
R E V I S T A

DEZEMBRO DE 2019          EDIÇÃO 436



3REVISTA COOPAVEL2

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  NOVO

Pedagogia

Processos Gerenciais

CuRSOS EAD

++ agronomia
manhã/noite

++ medicina
veterinária
manhã/noite

IVERSON GRA
SSI

-
Al
un

o
de

Ag
r
o
n
o
m
i
a

UNIVEL.BR

@UNIVELOFICIAL 45 3036.3664

45 98801.7885

ACESSE E
SAIBA MAIS:

agende sua prova!



REVISTA COOPAVEL 54

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
Carlos Otoboni, Lucas Senko Ferreira, Maycon 
César Casagrande e Augusto Mezzon

RODOVIAS

AVICULTURA

FERROVIA

RATINHO CONFIRMA

PARCERIA COOPAVEL

Usuários ajudam a desenhar novo 

modelo de concessão

A importância da qualidade da água

no desempenho dos lotes

Oeste deve se posicionar contra

a renovação antecipada da 

concessão

Show Rural será novamente a sede

do governo estadual

Piracanjuba amplia presença na 

região Oeste

PG. 20

PG. 24

PG. 16

PG. 15

PG. 08

REVISTA COOPAVELCoopavelf

EXPEDIENTE DESTAQUES
MENSAGEM DO PAPA

Em Jesus manifestou-se a graça, a 

misericórdia, a ternura do Pai: Jesus 

é o Amor feito carne. Não se trata 

apenas dum mestre de sabedoria, 

nem dum ideal para o qual 

tendemos e do qual sabemos estar 

inexoravelmente distantes, mas é o 

sentido da vida e da história que pôs 

a sua tenda no meio de nós.

Sois imenso, e fizestes-Vos 

pequenino; sois rico, e fizestes-Vos 

pobre; sois omnipotente,  

e fizestes-Vos frágil.

A primeira coisa que o Natal nos 

chama a fazer é isto: dar glória a 

Deus, porque Ele é bom, é fiel, é 

misericordioso. Neste dia, desejo 

a todos que possam reconhecer o 

verdadeiro rosto de Deus, o Pai que 

nos deu Jesus. Desejo a todos que 

possam sentir que Deus está perto, 

possam estar na sua presença,  

amá-Lo, adorá-Lo.

O dom precioso do Natal é a paz, 

e Cristo é a nossa paz verdadeira. 

Cristo bate à porta dos nossos 

corações para nos conceder a paz, a 

paz da alma. Abramos as portas  

a Cristo!

A mensagem que todos esperavam, 

que todos procuravam nas 

profundezas da própria alma, mais 

não era que a ternura de Deus:  

Deus que nos fixa com olhos cheios 

de afeto, que aceita a nossa miséria, 

Deus enamorado da  

nossa pequenez.

Hoje, o Filho de Deus nasceu: tudo 

muda. O Salvador do mundo vem 

para Se tornar participante da nossa 

natureza humana: já não estamos 

sós e abandonados.

FRASES DE NATAL
DO PAPA FRANCISCO
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DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE

O Trevo Cataratas está entre os mais 

movimentados do Brasil. Construído há 

mais de 50 anos, transformou-se num en-

troncamento da maior rota de circulação 

rodoviária do Mercosul. Por sua estrutura 

inadequada e caótica, transitam mais de 

6 milhões de veículos/ano, oriundos de 

todas as rotas internas das regiões Oeste, 

Sudoeste e Centro-Oeste do Paraná, além 

de receber veículos de outras regiões do 

Estado e do País.

Pelo Trevo Cataratas, escoamos 100% 

da produção do Oeste e de outras regiões, 

além da produção de outros estados e de 

vários países da América do Sul. O fluxo 

desse modal contabiliza mais de R$ 25 bi-

lhões em bens exportados, números que 

alavancam a balança comercial do País 

em mais de R$ 25 bilhões em bens para o 

mercado brasileiro.

Passadas cinco décadas e com o novo 

rumo à economia do Paraná e do Brasil 

e com a ampliação da produção agrícola 

dessa região, o Trevo Cataratas “clama” 

por transformações urgentes e inadiáveis 

para melhor adaptá-lo à infraestrutura do 

Oeste e Sudoeste do Paraná.

O Trevo Cataratas é o maior desafio da 

logística do Estado, independentemente 

das outras necessidades da região, e nesse 

cenário o POD (Programa Oeste em De-

senvolvimento) se oferece como o novo 

instrumento para dar fim a esse sufoco.

Criado por arranjos produtivos, com 

a participação de empreendedores pri-

vados, da classe política e entidades pú-

blicas e privadas, o POD reúne todas as 

forças vivas (políticos, empresários e pro-

fissionais) do Oeste, constituindo-se no 

modelo para a defesa da atividade econô-

mica e social, acima dos interesses de cor-

porações e de municípios. Sua inspiração 

no passado de luta para a criação e desen-

volvimento do associativismo é o princi-

pal catalisador do Plano Estratégico para 

o desenvolvimento do Oeste do Paraná e 

seus municípios.

Por meio de um programa que abran-

ge todos os setores da produção, o POD 

orienta políticas públicas de Estado de 

longo alcance e consistentes, que envol-

vem o desenvolvimento sustentável das 

futuras gerações nas cadeias de sanidade 

animal, infraestrutura e logística, Plano 

Energético do Oeste, Sistema Regional de 

Inovação, melhoramento genético e sane-

amento ambiental.

Esse entendimento sobre os desafios e 

sobre a importância da atuação estratégi-

ca para o futuro da região Oeste passa pela 

reestruturação e pela edificação de obras, 

como os viadutos no Trevo Cataratas, tor-

nando-o novo e conectado à demanda da 

economia da região e para a segurança e 

o conforto da população regional de mais 

de 1,4 milhão de pessoas.

A garantia da soberania e do desenvol-

vimento do Oeste reforça a necessidade de 

melhorias no principal trevo do interesse 

do Paraná com a dimensão compatível ao 

cenário nacional e internacional. Com a 

conexão entre pessoas e o empreendedo-

rismo coletivo, com o apoio da sociedade, 

podemos começar a escrever uma nova 

história do nosso povo.

A produção agrícola e pecuária e as 

agroindústrias formam a base do PIB 

regional. O dinamismo e o empreende-

dorismo sempre impulsionaram o nosso 

crescimento com bastante competitivida-

de na produção dentro das propriedades, 

ainda que com pouco apoio competitivo 

na logística.

Um novo momento do Oeste, rea-

firmamos, está na articulação da socie-

dade sobre os interesses comuns e mais 

urgentes, no qual o Programa Oeste em 

Desenvolvimento se torna o verdadeiro 

caminho de consenso para a expansão 

da região, sem confronto com o passado e 

sem corporativismo, mas com uma visão 

estratégica de futuro.

Nesse momento, o governo do Estado, 

por meio do governador Ratinho Júnior, 

dá um grande passo para atender as rei-

vindicações do Oeste quanto à revitaliza-

ção do Trevo Cataratas. O trevo receberá 

projeto de melhorias e ampliação, aten-

dendo aos anseios da sociedade e evitan-

do enormes prejuízos.

Por fim, vamos transformar o Oeste 

do Paraná num lugar de equilíbrio e alta 

competitividade. Com projetos como esse 

agora anunciado pelo governador Rati-

nho Júnior, a região e o Estado têm muito 

a ganhar. A obra do trevo vai ser determi-

nante para a economia e indispensável 

para o futuro.

A REVITALIZAÇÃO DO 
TREVO CATARATAS

Construído há mais de 50 anos, atualmente o Trevo Cataratas recebe fluxo de seis milhões de veículos por ano
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PARCERIA COOPAVEL

Diretores da Piracanjuba, uma das 

maiores indústrias lácteas do País, esti-

veram em Cascavel para conhecer a Co-

opavel e seus diretores. Liderada pelo 

diretor-presidente César Helou, a comi-

tiva foi recebida pelo presidente da Co-

opavel Dilvo Grolli, pelo vice-presidente 

Jeomar Trivilin e pela auditora Rosane 

de Meira. Com sede em Goiás, a Piracan-

juba compõe o conglomerado dos Lati-

cínios Bela Vista, com atuação em boa 

parte do território brasileiro.

César falou de suas expectativas 

para a retomada do crescimento do 

País e dos investimentos que a empresa 

fará em 2020, incluindo o início de ati-

vidades em fevereiro de uma unidade 

de recepção e resfriamento de leite em 

Cascavel. Para ampliar sua atuação no 

Oeste do Paraná, a Piracanjuba locou 

a antiga estrutura do laticínio que du-

rante anos foi operado pela Coopavel 

em sua área industrial, às margens da 

BR-277 na saída para Curitiba. Todo o 

processo de adaptação do espaço para 

o início de atividades está no crono-

grama.

O presidente da Piracanjuba se 

disse otimista com o bom momento 

do agronegócio e com a forte e deci-

dida atuação da ministra da Agricul-

tura e Pecuária Tereza Cristina Dias. 

Dilvo Grolli concordou e citou inves-

timentos que a cooperativa autoriza e 

acelera em municípios de sua base de 

atuação. Sobre a parceria com a Co-

opavel, Cesar Helou afirmou que ela 

tem tudo para render ótimos frutos 

às duas parceiras. “Confiança, traba-

lho e determinação nos movem e isso 

as duas têm bastante presente em seu 

DNA”, ressalta ele.

Fundada em 1955 no interior de 

Goiás, a Piracanjuba cresceu e atual-

mente fatura aproximadamente R$ 

3,5 bilhões por ano. Ela tem mais de 

2,6 mil colaboradores e processa mais 

de 5 milhões de litros de leite por dia. 

