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COOPAVEL CRIA
PROJETO PARA
RETER TALENTOS

VISITA AO VALE DO
SILÍCIO FORTALECE O
SHOW RURAL DIGITAL

SHOW RURAL E COOPAVEL
AJUDAM A DESENVOLVER
O INTERIOR DE RONDÔNIA

COOPAVEL EXPANDE
AS SUAS OPERAÇÕES 
NO OESTE E SUDOESTE
Em parceria com a Sementes Guerra, a Coopavel fortalece a sua 

presença e atuação nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Com 

isso, a cooperativa sinaliza que dará atenção ainda mais forte às 

áreas de insumos, recepção de grãos, comércio de sementes e

agroindústria
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VISITE O NOSSO ESTANDE

E CONHECA NOSSA NOVA

www.spraytec.com

Estações com palestras sobre:
• Tecnologia de Aplicação 
• Indução de Resistência 
• Nutrição 
• Controle de nematoides

A excelência na qualidade do ensino e a infraestrutura moderna, consolidou o Centro 
Universitário de Cascavel - Univel como o melhor Centro Universitário do Paraná, 
segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) avaliado pelo MEC (Ministério da Educação). 

NaNa constante busca em oferecer o que há de melhor no ensino superior, a Univel 
cresceu exponencialmente nos últimos anos com a abertura de novos cursos, 
expansão dos polos EAD (Educação a Distância), inauguração de um Centro 
Tecnológico inspirado nas melhores universidades do mundo e atualmente com a 
construção do Hospital Veterinário e o Centro Poliesportivo.

OOs indicadores de qualidade da educação superior, também consideram a Univel com 
a quarta melhor nota entre todos os Centros Universitários do Sul do país. Cascavel 
agora  abriga uma das melhores instituições de ensino privado do Brasil.
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Uma estratégia para reter talentos

Uma viagem ao palco das inovações

Coopavel fortalece a sua

presença no Oeste e Sudoeste

Parceria amplia perspectivas a 

cooperados

Asbraer vem pela 1ª vez ao Show 

Rural Coopavel
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EXPEDIENTE DESTAQUES
MENSAGEM DO PAPA

01. “Ao ateu, não diria que sua vida está 

condenada, porque estou convencido de 

que não tenho direito de fazer juízo sobre a 

honestidade dessa pessoa”.

02. “Nossa vida é um caminho, quando paramos, 

não vamos para frente”.

03. “Apenas os que dialogam podem construir 

pontes e vínculos”.

04. “Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus 

melhores soldados”.

05. “Ninguém vence sozinho, nem no campo nem 

na vida”.

06. “Se o mal é contagioso, o bem também é. 

Deixemo-nos contagiar pelo bem”.

07. “Ser santo não é um privilégio de poucos, mas 

uma vocação para todos”.

08. “A paz é um bem que supera qualquer barreira, 

porque é um bem de toda a humanidade”.

09. A realidade pode mudar, o homem pode 

mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar 

o bem, a não se acostumarem com o mal e sim 

vencê-lo”.

10. “Quem é da luz não mostra a sua religião, e sim 

o seu amor”.

DEZ FRASES 
INSPIRADORAS 
DE FRANCISCO
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DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE

O Paraná é exemplo de produ-

ção de alimentos e de preservação 

do meio ambiente. A produtividade 

paranaense na soja, milho e trigo é a 

maior do Brasil. O Estado tem área de 

apenas 2,3% do território nacional e 

produz 16% dos grãos do País.

A conexão da produção de grãos 

com a transformação em carne é a 

maior do mundo. São 4,8 milhões de 

toneladas de carne de frango, 900 mil 

toneladas de carne de suínos e 600 

mil toneladas de carne bovina, e tam-

bém uma grande quantidade de pro-

dução de proteína de peixe e outras. 

Estima-se que o Paraná produza mais 

de 6,5 milhões de toneladas, ou seja, 

22% da produção nacional de proteína 

animal.

A harmonia entre produções de 

proteína vegetal e animal foi um ca-

samento perfeito, com cuidados com 

o meio ambiente e com um rigoroso 

controle sanitário. E isso tem causado 

intenso impacto econômico e social, 

fazendo do Paraná exemplo de produ-

ção e sustentabilidade.  

Mas tudo isso foi uma transfor-

mação e um efeito das tecnologias e 

de respeito ao meio ambiente. Pro-

dutores rurais, sociedade e governo 

preservam 28% do território parana-

ense, e a criação de animais ocorre de 

acordo com o bem-estar exigido pelas 

espécies.

O Show Rural Coopavel, maior 

evento da América Latina, está en-

tre os três maiores do mundo e tem 

um papel central na educação, na 

preservação do meio ambiente e na 

sustentabilidade econômica e social 

das propriedades rurais. O Paraná 

abastece e alimenta a maiorias das ci-

dades do Brasil e mais de 100 países 

com alimentos saudáveis. Tudo isso 

com garantia de um estado que tem 

desmatamento zero e crescimento na 

produção de proteína vegetal e animal 

devido ao uso intenso de tecnologias 

e de um sistema agroalimentar dos 

melhores do mundo, sem agressão ao 

meio ambiente.

O que ocorre são frutos e reflexos 

de muitos investimentos em pesqui-

sas, e o Show Rural Coopavel faz a 

transição dessas pesquisas com con-

ceitos de preservação do meio am-

biente para a produção de alimentos 

AGRONEGÓCIO 
PARANAENSE

sustentáveis de alto padrão de quali-

dade e sanitários.

O modelo do Show Rural Coopa-

vel se tornou referência para outros 

eventos e a partir da última edição a 

aplicação da tecnologia da informação 

no agronegócio ajuda a produtividade, 

o crescimento, o controle, a certifica-

ção, a rastreabilidade, a segurança ali-

mentar e a transição comercial para a 

redução de custos e do comércio de pro-

dutos agropecuários.

Novos padrões de desempenho e es-

truturação de um novo agronegócio de 

alta performance com o uso de tecno-

logia da informação, aliados aos hábi-

tos de produtividade e preservação do 

meio ambiente e de sustentabilidade da 

biotecnologia e outras tecnologias esta-

rão no Show Rural Coopavel de 3 a 7 de 

fevereiro de 2020.

Queremos que quem visitar o even-

to sinta-se instigado a reinventar a sua 

vida no campo. O Show Rural Coopavel 

segue sem perder o modelo implantado 

desde a sua primeira edição em 1989. 

São 31 anos de evento que alcançou a 

produtividade até 200% a mais na agri-

cultura e na pecuária. Contamos com a 

dedicação de 10 mil empresas parceiras 

e de quase 4 milhões de pessoas que vi-

sitaram o evento nesses anos todos. E 

também com o comprometimento de 

mais de 100 mil pessoas que trabalha-

ram na organização e no atendimento 

desde a primeira edição.
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EXTENSÃO

Pela primeira vez nos mais de 30 

anos do Show Rural Coopavel, a mostra 

tecnológica vai receber uma progra-

mação oficial da Asbraer, a Associação 

Brasileira das Entidades Estaduais de 

Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Diretores e extensionistas de todo o 

País são esperados para o evento, o ter-

ceiro maior do mundo em disseminação 

de novos conhecimentos para o campo.

O presidente da Asbraer, o paraiba-

no Nivaldo Moreno de Magalhães, diz 

que se sentiu honrado em receber o con-

vite para participar e, principalmente, 

para fazer com que a Associação, pela 

primeira vez, pudesse estar oficialmen-

te no evento. “Estamos muito felizes e 

animados em poder participar dessa 

grande mostra tecnológica, responsável 

por contribuir com avanços significati-

vos à agropecuária do Sul e do Brasil”.

