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Com as limitações impostas pela pandemia, o Show Rural 
Coopavel cancelou a sua versão presencial e migrou com força 
para o digital. Tecnologias de ponta, informações exclusivas 
sobre as mais diversas culturas agropecuárias e uma vitrine 
de produtos e serviços para o campo agora podem ser vistas 
e acompanhadas, de qualquer lugar do mundo, pelos canais 
digitais do Show Rural Coopavel

O SHOW AGORA 
É DIGITAL

DIVERSIFICAÇÃO DÁ 
NOVO SENTIDO PARA AS 
PEQUENAS PROPRIEDADES

IDR E EMBRAPA 
APRESENTAM NOVAS 
TECNOLOGIAS PARA O CAMPO

PROGRAMA QUER 
DAR NOVO IMPULSO À 
CULTURA DA UVA

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.



FERTILIZANTE
MINERAL MISTO
granulado
O CYSY+S é o único produto que combina no mesmo 

grânulo, o Carbonato de Cálcio de ação imediata (Concha 

Marinha) com o Sulfato de Cálcio (Gesso Agrícola).

Depois de mais de 40 anos de plantio direto, a grande 

preocupação é o aprofundamento do perfil de 

fertilidade, pois as práticas de adubação e correção 

limitaram-se às primeiras camadas do solo.

carbonato de cálcio
e sulfato de cálcio

Ÿ Fornece Cálcio (Ca) e Enxofre (S) prontamente solúveis;

Ÿ Promove a correção do Ca em profundidade;

Ÿ Corrige o pH do volume do solo explorado pela cultura;

Ÿ Corrige o pH da subsuperfície;

Ÿ Aprofunda o sistema radicular.

Benefícios:

Exemplos práticos do desenvolvimento radicular em áreas com Cysy+S:

S

Ca
25%
min.

6%
min.

Característica
química

testemunha

Fotos: Albino Peiter

testemunha
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DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE

Uma conjunção de fatores le-

vou aos recordes de preços, e prova-

velmente permanecerão no ano de 

2022. Esse quadro positivo de preços 

cria oportunidades para os produto-

res rurais melhorar a sua renda.

O agravamento da pandemia e 

o alto valor do dólar têm puxado as 

cotações dos grãos para cima. Se o 

mercado interno não absorver os 

altos custos principalmente da soja, 

que subiu em 12 meses 95% e o milho 

80%, o mercado externo, que está ex-

tremamente comprador, o fará. Na 

bolsa de mercadoria de commodities 

de Chicago, que serve de base para os 

preços internacionais, entre março 

de 2020 e março de 2021 a soja subiu 

65% e o milho 50%.  Nesse mesmo 

período, o dólar em relação à moeda 

brasileira subiu 21%.

Como consequência desses pre-

ços dos grãos, aumentou drastica-

mente o custo das carnes de fran-

gos e suínos, do leite e dos bovinos 

terminados em confinamento. Por 

isso será inevitável o repasse dos 

custos ao mercado consumidor. É 

uma adequação à realidade. Ini-

cialmente as agroindústrias e os 

pecuaristas estão administrando.

A cadeia de integração da agri-

cultura e pecuária tem que ter sin-

tonia. No segmento não há ganha-

dor somente de um lado da cadeia. 

Como o mercado e os preços são 

regulados pela oferta, a tendência 

a médio e longo prazos é de equi-

libra dos valores de mercado, com 

aumento do valor das carnes e 

seus derivados.

Nesse contexto, com o agrone-

gócio brasileiro em meio à crise, 

temos boas perspectivas para os 

próximos anos. Além da disponi-

bilidade de áreas para aumento 

de produção, sempre de acordo 

com a legislação brasileira e pre-

servação do meio ambiente, te-

mos grandes oportunidades com 

as novas tecnologias de aumentar 

a produtividade.

O Brasil produzirá em 2021 a 

soma de 263 milhões de tonela-

das de grãos e 30 milhões de to-

neladas de carnes. Para o ano de 

2030, a produção de grãos chega-

rá a 400 milhões de toneladas e a 

produção de carnes chegará a 50 

milhões de toneladas.

Também em 2020, o agronegó-

cio brasileiro foi positivo  2,1%, e foi 

o único segmento da economia que 

cresceu. Em 2021, o crescimento 

será maior e o valor bruto da agro-

pecuária ultrapassará R$ 1 trilhão.

Temos muitas oportunidades 

no agronegócio brasileiro e vamos 

impulsionar também o comércio, 

as indústrias e a prestação de ser-

viços. Isso quer dizer que temos o 

desenvolvimento do agronegócio 

que impulsiona toda a economia 

brasileira. Em relação às exporta-

ções brasileiras do agronegócio, ul-

trapassaram U$ 100,8 bilhões e as 

importações totais do agronegócio 

foram de U$ 13,5 bilhões. Por isso, 

o superávit foi grande e importante 

de U$ 87,7 bilhões.

Parabéns produtores rurais 

brasileiros. O mundo reconhece 

o valor do trabalho do homem do 

campo. Somos a quarta potência 

mundial na produção de alimen-

tos, atrás da China, Índia e Estados 

Unidos, mas o segundo maior ex-

portador. O Brasil é o país que tem 

o maior potencial de crescimento 

da produção e das exportações.

O GRANDE MOMENTO DO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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SHOW RURAL INOVA 
COM VERSÃO DIGITAL

Um fenômeno foi acelerado com a 

pandemia do coronavírus. Muitos even-

tos pelo mundo, devido às limitações 

impostas à aglomeração de pessoas, 

passaram a ser realizados de maneira 

virtual. O Show Rural Coopavel embar-

ca nessa tendência e segue por um cami-

nho sem volta. Nesta 33ª edição, o even-

to ganha presença nas mídias digitais.

Por meio de capítulos cuidadosamen-

te elaborados, tanto por uma equipe de 

profissionais contratados pelo evento 

quanto com material produzido por ter-

ceiros, o Show Rural Coopavel apresenta 

em seu canal de Youtube (youtube.com\

showruralagro) e também em seu por-

tal de notícias (www.showrural.com.br) 

vídeos com informações técnicas e tec-

nologias que podem ser incorporadas às 

lavouras e apresentar bons resultados aos 

agricultores.

Em um primeiro momento, os episó-

dios são gravados com antecedência, edi-

tados e então publicados nos canais do 

evento. Os conteúdos ficam permanente-

mente à disposição para consulta de pro-

dutores rurais, técnicos e outros interes-

sados. Mas o projeto da versão digital do 

Gravação de um dos 
capítulos exibidos dentro 
da programação inédita 
da versão digital do Show 
Rural Coopavel

NOVOS TEMPOS
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Show Rural Coopavel é muito maior que 

isso e outras ramificações teriam sido co-

locadas em prática já caso a versão pre-

sencial, que estava marcada para 16 a 25 

de março, não tivesse sido cancelada.

No futuro deverá ocorrer a exibição ao 

vivo das principais novidades. “Esse é um 

projeto que crescerá ao longo dos anos. 

A versão digital seguirá lado a lado com 

a presencial, responsável por colocar o 

Show Rural entre os três maiores do mun-

do”, segundo o presidente Dilvo Grolli.

Os capítulos são cuidadosamente 

elaborados. Os temas são debatidos por 

técnicos e parceiros, tudo para levar o 

melhor conteúdo e as informações mais 

pertinentes ao público, informa o coor-

denador geral Rogério Rizzardi. “Esse 

modelo conta com as vantagens trazidas 

pelas novas tecnologias, como a facilida-

de de assistir aos episódios em qualquer 

lugar e a qualquer tempo. E poder, de for-

ma calma e metódica, aprender e colocar 

em prática o que é ensinado no vídeo”, 

conforme Rogério.

A primeira experiência do Show 

Rural com a versão digital aconteceu 

na metade de 2020, quando a Coopa-

vel, cooperativa que organiza o even-

to, decidiu colocar em prática um anti-

go projeto. “Há muito amadurecíamos 

a ideia de organizar uma mostra volta-

da às culturas de inverno, como trigo, 

aveia, centeio, triticale, plantas de 

cobertura e muitas outras. Com as 

restrições impostas pela pandemia, 

que limitavam seriamente a presen-

ça de público nos eventos, percebe-

mos que havia chegado a hora”, se-

gundo Rizzardi.

A expectativa é que as coisas se re-

solvam ao longo de 2021 e que em 2022 

o Show Rural Coopavel presencial acon-

teça. Assim, outros recursos que com-

porão a versão digital também poderão 

ganhar forma.

Os episódios estão disponíveis 
nos canais digitais do Show Rural 
Coopavel
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ACESSE NOSSOS 
CANAIS E ASSISTA

Os capítulos já produzidos e publi-

cados nos canais de Youtube (youtube.

com\showruralagro ) e portal do Show 

Rural Coopavel (www.showrural.com.

br ) são os seguintes - outros estão pron-

tos e outros em produção, inclusive no-

vidades de outras marcas parceiras e 

que serão exibidos em breve:

SOJA TOLERANTE 
AO PERCEVEJO

A Embrapa traz para a versão digital 

do Show Rural Coopavel novas cultiva-

res de soja tolerantes a percevejo que 

têm a Tecnologia Block®️.

Nessa reportagem, o pesquisador 

da Embrapa Soja de Londrina, Marcos 

Rafael Petek, apresenta os lançamentos 

BRS 523 e BRS 539 e aborda caracterís-

ticas dos materiais igualmente toleran-

tes, que já estão disponíveis no mercado 

- BRS 1003IPRO e BRS 543RR. Assista no 

link a seguir:

https://www.youtube.com/watch?-

v=Ybl2BO4wTa4&feature=youtu.be

SISTEMA ANTECIPE

Você sabia que é possível plantar o 

milho safrinha antes mesmo de colher 

a soja? Sim, as duas culturas podem 

ser cultivadas temporariamente na 

mesma lavoura, dispensando a desse-

cação da oleaginosa e antecipando em 

até 20 dias a semeadura do milho se-

gunda safra.

 Essa é uma novidade que você 

confere em vídeo que apresenta 

o Sistema Antecipe, resultado de 

13 anos de pesquisa da Embrapa. 