Com 64 anos de atividades, a empresa 

conquistou prêmios importantes em 

2019, como a de ser uma das marcas 

mais lembradas e consumidas nos la-

res dos brasileiros de todo o País. As 

unidades fabris do conglomerado Lati-

cínios Bela Vista estão em Goiás, Minas 

Gerais, Santa Catarina e Paraná.

Para chegar à condição de uma das 

quatro grandes da área de lácteos do 

País, a empresa conta com o suporte de 

marcas de peso, como Pirakids, LeitBom, 

Chocobom, Viva Bem e Almond Breeze, 

essa uma parceria com a Blue Diamond. 

A família de produtos do conglomerado 

soma mais de 140 itens, entre eles bebi-

das com cereais, composto lácteo, creme 

de leite, leite condensado, leite em pó, es-

pecial e longa vida, pirakids e whey. 

“Acumulamos conquistas nos últi-

mos anos, resultado do esforço coletivo 

da empresa que se dedica para levar o 

melhor aos seus consumidores”, disse 

César durante encontro com os direto-

res da Coopavel. O diretor-presidente 

esteve em Cascavel acompanhado do 

superintendente Luiz Magno, do diretor 

de Política Leiteira José Paulo Felipe, do 

gerente de Postos de Refrigeração de 

Leite Athaide Newman Rodrigues da 

Silva e do gerente de Política Leiteira 

José Baldoíno Franca.

Piracanjuba pertence ao conglomerado Laticínios Bela Vista, 

um dos quatro maiores grupos da área de lácteos do Brasil

Unidades fabris em Bela Vista de Goiás (GO), Governador 

Valadares (MG), Maravilha (SC) e Sulina (PR)

PIRACANJUBA AMPLIA 
PRESENÇA NA REGIÃO OESTE

A EMPRESA

5 milhões 2,6 mil R$ 3,5 bilhões
de litros de leite 
processados diariamente

colaboradores em faturamentoDiretores da Piracanjuba e da 
Coopavel em recente encontro 
na sede da cooperativa
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AGRICULTURA 4.0

Se você nunca ouviu falar em Blo-

ckchain, é bom ir se acostumando com 

esse termo, pois essa nova tecnologia 

está mudando o mundo dos negócios 

e, sem dúvida, chegará ao agronegó-

cio. Blockchain, por definição, é uma 

tecnologia digital de protocolos de 

armazenamento de dados confiáveis 

que tem como princípio básico a des-

centralização. Ela permite criar uma 

base de registros e dados distribuídos 

e compartilhados para assegurar a ve-

racidade das informações, tornando 

as transações do mercado confiáveis 

e seguras.

Com efeito, essa tecnologia é a 

base para a criação das criptomoedas, 

como bitcoins e outras, bem como 

para o armazenamento de dados nes-

sa rede segura. Nada mais é do que 

um tipo de base de dados distribuído, 

que guarda registros de transações 

permanentemente e, se esses forem 

apagados ou perdidos, serão recupe-

rados ao registro original (segurança, 

garantia e confiança). Bom, pode pa-

recer meio confuso, mas o fenômeno 

da transformação digital normalmen-

te causa esse tipo de efeito: contudo, 

passam a ser entendíveis na prática a 

partir de sua utilização.

Quem imaginava, há alguns anos, 

fazer inúmeras transações financei-

ras com um smartphone? Segundo 

um relatório da Research and Markets 

(Blockchain no mercado agrícola) so-

bre o impacto dessa tecnologia na 

cadeia de suprimentos de alimentos, 

rastreabilidade, pagamento e liquida-

ção de produtos, contratos inteligen-

tes e governança, gerenciamento de 

riscos e conformidade, em uma pre-

visão global para 2023, o mercado de 

Blockchain na agricultura e na cadeia 

de abastecimento pode crescer muito, 

passando de US$ 60 bilhões para mais 

de US$ 400 bilhões.

Na minha humilde opinião, pelo 

conhecimento básico que adquiri so-

bre o tema, acredito que ela poderá ser 

aplicada em quatro grandes questões 

do agronegócio: certificação, rastre-

abilidade, segurança alimentar e nas 

próprias transações agrícolas, como 

na cadeia de suprimentos e comér-

cio de produtos agropecuários. Ba-

sicamente, a tecnologia trará maior 

transparência e confiabilidade nos 

dados criados pela cadeia, bem como 

nas transações de mercado, contra-

tos, registros e transparência.

Certificação, rastreabilidade e se-

gurança alimentar são pautas atuais 

dos mercados no mundo inteiro, com 

impactos já significativos em diver-

sas commodities e comercializações 

agrícolas. Muitos mercados e consu-

midores, com destaque para o merca-

BLOCKCHAIN
do europeu, querem comprar produ-

tos certificados e rastreados que lhes 

garantam segurança alimentar, ou 

seja, desejam saber onde, como, quan-

do e de que forma aquele alimento na 

prateleira do supermercado foi pro-

duzido. Isso é fato e tende a impactar 

enormemente nos mercados e a curto 

espaço de tempo. 

Atualmente, menos de 10% das 

propriedades agrícolas brasileiras 

estão preparadas para esse nível de 

exigência do mercado. Obviamente 

que não será possível fazer no papel 

essa certificação e rastreabilidade, na 

velocidade e na confiança que o mer-

cado necessita. Portanto, no mundo 

digital haverá necessidade de essas so-

luções se tornarem acessíveis a todos, e 

a tecnologia Blockchain permitirá isso, 

aprimorando até mesmo atividades de 

Barter e CPR já praticadas, possivel-

mente sem a necessidade cartorial.

Quem sabe, no futuro, teremos 

criptoalimentos: bitcoffee, bitsoy, bi-

tbife, bit etc. Como existem diferentes 

tipos de criptomoedas com caracte-

rísticas específicas de mercado, po-

derá haver especificação dos “bitpro-

dutos” e, consequentemente, esses 

deixarão de ser comercializados como 

commodities, trazendo mais rentabi-

lidade para quem produz (origem) do 

que para os intermediários.

PLANTE COM TECNOLOGIA
COLHA RESULTADOS

calcário de conchas

CARLOS
OTOBONI

O autor é engenheiro 
agrônomo, mestre e 
doutor em Produção 
Vegetal, pesquisador 
e professor



REVISTA COOPAVEL 1312

FAZENDA-ESCOLA

A união entre o curso de Agro-

nomia da Fundação Assis Gurgacz 

e empresas de renome nacional e 

internacional assegurou o sucesso 

da primeira edição do City Farm 

FAG, realizado em novembro Cas-

cavel. Cerca de 1,5 mil pessoas pas-

saram pelos 15 estandes montados 

da fazenda-escola da instituição, 

tudo em prol do homem do cam-

po, acadêmicos, docentes, pais de 

alunos, produtores rurais e convi-

dados.

O novo modelo de evento ocor-

reu como parte das comemorações 

pelos 15 anos do curso de Agrono-

mia da FAG, celebrados em 2019 

com intuito de aliar conhecimento 

técnico científico à realidade do 

mercado, trazendo o que é de novo 

para os participantes.

A Coopavel, como grande par-

ceira da FAG, participou apresen-

tando seu novo projeto de Semen-

tes, que já é realidade na região de 

atuação da cooperativa. Os partici-

pantes puderam conhecer as varie-

dades multiplicadas, como são os 

critérios adotados para avaliação 

de classificação de sementes de 

qualidade, perfil dos cooperados 

multiplicadores, novos investi-

mentos em infraestrutura e estra-

tégias traçadas para que a Semen-

tes Coopavel possa ganhar ainda 

mais força, com intuito de atingir 

novos patamares e se tornar refe-

rência no mercado de sementes.   

O assunto abordado pelas Se-

mentes Coopavel foi a Qualidade 

de Sementes, que sem dúvida é o 

grande gargalo do mercado agríco-

la nos dias de hoje. Cada vez mais, 

o produtor rural se preocupa com 

a relação germinação e o vigor das 

suas sementes. Assim, com a Coo-

pavel entregando esse diferencial, 

o cooperado adquire sua semente 

com tranquilidade, tendo em vista 

sua procedência e confiança com 

os padrões estabelecidos. Ele conta 

com todo suporte de profissionais 

especializados para atendê-los e 

com o melhor TSI (Tratamento de 

Semente Industrial) do mercado, 

entregando o que há de melhor e 

com segurança ao seu cliente final.

A cada três horas e 40 minutos, 

uma pessoa morre vítima de aci-

dente de trabalho no Brasil. Embo-

ra seja impossível calcular o tama-

nho da perda de uma vida e muito 

menos dimensionar o seu prejuízo 

social, o governo informa que o seu 

custo econômico com os aciden-

tes nos ambientes produtivos ul-

trapassa os R$ 10 bilhões por ano. 

Mas se depender dos esforços da 

Coopavel, esses números vão cair 

de forma rápida e acentuada. Há 

anos, a cooperativa envolve seus 

colaboradores em um projeto pre-

ventivo com excelentes resultados.

A Sipat (Semana Interna de 

Prevenção a Acidentes de Traba-

lho) é uma espécie de imersão, um 

convite para que o trabalhador 

adote hábitos saudáveis, siga aten-

tamente as recomendações de se-

gurança passadas na empresa e se 

integre a normas que busquem a 

minimizar ao máximo os riscos de 

ocorrências no local de trabalho. 

“Estamos muito felizes com os re-

sultados. Percebe-se o empenho de 

todos que, de uma forma ou outra, 

integram-se a esse exercício”, diz 

o gerente da área de Recursos Hu-

manos e um dos responsáveis pela 

política de Segurança e Medicina 

do Trabalho da Coopavel, Aguinel 

Waclawovsky.