Conforme Nivaldo, participar do 

Show Rural Coopavel vai ser uma expe-

riência fantástica, principalmente por 

saber que os conhecimentos do evento 

e daquele disponibilizado pelos exten-

sionistas se complementam. “Será uma 

oportunidade enriquecedora a todas as 

empresas públicas de extensão rural do 

Brasil, porque sabemos que vamos en-

ASBRAER VEM PELA 1ª VEZ 
AO SHOW RURAL COOPAVEL

contrar o que há de melhor e mais 

recente em novidades para a agricul-

tura e à pecuária”, diz o presidente da 

Asbraer, entidade que chegará aos 

seus 30 anos de atividades em julho 

de 2020.

EM TODO O BRASIL

A Asbraer, que no Paraná é re-
presentada pelo Instituto Emater, 
conta com o trabalho de 15 mil ex-
tensionistas. A Associação está pre-
sente em 26 estados e no Distrito 
Federal e tem escritórios em mais 
de cinco mil municípios. “Temos 
por responsabilidade levar conheci-

mentos e novidades ao agropecuaris-
ta, do pequeno lavrador a todos que, 
de uma forma ou outra, integram a 
cadeia agropecuária”. Nivaldo afirma 
que essa parceria dá excelentes frutos, 
fazendo do País uma referência mun-
dial em produção e produtividade.

Os extensionistas têm por mis-
são executar políticas públicas de 
valorização do campo, transmitin-
do conhecimentos e pesquisas para 
que os agricultores possam produ-
zir mais e melhor e, gradualmente, 
tenham mais qualidade de vida. E 
esse é um ofício que exige muito, 
principalmente em função de difi-
culdades operacionais e de infraes-
trutura, deficiências no quadro de 

pessoal e também devido a questões 
climáticas. “Mas enfrentamos tudo 
de cabeça erguida porque sabemos 
que estamos fazendo o melhor que 
podemos”, afirma Nivaldo.

O presidente da Asbraer se 
diz otimista com o ano de 2020: 
“Como o IBGE tem anunciado, 
são muito boas as chances de novo 
recorde nacional na produção de 
grãos, o que é uma grande notícia”. 
O 32º Show Rural Coopavel vai 
ser realizado de 3 a 7 de feverei-
ro de 2020, em Cascavel, no Oeste 
do Paraná. Serão 650 expositores 
e expectativa de receber 250 mil 
visitantes e de movimentar R$ 2 
bilhões em negócios.

O paraibano Nivaldo Moreno de 
Magalhães, que é presidente 
da Asbraer
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ANIVERSÁRIO

Uma missa no fim da tarde da quin-

ta-feira, 12 de dezembro, marcou a co-

memoração dos sete anos de atividades 

do Moinho de Trigo da Coopavel, coope-

rativa que chegou aos seus 49 anos de 

fundação no dia, 15 de dezembro. Cele-

brada pelo padre Odair Marques, páro-

co da Paróquia Cancelli, a missa reuniu 

diretores, gerentes e colaboradores.

“É um momento de agradecer, de 

elevar nossas orações e de reconhecer 

todos aqueles que fazem o cotidiano do 

moinho”, diz a gerente da unidade Ma-

ria da Silva. Com 80 colaboradores, a es-

trutura tem capacidade de moagem de 

480 toneladas por dia. A farinha indus-

trial é comercializada para empresas da 

área de panificação de várias regiões.

Padre Odair citou o empenho de 

cada colaborador e da importância do 

trabalho na construção de uma socie-

dade melhor. “Todos devemos nos in-

tegrar, participar e empregar amor em 

tudo o que fazemos. Precisamos nos 

manter puros e inspirar os outros com 

atitudes de respeito e solidariedade”, 

afirmou o pároco. Um dos colaborado-

res do moinho, Márcio Iantas, deu teste-

munho do orgulho de participar de uma 

empresa tão unida, dinâmica e que faz 

tanta diferença em sua comunidade.

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, citou a importância do moi-

nho na atual estrutura da cooperativa 

e agradeceu o empenho de todos que, 

nesses sete anos, contribuíram e se 

doam para que ele alcance resultados 

cada vez melhores. Criada em 15 de de-

zembro de 1970 por 42 agricultores, a 

Coopavel cresceu e hoje está entre as 

melhores e maiores do segmento coo-

perativista do Paraná e do Brasil. Com 

33 unidades, ela conta com 5,5 mil coo-

perados e 5,8 mil colaboradores.

Quarenta e dois produtores rurais 

se uniram para criar, em 15 de dezembro 

de 1970, aquela que se tornaria uma das 

maiores e mais bem-sucedidas coopera-

tivas do Paraná. A Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial nasceu como resposta 

para livrar produtores rurais da região de 

Cascavel e de cidades vizinhas das mãos 

e do jogo de poder praticado por grandes 

conglomerados nacionais e estrangeiros 

do agronegócio.

Com foco e determinação, ela cresceu 

e hoje dá emprego e renda a 5,6 mil traba-

lhadores e conta com quadro de 5,5 mil 

cooperados. A cooperativa está presente 

em cidades do Oeste e Sudoeste do Esta-

do. São mais de 30 unidades que levam o 

melhor do conhecimento para o campo a 

agricultores e pecuaristas. 

Alcançando faturamento superior a 

R$ 2,67 bilhões, a Coopavel atua nas áre-

as de insumos, rações, carnes, grãos e óleos. 

Ela exporta para mais de 20 países e tem a 

superação como uma de suas principais ca-

racterísticas. Novos investimentos de R$ 113 

milhões em 2019 aumentaram a sua partici-

pação em áreas como suinocultura, recep-

ção de grãos e comércio de fertilizantes. 

Com o Show Rural Coopavel, que 

chega em fevereiro à sua 32ª edição, a 

cooperativa fortalece a sua marca, dis-

semina um método que é sucesso em 

mais de cem países e compartilha co-

nhecimentos que permitem ao agrope-

cuarista mais desempenho e resultados 

sempre de olho na redução de custos e 

na sustentabilidade. As projeções são 

otimistas para a Coopavel em 2020.

SETE ANOS DO MOINHO DE TRIGO 49 ANOS DE LEGADO 
COOPERATIVISTA

COOPAVEL

Mesa representa trabalho, união e faternidade

Diretores, gerentes e colaboradores 
da Coopavel participaram 

A área industrial da cooperativa, onde está 
concentrada boa parte dos empregos que gera

A cooperativa consolida e amplia sua participação 
em áreas importantes do agronegócio

O coração da cooperativa está no 
km 591 da BR-277 em Cascavel

A celebração esteve a 
cargo do padre Odair Marques
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IHARA

Diretores da Ihara estiveram dias 

atrás em Cascavel para visita à Coopa-

vel. Eles foram recebidos pelo presi-

dente Dilvo Grolli, pelo gerente de 

Filiais Daltro Estivem Pestana e pelo 

diretor do Departamento de Assistên-

cia Técnica da cooperativa Marcelo 

Fabiano Dariva.

A finalidade da visita foi conhecer 

mais sobre o mercado do agronegó-

cio nacional segundo o olhar do co-

operativismo. Os diretores da Ihara 

também informaram sobre planos de 

investimentos, por parte de empresas 

japonesas acionistas, no agronegócio 

brasileiro.

Estiveram em Cascavel Keita 

Yoshihara, da Sumithomo Corpo-

ration, João Paulo Tomás, gerente 

Distrital Ihara e André Luiz Martins 

Pereira, administrador Técnico de 

Vendas da Ihara.

O AGRONEGÓCIO SEGUNDO 
O OLHAR COOPERATIVISTA

Caminhões de diversas marcas.

