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SHOW RURAL COOPAVEL
VAI RECEBER EVENTO
INÉDITO DE EXTENSÃO RURAL

TESTE DE PRODUTIVIDADE
DE VARIEDADES E HÍBRIDOS 
JÁ COMEÇOU NO SHOW RURAL 

COOPERADO INVESTE EM
PLACAS SOLARES PARA 
REDUZIR CUSTOS NA 
SUINOCULTURA

Quase mil colaboradores do frigorífico de suínos da Coopavel participaram, no início de outubro, 
de um exercício para prevenção de acidentes. O objetivo foi colocar em prática as ações 

preventivas e de orientação que devem ser acionadas em situações de risco. Em menos de cinco 
minutos, todo pessoal já estava distante da área afetada e todas as equipes de emergência e de 

apoio estavam de prontidão no local. Há anos a Coopavel investe em Segurança e Medicina do 
Trabalho para reduzir ao máximo riscos de acidentes

UM EXERCÍCIO QUE 
VALORIZA E SALVA VIDAS
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www.fmcagricola.com.brVem conversar com a gente.

FMC SOJA

A agricultura está em nosso 
DNA. Investimos em tecnologia, 
pesquisa, inovação e estamos 
sempre ao seu lado para entender  
o que você precisa. 

Este é o nosso jeito, acreditamos  
que a produtividade vai além de  
fazer mais, está em fazer junto.

É MAIS PRODUTIVO
QUANDO A GENTE
FAZ
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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)

Agronomia  (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)

Medicina Veterinária  (manhã/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

ACESSE E
SAIBA MAIS:

  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

   V O C Ê  E X P L O R A R

NOVO

AGENDE SUA PROVA!
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Não é fácil entregar-se à mise-

ricórdia de Deus, porque se trata 

de um abismo incompreensível. 

Mas devemos fazê-lo! «Oh padre, 

se conhecesses a minha vida, não 

me falarias assim!» «Por quê? Que 

fizeste?» «Oh, fi-las grandes e gra-

ves!» «Melhor! Vai ter com Jesus; 

Ele gosta que Lhe contes essas 

coisas!». Ele esquece; Ele tem uma 

capacidade especial de esquecer. 

Esquece, beija-te, abraça-te e ape-

nas te diz: «Também Eu não te con-

deno! Vai, e doravante não tornes a 

pecar» (Jo 8, 11). Esse é o único con-

selho que te dá.

Passado um mês, estamos nas 

mesmas condições... Voltemos ao 

Senhor! O Senhor nunca Se cansa 

de perdoar, nunca! Somos nós que 

nos cansamos de Lhe pedir perdão. 

Peçamos a graça de não nos can-

sarmos de pedir perdão, porque 

Ele jamais Se cansa de perdoar.

Peçamos esta graça!

Como sabeis, há vários motivos 

que, ao escolher o meu nome, me leva-

ram a pensar em Francisco de Assis. 

Um dos primeiros é o amor que Fran-

cisco tinha pelos pobres. Mas há ainda 

outra pobreza: é a pobreza espiritual 

dos nossos dias, que afeta gravemente 

também os países considerados mais 

ricos. É aquilo que o meu Predecessor, 

o amado e venerado Bento XVI, chama 

a «ditadura do relativismo», que deixa 

cada um como medida de si mesmo, 

colocando em perigo a convivência 

entre os homens. E assim chego à se-

gunda razão do meu nome. Francisco 

de Assis diz-nos: trabalhai por edificar 

a paz. Mas, sem a verdade, não há ver-

dadeira paz. Não pode haver verda-

deira paz, se cada um é a medida de si 

mesmo, se cada um pode reivindicar 

sempre e só os direitos próprios, sem 

se importar ao mesmo tempo do bem 

dos outros, do bem de todos, a começar 

da natureza comum a todos os seres 

humanos nesta terra.

Não chore pelo que você perdeu, 
lute pelo que você tem.

Não chore pelo que está morto, 
lute por aquilo que nasceu em você.

Não chore por quem o abando-
nou, lute por quem está a seu lado.

Não chore por quem o odeia, lute 
por quem o quer feliz.

Não chore pelo seu passado, lute 
pelo seu presente.

Não chore pelo seu sofrimento, 
lute pela sua felicidade.

Não é fácil ser feliz, temos que 
abrir mão de várias coisas, fazer es-
colhas e ter coragem de assumir ônus 
e bônus para ser feliz.

Com o tempo, vamos aprenden-
do que nada é impossível de solucio-
nar,

apenas siga adiante com quem 
quer e luta para estar com você.

Se engana quem acha que a ri-
queza e o status atraem a inveja...

as pessoas invejam mesmo é o 
sorriso fácil, a luz própria, a felicida-
de simples e sincera e a paz interior...

REVISTA COOPAVEL
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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Dedicação que faz toda a diferença

Energia limpa para produzir mais
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Um exercício que salva vidas
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Coopavel moderniza estruturas
e amplia a geração de empregos
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INSPIRADORES 
DO SANTO PADRE
POR PAPA FRANCISCO
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Em 2018, os Estados Unidos ex-

portaram 120,3 bilhões de dólares em 

mercadorias para a China e importa-

ram um volume bem superior de 540 

bilhões de dólares. Por isso, o presi-

dente Donald Trump tem destacado 

que seu país tem um enorme déficit 

comercial com a China e determinou 

a taxação e também o aumento de 

tarifas sobre diversas mercadorias 

chinesas. Em retaliação, a China im-

pôs tarifas recíprocas o equivalente 

a 60 bilhões de dólares, valores se-

melhantes às tarifas impostas aos 

produtos chineses de 50 bilhões de 

dólares pelos Estado Unidos.

Segundo cientistas políticos, a 

verdadeira batalha entre os Estados 

Unidos e a China será decidida no 

campo da inovação e da tecnologia, 

e os demais países do mundo vão 

fazer planos e acordos para manter 

boas relações com as duas potências. 

Essa disputa deve se desenrolar por 

muitos anos e sem previsão de re-

sultados. A escalada de tom entre as 

duas potências acontece em meio à 

preocupação com a estagnação da 

economia mundial, em particular 

com o baixo crescimento da União 

Europeia. 

O continente da Ásia abriga 4,5 

bilhões de pessoas, ou seja, mais de 

60% da população mundial. O Bra-

sil, por sua vez, é o terceiro maior 

produtor de grãos e carnes do mun-

do e o segundo maior exportador. 

Há muita preocupação e interesse 

nessa guerra comercial e a China é a 

maior parceira do agronegócio bra-

sileiro. 

O governo brasileiro está fazen-

do de tudo em reconhecer as poten-

cialidades e o interesse das duas 

nações, mas se a relação for mal ad-

ministrada com os Estados Unidos 

e com a China, pode gerar prejuízos 

às exportações nacionais do agrone-

gócio, porque essa é mais uma guer-

ra fria e econômica que será vencida 

sem que nenhuma batalha seja tra-

vada. Por isso, as políticas externas 

A GUERRA 
ESTADOS UNIDOS 
E CHINA

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE

brasileiras não podem ser movi-

das por emoções ou impulsos mo-

mentâneos. Devem ter inteligência 

e alinhamento estratégico com o 

Mercosul e a América Latina com 

base na proteção dos interesses de 

cada país.

Qualquer acordo dos Estados 

Unidos e a China será muito su-

perficial. Será um tratado sobre os 

pontos de convergência não sobre 

os pontos estruturais de desacordo. 

A disputa não está na ideologia ou 

armamentos, mas na pressão eco-

nômica, tecnológica e de investi-

mentos. O desempenho econômico 

da China ao longo dos últimos 50 

anos foi impressionante. Hoje, ela 

é a principal parceira comercial de 

mais de uma centena de países, en-

tre os quais o Brasil. O crescimento 

econômico chinês na última década 

está acima de 6% ao ano, enquanto 

que o do Brasil desde 2015 é nega-

tivo. 

A China compra 70 milhões de 

toneladas de soja e 2 milhões de 

toneladas de carnes do Brasil, mas 

os Estados Unidos têm as maiores 

tecnologias de produção usadas na 

agricultura e na pecuária daqui. 

Por isso, o Brasil, que tem nesses 

dois países seus maiores parcei-

ros comerciais e tecnológicos, deve 

adotar uma postura proativa e de 

muita cautela.

A população da China é de apro-

ximadamente 1,4 bilhão de pesso-

as e a do Brasil é de 210 milhões. 

A produção de grãos na China é de 

550 milhões de toneladas e a do 

Brasil de 242 milhões. A produção 

de carne de frango, suíno e bovino 

na China é de 80 milhões de tone-

ladas ao ano, enquanto no Brasil a 

produção dessas proteínas é de 30 

milhões de toneladas. 

A China não tem mais áreas para 

a expansão da produção de grãos. 

Por isso, será sempre dependente 

do mercado internacional. Quanto 

à produção de carnes ela vai cres-

cer em produtividade, mas dificil-

mente a China será autossuficien-

te. Na questão social, o grande país 

do Oriente caminha para virar uma 

sociedade de classe média urbana, 

mas suas elites econômicas e polí-

ticas precisam implementar refor-

mas estruturais e políticas profun-

das. Outro fator preocupante por lá 

é o envelhecimento da população e 

com o aumento dos gastos com saú-

de e diminuição da força de traba-

lho. 

Em resumo, a China é um país 

com grandes oportunidades, mas 

também tem suas fraquezas e precisa 

ampliar as suas relações com os pa-

íses que tenham disponibilidade de 

grãos e carnes. E os Estados Unidos 

terão de aprender a dividir o poder 

econômico e tecnológico.

Por isso, nossos líderes políticos e 

empresariais precisam de inspiração 

e capacidade de celebrar acordos eco-

nômicos e tecnológicos com respeito 

às particularidades de cada país e en-

tender que a guerra ou conflitos en-

tre os Estados Unidos e a China serão 

de longa duração e vão afetar todos 

os países do mundo. Isso mudará a 

direção da globalização mundial e o 

Brasil deve manter e ampliar as suas 

alianças com esses dois países e ou-

tras nações do planeta.

