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Editorial Página um

Exportação de frangos

Segundo relatório da ABPA - Associação Brasileira de Proteína Ani-

mal, as exportações de carne de frango do Brasil devem crescer no ba-

lanço final de 2016 em função da negociação comercial com a China. 

Para a ABPA as vendas externas do produto podem atingir um número 

recorde de 4,39 milhões de toneladas, ante 4,3 milhões em 2015.

Nos primeiros 11 meses de 2016, a China elevou suas compras de carne 

de frango do Brasil em 63%, para 451 mil toneladas, posicionando-se 

como segundo principal destino das vendas brasileiras, atrás apenas 

da Arábia Saudita.

Hong Kong, que tradicionalmente era uma porta de entrada indireta 

dos produtos brasileiros na China, também elevou as importações, 

para 228 mil toneladas até novembro, alta de 6 %.

“É a primeira vez nos últimos cinco anos 
que China e Hong Kong têm aumento de 
importações do Brasil ao mesmo tempo

”
 

- ricardo Santi, vice-presidente de mercados da aBPa

Para o ano de 2017, a exportação de carne de frango do Brasil, maior 

exportador mundial do produto, deve aumentar entre 3% e 5%, segundo 

a ABPA.

Valor de Mercado

O quadro abaixo, apresenta os valores da soja, milho e trigo, em uma 

média mensal. A comparação é do mês de dezembro de 2015 e com de-

zembro de 2016. O campo “Variação” mostra o comparativo com os va-

lores nos anos de 2015 e 2016:

mercado (média mensal)

Produtos dezembro de 2015 dezembro de 2016 Variação

Soja R$ 66,88 R$ 68,14 1,9%

Milho R$ 24,52 R$ 29,50 20,3%

Trigo R$ 38,00 R$ 32,00 -15,8%

Produção de ovos

O Paraná está entre os maiores produtores de ovos do Brasil, no ter-

ceiro trimestre de 2016 o país produziu 778,82 milhões de dúzias de 

ovos, um recorde histórico desde que a atividade teve início no ano de 

1.987.  

Os números são da pesquisa do IBGE, que mostram o ranking de pro-

dução da seguinte maneira: 1º lugar São Paulo, 2º Minas Gerais e em 3º o 

Paraná. Segundo o levantamento, comparando com o mesmo período 

de 2015, a produção foi3,6% maior.

FELIZ ANO 
DE 2017
Como será o ano de 2017? 

Será igual aos nossos pensamentos e de acordo com o que temos em 

nossos corações. Será maravilhoso e cheio de alegria e paz para todos 

os que não tem ódio, rancores, mágoas e vinganças.

Em 2017, colheremos aquilo que plantamos anteriormente e, sabendo 

que cada pessoa compõe a sua própria história não poderemos dizer 

que fomos traídos pela vida.

Somos muito pequenos perante Deus.  No mundo, somos um grão de 

areia ou uma gota de orvalho. A vida é curta e as pessoas merecem vi-

ver na alegria e na paz. Nossos pensamentos traçam os caminhos e se-

lecionam as pessoas com quem caminharemos.

No caminho, encontramos pessoas de diferentes raças e nações, po-

bres e ricos, cultos e ignorantes e, por isso, realizemos todo o bem que 

pudermos e tornemos a vida melhor para nós e para os outros.

Assim será o ano de 2017 de acordo com os nossos pensamentos e 

ações. A justiça começa no íntimo de cada pessoa. A aparência pode 

ser maquiada, mas o coração é a expressão do espirito e somente cada 

pessoa sabe o que seu coração deseja e busca.

O Brasil do ano de 2017 será da esperança, com menos corrupção e com 

mais valores norteados pelos princípios da ética e da esperança.

O desenvolvimento e a prosperidade com bases sólidas e justiça estão 

começando a ser praticadas.  Mas o processo é longo e depende de cada 

brasileiro para que nossos filhos e netos possam se orgulhar ou não, 

das nossas ações. O tempo dirá...

Todos os dias somos bombardeados por notícias ruins e aflitivas que 

nos trazem preocupações. Não as deixemos contaminar o coração, mas 

deixemos que Deus, na sua graça e misericórdia, guie os pensamentos 

e o caminho do ano 2017. Será um ano maravilhoso, não importando o 

que dizem os noticiários e o que preveem para o futuro.

Olhemos para o alto, voltemos os olhos para Deus e sigamos o caminho 

do coração, ainda que andemos por vale escuro. Não tenhamos medo 

de seguir o caminho do bem e da justiça, sem maldade e que o Senhor 

Deus esteja com cada um de nós, nos protegendo e iluminando nossa 

estrada e nossa caminhada.

FELIZ ANO DE 2017.

Dilvo Grolli
Diretor Presidente da Coopavel
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Vencer as resistências à graça de Deus

Todos temos no coração resistências à graça: 

é preciso encontrá-las e pedir ajuda ao Se-

nhor, reconhecendo-se pecadores. Esta foi a 

exortação do Papa Francisco em uma de suas 

homilias durante a missa na Casa Santa Mar-

ta.

A homilia do Pontífice teve início com a frase: 

“Que a tua graça vença as resistências do pe-

cado”. E se concentrou sobre as resistências 

na vida cristã de ir avante. O Papa distingui 

vários tipos de resistências. Há “resistências 

abertas, que nascem da boa vontade”, como 

aquela de Saulo que resistia à graça, mas “es-

tava convencido em fazer a vontade de Deus”. 

É Jesus que lhe diz de parar e Saulo se conver-

te. “As resistências abertas são saudáveis”, no 

sentido que “são abertas à graça para se con-

verter”. De fato, somos todos pecadores.

