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PLANEJAMENTO MOSTRA 
QUE 3ª SAFRA AMPLIA 
RESULTADOS

AGRONEGÓCIO SERÁ AINDA 
MAIS DETERMINANTE 
NO PÓS-PANDEMIA

COOPAVEL E IAP 
DISTRIBUEM MUDAS A 
ALUNOS E A PRODUTORES

A Coopavel se reinventa ao criar um evento para ressaltar 
virtudes das culturas de meses frios. Com capítulos para 
plataformas digitais desde junho, o Show Rural Coopavel 
Edição de Inverno realizou em setembro a sua etapa 
presencial, que mostrou o melhor do trigo e de outras 
cultivares

UM PALCO PARA 
AS CULTURAS 
DE INVERNO
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Ao devolver as embalagens vazias de 

defensivos agrícolas, você, agricultor, 

cumpre sua obrigação legal e protege

o meio ambiente.

Faça a tríplice lavagem ou lavagem 

sob pressão, imediatamente após o uso 

do produto, inutilize as embalagens

e as devolva nos locais indicados

na nota fi scal. Lembre de entregar

as tampas separadamente.

Assim, você contribui para que esses 

materiais tenham o destino correto e 

garante um futuro mais sustentável para

o planeta e para as próximas gerações.

Algumas embalagens são laváveis,
outras não. Saiba mais em:

ou fale com o seu revendedor.

INPEV.ORG.BR

ALTA PERFORMANCE E MÁXIMA 
QUALIDADE EM QUALQUER TAMANHO 
DE ÁREA PARECIA IMPOSSÍVEL?

AXIAL DE VERDADE PARA TODO 
PERFIL DE PRODUTOR

AXIAL-FLOW
SÉRIE 150

A X I A L - F L O W  4150 • 5150 • 6150 • 7150

NOVA TRANSMISSÃO

Velocidades
com acionamento 
eletrônico

CABINE E ILUMINAÇÃO

Melhor conforto, 
visibilidade e 
ergonomia

MAIOR ROBUSTEZ

• Novo eixo dianteiro de Classe 9
• Maior capacidade de carga
• Maior vida útil
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Três safras por ano e rentabilidade 
maior

Uma parceria de sucesso

O cooperativismo e o agro
 no pós-pandemia

Mudas nativas a alunos 
e produtores rurais

O melhor da tecnologia às culturas 
de inverno
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O Paraná sempre foi um grande produ-

tor de grãos e carnes, mas a safra de grãos de 

2020 foi o maior da história e com boa pro-

dutividade e preços excepcionais. O mundo 

precisa comer e o estado do Paraná, além 

de produtor, é um grande exportador de ali-

mentos. 

No período de janeiro a agosto de 2020, 

as exportações do agronegócio paranaense 

chegaram a US$ 6,61 bilhões, o equivalente 

a 13% das exportações do Agronegócio do 

Brasil. As exportações de comida produzi-

das pelos produtores rurais alavancaram a 

economia do Brasil. No período de janeiro a 

agosto de 2020, o País exportou mais de US$ 

75 bilhões, isso representa mais de 55% do 

total das exportações brasileira e o superávit 

da balança do agronegócio está em US$ 50 

bilhões enquanto que a balança comercial 

dos outros produtos brasileiros foi negativo. 

O Brasil e o Paraná têm forte presença 

no mercado global. Tudo porque o agrone-

gócio tem produtos com qualidade, bom 

controle sanitário, transparência, eficiência 

e produtividade e, por isso, o País é compe-

titivo no agronegócio e o Paraná é o maior 

exemplo para o mercado interno brasileiro e 

para as exportações.

A rentabilidade dos produtores rurais 

está muito boa pela alta produtividade e 

pela forte valorização do dólar, mesmo com 

os altos custos da logística brasileira e para-

naense nos quais as administrações públi-

cas precisam de uma visão mais abrangente 

e moderna. A burocracia do Estado gasta 

grande parte do orçamento em salários e be-

nefícios e pouco fica para investimentos em 

infraestrutura. Isso é a herança do passado, 

na qual o paternalismo estatal substitui o 

empreendedorismo privado.

Hoje, estamos discutindo a reforma tri-

butária e por mais bem-sucedida que seja 

a máquina administrativa dos governos 

precisa ao mesmo tempo buscar reformas 

estruturantes como a administrativa para 

e equalizar os gastos públicos. O melhor ca-

minho é, sem dúvida, a transferência para a 

iniciativa privada. Muitos serviços na área 

econômica e outros setores que não são 

prioridade para o Estado. Em resumo: o que 

tem de ser combatido são os excessos e a fal-

ta de produtividade, e o melhor caminho é a 

privatização sob controle.

Na crise mundial, o agronegócio brasi-

leiro alavancou a rentabilidade dos produto-

res rurais. No período de agosto 2019 a agos-

to 2020, o milho teve valorização de 85%, a 

soja de 56%, o trigo de 30% e as carnes 30% de 

valorização.

Por isso, a economia do Oeste para-

naense tem bons índices no PIB (Produto 

Interno Bruto), mesmo com a contração 

nos serviços, comércio e parte do setor in-

dustrial.

A corrida para encontrar a vacina de-

finitiva contra a Covid-19, e seus efeitos 

na saúde e na economia mundial, é longa. 

E a retomada do crescimento da econo-

mia mundial é um grande desafio, mas a 

diversificação do agronegócio do Oeste 

do Paraná, com valor agregado e geração 

de empregos, dá sustentabilidade a toda a 

economia. Por isso, o agronegócio é gigante 

para o desenvolvimento e o crescimento.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

O AGRONEGÓCIO É GIGANTE 
NO OESTE DO PARANÁ

PALAVRA DO PRESIDENTE
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O COOPERATIVISMO E O 
AGRO NO PÓS-PANDEMIA

Quatro grandes nomes do coope-

rativismo e do agronegócio brasilei-

ro participaram do quinto episódio 

da websérie Top Coopers Agro or-

ganizada pela MundoCoop, uma das 

mais conhecidas e respeitadas pu-

blicações especializadas sobre coo-

perativismo do País. O objetivo da 

sucessão de encontros, que reuniu 

líderes das 16 maiores cooperativas 

brasileiras, foi conhecer a visão de 

ícones da área sobre o futuro do se-

tor no Brasil e no mundo.