    OU TROCA-SE POR SOJA

Tratar com Jorly.                     Telefone - (45) 3220-5073

VENDE-SE CAMINHÕES USADOS

Encontro entre diretores 
da Ihara e da Coopavel

Uma pesquisadora de gabarito in-

ternacional visitou a Coopavel e con-

versou com gerentes e colaboradores 

sobre desenvolvimento sustentável 

em agroalimentação. A professora 

Montserrat Calderon Santoyo foi re-

cebida pelo gerente da área de Rações 

Jurandir de Mattos, pelo engenheiro 

agrícola e de segurança no trabalho 

Moacir Kessler e outros colaboradores. 

Montserrat também conheceu a estru-

tura do frigorífico de aves e da Unidade 

de Beneficiamento de Sementes da co-

operativa. 

Pesquisadora do Tecnológico Na-

cional do México e Instituto Tecnológi-

co de Tepic, Montserrat é coordenadora 

da Red Cyted 319RT0576: Desenvolvi-

mento Sustentável em Agroalimenta-

ção e Aproveitamento de Resíduos 

Industriais. Além da Coopavel, a pro-

fessora esteve na Unioeste para dirigir 

palestra a alunos de pós-graduação 

em Engenharia Agrícola. Ela também 

manteve reuniões com parceiros da 

rede de pesquisadores da Universida-

de do Oeste e conheceu potenciais da 

região para futuras parcerias.

A visita da professora Montserrat é 

parte integrante da rede de cooperação 

de pesquisas de várias nações, como 

Brasil, México e Espanha. “É uma gran-

de honra poder recepcionar alguém da 

estatura e com o grau de conhecimen-

to da pesquisadora mexicana. Ficamos 

muito felizes com a visita e todos que 

puderam ter contato com ela percebe-

ram a relevância do tema sustentabili-

dade no cenário da agroalimentação”, 

informa Moacir, que é aluno do progra-

ma de Doutorado em Engenharia Agrí-

cola da Unioeste.

O engenheiro agrícola e de segurança da Coopavel, 

Moacir Kessler, fez dias atrás visita de cortesia à direção 

do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Cascavel. O 

objetivo foi agradecer a dedicação da unidade e reconhe-

cer os bons serviços que presta à comunidade, diz Moa-

cir. “Constantemente, participamos da reformulação e 

atualização das normas junto à Ocepar e o envolvimento 

dos Bombeiros nisso é importante”.

A Coopavel costuma receber profissionais em forma-

ção para treinamento e parte do currículo para conheci-

mento de instalações industriais e de armazenamento, 

tudo para a elaboração de projetos e sistemas melhores 

de prevenção e combate a incêndios. Na imagem, o major 

Amarildo Roberto Ribeiro, Moacir, o major Rogério Lima 

de Araújo e o Capitão André Luiz Saldanha Ekermann.

RECONHECIMENTO

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
EM AGROALIMENTAÇÃO

INTERCÂMBIO

Montserrat (de preto no centro) com professores 
da Unioeste, gerentes e colaboradores da Coopavel
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COPAMA/COOPAVEL

A intercooperação é um dos prin-

cípios mais valorizados no ambiente 

cooperativista. Ela se alicerça na tro-

ca de experiências e de conhecimen-

tos entre cooperativas, tudo para que 

o método originalmente desenvolvido 

há mais de 200 anos gere novas ondas 

de união e prosperidade. A Coopavel, 

que comemorou em dezembro os seus 

49 anos, é considerada experiente e 

consolidada e, por meio do Show Ru-

ral, tem a chance de compartilhar co-

nhecimentos e boas práticas.

É o que ocorre há cinco anos por 

meio de uma parceria que ela mantém 

com a Cooperativa Mista Agroindus-

trial da Amazônia, que opera a partir 

de Vilhena, cidade a 750 quilômetros 

de Porto Velho, capital de Rondônia. 

“Toda empresa ou empresário tem, 

quando olha para o passado, alguém 

para agradecer. A Copama tem um pa-

drinho, um parceiro de primeira hora 

que a orienta nos caminhos coopera-

tivistas”, diz o presidente Fabio An-

dreazza. “Os diretores e colaborado-

res da Coopavel nos olham com muito 

carinho e isso nos dá confiança e dife-

rencial de mercado”, afirma ele.

A prática do sexto princípio coo-

perativista requer empenho, apoio e 

dedicação. Muito da parceria entre 

Coopavel e Copama vem do Show Ru-

ral, evento que atrai número expres-

sivo de técnicos e agricultores de 

Rondônia, uma das destacadas fron-

teiras agrícolas brasileiras e desbra-

vada em grande parte por sulistas e 

paranaenses. “Temos nesse evento 

uma universidade a céu aberto, um 

enorme ambiente no qual inovação, 

informação e conhecimento estão ao 

alcance de todos que querem produ-

zir mais e melhor, atentos à competi-

tividade e à sustentabilidade”, segun-

do Andreazza.

PARCERIA AMPLIA 
PERSPECTIVAS A COOPERADOS FERTILIZANTES

É na área de fertilizantes pre-

mium que a parceria entre as duas 

cooperativas se mostra mais forte. 

Quantia considerável do que a Co-

opavel produzir é enviado a Ron-

dônia e, de lá, distribuído pela Co-

pama aos seus associados. “Esse é 

um produto de alto valor agregado 

e ao encaminhar seus cooperados 

nessa direção, percebe-se o com-

promisso e a seriedade dos seus 

diretores em investir e contar com 

produtividades elevadas e sempre 

melhores”, diz o coordenador do 

Show Rural, o engenheiro agrôno-

mo Rogério Rizzardi.

A parceria começou na época 

em que o presidente da Cooperati-

va Mista Agroindustrial da Amazô-

nia era Carlos Eduardo Sartor, que 

percebeu o potencial que a troca 

de experiências poderia oferecer 

ao processo de consolidação agrí-

cola do estado. “A Coopavel trouxe 

viabilidade de fornecimento de in-

sumos e oferece a razão principal 

de existência da nossa cooperativa 

nesses primeiros anos”, segundo o 

diretor comercial da Copama Pau-

lo Henrique Maroneze. A junção 

de forças garante acesso a uma 

exitosa política comercial, flexibi-

lidade e boas condições de crédito. 

E tudo isso, segundo PH, possibi-

litou o recrutamento de pessoas 

altamente qualificadas nessa área. 

A qualidade do fertilizante e 

sua elevada competitividade são 

diferenciais que permitem vencer 

qualquer dificuldade, até mesmo 

a distância de 2,2 mil quilômetros 

que separam Cascavel, no Oeste 

do Paraná, de Vilhena, no interior 

de Rondônia, na região Norte do 

Brasil. “Além disso, a parceria nos 

dá segurança de relacionamento e 

otimismo quanto ao futuro”, afir-

ma o diretor, lembrando que o es-

tado disponibiliza um universo de 

perspectivas para trabalhar e au-

mentar a presença do fertilizante 

premium fabricado pela Coopavel.

CASE

Fabio Andreazza se refe-

re à integração entre Copama 

e Coopavel como um case de 

sucesso. “Ela estendeu a mão 

e nos ajudou a crescer. Hoje, 

somos uma cooperativa re-

conhecida em nosso estado, 

tudo porque o presidente Dil-

vo Grolli, o Rizzardi e tantos 

outros confiaram na nossa 

proposta de trabalho. Essa 

parceria deve servir de ins-

piração, porque mostra o me-

lhor da essência do coopera-

tivismo”, diz o presidente. A 

Copama é a antiga Coopervil, 

Cooperativa Mista Agroin-

dustrial de Vilhena, original-

mente fundada em 1998 – ela 

foi reativada há dez anos.

