

de frequência na população. Até esse 

nível, associa-se a falta de controle a 

condições meteorológicas adversas ao 

bom funcionamento dos produtos.

No que se refere à resistência de 

buva ao herbicida 2,4-D, existe uma 

peculiaridade muito interessante e de 

fácil percepção. Algumas plantas apre-

sentam sintoma de rápida necrose (Fi-

gura 2) logo após a aplicação de 2,4-D, 

na qual, em determinadas situações, 

essa necrose se torna perceptível após 

4 horas da aplicação. Essa necrose pre-

judica a translocação de 2,4-D nas plan-

tas e também a de outros produtos em 

associação, visto que 2,4-D é um herbi-

cida sistêmico e precisa ser transloca-

do dentro da planta para que seu efeito 

tóxico seja pronunciado plenamente. 

Dessa forma, as plantas tratadas com 

2,4-D acabam rebrotando entorno de 

28 a 42 dias após a aplicação, causando, 

posteriormente, danos significativos 

na cultura da soja.

Nesse sentido, o herbicida Triclon® 

(triclopir-butotilico) tem-se apresenta-

do como nova opção eficiente para o 

manejo de biótipos de buva resistente 

a herbicidas. Conforme demonstrado 

na Tabela 1, pode-se observar que Tri-

clon® a partir da dose de 1500 mL p.c. 

ha-1, atingiu eficiência igual ou acima 

de 97,50% na avaliação realizada aos 60 

dias após a aplicação, ao passo que, o 

2,4-D na dose de 1500 mL p.c. ha-1, apre-

sentou apenas 65% de eficiência. Cabe 

destacar que Triclon® pertence ao gru-

po de herbicidas classificados como 

mimetizadores de auxina. É sistêmico 

e apresenta controle lento até aos 30 

dias após a sua aplicação e, a partir de 

então, ocorre melhora expressiva em 

sua performance.

Contudo, visto a rapidez com que 

biótipos de buva resistente a herbici-

das são selecionados nos últimos dez 

anos é de extrema importância a rota-

ção de herbicidas com mecanismo de 

ação diferente no seu manejo, a fim de 

mitigar a seleção de plantas resisten-

tes, uma vez que estamos ficando cada 

vez com menos opções eficientes.

*Msc. Éder Blainski
Pesquisador na empresa 

Terra Panará Pesquisa e Treinamento Agrícola.
Sede Empresa: Assis Chateaubriand-PR
E-mail: eder@terraparanapesquisa.com.br
Fone: (44) 9 9918-3033
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COOPAVEL/JAPÃO

UMA RELAÇÃO CONSTRUÍDA 
PELO TRABALHO E CONFIANÇA

COOPAVEL VENCE PRÊMIO 
OCEPAR DE JORNALISMO

CIVISMO

Há mais de 20 anos a Coopavel man-

tém relações com alguns dos mais ex-

pressivos grupos empresariais das áre-

as de alimentos e proteínas do Japão. 

Uma fatia considerável de tudo o que a 

cooperativa produz e exporta vai para 

o mercado japonês, que então ganha o 

país pelas mãos da Kanematsu e da Ni-

chirei. “Essa é uma relação de mais de 

duas décadas alicerçada no diálogo, na 

confiança e na qualidade dos produtos 

que compramos”, diz o presidente da 

Kanematsu Kaoru Tanigawa.

Diretores da Coopavel recepciona-

ram na primeira semana de agosto co-

mitiva formada por nove diretores das 

duas empresas. Eles vieram a Cascavel 

para conhecer os processos industriais 

da Friaves (Frigorífico de Aves Coopa-

vel) e entender melhor a dinâmica do 

agronegócio brasileiro. O presidente 

Dilvo Grolli, ao lado de gerentes das áre-

as de fomento avícola, suínos, rações e 

frigorífico, repassou informações sobre 

o desempenho agropecuário, meio am-

biente e sustentabilidade e do clima de 

otimismo com o novo governo.

A produtividade das principais 

commodities, como soja e milho, cresce 

em média 3% ao ano, proporção muito 

maior ante a expansão de novas áreas 

de lavoura. Dilvo citou que 41% do terri-

tório brasileiro é formado pela Amazô-

nia, que 13% pertencem a povos indíge-

nas e que reservas por todo o território 

fazem do Brasil o país mais preservado 

do mundo. “Atualmente, 61% dos 853 

milhões de hectares que formam nosso 

país estão protegidos”. O presidente cita 

que a preocupação das indústrias, da 

Coopavel e dos agropecuaristas é pro-

duzir com sustentabilidade. 

O jornalista Jean Paterno, da Co-

opavel, foi o vencedor do 13º Prêmio 

Ocepar de Jornalismo na categoria 

Mídia Cooperativa. Trinta trabalhos 

foram inscritos (de um total de 130 de 

todo o concurso) nessa modalidade 

e três foram para a finalíssima. Jean 

conquistou o primeiro lugar com re-

portagem sobre a história da Carpil, 

cooperativa de Alagoas que há 22 

anos visita e busca subsídios no Show 

Rural Coopavel. A jornada de inter-

cooperação promove transformações 

profundas em Alagoas e estados do 

Nordeste. O prêmio ao vencedor foi 

entregue pelo vice-governador Darci 

Piana, pelo presidente da Ocepar, José 

Roberto Ricken, e pelo presidente da 

Frimesa, Valter Vanzella. Na imagem, 

Vanzella, Jean, Piana e Ricken.

Como ocorre todos os anos, a Coopa-

vel Cooperativa Agroindustrial também 

foi representada no desfile cívico-mili-

tar de Sete de Setembro. “Participar é 

poder expressar nosso carinho e res-

peito à nossa pátria e também exercer 

nosso senso de responsabilidade cívica 

e cidadã”, diz o coordenador da Unicoop 

(Universidade Coopavel), Antonio Au-

gusto Putini.

Comitiva japonesa conheceu 
estrutura e processos do 
frigorífico de aves
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COOPAVEL/JAPÃO

Com mais de 5,5 mil cooperados e 

quase 6 mil colaboradores, a Coopavel 

tem a qualidade do que leva à mesa do 

consumidor como um dos seus com-

promissos mais fortes. “As mais rigo-

rosas recomendações sanitárias, de 

segurança no local de trabalho e de 

respeito ao meio ambiente são obser-

vadas”, afirma Dilvo Grolli, citando que 

a tecnologia e a inovação são aliadas 

indispensáveis diante do desafio de au-

mentar consideravelmente a produção 

para alimentar a população mundial 

que deverá chegar a nove bilhões de 

pessoas em 2030.

Para o diretor da Nichirei, Yukio 

Togashi, a parceria com a Coopavel 

mostra a força do trabalho e a determi-

nação em observar rigorosos critérios 

de qualidade. “Esses são aspectos que 

consideramos muito e estamos felizes 

em ser parceiros da cooperativa há 

tantos anos”. Yukio Togashi informa 

que o consumidor japonês é muito exi-

gente e que a qualidade dos produtos 

da Coopavel atende a essa expectativa. 
A Kanematsu foi fundada por Fusajiro Kanematsu em Kobe, em 1889. Em 1918, com o crescimento do negócio 

a companhia foi reorganizada e passou a se chamar Kanematsu Shoten Company. Ela atua em vários setores, 

como metalmecânica, grãos, carnes, tecnologia, logística e até na fabricação de turbinas para aviões. Ela é a 

terceira maior compradora de carnes do Japão e tem há 23 anos parceria com a Coopavel, que é a principal 

fornecedora brasileira de carne de frango para o grupo. Com sede em Tóquio, o faturamento anual da Kane-

matsu é superior a US$ 10 bilhões.