 

CULTURA

“Esse é um período dedicado 

a reforçar a cultura de saúde e se-

gurança do trabalhador”, define o 

engenheiro de Segurança do Tra-

balho Paulo Luciano Bordiguini 

Bordin. A Sipat, afirma ele, per-

mite refletir sobre forma de agir e 

pensar o ambiente produtivo. “A 

vida do trabalhador e o bem-estar 

de sua família é o mais importante. 

Se ele deixar de se cuidar, poderão 

ocorrer reflexos em sua casa, com 

consequências às pessoas que ele 

mais ama”, observa Luciano.

A Sipat 2019 da Coopavel abor-

dou temas como comportamen-

to preventivo, trabalho e família, 

EPIs (Equipamento de Proteção 

Individual) e diversos assuntos da 

área da saúde do trabalhador. As 

atividades envolveram diversas 

unidades da cooperativa, como fri-

goríficos, filiais, indústrias, matri-

zeiros, incubatórios e sede admi-

nistrativa.

SEMENTES COOPAVEL 
PARTICIPA DO CITY FARM FAG

A CULTURA DA SAÚDE 
E DA SEGURANÇALUCAS SENKO FERREIRA E 

MAYCON CÉSAR CASAGRANDE

Engenheiros Agrônomos

Participantes do evento 
no estande da Coopavel

Teste de germinação

Tetrazólio

Diretoria da FAG prestigiando o evento ao lado de colaboradores da 
cooperativa. Assis Gurgacz recebeu exemplar da revista Coopavel

SIPAT

O engenheiro Paulo abre uma 
das atividades da Sipat 2019

Uma das equipes que participaram de 
palestra da semana de prevenção

Diversos assuntos foram abordados 
pelos palestrantes convidados
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DIGITAL

A Coopavel foi uma das cooperativas 

que participaram como expositoras do 

AgroBit, um dos maiores eventos de inova-

ção e tecnologias do País. Grandes líderes 

dos setores produtivo e político prestigia-

ram a feira, entre eles a ministra da Agri-

cultura e Pecuária, Maria Tereza Dias. Or-

ganizado pela Sociedade Rural do Paraná 

e parceiros, o AgroBit aconteceu no Parque 

de Exposições Governador Ney Braga, em 

Londrina.

O coordenador do Show Rural Digital, 

uma das atrações do Show Rural Coopavel, 

José Rodrigues da Costa Neto, representou 

a cooperativa no evento. Ao lado de Kleber-

son Hayashi Angelossi, da equipe de organi-

zação do SRI, Neto utilizou o ambiente para 

fazer conexões de ecossistemas e para pros-

pectar novos expositores para o Show Rural 

Digital, que terá a sua segunda edição de 3 

a 7 de fevereiro de 2020, em Cascavel. “Esta-

remos cheios de atrações e com um núme-

ro ainda maior de participantes”, de acordo 

com Neto.

POLO

A ministra Tereza Cristina participou 

do lançamento oficial do Polo de Inovação, 

que pretende projetar Londrina e o Norte 

do Paraná como referências nacionais na 

área. O AgroBit reuniu líderes, produtores 

e profissionais de todo o País interessados 

em buscar parcerias para acelerar a tran-

sição da tecnologia do laboratório para o 

campo. Segundo os organizadores, o evento 

foi estrategicamente pensado para promo-

ver parcerias e networking.

O coordenador do Show Rural Digital 

informa que essas interações, que permi-

tem conhecer e ver o que outras regiões 

estão fazendo, contribuem para aprimorar 

ainda mais eventos voltados à tecnologia. 

“Ao mesmo tempo em que divulgamos, 

prospectamos e convidamos empresas a 

participar, aprendemos muito. E tudo isso 

fará do Show Rural Digital um evento ain-

da maior, melhor e mais conectado com 

um intenso período de mudanças que im-

pactam os mais diversos setores produti-

vos, principalmente o agronegócio”, ressal-

ta Neto.

Em sua segunda edição, o Show Rural 

Digital vai acontecer em uma área quase 

três vezes maior que a anterior. De 2,8 mil 

metros, o evento ocupará estrutura com 

8,7 mil metros quadrados. O número de 

expositores será maior e diversos novos 

eventos serão realizados, como o Fórum de 

TI das Cooperativas do Mercosul. Um dos 

espaços já projetados promete ser uma das 

principais atrações de toda a feira. Será 

uma arena especialmente criada para tes-

t-drive e corridas de drones.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, 

confirmou, em recente encontro com auto-

ridades no Palácio Iguaçu, em Curitiba, que 

Cascavel, e mais especificamente o Show 

Rural Coopavel, vai ser a sede do governo 

na primeira semana de fevereiro de 2020. A 

decisão repete o que ocorreu em fevereiro de 

2019, quando por dois dias – 7 e 8 – a sede do 

governo estadual foi transferida de Curitiba 

para cá. 

 O anúncio confirmando a informação 

foi feito em evento com a presença do pre-

feito Leonaldo Paranhos. “Mais uma vez, 

o governador instala a sede do Governo do 

Estado em Cascavel, reconhecendo a im-

portância da nossa Capital da Produção, do 

Show Rural Coopavel bem como do Oeste 

do Paraná que é o grande celeiro do Estado 

e do Brasil”, diz o prefeito. Alguns ajustes na 

agenda vão definir quais serão os dias em 

que Ratinho, secretários e o staff do governo 

estadual despacharão da área que abriga o 

evento tecnológico.

 

HONRADOS

De acordo com o presidente da Coopa-

vel e do Show Rural, Dilvo Grolli, a decisão 

do governador Ratinho de transferir a sede 

do governo significa muito para Cascavel, 

para o Oeste e, principalmente, para o even-

to de tecnologia que é o maior da América 

Latina. “Estamos muito honrados e felizes 

em novamente poder receber o governador 

e toda a sua equipe. Essa é uma demonstra-

ção da importância da região, que é um dos 

símbolos da agropecuária do Paraná, e res-

salta a força do agronegócio, cadeia produti-

va e industrial responsável por movimentar 

cerca de R$ 2 trilhões por ano na economia 

brasileira”.

Criado em 1989 como um dia de campo, 

o Show Rural Coopavel cresceu e se tornou 

um dos três maiores eventos de dissemina-

ção de tecnologias e inovações para o campo 

do mundo. A 32ª edição acontecerá no perí-

odo de 3 a 7 de fevereiro. Serão 650 exposi-

tores e a expectativa de público é superior 

a 250 mil pessoas, diz o coordenador-geral 

Rogério Rizzardi.

 

NOVIDADES

Diversas novidades serão apresentadas 

na ocasião, como a estrutura de mais de dois 

mil metros quadrados do edifício Paraná 

Cooperativo, que se tornará a nova casa do 

cooperativismo do Estado; a versão amplia-

da do Show Rural Digital (vai funcionar em 

uma estrutura física com quase o triplo do 

tamanho da edição inaugural), Vitrine Tec-

nológica de Agroecologia ocorrendo em 4,4 

mil metros quadrados e avanços na área da 

pecuária, e muitas outras. 

COOPAVEL DIVULGA 
SHOW RURAL 
NO AGROBIT

Neto e Kleberson, 
que representaram 
a Coopavel no AgroBit

RATINHO CONFIRMA

SHOW RURAL SERÁ NOVAMENTE
A SEDE DO GOVERNO ESTADUAL

Em fevereiro de 2019, 
Cascavel foi sede estadual 
do governo por dois dias
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FERROVIA

Cerca de 120 diretores e representan-

tes de 40 cooperativas do Estado partici-

param na quinta-feira, na Associação de 

Funcionários da Coopavel, em Cascavel, 

do Fórum de Logística do Cooperativis-

mo Paranaense. O objetivo foi refletir 

sobre os desafios e as urgências da es-

truturação logística, condição indispen-

sável para que os produtos paranaenses 

sigam competitivos no concorrido mer-

cado internacional. O presidente da Coo-

pavel Dilvo Grolli apresentou dados con-

tundentes e que mostram que, caso os 

líderes paranaenses não estejam atentos 

e unidos, poderão ocorrer prejuízos bi-

lionários à cadeia produtiva que hoje faz 

do Paraná uma referência de prosperi-

dade nacional.

Dilvo e outras autoridades do Oeste 

do Estado foram os primeiros a se erguer 

contra a renovação automática da con-

cessão do pedágio considerado o mais 

caro do planeta. Estudos apurados mos-

traram que existiam inconsistências em 

informações, resultando em apurações 

na Assembleia Legislativa e no Tribunal 

de Contas, fazendo com que as irregula-

ridades comprovadas fossem parar na 

Lava-Jato. Um engenhoso esquema de 

corrupção foi desfraldado e muitos dos 

que se beneficiaram com as cobranças 

ilegais e manobras que beneficiaram as 

concessionárias acabaram presos.

Pouco antes da apresentação de 

Dilvo, o engenheiro da Rumo, Cristiano 

Donatti, empresa que detém concessão 

de trechos ferroviários no Estado, falou 

sobre o possível aumento da capacidade 

de transporte das cargas do Oeste em di-

reção ao Porto de Paranaguá. No entan-

OESTE DEVE SE POSICIONAR 
CONTRA A RENOVAÇÃO 
ANTECIPADA DE CONCESSÃO

to, associou os investimentos à renova-

ção do contrato de concessão (expira em 

2026). O presidente da Coopavel abriu 

sua exposição questionando a Rumo da 

razão de não ter feito as obras antes, e de 

deixar os alinhamentos como condição 

para a renovação do contrato. “Desde já, 

sou contra essa renovação, porque isso 

não será saudável para o Estado e muito 

menos para o Oeste, região responsável 

pela produção de grande parte das com-

modities paranaenses”.