 

https://showrural.com.br/episodio/

sistema-antecipe/

NOVOS TEMPOS

Entrevista com grandes 
nomes do Agro
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FERRUGEM 
ASIÁTICA DA SOJA

Entre os maiores desafios dos soji-

cultores no Brasil, destaca-se o controle 

da ferrugem asiática da soja. Considera-

da atualmente o principal problema a 

ser combatido, a doença já causou preju-

ízos que superam R$ 100 bilhões desde 

que chegou ao País, na safra 2001/2002.

 Quer saber mais sobre essa doen-

ça? Então acompanhe o vídeo com os 

colegas da IDR-Paraná que vão expli-

car tudo sobre a ferrugem, diagnóstico 

e melhores práticas para combatê-la. 

 

https://showrural.com.br/episodio/ferru-

gem-da-soja-monitoramento-e-manejo/

LANÇAMENTOS 
DE HÍBRIDOS - 
BREVANT SEMENTES

Confira neste vídeo as caracterís-

ticas dos híbridos cultivados pela Bre-

vant e lançados na versão digital do 

Show Rural Coopavel 2021.

 Os híbridos B2702VYHR, 

B2782PWU, B2401PWU, B2620PWU 

e B2612PWU são apresentados pelo 

gerente comercial da região Oeste 

do Paraná, Diego Rorato, e pelo re-

presentante comercial da Brevant 

Sementes, João Paulo Pavan Justo. 

 

https://showrural.com.br/episodio/lanca-

mentos-de-hibridos-brevant-sementes/

HÍBRIDOS PIONEER
A Pioneer Sementes também apre-

senta híbridos do seu portfólio de 

verão e safrinha na versão online do 

Show Rural Coopavel. Entre eles estão 

alguns lançamentos.

Parceiros também disponibilizam 
materiais que são mostrados nos 
canais de evento
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UMA VITRINE QUE UNE 
INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS

Poucas vezes na história, a civiliza-

ção precisou se reinventar tão intensa e 

rapidamente como agora. A pandemia e 

os seus reflexos exigem enorme capaci-

dade de adaptação e mudança, inclusive 

de eventos que têm a superação como 

um termo constante em sua trajetória, a 

exemplo do Show Rural Coopavel.

Uma das novidades que a inédi-

ta versão digital traz é uma estrutu-

ra que traduz, no ambiente virtual, o 

que o evento faz com desenvoltura há 

mais de 30 anos, que é unir inovação e 

negócios. “A tecnologia permite arqui-

tetar uma vitrine na qual o expositor 

pode mostrar a potenciais clientes, 

no Brasil e exterior, o que ela tem de 

melhor em produtos e serviços. Essa 

ferramenta divulga a marca da empre-

sa, faz com que ela alcance um núme-

ro ainda maior de pessoas e aumenta 

exponencialmente a chance dela fazer 

bons negócios”, diz o presidente da Co-

opavel, Dilvo Grolli.

A vitrine é uma das novidades da 

versão digital do Show Rural Coopavel, 

que em função da pandemia do coro-

navírus cancelou a etapa presencial e 

amplifica assim a sua presença online. 

Esse novo ambiente aparece com des-

taque no site do evento (www.showru-

ral..com.br ) . Há a imagem de uma co-

lheitadeira e a frase Vitrine - Acesse e 

confira as novidades do agronegócio. 

Ao clicar nesse espaço, o internauta é 

conduzido ao portfólio de empresas 

parceiras. Ali, elas contam um pouco de 

sua história e apresentam fotografias e 

legendas de produtos e serviços, bem 

como endereços e contato de whats 

O coordenador geral do 
Show Rural Coopavel, 
Rogério Rizzardi, e a 
gerente Adriana Gomes, 
na edição presencial 2020

DIGITAL
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app para facilitar o acesso e o diálogo 

com interessados. Alguns parceiros 

aproveitam o espaço para apresentar 

ofertas aos agricultores.

COMPLEMENTAR

A gerente do Show Rural Coopavel, 

Adriana Gomes, informa que a vitrine 

é uma página exclusiva do site oficial 

do evento. “Sabemos que as empresas 

já investem em recursos de comunica-

ção avançados. Nosso objetivo não é 

competir e sim agregar e compor para 

auxiliar as empresas a alcançar, por 

meio de um evento de disseminação 

de inovações para o campo conhecido 

no mundo todo, possíveis clientes no 

Brasil e até em outros países”.

Na estrutura da versão digital do 

Show Rural Coopavel, a vitrine se tor-

na uma ferramenta complementar. “O 

site oficial e o canal de Youtube divul-

gam notícias e vídeos com conteúdos 

técnicos diversos e, agora, há um local 

específico para a apresentação da em-

presa e de seu portfólio, abrindo assim 

um novo e promissor canal de conta-

tos e principalmente de vendas”, diz o 

coordenador geral do evento, o agrô-

nomo Rogério Rizzardi.

Qualquer coisa que os expositores 

da etapa presencial do evento quise-

rem pode ser mostrado também na 

vitrine. E muito mais, porque é mais 

fácil alimentar o ambiente virtual do 

que, muitas vezes, trazer tudo o que 

a empresa gostaria para o parque em 

Cascavel justamente em razão da lo-

gística que isso exige, observa a geren-

te Adriana Gomes. 

OPORTUNIDADES

O projeto, com sua versão inicial já 

no ar, sofrerá aperfeiçoamentos cons-

tantes. A finalidade é fazer da vitrine di-

gital do Show Rural Coopavel um grande 

mostruário para os mais diferentes arti-

gos do agronegócio. “Por isso, convida-

mos a todos a participar e a apresentar 

ali o melhor em inovação em produtos e 

serviços. Essa é a evolução de um evento 

que tem palavras como superação, con-

fiança e reinvenção no seu DNA”, res-

salta o presidente Dilvo Grolli.

É isso que o internauta vai 
encontrar na página principal do 
site do Show Rural, com destaque 
para a vitrine e as oportunidades 
que apresenta e oferece
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A CRIATIVIDADE E A 
VERSATILIDADE DA 
AGROECOLOGIA

O Show Rural Coopavel é destaque 

no cenário nacional dos eventos do 

agronegócio pela exposição das mais 

modernas tecnologias para a agrope-

cuária. No entanto, um apelo adicio-

nal à visitação do público em geral é a 

demonstração de alternativas de ren-

da para a agricultura familiar, que vão 

desde a transformação de alimentos 

até de métodos sustentáveis e agroe-

cológicos de produção.

Com a versão digital do evento, que 

passa a ser alimentada constantemente, 

capítulos sobre a força das pequenas pro-

priedades rurais, da agroindústria e da 

agroecologia também vão ser mostradas 

no canal de Youtube e no site oficial do 

Show Rural Coopavel. Os episódios e víde-

os são disponibilizados pela própria orga-

nizadora do evento e pelos seus parceiros.

Desde 2003, o público que visi-

ta o Show Rural tem a oportunidade 

de conhecer a Vitrine de Agroecolo-

gia, inicialmente concebida para de-

monstrar a viabilidade da produção 

de soja e milho orgânicos em uma 

área da Embrapa. Em 2015, a Vitri-

ne foi transferida para uma área  

Um grande número de 
técnicos costuma atuar 
nas versões presenciais, 
passando informações e 
esclarecendo dúvidas

Diversas tecnologias, que demonstram principalmente a
criatividade e versatilidade do setor, são apresentadas

VITRINE TECNOLÓGICA
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maior, próxima ao Mirante, área onde 

estão expostas cerca de 70 tecnologias, 

práticas e processos envolvendo aproxi-

madamente 300 espécies vegetais.

Em cada versão presencial do Show 

Rural, cerca de duas dezenas de técni-

cos se revezam na orientação e escla-

recimento de dúvidas dos visitantes. 

Na mais recente, em fevereiro de 2020, 

chamaram atenção as bioconstruções, a 

produção de tomate em estufa, o plantio 

direto de hortaliças, a produção de ar-

roz, feijão, mandioca de mesa e batata-

-doce, o sistema agroflorestal e a mostra 

de plantas medicinais, alimentícias não 

convencionais e condimentares, infor-

ma Urbano Mertz, do IDR (Instituto de 

Desenvolvimento Rural).

A Vitrine agrega os diversos ór-

gãos, entidades e profissionais autô-

nomos que atuam em agroecologia no 

estado do Paraná. Ela é importante 

referência àqueles que buscam con-

verter as suas propriedades para o sis-

tema orgânico ou aumentar a produ-

ção orgânica para atender à crescente 

demanda do mercado e os programas 

de Alimentação Escolar. Agora, com 

conteúdos digitais, a expectativa é que 

informações preciosas sejam dissemi-

nadas para um número muito maior 

de pessoas, inclusive no exterior.

A Vitrine é organizada por um 

Grupo Gestor com participação do 

IDR-Paraná, Embrapa, Itaipu Bina-

cional, Unioeste, UFPR, UFFS, Unila e 

organizações da sociedade civil, entre 

elas o Capa, Gebana do Brasil, a Coo-

perativa de Trabalho Biolabore, Rede 

Ecovida e Instituto Pedra da Mata, 

além do apoio permanente e reta-

guarda em logística da Coopavel.

O ambiente é agradável e 
bonito, o que ajuda a atrair 
muitos olhares

A diversificação é um 
dos grandes trunfos da 
agroecologia

A Vitrine Agroecológico é uma das atrações do 
Show Rural desde 2003
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EMBRAPA LANÇA 
TECNOLOGIAS INOVADORAS

A Embrapa participa do Show Ru-

ral Coopavel 2021 com uma programa-

ção online voltada para a divulgação 

de tecnologias e a interação com o pú-

blico. Inclusive, haverá três lançamen-

tos de soja durante o evento, conforme 

detalhado a seguir. As informações po-

derão ser acessadas na página especial 

www.embrapa.br/showrural e nos ca-

nais do Show Rural no Youtube e site 

(www.showrural.com.br ).

Além da demonstração de tecno-

logias, 12 unidades da Embrapa apre-

sentam produtos, processos e serviços 

para produção de frutas, hortaliças, 

grãos, carne, energia e fibras, assim 

como tecnologias para manejo e ava-

liação de solos, produção de mudas e 

inovações que incorporem tecnologias 

4.0 no campo.

A participação da Embrapa no 

Show Rural contará ainda com a rea-

lização de lives temáticas, que serão 

exibidas pelo canal da Embrapa no 

Youtube (youtube.com.br/embrapa). 