É MUITO CLARO E EVIDENTE QUE O PLANO DO GOVERNO DA CHINA É 
LIDERAR A ECONOMIA MUNDIAL, ULTRAPASSANDO OS ESTADOS UNIDOS 
NA GERAÇÃO DE RIQUEZAS E EM NOVAS TECNOLOGIAS



REVISTA COOPAVEL 98

LEI DE FOMENTO À 
PRODUÇÃO

Empresas dos mais diversos ramos 

passam a contar com o suporte de uma 

lei específica em Cascavel. De número 

7.025, ela foi sancionada pelo prefeito 

Leonaldo Paranhos durante encontro 

com prefeitos e estende benefícios aos 

empreendedores. Ela dá suporte ao 

Progeta, Programa de Geração de Em-

prego e Renda.

Lei contempla indústria, comércio, 

prestação de serviços, loteamentos e 

condomínios industriais. 

À INDÚSTRIA

Isenção de alvará, IPTU, ISSQN (so-

bre a construção), licença sanitária, 

ITBI e taxa de execução da obra

COMÉRCIO E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

Àqueles que se instalarem em nú-

cleos industriais há isenção do alvará, 

IPTU, ISSQN sobre a construção, licen-

ça sanitária e ITBI. E àqueles que se ins-

talarem em outras áreas do município a 

lei dará isenção do ISSQN sobre a cons-

trução, ITBI e taxa da execução da obra. 

DIÁLOGO

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, recebeu dias atrás a visita do 

prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-

nhos. Dilvo apresentou ao gestor um 

relato dos investimentos que a coope-

rativa fará em sua área de atuação, que 

compreende Cascavel e outros 17 muni-

cípios das regiões Oeste e Sudoeste do 

Paraná. “Será o maior investimento da 

história da Coopavel”, ressaltou o presi-

dente.

Os investimentos serão em estru-

turas físicas e em melhorias técnicas, 

além de modernização de equipamen-

tos e observação e atualização de nor-

mas ambientais. Ao mesmo tempo em 

que contribuirão para avanços de efici-

ência em toda a estrutura da Coopavel, 

os investimentos vão levar à contrata-

ção de cerca de mil colaboradores, disse 

Dilvo ao prefeito.

Oficialmente fundada em 15 de de-

zembro de 1970, a Coopavel Coopera-

tiva Agroindustrial é uma das maiores 

e melhores empresas do agronegócio 

brasileiro. Estudos nacionais feitos por 

publicações de credibilidade, como 

Exame, Revista Dinheiro e Valor Mil, do 

jornal Valor Econômico, colocam a Coo-

pavel em destaque entre as maiores do 

seu segmento.

Com seis mil colaboradores e 5,5 mil 

cooperados, a cooperativa tem atuação 

em 18 municípios da região Oeste e pro-

jeta faturamento de R$ 2,8 bilhões para 

2019. O crescimento é de 10% em compa-

ração ao resultado do exercício anterior e 

essa evolução deverá se manter nos pró-

ximos anos, conforme Dilvo Grolli, justa-

mente em função dos investimentos que 

começam a ser realizados na moderniza-

ção das estruturas da Coopavel.

COOPAVEL MODERNIZA ESTRUTURAS 
E AMPLIA A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Prefeito Paranhos em encontro 
com Dilvo Grolli, na Coopavel

INCENTIVOS

Por sua vez, Leonaldo Paranhos in-

formou sobre um programa de incen-

tivos ao setor produtivo que lançou na 

presença de empresários e autoridades 

em recente encontro empresarial da 

Acic. É a Lei de Fomento à Produção, 

voltada a criar benefícios a quem em-

preende e gera oportunidades e empre-

gos. “Empresários e empreendedores 

serão sempre valorizados na minha 

gestão”, ressaltou o prefeito, parabeni-

zando Dilvo Grolli pelos investimentos 

que farão da Coopavel uma empresa 

ainda maior e melhor.

Empresários e 
empreendedores 
serão sempre 
valorizados na 
minha gestão
Leonaldo Paranhos
Prefeito de Cascavel "

"

Coopavel tem

5,5 mil 
cooperados e 

6 mil 
colaboradores

R$ 2,8 bilhões
10% a mais que o de 2018

Faturamento em 
2019 será de
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LOTEAMENTOS E 
CONDOMÍNIOS

Não haverá cobrança de IPTU, ISS-

QN sobre a construção e licença à exe-

cução da obra. 

Quanto à alienação, o valor de des-

conto do imóvel para licitação é de 

50%, entrada de 10%, parcelamento 

em 48 vezes e contrapartida de cons-

trução de 20% do imóvel em dois anos 

e 30% para escritura definitiva. Há li-

beração do imóvel como garantia.

Concessão de imóveis com valor 

da concessão onerosa de 0,25% do va-

lor avaliado do imóvel, carência de 

seis meses e prazo de concessão one-

rosa de 2 a 5 anos. O município poderá 

locar barracões para atender a moda-

lidade de concessão. 

PRAZOS

• Incentivos fiscais de 10 mais 5 anos.

• Incentivos fiscais em loteamentos 

industriais particulares de 5 anos.

• Liberação dos imóveis alienados 

para escritura definitiva de 5 anos.

As obras não param no parque que 

desde 1989 recepciona o Show Rural 

Coopavel. O desafio é manter a estru-

tura moderna e suficiente para suprir à 

demanda do evento, que em cinco dias, 

geralmente na primeira semana de fe-

vereiro, costuma receber público supe-

rior a 250 mil pessoas – média de 50 mil 

visitantes por dia.

Para a edição de 2020, agendada 

para 3 a 7 de fevereiro, o parque receberá 

melhorias em ruas, com pavimentação 

asfáltica e novos trechos de cobertura, 

implantação de uma nova lanchonete e 

ampliação da área destinada ao Show 

Rural Digital. “Estamos empenhados e 

rigorosamente dentro do cronograma”, 

diz o coordenador geral do evento, um 

dos três maiores do mundo em transfe-

rência de novas tecnologias para o cam-

po, o agrônomo Rogério Rizzardi.

MAIS DE 60%

Quem vai regularmente à área fica 

impressionado com a velocidade das 

obras de uma estrutura de mais de dois 

mil metros quadrados que, a partir de 

fevereiro do ano que vem, será a nova 

casa do cooperativismo no Paraná. A 

estrutura é resultado de parceria da Co-

opavel, promotora do Show Rural, com 

a Ocepar, sistema que integra 220 coo-

perativas em todo o Estado. Em área es-

tratégica do parque, a poucos metros da 

administração, a nova obra já está com 

60% do cronograma vencido.

O espaço que vai ficar conhecido 

como Paraná Cooperativo contará com 

ambiente para a participação de todas 

as cooperativas agroindustriais do Pa-

raná. Haverá salas de reuniões e um 

auditório com capacidade para mais de 

250 pessoas. O prédio terá ainda cozi-

nha, hall e banheiros. “Ele será o símbo-

lo da união, do trabalho e da produção 

do movimento cooperativista do Esta-

do”, ressalta Rogério Rizzardi.

“Nesse espaço amplo, bonito, acon-

chegante e climatizado, as cooperativas 

terão tudo o que precisam para bem 

recepcionar autoridades e delegações. 

Esse é um ambiente pensado para inte-

grar líderes, cooperados e pessoas que 

fazem do cooperativismo paranaense 

um exemplo de dinamismo, empreen-

dedorismo e resultados”, diz o presiden-

te da Coopavel, Dilvo Grolli.

Progeta levará à 
renúncia fiscal anual 
de R$ 2,5 milhões. Mas, 
na verdade, esse valor 
é um investimento, 
porque fomentará o 
setor produtivo com 
avanços e retorno à 
economia local
Renato Segalla
Secretário Municipal de Finanças"

"

CASCAVEL TEM

PIB DE

HABITANTES

BILHÕES

EMPREGOS

RENDA PER CAPITA
DE R$ 34.106  

VALOR ADICIONADO FISCAL
É SUPERIOR A R$ 6 BILHÕES

PARTICIPAÇÃO:

COMÉRCIO E SERVIÇOS 61%
INDÚSTRIA 23%
SETOR PRIMÁRIO 15%

328 mil

R$ 10,8

101.305

OBRAS RIGOROSAMENTE 
NO CRONOGRAMA

NOVAS ESTRUTURAS

Mais de 60% do cronograma 
de obras do prédio já foram 
cumpridos

DIÁLOGO
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ARTIGO

ADENILSON 
BOHRER

Técnico em 
pastagem

CONTROLE DE PLANTAS 
DANINHAS NAS PASTAGENS

Não é de hoje que os pecuaristas 

sofrem com problemas de plantas in-

vasoras em pastagem. A infestação de 

plantas daninhas ocorre dependendo 

do sistema de produção adotado. São 

vários os fatores que ocorrem para o 

surgimento dessas plantas, como: ma-

nejo adotado, escolha da forrageira, 

solo, relevo, clima e taxa de lotação. 

Essas plantas daninhas trazem 

grande prejuízo econômico. Elas com-

petem por espaço, água, luz e nutrien-

tes com as forrageiras cultivadas. As-

sim, como consequência, acontece a 

redução na produção, diminuição na 

capacidade de suporte, perda na qua-

lidade do capim, queda no desempe-

nho animal. Assim que se notar esse 

aumento de plantas há um indicador 

de degradação. Hoje, sabemos que te-

mos 60% das áreas degradas de algu-

ma forma.

Para o controle de plantas dani-

nhas de qualquer cultivo é necessá-

rio manejo integrado e preventivo. 