Os convidados responderam a 

diversas perguntas, a primeira foi 

sobre a importância do agronegó-

cio para o planeta. O presidente da 

Cooxupé (Cooperativa Regional de 

Cafeicultores em Guaxupé Ltda), 

Carlos Augusto Rodrigues Neto, 

afirmou que o momento é diferen-

te, em função da pandemia, mas de 

grande relevância para o Brasil e 

ao agro, que participam com tanta 

força e importância do cenário ali-

mentar internacional. Por sua vez, 

o presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, disse que em 30 anos o País 

cresceu 340% na produção de grãos e 

somente em 70% em novas áreas.

Essas, segundo Dilvo, são respos-

tas relevantes que o Brasil dá ao mun-

do, comprovando que o País, ao lado 

da América do Sul, tem as melhores 

condições para dar segurança 

ao planeta quanto à crescente 

demanda por alimentos. E o co-

operativismo, por tudo o que re-

presenta, é indispensável nesse 

processo. “Os dados nos creden-

ciam para uma nova jornada, com 

reserva cambial de US$ 370 bilhões 

conquistadas pelo agronegócio, e fi-

zemos isso com novas tecnologias, 

aumento de produtividade e com 

trabalho dos nossos produtores ru-

rais. O Brasil é e será um grande pro-

dutor de alimentos sustentáveis. So-

mos os que mais temos áreas verdes 

preservadas e condições de expandir 

na agricultura”.

A segurança alimentar é um 

tema crítico, citou o CEO Brasil da 

UPL, Fábio Torretta. “A população 

mundial crescerá nas próximas dé-

cadas e a produção de alimentos pre-

cisará expandir em 70% para fazer 

frente à demanda. Mas essa questão 

chama atenção também aqui, onde, 

segundo o IBGE, há mais de dez mi-

lhões de pessoas em insegurança 

alimentar grave. Por isso, o agro e 

o cooperativismo assumem papéis 

preponderantes. O Brasil será res-

ponsável por adicionar 30 milhões 

de hectares à produção de alimen-

tos sem derrubar uma única árvore 

sequer. Por isso, somos estratégicos 

nesse tema para todo o mundo”.

O consultor, escritor e especialis-

ta em temas do agro, José Luiz Tejon, 

ressaltou que o mundo nos próximos 

dez anos dará um salto extraordiná-

rio, vai consumir mais de tudo. “A 

história mostra avanços impressio-

nantes depois de grandes crises. O 

País evoluirá no empreendedorismo, 

produtividade e renda. Teremos uma 

intercooperação global nunca antes 

vista. Não se prospera sem coopera-

ção, que é a essência da vida. O coo-

perativismo hoje e para esse futuro 

próximo é imprescindível”. Carlos 

Augusto, da Cooxupé, afirmou que 

as cooperativas se mantêm primor-

diais, tanto no que diz respeito à pro-

dução quanto à geração de empregos 

e renda.

A FORÇA DA 
COOPERAÇÃO

Sessenta por cento do movimen-

to de todo o agronegócio paranaense 

passa pelas cooperativas, que terão 

faturamento próximo de R$ 100 bi-

lhões em 2020, observou Dilvo Grolli. 

Os investimentos do agro para este 

ano no Estado fecharão em R$ 2 bi-

lhões e as exportações ultrapassarão 

os R$ 4 bilhões. “No Paraná, onde 

tem cooperativa há IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) alto. O 

Oeste foi fortemente influenciado 

pelas cooperativas, que fizeram dos 

grãos proteínas vegetais e animais e 

isso melhora as condições de empre-

go e de qualidade de vida. Aqui, na 

nossa região, o volume de recursos 

do agro que passam pelas cooperati-

vas chega a 72%”, afirmou o presiden-

te da Coopavel.

O Paraná detém apenas 2,3% do 

território nacional e produz perto de 

20% da produção de grãos, com pre-

servação de 27% do seu território. É 

nesse contexto que as cooperativas 

se inserem, sempre agindo com res-

ponsabilidade na preparação do pro-

dutor rural e do seu entorno para que 

os projetos em curso deem o retorno 

esperado. Tejon falou sobre uma pes-

quisa mundial que indica que onde 

há cooperativas existe riqueza e onde 

elas não estão há pobreza. Fábio Tor-

retta pontuou sobre tecnologia, pro-

dutividade e inovação, aspectos que 

têm as cooperativas como grandes 

disseminadoras. Outro movimento 

em curso é o do fortalecimento das 

marcas, que reverenciam origem e 

mostram a pujança do Brasil para 

todo o mundo.

O diretor da MundoCoop, Luiz 

Cláudio, perguntou sobre a partici-

pação das mulheres e a inserção dos 

jovens no movimento cooperativis-

ta. “Temos programas específicos 

para formação de jovens e mulheres. 

De alguns anos para cá, há mudan-

ças significativas principalmente 

quanto ao envolvimento de agricul-

toras no agro. As famílias passam 

a se envolver mais no universo das 

cooperativas e percebemos isso com 

força aqui na Cooxupé, que conta 

com mais de 15 mil associados”, dis-

se Carlos Augusto. Ele destacou o 

papel das cooperativas no processo 

de divulgação de novas tecnologias 

e conhecimentos que impulsionam 

indicadores sociais e econômicos.

A mulher hoje está muito mais 

ativa no agro do que há 20 anos, 

acentuou Dilvo Grolli. E isso tem 

relação com os avanços do negócio 

nas últimas décadas aliada à busca 

de formação técnica e acadêmica 

pelos filhos e netos dos agricultores. 

Há forte disrupção com o passado. A 

nova geração assume funções des-

tacadas e posições de comando nas 

propriedades. “A volta da juventude 

O encontro com transmissão 
ao vivo foi organizado pela 
MundoCoop
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para as propriedades rurais é uma grande 

oportunidade de negócios, com possibi-

lidades e ganhos mais expressivos”, afir-

mou o presidente da Coopavel. 

O quinto episódio da websérie tam-

bém tratou sobre intercooperação, busca 

da excelência em toda a cadeia do agro, 

agregação de valor, saúde vegetal e pers-

pectivas. “Diante de tudo o que o Brasil 

tem e representa nessa área, é possível 

afirmar que o País assumirá um prota-

gonismo interessante em um segmento 

tão importante”, disse Fábio Torretta. E 

quanto à produção nacional de grãos, Dil-

vo Grolli afirmou que deverão ser colhidas 

em 2025 cerca de 300 milhões de tonela-

das e em 2030, 450 milhões. O crescimen-

to será significativo também na produção 

de carnes, assegurou ele.