Fundada em dezembro de 1942, a Nichirei Corporation é uma das maiores e mais destacadas produtoras de 

alimentos e congelados do Japão. Com sede em Chuo, Tóquio, ela é líder em armazenagem em câmaras frigo-

ríficas. O Grupo Nichirei consiste da Nichirei Corporation e tem mais de 70 subsidiárias e 14 afiliadas.

O foco principal são os alimentos processados, produtos da fauna marinha, bovina e avícola, logística de 

baixa temperatura e bens imóveis.  A rede do grupo é única na indústria alimentícia voltada para o segmento 

doméstico: abrange todas as etapas, da obtenção das matérias-primas ao processamento e distribuição.

O Oeste do Paraná está entre as 

regiões de maior produtividade de 

grãos e de produção de proteínas do 

País. Uma das principais ferramen-

tas de disseminação de novos co-

nhecimentos para o campo é o Show 

Rural Coopavel, que em fevereiro de 

2020 realizará a sua 32ª edição. “É um 

evento técnico de alto nível, que rece-

be caravanas de todo o mundo e que 

tem a produtividade, a tecnologia e a 

sustentabilidade como alicerces”, res-

salta Dilvo. 

A comitiva japonesa também fez 

uma visita dirigida ao frigorífico de 

aves e pôde sanar dúvidas em con-

versas com os gerentes dos frigorífi-

cos Nelson Irineu Simon, de Fomento 

Avícola Eduardo Leffer e de Rações, 

Jurandir de Mattos.QUALIDADE

SHOW RURAL

QUEM VEIO

A KANEMATSU

A NICHIREI

Diretores da Nichirei e 
Kanematsu em encontro com 
gerentes e o presidente da 
Coopavel

Comitiva e diretores da 
Coopavel com as cores do FC 
Cascavel

Sr. Yoshifumi Kaneko
Presidente da Nichirei

Sr. Kaoru Tanigawa
Presidente da Kanematsu

Sr. Yukio Togashi
Diretor Nichirei

Sr. Masayuki Hamasaki
Diretor Kanematsu

Sr. Norio Arai
GM Kanematsu

Sr. Shinjiro Ozawa
Gerente

Sra. Ai Nakajima
Comercial

Sr. Fábio Miyazaki
GM

Sr. Eduardo Tsuchiya
Comercial
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MISSÃO TÉCNICA

A área agricultável chinesa é de 130 

milhões de hectares. São 24 milhões de 

hectares dedicados ao trigo na região 

central do país, com produtividade de 

5,4 toneladas por hectare. Das safras do 

grão, 80% são para consumo humano. 

Para fazer frente à demanda, a importa-

ção média é de 3 milhões de toneladas/

ano. Há política de cotas que limita a 

importação ao máximo de 9 milhões de 

toneladas. O milho é produzido no Nor-

deste e Centro da China. Atualmente 

são 42 milhões dedicados à cultura com 

produtividade de 6 toneladas/hectare. 

A produção é de 260 milhões de tonela-

das e a cota máxima de importação do 

cereal é de 7,2 milhões de toneladas.

A comitiva brasileira ficou atenta a 

uma informação em particular sobre o 

milho. Existe obrigatoriedade de adição 

de etanol à gasolina, o que demandará 

mais milho. Se todas as 23 províncias 

fizerem adição de 10%, então os chine-

ses terão de produzir ou importar 13 

milhões de toneladas de etanol, o que 

equivale a cerca de 40 milhões de tone-

ladas de milho. Somente na região do 

rio Amarelo é possível colher duas sa-

fras por ano, de trigo e milho. Fatores 

climáticos, como as baixas temperatu-

ras, e geográficos, inibem a atividade 

em outras. O consumo per capita anual 

é de 565,1 quilos de vegetais, de 180,4 

quilos de frutas, de 9,2 quilos de açúcar 

e de 23,3 quilos de óleo vegetal.  

Cultura comum no Nordeste e Sul 

do país, o arroz tem produção anual 

de 200 milhões de toneladas. A Chi-

na era exportadora do grão até 2011 

e atualmente importa, em média, 1 

milhão de toneladas por ano. A área 

dedicada à soja vem caindo – hoje são 

9 milhões de hectares. O governo ado-

tou a política de produção de outros 

cereais, e embora produza 50 milhões 

de toneladas/ano importa grande 

parte da oleaginosa que consome. O 

leite é produzido em sistema de con-

finamento de olho em escala. Mesmo 

com 30 milhões de toneladas anuais, 

os chineses importam 2,3 milhões de 

toneladas de leite in natura, leite em 

pó e iogurte da Nova Zelândia, Esta-

dos Unidos, Alemanha e Austrália.

A CHINA, SUAS POSSIBILIDADES 
E POTENCIALIDADES

PRODUÇÃO

País milenar de 1,4 bilhão de 
habitantes tem algumas das 
cidades mais modernas do mundo, 
como a capital financeira Shangai, 
que tem mais de 20 milhões de 
habitantes

A comitiva de brasileiros que 
integrou o grupo formado pela 
Basf

A China é um país surpreendente e de 

incontáveis possibilidades. Milenar e com 1,4 

bilhão de habitantes, o país desperta olha-

res e interesses em todo o mundo. A maior 

potência econômica da atualidade é um hí-

brido de elevado desempenho. O comando 

do país é socialista e sua economia pratica 

o que há de mais sofisticado no método de 

mercado liberal. O resultado é um país de 

números astronômicos, que cresce e se mo-

derniza a um ritmo alucinante e que costura 

alianças estratégicas em todo o globo.

Para entender melhor o que o país, 

as transformações que experimenta e as 

possibilidades que oferece para o agro-

negócio brasileiro, a Basf organizou dias 

atrás viagem técnica com a participa-

ção de presidentes, vices e superinten-

dentes de 27 das maiores cooperativas 

nacionais. A Coopavel foi representada 

pelo vice-presidente Jeomar Trivilin, que 

se diz impressionado com o que viu: “É 

organizada, moderna e se movimenta a 

uma velocidade espantosa. A China mos-

tra que não há mais espaço para o ama-

dorismo no mundo pós-moderno e mui-

to menos margem para ficar esperando 

as oportunidades aparecerem. Lá, eles 

fazem acontecer”.

Os indicadores colhidos durante a 

viagem e especialmente compilados e com-

partilhados com os membros da missão lan-

çam luz e desvendam o dragão vermelho. O 

PIB nominal chinês é de US$ 14,2 trilhões, 

quase cinco vezes maior que o brasileiro. A 

renda per capita é de US$ 8,8 mil, ou R$ 35,2 

mil considerando o câmbio do dólar a R$ 4. 

Há cinco anos, a taxa de crescimento che-

gou a bater em 10% ao ano e segue alta, com 

previsão de 6,4% para 2019. Com taxa de de-

semprego de 3,7% da população economica-

mente ativa, na China a expectativa de vida é 

semelhante à brasileira, de 77 anos.

A taxa de alfabetização é de 95% e a área 

territorial tem 9,6 milhões de quilômetros 

quadrados, o que faz dele o terceiro país em 

extensão territorial do planeta. Ao contrário 

de outras nações desenvolvidas, lá 47% da 

população (cerca de 650 milhões de pessoas) 

ainda vivem no campo. A área agricultável 

per capita é de apenas 0,10 hectare. Devido 

ao regime de governo, 90% das terras são 

trabalhadas por contratos de concessão 

fornecidos pelo governo e 10% são fazen-

das públicas de produção coletiva. As 

menores têm 0,5 hectare e as maiores 5 

hectares. No Sul, as propriedades têm 50 

e no Norte até 200 hectares.
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O segmento de proteínas recebeu 

destaque especial da comitiva brasilei-

ra durante sua permanência na China 

justamente pelos números das impor-

tações atuais e do que o país pode repre-

sentar ao setor. Mesmo com os avanços 

recentes, 70% das criações de suínos 

são mantidas por pequenos produtores. 