Mesmo assim, os números de expan-

são apresentados pela Rumo são muito 

distantes do que o Oeste precisa e pro-

jeta. A diferença entre o que oferecem 

(hoje são apenas 380 mil toneladas que 

seguem ao porto de trem) e o que a região 

pode oferecer é muitas vezes a quantida-

de transportada. “O Paraná e principal-

mente a região Oeste são sucesso da por-

teira para dentro, mas da porteira para 

fora há muitos problemas que limitam e 

encarecem a produção. Não cabe às co-

operativas fazer logística, nosso foco é a 

produção”, ressaltou Dilvo Grolli.

Apenas uma fração da soja produzi-

da no Oeste segue ao Porto de Parana-

guá por ferrovia. Em 2018, a produção foi 

de 5,7 milhões de toneladas e somente 

183 mil toneladas foram exportadas por 

meio de ferrovia, ou 3,2% do total. As ex-

portações de Paranaguá com produtos 

transportados por ferrovia chegaram a 

9,4 milhões em 2018, disso somente 380 

mil toneladas do Oeste – 183 mil tonela-

das de soja e 197 mil toneladas de carne.

PREJUÍZOS

Devido à falta de opção do modal 

ferroviário, as empresas que investiram 

em estruturas na área do terminal, em 

Cascavel, operam com prejuízo ou com 

resultado muito abaixo ao projetado. 

“Justamente porque a região não recebe 

o suporte que merece por parte da con-

cessionária Rumo e Ferroeste”, confor-

me Dilvo Grolli.

Na operação de fertilizantes da Coo-

pavel, com indústria dentro do terminal 

da Ferroeste ela não consegue transpor-

tar matéria-prima por ferrovia, por isso 

85% do transporte é feito por caminhões 

e apenas 15% por trem. Com isso, o pre-

juízo com frete, de 2010 para cá, chega a 

R$ 40 milhões – e outros R$ 20 milhões 

na operação do calcário. O mesmo pro-

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, apresentou dados que mostram a atual 
situação de modais de transporte importantes à região

Representantes de várias entidades participaram do encontro
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blema impacta um terminal construído 

pela Cotriguaçu, que integra as maiores 

cooperativas da região. A central inves-

tiu R$ 200 milhões, porém devido ao não 

atendimento ferroviário decidiu parali-

sar investimentos que chegariam a R$ 

500 milhões.

O volume de contêneires que passou 

pelo terminal em 2018 e que seguiram 

por ferrovia foi de 7.257. A necessidade 

da região Oeste, todavia, é de 15 mil a 24 

mil contêineres, a grande maioria deles 

embarcada em caminhões em razão dos 

entraves operacionais. Por ferrovia, a de-

mora na operação é de sete dias, enquan-

to que por rodovia a distância entre Cas-

cavel e Paranaguá é vencida em 12 horas. 

Isso gera aumento de custos de R$ 1 mil 

por contêiner.

“Desde já, sou contra essa 
renovação (concessão da 
Rumo), porque isso não 
será saudável para a livre 
iniciativa e aos interesses 
do Estado e muito menos 
para o Oeste”

Dilvo Grolli
Presidente da Coopavel

Em 2018, a produção de 
soja da região Oeste foi de 
5,7 milhões de toneladas e 
somente 183 mil toneladas 
foram exportadas por meio 
de ferrovia, ou 3,2% do total

FERROVIA

Cerca de 120 pessoas de 40 cooperativas do Estado participaram 
do evento, na Associação de Funcionários da Coopavel

As diversas empresas instaladas no 

terminal da Ferroeste em Cascavel já in-

vestiram R$ 1 bilhão em suas estruturas. 

As áreas são cedidas em regime de con-

cessão por 25 anos. Depois de vencido 

esse prazo, os investimentos revertem 

para a Ferroeste. “Esse é mais um moti-

vo para sermos contra a renovação au-

tomática da concessão da Rumo e incor-

poração da Ferroeste. A concessionária 

já demonstrou interesse em assumir o 

controle da Ferroeste e terá os direitos de 

todos esses ativos das empresas do Oeste 

gratuitamente ou com valores abaixo da 

realidade. 

Se isso ocorrer, esse valor, que nós in-

vestimos, terá de ser transferido à conces-

sionária que nada fez em favor dos pro-

dutores rurais, das agroindústrias e das 

cooperativas do Oeste”, afirmou o presi-

dente da Coopavel. Mais R$ 3 bilhões, que 

seriam incorporados pela Rumo em even-

tual controle da Ferroeste, referem-se aos 

250 quilômetros de trilhos entre Cascavel 

e Guarapuava, e ainda o direito de explo-

ração do trecho de Guarapuava a Doura-

dos (MS) até o ano de 2099. Além disso, 

ocorreria a incorporação do patrimônio 

das empresas instaladas no terminal da 

Ferroeste em Cascavel.

Outra situação em particular deixa 

o transporte ferroviário como única al-

ternativa para barateamento de custos 

à região. “Nossos rios correm no sen-

tido contrário às nossas exportações, 

ainda assim estão repletos de hidrelé-

tricas. Por isso, precisamos de uma 

malha ferroviária que atenda as nos-

sas necessidades”, apontou Dilvo, que 

apresentou custos médios mundiais de 

transporte por diferentes modais. São 

20 dólares para transportar uma tone-

lada pela distância de mil quilômetros 

por hidrovia, por trem o custo é de 40 

dólares e por caminhão, de 60 dólares. 

“Temos que estar unidos, munidos de 

números e lutar pelo que acreditamos 

que seja o melhor para as nossas co-

munidades”, ressaltou o presidente da 

Coopavel.

O VALOR DA FERROESTE? 

R$ 3 BILHÕES

OESTE UNIDO

Trecho de quase 250 
quilômetros de trilhos entre 
Cascavel e Guarapuava 
custam cerca de R$ 2 bilhões

FÓRUM
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RODOVIAS

O diálogo passa a ser um compo-

nente determinante no processo de 

elaboração do novo modelo de con-

cessão de rodovias no Paraná. Ao 

contrário do processo anterior, da 

década de 1990, agora os usuários 

ganham força em audiências sobre 

questões determinantes aos novos 

contratos. O integrante do Conselho 

Temático de Infraestrutura da Fiep 

(Federação das Indústrias do Esta-

do do Paraná), João Arthur Mohr, 

participou do Fórum de Logística 

do Cooperativismo Paranaense, em 

Cascavel, e deu detalhes sobre as fa-

ses em andamento.

O diálogo, associado a uma tari-

fa que será entre 30% e 50% menor 

que a atual e cronograma de obras 

na parte inicial do contrato, esta-

rão entre os principais diferenciais. 

A atual concessão, com contratos 

assinados em 1997 e início de co-

brança de tarifa em junho de 1998, 

vai terminar no dia 27 de novembro 

de 2021. O trecho de 2,5 mil quilô-

metros foi dividido em seis blocos 

e venceu o consórcio que ofereceu 

mais trechos de rodovias estaduais 

para manter. O Paraná foi um dos 

primeiros entes da República a pe-

dir a delegação de rodovias federais 

para instituir o pedágio. O pionei-

rismo explica em parte os proble-

mas gerados a partir de então.

A política também contribuiu 

para que os contratos originais so-

fressem alterações. O governador da 

época, Jaime Lerner, era candidato 

à reeleição e percebeu que como as 

tarifas iniciais era muito caras não 

se reelegeria. A contramedida então 

foi cortar o valor pela metade e ini-

ciou-se uma sucessão aditivos que 

retiraram inúmeras obras dos con-

tratos, principalmente de aumento 

de capacidade de fluxo. O Oeste foi 

um dos mais afetados com a decisão, 

com o fim da obrigatoriedade da 

duplicação da BR-277 entre Foz do 

Iguaçu e Cascavel, bandeira antiga 

e das mais aguardadas pela comu-

nidade regional. A partir de então, 

os tribunais foram incorporados à 

rotina do pedágio – parte das atuais 

concessionárias já fizeram acordos 

de leniência para devolver valores 

recebidos indevidamente.

As irregularidades cometidas 

fizeram da cobrança nas rodovias 

paranaenses a mais cara do mundo. 

Diversas investigações acontece-

ram, como no Tribunal de Contas e 

na Assembleia Legislativa. “Consta-

tamos que havia muita coisa errada 

e então acionamos nossos repre-

sentantes para aferir os números. A 

coisa era tão grave que gente graúda 

acabou na cadeia”, lembra o presi-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli, que 

contou com a colaboração inestimá-

vel, em todo o processo, de Edson 

Vasconcelos, da Acic, Alci Rotta Jú-

nior, da Caciopar e Danilo Vendrus-

colo, do Programa Oeste em Desen-

volvimento. O não à renovação teve 

à frente Caciopar, Amop, Acamop 

e Programa Oeste em Desenvolvi-

mento, além de muitas outras que 

se integraram à luta com os anos. 

João Arthur e Dilvo participaram de 

audiências públicas sobre o tema 

em todo o Paraná.

PREÇO JUSTO

João diz que as entidades e a 

maioria dos usuários não são contra 

a cobrança do pedágio, mas rejeitam 

valores abusivos e cronogramas de 

obras que não saem do papel. O novo 

modelo em construção muda uma 

regra fundamental: em vez do Esta-

do, por meio de delegação de rodovias 

USUÁRIOS AJUDAM A DESENHAR 
NOVO MODELO DE CONCESSÃO

De 2,5 mil, projeto de 
concessão vai subir para 
4,1 mil quilômetros

João é ligado ao Conselho Temático 
de Infraestrutura da Fiep
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Constituída em 1948 no interior do 

estado de São Paulo, a Coplacana cres-

ceu e atualmente é uma das referências 

do agronegócio brasileiro. Seus diretores 

afirmam que a Cooperativa dos Plantado-

res de Cana de São Paulo é uma das mais 

inovadoras do Brasil. Os investimentos 

são associados a pesquisas e a planeja-

mentos, bem como à troca de informações 

e intercâmbios como fizeram recente-

mente alguns dos diretores que estiveram 

em Cascavel para saber mais da Coopavel 

e do Show Rural.