São eles: controle cultural, biológico 

e químico. O método mais eficaz de 

controle é o químico. Quando se op-

tar por esse controle, as plantas de-

vem estar em crescimento ativo com 

quantidade suficiente foliar para ab-

sorver e translocar o herbicida. Deve-

mos também nos atentar à recupera-

ção do pasto para que o mesmo esteja 

FASE PRODUTIVA

FASE DE 
MANUTENÇÃO

DEGRADAÇÃO DA PASTAGEM

DEGRADAÇÃO DO SOLO

TEMPO

PR
OD

UÇ
ÃO

 D
A

 P
AS

TA
GE

M PERDA DE VIGOR, PRODUTIVIDADE

PERDA DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE

INVASORAS

PRAGAS

DOENÇAS

COMPACTAÇÃO

EROSÃORepresentação gráfica
simplificada do processo
de degradação de pastagens
cultivadas em suas 
diferentes etapas no tempo

no nível de pastejo e o solo não fique 

descoberto, assim não surgindo no-

vos fluxos de plantas infestantes. 

As plantas daninhas da nossa re-

gião, de modo geral, são dicotiledô-

neas herbáceas, semiarbustivas e ar-

bustivas. De grande maioria perene 

que possuem reprodução vegetativa 

e rebrotam com controle mecânico, 

porém com controle químico temos a 

tecnologia capaz de efetuar o contro-

le dessas plantas sem causar danos 

às pastagens. O momento ideal para 

controle é a partir das chuvas, antes 

do florescimento, no qual a planta se 

encontra em pleno vigor vegetativo. 

Há também gramíneas como plantas 

indesejadas. As principais são ca-

pim-annoni (Eragrostis plana Nees), 

capim rabo de burro (Andropogon bi-

cornis) e capim-amargoso (Digitaria 

Insularis). O controle é difícil porque 

há poucas ações capazes de controlar 

sem que cause danos às pastagens.  

Importante salientar que as in-

festações de plantas daninhas pro-

vêm de pastos mal manejados. Os 

herbicidas são uma ferramenta mui-

to importante, porém devemos usar 

métodos de manejo que favorecem 

a forrageira na luta por espaço, luz, 

nutriente e água, com plantas que es-

tão no bioma há muito tempo e são 

amplamente favorecidas. 

calcário de conchas
www.cysy.com.br

Calcário de reação imediata

Aumenta a eficiência do fertilizante

Corrige o pH da linha de plantio

Alta pureza química

Complementa a nutrição em áreas de alta produtividade

Fornece Ca solúvel
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Há mais de 20 anos o Movimento 

Sem-Terra invade propriedades rurais 

no Paraná, faz ameaças, causa prejuí-

zos e comete atrocidades sem ser alcan-

çado pela lei. Isso precisa mudar, por 

isso vamos abrir uma CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito) para respon-

sabilizar as autoridades que deveriam 

estar fazendo as reintegrações de posse 

e não estão, disse o deputado estadual 

Coronel Washington Lee durante audi-

ência pública, na Acic, em Cascavel.

Cerca de 400 pessoas de diferentes 

cidades das regiões Oeste e Sudoeste do 

Paraná participaram da audiência que 

aprofundou os dramas de famílias que 

há anos convivem com as ações orques-

tradas pelo MST. Por várias vezes, devi-

do à gravidade dos relatos apresenta-

dos, o movimento foi classificado como 

facção criminosa. A audiência pública, 

autorizada pela Assembleia Legislativa 

do Estado, vai permitir a elaboração de 

relatório que será enviado ao governa-

dor do Paraná, Ratinho Júnior, e ao pre-

sidente da República, Jair Bolsonaro.

Há mais de 15 anos há despachos da 

Justiça pedindo reintegrações de posse 

devido a invasões a áreas produtivas. 

Elas são dezenas e simplesmente foram 

ignoradas pelos governos de Roberto 

Requião e de Beto Richa. As consequên-

cias dessa omissão do Estado aparece-

ram em relatos de juízes e também de 

representantes de famílias que tiveram 

as suas vidas profundamente prejudi-

cadas pelas invasões de terra, abusos e 

violências cometidas pelo Movimento 

Sem-Terra.

“O clamor do povo, entendendo a 

gravidade da situação, é a munição que 

eu preciso para continuar agindo, não 

por vingança, mas por um enorme sen-

so de Justiça, porque ninguém pode, em 

um país que se diz democrático, enfren-

tar as humilhações impostas por uma 

facção criminosa como é o MST”, afirma 

Coronel Lee. Ele lamenta que o grupo 

invasor tenha apoio, entre outros, da 

igreja católica e da Casa de Windsor, in-

clusive financeiramente. “Onde o MST 

entra vira terra sem lei. Parte do próprio 

pessoal usado como massa de manobra 

nas invasões vira refém do movimento”, 

revela Lee, que durante anos atuou em 

comandos da Polícia Militar.

O juiz Leonardo Ribas Tavares es-

teve à frente da Comarca de Quedas do 

Iguaçu no auge dos conflitos que leva-

ram à formação do maior assentamento 

sem-terra do mundo, em áreas da anti-

ga Giacomet e Marodin – hoje Araupel.  

“Testemunhei muitos depoimentos 

emocionados de pessoas desespera-

das que perderam bens e dignidade em 

ações do Movimento Sem-Terra”. O juiz 

concedeu várias reintegrações de pos-

se, que não foram cumpridas, e em uma 

das situações percebeu claramente a 

posição ideológica do então governador 

a favor dos invasores.

Ribas afirma que ficou de mãos ata-

das e que chegou a ser ameaçado de 

morte. Por muito tempo ele foi obriga-

do a usar colete à prova de bala. Houve 

um caso no qual líderes e integrantes do 

MST foram presos pela prática de vários 

crimes. O juiz recebeu a visita de uma 

comissão federal e até um apelo formal 

do Vaticano para que os criminosos fos-

sem soltos. O magistrado leu um texto 

que escreveu há quase 20 anos. Nele, fez 

apontamentos sobre as invasões na re-

gião Sudoeste e muito do que ele havia 

previsto ocorreu, principalmente com o 

caos que se instalou em Quedas do Igua-

çu.

“O MST só sobrevive no Paraná por-

que o governo, há muitos anos, ignora 

se pronunciar adequadamente sobre o 

que é a reforma agrária. Com o silêncio, 

acaba por legitimar as ações do movi-

mento”, disse o juiz Rosaldo Pacagnan. 

Ele afirmou que grande parte dos inva-

sores não é do campo e só participam 

porque confiam em receber algum tipo 

de vantagem. “Na minha opinião, refor-

ma agrária hoje no Brasil só teria senti-

do se fosse como o Minha Casa, Minha 

Vida, com contrapartida das pessoas 

que quisessem ter um pedaço de terra 

para trabalhar e subsistir”.

SOCORRO
O grau de violência e crueldade 

empregado pelo MST foi relatado pela 

produtora rural Adriana Andrade que, 

mesmo afirmando estar com medo, 

deu um depoimento emocionado aos 

presentes. “Socorro, socorro. Socorro 

mil vezes”, assim ela começou a rela-

tar o trauma sofrido pela família do 

irmão, em Quedas do Iguaçu. Cerca de 

400 pessoas invadiram a propriedade 

de madrugada, acordaram a família aos 

berros e, com uma arma apontada para 

a cabeça de uma criança de quatro anos, 

obrigaram a família a deixar o local a pé 

e sem roupas. A casa, os barracões e os 

equipamentos da família foram destru-

ídos. Os animais foram mortos.

Mesmo distante da propriedade, a 

família segue ameaçada. “Acreditamos 

na Justiça, mas ela nos abandonou. O 

MST só produz terror, mortes e sangue”, 

afirmou Adriana, que pediu aos presen-

tes para que ficassem em pé e fizessem 

REINTEGRAÇÕES, 
CPI VAI APURAR 
RESPONSABILIDADES

INVASÕES DE TERRA

Cerca de 400 pessoas de 
cidades das regiões Oeste e 
Sudoeste participaram
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INVASÕES DE TERRA

um apelo ao governador e ao presi-

dente: “Socorro, Ratinho, Socorro, 

Bolsonaro”, repetiram por três vezes 

na esperança de que as reintegrações 

sejam cumpridas. Outra produtora 

rural apresentou relato igualmente 

dramático e, agradecendo ao Coronel 

Lee, pediu encarecidamente a ele para 

que não abandone as famílias de agri-

cultores de Quedas do Iguaçu.

 

ONDE ESTÁ O 
PROBLEMA?

Depois de tudo o que ouviu, o pre-

sidente da Coopavel, Dilvo Grolli, afir-

mou que ficou fácil entender onde 

está o problema para que as reinte-

grações não ocorram. Dilvo pediu res-

peito e gratidão aos juízes, às famílias 

agredidas pelo MST e aos policiais 

que heroicamente há anos combatem 

os abusos praticados pelo movimen-

to. Os presidentes da Acic e Cacio-

par, Michel Lopes e Alci Rotta Júnior, 

afirmaram que em uma democracia 

as leis e a Constituição precisam ser 

rigorosamente cumpridas e que a se-

gurança jurídica é imprescindível na 

atração de investimentos e geração de 

empregos e desenvolvimento.

 

90% SÃO PEQUENAS

O presidente do Sindicato Rural, 

Paulo Orso, apresentou números para 

afirmar que no Paraná a reforma agrá-

ria já aconteceu, e de forma saudável, 

produtiva e harmoniosa. Mais de 90% 

das propriedades rurais do Estado 

têm menos de 70 hectares e 46% delas 

são inferiores a dez. Mesmo assim, a 

agropecuária paranaense não recebe 

o respaldo e a proteção que merece. “A 

garantia à propriedade é inviolável. O 

MST é um movimento criminoso, que 

espalha ódio, desunião e gera trauma 

profundo nas comunidades. Só que-

remos que se cumpra a lei”, afirmou 

Orso. Um filme, com o depoimento de 

famílias vítimas de invasões, foi apre-

sentado e emocionou os presentes.