Resistências escondidas

Segundo Papa Francisco “as resistências es-

condidas” são as mais perigosas, porque são 

as que não se mostram. “Cada um de nós tem o 

próprio estilo de resistência escondida à gra-

ça”. Porém, é preciso encontrá-la e “colocá-la 

diante do Senhor, para que ele nos purifique”. 

É a resistência de que Estevão acusava os 

Doutores da Lei: resistir ao Espirito Santo en-

quanto fingiam buscar a glória de Deus. Dizer 

isso a Estevão custou-lhe a vida:

“Mas essas resistências escondidas, que todos 

temos, como são? Sempre vêm para deter um 

processo de conversão. Sempre! É deter, não 

é lutar contra. Não, não! É ficar parado; sor-

rir, talvez: mas você não passa. Resistir pas-

sivamente, de maneira escondida. Quando há 

um processo de mudança numa instituição, 

numa família, eu ouço dizer: ‘Há resistências 

ali’… Mas graças a Deus! Se não existissem, a 

coisa não seria de Deus. Quando há essas re-

sistências é o diabo que as semeia ali, para 

que o Senhor não prossiga”.

Palavras vazias

Francisco falou então de três tipos de resis-

tências escondidas. Há a resistência das “pa-

lavras vazias”. Para explicar, Francisco citou 

o Evangelho, quando Jesus diz que nem todo 

mundo que disser “Senhor, Senhor” entrará 

no reino dos céus. Como na parábola dos dois 

filhos que o Pai convida à vinha: um diz “não” 

e depois acaba indo, o outro diz “sim” e não 

aparece:

“Dizer sim, tudo sim, muito diplomaticamen-

te; mas é ‘não, não, não’. Tantas palavras: 

“Sim, sim, sim; mudaremos tudo! Sim!”, para 

não mudar nada, não? Ali está a camuflagem 

espiritual: os que tudo sim, mas que é tudo 

não. É a resistência das palavras vazias”.

Palavras justificatórias

Depois, tem a resistência “das palavras justi-

ficatórias”, ou seja, quando uma pessoa se jus-

tifica continuamente, “sempre há uma razão 

para se opor”: Não, fiz isso por aquilo”. Quan-

do as justificações são muitas, “não há o bom 

cheiro de Deus”, disse o Papa, mas “existe o 

mau cheiro do diabo”. “O cristão não precisa 

se justificar”, esclarece Francisco. “Foi justi-

ficado pela Palavra de Deus”. Trata-se de re-

sistência das palavras “que buscam justificar 

a minha posição para não seguir aquilo que o 

Senhor nos indica”, disse ainda o Pontífice.

Palavras acusatórias

Depois, existe a resistência “das palavras acu-

satórias”: quando se acusam os outros para 

não olhar para si mesmos, não se necessita de 

conversão e assim se resiste à graça como evi-

dencia a Parábola do fariseu e do publicano.

As resistências não são somente aquelas 

grandes resistências históricas como a Linha 

Maginot ou outras, mas aquelas que “estão 

dentro de nosso coração todos os dias”! A 

resistência à graça é um bom sinal “porque 

nos indica que o Senhor está trabalhando em 

nós”. Devemos “deixar cair as resistências 

para que a graça vá adiante”. A resistência, de 

fato, procura sempre se esconder nas formali-

dades das palavras vazias, das palavras justi-

ficatórias, das palavras acusatórias e muitas 

outras, procuram “não deixar-se levar pelo 

Senhor” porque “sempre existe uma cruz”. 

“Onde está o Senhor, pequena ou grande, ha-

verá uma cruz. É a resistência à Cruz, a re-

sistência ao Senhor que nos leva à redenção”, 

explica o Papa. Portanto, quando existem re-

sistências não é preciso ter medo, mas pedir 

ajuda ao Senhor, reconhecendo-se pecador:

“Digo-lhes para não ter medo quando cada 

um de vocês, cada um de nós, vê que em seu 

coração existem resistências. Digam clara-

mente ao Senhor: ‘Olha, Senhor, eu procuro 

cobrir isso, fazer aquilo para não deixar en-

trar a sua palavra. Senhor, com grande força, 

socorre-me. A sua graça vença as resistências 

do pecado’. As resistências são sempre um 

fruto do pecado original que nós levamos. É 

feio ter resistências? Não, é bonito! O feito é 

tomá-las como defesa da graça do Senhor. Ter 

resistência é normal. É dizer: Sou pecador, 

ajuda-me Senhor”! 

Beato Charles de Foucauld

No final da missa, o Papa recordou os 100 anos 

do assassinato do Beato Charles de Foucauld, 

ocorrido na Argélia em dezembro de 1916. Era 

“um homem, disse o Papa, que venceu tantas 

resistências e deu um testemunho que fez 

bem à Igreja. Peçamos que nos abençoe do céu 

e nos ajude a caminhar nos caminhos de po-

breza, contemplação e serviço aos pobres”. ∏

FonteRádio Vaticana

Por Papa Francisco
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Coopavel participa de ações 
para o destino correto das 
embalagens de agrotóxicos
Texto: Claudia Daiane Reinke

Segundo estudo realizado pelo inpEV – Ins-

tituto Nacional de Processamento de Em-

balagens Vazias, o Brasil recicla 94% das 

embalagens dos defensivos agrícolas. A Coo-

pavel realiza juntamente com a          ADDAV – 

Associação dos Distribuidores de Defensivos 

Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná, 

ações e palestras, instruindo os produtores 

sobre a importância do destino correto para 

as embalagens de agrotóxicos utilizadas pe-

los agricultores associados.