O presidente Arnaldo Antonio Bor-

toletto e o diretor administrativo Marcos 

Farhat foram recebidos pelo diretor-ge-

ral do Show Rural Coopavel, Rogério Riz-

zardi, e pelo coordenador do Show Rural 

Digital José Rodrigues da Costa Neto. A 

comitiva, além de se inteirar de alguns 

processos ligados à área industrial, visi-

tou o parque que todos os anos recebe o 

Show Rural Coopavel, um dos maiores 

eventos do mundo em disseminação de 

novas tecnologias para o campo.

Além de confirmar presença na edi-

ção de número 32, agendada para 3 a 7 de 

fevereiro de 2020, o presidente Arnaldo 

falou de uma mostra parecida que a Co-

placana desenvolve, também voltada à 

transmissão de conhecimentos de tecno-

logia e inovação, no interior de São Paulo. 

A realização do Show Rural Digital, que 

chega à sua segunda edição, interessou 

de forma particular a comitiva. De acor-

do com Arnaldo, o mundo enfrenta uma 

mudança de ruptura sem precedentes e 

as tecnologias são um componente indis-

pensável para o futuro que se avizinha.

A COOPERATIVA

A Coplacana foi a primeira cooperativa 

de plantadores de cana de açúcar criada em 

São Paulo. A finalidade era levar assistência 

técnica e oferecer insumos aos produtores. 

Ela cresceu tanto que hoje são mais de 12 

mil itens disponibilizados para a agricultu-

ra, com um completo serviço de assessoria 

no campo, conforme Arnaldo Bortoletto. A 

sede da cooperativa está em Piracicaba, em 

uma estrutura conhecida como Centro Ca-

nagro José Coral.

Com 23 filiais nos estados de São Paulo, 

Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a 

Coplacana conta com fábrica de rações, cen-

tral de recebimento de embalagens vazias 

de agroquímicos, confinamento de gado, 

unidade de grãos e Coop Service, além de 

duas unidades produtivas. “Temos os nos-

sos olhos voltados à tecnologia e ao futuro. 

E, com isso, promovemos união, cooperati-

vismo e ajudamos a fortalecer os produtores 

e a produção rural”, ressalta Arnaldo.

COPLACANA BUSCA SUBSÍDIOS 
NO SHOW RURAL COOPAVEL

Matheus, Marcos, Rizzardi, 
Arnaldo e Neto em visita à 
área do Show Rural Coopavel

INTERCÂMBIO

• Aferição do fluxo de veículos

• Identificação de pontos críticos e de 

congestionamentos

• Elaboração de projetos de 

engenharia e orçamentos

• Atenção a questões

socioambientais

• Considerações sobre 

segurança viária

• Avançar em aspectos jurídicos

• Análise econômica e financeira 

• Cronograma de obras

• Audiências públicas e roadshows 

(para atrair fundos de investimentos 

nacionais e internacionais)

• Transparência total

• Estudos de implantação de sistema 

eletrônico avançado (como cobrança 

eletrônica a partir da leitura da placa 

do veículo)

* Banco Mundial vai dar apoio e acompanhar todas as fases

federais, agora será a União, a partir do 

Ministério dos Transportes, que conduzi-

rá o processo de concessão. Com o apoio 

do Pelt 2035 (Plano Estadual de Logística 

e Transportes do Paraná), João mostrou 

mapa com as rodovias que deveriam ter 

sido duplicadas na atual e de como ele 

deverá ficar com a proposta já em debate 

para a próxima concessão.

“Nossas rodovias são tão limitadas 

que em alguns pontos chegamos a ter 

dezenas de quilômetros sem um único 

ponto de ultrapassagem. As ultrapassa-

gens forçadas são o principal motivo de 

acidentes com feridos e mortes no Esta-

do”, aponta o integrante do Conselho Te-

mático de Infraestrutura da Fiep. Hoje, o 

Anel de Integração Rodoviário tem 2,5 mil 

quilômetros, desses 1,8 mil são rodovias 

federais e 700 estaduais. A partir do fim 

de 2021, serão 4,1 mil quilômetros, com 

a incorporação de trajetos estratégicos 

como as BRs 163 e 476, das estaduais 092, 

323 e 280, além dos contornos Norte de 

Cascavel, Norte de Londrina e Sul de Curi-

tiba. Os trechos de acesso vão voltar para 

o DER.

CRONOGRAMA

Tarifa e fluxo de veículos vão indicar 

o cronograma de execução das obras no 

projeto Rodovias Integras do Paraná. No 

momento, a tarefa é apurar pontos crí-

ticos de acidentes e congestionamentos. 

Depois virão contratação dos convênios 

técnicos e audiências dos editais (agosto 

de 2019), análise de editais pelo Tribunal 

de Contas (setembro de 2020), publicação 

dos editais (novembro de 2020) e licitação 

(março de 2021). Sete reuniões regionais já 

ocorreram para tratar de pontos centrais 

do modelo, estipulando valor esperado à 

tarifa (hoje, as concessionárias faturam 

mais de R$ 2,4 bilhões por ano e o va-

lor recuará para R$ 1,2 bilhão).

ETAPAS A REALIZAR

RODOVIAS



REVISTA COOPAVEL 2524

Um ambiente amplo e bem localizado vai 

se transformar na nova casa do cooperativis-

mo paranaense. A estrutura física de mais de 

dois mil metros quadrados está em estágio 

adiantado de construção na área que desde 

1989 recebe o Show Rural Coopavel, um dos 

maiores eventos do mundo em transmissão de 

conhecimentos para o campo.

O coordenador-geral do SRC, Rogério Riz-

zardi, informa que as obras estão no cronogra-

ma e em algumas semanas o prédio Paraná 

Cooperativo estará pronto. “Teremos a partir 

de fevereiro um espaço próprio para recepcio-

nar diretores e filiados das cooperativas de 

todo o estado integradas à Ocepar. Essa será 

uma estrutura que simbolizará a força, a união 

e o trabalho que o movimento cooperativista 

desenvolve”, diz Rizzardi.

O Paraná Cooperativo está estrategica-

mente localizado, ao lado dos prédios que abri-

gam a Assessoria de Imprensa e a Administra-

ção do Show Rural Coopavel. O edifício de dois 

pavimentos é dotado de salas de reuniões, am-

bientes para confraternização e auditório com 

capacidade para mais de 200 pessoas. “Esse 

será um diferencial importante já na edição de 

número 32, agendada para o período de 3 a 7 de 

fevereiro de 2020. Um lugar onde o cooperati-

vismo estará unido e devidamente represen-

tado”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

INDICADORES

Alguns números ressaltam a força e a 

relevância do cooperativismo no Paraná. O 

Sistema Ocepar conta com 220 cooperativas 

de sete áreas de atividades. São 2 milhões de 

cooperados, com 101 mil empregos e fatura-

mento anual superior a R$ 85 bilhões. Ape-

nas em impostos e tributos, o valor recolhido 

em 2018 foi de R$ 3 bilhões, com exportações 

que chegaram a cerca de R$ 3,5 bilhões.

O prédio do cooperativismo vai ser inau-

gurado pelo governador do Paraná Ratinho 

Júnior e pela ministra da Agricultura e Pe-

cuária, Tereza Cristina, durante o 32º Show 

Rural Coopavel. Participarão também todos 

os presidentes e diretores de cooperativas 

do Estado.

No Brasil, são 6.828 cooperativas em 

atividade com 14,6 milhões de cooperados. 

O número de empregos gerados é de 425,3 

mil e o faturamento no ano passado chegou 

a R$ 259,9 bilhões. Somente em tributos, as 

cooperativas brasileiras recolheram R$ 7 

bilhões. E no mundo, são 1,3 bilhão os coo-

perados com geração anual de riquezas na 

casa de R$ 13 trilhões. As cooperativas dão 

ocupação e renda a 250 milhões de trabalha-

dores em 105 países.

A estrutura de mais de dois
mil metros quadrados entra 
na reta final de obras

PARANÁ COOPERATIVO

UM AMBIENTE QUE 
VALORIZA A INTEGRAÇÃO

A água servida às aves duran-

te o período de confinamento nos 

aviários conta muito para o bom 

desempenho do lote. Palestras, 

painéis e sistemas de distribuição 

vão ser apresentados pela área de 

avicultura da Coopavel durante o 

32º Show Rural, de 3 a 7 de feve-

reiro de 2020. “O objetivo é fazer 

com que o produtor que lá estiver 

saiba em detalhes o peso de garan-

tir água de qualidade à atividade”, 

diz o gerente de Fomento Avícola 

Eduardo Leffer.

Técnicos da cooperativa esta-

rão no pavilhão da avicultura para 

repassar informações, orientações 

e tirar dúvidas dos visitantes. “Va-

mos mostrar mecanismos de dis-

tribuição de água e falar sobre clo-

ração, pH, dimensão dos sistemas 

de encanamento, limpeza e desin-

fecção de nípeis”, diz Eduardo. Os 

avicultores também poderão as-

sistir a apresentações rápidas de 

conteúdos sobre a atividade, e do 

retorno que se tem adotando boas 

práticas de fornecimento de água 

aos frangos.

Há dois meses, técnicos fazem 

nas propriedades integradas à co-

operativa a análise da água forne-

cida nos aviários. Durante o Show 

Rural, o avicultor cooperado que 

passar pelo estande poderá saber 

o resultado apurado em sua pro-

priedade e, com base nisso, será 

orientado sobre ajustes possíveis. 

Caso ele queira, poderá inclusive 

comprar sistemas que estarão à 

mostra no local para garantir cor-

reções e melhorar o desempenho 

dos lotes. 