O Paraná detém apenas 
2,3% do território nacional 
e produz perto de 20% da 
produção de grãos, com 
preservação de 27% do 
seu território.

“O Brasil é e será um grande produtor de alimentos 
sustentáveis. Somos os que mais temos áreas verdes 
preservadas e condições de expandir na agricultura”

“Temos programas 
específicos para 
formação de jovens e 
mulheres. De alguns 
anos para cá, há 
mudanças significativas 
principalmente quanto 
ao envolvimento de 
agricultoras no agro”

“A população mundial 
crescerá nas próximas 
décadas e a produção 
de alimentos precisará 
expandir em 70% para 
fazer frente à demanda”

“Teremos uma intercooperação global nunca antes 
vista. Não se prospera sem cooperação, que é a 
essência da vida. O cooperativismo hoje e para esse 
futuro próximo é imprescindível”

Dilvo Grolli 
Presidente da Coopavel

Carlos Rodrigues Neto
 Presidente da Cooxupé

Fábio Torretta
CEO Brasil da UPL

José Luiz Tejon, escritor 
e especialista em agro

PLANEJAMENTO

Diretores de entidades organizadas de 

Cascavel e região estiveram reunidos, dias 

atrás, com o secretário de Estado do Plane-

jamento Waldemar Bernardo Jorge. Eles 

participaram de um almoço na Casa do Mar-

quês e de uma reunião de trabalho na Sala 

Paraná, na Associação Comercial e Indus-

trial de Cascavel.

Na pauta, temas de interesse ao desen-

volvimento da região, como as etapas decisi-

vas à nova concessão de rodovias, melhorias 

na BR-277 e no Trevo Cataratas. “O encontro 

foi dos mais produtivos e, mais uma vez, o 

secretário se mostrou como um ouvinte in-

teressado em contribuir para avanços im-

portantes ao Oeste do Paraná”, diz o presi-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Waldemar afirmou reconhecer a im-

portância da pauta estruturante do Oeste e 

reforçou que o governo estadual tem feito 

tudo o que pode para contemplá-la. Nessa 

direção, ele citou a recente visita do governa-

dor Ratinho Júnior ao Oeste para ato de libe-

ração da ordem de serviços à reestruturação 

do Trevo Cataratas, um dos mais antigos 

gargalos rodoviários do Paraná.

POD

O presidente do Programa Oeste em De-

senvolvimento, Danilo Vendruscolo, enten-

de que o diálogo é um instrumento decisivo 

para a região conquistar vitórias sintoni-

zadas com a prosperidade. “Recentemente 

conquistamos algumas extremamente va-

liosas, como o reconhecimento pelo Mi-

nistério da Agricultura do Paraná como 

área livre da aftosa e o anúncio das obras 

do trevo em Cascavel”. O governo federal 

também contribui, segue Danilo, citando 

as obras da segunda ponte entre Brasil e 

Paraguai e da autorização da duplicação 

da rodovia em direção ao Aeroporto Inter-

nacional de Foz do Iguaçu.

UNIVERSIDADES

Em encontro na Acic, Waldemar e di-

retores da Superintendência de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior detalharam 

sobre uma proposta do governo estadual 

de aproximação das universidades pú-

blicas estaduais de empresas e entidades 

do setor produtivo. Com investimento de 

R$ 60 milhões por ano serão colocados 

em prática quatro programas e 12 proje-

tos voltados a um processo de integração 

focado em avanços sociais e econômicos 

ao Paraná. O encontro teve a presença de 

diretores do POD, Caciopar, Unioeste, 

Acic e Codesc, o Conselho de Desenvol-

vimento Sustentável de Cascavel.

OESTE REFORÇA A SUA 
PAUTA ESTRUTURANTE

Encontro de líderes com o secretário 
aconteceu na Casa do Marques

O secretário Waldemar 
Bernardo Jorge
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ORTIGARA

TRIGO PODE ALCANÇAR 
STATUS DE PROTAGONISTA

O secretário de Estado da Agri-

cultura e Abastecimento, Norberto 

Ortigara, esteve em Cascavel para 

prestigiar a edição de inverno do 

Show Rural Coopavel. Ao lado do 

presidente do Instituto de Desen-

volvimento Rural do Paraná, Nata-

lino Avance de Souza, e do prefeito 

Leonaldo Paranhos, Ortigara foi 

recepcionado pelo presidente Dilvo 

Grolli e pelo coordenador geral da 

mostra de tecnologia, Rogério Riz-

zardi. “Ao visitar e ter contato com 

as novidades apresentadas, percebo 

com clareza que o trigo pode se tor-

nar, ao lado da soja e do milho, uma 

das commodities protagonistas de 

boas safras no Brasil”.

Ortigara informou que a Coopa-

vel se reinventa ao promover uma 

edição de inverno a culturas que se 

adaptam melhor aos meses de tem-

peraturas baixas e amenas. “É uma 

feliz iniciativa de uma cooperativa 

que entende a relevância dessas op-

ções aos produtores rurais e tam-

bém ao mercado”, ressaltou o secretário. 

“A Coopavel dá visibilidade à ciência, ao 

conhecimento e à informação de quali-

dade. E o produtor, com acesso a tudo 

isso, pode levar essas ferramentas para 

a propriedade e produzir mais com re-

sultados expressivos”.

As empresas parceiras encontram 

no evento uma vitrine para apresentar 

variedades mais resistentes, tole-

rantes e eficientes, com o melhor da 

pesquisa para a produção de farinha 

equilibrada e de qualidade. Quando 

se refere à possibilidade de o trigo 

ser um protagonista, Norberto Orti-

gara afirma se sentir motivado com 

a iniciativa da Coopavel, porque po-

derá contribuir para mudar um sis-

tema que é próprio do Brasil de dar 

grande destaque à soja e ao milho, 

deixando o trigo um pouco de lado. 

“Agora, com essas novidades todas 

e esse enorme potencial produtivo, 

certamente o trigo ocupará, gradu-

almente, o lugar que sempre mere-

ceu”.