Todos os anos a cooperativa participa do Dia 

Nacional do Campo Limpo/DNCL - Portas 

Abertas, que acontece na central de recebi-

mento de embalagens vazias de defensivos 

agrícolas de Cascavel (PR). O Campo Limpo 

é um programa brasileiro que tem alçando 

grandes resultados no diz respeito a desti-

nação das embalagens vazias de defensivos 

agrícolas e veterinários. É um sistema de re-

ferência mundial ao destinar de forma am-

bientalmente correta 94% das embalagens 

colocadas no mercado brasileiro, o que só é 

possível em função do envolvimento de cada 

uma das cadeias: produtores rurais, indús-

trias fabricantes, revenda e poder público. O 

Brasil é o país com maior número de coletas, 

seguido da Franca com 77%, do Canadá com 

73% e a 9ª posição, os Estados Unidos com 33%.

De acordo com a gerente da ADDAV, Patrí-

cia Moretti, o Sistema de Campo Limpo tem 

como objetivo concentrar ações, iniciativas 

simultâneas pela educação ambiental e pelo 

desenvolvimento sustentável da agricultu-

ra. “O envolvimento da ADDAV vai além de 

bons índices de destinação. Sabemos que 

para manter o campo limpo é preciso inves-

tir em educação e conscientização, estar em 

contato constante com todos da cadeia, em 

especial com as futuras gerações. Assim, nos 

dedicamos ao longo do ano à diversas ativi-

dades educativas, através de palestras, parti-

cipações em eventos do setor, iniciativas em 

instituições de ensino para promover a con-

servação ambiental, ações comunitárias, visitas guiadas às unidades 

de recebimento. A nossa missão é educar e conscientizar sempre”, en-

fatiza Patrícia.

Em 2016, no Dia Nacional do Campo Limpo/DNCL, participaram do 

evento produtores, representantes dos canais de distribuição, das 

indústrias fabricantes, professores, diretores, estudantes de Uni-

versidades, de Colégio Agrícola, jovens agricultores, representantes 

do sindicato rural, Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, 

SEAB - Secretaria da Agricultura e Abastecimento, AREAC - Associa-

ção Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, a imprensa 

local e outras representantes de entidades. Na oportunidade dois asso-

ciados da Coopavel foram homenageados por sua importante partici-

pação no programa Campo Limpo.

O pai de Mauro José Paetzold, agricultor, foi um dos associados que re-

ceberam a placa de homenagem pelo trabalho que realizam todos os 

anos. Associados desde 1991 da filial de Espigão Azul, Mauro explica 

que começaram a entregar as embalagens desde que a ADDAV iniciou o 

trabalho de coleta na região. 

Para Alberto José Patzold, associado da Coopavel, que também recebeu 

a homenagem em nome do seu pai, esse trabalho é extremamente im-

portante pois evita o acumulo de embalagens nas propriedades e dar o 

destino correto evita a contaminação do solo. “Só temos que agradecer 

o trabalho da Coopavel que nos incentiva a ter esses cuidados. É muito 

importante para que possamos repassar para os nossos filhos e netos a 

importante de se preservar o meio ambiente”, afirma Alberto.

São iniciativas assim que buscam contribuir para que as futuras ge-

rações possam viver em um planeta melhor. O estudante de técnica 

agropecuária de 19 anos, Luiz Gustavo Fabris, afirma que é importante 

saber como são realizados os processos de reciclagem.

A ADDAV Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Defensivos 

Agrícolas, atua em 28 municípios da região, foi fundada no dia 01 de 

Outubro de 2001. Recebe e destina corretamente em média 300 ton./

ano de embalagens, conforme determina a lei. Até o momento foram 

entregues 412.239 toneladas de embalagens, para outras informações 

e caso queira acompanhar o número de embalagens que tiveram a des-

tinação correta é só acessar o site do inPEV, www.inpev.org.br, e veri-

ficar o EMBALÔMETRO que contabiliza a quantidade de embalagens 

entregues nos pontos de coleta. ∏

“Nós fazemos esse trabalho pois 
estamos cientes do nosso dever, e 
principalmente da importância de 
proteger a natureza com essas ações. 
Nós temos que deixar um mundo 
melhor para os nosso filhos e netos.

”- explica mauro 

“Eu sempre participo de ações como essa, 
na nossa propriedade nós procuramos 
realizar não só essas mais outras 
atividades que possam contribuir com 
a preservação do meio ambiente

”- explica luiz gustavo 

Homenageados

Luiz Gustavo
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Programa 
GranoTop, em 
parceria com 
Syngenta, 
aumenta 
em 25% a 
produção de 
associados

Texto: Claudia Daiane Reinke

O programa foi desenvolvido pela Syngenta 

tem como objetivo incentivar os agricultores 

a utilizarem novas tecnologias para o aumen-

to da sua produtividade, através de aplicações 

de acordo com os protocolos das Soluções In-

tegradas Syngenta, como o PIN – Produtivi-

dade Integrada, por exemplo, que auxiliou os 

produtores de milho 2ª safra, atingirem exce-

lentes resultados pelas soluções do Granotop. 

O Granotop é destinado aos produtores das 

cooperativas com foco no aumento da produ-

tividade e na qualidade dos grãos. É integrada 

por híbridos, tecnologias e processos que vi-

sam ampliar a qualidade da ração, que é origi-

nada a partir dos grãos e, consequentemente, 

da carne que chega à mesa dos consumidores. 

Para o coordenador departamento técnico 

da Coopavel, Mário Lúcio Melo, o progra-

ma Granotop, é uma solução integrada que 

proporciona ganhos para o produtor, para a 

cooperativa, para a Syngenta e para o consu-

midor final. “Ao produtor pois garante uma 

produtividade, uma safra com melhor quali-

dade gerando maior rentabilidade e lucrativi-

dade. Á Coopavel, a ampliação do recebimento 

aliando a uma qualidade de grãos que vai in-

terferir diretamente na qualidade da ração 

para as integrações de aves, bovinos e suínos. 