COMPARAÇÃO

Uma das atrações do pavi-

lhão da avicultura será mostrar 

aos avicultores a situação de dois 

nípeis d´água por dentro. Com o 

uso de microcâmera, fez-se uma 

viagem pelo interior de um nípel 

limpo e de outro sujo. E o resulta-

do da inspeção será apresentado 

em dispositivos de exibição que 

estarão no local. “Há muita dife-

rença em resultado ao se fazer a 

manutenção corretamente e em 

deixar os nípeis sem o devido 

cuidado”, afirma o gerente de Fo-

mento Avícola da Coopavel.

Há vários benefícios no for-

necimento de água de qualidade 

nos aviários, entre eles estão: me-

lhor desenvolvimento dos pintai-

nhos na primeira semana, menor 

mortalidade, prevenção e menor 

gasto em eventuais tratamen-

tos, melhor conversão alimentar, 

mais peso de abate, mais qualida-

de da cama do aviário e melhora 

nas patas das aves. O resultado 

disso tudo é desempenho supe-

rior e lucratividade ao produtor, 

segundo Eduardo Leffer. 

Atualmente, a Coopavel tem 

300 cooperados integrados à ca-

deia da avicultura, somando 600 

aviários. O abate mensal é de 4,6 

milhões e o anual de 56 milhões 

de aves.

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DA 
ÁGUA NO DESEMPENHO DOS LOTES

Água de qualidade e na quantidade 
certa é um fator de sucesso na 
produção dos lotes

AVICULTURA
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A Coopavel intensifica ações de olho 

na prevenção de doenças e na qualida-

de de vida de seus cooperados e cola-

boradores. Como faz em outubro com 

atividades de orientação ao câncer de 

mama, o setor de Medicina do Trabalho 

da Cooperativa realiza uma programa-

ção especial para alertar sobre os cuida-

dos sugeridos pelo Novembro Azul.

A campanha é destinada a homens 

que participam de orientações e pa-

lestras sobre prevenção ao câncer de 

próstata. O assunto foi apresentado a 

colaboradores da área industrial pelo 

urologista José Barbosa Mendes Jr. Ele 

informou sobre o que é, as consequên-

cias e como é possível, com a adoção de 

hábitos simples, estar atento ao menor 

sinal de alerta.

“Quanto mais informação as pesso-

as tiverem e mais cuidados adotarem, 

menos chances terão de ser acometidas 

por doenças. Por isso, a Coopavel inves-

te e incentiva a prevenção”, diz o geren-

te de Recursos Humanos e integrante 

de ações ligadas à Medicina do Traba-

lho, Aguinel Marcondes Waclawovsky.

Aos poucos, campanhas como o No-

vembro Azul sensibilizam um número 

cada vez maior de homens que, a exemplo 

do que as mulheres já fazem, entendem 

que prevenção e a adoção de hábitos sau-

dáveis são imprescindíveis.

MUNDIAL

A enfermeira do Trabalho  Giane Qui-

nhones Dalla Costa, informa que a cam-

panha Novembro Azul é um movimento 

mundial realizado sempre neste mês com 

a finalidade de reforçar a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce do 

câncer de próstata.

De acordo com Giane, o de próstata é 

o segundo tipo de câncer mais comum en-

tre os homens. As principais vítimas são 

aqueles com mais de 50 anos. A principal 

dica, a partir dessa idade, é que procurem 

o médico regularmente e façam exames 

de detecção com periodicidade.

Próstata

No Brasil, o câncer de prósta-

ta é o segundo mais comum entre 

os homens (atrás apenas do cân-

cer de pele não-melanoma). Em 

valores absolutos e considerando 

ambos os sexos, é o segundo tipo 

mais comum. A taxa de incidên-

cia é maior nos países desenvol-

vidos em comparação aos países 

em desenvolvimento.

A próstata é uma glândula 

que só o homem possui e que se 

localiza na parte baixa do abdô-

men. Ela é um órgão pequeno, 

tem a forma de maçã e se situa 

logo abaixo da bexiga e à frente 

do reto (parte final do intesti-

no grosso). A próstata envolve 

a porção inicial da uretra, tubo 

pelo qual a urina armazenada na 

bexiga é eliminada. A próstata 

produz parte do sêmen, líquido 

espesso que contém os esperma-

tozoides, liberados durante o ato 

sexual.

Mais do que qualquer outro 

tipo, é considerado um câncer 

da terceira idade, já que cerca de 

75% dos casos no mundo ocorrem 

a partir dos 65 anos. O aumento 

observado nas taxas de incidên-

cia no Brasil pode ser parcial-

mente justificado pela evolução 

dos métodos de diagnósticos 

(exames), pela melhoria na quali-

dade dos sistemas de informação 

do país e pelo aumento na expec-

tativa de vida. (Fonte: Inca)

Pulmão

O câncer de pulmão é um dos 

mais comuns no mundo. É um 

câncer agressivo e representa 

uma taxa elevada de mortali-

dade. A faixa etária frequente-

mente acometida é de 60 anos 

a 70 anos. Disparadamente, o 

tabagismo é o principal fator de 

risco para o desenvolvimento 

desse câncer, com estimativa de 

90% dos casos relacionados ao 

tabagismo. Assim, a maioria dos 

casos poderia ser evitado com a di-

minuição do vício de fumar. Exis-

tem diversas campanhas preventi-

vas por parte dos governos, porém, 

o número de fumantes ainda é alto.

Estomago

O câncer de estômago tem alta 

incidência em homens, por vol-

ta dos 70 anos e existem diversos 

fatores de risco associados ao de-

senvolvimento da doença nessa 

região, como a infecção por uma 

bactéria denominada Helicobacter 

pylori, conhecida como  H. pylori, 

indicada como uma bactéria car-

cinogênica, pois a infecção que ela 

provoca pode levar a ulceração da 

parede do estômago e, além da in-

fecção pela bactéria, outros fatores 

como a úlcera, a gastrite crônica, 

tabagismo, tabagismo associado 

ao consumo de álcool, condição 

hereditária e ter caso na família 

(pai, mãe e irmãos) de câncer de 

estômago. O diagnóstico do câncer 

gástrico se inicia pela Endoscopia 

Digestiva Alta.

Cavidade Oral

O câncer da boca é um dos 

mais frequentes no Brasil, e dos 

mais incidentes no sexo mas-

culino. O uso pesado de tabaco 

e álcool são os fatores de ris-

co fortemente associados com 

o desenvolvimento da doença, 

entretanto, recentemente foi 

descoberta a relação entre a in-

fecção pelo Papiloma vírus Hu-

mano (HPV), que é o mesmo ví-

rus associado ao câncer de colo 

de útero nas mulheres, e o cân-

cer da cavidade oral.

Testículo

O câncer de testículo ocorre 

com baixa frequência e diferen-

te de outros tipos de câncer que 

costumam surgir em indivíduos 

mais velhos, atinge indivíduos 

jovens, entre as faixas etárias 

de 15 e 50 anos. O sintoma mais 

comum é o aumento de volume 

dos testículos e o surgimento de 

um nódulo duro. Os testículos 

fazem parte do  sistema repro-

dutor masculino  e são respon-

sáveis pela produção dos  es-

permatozoides  e do hormônio 

masculino,  testosterona. Esse 

tipo de câncer pode ser facil-

mente curado quando detecta-

do precocemente. (Infoescola)

OS CÂNCERES MAIS COMUNS

PREVENÇÃO PARA 
SALVAR VIDAS

NOVEMBRO AZUL

Palestra repassou orientações 
a colaboradores da Coopavel
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PECUÁRIA

A melhor forma de controle dessas doenças é pela prevenção com o uso de vacinas. No geral elas contêm 

diferentes combinações de antígenos e cepas vacinais, incluindo agentes virais e bacterianos inclusos em suas 

formulações.  A elaboração do calendário de vacinação deve ser discutida junto com o médico-veterinário sobre 

a utilização de vacinas, o período mais favorável para aplicação, assim como a escolha do produto mais indicado 

deve estar embasada na ocorrência das doenças na região, tratando-se então de uma particularidade de cada 

propriedade.

A Diarreia Viral Bovina é 

uma doença causada por vírus 

e transmitida por via placen-

tária e/ou contato direto entre 

os animais, fezes e fetos abor-

tados. No caso dos touros, além 

das secreções gerais, como cor-

rimento nasal, saliva e urina, o 

sêmen também pode contribuir 

para a contaminação das va-

cas durante a estação de monta 

(coito ou inseminação). A BVD 

provoca abortos, principalmen-

te durante os primeiros três 

meses, infertilidade, defeitos 

congênitos e atraso no desen-

volvimento dos animais infec-

tados. A diarreia aparece como 

O IMPACTO DE DOENÇAS 
REPRODUTIVAS EM BOVINOS

PRINCIPAIS CAUSAS DOS PROBLEMAS REPRODUTIVOS BOVINOS

AGENTES INFECCIOSOS E DOENÇA

Virus

BVD

IBR

Bactérias

Leptospirose

Campilobacteriose

Brucelose

Haemophilus somnus

Neosporose

Tricomoniase

Aspergillus fumigatus

Protozoários Fungos

sintoma, geralmente em reba-

nhos contaminados, na faixa 

etária de seis meses a um ano 

de idade. Os touros contamina-

dos podem ser eliminados do 

rebanho dependendo do diag-

nóstico da situação. Animais 

com o vírus eliminam através 

da secreção nasal, ocular, vagi-

nal e fetos abortados.