A peste suína dizimou cerca de 30% do 

rebanho e a expectativa é que a recu-

peração da atividade vá demorar pelo 

menos três anos. O Brasil é o grande 

parceiro no fornecimento de carne de 

frango com 84% total, ou 500 mil tone-

ladas anualmente adquiridas. Com 152 

mil toneladas exportadas, o Brasil res-

ponde por 30% da carne bovina compra-

da pelos chineses.

A abertura do país provocou inú-

meros fenômenos novos no gigante 

asiático. Um deles foi a mudança de 

status de exportador para importa-

dor de produtos agrícolas. Atualmen-

te, os chineses compram perto de 100 

milhões de toneladas de soja, 8 mi-

lhões de toneladas de óleo por ano, 

2,6 milhões de toneladas de açúcar, 

2,3 milhões de toneladas de lácteos, 

1,6 milhão de toneladas de algodão e 

600 mil toneladas de etanol. Para pro-

duzir e fazer frente a essas demandas 

que se transformam em importação, a 

China precisaria de mais 72 milhões 

de hectares dedicados a plantios.

Os brasileiros também tiveram 

contato com o modelo cooperativis-

ta chinês. Eles estiveram na Shinong, 

que tem 365 cooperados e está em 

atividade há 11 anos. A abrangência 

ocorre em 600 hectares de grãos e 500 

CARNES

IMPORTAÇÕES

OPORTUNIDADES

MISSÃO TÉCNICA

de frutas. O faturamento anual che-

ga a R$ 32 milhões. O grupo também 

esteve em um complexo de fazendas 

estatais de cultivo coletivo. Uma de-

las compreende área de dois mil hec-

tares e é composta por 300 famílias. 

Noventa por certo é ocupada por mi-

lho e o restante por soja. Cooperativas 

de produtores podem ser formadas a 

partir da junção de 5 famílias. Devido 

ao elevado preço das máquinas e im-

plementos, a alternativa é o aluguel. 

Investimentos em novas tecnologias 
devem elevar a produtividade de 
grãos e carnes na China

Abertura de novos mercados para
produtos naturais, como sucos,
frutas, carnes e produtos aquáticos

Possibilidades de estreitar ainda 
mais relacionamentos entre 
fornecedores e clientes

Tendência de aumento na demanda por 
produtos importados ainda de melhor 
qualidade

O vice-presidente da Coopavel que 
integrou a comitiva, Jeomar Trivilin

Uma das paradas da missão técnica foi em 
fazenda de produção de leite de camelo

Em algumas regiões, produções 
são altamente tecnificadas

A tecnologia é forte aliada também 
na produção de flores ornamentais
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A Fundação Cargill acaba de ser par-

ceira da Unicoop (Universidade Coopavel) 

em ações de voluntariado. Na primeira, a 

Fundação fez a doação de dois mil livros 

da Oficina da Horta, que ensina a estru-

turar e a montar uma horta. Foi feito trei-

namento do professor Antonio Augusto 

Putini para que, com essas informações, 

possa multiplicar os conteúdos da oficina 

em projeto de incentivo à permanência no 

campo que a Coopavel mantém há anos.

Em outra parceria, a Fundação Car-

gill fez o repasse de 17 CPUs e 29 note-

books, totalizando 46 máquinas. Esse 

material todo vai ser empregado pela 

Unicoop no programa Herdeiros do 

Campo, que é realizado em parceria com 

o Senar, o Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Rural. A Fundação Cargill é uma 

instituição que tem como foco a promo-

ção da alimentação segura, sustentável 

e acessível.

Há 46 anos, a Fundação Cargill tem 

sido um agente transformador nas co-

munidades e causas em que atua. Seu 

foco de atuação está voltado à promo-

ção da alimentação segura, sustentá-

vel e acessível. Em 2018, a Fundação 

Cargill desenvolveu e apoiou 31 proje-

tos em 59 municípios, além de fomen-

tar o trabalho de 61 comitês de volun-

tariado corporativo. Com a ajuda de 

1.051 voluntários, a instituição benefi-

ciou 53.922 pessoas.

VALOR AO VOLUNTARIADO

AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO
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A Coopavel Cooperativa Agroin-

dustrial subiu 15 posições entre as 

mil maiores empresas do Brasil se-

gundo ranking anual divulgado pelo 

Valor Econômico, um dos principais 

jornais especializados em econo-

mia no mundo. O Valor 1000, que 

informa as mil maiores empresas 

brasileiras, acaba de ser divulgado 

e trouxe dados dos mais relevantes 

ao Paraná. 

O setor cooperativista aparece com 

força no levantamento do Valor Econô-

mico. No total, 49 foram listadas – 16 

do Paraná. Em sua 19ª edição, o Valor 

Mil alcança um universo de três mil 

empresas. Elas são convidadas a parti-

cipar e, precisam, para se integrar aos 

critérios do concurso apresentar suas 

demonstrações financeiras e preen-

cher questionários.

Os coordenadores do estudo infor-

mam que oito indicadores são analisa-

dos para definir o ranking das mil maio-

res. São eles: receita líquida, margem 

Ebitda, giro do ativo, margem de ativi-

dade, rentabilidade, cobertura de juros, 

liquidez corrente e crescimento susten-

tável. O critério com mais importância 

é a receita líquida, observada segundo 

a margem Ebitda e rentabilidade do pa-

trimônio. Na margem Ebitda, a Coopa-

vel aparece na décima colocação.

O diretor-presidente do Conse-

lho de Administração da Coopavel 

Cooperativa Agroindustrial, Dilvo 

Grolli, informa que o resultado do 

Valor Mil do Valor Econômico preci-

sa ser comemorado, porque destaca 

a seriedade, o profissionalismo e a 

dedicação de todos que constroem a 

história da Coopavel.

ENTRE AS MAIORES 
EMPRESAS DO BRASIL

VALOR MIL

Com 5,5 mil cooperados e seis mil 
colaboradores, Coopavel está entre as 
mil maiores empresas do País

MAIORES E MELHORES

COOPAVEL SOBE 
36 POSIÇÕES NO RANKING 
ELABORADO PELA EXAME

A Coopavel Cooperativa Agroin-

dustrial é um dos destaques parana-

enses da recente edição da Maiores 

& Melhores da Revista Exame, pu-

blicação especializada do Grupo 

Abril. A revista traz anualmente 

um dos estudos técnicos mais 

aguardados pelo segmento pro-

dutivo nacional justamente por 

informar os números que mos-

tram o desempenho e os resul-

tados das mil maiores empresas 

brasileiras. 

A edição deste mês de setem-

bro dá ênfase ao ranking das 500 

e das 1.000 maiores empresas 

nacionais e entre as cooperati-

vas da região Oeste do Paraná 

a Coopavel aparece com o me-

lhor desempenho em avanço no 

ranking. Em 2017, ela era a 341ª 

maior empresa do País e agora, 

em levantamento que considera 

os resultados de 2018, a Coopavel 

aparece na posição 305, um salto 

de 36 colocações.

O faturamento da Coopavel no 

exercício foi de R$ 2,54 bilhões, 

crescimento de 15% na compara-

ção com o ano anterior. Segundo 

a Revista Exame, as 500 maiores 

empresas, juntas, responderam 

em 2018 por faturamento de 810 

bilhões de dólares, avanço de 9% 

ante o exercício financeiro ante-

rior. A Petrobras aparece na pri-

meira colocação, com expansão 

de 19% e faturamento em 2018 que 

somou R$ 285,7 bilhões.

De acordo com o presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli, a coo-

perativa teve desempenho exce-

lente em 2018, comprovado na 

recente edição da Revista Exame. 