Para a Syngenta, a ampliação, a consolidação 

do mercado e a fidelização dos clientes. E para 

o consumidor final, vai possuir a garantia da 

qualidade dos alimentos produzidos”, explica 

Mário.

A noite foi realmente de comemorações, a 

cadeia produtiva do frango estava na sua to-

talidade representada no evento. Os produto-

res do milho que é utilizado nas fábricas de 

ração, ração que alimentam os frangos pro-

duzidos pelos avicultores, a Syngenta que tra-

balha com as sementes com alta tecnologia e 

os insumos para aumentar a produção, a Coo-

pavel que garante ao produtor a compra dos 

frangos que ele produz, o frigorifico de aves 

que faz o trabalho de captação de clientes 

para que o alimento produzido pelo associado 

seja comercializado por grandes empresas e 

fechando a cadeia, duas empresas japonesas, 

o produtor com maior 
produtividade e o agrônomo, 
com as esposas ganharam 
uma viagem para a ilha 
comandatuba na Bahia

“É importante ressaltar que a aplicação das Soluções 
Integradas Syngenta tem como objetivo viabilizar o 
alcance de mais produtividade usando menos recursos e 
insumos, atentar para o cuidado ambiental e assegurar 
que os produtores envolvidos recebam orientações sobre 
a correta aplicação de tecnologias, de forma totalmente 
alinhada aos pilares que compõem o nosso Plano de 
Agricultura Sustentável, The Good Growth Plan

”- William Weber, gerente de marketing da unidade Sul da empresa

a Nichirei e a Kanematsu, parceiras da cooperativa que compram os 

produtos industrializados a mais de 20 anos.

Os representantes da Nichirei os auditores, Shigeru e Jun Kimura; da 

Kanematsu o diretor presidente da Kanematsu da América do Sul, Ta-

kahiro Sako, coordenador, Takeshi Kidera, o gerente comercial, Fabio 

Keizo Miyazaki, estavam em Cascavel (PR) para visita a Coopavel. Além 

das empresas japonesas participaram do evento a gerente frigorifico 

de aves da Coopavel, Maria da Silva e a responsável pela exportação fri-

gorifico de aves, Vanusi Camilo da Silva. 

Segundo o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, é necessário 

pensar em conjunto, precisamos ter tecnologia para produzir mais. 

Com uma produtividade maior geramos mais alimentos, assim, atin-

gimos um lucro maior, aumentando o resultado econômico das famí-

lias, da cooperativa e das empresas, por gerar mais emprego e renda. 

“A Coopavel cresceu 500% nos últimos 15 anos, esses números repre-

sentam o trabalho e o crescimento da cooperativa, que em 2016 vai ter 

um crescimento de 15%. São por esses motivos, de aumentar a produção 

mundial de alimentos que o nosso pensamento deve ser em cadeia, em 

conjunto. Veja o exemplo da uva, que alimenta até três gerações com 

um só pé de parreira. Nós, não podemos pensar as nossas propriedades 

de forma isolada, temos que agir em cadeia, vejam o belo exemplo de 

hoje um elo perfeito: a Syngenta, a Coopavel, a indústria, o produtor e 

os nossos clientes do Japão a Nichirei, a Kanematsu”, explica Dilvo. ∏

“O acompanhamento técnico que recebi e 
a excelente resposta da tecnologia e dos 
híbridos utilizados me renderam 25% a 
mais em média de produtividade. Estou 
muito satisfeito com o resultado

”- afirma o produtor Jurandir lamb  

O campeão em produtividade da Coopavel, Jurandir Alexandre Lamb, 

colheu 170 sacas por hectare, o trabalho foi realizado com o auxílio do 

agrônomo João Claro da filial da Coopavel de Sede Alvorada.

O segundo colocado, foi o produtor Alcimar Fornari, com 169,13 sacas 

por hectare, com o acompanhamento do engenheiro agrônomo Alean-

dro Gean Panno, da unidade de Espigão Azul.

E o terceiro lugar foi para o agricultor Valmir Cristiano Dalgalo, que 

produziu 166,40 sacas por hectare, realizado com a participação do 

agrônomo Robson Sanches Almeida, também da filial de Espigão Azul.

Campeões em 
produtividade 
da Coopavel

Representantes da Nichirei e Kanematsu estiveram 
presentes no evento

Campeão  Jurandir Alexandre Lamb recebendo premiação

Segundo colocado, Alcimar Fornari

Terceiro colocado, Valmir Crisitano Dalgalo
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O curso de jardinagem visa empregar técni-

cas corretas na formação e na manutenção de 

jardins com espécies ornamentais adequadas, 

para embelezar e tornar mais agradáveis as 

residências, propriedades rurais, aumentan-

do a autoestima, a qualidade de vida das fa-

mílias.

O contato com as plantas proporciona uma 

identificar de maneira correta das suas va-

riedades, seus hábitos e interação com o meio 

ambiente, reconhecer, através do manejo do 

solo, das correções necessárias para atender 

as necessidades nutricionais de cada planta, 

além do preparo adequado dos canteiros para 

que os jardins, recebam as mudas.

A Bárbara Marquioro tem 17 anos, participa 

do grupo dos Jovens Cooperativistas da Coo-

pavel desde 2013, para ela o curso foi muito 

bom pois além da teoria, também tiveram a 

prática que foi o que incentivou a mudar a sua 

atitude na propriedade, fazendo um jardim e 

mantendo o local sempre limpo. 

Outra atividade que os Jovens Cooperativistas 

da Coopavel participam, é o Projeto Água Viva, 

criado em 2004, se tornou um grande exemplo 

de cuidado e preservação do meio ambiente. 