A programação completa poderá ser 

acompanhada na página especial.

SOJA
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LANÇAMENTOS 
DE SOJA

A Embrapa, em parceria com a 

Fundação Meridional, lança, duran-

te o Show Rural, as cultivares de soja 

BRS 523, BRS 539 e BRS 1054IPRO. 

Todas elas possuem sementes no 

mercado, disponibilizadas por meio 

de parceiros comerciais. 

BRS 523 - A BRS 523 é uma 

cultivar convencional que possui 

maior tolerância ao complexo de 

percevejos, por ter as caracterís-

ticas da Tecnologia Block®️. “Além 

desse diferencial, é altamente 

produtiva quando comparada às 

melhores opções de mercado e 

bastante estável, o que confere 

segurança de produção em dife-

rentes situações. Inclusive, foi va-

lidada no sistema orgânico, com 

excelentes resultados”, explica 

o pesquisador da Embrapa Soja, 

Marcos Rafael Petek.

Esse lançamento pertence ao 

grupo de maturidade 5.8, assim 

é uma opção para os produtores 

que precisam de uma cultivar 

precoce em seu sistema de pro-

dução. É indicada para o Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo. 

BRS 539 - Outro lançamento 

nesta safra é a BRS 539, cultivar 

convencional que possui resistên-

cia à ferrugem asiática e tolerância 

ao percevejo. “É importante desta-

car que essa cultivar é do portfólio 

da tecnologia Shield de proteção à 

ferrugem e da Block®️. Ainda se des-

taca por seu alto potencial produti-

vo e manutenção de estabilidade de 

produção”, ressalta Petek.

Essa cultivar pertence ao grupo 

de maturidade 6.1, classificada como 

precoce e permite semeadura ante-

cipada, viabilizando a semeadura do 

milho safrinha na melhor época, nas 

regiões de indicação da cultivar na 

macrorregião sojícola 2 ( Paraná, São 

Paulo e Mato Grosso do Sul) e viabili-

za a sucessão/rotação de culturas na 

macrorregião 1 (Paraná, Santa Cata-

rina e São Paulo).

BRS 1054 IPRO - Com relação à 

BRS 1054 IPRO, que apresenta ca-

racterísticas genéticas para tole-

rância ao glifosato e controle de al-

gumas espécies de lagartas, ainda 

é altamente produtiva comparada 

com as outras opções de mercado 

em altitudes acima de 700 m. “Eu 

destacaria ainda duas caracterís-

ticas: a estabilidade de produção 

com precocidade (grupo de maturi-

dade 5.4) além de permitir o plantio 

antecipado, mantendo o potencial 

produtivo e maximizando o siste-

ma de sucessão/rotação de cultu-

ras”, bem como facilita o manejo da 

ferrugem da soja, enfatiza Petek.

A BRS 1054IPRO é indicada 

para o Rio Grande do Sul, San-

ta Catarina, Paraná e São Paulo. 

Com relação à sanidade, apresen-

ta resistência ao cancro da haste, 

à mancha “olho-de-rã”, à podridão 

radicular de Phytophthora e ao 

mosaico comum da soja e é mode-

radamente resistente ao oídio e à 

podridão parda da haste.

Técnicos em recepção a produtores
 em edições presenciais
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IDR INOVA COM PLANTIO 
DIRETO DE HORTALIÇAS

O Sistema de Plantio Direto de 

Hortaliças é caracterizado pela pro-

moção da saúde da planta com base na 

rotação de culturas, incremento anual 

de pelo menos dez toneladas por hec-

tare de massa seca no sistema, aduba-

ções conforme as taxas de absorção de 

nutrientes ajustados pelo estoque de 

nutrientes no solo, condições climáti-

cas e sinais da planta. E também pelo 

aumento do conforto das plantas pela 

minimização do estresse e na diminui-

ção e até eliminação do uso de agro-

tóxicos e adubos altamente solúveis. 

Essa é uma das novidades que o IDR Pa-

raná dissemina aos produtores. O esta-

belecimento do SPDH deve considerar 

inicialmente a adequação do local para 

o cultivo de hortaliças de acordo com 

diversos fatores, como a espécie a ser 

cultivada, clima, relevo e solo, de forma 

que possam favorecer o crescimento 

vegetal, como forma de obter conforto 

para as plantas e permita a expressão 

de seu potencial produtivo, informa o 

agrônomo Élcio Pavan. Para iniciar o 

Sistema, após a escolha da área é neces-

sária a coleta de amostras de solo para 

análise química nas camadas de 0 a 10 

centímetros e 10 a 20 centímetros. E en-

tão realizar as correções necessárias, 

verificar possível existência de compac-

tação do solo e em caso positivo deve-se 

corrigir essa situação previamente à 

implantação do sistema.

Na sequência deve-se fazer o pla-

nejamento da planta de cobertura de 

solo ou coquetel de plantas que pos-

sam favorecer o incremento de pelo 

menos 10 toneladas por hectare ano 

de massa seca. Como alternativas de 

verão tem-se opção com milheto, ca-

pim sudão e sorgo, que produzem 

grande quantidade de fitomassa, po-

dendo estar associados com alguma 

leguminosa, como a crotalária, feijão 

guandu e mucuna, que também con-

tribuem com a fixação de nitrogênio 

SAÚDE DA PLANTA

Manejo de planta de cobertura. SPDH é uma 
das tecnologias disseminadas pelo IDR
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no solo. Como alternativas de inverno 

tem-se a aveia e centeio, que podem 

estar associadas à ervilhaca e tremoço 

entre outros benefícios. 

Após o manejo da cobertura com 

rolo faca, informa Élcio, entra o trans-

plante da cultura definitiva, tecnolo-

gia que ainda necessita de avanços em 

equipamentos adaptados visando a 

maior praticidade e eficácia, visto que 

se busca o transplante sequencial à ro-

lagem da cobertura ou “plantio no ver-

de” e sem uso de herbicidas. Os benefí-

cios esperados no solo com a tecnologia 

são melhorias nos aspectos químico, 

físico e biológico com maior ciclagem 

e armazenamento de nutrientes. Maior 

armazenamento de água e estabilida-

de de temperatura, alta produção de 

biomassa e incremento de matéria 

orgânica e maior atividade biológica. 

A consequência desses benefícios tra-

duzida em aumento de produtividade 

e rentabilidade para o produtor com 

ganhos ambientais e na qualidade do 

produto produzido.

O IDR Paraná pretende avançar 

com essa tecnologia nas diversas re-

giões olerícolas do Estado. Na região 

de Cascavel, as ações estão concen-

tradas nos diversos municípios com 

atuação focada na olericultura, como 

Cascavel, Braganey, Lindoeste, Capi-

tão Leônidas Marques, Matelândia e 

Santa Terezinha de Itaipu. Os técni-

cos do IDR Paraná estão identificando 

produtores parceiros que tenham in-

teresse na adoção da tecnologia e as-

sim proporcionar aos olericultores da 

região mais uma excelente alternativa 

de produção sustável.

Área pronta para o transplante de hortaliça

Oito dias depois do transplante e sem uso de herbicida

Para iniciar o Sistema, após a escolha da 
área é necessária a coleta de amostras de 
solo para análise química nas camadas de 
0 a 10 centímetros e 10 a 20 centímetros

Élcio Pavan, Agrônomo do IDR 

(Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná)

“

“
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BIOTRIGO

RESISTÊNCIA À 
GERMINAÇÃO NA ESPIGA
EVITA PERDAS COM CHUVAS 
EM PRÉ-COLHEITA

O produtor que con-

duz a safra com cuidado, 

investe e faz o manejo 

adequado do trigo pre-

cisa estar atento a todas 

as variáveis que influen-

ciam na qualidade do 

grão. Um dos principais 

pontos de atenção são 

as chuvas no período 

de pré-colheita, comuns 

em todas as regiões do 

Paraná. Mesmo com o 

melhor manejo, o plan-

tio de uma cultivar sus-

cetível pode colocar a 

perder toda uma safra. 

O produtor Vanderlei 

Sérgio Dalgalo vem au-

mentando, ano a ano, a 

área plantada de trigo. Já 

são seis anos cultivando 

o grão na fazenda Onça 

Preta, em Cascavel/PR. 

Em agosto, uma sema-

na seguida com grande 

volume de precipitação 

poderia ter prejudicado 

a lavoura, não fosse a 

cultivar escolhida. “No 

período que acontece-

ram as chuvas a minha 

lavoura de trigo já es-

tava em maturação fi-

siológica. Se tivesse se-

meado uma cultivar de 

menor resistência à ger-

minação na espiga, o ris-

co seria maior com rela-

CULTIVAR COM ELEVADO NÍVEL DE RESISTÊNCIA GERA GANHOS NOS DOIS LADOS DA 
CADEIA: O PRODUTOR TEM MAIS SEGURANÇA NA COLHEITA E NA COMERCIALIZAÇÃO 
E A INDÚSTRIA RECEBE UMA MATÉRIA-PRIMA DE MAIOR QUALIDADECom maior nível de resistência à 

germinação na espiga, cultivar 
de ciclo superprecoce é indicada 
para semeadura no fim do 
plantio de trigo e com colheita 
antecipada, não atrapalha a 
semeadura da próxima cultura
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ção à perda de PH, o rendimento, 

prejudicar a qualidade e baixar o 

valor do produto”, conta Vanderlei. 

Os danos da chuva durante o 

período da colheita do trigo são 

graves e impactam diretamen-

te na redução de produtividade e 

na qualidade industrial. Segundo 

Johny Brito, engenheiro agrônomo 

e supervisor comercial da Biotrigo 

Genética, o produtor perde tanto 

em quantidade quanto em quali-

dade. “Ele não consegue vender o 

trigo com um bom valor agregado. 

Vai caindo de classificação e ele vai 

perdendo dinheiro. Um grande re-

ceio do produtor de trigo é que sua 

lavoura sofra com chuva na pré-co-

lheita. Por isso é uma das princi-

pais características que nós busca-

mos nas novas cultivares: ter níveis 

cada vez mais elevados de resistên-

cia genética à germinação na espi-

ga, tolerando chuvas por um perío-

do maior, não deixando o produtor 

na mão”. Em 2018, na região Oeste 

do Paraná, o trigo teve um bom de-

senvolvimento e apresentava um 

potencial produtivo bem elevado. 