“Mesmo em um ano de grandes 

dificuldades, crescemos 36 posi-

ções no ranking. E isso represen-

ta um marco histórico para uma 

cooperativa que cresce e se con-

solida com todas as suas estru-

turas próprias, com diversifica-

ção de produção, entre insumos, 

grãos, carnes e agroindústrias”.

Dilvo afirma que a Coopavel 

dá uma resposta ao PIB da região 

Oeste do Paraná, agregando valor 

a todos os produtos recebidos. 

“Nossa cooperativa industrializa 

90% de toda a produção recebida 

de seus associados. E para este 

exercício de 2019, teremos fatu-

ramento de R$ 2,75 bilhões, cor-

respondendo a um crescimento 

de 10% no ano, superior em dez 

vezes à expansão do PIB brasi-

leiro no mesmo período, que será 

em torno de 1%.

O presidente da Coopavel lembra 

que 2018 foi um ano difícil para o setor 

de carnes, mas ressalta que a diversi-

ficação da Coopavel fez com que o de-

sempenho surpreendesse os analistas 

de mercado. As outras cooperativas 

que atuam na região Oeste também 

melhoraram suas posições no ranking 

da Exame, na comparação entre 2018 e 

2017. A C.Vale subiu da colocação nove 

posições, a Lar 17, a Copacol nove e a 

Copagril avançou 12. E a Coopavel, se-

gundo o mesmo levantamento, saltou 

36 colocações no ranking.

EXCELENTE
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A Primato Cooperativa Agroindus-

trial, de Toledo, foi uma das vencedoras 

da edição de 2019 do Quem é Quem, 

prêmio organizado pela Gessulli Agri-

business, empresa da área de comuni-

cação especializada em agronegócio. O 

anúncio dos campeões ocorreu duran-

te a AveSui EuroTier South America 

2019, ocorrida em Medianeira. A Pri-

mato venceu na categoria Varejo com 

embalagens de cortes de frango.

A linha de cortes de frango congela-

dos é uma parceria inédita de intercoo-

peração entre a Primato e a Coopavel, 

que teve início em novembro de 2018, 

e foi lançada em março último. “Cada 

cooperativa faz aquilo que tem de me-

lhor. A Coopavel, com o abate e indus-

trialização, e a Primato, com a marca e 

a comercialização em sua rede de su-

permercados. Estamos tendo excelen-

tes resultados e aceitação pelo público, 

algo que certifica a parceria”, enfatizou 

o encarregado de Marketing e Comuni-

cação da Primato, Thiago Renner. “Ser 

contemplado com esse prêmio nos dá a 

certeza que o trabalho está no caminho 

certo e queremos agradecer a todos os 

envolvidos no projeto, afinal, essa é 

uma vitória da intercooperação”, res-

salta Thiago.

“Sem dúvida, é um momento 

muito especial para todos nós da Pri-

mato, afinal, este é um projeto basea-

do na intercooperação entre pessoas 

e cooperativas”, diz o presidente da 

Primato, Ilmo Werle Welter, que se-

guiu: “Além da importância do reco-

nhecimento das iniciativas que são 

desenvolvidas, receber um prêmio 

em um evento onde reúne as prin-

cipais cooperativas e empresas do 

segmento são reconhecidas é uma 

honra e um grande incentivo para 

continuarmos investindo em qualifi-

cação, infraestrutura, tecnologia, ca-

pacitação de colaboradores e coope-

rados, para que a evolução seja uma 

constante”, afirma Ilmo.

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, ficou feliz em saber do resultado 

que ressalta a importância da parceria 

firmada com a Primato. “É muito bom 

perceber que a intercooperação tem al-

cance e resultados tão expressivos em 

favor dos cooperados e da comunida-

de. Parabéns a todos que fazem da Pri-

mato um modelo de cooperativismo 

moderno e de resultados”.

PESSOAS E COOPERATIVAS

UM PRÊMIO QUE ENALTECE 
A INTERCOOPERAÇÃO

PERFORMANCE

DOZE CATEGORIAS

Doze foram as categorias do 

Prêmio Quem é Quem 2019: Ca-

tegoria econômico-financeiro, 

responsabilidade social, respon-

sabilidade ambiental, sustenta-

bilidade, assistência técnica, ges-

tão operacional agroindústria, 

melhor cooperado aves, melhor 

cooperado suínos, mulher coope-

rada, inovação, varejo, biomassa 

e bioenergia.

PRIMATO E COOPAVEL

Acaba de ser divulgado um dos 

principais rankings brasileiros 

que aferem a qualidade e a gestão 

de empresas de cerca de 30 seg-

mentos produtivos. A Coopavel foi 

eleita a terceira melhor do Brasil 

no setor Cooperativas. O levanta-

mento é feito por especialistas e 

aponta quais são as mil maiores 

companhias e empresas líderes em 

segmentos com as melhores prá-

ticas de gestão. A Dinheiro é uma 

das mais respeitadas publicações 

especializadas do País. Ela perten-

ce à Editora Três que, entre outros 

veículos, publica a revista IstoÉ.

A Coopavel ficou na terceira co-

locação devido à soma de seus resul-

tados em cinco áreas. A melhor posi-

ção foi o segundo lugar na categoria 

Recursos Humanos. A cooperativa 

ficou em terceiro em Sustentabili-

dade Financeira, Inovação e Quali-

dade, Responsabilidade Social e Go-

vernança Corporativa. O ranking da 

Dinheiro considera indicadores de 

sustentabilidade financeira, gover-

nança corporativa, responsabilidade 

social, recursos humanos, inovação e 

qualidade. 

O estudo é anual e é considerado 

o guia ideal para empresários, exe-

cutivos e investidores interessados 

em encontrar os melhores negócios. 

O presidente do Conselho de Admi-

nistração da Coopavel, Dilvo Grolli, 

informa que a colocação divulgada 

pela Revista Dinheiro é recebida com 

orgulho por todos que constroem a 

história da cooperativa. “Nossa prio-

ridade é trabalhar com dedicação, de 

forma estratégica e potencializando 

resultados. Damos a devida aten-

ção também a questões ambientais, 

tecnológicas e de sustentabilidade. 

Reconhecimentos como esse mos-

tram que estamos no caminho cer-

to”, afirma Dilvo.

REVISTA DINHEIRO ELEGE A COOPAVEL
A 3ª MELHOR COOPERATIVA DO BRASIL

Historicamente, a Coopavel aparece nos mais diferentes rankings bra-

sileiros que medem a qualidade e a performance das empresas nacionais. 

Um dos prêmios recentes que a cooperativa trata com mais carinho foi 

conquistado em 2018, e confirmado pelo Anuário Brasileiro do Cooperati-

vismo, da MundoCoop. Esse estudo elegeu a Unicoop, a Universidade Coo-

pavel, como a melhor prática brasileira no quinto princípio cooperativista, 

que trata sobre formação, informação e educação aos produtores rurais e 

às suas famílias.

Por meio da Unicoop, além de compartilhar informações para que o co-

operado e a sua família vivam melhor, leva-se mais prosperidade, perspec-

tivas e felicidade ao campo. A oferta de cursos, treinamentos e palestrantes 

é uma constante na Universidade, que foi oficialmente criada no ano 2000. 

O estado do Paraná conta com 220 cooperativas e apenas a Coopavel apare-

ceu entre as vencedoras do ranking da Mundocoop em 2018.