A Coopavel, disponibiliza profissionais para 

recuperar nascentes nas propriedades ru-

rais, o que garante água de qualidade para os 

produtores e animais. Desde de sua criação 

o Água Viva em parceria com a Syngenta, re-

cuperou cerda de 9 mil nascentes, mais de 12 

mil famílias foram diretamente beneficiadas, 

150 cidades do Brasil e Paraguai receberam o 

benefício, o que gerou aproximadamente 160 

milhões de litros de água com qualidade.

“Somente grandes projetos despertam gran-

des energias. O engajamento dos colabora-

dores da Coopavel, do produtor rural e da 

Syngenta, cria uma consciência nas pessoas 

que nós devemos buscar cada dia mais alter-

nativas de abastecimento de água para as 

comunidades e as cidades. Depois de alguns 

anos que implantação do Projeto Água Viva na 

Coopavel, eu percebi que a ordem dos pilares 

deveria ser diferente. O primeiro pilar deve ser 

o Meio Ambiente, na sequencia o Econômico e 

como terceiro o Social. O que significa dizer 

que se não cuidarmos do Meio Ambiente hoje 

o que será das gerações futuras? Qual o legado 

que vamos deixar para os nossos filhos e ne-

tos? Por isso sou muito grato em poder fazer 

parte de uma cooperativa que se preocupa e 

luta pela preservação do Meio Ambiente”, ex-

plica Dilvo Grolli, Diretor Presidente da Coo-

pavel.

Para o jovem Adriano Zanotto, 28 anos, da ci-

dade de Juvinópolis (PR), o Projeto Água Viva 

e todos os outros cursos serviram para o de-

senvolvimento profissional e pessoal. Adriano 

conta que fez dois anos de faculdade de enge-

nharia de controle de automação, não termi-

nou o curso pois percebeu que quer fazer algo 

relacionado ao agronegócio. “Os cursos da 

Coopavel me ajudaram a me desenvolver, me-

lhoraram 100% a minha vida, muito tudo mes-

mo. O treinamento sobre a sucessão familiar 

trouxe um entrosamento maior comigo e a mi-

nha família. Hoje eu que tomo conta da maior 

parte da propriedade, trabalha eu, meu pai, 

minha mãe e a minha irmã”, explicou Zanotto. 

O trabalho de identificação de nascentes e mi-

nas para recuperação é feito pelo Gerente de 

Filial ou Engenheiro Agrônomo da Coopavel, 

que avisa a Unicoop que vai com o represen-

tante da filial para conversar com o proprie-

tário para propor o projeto. A recuperação é 

feita por um profissional técnico, e a mão de 

obra é custeada pela Coopavel e a Syngenta, 

o produtor fica responsável pela limpeza ex-

terna do local e com a aquisição dos materiais 

que são um saco de cimento, pedra ferro, terra 

peneirada e pedaços de cano de PVC.

Na propriedade dos Zanotto, a recuperação 

da nascente foi realizada a dez anos, Adriano 

conta que estavam perto de perder a nascen-

te, quando a Coopavel apresentou o projeto de 

recuperação. “Essa nascente eu ajudei a fazer, 

coloquei a mão na massa mesmo, foi feita do 

jeito que a gente queria. Hoje, a água potável 

da nascente, abastece toda a propriedade, 

para passar os agrotóxicos, para os animais e 

para as duas casas”, relata Adriano.∏

Jovens cooperativistas participam 
de projetos de sustentabilidade
Texto: Claudia Daiane Reinke

O êxodo rural é uma das grandes preocupações das cooperativas, por 

esse motivo elas criam estratégias e trabalham com os filhos dos pro-

dutores rurais associados. Em especial a vontade de sair da proprieda-

de para estudar, morar na cidade e ter outra profissão é muito presente 

entre os jovens. É com o objetivo de mostrar para os jovens, que o agro-

negócio é uma locomotiva, que é o campo que tem sustentado, que tem 

mantido a economia do Brasil, que a Coopavel implantou o Programa 

Jovens Cooperativistas. 

As atividades tiveram início em agosto de 2011 o Programa de Forma-

ção de Jovens Cooperativistas, para desenvolver os filhos dos coopera-

dos em áreas ligadas ao campo, ao agronegócio. Hoje, o projeto, atende 

mais de 200 jovens que participam de cursos de formação, dos progra-

mas de desenvolvimento pessoal e profissional. Com a coordenação da 

Unicoop – Universidade Corporativa Coopavel, os cursos são divididos 

em temas, nos módulos de cooperação contemplando o trabalho vo-

luntário, integração, compartilhamento familiar, comprometimento, 

valores, responsabilidade e conhecimento do agronegócio. 

O curso de jardinagem tem motivado os jovens a trabalharem a beleza 

e a alegria em suas propriedades. Com uma carga horária de oito horas 

de teoria e oito de prática, o foco do curso é proporcionar um conhe-

cimento técnico sobre a implantação e a manutenção dos jardins nas 

propriedades rurais. O treinamento é realizado em todas as unidades 

da Coopavel, com as famílias dos cooperados, em especial com os jo-

vens e as mulheres, auxiliando para melhorar o ambiente e proporcio-

nar mais qualidade de vida.