Rondônia tem negócios vigorosos nas 
áreas de soja, café e carnes

Com uso de fertilizantes premium 
da Coopavel, cooperados da Copama 
obtêm bons índices de produtividade

O presidente da Copama 
é Fabio Andreazza

Unidade de Cerejeiras. Copama 
conta atualmente com cerca de 
500 cooperados
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NOTAS

Empresas e entidades de Cascavel 

estiveram na recente agenda de visitas 

de integrantes da 46ª Missão Econômi-

ca e de Amizade Brasil-Japão. A área in-

dustrial da Coopavel foi uma das estru-

turas conhecidas pelo grupo.

Liderada pelo diretor-presidente do 

Governo da Província de Hyogo Nagata 

Nobuyuki, a comitiva esteve também na 

Prefeitura de Cascavel e na associação 

comercial. 

Os integrantes do governo japonês 

estiveram acompanhados do deputado 

estadual Coronel Washington Lee Abe 

e do diretor regional Oeste da CCIBJ do 

Paraná Takao Koike.

O FC Cascavel ganhou mais um torcedor. Dessa 

vez, ele vem do outro lado do mundo. É Yusuke Tsu-

ru, gerente comercial da Nichirei Fresh, do Japão. A 

Nichirei é uma das antigas parceiras da Coopavel, 

atua em vários setores econômicos japoneses entre 

eles o de alimentos. Na imagem, Tsuru com o presi-

dente da Coopavel Dilvo Grolli.

MISSÃO ECONÔMICA

O AURI-NEGRO 
GANHA O MUNDO

ESTA PLACA COMPROVA
QUE ESTÁVAMOS CERTOS!

Produtores Rurais e usuários do Oeste do Paraná
pagaram durante anos o pedágio mais caro do mundo

Comunicado
A ECOCATARATAS dirige-se aos paranaenses para reconhecer que errou ao não adotar polí�cas 
adequadas de transparência e controle de seus negócios, pelo que pede desculpas.

Por isso a empresa formalizou acordo com o Ministério Público Federal no Paraná, no âmbito da 
operação Lava Jato, em que admi�u prá�cas de corrupção.

A concessionária se comprometeu a reparar a sociedade paranaense pagando uma multa que 
será rever�da na redução em 30% da tarifa de pedágio, por pelo menos 12 meses, além de 
outras compensações.

A empresa entende que os fatos que geraram o acordo refletem um período que o Brasil e 
Ecocataratas querem deixar para trás e reforça o compromisso de aperfeiçoar seus mecanismos 
de controle e fiscalização.

ECOCATARATAS-Rodovia das Cataratas S.A.
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AVICULTURA

A avicultura promoveu transfor-

mações surpreendentes em conside-

rável número de propriedades rurais 

pelo Paraná principalmente nos últi-

mos 30 anos. Famílias rurais, muitas 

delas donas de pequenas áreas, pas-

saram a ter uma nova fonte de renda 

que faz com que mais dinheiro circule 

na propriedade em períodos meno-

res. Com isso, elas puderam melhorar 

consideravelmente as suas perspecti-

vas e qualidade de vida.

Natural de Laranjeiras do Sul, Os-

mar Amaral Filho, 58 anos, mora em 

Guaraniaçu desde criança. Ele divide 

a propriedade com a esposa e a filha 

– o filho trabalha na cidade. Com ape-

nas 4,5 hectares, a pequena proprie-

dade rural está localizada às margens 

da BR-277 na região conhecida por 

Mato Queimado, a apenas dez quilô-

metros do perímetro urbano de Cam-

po Bonito.

Osmar se dedica à avicultura há 

três décadas. Ele percebeu na ativi-

dade uma chance de incrementar a 

renda e dar uma vida melhor à famí-

lia. “Hoje, olhando para trás, percebo 

que tomei a decisão certa”, afirma ele. 

O dinheiro da família vem basicamen-

TRÊS DÉCADAS DE 
APRENDIZADO E 
BONS RESULTADOS

te do confinamento de aves, por isso 

se dedica com afinco para que os lotes 

rendam o máximo possível. “Essa é a 

única atividade comercial que tenho, 

já que não cultivo o solo nem crio ou-

tros animais. Assim, a avicultura re-

presenta muito para nós todos”, afir-

ma.

O único aviário da propriedade tem 

100 metros de comprimento por 12 de 

largura. O sistema adotado é o de cor-

tina dark house, no qual ele aloja apro-

ximadamente 15,5 mil aves por lote. 

Osmar conta com suporte de assistên-

cia técnica da Coopavel que, de acordo 

com o lavrador, presta serviço de pri-

meira e informações imprescindíveis 

para o êxito da atividade. “O pessoal é 

ótimo. Quem costuma vir aqui em casa 

é dedicado e atencioso. E tem um jeito 

especial de fazer com que a gente enten-

da as novidades que devem ser aplica-

das para que os resultados sejam sem-

pre melhores”.

A mulher de Osmar é servidora pú-

blica e, sempre que pode, ajuda o mari-

do nos afazeres do aviário. “Na verdade, 

essa é uma tarefa que requer o empenho 

de todos da casa”. De olho em avanços 

na atividade, Osmar fez novos inves-

timentos recentemente. Ele comprou 

outro painel controlador de comando, 

adquiriu mais exaustores e reformou 

os fornos de aquecimento (possui dois). 

São investimentos, espera ele, que fa-

çam diferença nos lotes futuros.

Osmar e a família. Avicultura é a principal fonte 
de renda da propriedade de 4,5 hectares

(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.    
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OSMAR AMARAL FILHO GUARANIAÇU ISABELLE 66207 3.711 51 72.7  R$ 1.60172

JOARI PASA GUARANIAÇU JHONATAN 66155 4.122 54 76.3 R$ 1.59125

LOIRI MARIA STREHER TRÊS BARRAS DJALMA 66159 3.866 55 70.2  R$ 1.53135

JOSE GRASSI E/
OU ILMO GRASSI CAMPO BONITO ISABELLE 66288 3.611 51 70.8  R$ 1.44 139

RODRIGO ANTONIO FABIAN SANTA LUCIA FERNANDO 66236 3.622 49 73.9  R$ 1.39 125

GENESIO GREGOLON CAMPO BONITO ISABELLE 66091 3.803 54 70.4  R$ 1.39105

NATAL DONDE CATANDUVAS ISABELLE 66271 3.595 51 70.4  R$ 1.35116

JOSE MARCO 
ANTONIO BONATTO CASCAVEL LAURIENE 66238 3.660 52 70.4  R$ 1.3094

ANILVO BARROS DA SILVA CAMPO BONITO ISABELLE 66129 2.891 41 70.5  R$ 1.28 182

JOSE GILBERTO KARVAT CASCAVEL JESSICA 66215 3.542 50 70.8  R$ 1.2181

OS 10 MELHORES LOTES DO MÊS DE DEZEMBRO/19

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

A Coopavel deu há poucas semanas 

um passo importante para ampliar e 

consolidar a sua presença nas regi-

ões Oeste e Sudoeste do Paraná. Além 

de unidades da cooperativa que operam 

há 20 anos em Realeza e Santa Izabel do 

Oeste, no Sudoeste, agora uma Unidade 

de Beneficiamento de Sementes e três de 

recepção de grãos que em parceria com a 

Sementes Guerra são incorporadas à coo-

perativa que em 15 de dezembro de 2020 

comemora os seus 50 anos de fundação. 

No Oeste, foi adquirida uma unidade de 

produção de sementes em Ibema.

A aquisição é de parte da estrutura da 

Sementes Guerra, empresa com mais de 

40 anos de uma bem-sucedida trajetória 

empresarial. O presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, informa que a fronteira do 

Sudoeste do Paraná é de grandes oportu-

nidades para o agronegócio da Coopavel. 