QUINTO PRINCÍPIO

Fundada em dezembro de 1970, 
a Coopavel é destaque em ranking 
de publicação especializada
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SHOW RURAL 2020

NOVAS ESTRUTURAS PARA MAIOR 
CONFORTO DOS VISITANTES

REFORÇO À ÁREA DA ALIMENTAÇÃO

O Show Rural Coopavel é uma for-

ça em movimento. Para apresentar 

tendências e novidades das mais re-

levantes do agronegócio no mundo, o 

evento precisa estar sempre conectado 

ao novo e estruturado para bem recep-

cionar agricultores, técnicos, diretores 

de grandes empresas e líderes dos mais 

diversos segmentos produtivos, repre-

sentativos e políticos. E os preparativos 

para a edição de 2020 estão acelerados. 

“Tudo o que fazemos é para dar a me-

lhor resposta possível a quem frequen-

ta uma mostra fortemente conectada à 

pesquisa, à tecnologia e à inovação”, diz 

o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

A área que desde 1989 abriga o Show 

Rural Coopavel é uma espécie de cantei-

ro de obras permanente. Toda a estrutu-

ra já construída precisa de manutenção 

e melhorias, e novas, segundo as de-

mandas anualmente apresentadas, são 

construídas no parque para permitir a 

realização sem qualquer transtorno ou 

atropelo. Uma das principais novidades 

será um espaço físico de dois mil metros 

quadrados em construção ao lado da 

área administrativa e que será conheci-

da como a nova casa do cooperativismo 

no Estado. Construído em parceria com 

a Ocepar, o ambiente já chamado de Pa-

raná Cooperativo vai abrir espaço para 

que as cooperativas do sistema também 

participem ativamente desse que é um 

dos três maiores eventos do agronegó-

cio do mundo.

Estão adiantadas também as me-

lhorias na estrutura que abriga o setor 

pecuário. O espaço destinado à comer-

cialização de animais será totalmente 

coberto, oferecendo mais conforto aos 

animais e mais comodidade a todos 

que frequentarem e trabalharem nesse 

local, diz o coordenador geral do Show 

Rural Coopavel, Rogério Rizzardi. A 

fachada também vai ser realçada. O 

evento que há 31 anos ocorre em Cas-

cavel costuma sair na frente quando o 

assunto é a qualidade da estrutura de 

visitação colocada à disposição das 

centenas de milhares de pessoas que 

passam pelo local. Por isso, haverá 

avanços na estrutura de ruas que cor-

tam o parque.

Rizzardi informa que algumas ruas 

terão a sua largura ampliada de três 

para cinco metros, que outras recebe-

rão pavimentação e outras ainda serão 

integradas ao sistema de cobertura, que 

protege os visitantes do sol e da chuva. 

A 32ª edição trará novidades também 

no setor de alimentação. O Show Rural 

Coopavel terá, de 3 a 7 de fevereiro de 

2020, mais de 600 expositores. “O ritmo 

de trabalho é intenso e estamos todos 

dedicados para fazer o melhor evento 

para você visitante, que entende que 

estar conectado às mudanças e às opor-

tunidades de um novo tempo é funda-

mental”, diz o coordenador geral.

O número de visitantes do Show Rural 

Coopavel cresceu muito nos últimos anos 

e o avanço exige atenção contínua na ca-

pacidade de recepção da estrutura física 

disponível no parque. Para a 32ª edição, de 

3 a 7 de fevereiro e 2020, a área de alimen-

tação terá a incorporação de uma nova 

lanchonete, que servirá lanches, pizzas e 

refrigerantes.

Com a adição da nova lanchonete, os 

visitantes contarão com um restaurante 

com capacidade para servir 3,5 mil pesso-

as simultaneamente e quatro estruturas 

para lanches cuidadosamente posiciona-

das na área que anualmente recebe uma 

das três maiores mostras de tecnologias 

para o agronegócio do mundo. 

“O restaurante e as lanchonetes estão 

estrategicamente dispostas no parque, 

justamente para cobrir toda a extensão 

e atender aos visitantes”, diz o coordena-

dor-geral Rogério Rizzardi. As melhorias 

em equipamentos de recepção não pa-

ram, principalmente pelo fato de o parque 

onde ocorrer o evento estar a 15 quilôme-

tros do centro de Cascavel. “Como se trata 

de um evento de trabalho, os ambientes 

para refeições são simples, mas garantem 

tudo o que é preciso para bem atender o 

nosso público”, observa Rogério.

A edição mais recente do Show Rural 

Coopavel recebeu mais de 288 mil pesso-

as, contou com a presença de 520 exposi-

tores e movimentou mais de R$ 2 bilhões 

em negócios. Para o evento de fevereiro 

próximo serão mais de 550 expositores, 

com expectativa de visitantes superior a 

250 mil pessoas. A movimentação na área 

já é grande e fica maior à medida que a 

data de abertura se aproxima. No auge, 

são mais de quatro mil pessoas que traba-

lham e doam o seu talento para fazer do 

evento uma referência de organização e 

sucesso para o mundo.

Além de novas estruturas e melhorias em ruas e estacionamento, são 
mais de 30 barracões que precisam de manutenção no pré-evento
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Mais de 15 mil pessoas do Brasil e 

exterior participaram no fim de agosto, 

no Anhembi, em São Paulo, do maior 

evento nacional de avicultura e suino-

cultura. Organizado pela Associação 

Brasileira de Proteína Animal, o Siavs 

(Salão Internacional de Avicultura e 

Suinocultura) reuniu em um mesmo 

ambiente os nomes mais importantes 

da cadeia de proteínas que respon-

de por fatia considerável da balança 

comercial brasileira. A ministra da 

Agricultura, Tereza Cristina, e os go-

vernadores de São Paulo João Dória, do 

Paraná Ratinho Júnior, de Minas Ge-

rais Romeu Zema, do Espírito Santo 

Renato Casagrande, do Mato Grosso 

do Sul Reinaldo Azambuja e do Rio 

Grande do Sul Eduardo Leite, tam-

bém participaram.

O evento que reúne visitantes 

de mais de 50 países contou com 

mais de cem palestrantes, entre 

eles o presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, que apresentou um dos tópi-

cos do painel Caminhos da competi-

tividade brasileira. Com 40 anos de 

experiência no cotidiano cooperati-

vista, Dilvo apresentou um trabalho 

detalhado sobre grãos. Ele falou da 

produção nacional, do tamanho das 

áreas ocupadas por cultivos no País 

e produtividades e sobre perspec-

tivas para o setor diante dos atuais 

cenários mundiais. O presidente da 

Coopavel ressaltou a importância 

de eventos de disseminação de co-

nhecimentos técnicos e de tecnolo-

gias para o campo, como há 31 anos 

faz o Show Rural Coopavel.

O presidente da ABPA é o ex-mi-

nistro da Agricultura, Francisco Tur-

ra, que abordou sobre avanços que as 

atividades experimentam nos últi-

mos anos, dos desafios e também das 

oportunidades que batem à porta. “O 

Salão Internacional de Avicultura 

e Suinocultura é uma grande chan-

ce de colocar os grandes temas das 

cadeias de proteína na mesa e, por 

meio de análises e reflexões, encon-

trar os melhores caminhos para im-

pulsioná-las ainda mais”. Turra apro-

veitou a presença da ministra Tereza 

Cristina e entregou um documento 

da ABPA sobre a atualidade do setor. 

Ele também contém considerações 

e sugestões que, caso implementa-

das pelo governo, fortalecerão ainda 

mais a cadeia de carnes.

Um dos consensos extraídos durante o salão foi que, diante do crescimento da demanda mundial de carnes, o Brasil 

tem uma grande oportunidade em mãos.  “Nos reunimos para celebrar um setor vitorioso, que é sinônimo de desenvolvi-

mento. São quatro milhões de empregos diretos e indiretos, e mais de 160 países dos cinco continentes que recebem nossos 

produtos”, destacou Francisco Turra. O Siavs é apontado como fomentador do desenvolvimento técnico e conjuntural da 

avicultura e suinocultura no País.  Mais de 150 expositores, nacionais e estrangeiros, apresentaram novidades em inovações 

que podem contribuir ainda mais para o incremento do segmento das proteínas.