PARANHOS

O prefeito de Cascavel, Leonal-

do Paranhos, falou durante a visita 

sobre a capacidade da Coopavel de 

se reinventar mesmo em momentos 

de dificuldades, como as que a pan-

demia do coronavírus traz. “Obede-

cendo a todos os protocolos de se-

gurança, a cooperativa promove um 

evento inédito, que traz informa-

ções aos produtores para que pro-

duzam mais e melhor. Esse tipo de 

iniciativa ajuda a explicar porque 

Cascavel é um município diferente”.

O presidente do IDR, Natalino 

Avance de Souza, lembrou que há 

muitos anos o Emater e o Iapar, que 

hoje integram o Instituto de Desen-

volvimento Rural, são parceiros da 

Coopavel no Show Rural. “E agora, 

mais uma vez, estamos juntos e le-

vando aos agricultores conhecimen-

tos avançados sobre as culturas de 

inverno”. Natalino falou também de 

sua alegria com o anúncio de cons-

trução de um pavilhão específico à 

agroindústria e que estará em ati-

vidade já na 33ª edição, de 1 a 5 de 

fevereiro de 2021.

Ortigara é um dos antigos 
entusiastas do Show Rural Coopavel

O secretário conheceu alguns itens produzidos pelo 
Moinho Coopavel e distribuídos aos visitantes

Autoridades conheceram 
novidades da Nutriagro

O secretário com o prefeito 
Leonaldo Paranhos e o presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli
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TRÊS SAFRAS POR ANO E 
RENTABILIDADE MAIOR

A evolução da tecnologia abre possibili-

dades que há alguns anos pareciam impro-

váveis. Diversos setores se beneficiam des-

ses avanços, mas poucos recebem impactos 

tão intensos e positivos quanto as áreas liga-

das ao agronegócio. Os novos conhecimen-

tos passam a viabilizar o plantio e a colheita 

de três safras em um mesmo ano, como a 

Coopavel demonstrou durante a etapa pre-

sencial da edição de inverno do Show Rural.

A observação de planejamento bem 

elaborado possibilita plantios com bons re-

sultados na soja, milho e trigo. “Essa é uma 

tendência que ganha espaço e adeptos. 

Desde que os prazos e cuidados reco-

mendados sejam aplicados, os resul-

tados no ano podem ser 20% melhores 

na propriedade”, informa o engenheiro 

agrônomo Amauri Procopiuk. O avanço 

é possível, entre outras novidades, ao 

desenvolvimento de sementes precoces 

e superprecoces. A correta utilização 

desses materiais associada a tratos cul-

turais indicados compõem um cenário 

de potencialização do espaço destinado 

aos cultivos. 

“Percebe-se que há, por parte das 

empresas, investimentos pesados em 

tecnologias para o trigo e isso passa a 

ser determinante aos produtores, por-

que enxergam, além de comprometi-

mento com o sucesso da cultura, bons 

resultados no campo”, diz o cooperado 

Ronaldo Tochetto. Saiba mais sobre a 

tendência das três safas na entrevista 

com Amauri Procopiuk:

O AGRONEGÓCIO AVANÇOU MUITO 
NAS ÚLTIMAS DÉCADAS. UMA DAS 
NOVIDADES É A POSSIBILIDADE 
DE CULTIVAR TRÊS SAFRAS EM UM 
MESMO ANO. DETALHE COMO ISSO É 
POSSÍVEL.

Até pouco tempo, a dúvida dos 

agricultores era o que plantar na 

segunda safra. Se investiria no mi-

lho safrinha ou no trigo. Agora, com 

esse novo sistema, devido à chegada 

ao mercado de materiais precoces 

e superprecoces, com um bom pla-

nejamento o foco é a terceira safra. 

Considerando este momento (início 

de setembro), o planejamento co-

meça com a aquisição da semente 

de soja. O produtor terá de pegar 

um material com ciclo precoce que 

se adaptou ao plantio mais cedo. Ou 

seja, optar por um material de 120 

dias - com cultivo até 25 de setem-

bro. Há várias opções no mercado 

com alto potencial de rendimento. 

Com a observação desse prazo, a 

previsão de colheita é para 25 de ja-

neiro, que é o ciclo normal da cultura. 

Em janeiro, outro cuidado, com a 

implantação do milho safrinha é a 

opção por híbridos superprecoces, 

também com várias opções no mer-

cado. Com plantio no fim de janei-

ro, o ciclo se fechará com 140 dias 

(20 de junho), o que permite que se 

faça o seguro agrícola normalmente 

e então se implante a cultura do tri-

go. Para isso e observando o plane-

jamento, o agricultor precisa fazer 

a aquisição antecipada de sementes 

superprecoces, até para que não cor-

ra o risco de ficar sem material para 

o plantio. As opções são para ciclos 

de até 115 dias, com colheita no fim 

de outubro, garantindo assim janela 

ideal para o plantio da soja e então 

rodar o sistema.

QUE CUIDADOS É NECESSÁRIO OB-
SERVAR NA IMPLANTAÇÃO, ESPECI-
FICAMENTE, DO TRIGO SUPERPRECO-
CE?

Como o plantio será feito sobre 

uma palhada de milho deve-se aten-

tar para a semeadura, com boa re-

gulagem na pressão de molas para 

corte da palha e boa deposição da 

semente. É importante ter cuidado 

com o manejo do nitrogênio, que é 

essencial à cultura. Nesse modelo de 

três safras, esse nutriente deve ser 

aplicado um pouco antes em função 

do excesso de palha de milho que 

tem elevada relação entre carbono e 

nitrogênio. Para degradar essa mas-

sa, os micro-organismos dependem 

Amauri informa sobre sistema 
e vantagens que traz
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de nitrogênio para mobilizar, mineralizar 

e então devolver a substância ao sistema. 

A maior e antecipada aplicação do mine-

ral vai evitar a competição entre micro-or-

ganismos e trigo pelo nitrogênio na fase 

inicial da cultura. O controle de doenças e 

pragas deve acontecer normalmente.

O QUE É POSSÍVEL DIZER SOBRE A PRODU-
TIVIDADE DOS SUPERPRECOCES?

Hoje existem à disposição dos pro-

dutores rurais superprecoces com alta 

produtividade e qualidade, que entre-

gam mais cedo e com plantios tardios. Na 

média, caso não ocorram imprevistos, as 

produtividades alcançadas chegam mui-

to perto ou se igualam às de materiais de 

ciclos mais longos. O melhoramento ge-

nético evoluiu muito nesse sentido. 