Entretanto, no momento da colhei-

ta, as chuvas prejudicaram muitas 

áreas. “Foi um ano que tivemos uma 

quebra bem grande, inclusive na 

produção de sementes”, conta Johny.

QUALIDADE 
INDUSTRIAL

As características relevantes 

com relação à qualidade industrial 

do trigo, além da performance de 

panificação, são a força de glúten 

(W), a estabilidade (Est)  e Falling 

Number (FN). De acordo com Kênia 

Meneguzzi, supervisora de quali-

dade da Biotrigo Genética, a resis-

tência à germinação na espiga é 

importante para a classificação do 

trigo. “O produtor deve estar aten-

to, no momento da escolha da cul-

tivar, para que ela ofereça a maior 

resistência à germinação na espiga 

em função da posterior classifica-

ção e comercialização dos lotes. 

Pensando no mercado de panifi-

cação, que é o nosso mercado, a 

indústria necessita de trigos com 

alto número de Falling Num-

ber  para poder utilizar em seus 

processos”, explica. 

TBIO ASTRO
 
Com elevado nível de resistên-

cia à germinação na espiga, alta 

força de glúten e maior estabili-

dade de PH, o TBIO Astro é uma 

cultivar de ciclo superprecoce que 

oferece mais segurança para o pro-

dutor. Ela foi a cultivar escolhida 

por Vanderlei, que pretende do-

brar a área na próxima safra. Para 

Johny, ela é um exemplo do avanço 

em melhoramento genético. “Ela 

entrega uma segurança maior para 

o produtor”. Além disso, por ter um 

ciclo superprecoce, o material con-

segue atender todas as demandas 

em épocas de semeadura como, 

por exemplo, a possibilidade de re-

alizar três cultivos em um ano sa-

fra e para fechamento de plantio, 

sem atrasar a semeadura da safra 

subsequente. “Quando pensamos 

em áreas maiores, o produtor não 

consegue semear toda a sua pro-

priedade em uma única época, e 

também não deve arriscar toda sua 

lavoura em um único momento, 

por isso a importância de um ciclo 

superprecoce, permitindo um bom 

escalonamento de semeadura ou 

colheita. Essa cultivar vai entrar 

principalmente no fim da semea-

dura do trigo e vai sair do campo 

num período mais curto, sem atra-

palhar a semeadura da próxima 

cultura. Em regiões em que o clima 

permite, o produtor consegue rea-

lizar o cultivo de três safras segui-

das, intercalando culturas de verão 

e ainda conseguindo semear o trigo 

no inverno. São nesses casos que o 

produtor precisa de cada vez mais 

precocidade”, explica.

Lavoura de trigo do produtor Vanderlei Sérgio Dalgalo, de Cascavel/PR, mesmo com
a chuva em pré-colheita, alcançou PH de 82
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Alta tecnologia disponível no 
mercado de sementes de trigo 
é forte aliada dos produtores de 
sementes e de grãos no Brasil 

O PÃO NOSSO DE 
TODOS OS DIAS 

O estado do Paraná deve semear 

uma área superior a um milhão de hec-

tares de trigo na safra 2021. Essa esti-

mativa é similar a 2020 e maior em 9% 

quando comparada a 2019. Os dados 

são da Associação Paranaense dos Pro-

dutores de Sementes e Mudas – Apa-

sem -, com base em estudos internos 

junto a empresários do setor e análise 

de números divulgados pelo Departa-

mento de Economia Rural e Compa-

nhia Nacional de Abastecimento.

Segundo a Associação, o produtor 

sementeiro está atento às intensas 

movimentações do mercado do tri-

go nesses últimos tempos. Com isso, 

a procura pela semente desse cereal, 

que ocorre tradicionalmente no mês 

de março, neste ano já se verifica des-

de as primeiras semanas do mês de 

janeiro. “Isso é indicativo de que o Pa-

raná repetirá o bom desempenho visto 

nos dois últimos anos quando, somen-

te nossos associados colheram mais de 

4 milhões de sacas, contendo cada uma 

40 quilos de sementes”, aponta o diretor 

executivo da Apasem, Jhony Moller. 

Esses números continuam dando 

a dianteira ao Estado na produção de 

sementes e do grão do cereal em todo o 

SEMENTES
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Brasil. Dos mais de 11,8 milhões de tone-

ladas de grãos necessárias para abaste-

cer o mercado interno anualmente, 6,2 

milhões de toneladas são produzidas 

no Brasil, dos quais o Paraná injeta 3,1 

milhões de toneladas ou 50% de toda a 

produção do trigo interno. Outras 5,6 

milhões de toneladas o Brasil precisa 

importar de diferentes países. 

A tecnologia avançada disponível, 

tanto para sementes quanto para o 

manuseio da lavoura, bem como pre-

ços atrativos, estão levando produ-

tores a optar pelo cultivo do trigo em 

2021, visando a atender ao déficit que 

o país ainda tem em relação ao consu-

mo interno do cereal.

Para que ele possa ter um pontapé 

inicial com qualidade em sua lavoura, 

o começo de tudo é a escolha de uma 

boa semente que lhe permita um alto 

potencial produtivo. “Aliado ao clima, 

solo e boas práticas de manejo, esse 

produtor certamente terá resultados 

expressivos na lavoura e de certa for-

ma garantia de que o grão terá aceita-

ção no mercado interno”, avalia Jhony. 

O diretor explica ainda que o Pa-

raná é reconhecido nacionalmente 

por oferecer sementes de qualidade 

ao mercado. “De todas as empresas 

associadas à Apasem, 90% dedicam 

sua produção de sementes parcial e 

até total na produção voltada ao tri-

go. Um negócio que gera milhões à 

economia do Estado e feito por gesto-

res e estruturas altamente qualifica-

das”, explica Moller. 

Parte dessas sementes passa por 

análise nos laboratórios da Apasem 

Profissionais dos Laboratórios Apasem atestam alta qualidade nas sementes de trigo que chegam 
ao campo em 2021. Quase 99% das análises têm germinação acima dos 80% mínimos exigidos pela 
legislação, o forte aliada dos produtores de sementes e de grãos no Brasil 
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em Ponta Grossa e Toledo. A região dos 

Campos Gerais produz a maioria do 

trigo paranaense. As amostras rece-

bidas pela estrutura de Ponta Grossa 

nos últimos tempos apontaram que as 

sementes que estão chegando à safra 

de 2021 são de alta qualidade. “Pode-

mos afirmar que 99% do trigo que es-

tamos analisando apresenta resultado 

acima dos 80% de germinação, padrão 

mínimo exigido pela legislação para 

que se possa realizar a comercializa-

ção de sementes. Chama atenção tam-

bém o fato do vigor das sementes estar 

bastante elevado”, explica a responsável 

técnica de Laboratório Apasem, Juliana 

Veiga. As primeiras amostras de trigo 

foram recebidas em novembro de 2020 

e a finalização das análises está prevista 

para o fim do primeiro trimestre.

TECNOLOGIA
 
A Biotrigo Genética, empresa es-

pecializada em melhoramento gené-

tico de semente de trigo, afirma que 

o mercado apresenta um volume ade-

quado de sementes com a demanda 

existente, mas com potencial de au-

mento na produção e disponibilidade 

de sementes atrelado ao aumento de 

área. Segundo especialistas da em-

presa é visível um descolamento de 

preço da matéria-prima em relação 

ao preço do grão que aumentou em 

relação às safras anteriores o que aca-

ba por motivar o produtor a escolher 

a cultura do cereal.  

Se esse for o caminho escolhido 

pelo produtor ele vai encontrar farta 

tecnologia a seu favor no momento 

do cultivo. “Hoje, temos muito a agre-

gar na oferta de opções para todos 

os ambientes e para todos os perfis 

de produtores. Existem variedades 

adaptadas para áreas úmidas, secas, 

quentes, frias, seja para triticultores 

e/ou para quem trabalha com a cul-

tura em períodos eventuais”, explica 

o gerente regional Norte da Biotrigo 

Genética, Bruno Alves. 

Todo esse trabalho de oferta de tec-

nologia favorável ao produtor é realiza-

do pensando em incentivá-lo a perma-

necer no mercado do trigo, evitando que 

isso seja algo esporádico. “Outras solu-

ções que o mercado também apresenta 

é em relação à segurança no campo para 

fins de controle de doenças como bru-

sone em regiões quentes ou germina-

ção da espiga em locais mais úmidos”, 

explica Alves, que destaca ainda que o 

produtor de sementes nos dias de hoje 

entende o valor tecnológico presente 

nas sementes do trigo. “O produtor é 

um formador de opinião e acaba por ser 

o elo que ajuda a cascatear essas infor-

mações dentro da cadeia, disseminando 

o conceito da importância de se ter em 

mãos semente de qualidade, certificada 

e de procedência”. 

COTAÇÃO
 

Conforme dados divulgados 

pelo   Deral/PR, os preços recebidos 

pelo produtor de trigo no Paraná ti-

veram alta de 30,5% de janeiro a no-

vembro de 2020, enquanto o preço da 

semente subiu 16% no mesmo período. 

SEMENTES
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PRODUÇÃO DE SOJA 
COM RENTABILIDADE 
E SUSTENTABILIDADE

No cenário atual, o grande desafio 

do sojicultor é produzir grãos de quali-

dade com alta rentabilidade sem deixar 

de lado a redução de impactos ambien-

tais. As tecnologias desenvolvidas pela 

pesquisa têm o objetivo de mitigar os 

problemas, proporcionando soluções 

a fim de superar esse desafio. Algumas 

dessas tecnologias são demonstradas 

pela extensão rural por meio do IDR-Pa-

raná, um dos mais antigos parceiros do 

Show Rural Coopavel. 

Entre as tecnologias apresentadas 

pode-se destacar, informa a agrônoma 

Ricielly Eloyze Rosseto: O manejo inte-

grado das pragas da soja, que consiste 

em um conjunto de técnicas de con-

trole de pragas que atacam a cultura, 

entre elas o diagnóstico da ocorrência 

de pragas a partir de níveis de ação es-

tabelecidos, bem como, a utilização de 

cultivares que suprem lagartas des-

folhadoras e cultivares tolerantes ao 

ataque de percevejos; o monitoramen-

As fotografias que ilustram essa 
reportagem mostram como a 
técnica acontece na prática

INOVAÇÃO



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL24

to das doenças da soja, com ênfase na 

ferrugem asiática, que potencialmen-

te causa danos à cultura quando não 

controlada adequadamente.