Rinotraqueíte infecciosa bo-

vina (IBR), causada por um her-

pesvírus tipo I, acarreta perdas 

econômicas, como abortos no ter-

ço inicial de gestação e morte de 

bezerros recém-nascidos. Após a 

infecção, o vírus se mantém no 

animal de forma latente e pode 

ser reativado periodicamente 

após estresse ou tratamento com 

corticoides. Tem como sinais clí-

nicos: broncopneumonia, encefa-

lite, conjuntivite, perda de peso, 

infertilidade e defeitos congê-

nitos. Esses animais servem de 

fonte de infecção por meio de 

secreções nasal, ocular, vaginal 

e fetos abortados. A transmissão 

pode ocorrer por meio do coito e 

por sêmen congelado. O controle 

é realizado pela avaliação dos re-

sultados do diagnóstico labora-

torial e o uso de vacinação como 

ferramenta de controle a partir 

desse diagnóstico.

Leptospirose é uma enfer-

midade infectocontagiosa dos 

animais domésticos, selvagens e 

do homem, do gênero Leptospi-

ra, sendo uma zoonose, não há 

transmissores especiais. A forma 

aguda, caracterizada por septice-

mia, encefalite, hepatite e nefrite é 

rara. A manifestação clínica mais 

frequente é o comprometimento 

do globo ocular com vários graus 

de conjuntivite, ceratite e uveíte, 

podendo evoluir para cegueira de-

vido à presença de leptospirose no 

interior do globo ocular. Abortos, 

parto de natimortos, doença ne-

onatal e morte neonatal também 

têm sido verificados.

Campilobacteriose é uma doen-

ça causada pelo agente Campylobac-

ter fetus venerealis, normalmente 

transmitido pelo touro contaminado 

no momento da monta. Essa bacté-

ria pode causar infertilidade tempo-

rária e morte embrionária precoce. 

Os touros positivos, identificados 

pelo exame laboratorial, podem ser 

eliminados do rebanho em função 

do diagnóstico da situação. Em fê-

meas, os altos índices de repetição 

de cio e de mortalidade no terço 

inicial de gestação são indicações 

de que essas doenças podem estar 

presentes no rebanho. 

IBR

BVD

Leptospirose

113.903

36.946

95.107

66,7%

77,6%

51,7%

92,4%

90,9%

81,6%

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA DE IBR, BVD E LEPTOSPIROSE NO BRASIL (1996-2011)

Número de
Amostras

% Animais
Positivos

% Rebanhos
Positivos

Nos tempos atuais, em uma pro-

priedade em que se busca resultados e 

lucros, um dos grandes gargalos é o ma-

nejo sanitário e um bom índice repro-

dutivo. Esse é um dos principais fatores 

para o sucesso na bovinocultura. Contu-

do, são muitas as condições que inter-

ferem na eficiência reprodutiva dos bo-

vinos, destacando-se entre as mesmas 

nos rebanhos do Brasil as causas de or-

dem alimentar e infecciosa. 

As perdas reprodutivas podem, mui-

to frequentemente, estar relacionadas à 

incidência de doenças infectocontagio-

sas, entre elas a Rinotraqueíte Infeccio-

sa Bovina (IBR), Diarreia Viral Bovina 

(BVD), Leptospirose, Tricomonose e 

Campilobacteriose, que se instalam no 

rebanho e se espalham de maneira si-

lenciosa. Em rebanhos de matrizes de 

corte, além da estacionalidade da oferta 

de pastagem, há ocorrência de doenças 

da esfera reprodutiva do rebanho de 

cria. 

Nesse aspecto, deve-se observar a 

importância das doenças infecciosas de 

origens bacteriana, virótica e parasitá-

ria que podem impedir a fecundação, 

causar abortos ou produzir bezerros 

com peso inferior à média. Portanto, 

como preparação à prevenção dessas 

doenças, deve ser adotado um progra-

ma de controle sanitário do rebanho. A 

imagem a seguir mostra as suas classi-

ficações e alguns agentes causadores de 

doenças reprodutivas.

AUGUSTO 
MEZZON

Médico
Veterinário
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COOPERATIVAS

MAIS DE R$ 85 BI 
EM FATURAMENTO

As 216 cooperativas paranaenses 

vinculadas ao Sistema Ocepar seguem 

apresentando resultados positivos a 

cada e ano e em 2019 não foi diferente, 

de acordo com o levantamento apresen-

tado pela entidade no Encontro Estadu-

al de Cooperativistas Paranaenses, em 

Medianeira.

“Apesar das adversidades climáti-

cas vivenciadas no início de 2019, das 

quais ninguém esteve imune, as coope-

rativas do Paraná devem confirmar um 

crescimento no seu faturamento, ultra-

passando R$ 85 bilhões, com resultados 

positivos na ordem de R$ 3,5 bilhões e 

R$ 2,6 bilhões em impostos arrecada-

dos”, afirmou o presidente do Sistema 

Ocepar, José Roberto Ricken, em pro-

nunciamento no evento.

Em relação à 2018, o faturamento 

alcançado pelo setor registrou cresci-

mento de 1,67% (a Coopavel cresceu 7% 

em 2019), já que no ano passado a mo-

vimentação econômica atingiu R$ 83,7 

bilhões. Atualmente, as cooperativas do 

Paraná possuem mais de dois milhões 

de cooperados e 107 mil profissionais 

contratados. 

INVESTIMENTOS

Ainda de acordo com ele, o coopera-

tivismo também deve elevar, a partir de 

2020, o montante relativo aos investi-

mentos. “Temos convicção de que, para 

a viabilização do plano safra ainda é 

fundamental e estratégica a disponibi-

lização de linhas de crédito rural para 

investimentos de longo prazo e custeio 

a juros compatíveis com a atividade 

produtiva. Neste contexto, as cooperati-

vas do Paraná demandam o equivalente 

a R$ 3,8 bilhões para projetos de agroin-

dústrias, armazenamento, tecnologia, 

infraestrutura e distribuição, para aten-

der quase 60% da produção agropecuá-

ria que passam por nossas cooperativas 

no Estado”. Em 2018, as cooperativas 

do Paraná contabilizaram R$ 1,95 bi-

lhão em investimentos (e a Coopavel R$ 

RESULTADO CHEGA A R$ 3,5 BILHÕES 
COM R$ 2,6 BILHÕES EM TRIBUTOS PAGOS

102 milhões), o que significa que o 

novo valor projetado pelo setor em 

melhorias representa um aumento 

de mais de 70% em relação ao ano 

passado. 

PRC 100

O presidente do Sistema Oce-

par também destacou que, dan-

do continuidade ao Plano Paraná 

Cooperativo (PRC100), o planeja-

mento do setor, as cooperativas do 

Paraná mantêm o propósito de 

atingir R$100 bilhões de movimen-

to econômico ao ano. Ele ressaltou 

ainda que a opção do setor sempre 

foi pelo desenvolvimento das pes-

soas, cooperados, cooperativas e 

comunidades. “Esse é o nosso com-

promisso. Sempre com organiza-

ção econômica e responsabilidade 

social”, acrescentou.

EXPECTATIVAS

Ricken disse ainda que o mo-

mento reserva boas expectativas. 

“Governos novos, sinais de reto-

mada econômica, grande demanda 

por investimentos, principalmen-

te em relação à infraestrutura e 

maior acesso a mercados. Enfim, 

há sinais que nos animam e nos le-

vam a acreditar no futuro. Para o 

cooperativismo paranaense, o ano 

de 2019 foi positivo, nos mantive-

mos firmes na estratégia de inves-

timento e busca de novos merca-

dos”, disse.

GRANDES 
OPORTUNIDADES 
AO BRASIL

O presidente da Ocepar, José 

Roberto Ricken, avalia que em 

âmbito mundial há grandes opor-

tunidades para o Brasil, devido à 

demanda por alimentos, especial-

mente proteína animal. “Cabe a 

nós identificá-las, contratá-las e 

nos organizar para atendê-las com 

muita competência. No passado, a 

lógica era produzir mais e buscar 

mercado”.

Agora, o nosso desafio é iden-

tificar mercados e atendê-los com 

profissionalismo e qualidade. O 

mundo sabe do potencial do nosso 

País. Gradativamente, o Brasil vai 

conquistando liderança na oferta 

de muitos produtos no mercado in-

ternacional. Temos que saber lidar 

com essa nova realidade e valori-

zar nossos produtos, combatendo 

falsas informações que circulam a 

nosso respeito, alimentadas pela 

concorrência comercial que se es-

tabeleceu no mundo. Para sobrevi-

ver a isso, nunca foi tão importante 

estreitar relações com os consumi-

dores dos alimentos que oferta-

mos”, frisou o presidente.

“Com a coordenação do Minis-

tério da Agricultura, haveremos 

de conquistar os avanços neces-

sários na sanidade agropecuária. 

A condição de área livre de aftosa 

sem vacinação e a segregação do 

Paraná do grupo de 14 Estados sem 

peste suína clássica são medidas 

importantes para a conquista de 

mais espaço para nossas carnes no 

mercado mundial”, acrescentou.

Representantes do cooperativismo 
de todo o Estado participaram do 
encontro, em Medianeira

“Cabe a nós identificar as 
oportunidades aos nossos 
produtos”, disse Ricken
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COOPERATIVAS/SANIDADE

ESTRATÉGIA ABRE NOVOS 
MERCADOS AO PARANÁ

Da agenda da ministra da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento, 

Tereza Cristina, no Encontro Esta-

dual de Cooperativistas Paranaen-

ses, em Medianeira (PR), constou a 

assinatura da Instrução Normativa 

nº 63, que separou o Paraná da Zona 

Livre de Peste Suína Clássica (PSC) 

formada por outros 13 estados do 

sudeste, centro-oeste, incluindo 

alguns do nordeste e de parte do 

Amazonas. “O Paraná foi retirado 

desse grupo, porque está fazendo 

o dever de casa. Estivemos aqui há 

pouco mais de um mês formalizan-

do a suspensão da vacinação contra 

a febre aftosa do rebanho bovino. 