QUE VANTAGENS O AGRICULTOR TEM AO 
OPTAR PELO SISTEMA DE TRÊS SAFRAS?

É possível observar dois tipos de ga-

nhos. Tem-se grande quantidade de pa-

lha no sistema (o milho safrinha forne-

ce entre 5,5 e 6 toneladas de palhada por 

hectare) que é mal distribuída dando à 

planta daninha condições de germinar. 

Quando se tem o trigo, que produz de 4 

a 4,7 toneladas de palha/hectare, a pa-

lhada é bem distribuída, então com o 

uso da semeadora se acerta as palha-

das do milho e trigo fazendo assim que 

exista uma perfeita camada cobrindo o 

solo, e a semente da planta daninha não 

receberá incidência de luminosidade e 

não vai germinar. Então entra-se com 

a cultura de soja com o mínimo de cus-

tos com herbicidas. Na média, o custo 

para controle de espécies como buva e 

amargoso é de 4 a 5 sacas de soja, e com 

os cuidados orientados no sistema de três 

safras o agricultor as ganharia de ma-

neira indireta nesse modelo. Também há 

melhor aproveitamento dos fertilizantes 

pelo sistema. 

TENDENCIA

E QUANTO À RENTABILIDADE?

Seguindo corretamente as orientações 

e com as condições apropriadas é possível 

elevar a rentabilidade em 20%. O histórico 

de produtores que seguem essa técnica pelo 

segundo, terceiro ano indica que ela é técni-

ca interessante e que tem tudo para crescer 

muito. O comum seria entrar com o trigo 

sobre a palhada do feijão, mas essa é uma 

cultura com um mercado mais restrito. Por 

isso, os resultados com plantio sobre a pa-

lhada do milho safrinha tem, embora esse 

sistema seja novo, dado bons resultados.

Vantagens indiretas: 
- Controle de plantas 
daninhas
- Adubação residual 
para soja
- Melhoria na 
plantabilidade

Vantagens diretas:
- Aumento da 
rentabilidade
- Otimização da 
estrutura

25 DE SETEMBRO

PLANTIO DE SOJA

• Ciclo precoce-120 dias
• Antecipação plantio

COLHEITA DE SOJA E 
PLANTIO DO MILHO

• Ciclo superprecoce-140 dias
• Antecipação da colheita

COLHEITA DO TRIGO
E PLANTIO DA SOJA

COLHEITA DO MILHO E 
PLANTIO DO TRIGO

• Ciclo precoce-115 dias
• Aquisição de sementes 

antecipada
• Regulagem da semeadora: 

10% de aumento na densidade 
de plantas

• Manejo de Nitrogênio
• Seguro Agrícola

25 DE JANEIRO 20 DE JUNHO 05 DE OUTUBRO

Empresas investem pesado em 
pesquisas para avanços à cultura

No total, edição de inverno contou com 14 estações 
nas quais produtores receberam informações

Mapa com datas para 
cultivos. Planejamento 
para o êxito do sistema
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O MELHOR DA TECNOLOGIA 
ÀS CULTURAS DE INVERNO

Quinze empresas participaram da 

etapa presencial da edição de inverno 

do Show Rural Coopavel, realizada de 

8 a 11 de setembro. Elas apresentaram 

o auge em tecnologias para culturas 

que melhor se adaptam aos meses de 

temperaturas baixas. Confira a seguir 

quem participou:

INOVAÇÃO

Adama

Biotrigo

Camagril

Basf
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Corteva FMC

Fundação Pró-Semente

IDR Paraná

Fertilizantes Coopavel

Embrapa/Fundação Meridional

INOVAÇÃO
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Ihara

New Holland

Nutriagro

OR Sementes

Raix Sementes

Sementes Coopavel

INOVAÇÃO
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O setor da agroindústria vai ocupar 

um espaço amplo e adaptado às suas re-

ais necessidades na 33ª edição do Show 

Rural Coopavel, de 1º a 5 de fevereiro de 

2021. O anúncio oficial da obra aconte-

ceu em setembro durante a etapa pre-

sencial da edição de inverno. O ato con-

tou com as presenças do presidente da 

cooperativa Dilvo Grolli, do secretário 

de Estado da Agricultura Norberto Or-

tigara, do presidente do IDR (Instituto 

de Desenvolvimento Rural do Paraná), 

Natalino Avance de Souza, e do coorde-

nador geral do evento Rogério Rizzardi.

O pavilhão da agroindústria terá 

500 metros quadrados e será constru-

ído perto da área que na edição mais 

recente abrigou a arena de drones do 

Show Rural Digital. “Fico feliz com essa 

iniciativa, porque assim teremos um 

ambiente melhor e mais amplo para re-

cepcionar empreendedores familiares 

de todo o Paraná. São pequenos produ-

tores rurais que participam do evento 

de tecnologia para mostrar os mais di-

ferentes produtos, elaborados com a co-

laboração de técnicos especializados do 

IDR”, aponta Nataliano.

Até a edição mais recente do Show 

Rural, os agricultores familiares fica-

vam em tendas improvisadas que não 

asseguravam a comodidade, o confor-

to e a estrutura que precisavam para 

trabalhar e atender aos visitantes. 

“Esse é mais um avanço importante 

dessa parceria da Coopavel e do go-

verno estadual, por meio do Instituto 

de Desenvolvimento, e que fará muito 

bem à agroindústria familiar e tam-

bém ao evento, que tem a superação 

e a reinvenção como marcas fortes”, 

observa Dilvo Grolli.

“A indústria caseira, comum nas 

pequenas propriedades rurais do 

Oeste e de outras regiões do Paraná, 

cumpre um papel de destaque e fi-

camos felizes em criar um ambiente 

muito melhor para recepcionar esses 

agricultores”, complementa Rogério 

Rizzardi.

AGROINDÚSTRIA GANHARÁ 
PAVILHÃO DE 500M QUADRADOS

O ato que marcou o início 
das obras do pavilhão às 
agroindústrias

PARCERIA
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CAMPAL

Ser grato e saber agradecer é 

uma virtude bastante apreciada e 

uma marca que acompanha o Show 

Rural Coopavel há mais de 30 anos. 