O monitoramento da ferrugem asi-

ática está respaldado no diagnóstico 

correto e precoce.  Antes que ocorra a 

infeção na lavoura, observa Ricielly, os 

técnicos devidamente treinados, com 

auxílio de uma ferramenta que conse-

gue capturar as estruturas de repro-

dução do fungo da ferrugem no ar em 

lâminas de microscopia, fazem a identi-

ficação precoce da doença, permitindo 

assim a definição de um programa ra-

cional e eficiente para seu controle. 

Nos últimos seis anos, nos trabalhos 

conduzidos pela pesquisa e extensão, os 

sojicultores que adotaram as tecnologias 

do manejo integrado das pragas e o mo-

nitoramento das doenças da soja, econo-

mizaram no mínimo 50% dos defensivos 

agrícolas utilizados nas suas proprieda-

des, sem reduzir a produtividade.

Um dos desafios permanentes é produzir grãos 
com qualidade e rentabilidade

O manejo integrado consistente de técnicas de 
controle de pragas que atacam a cultura
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PARANÁ CRIA PROGRAMA PARA 
FORTALECER A VITICULTURA

A viticultura movimentou aproxi-

madamente R$ 195 milhões em uma 

área de cultivo de 3.666 hectares no Pa-

raná em 2018, segundo o Departamen-

to de Economia Rural da Secretaria de 

Estado da Agricultura. É uma atividade 

que exige alto nível tecnológico e está 

em constante evolução. Isso demanda 

atenção do produtor/agroindústria na 

gestão da atividade, visando a garantir 

a sustentabilidade do setor. 

Em 2008, o Paraná possuía em torno 

de 6 mil hectares com videiras, porém a 

partir de 2012 observou-se redução na 

área de cultivo. Muitos viticultores migra-

ram para outras atividades em função de 

problemas envolvendo principalmente 

aspectos fitossanitários, comerciais, per-

da de competitividade em função da en-

trada de uvas provenientes de diferentes 

estados, entre outros.

Na última década verificou-se um 

novo ciclo de investimento na agroindús-

tria da uva no Estado. Novas tecnologias 

de vinificação resultaram na ampliação 

de diversas vinícolas que buscam a pro-

dução de suco e vinho com qualidade. 

Como exemplo, pode-se citar as vinícolas 

Araucária, em São José dos Pinhais; Lega-

do, em Campo Largo; Franco-Italiano, em 

Colombo; Cave de Pedra, em Piraquara; 

Família Fardo, em Quatro Barras, soman-

do forças às tradicionais, como Família 

Zanlorenzi, Durigan, Santa Felicida-

de, entre outras, que produzem tanto 

vinhos finos como de mesa.  

A Vinopar (Associação de Vitivini-

cul-

REVITIS

Autoridades, técnicos 
e produtores durante o 
lançamento do Revitis

A poda é um dos cuidados mais importantes no processo de produção da fruta
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tores do Paraná), criada em 2017, 

foi fruto dessa dinâmica e hoje con-

grega 11 vinícolas e produtoras de 

suco de uva. Segundo levantamen-

to recente entre seus associados, o 

processamento de uva previsto até 

2024 tem um potencial de cresci-

mento de 57% para uva para sucos 

e vinhos coloniais, e de 342% para 

uvas de vinhos finos. 

Na perspectiva de novas opor-

tunidades de negócios, o governo 

do Estado junto com o IDR-Paraná 

e demais entidades ligadas ao setor 

produtivo criaram o Programa Esta-

dual de Revitalização da Viticultura 

Paranaense, conhecido por Revitis. 

Ele tem como objetivo estabelecer 

e difundir bases técnicas, legais e 

econômicas para o desenvolvimen-

to e revitalização da viticultura e da 

agroindústria vitícola no Estado.

OBJETIVOS

O Revitis busca estabelecer e di-

fundir bases técnicas, legais e eco-

nômicas para o desenvolvimento 

e revitalização da viticultura e da 

agroindústria vitícola no Estado do 

Paraná. Para isso, tem como objeti-

vos específicos: revitalizar a viticul-

tura no Estado, promover expansão 

da área com o cultivo da videira, in-

centivar a integração dos atores da 

cadeia produtiva da uva, visando ao 

seu desenvolvimento de forma justa 

para todos, realizar capacitação de 

técnicos e produtores sobre a cultura 

da videira, treinamento de produto-

res de vinhos, sucos e doces. 

E mais: fortalecimento da 

agroindústria da uva (cantinas, vi-

nícolas, usinas de suco e fábricas de 

doces), inserir a uva e seus derivados 

nos mercados institucionais, pro-

mover o consumo da uva e seus de-

rivados, fortalecimento dos polos de 

viticultura, explorando característi-

cas locais e regionais, e promoção de 

novos polos produtores, estruturar 

a rede estadual de pesquisa em viti-

cultura, impulsionar o turismo nas 

regiões produtoras de uva e de seus 

subprodutos e criação da Câmara 

Setorial em Viticultura.

ESTRATÉGIAS 
DE AÇÃO

O Programa Revitis é compos-

to por quatro eixos: (1) Pesquisa e 

Produção, (2) Comercialização, (3) 

Agroindústria e (4) Turismo. Cada 

um deles é formado por diversas 

ações estratégicas por meio das 

quais se pretende melhorar as con-

dições de produção e comercializa-

ção dos produtos, de forma que o 

agricultor possa ter mais seguran-

ça desde o plantio até a comerciali-

zação, o que criará condições para 

a revitalização e ampliação da área 

com cultivo de videira no Estado. O 

público-alvo são agricultores, em-

preendedores e agroindústrias.

O Revitis é destinado a agricul-

tores, associações de produtores, 

cooperativas, empresas, agroin-

dústrias, secretarias municipais de 

agricultura, universidades e técni-

cos autônomos. Para participar e 

obter mais informações basta fazer 

cadastro no site da Secretaria de 

Estado da Agricultura no seguinte 

endereço www.agricultura.pr.gov.

br/Pagina/Revitis-Revitalizacao-

-da-Viticultura-Paranaense-0 . Avi-

cultura é um dos temas de capítulo 

do Show Rural online no youtube.

com/showruralagro.

R$ 195 MILHÕES
foi a receita obtida em 2018 no Paraná 
com o cultivo de uva em uma área de 
3.666 hectares

Paraná tem 3,6 mil hectares 
destinados à produção de uvas

REVITIS
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DIVERSIFICAR É PASSAPORTE 
PARA A PROSPERIDADE

Navegar pelo mundo dominado pe-

los algoritmos e pelo estilo de vida high 

tech das cidades inteligentes não é um 

desejo absoluto de todos os mortais 

do século 21. Há uma geração raiz que 

ainda resiste às tentações e às comodi-

dades pós-modernas em nome de tra-

dições preciosas. Esse olhar ao passado 

fica ainda mais nítido quando as recei-

tas e segredos viram renda e alimentam 

perspectivas de prosperidade.

Conhecer a propriedade de Mayara 

Rachel Dettoni da Rocha Neis, 41, e de 

Ediney Neis, 39, na linha Caravaggio, 

interior de Catanduvas, é comprar um 

bilhete em direção ao passado. É tro-

car, nem que seja por alguns instan-

tes, a insanidade dos centros urbanos 

pela leveza de um ambiente que pare-

ce flutuar calmamente como um qua-

dro suspenso em uma parede. É nessa 

imensidão de tranquilidade que o ca-

CASAL DE COOPERADOS DA COOPAVEL, QUE ACABA DE SER PREMIADO EM 
CONCURSO NACIONAL, COMPROVA OS BENEFÍCIOS DE MANTER MÚLTIPLAS FONTES 
DE RENDA NA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

Texto e fotos por Jean Paterno

VIDA NO CAMPO

Sede da propriedade
está a 1,5 quilômetros,
da BR-471
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sal dá voz à sua veia saudosista e cria-

tiva. Que receitas valiosas de bisavós e 

avós, aprimoradas ao longo do tempo, 

ganham forma e enchem paladares de 

admiração e alegria.

Com apenas cinco alqueires e seis 

atividades rentáveis, a propriedade de 

Mayara e Ediney é exemplo de como a 

diversificação pode e deve ser aplica-

da na prática. De como é possível em-

preender preservando tradições e me-

lhorando progressivamente a receita 

familiar. O Paraná tem mais de 305 mil 

propriedades rurais e pelo menos 70% 

delas são formadas por áreas inferio-

res a 50 hectares, ideais para abrigar 

programas de diversificação.

GÊNESE

Neto de alemães, o patriarca da fa-

mília Neis teve cinco filhos. Ele se esta-

beleceu na região de Joaçaba, interior de 

Santa Catarina, então decidiu procurar 

o “veio dourado” no Paraná. A promessa 

de terras férteis e planas, mais fáceis de 

moldar, atraíram milhares do Extremo-

-Sul do País ao Oeste do Paraná. A deci-

são de comprar uma propriedade de 36 

alqueires, em Catanduvas, ocorreu em 

1972. A predominância era de mata e foi 

a extração e venda de madeira que per-

mitiram o pagamento da área. 

Empreender na agricultura de 50 

anos atrás era muito diferente de hoje. 

Tudo era feito na base da unha, lem-

bra Ediney. “Os processos eram prati-

camente todos artesanais. Era preci-

so ter inúmeras habilidades manuais 

e conhecimentos para transformar 

propriedades agrícolas em territó-

rios rentáveis”. Mesmo com jornadas 

intermináveis nas lavouras de milho, 

soja, feijão e na pecuária de leite, os 

patriarcas ainda encontravam tempo 

para produzir vinhos, vinagre, sucos, 

queijos, salames e embutidos. A diver-

sificação é uma constante na trajetó-

ria rural da família Neis. “Hoje, grande 

parte das tarefas no campo são feitas 

com o uso da tecnologia e ainda tem 

gente que reclama”, observa Ediney.