As bases de produção de soja, milho e tri-

go são as mesmas do Oeste e a estratégia 

de crescimento da cooperativa para esses 

produtos e para a produção de carnes aju-

dará a dar impulso às duas regiões, inde-

pendentemente da localização geográfica.

A UBS está instalada a apenas quatro 

quilômetros do perímetro urbano de Pato 

Branco – o acesso é todo asfaltado. A área 

construída de 14,5 mil metros quadrados 

conta com estruturas modernas, cuida-

COOPAVEL FORTALECE A 
SUA PRESENÇA NO OESTE 
E SUDOESTE DO PARANÁ

dosamente projetadas e dotadas de equi-

pamentos sofisticados. A capacidade da 

Unidade de Beneficiamento de Sementes 

é para 500 mil sacas de soja e 250 mil 

sacas de trigo por ano. A área também 

conta com armazém com câmara fria 

com capacidade para 30 mil sacas de se-

mentes de milho. 

UM MILHÃO DE SACAS

A Coopavel passa a operar quatro 

unidades de recepção de grãos que, 

juntas, elevam a capacidade estática da 

cooperativa em mais de um milhão de 

sacas. O desafio agora é organizar a Co-

opavel Sudoeste com características se-

melhantes à do Oeste, compatível com a 

dimensão e o desejo da cooperativa com 

respeito ao trabalho e à tradição das Se-

mentes Guerra, afirma Dilvo Grolli.

O presidente lembra que a Coopa-

vel Sudoeste nasceu como uma grande 

base operacional no Sudoeste nas fi-

liais de Realeza e Santa Izabel - as duas 

iniciaram as suas atividades no ano de 

1999. E vai crescer muito ao longo dois 

próximos anos, conforme Dilvo. As mu-

danças da Coopavel e os desafios são 

oportunidades de crescimento, ressalta 

ele. O vice-presidente Jeomar Trivilin 

informa que os novos investimentos 

mostram que a cooperativa está atenta 

aos movimentos do mercado e quer, es-

trategicamente, estar conectada ao fu-

turo e à expectativa de seus cooperados.

Juntas, a UBS e as três unidades de 

recepção de sementes geram 60 empre-

gos diretos. “A decisão da diretoria, com 

a anuência de conselhos e cooperados 

de realizar esse investimento, ressalta 

a prioridade da Coopavel em expandir 

sua atuação e presença nas áreas de 

insumos, recepção de grãos e especial-

mente na comercialização de semen-

tes”, informa o gerente de Filiais da co-

operativa, o agrônomo Daltro Estivem 

Pestana.

A SEMENTES GUERRA

A trajetória de sucesso começou em 

1885, quando Prosdócimo Guerra deci-

Diretores da Coopavel e da Guerra: investimento 
amplia presença da cooperativa no Sudoeste

Diretores da Coopavel em visita a 
uma das unidades da Guerra

UBS e unidades de recepção de grão compradas 
pela Coopavel, no Sudoeste, ficam em Pato 
Branco, Vitorino e Bom Sucesso do Sul
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diu sair da Itália e vir ao Brasil. Desde a 

chegada ao Paraná, a família Guerra foi 

uma das primeiras a investir no cultivo 

de soja, fundando em 1979 a Sementes 

Guerra. O conhecimento na área permi-

tiu a produção de sementes de soja e 

trigo superiores, tornando a empresa 

um dos pilares dos negócios da famí-

lia.

Nos anos seguintes, a Sementes 

Guerra ganhou mercado e reconheci-

mento por parte dos agricultores. No 

fim dos anos 1990, a empresa já conta-

va com diversas unidades espalhadas 

pelo Paraná e produzia sementes de 

soja, trigo e milho híbrido com eleva-

da tecnologia e qualidade.

A Sementes Guerra, desde 2005, 

integra o anuário do Agronegócio 

Brasileiro da Revista Globo Rural, 

como uma das melhores empresas do 

agronegócio brasileiro. Em 2011, o Gru-

po aliou-se à empresa francesa Lima-

grain, fundando a Limagrain Guerra do 

Brasil S.A., para atuar nos segmentos de 

sementes de milho híbrido e sorgo.

Em 2013, o Grupo inaugurou uma 

nova sede em Pato Branco no Par-

que Industrial da Reta Grande, com 

300.000 m². A unidade de armazena-

mento de cereais é uma das mais mo-

dernas UBS e TSI do Brasil.

Atualmente, o Grupo Guerra atua em 

diversos segmentos, como no agropecu-

ário, com terras nas regiões Sul, Norte e 

Nordeste do Brasil; no recebimento e na 

exportação de cereais; em implementos 

agrícolas; na produção de sementes de 

soja e trigo, virando referência no Bra-

sil com sua marca, e de alimentos com 

a empresa Jacquet Guerra Brasil S.A. 

O Grupo atua ainda em comunicação, 

com a marca Itapuã AM, e em empreen-

dimentos imobiliários.

EXPANSÃO

Unidade de Bom Sucesso do Sul, 
incorporada pela Coopavel

A Unidade de Beneficiamento de 
Sementes conta com estruturas 
praticamente novas e equipamentos 
sofisticados

MEIO AMBIENTE

O Água Viva, projeto da Coo-

pavel voltado à proteção de nas-

centes, foi um dos destaques do 

Prêmio Hugo Werneck de Susten-

tabilidade e Amor à Natureza. Em 

sua décima edição, o concurso nas-

ceu em Minas Gerais e virou refe-

rência em uma área em alta devido 

à sua relevância ambiental. Nessa 

década, ele recebeu mais de mil 

inscrições, premiou e reconheceu 

a importância de 136 projetos de 

todo o País.

Devido à sua seriedade e aos 

rigorosos critérios que emprega, o 

Prêmio Hugo Werneck é um mo-

delo nos segmentos da sustenta-

bilidade e do meio ambiente, diz o 

coordenador da Unicoop (Univer-

sidade Coopavel), Antônio Augusto 

Putini. “Todos estamos muito feli-

zes, porque esse reconhecimento 

pela participação demonstra que o 

projeto que desenvolvemos atinge 

os seus objetivos, leva orientação, 

estimula a mudança de atitudes e 

melhora as condições de vida dos 

que o adotam”, afirma Putini.

O PROJETO

O Água Viva tem 15 anos e ocor-

re por meio de parceria de técnicos 

da cooperativa e famílias de coo-

perados. Ao identificar fontes em 

risco e que precisam de proteção, 

os profissionais de campo emi-

tem alerta e então a Coopavel, por 

meio da Unicoop, faz a articulação 

necessária para que o método seja 

aplicado. “Todos da propriedade 

são chamados a contribuir com a 

tarefa, que é simples, rápida e traz 

excelentes resultados”, segundo 

Putini.

As fontes são descontamina-

das e então protegidas com uso de 

materiais simples e facilmente en-

contrados na propriedade, como 

pedras e canos de pvc. Desde que o 

Água Viva começou, cerca de 12 mil 

nascentes já foram protegidas. O 

resultado do projeto é tão bom que 

o método é levado para outros es-

tados e até países. Regiões do Nor-

deste, a exemplo do que ocorre com 

Alagoas, levam a iniciativa tão a sé-

rio que já chegaram a receber prê-

mios e menções de órgãos ligados a 

boas práticas ambientais.

O PRÊMIO

Desenvolvido pela Revista Eco-

lógico e pela Fiemg (Federação 

das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais), o Prêmio Hugo Werneck 

teve como tema em 2019 A susten-

tabilidade no sol – De Van Gogh 

à energia solar. Neste ano, 15 em-

presas, instituições e cooperativas 

ficaram entre as campeãs. O con-

curso tem como parceiros Gover-

no de Minas, Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis e do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. 