Na edição tradicional, realizada em 

fevereiro, uma missa abre oficial-

mente os trabalhos e na etapa pre-

sencial da edição de inverno uma 

celebração eucarística encerrou os 

trabalhos no fim da tarde de sexta-

-feira, 11 de setembro.

Em um cenário inspirador, for-

mado por culturas de trigo e por 

um belo pôr do sol, o padre Gustavo 

Marmentini falou da importância da 

agricultura e do trabalho do homem 

do campo que tem por tarefa produ-

zir o alimento que chega à mesa das 

pessoas. “Sou filho de agricultores e 

conheço bem o trabalho e as exigên-

cias dessa atividade tão importante. 

Fico feliz em estar aqui e perceber 

o quanto a agropecuária avançou e 

as suas enormes contribuições à co-

munidade, com a produção do ali-

mento e a geração de empregos”.

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, disse que saber agradecer é 

importante sempre, e quando o tra-

balho dedicado rende os frutos es-

perados o reconhecimento deve ser 

ainda mais entusiasmado. “Somos 

muito gratos a Deus e às bênçãos 

que esse evento tão especial alcan-

ça. Produzir alimentos com respon-

sabilidade e sustentabilidade é o 

que a Coopavel e todos que se inte-

gram a ela fazem”.

A HORA DE AGRADECER

Ame sempre,

O perfume da rosa cálida.

Busque sempre,

A sensibilidade da alma.

Curta sempre,

A brisa serena e calma.

Rabisque sempre,

Um coração na areia.

Cante sempre,

Um canto de alegria.

Abrace sempre,

Uma causa de esperança.

Retribua sempre,

Um gesto de gentileza.

Ore sempre,

Uma prece de bem-aventurança.

Respire sempre,

O aroma puro da natureza.

Haja sempre,

Com serenidade e franqueza.

Caminhe sempre,

No rumo espinhoso da verdade.

Defenda sempre,

A justiça diante da maldade.

Pratique sempre,

Atos de solidariedade.

Espelhe-se sempre,

Em exemplos de generosidade.

Renasça sempre,

Na luz de cada manhã.

Liberte-se sempre,

Do egoísmo e da inveja.

Siga sempre,

Em busca da felicidade.

Sorria sempre,

Ao descortinar o sol nascente.

Medite sempre,

Ao contemplar o sol poente.

Edifique sempre,

O espírito na paz e na harmonia.

Procure sempre,

A terra do pão, do trigo e da vinha 

ORAÇÃO DA HARMONIA

A missa de encerramento foi celebrada em 
um ambiente especialmente inspirador

Expositores, colaboradores e diretores da
Coopavel participaram da celebração

Bênção dos alimentos

A condução dos trabalhos foi feita pelo padre Gustavo 
Marmentini, pároco da Igreja Santa Luzia

Autor: AjAraujo, poeta
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MEIO AMBIENTE

PARCERIA REUTILIZA E RECICLA 
CARTEIRINHAS DE PVC

A reutilização e a reciclagem de 

materiais são atitudes de responsa-

bilidade ambiental em expansão em 

várias regiões do País. Há três anos, 

a Coopavel Cooperativa Agroindus-

trial é parceira da Unimed em uma 

ação com bons resultados. Em vez 

de receber e jogar no lixo ou pro-

mover outra forma de destinação 

incorreta, a Coopavel recebe as car-

teirinhas com prazo de validade 

vencido e as entrega à cooperativa 

médica. São cerca de mil cartões por 

ano destinados à parceria.

O gerente de Recursos Humanos 

da Coopavel, Aguinel Marcondes 

Waclawovsky, informa que a res-

ponsabilidade com o meio ambien-

te é uma marca da Coopavel, que se 

preocupa em conscientizar asso-

ciados e colaboradores sobre esse 

tema. “Pensando no consumo cons-

ciente de recursos naturais, jun-

tamo-nos à Unimed e, a cada reno-

vação de contrato, desenvolvemos 

essa importante ação de responsa-

bilidade ambiental”. 

Aguinel lembra que o material-ba-

se empregado na confecção das cartei-

rinhas é o PVC, que lançado livremente 

na natureza precisa de 600 anos para 

se decompor. “É muito tempo e um 

grande desperdício, por isso recomen-

damos ao nosso pessoal que participe 

de ações responsáveis como essa”, in-

forma o presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, destacando que a cooperativa 

desenvolve inúmeras ações para cum-

prir seu compromisso de produzir 

alimentos sustentáveis. Um deles é o 

Água Viva, programa de proteção e 

preservação de minas d´água.

DOIS CAMINHOS

Com as carteirinhas vencidas em 

mãos, a Unimed adota uma estraté-

gia saudável para o meio ambiente e 

à economia. Parte delas volta a cir-

cular e outras retornam ao proces-

so industrial, chamado de logística 

reversa que origina novos cartões. Des-

de 2017, quando a recolha e a reciclagem 

das carteirinhas começou, 33 mil foram 

recuperadas. Por ano, a cooperativa emi-

te e entrega 60 mil novas e a meta, com os 

anos, é conseguir recolher grande parte 

disso para reaproveitá-las ou reciclá-las.

Os cartões inteiros, sem rasura ou 

cantos quebrados, têm as antigas infor-

mações apagadas. E então novos dados 

são gravados e as carteirinhas seguem 

com a sua finalidade. A Unimed informa 

que não há qualquer risco aos usuários, 

já que são tomados todos os cuidados 

quanto à confidencialidade das infor-

mações. Caso os cartões apresentem 

algum tipo de dano que impossibilite 

o reuso, então são destinados à recicla-

gem. 

Com a meta de ampliar o número 

de cartões reutilizados ou reciclados, a 

Unimed passa a empregar um persona-

gem para trabalhar o assunto de forma 

lúdica. É o Tulip, chamado de um dos 

guardiões da sustentabilidade. Tam-

bém pensando na saúde do meio am-

biente, a cooperativa médica estimula 

os usuários a empregar o cartão virtu-

al, que pode ser baixado no aplicativo 

Unimed Cliente PR. “Esse projeto vai 

ao encontro dos anseios da cooperativa 

enquanto agente transformador, com 

responsabilidade ambiental”, informa 

o diretor de Controladoria da Unimed, 

Erwin Soliva Júnior.