Ediney e Mayara provam 
que a pequena propriedade 
pode ser rentável e garantir 
qualidade de vida

VIDA NO CAMPO
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O VINHO SEM CONSERVANTE DA CASA CARAVAGGIO

A área de 36 alqueires da Família 

Neis foi dividida entre os herdeiros e 

na parte que recebeu Ediney e a espo-

sa Mayara tentam aplicar toda força 

de trabalho e conhecimento possíveis 

para vencer. A principal fonte de ren-

da ainda vem de um aviário e da plan-

tação de grãos, mas se tudo correr bem 

em breve o casal espera lucrar com ati-

vidades que consideram mais desafia-

doras e instigantes.

Em vez de uma ou duas rendas por 

ano, como ainda acontece com quem 

aposta na monocultura, Ediney e 

Mayara se entregam a um intenso ritu-

al de afazeres. O conhecimento que os 

dois receberam dos bisavós, avós e dos 

pais são compartilhados na produção 

de vinhos, queijos e salames. “Tudo de 

Ediney mostra onde mantém 
as garrafas por meses antes 
de vendê-las

Produtor criou um jeito diferente de extrair a 
rolha das garrafas de vinho que produz
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forma artesanal e sem conservantes”, 

eles fazem questão de frisar. 

É no porão da casa de madeira que 

o talento do casal se revela. A uva tra-

zida do Rio Grande do Sul é processa-

da e então descansa em enormes reci-

pientes antes de ser envasada e ganhar 

lugar nas prateleiras de um dos cantos 

mais escuros e frescos do ambiente. 

As uvas bordô, izabel, niágaras bran-

co e rosé e moscatel rendem 4,5 mil 

garrafas por ano. A Casa Caravaggio, 

nome estampado em destaque no ró-

tulo roxo cuidadosamente elaborado, 

ganha admiradores a cada gole. 

Por enquanto, o vinho artesanal é 

consumido por parentes, amigos e por 

pessoas próximas. Parte da produção, 

Mayara e Ediney comercializam em 

uma feira de pequenos produtores 

rurais em Três Barras do Paraná, dis-

tante 25 quilômetros da propriedade. 

O preço fica um pouco abaixo do de si-

milares vendidos em supermercados e 

adegas da região. 

Para quem chega na propriedade 

interessado em saborear e levar algu-

mas garrafas, Ediney apresenta um 

método diferente e curioso de extrair 

a rolha. Ele usa dois pequenos gan-

chos, um afixado no teto e outro na 

garrafa e com um puxão seco e rápi-

do extrai a vedação num só golpe. O 

próximo passo é vencer a burocracia e 

conseguir apresentar o vinho em ou-

tros ambientes. O casal até pensa em 

elevar a quantidade anual, entretanto 

a prioridade, avisam, é a qualidade do 

que produzem.

Mayara fatia queijo artesanal que tem a borda 
emoldurada em vinho tinto
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Há um ano, Mayara e Ediney deci-

diram testar suas habilidades culiná-

rias na produção de salames. A receita 

dos avós foi a base para a produção ar-

tesanal que acaba de ser premiada en-

tre as cinco melhores do Brasil em um 

concurso organizado pela CNA (Confe-

deração Nacional da Agricultura), Se-

nar e Academia da Charcutaria.

Para alcançar a qualidade preten-

dida, o casal participou de conversas 

com técnicos e diretores da área de su-

ínos da Coopavel, cooperativa que há 

anos tem a Família Neis como associa-

da. “Lá, combinamos receber carcaças 

com diferenciais de textura, tamanho 

e padrão de gordura. Tudo para garan-

tir o melhor produto artesanal final e 

sem perdas”, segundo Ediney.

A produção mensal de salames é de 

600 quilos com zero grama de conser-

vantes. “O sabor é marcante, com equi-

líbrio entre textura e ingredientes”, 

conta Mayara. Os temperos usados 

são sal, alho, pimenta, vinho, noz nos-

cada e açúcar cristal. Uma mordida é 

suficiente para entender a harmonia 

proposta pelo casal, sem a presença de 

sabores soltos ou exagerados que des-

toam e confundem o paladar.

UM DOS MELHORES SALAMINHOS DO BRASIL

Produção artesanal de 
salame. Atualmente, são 600 
quilos por mês

VIDA NO CAMPO
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CONCURSO

Uma extensionista do IDR (Instituto 

de Desenvolvimento Rural do Paraná), 

que visita o casal constantemente, su-

geriu que participasse do Prêmio Brasil 

Artesanal organizado pela CNA. “Não 

demos muita importância na hora, por-

que estávamos com muitas tarefas a 

desempenhar e sabíamos que pratica-

mente não tínhamos chances, o tempo 

passou e acabamos, no último instante, 

efetuando a inscrição”, diz Mayara.

Cerca de cem amostras de salames 

foram enviadas aos juízes do concur-

so. O salaminho italiano inscrito pelo 

casal de Catanduvas acabou em quin-

to lugar na classificação geral. O re-

sultado representou muito mais para 

Mayara e Ediney do que a comprova-

ção de que o produto é competitivo. 

“Ele impediu que desistíssemos do 

projeto, porque os desafios para esse 

tipo de empreendimento são enormes 

e pouco antes da notícia vinda de Bra-

sília havíamos concordado em parar”, 

relata Mayara, que é formada em gas-

tronomia e fisioterapia.

A finalidade do Prêmio Brasil Ar-

tesanal é reconhecer os produtores 

dos melhores salames do País, que 

preservam raízes e tradições que con-

tam muito sobre a história de coloni-

zação das nossas principais regiões 

produtoras, diz o presidente da Con-

federação Nacional da Agricultura, 

João Martins. “Ficamos muito felizes 

com o resultado. Os juízes tiveram 

muito trabalho em escolher, porque a 

qualidade do que foi apresentado sur-

preendeu”, segundo João. Em época 

de pandemia, a cerimônia de anúncio 

dos vencedores e entrega da premia-

ção ocorreu virtualmente.

Salames descansam para atingir ponto ideal 
para serem consumidos



Agroindústria será
construída no quinta
da propriedade
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Além de continuar com a produção 

e buscar selo de qualidade para ven-

der os itens fabricados em outras re-

giões, o casal decidiu colocar um anti-

go sonho em prática: investir em uma 

agroindústria na propriedade. 

Mayara e Ediney tem, além da qua-

lidade do que fabricam, bons pres-

ságios para confiar que o empreen-

dimento será sucesso: “No dia que 

decidimos investir na indústria estava 

chovendo muito e, de repente, um ar-

co-íris lindo se formou exatamente no 

local que reservamos para receber a 

fábrica”, conta a agricultora.

A expectativa é de colocar a agroin-

dústria para funcionar ainda em 2021. 

Com a nova estrutura, o portfólio de 

produtos vai crescer. “Vamos virar 

uma charcutaria, com produção de 

defumados, copa, lombo, curados e 

linguicinhas”. Os recursos para tornar 

o sonho possível virão da Credicoopa-

vel, cooperativa de crédito que é o bra-

ço financeiro da Coopavel.

Um dos ambientes da agroindús-

tria será reservado para encontros e 

degustações. “Teremos uma sala am-

pla para recepcionar até 30 pessoas”, 

conta Ediney, que não vê a hora de po-

der servir iguarias pouco conhecidas 

pela maioria das pessoas, como boche-

cha de porco (o agricultor garante que 

bem preparada fica mais saborosa que 

bacon), panceta defumada, queijo de 

porco e torresmos prensado e de rolo.

Com a boa aceitação do que pro-

duzem, com o prêmio que receberam 

no fim do ano e com a bênção do arco-

-íris, Mayara e Ediney têm uma certe-

za: “Que o trabalho dedicado associa-

do ao conhecimento e à perseverança 

podem transformar, para muito me-

lhor, a realidade e os resultados das 

pequenas propriedades rurais do Pa-

raná e do Brasil”.

ARCO-ÍRIS VIRA SINAL DE ESPERANÇA E OTIMISMO

VIDA NO CAMPO
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MAIOR SEGURANÇA AO 
PRODUTOR E À ECONOMIA

A diversificação principalmente na 

mini e pequena propriedades rurais é 

uma estratégica apoiada pelo secretá-

rio de Estado da Agricultura e Abaste-

cimento do Paraná, Norberto Ortigara. 

Segundo ele, exemplos como o do casal 

Mayara e Ediney Neis, de Catanduvas, 

podem se transformar em inspiradores 

cases de sucesso.

Mas para que o modelo de diversifi-

cação dê certo, além do empenho da fa-

mília rural, é fundamental a criação de 

um ordenado modelo de apoio e de sus-

tentação das atividades alternativas de 

renda. “Estamos trabalhando, em várias 

frentes, para contribuir com a elevação 

da receita nas pequenas propriedades”. 

O Show Rural, um dos maiores even-

tos de novas tecnologias para a agrope-

cuária, historicamente garante espaço 

para mostrar o que há de melhor nas 

pequenas propriedades. Acompanhe a 

seguir o que o secretário Ortigara pen-

sa sobre o tema que ele define como um 

instrumento para maior segurança ao 

produtor e à economia:

Show Rural – Secretário, qual a 

importância da diversificação de ati-

vidades nas pequenas propriedades 

agrícolas do Paraná?

Ortigara - A diversificação na pro-

dução rural é a exploração de diversas 

culturas na agricultura como uma es-

tratégia para minimizar as incertezas 

do ambiente de negócios, reduzindo o 

risco de produzir uma única cultura e 

ter alto impacto de fatores externos na 

produção, como o clima, a economia de 

mercado, as pragas e as doenças. Com a 

sua adoção, é possível obter vantagens 

ambientais e ganhos econômicos dire-

tos e indiretos na redução dos custos de 

produção, além de reduzir os riscos de 

se ter apenas uma atividade como prin-

cipal fonte de renda e manutenção da 

agricultura familiar.

Norberto Ortigara, 
secretário da Agricultura 
do Estado do Paraná

ENTREVISTA
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Show Rural – Terceiro maior 

evento de disseminação de tecno-

logias para o campo do mundo, o 

Show Rural é um ambiente fértil à 

valorização da agricultura familiar. 

O que esse setor representa à eco-

nomia do Estado?