Então, saindo deste bloco (da PSC) 

ele fica sozinho em busca do reco-

nhecimento da OIE, no caso da con-

dição de área livre de aftosa sem 

vacinação. Assim que tivermos isso, 

o estado vai ter todos os benefícios 

provenientes desse status”, enfati-

zou.

Tereza Cristina citou, entre os 

benefícios que virão em decorrên-

cia da comprovação de sua condição 

sanitária, a exportação para muitos 

países, não só de carne suína, mas 

de bovina também. “Por exemplo, o 

Japão diz que vai importar, mas não 

importa, porque quer comprar de 

estados que também estejam livres 

de aftosa sem vacinação. Isso dá um 

‘upgrade’ ao estado do Paraná, que 

tem feito o dever de casa e que o Mi-

nistério da Agricultura tem apoia-

do”, acrescentou. 

PRESTÍGIO

A ministra disse que, em quase 

um ano do novo governo do Brasil, 

“trabalhamos muito junto com as 

cooperativas e fizemos muitas coi-

sas interessantes para o setor no 

brasil, e para o Paraná, que tem o 

cooperativismo em seu DNA. Por 

isso, eu não poderia deixar de estar 

aqui com todo o sistema coopera-

tivista do estado nessa reunião tão 

importante. Então, eu fico muito 

feliz de passar pouco mais de uma 

hora aqui com vocês para dizer que 

este é o sistema que dá certo. En-

tão, temos de prestigiar o que está 

dando certo e trabalhar para que 

ele continue crescendo não só no 

Paraná, mas que possamos levar o 

cooperativismo que dá certo para 

todo o Brasil”.  

Por intermédio da Instrução 

Normativa nº 25, de 25 de julho de 

2016, a OIE reconheceu que o Pa-

raná, Acre, Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Mato grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Rondônia, São Paulo, Sergipe, To-

cantins e parte do Amazonas como 

livre da febre suína clássica. O setor 

produtivo paranaense, por meio de 

suas entidades e do próprio gover-

no estadual, se mobilizou para se 

desmembrar do bloco. A medida se 

justifica porque o grupo faz frontei-

ra com regiões que ainda enfrentam 

problemas com a presença do vírus 

de PSC. E, caso ocorra uma reintro-

dução da doença no norte da zona 

livre, o Paraná perde o status, mes-

mo tendo uma estrutura sanitária 

efetiva contra a doença.

ESTADO LIVRE DE 
PESTE SUÍNA

O governador do Paraná, Rati-

nho Junior, comemorou a assina-

tura da instrução normativa n° 63, 

que “isolou” o estado como área 

livre de peste suína clássica (PSC). 

A medida retirou o Paraná de bloco 

que incluía outros 13 estados, al-

guns deles próximos a locais onde 

foram registrados focos da doença. 

A decisão do Ministério da Agricul-

tura (Mapa) evita que a incidência 

de PSC em outros estados, cause 

restrições à comercialização de 

produtos paranaenses. “É uma me-

dida importante estrategicamen-

te para o Paraná, que é o segundo 

maior produtor de carnes suínas do 

Brasil, muito perto de se consolidar 

também como líder nesta cadeia 

produtiva”, afirmou, durante entre-

vista coletiva no Encontro Estadu-

al de Cooperativistas Paranaenses, 

nesta sexta-feira (06/12), no Centro 

de Eventos da Lar, em Medianeira. 

“É uma chancela que contribui para 

os negócios das cooperativas e com 

a venda de seus produtos, já que o 

mundo, principalmente a China, 

está comprando muitos alimentos 

do Brasil e do Paraná. A medida 

colabora para que os produtores 

paranaenses possam ser os grandes 

protagonistas da produção de ali-

mentos do planeta”, disse. 

Investimentos - O governador 

também enfatizou a importância 

do anúncio das cooperativas do Pa-

raná, que estimam investimentos 

de R$ 3,8 bilhões a partir de 2020. 

Para Ratinho Junior, ao ampliar 

o volume de recursos destinados, 

principalmente, a projetos agroin-

dustriais, armazenagem e logísti-

ca, o setor demonstra seu potencial 

como gerador de renda e empregos 

em todas as regiões do estado. “Das 

dez maiores cooperativas da Amé-

rica Latina, seis são paranaenses. 

Além delas, existem mais de 200 

médias, micro e pequenas coopera-

tivas, que ajudam a industrializar 

alimentos, ampliam o valor agre-

gado da produção de associados e 

impulsionam a nossa economia”, 

enfatizou. Segundo Ratinho Junior, 

o estado está num patamar diferen-

ciado de crescimento. “Até novem-

bro, o Paraná gerou 66 mil novos 

empregos com carteira assinada. 

Os investimentos privados vão fe-

char o ano acima de R$ 22 bilhões, 

e a indústria paranaense vai crescer 

6,7%, maior do que a estimativa de 

expansão da China, estimada em 

5,5%”, concluiu.

TROFÉU OCEPAR

A ministra da Agricultura, Te-

reza Cristina, foi homenageada no 

Encontro Estadual de Cooperati-

vistas Paranaenses, em Medianeira 

(PR), com o Troféu Ocepar, entregue 

pelo presidente do Sistema Ocepar, 

José Roberto Ricken, junto com os 

diretores da entidade. “É uma hon-

ra receber essa homenagem da Oce-

par”, disse a ministra. 

Reconhecimento - “É o reconhe-

cimento à sua dedicação em defesa 

da agropecuária brasileira no exte-

rior e seu empenho para que haja 

as condições ideais de tecnologia e 

sanidade, para que o nosso produto 

mereça a confiança dos consumi-

dores em todo o mundo. Também 

estamos homenageando a ministra 

por seu empenho em relação ao Pla-

no Safra 2019/20, com atuação mui-

to forte em defesa do crédito rural 

junto ao Ministério da Economia e 

Banco Central”, destacou Ricken.

O troféu -  O Troféu Ocepar foi 

instituído pela diretoria da Ocepar 

há 42 anos, em julho de 1977, duran-

te uma solenidade em comemora-

ção ao Dia Internacional do Coope-

rativismo. Ele é entregue às pessoas 

que se destacam dentro e fora do 

cooperativismo. Trinta e nove per-

sonalidades já receberam a honra-

ria, entre governadores, ministros, 

lideranças políticas, empresariais e 

do cooperativismo.

Sobre a ministra  -Tereza Cris-

tina é natural de Campo Grande 

(MS). É casada com o economista 

Caio Dias, mãe de dois filhos, Luis 

Felipe e Ana Luiza e avó do Eduar-

do. Após formar-se em Engenha-

ria Agronômica pela Universidade 

Federal de Viçosa (MG), trabalhou 

em fazendas da família, até ser 

convidada para cargos de direção 

de empresas multinacionais, em 

São Paulo, onde conheceu melhor 

a raça de gado bovino Brangus, 

que acabou levando para desen-

volver na região Centro-Oeste.

Há muito o Paraná aguardava pela 
medida anunciada por Tereza Cristina

Ratinho Júnior, que esteve em Medianeira para 
anúncio do novo status, no início de dezembro

Autoridades 
durante entrega 
do reconhecimento 
à ministra
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RECEITAS COM COOPAVEL

LOMBO COM MOLHO DE 
CHAMPANHE E PASSASSALADA DE FRANGO COM FRUTAS

RECEITAS

INGREDIENTES

• 2 kgs de lombo suíno 

Coopavel

• 2 dentes de alho

• 1 unidade de cebola 

média

• 1 limão pequeno

• 5 fatias de bacon

• Porções de sal a gosto

• 1/4 xícara (chá) de 

açúcar mascavo

• 1 colher (sopa) de 

amido de milho

• 1 xícara (chá) de 

espumante (champanhe)

• 1/4 xícara (chá) de uva-

passa sem semente

• 4 porções de cravo-da-

índia (ou cravinho)

• 1 pitada de canela 

em pó

• 1 pitada de sal

pimenta-do-reino a gosto

INGREDIENTES 

• 2 colheres de sopa

de amendoim

• 2 colheres de sopa 

de uva-passa

• 20 gramas de sementes 

de gergelim

• 7 unidades de morango 

(grandes)

• 15 unidades de uvas

• 1½ colheres de sopa 

de mel

• 1 unidade de alface

• 1 unidade de peito de 

frango Coopavel

MODO DE PREPARO

Cozinhe o peito de frango em água com sal ou corte 

em filés e grelhe. Não se esqueça de temperar com sal 

e pimenta a gosto.

Separadamente, lave as frutas e a alface. Enrole as 

folhas de alface e corte horizontalmente para obter 

tirinhas de alface. Reserve.

Corte as uvas em metades e os morangos em quartos. 

Se quiser pedaços menores, corte cada pedaço em 

duas partes.

Para montar a salada de frango com frutas, coloque 

a alface em uma assadeira. Em seguida, polvilhe o 

amendoim, depois passas e, finalmente, o gergelim.

Desfie ou corte o frango em pedaços pequenos e co-

loque-o entre as tiras de alface. Acrescente também 

as frutas e, para finalizar, regue a salada com o mel, 

usando uma colher própria ou um garfo, e tentando 

distribuir por toda a salada.

MODO DE PREPARO

Tempere o lombo com sal, pimenta-do-reino, limão, 

alho socado e cebola picada

Deixe-o descansar no tempero por 3 horas

Coloque a carne em uma assadeira funda e cubra-a com 

o bacon

Leve ao forno preaquecido e deixe assar até que o lom-

bo esteja bem corado

Retire e corte-o em fatias

Em uma panela de tamanho médio, misture o açúcar 

com amido, sal, pimenta-do-reino e canela em pó

Adicione champanhe, cravos-da-índia e passas

Leve ao fogo, deixe ferver por 10 minutos e coe para re-

tirar os cravos
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