Encontro apresentou depoimentos 
que mostram a omissão do Estado no 
cumprimento dos mandados de reintegração

COOPAVEL/FC CASCAVEL

ESTÍMULO À FORMAÇÃO 
DE NOVOS TORCEDORES

DESDE 2008

Além de um dos patrocinadores ofi-

ciais da equipe nas competições de 2018 

e 2019, a Coopavel encontrou uma nova 

forma de contribuir para reforçar o rol de 

torcedores do FC Cascavel. O presidente 

Dilvo Grolli, um apaixonado por futebol e 

esportes, autorizou a aquisição de um lote 

de camisas da equipe que, gradualmente, 

têm sido entregues a filhos de colabora-

dores da cooperativa.

Segundo Dilvo, a atitude traz inúme-

ros reflexos. “Faz com que esses jovens e 

adolescentes passem a se interessar pelo 

cotidiano do FC Cascavel, mostra que o 

esporte tem uma mensagem associada à 

saúde, disciplina e qualidade de vida e que 

defender as cores da equipe promove um 

forte laço de união entre os torcedores”. 

Há benefícios também para a equipe, que 

tem a divulgação do seu nome e slogan 

ainda mais divulgados.

O presidente do FC Cascavel, o em-

presário Valdinei Antonio da Silva, 

lembra que a equipe acumula bons re-

sultados e que os novos projetos darão 

ainda mais visibilidade e alegria aos 

torcedores. “Quanto mais pessoas tive-

rem e vestirem o manto do nosso que-

rido FC Cascavel, mais fortes seremos”, 

afirma Valdinei.

O Futebol Clube Cascavel foi oficialmente fundado em 16 de janeiro de 2008, em 

Cascavel, no Oeste do Paraná. Suas cores são o amarelo e o preto. A equipe manda 

os seus jogos no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto, que tem capacidade 

para 30 mil expectadores.

Valdinei Silva, 
presidente 
do FC Cascavel

Dilvo entrega camisas do FC a crianças, jovens e 
adolescentes, filhos de funcionários da Coopavel
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Manter a frota de caminhões sem-

pre atualizada e revisada é uma ques-

tão de estratégia e de competitividade 

a empresas que precisam tanto desse 

recurso de transporte. A Coopavel in-

vestiu recentemente na compra de 45 

novos caminhões para a locomoção de 

cargas seca e de óleo.

Da marca Volvo, eles são caminhões truck 

e modelo 460, máquinas altamente confiáveis, 

duráveis e com tecnologia embarcada que 

os coloca entre os melhores da atualidade no 

mundo, diz o supervisor de logística de frigori-

ficados, José Carlos Salles. Boa parte deles já foi 

incorporada à frota e já ajudam a cooperativa a 

melhorar ainda mais a sua performance.

Mais de 1,6 milhão de quilômetros rodados 

em 16 anos de atividades. Essa é uma das mar-

cas alcançadas pelo Volvo ano 2003, modelo 

380, que desde zero está na frota de pesados da 

Coopavel. 

Um dado melhora a compreensão do 

quanto o Volvo já rodou: a soma de quilôme-

tros que ele percorreu em sua vida útil até ago-

ra corresponde a mais de quatro vezes a distân-

cia que separa a terra e da lua, que é de 384 mil 

quilômetros. 

Dias atrás, o presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, esteve na área de logística, junto ao par-

que industrial, e constatou que as condições do 

caminhão ainda são muito boas. Dilvo foi re-

cepcionado pelo supervisor de logística de fri-

gorificados, José Carlos Salles, que, pelo menos 

por enquanto, não pensa em aposentar o 380.

COOPAVEL INCORPORA NOVOS 
CAMINHÕES À SUA FROTA

QUATRO VEZES DA TERRA À LUA
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Dilvo com o supervisor de logística de frigorificados, José Carlos 
Salles, e o modelo 380 que está na frota da cooperativa desde 2003

Os caminhões são dotados 
de tecnologia das mais 
sofisticadas do mercado



Tão logo qualquer problema que colo-

que em risco o ambiente e as pessoas é de-

tectado entram em prática passos do pro-

tocolo de segurança. Simultaneamente 

ao uso da sirene é feito o acionamento do 

Corpo de Bombeiros e de outras equipes 

de apoio. Enquanto a evacuação ocorre, 

chegam ao local ambulâncias, caminhões 

de socorro adaptados para qualquer ocor-

rência e pessoal altamente capacitado 

para

para situações de emergência. A primei-

ra providência é assistir as possíveis víti-

mas, isolar o local e então iniciar etapas 

de contenção e reparos.
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Uma sirene soa na sala de cortes do fri-

gorífico de suínos da Coopavel. São 9h30 do 

dia 1º de outubro. Calmamente, os colabo-

radores abandonam seus equipamentos de 

trabalho e se dirigem organizadamente à sa-

ída. Com a orientação de alguns dos colegas 

e seguindo as instruções que seguidamente 

recebem, menos de cinco minutos depois do 

aviso as 940 pessoas estão do lado de fora da 

sala de cortes, sãs e salvas.

A situação narrada acima foi uma simu-

lação preparada pela área de Segurança e 

Medicina do Trabalho da Coopavel em par-

ceria com o Corpo de Bombeiros. “Os resul-

tados foram muito bons, até melhores do 

esperávamos já que a evacuação de todos os 

funcionários ocorreu em tempo menor que 

o estimado”, diz o gerente da área de Recur-

sos Humanos e um dos responsáveis pela 

política de Segurança e Medicina do Traba-

lho da cooperativa, Aguinel Waclawovsky.

As simulações ocorrem periodicamente 

em todas as áreas do parque industrial da 

Coopavel, onde trabalham 4,5 mil pessoas. 

Uma vez por ano, a teoria vai para a prática, 

como aconteceu no último dia 1º, para colo-

car à prova tudo o que é ensinado e constan-

temente repassado ao pessoal dos mais dife-

rentes setores do complexo. Nesse exercício 

no frigorífico de suínos foi feita a simulação 

de um vazamento de amônia, um fluído re-

frigerante empregado para manter contro-

lada a temperatura nesses ambientes. 

O produto é líquido e se transforma 

em gás em contato com a atmosfera. In-

color mas de cheiro forte, a amônia pode 

levar a óbito em minutos. “Todos os nos-

sos ambientes de trabalho são muito se-

guros, dotados de inúmeros equipamen-

O aspirante André Perine Gomes 

de Araújo, do 4º Grupamento do Corpo 

de Bombeiros, participou da simula-

ção.“É fundamental que todos estejam 

conscientes do risco e saibam exata-

mente o que devem fazer em caso de 

riscos. Há um conjunto de exercícios 

preventivos, que a Coopavel já segue, 

que diminuem a gravidade das situ-

ações de perigo e melhoram substan-

cialmente as ações e a resposta do 

Corpo de Bombeiros, tão logo aciona-

do. Tudo para preservar e salvar vidas 

preciosas”, diz o aspirante Perine.

UM EXERCÍCIO 
QUE SALVA VIDAS

PASSOS

CONSCIENTES

tos de segurança. No entanto, a adoção 

de um detalhado protocolo preventivo, 

que envolve a participação de chefias e 

colaboradores, reduz-se ainda mais os 

riscos”, informa o engenheiro do Traba-

lho Paulo Luciano Bordin. No caso de 

uma situação real, os exercícios e simu-

lações diminuem significativamente os 

resultados do incidente.

SEGURANÇA DO TRABALHO

Bombeiros inspecionam área para se certificar 
que riscos foram totalmente controlados

Em menos de cinco minutos, mais de 900 
pessoas já estavam distantes da área afetada

Equipes técnicas da Coopavel, dos Bombeiros e outras 
forças de apoio trabalham na orientação aos colaboradores

Funcionários saíram calmamente, 
observando orientações dos instrutores

Equipes trocam informações para minimizar 
riscos e potenciais danos no local de trabalho

Equipe do Corpo de Bombeiros 
participou da simulação
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INÉDITO

SHOW RURAL VAI 
RECEPCIONAR EVENTO 
NACIONAL DA ASBRAER

OESTE RECEBE ENCONTRO 
DE NÚCLEOS DA OCEPAR

O PRC-100

Pela primeira vez na história da 

entidade, o Paraná vai recepcionar 

um encontro nacional da Asbraer, 

a Associação Brasileira das Empre-

sas de Extensão Rural. A primeira 

reunião do calendário de 2020 será 

em Cascavel, em fevereiro, durante 

o 32º Show Rural Coopavel.

A confirmação parte do presi-

dente do Instituto Emater no Pa-

raná, Natalino Avance de Souza, 

que levou o convite ao presidente 

nacional, Nivaldo Magalhães (Pa-

raíba) e aos diretores da entidade. 

Os encontros da entidade costu-

mam acontecer em Brasília e, às 

vezes, são desenvolvidas reuniões 

itinerantes, porém em nenhuma 

ocasião até agora no Paraná.

De acordo com Natalino, a se-

riedade, a força da imagem e o ca-

ráter técnico do Show Rural Coo-

pavel foram determinantes para 

que o evento viesse para Cascavel, 

durante um dos maiores eventos 

de disseminação de inovações e de 

novos conhecimentos para o cam-

po do mundo. “Considero a vinda 

da Asbraer, com toda a sua direto-

ria e staff de apoio ao Paraná, como 

uma grande conquista”, pontua o 

presidente do Emater.

A previsão é que cerca de 40 

pessoas venham a Cascavel – a 

única pendência é definir a data 

do encontro. Além da reunião de 

trabalho da Asbraer, é interesse 

da diretoria que os seus membros 

tenham a chance de percorrer e 

de conhecer o evento de tecnolo-

gia, bem como ter informações 

detalhadas sobre a atuação da ex-

tensão rural e a presença dela em 

uma mostra dessa envergadura. A 

pauta também deverá contemplar 

uma visita a um centro de pesqui-

sas que o Iapar mantém em Santa 

Tereza do Oeste.