PONTOS DE COLETA

As carteirinhas vencidas podem ser 

entregues pela empresa, como faz a Co-

opavel e outras parceiras, ou individu-

almente pelos cooperados. Os pontos de 

entrega são os seguintes: Sede: Rua Ba-

rão do Cerro Azul, 594 – Centro de Casca-

vel; CAS (Centro de Atenção à Saúde): Av. 

Tancredo Neves, 1189 – Centro de Casca-

vel: Loja de Ubiratã: Av. Nilza de. Oliveira 

Pipino, 1501 – Centro de Ubiratã e CAS 

de Cafelândia:  Rua Munhoz de Melo, 87, 

Sala 02 – Consolata.

600 anos é o tempo que 
o PVC demora para se 
decompor na natureza

A Coopavel entrega cerca 
de mil cartões à Unimed 
todos os anos

A logística reversa preserva o meio ambiente e faz bem à economia
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COOPAVEL/IAP

De olho no Dia da Árvore (ofi-

cialmente lembrado em 21 de se-

tembro) e na importância da data, 

a Coopavel em parceria com o IAP 

(Instituto Ambiental do Paraná) 

fez a distribuição de 11 mil mudas 

de árvores nativas a alunos de es-

colas públicas e também a produto-

res rurais de municípios da região. 

Durante todo o ano, e essa parceria 

se arrasta há muito tempo, a produ-

ção e distribuição de mudas chega a 

80 mil, trabalho que contribui para 

a recomposição de matas ciliares, 

áreas de proteção e reservas legais.

A responsabilidade ambiental 

e o foco na produção sustentável 

de alimentos há muito tempo es-

tão presentes nos projetos e ações 

da Coopavel, observa o presidente 

Dilvo Grolli. “O Brasil é o país mais 

verde do mundo com cerca de 66% 

do seu território preservado. Não 

há nada nem perto disso no mundo”, 

informa ele, que costuma falar de 

aspectos ambientais e da cuidadosa 

observação de leis e normas em en-

contros com produtores e comitivas 

estrangeiras em visita ao Brasil. 

“A produção de alimentos ocupa 

apenas 8% do território nacional, 

ou 66 milhões de hectares. E é pos-

sível dobrar esses números sem en-

costar em um único centímetro da 

Amazônia”, ressalta Dilvo Grolli. Os 

programas ambientais da Coopavel 

contribuem para moldar o perfil de 

responsabilidade da região. Na área 

MUDAS NATIVAS A ALUNOS 
E A PRODUTORES RURAIS

de abrangência da cooperativa, 27% 

das matas estão preservadas. São 

áreas de proteção, reservas legais 

e mata ciliares. “E com esse gesto, de 

levar mudas aos alunos, mostramos 

a importância desse compromisso 

e ajudamos a preparar uma geração 

igualmente atenta ao tema”, segundo 

Dilvo.

GRATUITAS

As 80 mil mudas que a Coopavel e 

o IAP produzem em parceria todos os 

anos são entregues gratuitamente a 

produtores rurais e a alunos de esco-

las públicas. “É um trabalho que gra-

tifica a todos”, diz a agrônoma Edinéia 

Ballan. Em Braganey, a doação das 

mudas ficou sob responsabilidade da 

subgerente da filial da Coopavel Ju-

liana Denardin Dobrez. “Todos ficam 

felizes ao receber as mudas. Diante do 

que tenho visto nessa tarefa tão no-

bre, considero esse como um gesto de 

boa fé e de esperança”, afirma Juliana.

ESPÉCIES

As espécies de mudas nativas dis-

tribuídas gratuitamente pela Coopa-

vel e Instituto Ambiental do Paraná 

são as seguintes: açoita cavalo, an-

gico, araucária, aroeira, bracatinga, 

caroba, cedro, cereja, erva-mate, gua-

biroba, ipê amarelo, ipê roxo, ipê ta-

baco, jequitibá, palmito, pau-jacaré e 

peroba.

Várias unidades da cooperativa 
participaram da ação

Entrega das mudas a produtores rurais estimula 
a recomposição de matas ciliares e de reservas 
legais

Alunos aprendem com um 
pequeno gesto de boa fé 
e esperança

Mudas ajudam a 
recompor áreas de 
preservação e ciliares
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SELMI/COOPAVEL

UMA PARCERIA 
DE SUCESSO

SELMI EM NÚMEROS

O diretor-presidente de uma das 

maiores e mais tradicionais fábri-

cas de derivados de trigo do Brasil, 

a Selmi, esteve dias atrás em Cas-

cavel para conhecer o Moinho de 

Trigo e conversar com diretores da 

Coopavel. Ricardo Oliveira Selmi foi 

recepcionado pelo presidente Dilvo 

Grolli, pelo gerente do moinho Már-

cio Iantas e pela analista comercial 

Mary Scheila Aparecida dos Santos.

Ricardo, presidente do Grupo 

Selmi desde 2009, esteve em Cas-

cavel acompanhado pelo diretor de 

Compras Isaías Almeida. Eles fi-

zeram uma visita guiada pela área 

do moinho e foram informados so-

bre novos projetos, inclusive de au-

mento da capacidade de produção 

da unidade. Dilvo tratou de vários 

assuntos com Ricardo, como da li-

derança do Paraná na produção de 

trigo e dos avanços experimentados 

pela cultura. 

O trigo tem tudo para se trans-

formar em uma das grandes com-

modities do País. Os presidentes fa-

laram também do bom momento do 

agronegócio brasileiro, dos impac-

tos do coronavírus na economia e 

das expectativas para o pós-pande-

mia. O consenso é de que a cadeia do 

agronegócio assumirá papel ainda 

mais determinante para acelerar a 

recuperação de importantes indica-

dores nacionais, como do PIB (Pro-

duto Interno Bruto) e de geração de 

empregos.

A SELMI

O Moinho de Trigo da Coopavel 

é um dos fornecedores de matéria-

-prima à Selmi, pastifício fundado 

pelo italiano Adolpho Selmi em 1887, 

em Campinas, no interior do estado 

de São Paulo. O imigrante começou 

o negócio com uma pequena fábri-

ca de massas. A produção cabia em 

uma cesta, que ele vendia pelas ruas 

da cidade. A sociedade com Hugo 

Gallo levou a empresa a um novo pa-

tamar. A modernização permitiu avan-

ços e em 1931 seria lançado o macarrão 

de sêmola. Oito anos mais tarde, a em-

presa estava consolidada no mercado 

regional.