ÁGUA VIVA 
PROJETA COOPAVEL 
PARA O BRASIL
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RH

É cada vez maior o número de em-

presas e organizações atentas aos movi-

mentos do mercado e às expectativas de 

seus colaboradores. Diante da concor-

rência acirrada e da diferença que bons 

quadros representam, empresas dos 

mais diversos setores empregam fer-

ramentas para preservar a integridade 

de suas equipes. É o que faz a Coopavel 

ao buscar assessoria especializada para 

reter talentos. Em função do tamanho 

estrutural e do número de colaborado-

res que a cooperativa tem (perto de seis 

mil), o programa começa pelo frigorífi-

co de suínos e a intenção, à medida em 

que os resultados aparecerem, é expan-

dir para todos os segmentos a ela liga-

dos.

O gerente de Recursos Humanos, 

Aguinel Marcondes Waclawovsky, diz 

que a atualização deve ser uma cons-

tante nas empresas, e que a cooperativa 

busca todos os recursos possíveis para 

oferecer ambientes sadios de trabalho 

e nos quais os colaboradores se sintam 

bem e valorizados. Há inúmeros bene-

fícios na adoção de um programa de 

retenção de talentos, como foco no en-

gajamento e produtividade, mais eco-

nomia para a empresa, atração de novos 

e talentosos profissionais e vantagem 

competitiva.

A implantação do programa e de 

seus pilares vai ocorrer de forma gra-

dativamente, conforme a aderência de 

cada etapa específica com monitora-

mento diário em parceria com os líde-

res, diz Claudia Luciana da Rocha, do 

Departamento de Recursos Humanos 

da Coopavel. “Os programas visam a dar 

suporte à liderança no dia a dia, reter e 

motivar pessoas, fortalecendo missão, 

visão e valores da empresa e a marca 

Coopavel”, afirma Claudia.

Estudos indicam que entre as habi-

lidades e competências de um profis-

sional talentoso está a colaborativida-

de. “É aquele que está sempre disposto 

a ajudar e a sugerir ideias e soluções a 

possíveis desafios. Essas atitudes for-

talecem o espírito de equipe e tornam o 

clima na empresa mais agradável e har-

monioso”, conforme Aguinel. Um dos 

resultados percebidos na valorização 

e prática desse tipo de postura está na 

execução de tarefas de forma assertiva 

e em menos tempo. Quanto melhor for 

o clima organizacional e mais o colabo-

rador se sentir realizado em seu traba-

lho, menor será a rotatividade e menos 

custos a empresa terá em repor e reter 

talentos.

BOA REPUTAÇÃO

Conseguir manter colaboradores 

por anos na empresa faz bem para a 

imagem e para a marca. A boa reputa-

ção amplia a procura e torna o processo 

seletivo ainda mais concorrido, desper-

UMA ESTRATÉGIA PARA 
A RETENÇÃO DE TALENTOS

tando interesse dos melhores de 

suas respectivas áreas de traba-

lho. Quanto à vantagem competi-

tiva, segundo Aguinel, ter talentos 

contribui para obter sucesso em 

relação aos concorrentes e para 

estabelecer presença forte no 

mercado. Para reter talentos, a 

Coopavel adotará, no frigorífico 

de suínos, seis ações específicas: 

atendimento individual, ava-

liação do período de experiên-

cia, profissional cinco estrelas, 

reintegração, Programa Perten-

cer – acompanhamento de novos 

funcionários -, e ação de desenvol-

vimento de monitores de produ-

ção.

O exercício de reter talentos vai 

muito além de práticas até recen-

temente entendidas como consa-

gradas. A relação empresa-colabo-

rador passa a ser mais ampla e até 

com atendimentos que procuram 

apoiar o funcionário a enfrentar 

dificuldades pessoais, emocionais, 

sociais ou relacionadas ao traba-

lho. “Precisamos identificar os 

motivadores das queixas rela-

cionadas ao trabalho, apoiar lí-

deres na resolução dos conflitos, 

dar feedback sobre situações que 

impactam na retenção de pessoas, 

para que possam tomar ações ne-

cessárias, e orientar os colabora-

dores de acordo com as suas neces-

sidades”, observa Aguinel.

O acompanhamento deve ser 

permanente, desde o início dos 

primeiros dias do período de ex-

periência. O Programa Pertencer 

age com propriedade nesse campo, 

consistindo no acolhimento de no-

vos colaboradores e no monitora-

mento de seu progresso na empre-

sa. Eles precisam, afirma o gerente 

de Recursos Humanos, sentir-se 

parte do todo e entender a sua im-

portância no processo. Por isso, 

uma das ferramentas do programa 

de retenção de talentos é incenti-

vá-los a sugerir melhorias, refletir 

sobre direitos, deveres e regras de 

convivência que precisam ser ob-

servadas”.

CINCO ESTRELAS

Uma das táticas que passam 

a ser aperfeiçoadas na cooperati-

va é a de reconhecer aqueles que 

são verdadeiramente comprome-

tidos com a empresa, e que não 

costumam faltar ao trabalho. O 

Profissional Cinco Estrelas busca 

construir novas ideias com os fun-

cionários e promover a percepção 

deles sobre trabalho, família e todo 

ambiente que lhes permeiam, por 

meio de filmes selecionados. 

A Coopavel contará, no pro-

cesso em início de implantação no 

frigorífico de suínos, com o auxílio 

de monitores para contribuir com 

o desenvolvimento de gestores no 

aspecto humano e de liderança, 

promover a busca do autoconhe-

cimento, ampliar a percepção dos 

motivadores do absenteísmo e ro-

tatividade e estimular a iniciativa e 

a tomada de decisão das equipes e 

mudanças comportamentais.

O PAPEL DO LÍDER

Está diretamente ligado ao an-

damento dos processos internos, 

assim como agente de estímulo dos 

colaboradores para a realização de 

suas atividades. Os líderes são os 

protagonistas do sucesso, pois são 

eles quem têm o poder de motivar 

e auxiliar os colaboradores.

O programa e seus pilares já começa 
a ser apresentado a equipes do 
frigorífico de suínos
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diretores e cooperados, e também com 

espaço suficiente para mostrar o que é e 

o que faz o cooperativismo”. O jornalista 

Samuel Milléo Filho fez uma retrospec-

tiva da participação do Sistema Ocepar 

no Show Rural e das possibilidades que o 

novo espaço abre.

A Ocepar define uma ampla progra-

mação para a utilização da estrutura no 

período de 3 a 7 de fevereiro. Diariamen-

te, das 8h às 10h, acontecerá a recepção a 

delegações e depois ocorrerão palestras e 

fóruns com nomes de destaque do agro-

negócio brasileiro. Os presentes também 

foram informados sobre a concepção da 

estrutura, que é dotada, entre outras, de 

salas de reuniões, auditório para mais de 

200 pessoas e deck para confraterniza-

ções. Uma área de cerca de 750 metros 

quadrados, no primeiro piso, será desti-

nada à montagem de quiosques às coo-

perativas que queiram participar ativa-

mente do Show Rural.

“Esse é um ambiente destinado às 

216 cooperativas ligadas ao Sistema e 

que está à disposição de nossos dois 

milhões de associados. Por isso, ele se 

transforma na nova casa do cooperati-

vismo do Estado”, diz o superintenden-

te Robson Mafioletti. A Casa Paraná Co-

operativo será oficialmente inaugurada 

durante o 32º Show Rural Coopavel. Es-

tão previstas, na cerimônia, as presen-

ças de autoridades nacionais, entre elas 

a ministra da Agricultura e Pecuária, 

Tereza Cristina Dias.