Segundo o professor Renato José Stefanoski, o trabalho com os jovens 

está focado na sucessão familiar, uma vez que estes vão dar sequência 

nas atividades desenvolvidas pelos pais. 

iStock: monkeybusinessimages

“Despertar no jovem além do interesse pela 
continuidade no campo, oportunidades 
de melhorias na propriedade rural 
capacitando-o e mostrando para 
eles a importância da organização, o 
embelezamento do ambiente físico, é elevar 
sua autoestima e com isso a qualidade 
de vida. Após a aula prática observo 
uma grande empolgação e interesse dos 
participantes após os treinamentos na 
aplicação nas suas propriedades

”- explica renato

“Os cursos que eu fiz na Coopavel me ajudaram bastante, 
o de oratória, por exemplo, está me auxiliando até na 
faculdade, na hora de apresentar os trabalhos. Eu estava 
com dificuldade de escolher uma profissão, pensava em 
sair do campo e o curso de incentivo a sucessão familiar 
que eu participei, me fez ver que eu queria ficar no campo, 
hoje eu faço zootecnia e estou amando o curso. Antes de 
fazer os cursos e de participar do grupo dos jovens da 
Coopavel, eu pensava em fazer algum uma faculdade de 
direito, cheguei a pensar em fazer medicina, mas depois dos 
treinamentos e do envolvimento com os outros jovens, eu vi 
mesmo que a minha vocação é o campo, é isso que eu gosto 
de fazer. Em especial sobre sucessão familiar, mostrando 
a importância do trabalho no campo, foi o que me abriu 
os olhos, hoje vejo o quanto é importante dar continuidade 
no trabalho dos nossos país, se todo mundo resolver sair 
do campo e ir para a cidade, em pouco tempo não teremos 
mais agricultores, quem vai alimentar o mundo? Por isso 
que digo que a Coopavel auxiliou muito nessa decisão da 
minha vida. Eu consegui descobrir a minha vocação aqui 
na cooperativa, foi aqui que recebi bastante incentivo

”- Bárbara marquioro
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Projetos ambientais melhoram 
a produtividade e a qualidade 
de vida no campo
Texto: Claudia Daiane Reinke

Desenvolver projetos que promovam a sus-

tentabilidade é um dos objetivos da Coopavel, 

por esse motivo, através da UNICOOP e com 

as parcerias firmadas com outras empresas, 

os produtores associados, colaboradores e a 

comunidade em geral são conscientizados 

da importância da preservação do meio am-

biente, além disso mostra ao agricultor que 

é possível aumentar a produtividade sem 

se descuidar da natureza. Com o desenvol-

vimento desses projetos os cooperadores e 

seus familiares possuem a oportunidade de 

apreender novidades, novas tecnologias para 

crescer em sua produção.

Hoje, a cooperativa, trabalha com diversos 

projetos de preservação ambiental:  o Água 

Viva, a Central de Resíduos/Projeto Reciclo, 

a captação de águas pluviais, escola no cam-

po, mata ciliar, reflorestamento no complexo 

industrial e em áreas de preservação adqui-

ridas pela Coopavel e o biogás gerado através 

dos biodigestores nas UPL’s.

Com o IAP – Instituto Ambiental do Paraná, 

a Coopavel, possuí uma parceria que em 2016 

foram disponibilizadas 80 mil mudas de ár-

vores nativas durante todo o ano, para restau-

rar e plantar as matas ciliares, reservas legais 

nas propriedades rurais dos associados. Além 

disso a cooperativa possuí em média 325,6 

hectares de área de reserva legal e de preser-

vação permanente em diferentes pontos. 

Desde 2008, nas indústrias das Coopavel, é 

realizada a captação de água da chuva e é 

reutilizada para fins não potáveis, através de 

reservatórios e de redes de distribuição. As 

águas armazenadas são utilizadas para lava-

gem de veículos automotores, limpeza de pi-

sos, irrigação de jardins, bicos de limpeza de 

peneiras rotativas da estação de tratamento 

dos efluentes industriais. Sendo que toda a 

área de captação abrange aproximadamente 

50 mil metros quadrados, com dois reserva-

tórios com capacidade para armazenar 1.300 

m³ de água.

Muitos são os benefícios gerados pelas ações 

de conscientização realizadas pela cooperati-

va, dentre eles podemos destacar a conserva-

ção das águas subterrâneas captadas, evitar 

desperdício de água em razão da sua elevada 

qualidade, evitar a super exploração do sub-

solo, aproveitar a existência de grandes áreas 

as responsáveis técnicas do meio 
ambiente da coopavel coordenam 

e orientam com os produtores 
nos projetos ambientais da 

cooperativa. o associado recebe 
acompanhamento, esclarecimento 

de suas licenças ambientais, 
incentivo ao reflorestamento, 

recuperação da mata ciliar 
e preservação permanente, 
trabalho que é realizado em 
todas as filiais da coopavel.

de captação disponíveis pelas edificações in-

dustriais existentes, aproveitar o grande nú-

mero de pontos possíveis para a utilização de 

água pluvial captada; além de promover o de-

senvolvimento sustentável.

Outra ação desenvolvida pelo departamen-

to técnico de meio ambiente da cooperativa, 

desde 2014, foi o plantio de Eucalipto em áreas 

anexas ao complexo industrial e em imóveis 

adquiridos pela Coopavel, hoje são cerca de 60 

hectares de área plantada. Já nas filiais e nos 

matrizeiros são 798,5 hectares de refloresta-

mento. 

Na área de reflorestamento no complexo in-

dustrial é feito o aproveitamento do Biogás, 

gerado pelos biodigestores, onde parte dos 

dejetos, são utilizados como fertilizantes 

agrícolas nas culturas de eucalipto, além de 

fornecer biomassa para a produção de vapor 

que é utilizado nas indústrias da cooperativa. 

Os biodigestores além de se transformarem 

em fertilizantes agrícolas eles são utilizados 

para geração de energia elétrica. ∏
Coopavel e IAP fazem entrega de mudas de árvores nativas
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o Projeto água Viva da coopavel foi criado em 2004 recupera 
nascentes e disponibiliza água de qualidade nas propriedades

Pioneiro, 
projeto 
Água Viva já 
recuperou 
mais de 9 mil 
nascentes

A primeira nascente recuperada foi na pro-
priedade do associado Nelson Sachet, no 
município de Cascavel (PR). O Projeto Água 
Viva é um grande exemplo de cuidado e pre-
servação do meio ambiente. Com foco na 
sustentabilidade, a Coopavel incentiva os 
produtores rurais a participarem do Projeto 
Água Viva para preservar o meio ambiente, 
manter a qualidade e aumentar a quantida-
de de água que é consumida nas proprieda-
des, através das nascentes recuperadas.