PESSOAS E COOPERATIVAS

SIAVS

UM PALCO PARA O MELHOR DA 
AVICULTURA E SUINOCULTURA

O evento aconteceu no Anhembi, um dos 
maiores espaços para convenções do País

Turra com a ministra Tereza 
Cristina e o governador João Dória

O presidente da Coopavel, 
Dilvo Grolli, falou de 
grãos em painel sobre 
competitividade

TECNOLOGIA

Uma arena para corrida, batalhas 

e test-drive de drones vai ser uma 

das atrações do Show Rural Digital, 

que terá a sua segunda edição duran-

te o 32º Show Rural Coopavel – 3 a 7 

de fevereiro de 2020, em Cascavel, no 

Oeste do Paraná. Equipes de várias 

regiões participarão dos eventos na 

arena e as competições poderão ser 

acompanhadas pelos visitantes que 

estiverem no parque.

O Show Rural Digital vai ocorrer 

na mesma localização da primeira 

edição, de fevereiro último. A dife-

rença é que o tamanho da área vai 

dobrar em relação à anterior. “Serão 

cinco mil metros quadrados cobertos, 

que abrigarão a vila startup, a arena 

hackathon, além de auditórios, estan-

des para empresas inovadoras e para 

cooperativas, lounges e ambientes de 

descanso”, diz o coordenador do SRD, 

José Rodrigues da Costa Neto.

A previsão é que mais de cem 

empresas inovadoras participem. 

“Estamos com contatos adiantados 

com muitas delas, bem como com 

CEOs de empresas que ajudam a 

mudar conceitos em todo o mundo. 

Teremos um grande evento”, afirma 

Neto. Outra atração importante e já 

confirmada é o Fórum de TI das Co-

operativas do Paraná, que também 

trará ao Show Rural Digital nomes 

de peso de empresas de tecnologia. 

O projeto estrutural do SRD já foi 

desenvolvido e aprovado pela dire-

toria da Coopavel.

ARENA PARA CORRIDA E 
BATALHAS DE DRONES 
VAI SER ATRAÇÃO DO 2º SRD

A estrutura do SRD será distribuída por 
cinco mil metros de área construída

A arena onde ocorrerão
as provas de drones
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SUINOCULTURA

Na suinocultura atual está-se buscando 

cada vez mais animais com maior ganho de 

peso e menor conversão alimentar e quando 

aumenta-se o peso deles surge um desafio 

maior no campo para o produtor. O manejo 

pré-abate é tão importante quanto todos os 

outros realizados durante o lote e às vezes 

não é dada tal importância acarretando, 

assim, perdas no transporte e frigorífico 

devido à mortalidade, lesões e qualidade da 

carne quando não realizado de maneira cor-

reta.     

O manejo pré-abate se inicia preparan-

do os animais na granja e abrange condu-

ção para o caminhão, transporte,  pocilga 

do frigorífico, desembarque e descanso para 

o abate. Durante todo esse processo, os ani-

mais sofrem estresse devido a mudança de 

ambiente, interação homem-animal, trajeto 

de embarque e mistura de animais compro-

metendo o bem-estar e afetando a qualidade 

da carne. Visando a reduzir esse estresse, de-

vemos adotar algumas práticas de manejo.

O  jejum alimentar é muito importan-

te pois evita congestão e vômito do animal 

durante o transporte. Como estão com o 

estômago vazio facilita na hora do carrega-

mento evita-se mortalidade por asfixia no 

transporte e também no descarregamento. 

Outro ponto importante é que reduz o con-

sumo de ração, diminui a produção de fezes 

nas pocilgas do frigorífico e também evita as 

contaminações de carcaça na evisceração. 

O jejum alimentar recomendado na 

granja é de oito a dez horas antes do carre-

gamento sempre com acesso a água. Deve 

ter descanso de quatro horas nas pocilgas 

do frigorífico após o transporte e o tempo 

entre o corte de ração na granja até a insen-

sibilização do animal não pode ultrapassar 

24 horas. 

Outro ponto a ser cuidado é a questão 

estrutural do carregador e também dos cor-

redores. Os corredores devem estar limpos 

e secos evitando que os animais escorrega-

rem, e sem objetos que obstruam ou cha-

mem a atenção dos suínos. Os carregadores 

não devem possuir buracos nem frestas 

para que o condutor consiga ter acesso até o 

caminhão. 

A inclinação do carregador também é 

importante de no máximo 20°, pois facilita 

MANEJO PRÉ-ABATE 
DE SUÍNOS

no embarque. Deixar sempre os animais 

que estão alojados próximos ao carregador 

para ser carregados no piso de cima do ca-

minhão devido estarem descansados e ao 

esforço físico para subir. Evitar também o 

uso de objetos que possam causar lesões 

e dor ao animal, pois além de ir contra as 

questões de bem-estar, carcaças com lesões 

perdem valor levando prejuízo ao frigorífico 

e ao produtor.

A condução dos animais das baias até 

o caminhão é um ponto importante. Para 

os animais, esse caminho é uma marato-

na. Eles devem ser conduzidos de maneira 

tranquila com uma tábua de manejo, e pre-

ferível três por vez, para retirar das baias 

pode utilizar lonas e quando algum animal 

ficar cansado é melhor que descanse, pois 

pode entrar em colapso cardiorespiratório 

e acabar morrendo na granja, no transporte 

ou na pocilga do frigorífico. Deixar animais 

com problemas como hérnias, prolapso en-

tre outros para serem carregados juntos em 

alguns dos caminhões.

A verificação do caminhão também 

deve estar dentro dos pontos. Então ins-

peciona-se se está limpo e desinfetado, se 

gaiola não está danificada e nos dias frios 

se possuem lonas para proteção durante a 

viagem. Como é a etapa final da produção, a 

recuperação do produto que for prejudicado 

é extremamente pequena, pois não se tem 

outro caminho. 

Para o produtor, o manejo pré-abate 

proporciona uma melhor qualidade do lote 

sem comprometer o rendimento financeiro 

da granja e o frigorífico ganha com a obten-

ção de um produto final de melhor qualida-

de para o consumidor e com maior retorno 

financeiro.

Essas práticas no manejo visam ao 

bem-estar animal e a produção depende 

desde a chegada desses animais até o úl-

timo a ser carregado. Nenhum produtor 

cria o suíno para no dia de carregar o ani-

mal ele morrer. É pensando em evitar essa 

mortalidade que se devem aplicar esses 

manejos recomendados.

ABRAÃO BARBOSA 
GONÇALVES

Médico-veterinário
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SUÍNOS

CURVA DE GANHO 
DE PESO E PESAGEM

GUSTAVO BERNART

Médico-veterinário

Foi realizada na propriedade de 

Laurindo Mauerwerk, integrado da 

Coopavel juntamente com a equipe 

técnica de suinocultura em parceria 

com a Agroceres Multimix, pesagem 

e acompanhamento semanal de um 

grupo de animais alojados no mês de 

junho. Na propriedade, localizada na 

linha Concórdia do Oeste em Toledo, a 

55 quilômetros de Cascavel, Laurindo 

aloja 1.300 suínos em terminação dis-

tribuídos em três barracões. 

O manejo e cuidados ficam por 

conta do produtor e da esposa (Dona 

Emília) e o filho mais novo (Maurí-

cio). A metodologia de pesar os ani-

mais busca identificar os ganhos em 

determinadas fases de idade e o tipo 

da ração naquela etapa, e se estavam 

atendendo o potencial máximo. Foi 

escolhido um barracão no qual foram 

alojadas duas categorias de sexo (ma-

chos e fêmeas) e três categorias de 

peso (leve/médio/pesado) em diferen-

tes baias. Foram realizadas pesagens 

semanalmente dos animais e pesadas 

as quantidades que cada baia consu-

miu nos comedouros automáticos. 