TECNOLOGIA

Os diretores da Associação 

Brasileira das Empresas de Ex-

tensão Rural costumam se reunir 

de três a quatro vezes por ano. 

São tratados, segundo Natalino, 

assuntos de interesse da entida-

de, relação da empresa com o go-

verno federal, aspectos ligados ao 

desenvolvido da extensão rural no 

País e, ultimamente com mais ên-

fase, impacto e importância das 

novas tecnologias nas proprieda-

des familiares rurais.

CEM SACAS

Um dos assuntos em deba-

te, e que começa a ganhar corpo 

no Emater, é encontrar meios de 

fazer crescer ainda mais a pro-

dutividade da soja nas pequenas 

propriedades rurais. O dado em-

pregado para citar a importância 

da ação são 100 sacas por hectare 

e, a partir desse desafio, buscar e 

otimizar práticas de manejo de 

solo, uniformidade de plantas por 

metro quadro e unir órgãos de 

pesquisa (Emater, Iapar e Embra-

pa), para estimular avanços que 

aproximem os resultados dessa 

produtividade referência.

Natalino cita que a parceria do 

Instituto Emater com o Show Ru-

ral Coopavel é das mais importan-

tes, ricas e gratificantes. Oferece 

o ambiente certo para levar in-

formações, em um mesmo local, a 

um grande número de pessoas em 

um curto espaço de tempo. E, com 

ela, a Coopavel alcança uma fatia 

expressiva dos produtores rurais, 

que são aqueles ligados à agricul-

tura familiar, ressalta Natalino.

A região Oeste será uma das qua-

tro do Paraná a receber, na última 

dezena de outubro, encontros dos 

Núcleos Cooperativistas da Ocepar. 

Será no dia 22 de outubro, a partir 

das 9h, na Associação Atlética Coo-

pavel – BR-467, na saída para Toledo. 

Também serão realizadas reuniões 

semelhantes no Centro-Sul, Sudoes-

te e Norte/Noroeste do Estado.

A recepção aos participantes 

será às 8h30 e a abertura ocorrerá 30 

minutos depois com a participa-

ção das cooperativas anfitriãs. Às 

10h vai ser apresentado resultado 

da pesquisa sobre a imagem e posi-

cionamento das marcas das coope-

rativas do Paraná. As informações 

serão trazidas pelo doutor Claudio 

Shimoyoma.

A programação terá sequência 

às 11h com o Programa do Traba-

lho Seguro e Sustentável, com o 

doutor Ernesto Emir Batista Jú-

nior. Às 12h, os presentes debate-

rão sobre assuntos de interesse 

das cooperativas com a diretoria 

da Ocepar. 

Na ocasião, será feito relato so-

bre o PRC-100 e apresentação do 

Programa CooperUniversitário. O 

encerramento está agendado para 

as 13h30. Informações adicionais 

sobre o evento podem ser conse-

guidas pelos telefones (41) 3200-

1105 e 3200-1104.

O PRC-100, ou Paraná Cooperativo 100, é o planejamento estratégico do cooperativismo paranaense. Lançado em 

maio de 2015 pelo Sistema Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), o PRC 100 quer dobrar o faturamento 

das cooperativas e chegar aos R$ 100 bilhões nos próximos anos. No exercício de 2018, as cooperativas ligadas ao Sis-

tema alcançaram faturamento de R$ 83,7 bilhões.

O presidente do Instituto Emater, 
Natalino Avance de Souza

COOPERATIVISMO

PROGRAMAÇÃO
8h30  •  Recepção 

9h  •  Abertura com 
as cooperativas anfitriãs 

10h  •  Resultado da pesquisa 
sobre a imagem e posicionamento 
das marcas das cooperativas do Paraná
Dr. Claudio Shimoyama

11h  •  Programa do Trabalho 
Seguro e Sustentabilidade
Dr. Ernesto Emir Kugler Batista Junior

12h •  Assuntos de interesse das cooperativas 
com a diretoria da Ocepar - Relato sobre o PRC-100 
- Apresentação do Programa CooperUniversitário

13h30  •  Encerramento
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AVICULTURA

DEDICAÇÃO QUE FAZ 
TODA A DIFERENÇA

Manoel Gomes da Silva é um dos 

mais antigos e conhecidos produtores 

rurais de Ibema, município de perfil 

agrícola a 50 quilômetros de Cascavel. 

Ele nasceu e mora até hoje na proprie-

dade que era dos pais, e que por tantos 

anos tem sido responsável pelo susten-

to da família. Há mais de 22 anos, Ma-

noel com a ajuda dos familiares decidiu 

investir na avicultura e os resultados 

têm sido bons. Com lotes dos melhores 

entre os integrados da cooperativa, o 

agricultor se anima e faz planos.

com os produtores rurais de Cascavel e 

de mais 17 municípios de sua área de 

abrangência. Uma equipe de agrôno-

mos, veterinários e técnicos está em 

constante contato com os cooperados 

para levar conhecimentos capazes de 

gradualmente tonificar a performan-

ce das mais diversas atividades. Com 

48 anos, a Coopavel tem 5,5 mil coo-

perados e quase seis mil colaborado-

res. Em 2019, seu faturamento deverá 

chegar a R$ 2,8 bilhões, o que faz dela 

uma das maiores do seu segmento no 

Sul e no País. 

Um dos investimentos mais recentes 

e que melhoraram a produtividade dos 

lotes foi a troca de um antigo forno. Ele 

parecia funcionar direito, mas não supor-

tava a pressão dos dias frios e nas madru-

gadas de inverno intenso não conseguia 

alcançar temperaturas satisfatórias. A 

família decidiu investir em outro e os pro-

blemas foram sanados. Com temperatu-

ras melhores, com controle mais seguro e 

com boa ventilação os resultados de cada 

lote aparecem na balança. “Estamos con-

tentes, porque dessa atividade sai fatia 

considerável do dinheiro que mantém a 

propriedade”, afirma o genro de seu Ma-

noel, Júlio César Symchacka.

A atividade dá ocupação a boa parte 

da família, que troca informações para 

que todos possam se manter devidamente 

atualizadas sobre os cuidados e recomen-

dações para potencializar o desempenho 

de cada lote. Júlio afirma que a assistência 

técnica garantida pela Coopavel é precisa. 

“O pessoal é dedicado, conhece muito da 

atividade e explica as novidades com de-

talhes. E se não entendemos, explicam no-

vamente até que os fundamentos estejam 

devidamente dominados”.

Na propriedade de 20 alqueires, a fa-

mília de Manoel também planta soja e 

milho. A vida é simples, mas a alegria e a 

cumplicidade são valores preciosos que 

todos aplicam com atenção. A Coopavel é 

uma cooperativa fortemente identificada 

250 mil 63 milhões

20 países

OS 10 MELHORES LOTES DO MÊS DE AGOSTO/19

55%5,25 milhões

Cabeças é o volume 
de abate de frangos 
da Coopavel por dia

(1) Diferença (em gramas) entre a Conversão Alimentar do lote e a media de conversão da Coopavel do período   
   (2) Valor pago por ave desconsiderando bonificação ou desconto por qualidade de pata.    
 

De cabeças é a soma 
anual de abate de aves 
da Coopavel

da produção 
é exportada

De cabeças são 
abatidas pelos frigoríficos 
da cooperativa mensalmente

PRODUTOR

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

MANOEL GOMES DA SILVA IBEMA 65123 3.412 48 71.0  R$ 1.48 -175

ADEMAR MEDEIROS SANTA LUCIA 65224 3.529 50 70.2 R$ 1.44-148

ADEMAR MEDEIROS SANTA LUCIA 65307 3.617 50 72.3  R$ 1.32 -105

RONALDO TREVISO GUARANIAÇU 65409 3.130 43 72.7  R$ 1.29 -154

SILVANE ROSSET DE RE GUARANIAÇU 65504 3.212 43 74.7  R$ 1.26 -133

ADEMAR MEDEIROS SANTA LUCIA 65261 3.265 50 70.6  R$ 1.23 -118

JAIME FOLADOR GUARANIAÇU 64907 3.233 47 68.7  R$ 1.21 -115

LADIMAR MORETTO GUARANIAÇU 65432 3.452 46 75.0  R$ 1.20 -90

EDSON KOSWOSKI GUARANIAÇU 65142 3.436 47 73.1  R$ 1.20 -91

ARLEI DOTTI CAMPO BONITO 65328 3.392 47 72.1  R$ 1.12 -84

CIDADE Nº LOTE DIF. CAC(1) PM IDADE GPD R$/ CAB(2)

Recebem os cortes 
produzidos pela Coopavel

Manoel (dir.) e parte da família. 
Atividade avícola é desenvolvida 
na propriedade há mais de 20 anos
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EXPERIMENTOS

Há mais de 15 anos o Show Ru-

ral Coopavel dedica parte de suas 

áreas de cultivo a testagens de pro-

dutividade de variedades de soja e 

de híbridos de milho de empresas 

parceiras. Os números alcançados 

causam grande expectativa entre 

os participantes e produtores ru-

rais da região de abrangência da 

cooperativa. “Eles servem como 

referência. Por isso, a divulgação 

é esperada com bastante atenção”, 

informa o coordenador geral do 

evento, o engenheiro agrônomo 

Rogério Rizzardi.

Uma das etapas fundamentais 

para a apresentação dos resulta-

dos em 2020, que costumam sair 

em média 40 dias depois do térmi-

no do Show Rural Coopavel, acaba 

de ser concluída. O plantio dos hí-

bridos e das variedades, em duas 

épocas, já foi feito. E tudo respeita 

critérios técnicos bastante cuida-

dosos para que os resultados apre-

sentados sejam os mais precisos e 

confiáveis possíveis, conforme Riz-

zardi. Para isso, a Coopavel obser-

va atentamente todas as etapas.

Os materiais para a testagem 

são fornecidos pelas próprias em-

presas interessadas em participar. 