Com essa iniciativa, a Coopavel, busca pre-
servar e recuperar nascentes nas proprie-
dades dos produtores associados, no ano em 
que o projeto completou 10 anos, em 2014, a 
cooperativa junto com a Syngenta, empresa 
parceira desde o início, com a Sanepar e o 
poder municipal, recuperaram oito nascen-
tes em uma única propriedade e que desde 
então abastecem todo o município de Cam-
po Bonito no Oeste do Paraná, a ação am-
pliou em 100% o abastecimento da cidade.

Em mais de 10 anos de parceria a Coopavel e 
a Syngenta, recuperaram mais de 9 mil nas-
centes, atenderam mais de 12 mil famílias, 
cerca de 12 estados e 150 cidades do Brasil 
utilizaram o projeto, além do Paraguai e da 
Argentina, o que gerou 160 milhões de litros 
de água com qualidade.

Texto: Claudia Daiane Reinke

“A Coopavel atua com visão 
na sustentabilidade, procura 
desenvolver entre colaboradores, 
associados e sociedade, a 
responsabilidade social. O Projeto 
Água Viva, que já recuperou mais 
de 9 mil nascentes, já percorreu 
mais de 12 estados brasileiros, 
foi aplicado no Paraguai, na 
Argentina e apresentado para 
o mundo na Alemanha como 
um exemplo de recuperação 
e proteção de nascentes

”– dilvo grolli
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quantitativo e qualitativo da qualidade dessa água. É um cuidado para 

que em caso de contaminação a água não prejudique a produção avíco-

la, suinícola e pecuária, bem como a saúde e o bem-estar das famílias.

“Este é um projeto que vai além da recuperação da água, ele conscien-

tiza as pessoas para a preservação do meio ambiente em toda a sua 

amplitude. O Projeto Água Viva é visa mostrar para o produtor rural 

a importância da preservação do Meio Ambiente”, afirma o presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli. Segundo ele manter esse projeto é uma forma 

que a Coopavel encontrou de prestar contas à sociedade, mostrar que 

a cooperativa não parou no tempo, mas tem dado continuidade a um 

trabalho iniciado há 12 anos, sempre iniciando novos projetos, como a 

captação da água da chuva utilizada nas indústrias, o Projeto Reciclo, 

o reflorestamento, a área de reserva legal, a Escola no Campo, o reco-

lhimento de embalagens de agrotóxicos e a preservação permanente.

A Coopavel tem como meta produzir alimentos de maneira sustentável, 

sempre trabalhando com os três pilares que norteiam a cooperativa: o 

econômico, o social e do meio ambiente. “Depois que alguns anos que 

implantação do Projeto Água Viva na Coopavel, eu percebi que a ordem 

dos pilares deveria ser diferente. O primeiro pilar deve ser o Meio Am-

biente, na sequencia o Econômico e como terceiro o Social. O que signi-

fica dizer que se não cuidarmos do Meio Ambiente hoje, como viveram 

as gerações futuras? Qual o legado que vamos deixar para os nossos 

filhos e netos? Por isso, sou muito grato em poder fazer parte de uma 

cooperativa que se preocupa e luta pela preservação do Meio Ambien-

te”, afirma Dilvo.  ∏

O Paraguai já levou o Projeto Água Viva, para 

várias cidades do seu país, a Argentina, em 

um primeiro momento trouxe um grupo de 40 

produtores argentinos, para visitar a Coopa-

vel, mas além das estruturas físicas também 

tiveram a oportunidade de conhecer o Proje-

to Água Viva e participar da recuperação do 

nascente número oito mil. Depois da comitiva 

de diretores e associados da AFA – Agriculto-

res Federados Argentinos, conhecer o a ini-

ciativa eles implantaram no país. 

A nascente 8.000 marcou a comemoração dos 

10 anos do Projeto Água Viva, foi recuperada 

na propriedade do senhor, Sergio Piovesan, 

na cidade de Cascavel na região oeste do Pa-

raná. Para a Família Piovesan, o Projeto Água 

Viva, é muito importante para a Coopavel e 

para o produtor. A cooperativa acaba influen-

ciando, dando exemplo e apoiando o produ-

tor. “A visão do produtor muda, valoriza mais 

a preservação, com a conservação eu notei 

o aumento em pelo menos 30% na vazão da 

água. Nós vamos usar para o nosso consumo, 

no plantio e para os animais. Esse projeto se 

torna barato pela importância que tem e prin-

cipalmente para preservar o máximo possí-

vel” afirma o proprietário da nascente 8 mil, 

Sergio Pionvesan.  

A água da nascente que existe nas proprie-

dades muitas vezes está contaminada e pela 

ação da Coopavel, é recuperada, utilizada pe-

las famílias dos agricultores, pelos animais e 

pelas lavouras. Todo esse trabalho é coorde-

nado pela Unicoop - Universidade Coopavel, 

que em conjunto com os gerentes das filiais da 

cooperativa, identificam as possíveis fontes 

de água, com o consentimento do produtor, 

realizam todo o trabalho necessário para re-

cuperar as nascentes. As nascentes e as minas 

para recuperação são identificadas pelo ge-

rente da filial ou engenheiro agrônomo, após 

a identificação informa a Unicoop que conver-

sar com o proprietário para propor o projeto. 