O teste foi realizado em 250 animais 

nesse barracão, ou seja, representan-

do 20% do lote alojado na proprieda-

de.

Pesagens dos animais com auxílio 

de balança digital e contenção correta 

Pesagens dos animais com auxílio 

de balança digital e contenção correta 

Os animais tiveram desempenho 

muito além do esperado e preconiza-

do pela empresa de genética. Gráfico 

mostra a idade dos animais nas quais 

foram pesados, ganho estimado e ga-

nho realizado na granja: 

GPD Real=Ganho de peso diário 

real da granja. GPD PIC = Ganho de 

peso estimado. Pesagem=representa 

a idade dos animais.

Conforme o gráfico, esses animais 

tiveram ganho médio em toda fase de 

1,009 quilo por dia. Em determinadas 

idades, chegaram a quase 1,2 quilo de 

ganho diário conforme demonstrado.

O médico-veterinário Gustavo 

Bernart relata que foi um pouco tra-

balhoso pesar 250 animais e pesar 

baia a baia a ração consumida, tare-

fa possível graças à ajuda da equipe 

técnica da Coopavel/Agroceres e do 

aporte do produtor. “Foi gratificante 

o resultado obtido, pois demonstrou o 

potencial máximo dos animais, e deu 

uma orientação melhor para que se 

tenha um manejo diferenciado em de-

terminada fase de idade dos animais. 

Observou-se também que dentro das 

categorias de sexo (macho e femeas) 

houve ganhos diferenciados em ida-

des conforme relato e observado no 

gráfico a seguir:

Demonstrando-se a efetividade 

em pesos quase parecidos no início. 

A fêmea demonstrou pesos maiores 

até metade do lote, porém os machos 

tiveram potenciais maiores no fim. O 

lote foi acompanhado até mesmo no 

carregamento dos animais conforme 

mostra a foto.

Pesagens dos animais
com auxílio de balança
digital

PRODUTORES DE JUNHO         MELHORES DA SUINOCULTURA

SADI MARCELO ARENHART

ROGERIO SOAVE

ADELAR RENATO ARENHARDT

VALDOMIRO LORENZETTI E

OU OLDEMAR MACHADO

JOACIR ANTONIO MACIEL SCHERER

SIRLENE POLIS LEAO

PRODUTOR C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% Mão de obra Comedouro
2.205

2.250

2.244

2.213

2.231

2.168

1.796

1.829

1.847

1.866

1.867

1.883

1.095

1.057

1.065

0.988

0.951

0.948

107

114

108

112

119

110

1.90%

1.15%

2.04%

1.58%

2.45%

0.96%

Familiar

Familiar

Contratada

Contratada

Familiar

Familiar

Automatico

Automatico

Automático

Manual

Manual

Manual



REVISTA COOPAVEL 3736

SOJA

MANEJO E TECNOLOGIAS 
A ALTAS PRODUTIVIDADES

Com o aumento da população mundial, 

a demanda por alimentos cresce e alavanca 

uma cadeia de produção, pesquisa e comér-

cio vigorosa. O desafio permanente é por 

produtividades cada vez maiores, principal-

mente de soja, uma das commodities mais 

consumidas na atualidade. Esse foi o centro 

dos debates de um workshop realizado em 

parceria pela Grap Agrocete e Coopavel. Cer-

ca de 300 técnicos e cooperados estiveram 

na associação atlética da cooperativa, re-

centemente, para ouvir o que dois doutores 

em pesquisa de soja tinham a falar sobre o 

assunto. 

O doutor Elmar Floss, professor e pes-

quisador gaúcho, abordou o tema Manejo 

de soja visando a altos rendimentos. Ele co-

meçou sua exposição falando da importân-

cia da oleaginosa no cenário mundial. Com 

origem na Ásia, a soja passou a ser cultivada 

em várias regiões e foi, no período de 1976 a 

2019, a cultura que mais cresceu no mundo – 

701%. O milho avançou em cerca de 300% no 

mesmo espaço de tempo. Elmar deu alguns 

números que ressaltam o protagonismo do 

grão na balança comercial brasileira. 

Somente em 2018, o saldo do agrone-

gócio foi de US$ 100 bilhões, desses US$ 40 

bilhões somente da soja. “É muito dinheiro. 

Soma vital para irrigar uma economia prós-

pera e regiões desenvolvidas como a de vo-

cês”, citou o professor. O que seria do Brasil, 

do Paraná e do Oeste do Estado sem a cul-

tura da soja, questionou ele. A principal ati-

vidade agrícola brasileira é também a base 

econômica do agronegócio na Argentina 

e Paraguai. “E o mundo quer a soja devido 

à proteína, já que o grão é a maior fonte de 

proteína vegetal que existe”. O rendimento 

nos campos dobrou na região nos últimos 

25 anos, mas há casos em que o crescimento 

foi três vezes maior.

Mesmo que nenhum novo cultivar fosse 

lançado na próxima década, a produtivida-

de da soja seguiria crescendo no Brasil, 

conforme Elmar Floss. Para isso, basta 

fazer um cuidadoso manejo de pragas. 

Algumas medidas devem ser adotadas 

de forma conjunta para que o desafio 

das altas produtividades seja continu-

amente vencido. É preciso melhorar 

as condições gerais do solo, escolher o 

melhor cultivar, investir em semente 

de qualidade e em cuidados na semea-

dura. Também é recomendado contar 

com nutrição e adubação equilibrada, 

minimizar o estresse de abióticos e 

promover rigoroso controle de plantas 

daninhas, pragas e patógenos.

Floss, que é autor de vários livros 

sobre cultivos, disse que a melhor po-

pulação produtiva é aquela na qual 

todas as plantas sejam produtivas. Ele 

pediu atenção com a temperatura do 

solo, com o espaçamento, número de 

sementes aptas por metro quadrado 

e uniformidade das plantas, e garan-

tiu: “Não há genética milagrosa sem 

fertilizantes”. O professor apresentou 

um dado que considera estarrecedor. 

Recente pesquisa da Embrapa indica 

que apenas 15% dos produtores rurais 

aplicam adubo e calcário com base em 

análise de solos. “Nossos avós agiam 

assim, mas porque na época nem labo-

ratório de análises existia. Hoje temos 

inúmeros recursos que nos permitem 

produzir mais, melhor e com resulta-

dos gerais superiores”. 

A alta produtividade da soja de-

pende de 53 fatores, porém as tec-

nologias disponíveis asseguram aos 

sojicultores seguir melhorando a sua 

performance a cada safra. O profes-

sor e pesquisador Marcelo Batista 

falou sobre Manejo nutricional em 

soja: princípios e práticas. Ele desta-

cou aspectos como adubação de áre-

as de fertilidade construída, como 

proceder a amostragem, pH do solo 

e disponibilidade de nutrientes, im-

portância da correção de solos, efei-

to do alumínio nas plantas de milho 

e trigo e dos principais problemas 

advindos do baixo pH. 

O professor Marcelo ressaltou o 

papel do calcário e a sua função de 

elevar o pH do solo, formas de apli-

cação e também quanto à calagem e 

produtividade da soja. Por último, o 

agrônomo Michel de Oliveira falou 

sobre Grap Grad, ferramenta essen-

cial para explorar o potencial pro-

dutivo da soja.