Para o trabalho já em curso foram 

cultivados 36 híbridos de milho e 

39 cultivares de soja, informa o téc-

nico agrícola Pedro Todero. A tec-

nologia usada nas áreas é a mesma 

para todos e igual à utilizada pela 

grande maioria dos proprietários 

rurais da região. “Empregamos 

uma tecnologia de alto padrão, 

mas que seja uma solução possível 

e viável para o bolso de nossos agri-

cultores”, ressalta o coordenador 

geral do Show Rural Coopavel.

O trabalho nos canteiros desti-

nados à testagem de produtividade 

é realizado com total transparên-

cia. “Tudo é igual no preparo e cus-

tos justamente para permitir que 

a diferença entre as variedades e 

híbridos, que então serão verifica-

das, mostre realmente o potencial 

genético de cada semente”, diz o 

agrônomo trainee Matheus Hen-

rique de Souza, que há anos é um 

dos encarregados pelo trabalho na 

área experimental da Coopavel.

DIFERENTES
Por mais que os cuidados se-

jam os mesmos, os resultados 

das variedades e híbridos são di-

ferentes a cada nova edição da 

testagem. E a explicação está exa-

tamente em oscilações do clima 

durante o período de testes. Um 

dos cuidados especialmente ob-

servados no Show Rural Coopavel 

é o preparo do solo, que tem o per-

fil cuidadosamente corrigido. As 

sementes são testadas apenas em 

um cultivo, por isso não conside-

ram dados de safrinhas.

Solos brasileiros cultivados com 

soja e outras culturas anuais apresen-

tam nos dias atuais deficiências nutri-

cionais ou desequilíbrio de nutrientes. 

Essas carências nutricionais impedem 

as culturas anuais como a soja, milho e 

o trigo de expressar o seu máximo po-

tencial produtivo.

O Brasil conta com uma produção 

média de soja de 3.206 kg/ha (Conab), 

abaixo àquela que os materiais (varie-

dades) de soja são capazes de expres-

sar em solos férteis e bem equilibrados. 

Dos custos de produção da cultura da 

soja, figuram entre os mais caros os 

fertilizantes e corretivos, podendo re-

presentar até 30% do custo total dos 

insumos. Porém, o uso correto dos fer-

tilizantes e calcários são itens que mais 

contribuem para o aumento de produ-

tividade das culturas anuais, entre elas 

a soja.

Um dos nutrientes importantes 

para a cultura da soja expressar altos 

rendimentos é o enxofre (S). A prin-

cipal função do enxofre é estrutural, 

como constituinte dos aminoácidos 

cisteína, cistina, metionina e das pro-

teínas que os contêm (MALAVOLTA, 

1980), inclusive enzimáticas e também 

de forma indireta está envolvida na 

formação de clorofila.

Altos rendimentos na soja foram 

alcançados com suprimento de enxo-

fre (S) via fertilizante. Experimentos 

conduzidos pela Embrapa Soja reve-

lam aumentos na ordem de 100 a 500 

kg/ha em resposta à aplicação nos so-

los de quantidades (doses) entre 25 a 75 

kg/ha de enxofre.

FUNÇÕES DO ENXOFRE 
NAS PLANTAS

Ajuda a desenvolver enzimas e vi-

taminas; promove a nodulação para 

fixação de nitrogênio pelas legumi-

nosas; é essencial para a formação de 

proteínas; a maturação das sementes 

e dos frutos é atrasada quando ocor-

re sua deficiência; aumenta o teor 

de proteína total das forrageiras; au-

menta o teor de óleo das sementes de 

leguminosas como a soja; aumenta a 

resistência hídrica e controla certas 

doenças transmitidas através do solo.                                                               

Embrapa, circular técnica 53, 2007.

NECESSIDADE DE 
ENXOFRE À CULTURA 
DA SOJA

Em relação às culturas de trigo e 

milho, nas quais se inserem em siste-

mas de sucessão e rotação, a soja é a 

mais exigente no que diz respeito ao 

enxofre (S), requerendo do solo cerca 

de 8 kg de enxofre por tonelada pro-

duzida, enquanto o milho e o trigo 

exigem, respectivamente, 2,6 e 4,3 kg 

por tonelada.   

Entre as várias maneiras de se 

fornecer nutrientes às plantas, o va-

lor da adubação foliar não pode ser 

descartado. É ela, muitas vezes, a 

alternativa mais eficiente para a so-

lução de problemas específicos e/ou 

complemento de uma adubação via 

solo. Uma das vantagens mais enfa-

tizadas da adubação foliar é o alto ín-

dice de utilização, pelas plantas, dos 

nutrientes aplicados nas folhas em 

relação à aplicação feita no solo.

O fornecimento de S via foliar au-

menta os teores de S e N nas folhas, 

independentemente da dose e da na-

tureza química da fonte do nutrien-

te. O enxofre elementar aplicado às 

folhas é assimilado pela planta de 

soja, independentemente da dose e 

da natureza da fonte desse nutriente 

e a aplicação foliar do enxofre ele-

mentar apresenta eficiência supe-

rior à aplicação feita ao solo (Godo-

fredo et al., 2007).

Assim, o suprimento de enxofre 

(S) pode ser feito pelo uso de ferti-

lizantes isolados como sulfato de 

amônio (24%), superfosfato simples 

(12%), gesso agrícola (15%), ou uso de 

formulações de fertilizantes conten-

do superfosfato simples e na forma 

de enxofre elementar (S), pelas fo-

lhas e frutos (MALAVOLTA,1985).

TESTE DE DESEMPENHO DE 
SEMENTES JÁ COMEÇOU

ENXOFRE A ALTAS 
PRODUTIVIDADES DE SOJA

Plantio é feito em duas épocas, 
nos meses de setembro e outubro

Há mais de 15 anos o teste de produtividade é 
realizado juntamente com o Show Rural

SOLO

ANDERSON ANTONIO 
FORALOSSO 

Engenheiro Agrônomo
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PRODUTIVIDADE

RAFAEL 
SIEDLECKI

Engenheiro 
Agrônomo

SISTEMA CONSORCIADO 
MILHO SAFRINHA

Com o desafio de estabelecer 

novas práticas agrícolas que visam 

ao aumento da produtividade e/ou 

ganhos indiretos a partir do cultivo 

de milho segunda safra (safrinha), o 

plantio de milho consorciado com 

diferentes plantas de cobertura 

vem se difundindo por todo o terri-

tório brasileiro. Na região Oeste pa-

ranaense essa prática é adotada de 

forma crescente pelos produtores.

Áreas de sucessão com soja e 

milho safrinha permanecem em 

pousio após a colheita do milho, 

pois a janela entre esse período e 

a nova semeadura varia de 70 a 90 

dias. Nesse curto período se torna 

inviável o cultivo de mais uma sa-

fra. Assim, o uso de plantas de co-

bertura é uma importante ferra-

menta para evitar solo descoberto 

em períodos de pousio.

O uso de plantas de cobertu-

ra busca melhorar as condições 

físicas, químicas e biológicas do 

solo. No entanto, os resultados do 

consórcio de culturas dependem 

de vários fatores, como época de 

plantio, densidade populacional, 

arranjos de semeadura, utiliza-

ção de herbicidas, surgimento de 

plantas daninhas entre as cultu-

ras, fertilidade do solo e condições 

hídricas durante o desenvolvi-

mento das espécies (ALVARENGA 

et al., 2006).

Portanto, a escolha dos mé-

todos a serem aplicados deve 

ser criteriosa, pois, podem estar 

interferindo diretamente nessa 

competição entre as espécies, pas-

sível de comprometimento do de-

senvolvimento e da produtividade 

da cultura principal. No caso do 

milho, e posterior a formação de 

massa verde/seca das plantas de 

cobertura, que pode ser maior ou 

menor dependendo das práticas.

A possibilidade de escolha das es-

pécies de cobertura está muito atre-

lada ao objetivo do produtor. Entre 

as espécies cultivadas na adubação 

verde, as da família das leguminosas 

é uma das melhores formas de esta-

belecer um aumento significativo 

nas características químicas do solo, 

principalmente no intuito de fixação 

e disponibilidade de nitrogênio.

Umas das leguminosas anuais 

utilizadas é a Crotalária (Crotalaria 

spectabilis), com crescimento inicial 

lento, possui sistema radicular pivo-

tante profundo, com a capacidade 

de romper camadas compactadas, 

apresentando bom comportamen-

to nos diferentes tipos de textura 

de solo, inclusive nos solos relati-

vamente pobres em fósforo, como 

também boa resistência a períodos 

longos de déficit hídrico (BARRETO; 

FERNANDES, 2001).

A leguminosa proporciona a ca-

pacidade de associação com bacté-

rias fixadoras de nitrogênio, poden-

do fixar 150 a 165 kg/ha de nitrogênio 

(CALEGARI, 1995), além da eficiência 

ALTERNATIVAS DE CONSÓRCIO

na absorção e acúmulo de outros nutrien-

tes, como magnésio (Mg).

Em contrapartida, as gramíneas são 

as mais utilizadas, pois desenvolvem 

grandes quantidades de biomassa atrela-

da a uma lenta decomposição, caracteri-

zada pela alta relação C/N, o que aumenta 

o porcentual de cobertura vegetal no solo 

por um longo período.

Essas forrageiras geralmente utiliza-

das do gênero Urochloa, como as espécies 

brizantha, ruziziensis e decunbens, têm 

sistema radicular agressivo, proporcio-

nando maior facilidade na penetração ao 

solo, fomentando a atividade biológica e 

promovendo a reciclagem de nutrientes, 

tanto na superfície do solo com nos perfis 

mais a dentro, onde o sistema radicular é 

capaz de explorar.

Esse sistema de cultivo consorciado 

pode promover a supressão da emergên-

cia de plantas daninhas como diferentes 

espécies de Buva (Conyza sp.), Trapoera-

ba (Commelina Benghalensis), Corda de 

viola (Ipomoea purpúrea) entre outras, 

devido à agilidade em produzir biomassa 

durante um período curto de estabeleci-

mento logo após a colheita.