Ortigara - Os agricultores fa-

miliares respondem por uma fatia 

significativa da produção agrope-

cuária paranaense, inclusive em 

algumas cadeias produtivas repre-

sentando mais de 50% da produção. 

E têm inter-relações estreitas com 

os segmentos industrial e de servi-

ços, o que implica uma importante 

participação no produto gerado 

pelo agronegócio.

Show Rural - Quantas são, se-

cretário, as propriedades rurais do 

Paraná? E qual é o percentual de 

pequenas propriedades no Estado?

Ortigara - Quanto à estrutu-

ra fundiária, o Paraná, de acor-

do com o Censo Agropecuário de 

2017, apresenta 305.115 estabele-

cimentos rurais, que ocupavam 

74% do território estadual, ou 

seja, 14,736 milhões de hectares. 

Essa estrutura é formada, predo-

minantemente, por pequenas e 

médias propriedades, cumprindo 

importante papel social de gera-

ção de emprego e renda no campo. 

Show Rural – Quantas são as 

propriedades com até dez hectares 

no Estado?

Ortigara - Segundo o IBGE 

(2017), em torno de 42% dos esta-

belecimentos rurais paranaense 

(140.313) têm área inferior a dez 

hectares, o que torna inviável a sua 

sustentabilidade econômica em 

caso de exploração com grãos por 

exemplo, ou qualquer outra ativi-

dade com baixo valor agregado. Da 

mesma forma, 52% dos estabeleci-

mentos (160 mil) têm renda média 

mensal abaixo de dois salários mí-

nimos o que dificulta investimen-

tos na propriedade e impactam 

na qualidade de vida das famílias. 

Também há de se considerar que 

cerca de 71,8% (193.284 estabeleci-

mentos) têm menos de um módulo 

fiscal que, no caso do Paraná, varia 

de 5 a 30 hectares.

Show Rural – Na sua opinião, 

há boas opções de diversificação à 

pequena propriedade?

Ortigara - Para os agricultores 

familiares cuja área não exceda 30 

hectares, a exploração com siste-

mas de produção baseados na fruti-

cultura, olericultura, bovinocultura 

leiteira, agroindústrias familiares e 

turismo rural, por exemplo, apre-

sentam-se como boas opções. En-

tretanto, também para se viabili-

zar essas alternativas, precisa-se 

de apoio da pesquisa, assistência 

técnica, crédito rural adequado, 

qualificação na gestão dos empre-

endimentos, agregação de valor 

aos produtos, escala de produção e 

profissionalizar a comercialização, 

aumentando assim a sustentabili-

dade econômica dos agricultores e 

a competitividade do setor. Muitos 

pequenos produtores enfrentam, 

nos últimos anos, redução de ren-

da. A necessidade de sobrevivência 

e fortalecimento da agricultura fa-

miliar exige a busca constante de 

estratégias produtivas, organiza-

tivas e comerciais eficientes. Nes-

sa ótica, são fundamentais ações 

que busquem a verticalização da 

produção (agroindustrialização) 

associadas a processos de organi-

zação desses agricultores familia-

res (cooperativas) para o sucesso 

na implementação dessas estraté-

gias e efetivação de mecanismo e 

arranjos organizacionais capazes 

de dar sustentação à geração de 

emprego e renda.

•  11,4 milhões é a população do Paraná 

•  3% da população do Estado (1,52 
milhão) vivem na zona rural

•  2,3% é o que representa o Paraná na 
área territorial total do Brasil

•  15,9% da produção nacional de grãos é 
cultivada no Estado (41 mi/t)

•  50% da produção nacional de trigo

•  32% da produção nacional de frango

•  20% da produção nacional de suínos

•  19% da produção nacional de feijão

•  18% da produção nacional de mandioca

•  17% da produção nacional da soja

•  15% da produção nacional do milho

•  13% da produção nacional de leite

O Paraná é o terceiro maior exportador 
do agronegócio brasileiro com um total 
de 13,3 bilhões de dólares no ano de 2020

Paraná tem 6,4 milhões de hectares 
dedicados a lavouras, 4 milhões a 
pastagens e 3,7 milhões de toneladas são 
ocupados com matas e florestas
3,98 milhões de hectares da área 
territorial do Parana são áreas urbanas 

PARANÁ RESPONDE POR:



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL36

Terminal que a Central mantém 
no Porto de Paranaguá

COTRIGUAÇU

DESVIO FERROVIÁRIO 
MELHORA AGILIDADE E
DINÂMICA DE OPERAÇÕES 
DA COTRIGUAÇU

Oficialmente criada no fim de 1975, 

a Cotriguaçu é uma central cooperati-

vista que não para de crescer e de in-

vestir na modernização e atualização 

de suas estruturas. O empreendimento 

mais recente e que se une a um amplo 

planejamento de otimização de ope-

rações e resultados é a reestruturação 

do desvio ferroviário no Porto de Para-

naguá entregue no início de fevereiro. 

Secretários de Estado e personalidades 

das áreas do agronegócio e da infraes-

trutura acompanharam a cerimônia.

A reestruturação do desvio ferro-

viário, que dá ainda mais dinâmica, 

agilidade e aumento de capacidade 

de fluxo às operações da Cotriguaçu, 

exigiram R$ 8 milhões em investimen-

to. A obra integra um pacote de R$ 15 

milhões, dinheiro aplicado nos últi-

mos dois anos e que ampliam conside-

ravelmente a capacidade de trabalho 

da Central, principalmente no que se 

refere a maior eficiência na movimen-

tação de grãos e farelos a granel desti-

nados ao mercado externo.

A Cotriguaçu é formada por quatro 

das maiores cooperativas paranaenses 

(Coopavel, Copacol, Lar e C.Vale) e atu-

almente é presidida por Irineo da Cos-
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ta Rodrigues, diretor-presidente da Lar, 

de Medianeira. “Essa obra se integra a 

ações que buscam tornar as operações 

da nossa Central ainda mais ágeis e di-

nâmicas. O desvio representa também 

um ganho substancial no que diz res-

peito à segurança de clientes e colabora-

dores”. Irineo destaca ainda que a obra 

significa a geração de mais empregos, 

novos investimentos em qualificação 

profissional e remunerações melhores.

Com capacidade para 210 mil tonela-

das estáticas, o da Cotriguaçu é o maior 

terminal do corredor de exportações do 

Porto de Paranaguá. Segundo o superin-

tendente da Central, Gilson Anizelli, o 

desvio é uma obra pensada para ir além 

do aspecto logístico. Ele se integra a me-

lhorias feitas para garantir eficiência à 

estrutura mantida pela Cotriguaçu no 

litoral do Estado. “O Porto avançou mui-

to nos últimos anos atento às exigências 

de um mercado internacional cada vez 

mais competitivo. E a Cotriguaçu, por 

sua vez, procura observar e estar conec-

tada a esse contexto”, segundo Anizelli.

OPORTUNIDADE

É no modal ferroviário onde está a 

grande oportunidade de crescimento 

no Porto, de fazer mais com a mesma es-

trutura, diz o gerente do terminal da Co-

triguaçu em Paranaguá, Rodrigo Farah 

Coelho. O modal ferroviário vinha res-

pondendo por 35% do total de descar-

regamentos e a meta agora, ainda nes-

te ano, é chegar a 50%. “Isso vai refletir 

em todo o interior, com fretes melhores, 

melhor cadência no Porto e contribuirá 

para que a Central amplie ainda mais a 

sua performance”.

Com trilhos mais modernos, a Cotri-

guaçu ganha considerável aumento de 

produtividade em seu terminal, que é um 

dos 11 que integram o Corredor de Expor-

tação. De descarga de 80 vagões/dia de 

soja, milho e farelos, a nova estrutura 

permitirá ampliar esse número para 

150 vagões/dia. A nova estrutura está 

pronta para receber locomotivas e va-

gões maiores. Hoje, cada vagão tem ca-

pacidade para 50 toneladas de granéis 

e os mais modernos, que deverão ser 

Autoridades de diversos setores prestigiaram a inauguração

A solenidade de inauguração do novo desvio aconteceu no início de fevereiro em Paranaguá

O da Cotriguaçu é o maior entre 
11 terminais do Corredor de 
Exportação Leste do Porto
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implantados pela concessionária Rumo 

nas operações, chegarão a 80 toneladas. 

“Essa obra da Cotriguaçu representa 

a confiança depositada pelo setor priva-

do no Porto e também na infraestrutura 

do Estado”, diz o diretor-presidente da 

Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia 

da Silva. “É um empreendimento que 

se conecta com a forte atualização es-

trutural que o Porto recebe nos últimos 

anos”, afirma ele.

R$ 1,5 BILHÃO

O secretário de Infraestrutura e Logís-

tica, Sandro Alex, parabenizou a Cotrigua-

çu pela decisão de investir e de moderni-

zar as suas operações no Porto. “A Central 

cumpre papel fundamental na contínua 

atualização de quatro das mais importan-

tes cooperativas do Paraná. Esse empre-

endimento dialoga com investimentos de 

cerca de R$ 1,5 bilhão feitos no Corredor 

de Exportação e na construção de uma fu-

tura moega”, conforme Sandro. 

“Essa é uma representação do Pa-

raná e do Brasil que dão certo, que tra-

balham, produzem e geram ótimos re-

sultados. Além de não atrapalhar, como 

orientou o governador Ratinho Júnior, 

estamos abertos para estender a mão 

aos grandes projetos estruturais e de 

valorização da produção do Estado”, diz 

o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

COTRIGUAÇU

Central foi inaugurada em 1975 
e abriga quatro das maiores 
cooperativas do Paraná

O QUE MUDOU?