PARANÁ COOPERATIVO

Um edifício de dois andares e com 

mais de dois mil metros quadrados vai 

ser uma das atrações do 32º Show Rural 

Coopavel, de 3 a 7 de fevereiro de 2020, em 

Cascavel, no Oeste do Estado. O Paraná 

Cooperativo será um ambiente destina-

do a mostrar o melhor de um movimento 

que em 2019 movimentou R$ 85 bilhões 

na economia estadual. Diretores e colabo-

radores de 16 cooperativas estiveram no 

parque que abriga o evento para definir a 

melhor forma de compartilhar o espaço.

A recepção foi feita pelo coordenador 

geral do Show Rural Coopavel, Rogério 

Rizzardi, que falou da missão do espaço 

de integrar e de apresentar aos visitantes 

da feira o melhor de uma metodologia de 

trabalho e de união referência em mais de 

cem países. “Esse é um espaço das coope-

rativas do Paraná. Um local no qual elas 

poderão apresentar seu portfólio, receber 

seus diretores e cooperados e ressaltar a 

importância do agronegócio para a eco-

nomia”. O Show Rural, segundo Rogério, 

cresceu e se tornou um dos maiores do 

mundo, por isso pertence a todo o movi-

mento cooperativista.

AINDA MAIS FORTES

O superintendente da Ocepar, Robson 

Mafioletti, lembrou de passagens que con-

duziram à construção da estrutura, que 

está em ponto estratégico do parque ao 

lado da assessoria de imprensa e da admi-

nistração. “Alguns perceberam a necessi-

dade de as cooperativas contar com um 

ambiente apropriado para recepcionar 

O MELHOR DO 
COOPERATIVISMO 
EM UM SÓ LUGAR

Federação Unimed Paraná, Sicredi Vanguarda, Dental Uni, Cooperaliança, Cocamar, Coamo, Cativa, Cotrigua-

çu, Copacol, Frimesa, Cocari, C.Vale, Lar, Agrária, Copagril e Coopavel.

COOPERATIVAS PRESENTES

Diretores e colaboradores de 16 cooperativas 
conheceram a estrutura que está em fase final de 
obras

Encontro que debateu a melhor forma de, durante o 32º 
Show Rural, compartilhar o novo espaço

Paraná Cooperativo terá mais de dois 
mil metros de área construída

Visita ao interior do edifício: espaço para 
recepcionar diretores e cooperados
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A atualização e o aperfeiçoamen-

to profissional são constantes na Co-

opavel. Um dos cursos mais recentes 

envolveu encarregados, operadores e 

colaboradores da área de manutenção 

da indústria de rações. O workshop 

tratou sobre Manutenção do Ami-

noSys, equipamento de dosagem de 

aminoácidos.

O aperfeiçoamento foi desenvolvi-

mento em parceria com a Evonik, em-

presa global com sede na Alemanha e 

que atua na produção de aminoácidos 

DL Methionina, Lizina e Threonina. A 

Evonik tem fábrica de Lizina em Cas-

tro, no Paraná. A Coopavel é parceira 

da empresa alemã há 20 anos. 

Pela Evonik participou como ins-

trutor Nerilson Nerilo, business ma-

nager da Animal Nutrition, Nutrition 

& Care Brazil. E Lucas Freitas pela  Te-

chnical Consultant/Nutrition & Care 

Brazil. O gerente de Rações da Coopa-

vel, Jurandir de Mattos, informa que o 

resultado da capacitação foi além do 

esperado. “A qualidade das informa-

ções e o nível de comprometimento 

surpreenderam”, afirma ele.

Cooperados e funcionários da uni-

dade da Coopavel em Rio da Paz, no 

interior de Cascavel, participaram de 

mais dois treinamentos realizados 

em parceria com o Sescoop e a Uni-

coop. Eles aconteceram nas áreas de 

plantas medicinais e de paisagismo.

As orientações foram repassadas 

pelo professor Renato José Stefanoski. 

Ele apresentou os assuntos e envolveu 

os inscritos em atividades práticas. “O 

fazer permite fixar a informação com 

mais rapidez e qualidade”, de acordo 

com o instrutor, animado com o empe-

nho das turmas. O de paisagismo in-

cluiu poda de árvores e plantio de flores 

em espaços da unidade.

O gerente Roberto Painelli informa 

que as capacitações têm feito muito 

bem para a região. “São gratuitas e além 

de levar mais conhecimentos ao campo 

permitem integrar cooperados com a 

equipe de colaboradores da Coopavel”. 

Os resultados têm sido tão bons, segun-

do Roberto, que a previsão é de aumen-

tar a oferta de cursos ao longo de 2020.

WORKSHOP SOBRE 
MANUTENÇÃO 
DE AMINOSYS

ATUALIZAÇÃOMEDICINAIS

INTEGRAÇÃO PELO 
CONHECIMENTO

O curso de ervas medicinais contou com 
a participação de esposas e filhas de cooperadosTreinamento sobre paisagismo também foi 

realizado em parceria com o Sescoop
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VALE DO SILÍCIO

Uma semana pode parecer pouco 

para entender alguns dos fenômenos 

que sacodem o mundo nesse início de 

pós-modernidade. Mas, é tempo sufi-

ciente para compreender que a inova-

ção e a tecnologia dão as cartas nesse 

novo e fascinante momento da vida 

inteligente na terra. Esse é o consen-

so que trouxeram de recente viagem 

ao Vale do Silício, na Califória, os co-

ordenadores do Show Rural Coopavel 

José Rodrigues da Costa Neto e Rogé-

rio Aver e os integrantes da Avetop, 

equipe vencedora do primeiro hacka-

thon da edição inaugural do Show Ru-

ral Digital desenvolvido em fevereiro 

de 2019.

Com patrocínio do Banco do Bra-

sil, o prêmio à equipe campeã foi co-

nhecer a região norte-americana que 

há algumas décadas produz tecno-

logias revolucionárias que transfor-

mam a realidade do planeta. “Tivemos 

a oportunidade de visitar gigantes da 

inovação e muitas aceleradoras”, afir-

ma Neto. A viagem aos Estados Uni-

dos permitiu que os integrantes da 

comitiva da Coopavel conhecessem o 

que há de mais moderno em pesquisas 

e soluções inovadoras para os mais 

diferentes setores produtivos. O que 

mais surpreendeu foram as pesquisas 

na área da inteligência artificial, blo-

ckchain e computação quântica.

IBM e Microsoft investem for-

tunas na inteligência cognitiva em 

busca do próximo salto na revolução 

das máquinas. Os estudos e pesqui-

sas em machine learning (máquinas 

que aprendem) fascinam, provocam 

receios e reflexões, considera Rogério 

Aver, que voltou ao Brasil procuran-

do entender como a complexidade 

e a genialidade desses dispositivos 

impactarão o cotidiano das pessoas 

e das empresas. “O que está por vir é 

instigante e devemos estar prepara-

dos para nos adaptar a intervenções 

UMA VIAGEM AO PALCO 
DAS INOVAÇÕES

San Francisco, coração 
da região que abriga 
empresas de tecnologia 
e inovação que ditam 
regras para o mundo

A Universidade de Berkeley tem 104 
prêmios Nobel no currículo

Oracle, uma das gigantes conhecidas 
pelo grupo ligado à Coopavel

Visita à Plug and Play, considerada a 
startup mais ativa da atualidade
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Você é muito inteligente, cheio de 

vida, possuidor de dons valiosos, dono 

de tantas aptidões e qualidades. Então 

não guarde esses valores no baú das 

inutilidades.

Torne seus talentos úteis, traga-os à 

vida, à luz. Realize-os no seu dia a dia. 

Você está se sentindo cansado, meio de-

sanimado e com a cabeça quente? Pare 

por um instante e comece a observar o 

que se encontra ao seu redor (na cama, 

na casa, no escritório, na garagem, na 

bolsa, na mesa, nas gavetas).