Segundo trabalho realizado por Salo-

mão (2017), não houve interferência signi-

ficativa na produção final do milho soltei-

ro comparado ao milho consorciado com 

diferentes espécies, produzindo 11.184 kg/

ha e 10.756 kg/há, respectivamente, na 

média. Dados como esse demonstram que 

o uso de culturas consorciadas com milho 

não reduzem significativamente a produ-

ção final da cultura principal, além disso, 

o ganho de matéria seca das Urochloas 

que pode chegar a 1200 kg/ha torna esse 

método de cultivo ainda mais atrativo.

Quando o consórcio adotado tem 

produção similar ao cultivo solteiro, a in-

clusão de uma planta de cobertura repre-

sentará um adicional à colheita, servindo 

para o produtor como fonte de renda ex-

tra a curto prazo, como estabelecimento 

da forragem para os animais ou também 

como cobertura do solo para o SPD para 

os futuros cultivos.

Permitindo também a longo prazo 

que o solo seja usado de forma racional 

por meio do estabelecimento da matéria 

orgânica e das melhorias na sua estrutu-

ração físico-química, além de uma visão 

do produtor de enxergar e entender os 

benefícios da prática de consorciação do 

milho safrinha.

Milho em fase V4 – V6 
consórcio com Crotalária

Milho em fase V4 – V6 
consórcio com Urochloa

Cobertura vegetal após 
colheita do milho
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Tão logo termina uma edição co-

meçam os preparativos da seguinte. 

Essa tem sido a lógica de organiza-

ção, montagem e preparativos do 

Show Rural Coopavel, uma das três 

maiores mostras de novas tecno-

logias, inovações e conhecimentos 

para o campo do mundo. Durante 

sete meses por ano, a cooperativa 

que organiza o evento mantém 50 

pessoas cumprindo tarefas diaria-

mente no parque, mas a partir de 

outubro o número de colaboradores 

aumenta progressivamente.

O ponto de partida decisivo dos 

preparativos começa com os encon-

tros regulares dos coordenadores de 

áreas. São cerca de 50 pessoas que, 

nos meses que antecedem e durante 

o evento, têm por responsabilidade 

deixar tudo pronto para bem recep-

cionar os mais de 250 mil visitantes 

esperados. O primeiro check list da 

edição de 2020, agendada para o pe-

ríodo de 3 a 7 de fevereiro, foi reali-

zado no último dia 28 de setembro, 

na sala de reuniões da área adminis-

trativa do Show Rural Coopavel.

As tarefas foram encaminhadas 

pelo presidente Dilvo Grolli e pelo 

coordenador geral Rogério Rizzar-

di. Um a um, todos os coordenado-

SHOW RURAL COOPAVEL 
FAZ CHECK LIST PARA 2020

Reunião geral com os coordenadores 
de área, no fim de setembro

Rizzardi apresenta estatísticas sobre 
sugestões e o que já é feito para 
melhorar estrutura do evento

res puderam informar sobre o an-

damento e as etapas da organização 

da feira. Nesse primeiro contato 

começam a ser apresentados brie-

ffings das atrações que serão apre-

sentadas durante o evento. “Todas 

as reuniões de preparação são im-

portantes, mas a primeira geral ser-

ve para marcar o ponto temporal da 

arrancada final dos preparativos do 

evento. Mesmo a quatro meses da 

abertura oficial dos portões, tudo 

precisa ser cuidadosamente orga-

nizado e continuamente checado”, 

aponta Dilvo Grolli.

O encontro permite definir es-

tratégias para alcançar o maior nú-

mero de pessoas com as peças de 

divulgação e notícias sobre o Show 

Rural Coopavel, da expedição e en-

vio de convites às autoridades, para 

a definição da agenda de visitas de 

personalidades dos mais diversos 

segmentos organizados e também 

de palestras e lançamentos que 

ocorrerão durante os cinco dias de 

evento. “E tudo precisa estar rigoro-

samente dentro do prazo. Ninguém 

tem tempo a perder. Tudom deve ser 

preciso”, afirma Rogério Rizzardi.

O coordenador geral do Show Ru-

ral Coopavel apresentou o resultado 

de avaliação feita da 31ª edição, re-

alizada em fevereiro passado. Mais 

de 200 sugestões foram apresenta-

das. Setenta delas foram aprovadas, 

47 estão em análise e 20 serão im-

plementadas em 2021. “Algumas fo-

ram repetidas e outras, devido à sua 

complexidade ou não viabilidade, 

acabaram desconsideradas. Tudo 

isso traz fôlego e oxigena a progra-

mação de uma mostra tecnológica 

criada para, além de mostrar novi-

dades, acelerar a chegada de tec-

nologias ao campo e ampliar os re-

sultados das propriedades rurais”, 

conforme o coordenador.

PREPARATIVOS
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SUINOCULTURA

ENERGIA LIMPA PARA 
PRODUZIR MAIS E COM 
CUSTOS MENORES

Ao contrário do que alguns ainda 

possam pensar, investir em energias re-

nováveis não é uma moda passageira. 

É uma tendência séria e que veio para 

ficar. Com a diversificação de grandes 

fabricantes de insumos dessa tecnolo-

gia no mundo, principalmente de placas 

fotovoltaicas, os preços caem e cresce 

em vários países o uso dessas fontes de 

energia em empreendimentos urbanos 

e rurais. O custo-benefício das matrizes 

limpas atrai também produtores rurais 

e criadores de animais em sistema de 

confinamento.

Os sócios Derli Vidal e Celso Paet-

zold acabam de aderir à era da energia 

produzida a partir de placas solares. 

Eles investiram perto de R$ 450 mil na 

compra e instalação de 243 placas na 

propriedade que mantêm em Linha 

Gramado/Bom Princípio, a 20 quilôme-

tros do centro de Toledo. A produção é 

de 75 quilowatts de energia renovável, 

suficiente para abastecer a pocilga que 

abriga 1,8 mil cabeças de suínos e toda a 

propriedade. “Ainda sobra eletricidade, 

que uso a partir da comercialização de 

créditos à Copel, para abastecer um res-

taurante, um apartamento e uma casa”, 

afirma Celso.

O agricultor tem gasto mensal de R$ 

10 mil com energia, incluindo o chiquei-

rão, e com o funcionamento das placas 

fotovoltaicas a redução deverá chegar 

a 90%. “Em vez de R$ 10 mil, a despesa 

mensal ficará então na faixa de R$ 1 mil”. 

A expectativa de Derli e de Celso é de re-

cuperar o valor destinado à implantação 

do projeto em cinco anos. O dinheiro foi 

conseguido a partir de uma linha especí-

fica de crédito com taxa de juros e prazo 

de pagamento dos mais facilitados do 

mercado.

FUTURO

Diante das grandes transformações 

que tem visto principalmente nos últi-

mos anos, Celso afirma que as novas ma-

trizes de energia são o futuro. “Os pro-

dutores rurais que quiserem se manter 

competitivos terão, em algum momento, 

de se encaminhar para fontes de eletrici-

dade mais baratas, limpas e renováveis”. 

Outra opção que atrai interesse na re-

gião é o biogás, gerado a partir do apro-

veitamento de dejetos de animais em 

sistemas de biodigestores. O processo 

gera gás que então vira eletricidade que 

abastece a propriedade.

Depois de pagar o investimento, a 

diferença com custos de energia vai se 

somar ao resultado da atividade. “A sui-

nocultura oscila muito devido a vários 

fatores de mercado. Com essa diminui-

ção de custos, ficaremos até mais tran-

quilos quanto aos percalços comuns ao 

setor”, afirma Celso. O amplo período de 

garantia dos materiais e equipamentos 

empregados no projeto também pesou 

para que os sócios decidissem pelo in-

vestimento. “São 25 anos e, bem cuida-

das, as placas, inversores e transforma-

dores poderão ter vida útil muito maior 

que isso”, acentua Derli.

OUTROS INVESTIMENTOS

Integrados à Coopavel desde 2017, 

Derli e Celso planejam os próximos 

saltos da propriedade. Caso tudo cor-

ra bem, a previsão é de construir mais 

dois chiqueirões e dobrar o número de 

animais em engorda. A intenção é de os 

novos investimentos se confirmarem 

em no máximo cinco anos. Assistência 

técnica de qualidade, boas perspectivas 

para a carne de suíno no mundo e a pro-

dução de energia limpa e barata, um dos 

principais insumos da suinocultura, são 

condições que aumentam o otimismo 

dos sócios quanto à concretização dos 

projetos em processo de tabulação.

As placas foram instaladas 
na cobertura dos chiqueirões

Propriedade rural em Toledo 
tem 1,8 mil suínos em engorda

Equipamentos têm garantia de 25 anos. 
Retorno deve ocorrer em 60 meses

Os sócios Derli e Celso: “Energias 
limpas e renováveis são o futuro”
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SUINOCULTURA

O QUE É ENERGIA 
FOTOVOLTAICA?

 

Energia fotovoltaica é aquela pro-

duzida a partir de luz solar e pode ser 

gerada mesmo em dias nublados ou 

chuvosos. Quanto maior for a radia-

ção solar maior a quantidade de ele-

tricidade produzida.

COMO É PRODUZIDA 
A ENERGIA SOLAR?

O processo de conversão da ener-

gia solar utiliza células fotovoltaicas 

(normalmente feitas de silício ou ou-

tro material semicondutor). Quando 

a luz solar incide sobre uma célula 

fotovoltaica, os elétrons do material 

semicondutor são postos em movi-

mento, dessa forma gerando eletri-

cidade. A energia fotovoltaica é uma 

tecnologia 100% comprovada. Siste-

mas fotovoltaicos conectados à rede 

elétrica já são utilizados há mais de 

30 anos.

QUAIS SÃO OS 
MAIORES MERCADOS?