• O desvio coloca as linhas ferroviárias da 
Cotriguaçu entre as mais modernas atual-
mente disponíveis, conectando a Central às 
exigências de uma era marcada pela grande 
competitividade e eficiência

• Os antigos trilhos TR37 foram substituídos 
pelos TR60, projetados para suportar vagões 
modernos e com maior capacidade de carga

• A Cotriguaçu conta com 4,7 quilômetros de 
linhas férreas internas, que foram totalmen-
te revitalizadas

• Com a nova estrutura, Central projeta do-
brar quantidade de cargas descarregadas na 
moega ferroviária, passando de 80 para 150 
vagões/dia

PRINCIPAIS ÁREAS DE 
ATUAÇÃO DA CENTRAL

Terminal Portuário – com duas esteiras 
transportadoras com capacidade para em-
barque de 1,5 mil toneladas/hora cada, e ar-
mazenagem de 210 mil  toneladas estáticas

Moinho de Trigo – com tecnologia avançada 
e sofisticado laboratório, que garante padrão 
de qualidade de seus produtos, tem capaci-
dade de armazenagem de 50 mil toneladas 
de grãos e capacidade de moagem de até 
400 toneladas de grãos por dia e tem seus 
produtos comercializados nos principais es-
tados brasileiros

Terminal Ferroviário - com uma câmara fri-
gorificada com capacidade de armazenagem 
de 10 mil toneladas, um pátio de contêineres 
para 500 unidades e um desvio ferroviário para 
recepção/expedição de 30 contêineres diários

Terminal Ferroviário - armazém com capa-
cidade estática de 120 mil toneladas e dois silos 
metálicos para 7,2 mil toneladas cada.



Comunidade do Paraná se 
une para debater o pedágio e 
pedir concessão pelo menor 
preço de tarifa
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TRECHO DE APENAS 
51 KM MOSTRA EFEITOS 
DO DEGRAU TARIFÁRIO 
NAS TARIFAS DO PEDÁGIO

Percorrer a distância de 51 quilô-

metros pela BR-277 entre Céu Azul e 

São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Pa-

raná, é um exemplo claro de como o 

degrau tarifário funciona na prática. 

Para um veículo de passeio, o valor da 

tarifa na praça de Céu Azul, com tre-

cho de pista simples, é de R$ 12,90. Já 

o desembolso na praça de São Miguel 

é de R$ 17,00 (pista dupla). A variação 

de preço de uma para outra é de 32%.

“Essa é uma demonstração sim-

ples e irrefutável de que o novo mode-

lo de concessão rodoviária, elaborado 

pelo governo federal, é a continuida-

de do que já temos hoje e que há 23 

RODOVIAS
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anos penaliza a economia do Paraná, 

especialmente a da região Oeste”, diz 

o presidente da Coopavel Cooperati-

va Agroindustrial, Dilvo Grolli. “Ou 

seja: o que estão propondo é mais do 

mesmo, ignorando todos os exces-

sos, interferências políticas, aditivos, 

irregularidades e o fato de o Paraná 

pagar um dos pedágios mais caros do 

mundo”, afirma Dilvo.

A região Oeste do Paraná é prota-

gonista na criação de um movimento 

contrário ao novo modelo de conces-

são proposto para o Estado. Gradu-

almente, outras regiões paranaenses 

passam a entender a força e coesão 

dos argumentos e questionamentos 

apresentados e se somam à luta pela 

aprovação de um modelo fixado na 

menor tarifa. “Defendemos a conces-

são pela menor tarifa possível, garan-

tindo assim que essa cobrança não im-

pacte, como já ocorre há mais de duas 

décadas, tão pesadamente no bolso de 

quem tanto trabalha e produz”, ressal-

ta o presidente da Coopavel.

O Oeste, por meio de entidades 

como o POD (Programa Oeste em 

Desenvolvimento), Caciopar, Amop, 

Codesc e uma centena de outras enti-

dades, assinaram documento recen-

temente entregue ao presidente Jair 

Bolsonaro no qual apontam as razões 

de contrariedade ao modelo proposto 

pelo governo federal. A luta é, além 

da menor tarifa, contra o regime de 

outorga onerosa e também contra o 

modelo híbrido. A mesma posição foi 

apresentada em encontro com o go-

vernador Ratinho Júnior e em recen-

tes audiências públicas, realizadas na 

Acic em Cascavel e na Acifi em Foz do 

Iguaçu, organizadas pela Frente Par-

lamentar do Pedágio da Assembleia 

Legislativa do Estado e pela ANTT.

DEGRAU

Dilvo Grolli afirma que com o de-

grau tarifário proposto no modelo 

que vem de Brasília o preço do pedá-

gio vai, com os anos, ficar ainda mais 

caro do que se tem atualmente. “Nas 

praças de pedágio entre Céu Azul e 

São Miguel, uma com pista simples 

outra duplicada, o aumento é de 32%, 

e o que eles propõem é degrau tarifá-

rio de 40% em trechos que vierem a 

ser duplicados”. Entre Foz do Iguaçu 

e Paranaguá, 70% do percurso da BR-

277 ainda não tem pista dupla, de-

monstrando o tamanho da tarifa, em 

função do degrau tarifário, que pesa-

rá nos ombros da economia do Oeste, 

que está a 750 quilômetros do Porto 

de Paranaguá.

O presidente da Coopavel diz que 

é contra o degrau tarifário porque há 

outros caminhos para buscar os re-

cursos necessários a essas obras de 

aumento de capacidade de tráfego. E 

é bom destacar ainda, conforme Dilvo 

Grolli, que o governo recebe pesados 

impostos pagos pela sociedade, in-

clusive com a bitributação que hoje 

representa o IPVA, combustíveis e ou-

tras taxas, para fazer obras e melho-

rias na malha rodoviária.

RODOVIAS
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STARTUP FUTEBOL 
INTERATIVO FECHA 
PARCERIA COM FC CASCAVEL 

Uma boa vitrine para fortalecer 

aqueles que investem e vivem do fute-

bol no Paraná. É com esse olhar que o 

Futebol Interativo enxerga a parceria 

firmada com o Futebol Clube Cascavel 

para 2021. Com um grande número de 

alunos no Estado, a startup que fornece 

por meio de cursos formação, capacita-

ção e qualificação de estudantes, profis-

sionais e pesquisadores do futebol, ago-

ra tem na Serpente Aurinegra um novo 

e importante apoiador.

“Ofertar oportunidades de experiên-

cias práticas, vivenciadas dentro de um 

clube de futebol para os nossos alunos, 

em especial para aqueles que são da re-

gião Sul do País, e mais especificamente 

do Paraná, era uma demanda que tínha-

mos e será muito importante em suas 

trajetórias de carreira. E, claro, o Casca-

vel é um clube com gestão atual e futuro, 

que está completamente alinhado com 

o que acreditamos. É um clube adminis-

trado de forma profissional, aliado à ini-

ciativa privada com um modelo voltado 

para resultados. Essa cultura organi-

zacional vai ajudar bastante os nossos 

alunos”, diz o diretor-executivo do Fute-

bol Interativo, George Kingler.

Voltado para o segmento do futebol 

por meio de cursos e eventos esportivos 

de cunho acadêmico, o Futebol Interati-

vo nasceu em 2017 e oferece atualmen-

te diversos cursos das mais variadas 

áreas das Ciências do Futebol. E tem 

clubes parceiros espalhados por todo o 

Brasil, entre eles equipes que disputam 

as principais competições brasileiras, 

como Avaí, Atlético Clube Goianiense, 

SERPENTE AURINEGRA É O ÚNICO CLUBE DO PARANÁ PARCEIRO DA EMPRESA E 
JUNTOS BUSCAM OFERECER FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA 
ESTUDANTES, PROFISSIONAIS E PESQUISADORES DO FUTEBOL

CAMISAS E 
PRODUTOS OFICIAIS

O torcedor que deseja adquirir 
os produtos do Futebol Clube 
Cascavel pode se dirigir até uma 
das lojas oficiais do clube, que 
estão localizadas na Avenida 
Brasil: container em frente à 
Havan e kombi em frente às 
Pernambucanas. Ou pelo site loja.
fccascavel.com.br

MERCADO DA BOLA
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Botafogo do Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza, Sport, 

Vasco da Gama, Fluminense, entre outros.

Além do compromisso com a qualificação, a em-

presa também oferece aos alunos que se destacam a 

oportunidade de vivenciar o futebol por meio de ativi-

dades práticas. É nesse momento que a figura de times 

parceiros, como o Futebol Clube Cascavel, age direta-

mente, inserindo esses estudantes em seu quadro de 

colaboradores para aprender a mecânica de cada área 

do futebol de forma efetiva. “Conheço o George há al-

guns anos. Vi esse projeto do Futebol Interativo nascer 

e acredito que a capacitação de profissionais com uma 

metodologia voltada e empregada para o futebol é o 

futuro para bons resultados e para clubes, que assim 

como o Cascavel desejam crescer. Essa parceria dará 

aos alunos a oportunidade de aprender mais e para o 

clube será uma boa oportunidade de captar bons pro-

fissionais existentes no mercado que ainda podem 

estar no anonimato”, comentou o executivo de futebol 

do FC Cascavel, Marcus Vinicius.

“Nossa visão sobre o mercado no Paraná é que 

existem muitos profissionais se preparando, boa par-

te dos nossos alunos são desse Estado. E com essa 

parceria uma porta se abre para que esses estudan-

tes iniciem suas carreiras e se desenvolvam enquanto 

profissionais. É nisso que acreditamos. O FC Cascavel 

é um ótimo exemplo, um clube que não está na capital, 

mas que tem um projeto superinteressante para qual-

quer profissional”, afirma George.

Valdinei Silva, presidente do FC Cascavel, tam-

bém destaca a importância da parceria firmada: “Vai 

possibilitar mais visibilidade para o clube em âmbi-

to nacional e também propiciar novas parcerias com 

outros clubes, visando ao desenvolvimento técnico e 

administrativo do Cascavel. O fato de o FC Cascavel 

ter sido procurado pelo Futebol Interativo também 

demonstra que estamos no caminho certo”. Para mais 

informações sobre os cursos oferecidos pelo Futebol 

Interativo acesse o site:  www.futebolinterativo.com

ADEUS, DOM MAURO

Um pastor que inspirou e cativou mul-

tidões por onde passou. Em Cascavel, Dom 

Mauro Aparecido dos Santos esteve por 

anos à frente da arquidiocese e desempe-

nhou a missão de arcebispo metropolitano 

com sabedoria, simplicidade e amor. Gran-

de parceiro dos produtores rurais, Dom 

Mauro conduziu muitas das celebrações 

que marcaram a abertura oficial do Show 

Rural Coopavel, evento que ele admirava. A 

Coopavel e o Show Rural são muito gratos 

a Dom Mauro por tudo o que fez e repre-

sentou. O arcebispo faleceu no último dia 

11 de março. Ele tinha 66 anos.
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