Cerca de 300 cooperados e 
técnicos participaram do workshop

O professor Elmar Floss apresentou números que 
ressaltam a importância da cultura da soja

Marcelo destacou o papel do calcário
na melhoria dos índices de pH no solo

O agrônomo Michel 
falou sobre Grap Grad

Somente em 2018, o 
saldo do agronegócio foi de 

US$ 100 bilhões 

US$ 40 bilhões 
foram somente da soja

A alta produtividade 
da soja depende de 
53 fatores

O rendimento da soja nos 
campos dobrou na região Oeste 
nos últimos 25 anos; em alguns 
casos, chegou a triplicar

No período de 1976 a 2019, a 
cultura da soja foi a que mais
cresceu no mundo

701%
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AVICULTURA

UMA ATIVIDADE QUE 
UNE A FAMÍLIA TODA

O cooperado Cesar Trentin, 43 anos, é 

dono de uma área de terra na região de linha 

Igreja Amarela, no interior de Catanduvas. 

Para garantir a renda que considera apro-

priada para dar o conforto e a segurança que 

a família merece, ele desenvolve várias ativi-

dades rurais.

A principal fonte de renda é a pecuária 

de leite e em seguida vem a avicultura, ati-

vidade que está no cotidiano da proprieda-

de há 18 anos. “Para manter o aviário com 

bons resultados, toda a família é envolvida 

na execução das mais diversas tarefas”, diz o 

agricultor, que se mantém sempre atento às 

orientações técnicas repassadas por profis-

sionais da Coopavel.

Cesar afirma que observa inúmeros cui-

dados para extrair o máximo do lote. Em 

2018, o aviário da família foi ampliado e mo-

dernizado. Hoje, a capacidade de alojamen-

to é de 18,5 mil aves. Saiba mais na entrevista 

a seguir:

POR QUE É IMPORTANTE SEGUIR AS 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DA
COOPAVEL?

Com elas, é possível se manter 

atualizado, adaptando-se aos pa-

drões da empresa e, consequente-

mente, consegue-se atingir melho-

res resultados zootécnicos.  

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FONTES 
DE RECEITA DE SUA PROPRIEDADE?

A principal atividade de geração 

de renda da família é a pecuária de 

leite. Em segundo aparece a avicul-

tura e depois a produção de grãos.

QUE ESTRUTURA É USADA NO 
ALOJAMENTO DOS LOTES?

Tenho um aviário de 1,4 mil me-

tros quadrados com capacidade 

para alojar 18,5 mil aves por ciclo. 

É um aviário dark house com forra-

ção preta e prata, e cortinas brancas 

no interior. A estrutura foi recente-

mente reformada e está integrada 

aos padrões pedidos e recomenda-

dos pela cooperativa. O painel de 

comando é moderno, tem aquecedor 
e lâmpadas led.

HÁ QUANTO TEMPO ESTÁ NA 
AVICULTURA E COMO COMEÇOU?

Estou na atividade há 18 anos. O 
primeiro aviário tinha 980 metros 
quadrados – 70 metros por 14 de lar-
gura. Aprendi muito sobre a avicul-
tura nesses anos todos e em 2018 de-
cidi aumentar a estrutura física em 
mais 30 metros (agora está com cem 
metros de comprimento por 14 de 
largura), com capacidade para rece-
ber lote com até 18,5 mil frangos.

QUEM TOCA O AVIÁRIO?

A mão de obra empregada no 
aviário é toda familiar. As tarefas 
costumam ser desempenhadas por 
mim, minha esposa, meus pais e 
meus dois filhos, que aceitaram o 
desafio de aprender o ofício. Agindo 
assim, também contribuo para des-
pertar o interesse de meus sucesso-
res pelas atividades rurais.

O QUE COSTUMA FAZER PARA 
GARANTIR O BOM DESEMPENHO
DOS LOTES?

Os cuidados para garantir a boa con-
versão alimentar ocorrem desde o início 
do lote. Depois do alojamento, tentamos 
estimular ao máximo os pintainhos para 
que consumam o máximo de ração pos-
sível. Tomamos bastante cuidado com a 
regulagem do nípel (vazão de água) e com 
a qualidade da água, sempre clorada. O 
mesmo ocorre com o comedor e quanti-
dade de ração fornecida. A ventilação e 
a temperatura certa são outros aspectos 
importantes para assegurar bons resulta-
dos no lote. 

E QUAIS SÃO SEUS PROJETOS 
PARA A AVICULTURA?

Embora esteja animado com os 
resultados alcançados com a ativi-
dade, tenho o compromisso de me-
lhorar e de aprender continuamen-
te. Tenho conversado com a família 
e estamos amadurecendo a intenção 
de, no futuro, construir um segundo 
aviário, aumentando a capacidade 
de alojamento na propriedade ain-
da mais. Queremos investir em um 
novo mas sem descuidar da estrutu-
ra do aviário que há tantos anos nos 
acompanha e nos garante renda.

César e familiares que se 
dividem nas tarefas de bem 
gerir o aviário da propriedade

Capacidade atual é 
para 18,5 mil aves
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FERTILIZANTES
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RECEITAS COM COOPAVEL

INGREDIENTES
• 800 g de filé-mignon 

suíno Coopavel em cubos 

de 3 cm.

• 3 colheres (sopa) de 

suco de limão.

• 4 dentes de alho 

picados.

• ½ colher (chá) de 

cúrcuma (açafrão-da-

terra).

• Sal e pimenta-do-reino.

• 3 colheres (sopa) 

de óleo.

• 2 cebolas médias 

picadas.

• ½ colher (sopa) de 

alecrim picado.

• ½ pimenta dedo-de-

moça sem sementes 

picada.

• 3 xícaras (chá) de caldo 

de carne fervente.

• 600 g de batata-doce 

em pedaços de 3 cm.

INGREDIENTES 
• 1 frango Coopavel 

inteiro cortado pelas 

juntas.

• Peito de frango

Coopavel.

• Molho Pesto Ponti.

• Tomate em rodelas.

• Queijo 

mozzarella ralado.

• Orégano.

• Manjericão.

• Sal.

• Pimenta.

MODO DE PREPARO
- Pré-aqueça o forno a 180º

- Em um recipiente coloque os peitos de frango e tem-

pere com sal e pimenta

- Utilizando a  mandolina*, corte finas rodelas de to-

mate.

-  Por cima, espalhe o molho pesto, depois coloque as 

rodelas de tomate, distribua o queijo ralado e polvilhe 

com orégano e manjericão.

-Leve ao forno durante cerca de 20 a 30 minutos.

- Acompanhe com arroz branco ou esparguete sim-

ples.

*Mandolina ou mandoline é um utensílio de cozinha 

utilizado para fatiar e cortar em tiras longas e finas

MODO DE PREPARO
Tempere a carne com o suco de limão, o alho, a cúrcuma 

e sal e pimenta a gosto. Reserve.

Aqueça o óleo em fogo alto na panela de pressão, junte 

a carne temperada e frite por 5 minutos ou até começar 

a dourar.

Acrescente a cebola, o alecrim e a pimenta picada e re-

fogue por 1 minuto. Adicione o caldo fervente, tampe e 

cozinhe em fogo médio por 12 minutos após o início da 

fervura (apito).

Libere a pressão para abrir a panela, acrescente a bata-

ta-doce e tampe novamente. Volte ao fogo e cozinhe por 

mais 4 minutos a partir da fervura.

Libere a pressão e deixe ferver em fogo alto por 5 minu-

tos, sem tampa, para apurar o caldo. Sirva em seguida.

FILÉ-MIGNON SUÍNO COM 
BATATA-DOCE E ALECRIM

PEITO DE FRANGO COM PESTO, 
TOMATE E MOZZARELLA

RECEITAS
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Quando você confia,
a segunda rende mais.

Visite nossas unidades e confira as condições
especiais para o Milho 2ª Safra.