China, seguida por Japão e Estados 

Unidos hoje são os mercados de ener-

gia fotovoltaica que mais crescem no 

mundo. Alemanha é o maior produtor 

de energia fotovoltaica, contribuindo 

com quase 6% da sua demanda de ele-

tricidade.

A TERCEIRA

A energia solar fotovoltaica é agora, 

depois da hidráulica e eólica, a terceira 

mais importante  fonte de energia re-

novável em termos de capacidade ins-

talada no planeta. Mais de 100 países já 

empregam essa matriz energética.

R$ 450 mil 243 placas

90%

Foi o investimento feito 
na instalação do sistema 
de placas solares

Garantem a produção de
75 quilowatts de energia

É a previsão de redução do tamanho da tarifa de energia na propriedade. 
Excedente assegura abastecimento a restaurante, casa e apartamento
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BALANCETE CREDICOOPAVEL

4.0.0.00.0   PASSIVO CIRCUL/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

4.1.0.00.0    DEPÓSITOS

411 -    Depósitos a Vista

414 -    Depósitos a Prazo

4.1.5.00.0    RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros

4.1.6.00.0  OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

468 -    Banco do Brasil

472 -    Outras Instituições

4.1.9.00.0    OUTRAS OBRIGAÇÕES

491 -    Arrecad.tributos e assemelhados

493 -    Sociais e Estatutárias

494 -    Fiscais e Previdenciárias

503 -    Diversas

6.1.0.00.0    PATRIMÔNIO LÍQUIDO

611 -    Capital Social

611  -  (-) Capital a realizar

615 -    Fundo de Reserva

617 -   Sobras ou Perdas acumuladas

7.1.0.00.0   Receitas Operacionais

8.1.0.00.0   Despesas Operacionais

7.0.0.00.0    CONTAS DE RESULTADO

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DE JULHO A SETEMBRO DE 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$)

30/09/2019 31/08/2019 31/07/2019

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO 222.148.238,48 204.332.028,45 223.868.462,00 

3.369.490,02 

3.369.490,02 

109.576.395,48 

109.576.395,48 

106.802.395,38 

137.500.694,45 

-30.698.299,07

1.449.854,52 

1.449.854,52 

950.103,08 

950.103,08 

151.619,60 

151.619,60 

605.397,78 

-453.778,18

153.092.619,32 

143.172.401,48 

23.848.696,24 

119.323.705,24 

620.919,06 

620.919,06 

1.411.088,22 

754.535,65 

656.552,57 

7.888.210,56 

45.979.02 

3.942.700,72 

279.883,81 

3.619.647,01 

62.915.589,03 

28.130.727,38 

-150.00

42.896.045,73 

-8.111.034,08

6.291.649,73 

11.418.442,47 

-5.126.792,74

139.471.118,10 

129.688.831,95 

26.047.064,58 

103.641.767,37 

445.431,67 

445.431,67 

1.404.157,98 

752.322,53 

651.835,45 

7.932.696,50 

35.920,68 

3.877.690,80 

237.424,88 

3.781.660,14 

62.913.855,65 

28.128.994,00 

-150.00

42.896.045,73 

-8.111.034,08

2.106.003,37 

5.693.952,69 

-3.587.949.32

160.057.911,09 

150.604.673,34 

49.730.495,81 

100.874.177,53 

245.646,12 

245.646,12 

1.396.786,33 

750.116,66 

646.669,67 

7.810.805,30 

53.065,61 

3.820.352,06 

238.894,02 

3.698.493,61 

62.891.813,65 

28.107.152,00 

-350.00

42.896.045,73 

-8.111.034,08

1.085.015,00 

2.912.121,32 

-1.827.106,32

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

110 - Disponibilidade

1.1.3.00.0   TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

131 -   Carteira Própria

1.1.6.00.0   OPERAÇÕES DE CRÉDITO

161 -   Operações de Crédito Setor Privado

169 -   Operações de Crédito em Liquidação

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS

180 - Diversos

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS

194 - Outros Valores e Bens

1.1.0.00.0 PERMANENTE

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

324 - Outras Imobilizações de Uso

329 - (Depreciações Acumuladas)

TOTAL DO ATIVO 222.299.858,08 

5.091.916,00 

5.091.916,00 

88.673.361,91 

88.673.361,91 

109.085.000,05 

142.697.415,74 

-33.612.415,69

528.563,03 

528.563,03 

953.187,46 

953.187,46 

158.948,67 

158.948,67 

605.397,78 

-446.449,11

204.490.977,12 

5.837.716,59 

5.837.716,59 

110.910.153,31 

110.910.153,31 

105.626.125,76 

138.918.387,63 

 -33.292.261,87

538.194,50 

538.194,50 

956.271,84 

956.271,84 

166.277,74 

166.277,74 

605.397,78 

-439.120,04

224.034.739,74 

TOTAL DO PASSIVO 222,299,858.08 204.490.977,12   224.034.739,74 

RELATÓRIO DE BALANCETE 
PATRIMONIAL - DE JULHO A 
SETEMBRO DE 2019

Cooperativa de Crédito Rural 
Coopavel - CrediCoopavel

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. 

Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

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”.
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INVESTIMENTOS

Diretores da Coopavel e de al-

gumas empresas parceiras esti-

veram dias atrás em Santa Izabel 

do Oeste, no Sudoeste do Paraná, 

para acompanhar o andamento de 

novaas obras estruturais da uni-

dade da cooperativa no município. 

O investimento é de R$ 25 milhões 

e vai melhorar e ampliar a recep-

ção e a armazenagem de grãos.

O presidente Dilvo Grolli e o 

gerente de Filiais, Daltro Estivem 

Pestana, acompanhados de cola-

boradores da cooperativa, recep-

cionaram diretores e representan-

tes de empresas que participam da 

execução do projeto na unidade. 

Estiveram no canteiro de 

obras, entre outros, o gerente co-

mercial da PCE Engenharia de 

Montagens Industriais Ltda Ever-

ton Zanini Rorato, o engenheiro 

Gilson Zanella, da construtora 

Demag, o diretor-presidente da 

Kepler Webber Piero Abbondi e 

o superintendente comercial da 

empresa fabricante de silos, João 

Tadeu Franco Vino.

Em atividade há 19 anos, a fi-

lial da Coopavel em Santa Izabel 

do Oeste tem área de cobertura 

de 15 mil hectares. “E teremos 

condições de atender nossos 

cooperados nessa região ainda 

melhor tão logo as novas obras 

fiquem prontas”, diz o gerente Ja-

ílson Antonio Effegen. A previsão 

de entrega da nova estrutura é ja-

neiro de 2020.

O projeto em execução con-

templa a implantação de quatro 

novos silos com capacidade es-

tática superior a 350 mil sacas. 

Ela terá também um secador 

para mais de 150 toneladas/hora, 

duas balanças de cem toneladas 

cada, moega com tombador, sala 

de classificação e dois silos com 

capacidade de recepção e arma-

zenagem de toda a safra dos coo-

perados da unidade.

MAIOR, MAIS 
MODERNA E EFICIENTE

Visita técnica ao canteiro das 
obras da unidade de Santa Izabel

Confraternização entre empresas 
parceiras e diretores da Coopavel

Esse é um dos investimentos em 
andamento e que vão melhorar 
performance de unidades da cooperativa
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RECEITAS COM COOPAVEL

INGREDIENTES
Para a costela

• 1,5 kg de costela suína 

Coopavel temperada.

• Vinagre a gosto.

• Alecrim fresco.

• Chimichurri.

• Azeite.

 • Sal moído na hora.

 • 500 g de batata 

bolinha com casca.

Para o molho

• 3 colheres de sopa

de catchup.

• 3 colheres de sopa

de molho inglês

• 3 colheres de sopa

de melado de cana.

INGREDIENTES 
• 600 gramas de peito 

de frango Coopavel 

cortados em tiras.

• 1 repolho verde médio.

• 1/3 de cenoura ralada.

• 2 colheres de sopa de 

manteiga para fritar.

• 2 colheres de sopa de 

bacon em pedacinhos.

• 2 colheres de 

sopa de nata.

• 2 colheres de 

sopa de requeijão.

• 100 gramas de queijo

de qualquer tipo.

• 3 dentes de alho 

picados.

• Pimenta do reino 

moída na hora e sal 

para temperar.

MODO DE PREPARO
1. Corte o peito de frango em tiras grossas e tempere 

com o alho picado, sal e pimenta. Reserve.

2. Corte o repolho pela metade e depois pique o repo-

lho em fatias finas e rale a cenoura no ralador médio. 

Reserve.

4. Em uma frigideira grande, frite o frango tempera-

do na manteiga. Transfira o frango frito para um pra-

to e reserve.

5. Na mesma frigideira que usou para fritar o frango, 

frite o bacon na própria gordura.

6. Adicione o repolho e a cenoura e refogue até amo-

lecer. Tempere com sal e pimenta.

7. Adicione o requeijão, a nata e o queijo e mexa até o 

queijo derreter e o molho ficar bem cremoso.

8. Adicione o frango frito por cima e afunde um pou-

co com uma colher para ele ficar bem melecadinho 

com o molho.

MODO DE PREPARO
1. Borrifar vinagre de maçã na costela ainda crua e sal-

picar com chimichurri seco.

2.  Com a costela bem lambuzada, acomodar a carne 

em um refratário e em volta colocar a batata bolinha. 

Temperar com sal moído. Cobrir o refratário com papel 

alumínio e assar em fogo baixo por 1h.

3. Enquanto a sua costela assa, prepare o molho que vai 

caramelizar a carne. Misture e reserve.

4.  Depois de 60 primeiros minutos, remover o papel 

alumínio e lambuzar a costela com o molho. Asse por 

20 minutos em fogo baixo, depois vire a costela e asse 

por mais 20 minutos.

COSTELA SUÍNA 
CARAMELIZADA

TIRAS DE FRANGO COM 
REPOLHO CREMOSO

RECEITAS
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