Dentro do processo de sucessão, Ala-

dino Selmi, filho do fundador, ocupou 

papel de destaque pelos incrementos 

no negócio. Com novas fábricas e equi-

pamentos mais modernos, a exemplo 

da unidade implantada em Londrina na 

década de 1960 e mais tarde em Rolân-

dia, a indústria ganharia visibilidade na-

cional. As marcas Gallo e Renata figuram 

entre as mais consumidas e procuradas 

pelos consumidores. 

Um ousado plano de investimen-

tos fez com que a empresa investisse 

em massa de grano duro, na década de 

1990, para competir com as estrangei-

ras. Em 2007, a Renata foi eleita a me-

lhor farinha de trigo do Brasil. 

2 unidades fabris

2º maior pastifício 
do Brasil e 8º do mundo

90 mil metros quadrados 
de área construída

40 t/h é a atual 
produção de massas

3,2 t/h é a produção 
de farinha e mistura

Mais de 30 países recebem 
produtos da Selmi, em 
4 continentes

Dilvo em recepção a 
Ricardo e a Isaías
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TCP 

O MAIOR CORREDOR DE 
EXPORTAÇÃO DE AVES
CONGELADAS DO MUNDO

De acordo com a ABPA (Associa-

ção Brasileira de Proteína Animal), 

em 2019 o Brasil exportou aproxima-

damente 4,2 milhões de toneladas de 

aves congeladas. Cerca de 41,7% dei-

xou o País pelo TCP – o Terminal de 

Contêineres de Paranaguá, com desti-

no a países da África, Europa, Ásia e 

América.

No ano, o TCP movimentou um to-

tal de 83.352 contêineres de produtos 

congelados, desses 69.618 só de aves, 

o que posiciona a empresa como o 

maior corredor de exportação da mer-

cadoria no mundo. Até julho de 2020 

foram 40.918 contêineres de aves e a 

previsão é que a movimentação cres-

ça 5% ano contra ano.

Para atender a demanda, o TCP 

conta com a maior estrutura reefer da 

América Latina, oferecendo 3.624 to-

madas para a conexão de contêineres 

refrigerados, além de ramais ferroviá-

rios com acesso direto à área alfande-

gada, com monitoramento 24 horas por 

dia das cargas. “A estrutura é suficiente 

para atender o mercado, no entanto, a 

expansão do terminal entregue no fim 

de 2019 possui áreas pré-preparadas 

para a ampliação do número de toma-

das reefer”, explica o diretor Comercial 

do Terminal Thomas Lima.

EXIGÊNCIAS

Para acessar o mercado exterior, 

empresas brasileiras cumprem rigo-

rosas exigências. A Europa, por exem-

plo, exige a habilitação para a Comu-

nidade Comum Europeia para que os 

exportadores obtenham a Certifica-

ção Sanitária Internacional. Já para 

os países árabes, as empresas preci-

sam ter o abate Halal, que segue os 

preceitos da religião muçulmana.

“Isso envolve uma série de proce-

dimentos adicionais e análises labo-

ratoriais que outros destinos talvez 

não demandem. A China também 

é um destino de muita exigência”, 

conta o vice-presidente Executivo 

e Financeiro da GTFoods, Carlos 

Eduardo de Grossi Pereira, quarta 

maior empresa de abate de aves do 

Brasil, exportando desde 2005 e que 

movimenta, em média, 300 contê-

ineres por mês.

O diretor-presidente da Coopa-

vel, Dilvo Grolli, que trabalha há 24 

anos com exportação de aves, conta 

que a demanda muda de acordo com 

os países e com os clientes. “Alguns 

deles solicitam cortes específicos, 

a exemplo da China, que é um gran-

de importador de cortes como pés, 

considerado uma iguaria nos países 

asiáticos, meios e pontas das asas. 

Europa e Rússia são grandes impor-

tadores de peito de frango”. 

INFRAESTRUTURA

Para os exportadores, estar perto 

do porto é uma vantagem competiti-

va. “Nossas plantas produtoras estão 

relativamente perto de Paranaguá e 

isso facilita a logística dos nossos con-

têineres, porque não precisamos enca-

minhá-los para Santa Catarina ou para 

São Paulo, diminuindo o custo logísti-

co e tornando a empresa mais compe-

titiva. Além disso, a infraestrutura do 

terminal, preparado para o monitora-

mento e plugagem dos contêineres ree-

fers, também é essencial para que tudo 

funcione bem”, afirma Carlos Grossi, 

da GTFoods.

A conexão direta com a ferrovia 

também é um diferencial. “Para a Co-

opavel, a integração do TCP com a 

ferrovia traz benefícios justamente 

no modal no qual buscamos o me-

nor custo. O TCP tem demonstrado 

estar mais próximo da cooperativa e 

entender todo o fluxo logístico. Com 

isso, temos mais garantias de um bom 

atendimento ao mercado externo”, 

observa Dilvo Grolli.

O TAC movimentou 83.352 
contêineres de produtos 
congelados em 2019, desses 
69.618 só de aves

A infraestrutura do terminal é importante para que tudo funcione bem
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TERMINAL DE 
CONTÊINERES DE 
PARANAGUÁ

O TCP é a empresa que administra 

o Terminal de Contêineres de Parana-

guá - o maior terminal de contêineres 

da América do Sul - e a subsidiária TCP 

Log, que oferece serviços de integração 

da cadeia logística para seus clientes.

Responsável pelo maior investimen-

to do setor portuário Brasil na atuali-

dade, onde foram aplicados mais de R$ 

550 milhões nas obras de ampliação da 

capacidade de movimentação do ter-

minal de 1,5 milhão TEUs/ano para 2,5 

milhões TEUs/ano, o TCP está se prepa-

rando para atender a demanda de mer-

cado brasileiro pelos próximos 30 anos.

Desde março de 2018, o TCP integra 

o portfólio da China Merchants Port 

Holding Company (CMPort), o maior e 

mais competitivo desenvolvedor, inves-

tidor e operador de portos públicos da 

China. Em março de 2020, o portfólio 

global de portos da CMPort abrangia 6 

continentes, 26 países e regiões e 50 

portos. Em 2019, a CMPort movimen-

tou 110 milhões de TEUs.

TCP 
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Em 2019, Brasil exportou 4,2 milhões 
de toneladas do produto; 41,7% foram 
escoados pelo terminal em Paranaguá