O acúmulo de itens desnecessários 

impede a circulação de uma boa ener-

gia. Assim, quando o espaço é limpo, 

arejado, bonito e claro, a energia e o âni-

mo alegram a nossa vida, a saúde, o re-

lacionamento, a criatividade e as novas 

chances.

Para isso, é necessário ter coragem 

para se desfazer de alguns objetos e 

agir rápido. Veja alguns exemplos: 

roupas velhas, sapatos, cartas, fotos, 

convites, santinhos, revistas, livros, 

cadernos de receitas, bijuterias, bonés, 

brinquedos velhos, discos, CDs, garra-

fas.

Tudo isso traz efeitos nocivos como 

bloqueio, pressão, pessimismo, insegu-

rança e medo do futuro. São coisas que 

você acha que vai precisar um dia, mas 

no fundo sabe que não vai. Nós todos 

somos muito apegados.

Para começar, organize um cômo-

do, uma gaveta, uma prateleira, um 

guarda-roupa ou um armário de cada 

vez. Pegue algumas caixas ou sacolas e 

escreva em cada uma delas: doar, reci-

clar, consertar e pensar.

Em seguida, vasculhe o lugar esco-

lhido e coloque em cada uma das cai-

xas as roupas, os papéis, os vidros, as 

coisas para consertar, doar, reciclar. 

Na caixa “pensar” coloque tudo o que 

você tem dúvida, mas se você não usar 

ou não consertar dentro de alguns me-

ses, mande embora a caixa inteira sem 

analisá-la.

Durante a seleção das coisas, pense 

em cada objeto e pergunte se você real-

mente vai usá-lo, se ainda serve ou se 

apenas sente que é um hábito guardá-

-lo. Esse processo incentiva a organiza-

ção física e mental e esse é o primeiro 

passo para ter um lugar agradável na 

sua casa.

Anime-se, organize-se e sinta a ma-

gia dos efeitos e elimine a bagunça e 

o peso da sua casa e da sua vida. Ano 

novo, vida nova.

CONCLUSÃO

As coisas têm energia própria. 

Quando nós utilizamos, terminam se 

transformando em água parada dentro 

de casa, causando mal-estar. É preci-

so estar atento, deixar a energia fluir 

livremente. Se você mantém o que é 

velho, o novo não tem espaço para se 

manifestar.

ORGANIZE A SUA VIDA

DISRUPÇÃO

5 S

ANTÔNIO 
AUGUSTO PUTINI

Coordenador 
da Unicoop

significativas nos mais diferentes se-

tores”, diz o coordenador do SRD, José 

Rodrigues da Costa Neto.

O Brasil experimenta avanços na 

área da tecnologia com a criação de 

eventos, laboratórios de inovação e 

maratonas de computação, mas é pre-

ciso acelerar e compartilhar conheci-

mentos. O agronegócio está no cami-

nho, mas há muito ainda a avançar 

principalmente nos campos da infra-

estrutura de olho na conectividade, 

ressalta Neto. A viagem à Califórnia 

permitiu à comitiva da Coopavel co-

nhecer algumas das mais importan-

tes startups, empresas e instituições 

de ensino e pesquisa da atualidade.

O roteiro de visitas incluiu Google, 

universidades de Berkeley e Stanford 

(que têm dezenas de prêmios Nobel), 

AGSmart, Facebook, Oracle, ZenDesk, 

Tesla, AmazonGo, Plug and Play, 

PayPal, Climate (empresa do Grupo 

Bayer) e o escritório da Apex, Agência 

Brasileira de Promoção de Exporta-

ções e Investimentos.

O pensamento e o agir disruptivo to-

mam conta do Vale do Silício, sentimentos 

que deverão contagiar os visitantes do Show 

Rural Digital, uma das atrações do 32º Show 

Rural Coopavel agendado para o período 

de 3 a 7 de fevereiro de 2020 em Cascavel, 

no Oeste do Paraná. Serão 650 expositores, 

com expectativa de público superior a 250 

mil pessoas e movimentação financeira esti-

mada na casa dos R$ 2 bilhões.

Guiar um modelo da Tesla é uma 
experiência indescritível

Comitiva esteve em gigantes como 
Google, IBM, Facebook, Microsoft

VALE DO SILÍCIO
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RECEITAS COM COOPAVEL

FILÉ DE PORCO COM
CHUTNEY DE MANGA

SOBRECOXA DE FRANGO 
ASSADA COM IOGURTE

RECEITAS

INGREDIENTES
• 1/2kg de lombo de 

porco Coopavel

• 3 dentes de 

alho picados

• Suco de 1 limão 

• Sal e pimenta a gosto 

• 4 colheres (sopa) 

de óleo 

• 2 cebolas em rodelas 

• 3 xícaras (chá) de água

CHUTNEY DE MANGA
• 1 xícara (chá) de açúcar

• 3 colheres (sopa) 

de vinagre

• 2 xícaras (chá) de água

• 2 mangas em cubos

• 1/2 pimenta dedo-de-

moça picadas (opcional)

INGREDIENTES 
• 4 unidades de 

sobrecoxa de frango 

Coopavel sem pele

• 1/2 colher de sopa de 

suco de limão

• 1/2 colher de chá de sal

• 1 colher de sopa de 

gengibre ralado

• 200 g de iogurte natural

• 1/2 colher de chá de 

alho picado

• Noz moscada a gosto

• 1/2 colher de chá 

de páprica doce

• 4 colheres de sopa de 

azeite extra virgem

MODO DE PREPARO
- Tempere as sobrecoxas com o suco de limão e o sal. 

Deixe descansar no refrigerador por 20 minutos.

- Em uma travessa, misture o iogurte, o alho, a noz 

moscada, o gengibre, a páprica e metade do azeite.

- Escorra o frango e acrescente-o à travessa com o io-

gurte temperado. - Cubra com filme-plástico e deixe 

pegar gosto de um dia para o outro.

- Transfira as sobrecoxas para uma assadeira e regue 

a carne com o azeite restante. Cubra com papel alu-

mínio e leve para assar à 160ºC por 30 minutos.

- Retire o papel alumínio e deixe o frango dourar por 

mais alguns minutos.  Retire do forno e sirva ainda 

quente.

MODO DE PREPARO
- Em uma tigela, tempere o lombo com alho, suco de li-

mão, sal e pimenta. Deixe na geladeira por pelo menos 

duas horas.

- Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo mé-

dio e frite o lombo. Reserve.

- Adicione a cebola e refogue bem.

- Leve o lombo de volta à panela e acrescente a água.

- Tampe a panela e deixe cozinhar por 30 minutos.

- Espere a pressão sair naturalmente e abra a panela 

com cuidado.

- Corte o lombo em fatias e reserve.

- Para o chutney, leve uma panela pequena ao fogo mé-

dio com açúcar, vinagre e metade da água até que forme 

uma calda rala.

- Adicione manga, pimenta (se quiser), água e misture. 

- Distribua sobre o lombo cortado em fatias e sirva.

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

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

BASF na Agricultura. 
Juntos pelo seu Legado.

| Tratamento 
 de sementes 
 Standak® Top

 

| Inseticidas
 Imunit®  

 Pirate® 

 Nomolt® 150
 Fastac® Duo 

| Fungicidas
 Abacus® HC
 Orkestra® SC   
 Ativum®

| Herbicidas
 Heat®

  
 Poquer®

  

 Basagran® 600 

| Serviços
 Agroclima PRO BASF
 APP BASF Agro
 Troca BASF

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

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

 PRODUTOS

AF_65.150.248.272.1_Anuncio Milho Rev Copavel_210x275.indd   1 04/06/19   14:35



REVISTA COOPAVEL36

UPL-0022-19F-AF_ANUN_GENERICO UNIZEB_LY01_21X27,5.pdf   1   25/09/19   14:46