Segundo a Gerente da Unicoop, Sandra Apa-

recida dos Santos, trabalhar com os Projetos 

Sociais da Coopavel é altamente gratificante, 

pois contribuir melhorando a qualidade de 

vida das pessoas, através do desenvolvimento 

humano, agregando valores e estimulando a 

cooperação. “Perceber a mudança positiva na 

vida das pessoas com o trabalho desenvolvi-

do através de cursos, palestras, treinamen-

tos e projetos sociais, me estimula e motiva a 

continuar e a cada dia, fazer a minha parte e 

fazer bem feito”, afirma a Gerente da Unicoop, 

Sandra Aparecida dos Santos.

A recuperação é feita por um profissional téc-

nico, a mão de obra é custeada pela Coopavel e 

pela Syngenta. Já o produtor fica responsável 

apenas pela limpeza externa do local e pela 

aquisição dos materiais: cimento, pedra ferro, 

terra peneirada e cano de PVC. Antes de ini-

ciar o processo de recuperação a água passa 

por análise. É feita uma primeira coleta antes 

da recuperação e outra depois de seis meses, 

para que se tenha um levantamento técnico 

“Muito mais que recuperar as nascentes, o projeto Água 
Viva tem objetivo social e econômico, pois trabalha 
para conscientizar as famílias sobre a importância 
de preservar os recursos hídricos existentes nas 
propriedades rurais, aumentando o fluxo das nascentes 
nesses locais, além de garantir a qualidade da água

”–  leandro conti, head global de relações com a mídia da Syngenta

“Somente grandes projetos despertam 
grandes energias. O engajamento dos 
colaboradores da Coopavel, do produtor 
rural, da Syngenta e também de outros 
parceiros em diferentes ações da Coopavel, 
cria uma consciência nas pessoas para 
que nós busquemos a cada dia mais 
alternativas de abastecimento de água 
para as comunidades e para as cidades

”–  dilvo grolli

o Projeto água Viva da coopavel é 
premiado nacionalmente pela ocB 

- organização das cooperativas 
Brasileiras e pela revista globo 

rural, como o melhor projeto 
ambiental do Brasil. Essa ação 
oferece aos produtores rurais 

diversos benefícios após a proteção 
das nascentes, dentre elas a 

qualidade de vida das famílias 
dos agricultores pelo consumo de 
água saudável, a preservação dos 

recursos hídricos na zona rural, 
a conscientização ambiental dos 
produtores rurais, a valorização 
da propriedade rural, um menor 
custo com água para as lavouras, 

além do aumento da produtividade 
dos animais, pela redução de 

custos em medicamentos.
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UPL – Unidade de Produção de Leitão, Janete M. M. Santos e contou com 

a participação de ministros da Eucaristia, leitores e equipe de cantos 

da própria cooperativa. 

Na homilia, Pe. Odair refletiu sobre o reino dos céus e como a humilda-

de nos fará chegar a essa última morada. 

Após o encerramento da celebração o diretor presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, fez um agradecimento especial a contribuição que todos 

os associados e colaboradores deram para a cooperativa desde a sua 

fundação, abraçando a ideia cooperativista de ajudar para o cresci-

mento de todos. ∏

Coopavel 
46 anos 
de uma 
história 
vencedora
Texto: Claudia Daiane Reinke

Hoje, já passados 46 anos de sua fundação, continua sua contribuição 

coletiva com os atuais 4.751 associados e mais de 5.500 colaboradores 

distribuídos em 10 agroindústrias, 26 filiais de atendimento, distribui-

ção de insumos e recebimento de grãos e em outras dezenas de estru-

turas de desenvolvimento, logística e controle interno.

E este é um aniversário marcado por prêmios. Neste último ano a Coo-

pavel figurou em prestigiados rankings nacionais como o da Revista 

Amanhã (72ª maior do Sul do Brasil), da Revista Época Negócios (225ª 

melhor do Brasil), da Revista Exame (319ª maior do Brasil) e da Revista 

Globo Rural (4ª melhor do Brasil em Aves e Suínos). Nos últimos 15 anos 

a cooperativa viveu um aumento no faturamento de 500% e consolidou 

sua posição como grande exportadora de carnes para mais de 35 países 

do mundo.

comemoração

Além dos 46 anos de atividade, algumas unidades da cooperativa tam-

bém comemoraram seus aniversários no dia 15 de dezembro, são elas: 

o frigorífico de aves que chegou aos 21 anos, a Unidade de Beneficia-

mento de Sementes inaugurada há 16 anos e o frigorífico de suínos que 

completou 17 anos de funcionamento. O momento foi marcado pela ce-

lebração de uma Santa Missa na frigorífico de aves, dentro do parque 

industrial. Presidida pelo Padre Odair Marques dos Santos, da Paró-

quia Nossa Senhora de Fátima – Cascavel (PR) a celebração foi organi-

zada pela gerente do frigorifico de aves, Maria da Silva, pela gerente da 

“Existem dias que não estamos bem, existem 
outros que os nossos colegas de trabalho 
não estão bem. Quando você estiver bem 
vá ao encontro do outro, não julgue, ao 
contrário, seja humilde, procure se colocar 
no lugar do outro. Cada um têm uma 
função, desempenha um papel importante 
na Coopavel. Vamos procurar fazer as 
coisas diferentes, com amor, se cada um 
fizer a sua parte com certeza teremos um 
mundo melhor, seremos pessoas melhores. 
E só assim vamos chegar ao céu

”– Pe. odair

investimentos da coopavel

 nos períodos entre 2014 e 2016, a 
coopavel investiu mais de r$ 298 

milhões, na ampliação do frigorífico 
de aves, na melhoria e aberturas de 

novas filiais, na construção de novos 
matrizeiros de aves e de unidades 

de Produção de leitão - uPl, 
assim como em outras atividades 

estratégicas, que visassem o 
aumento de produtividade, a 

escala de produção e a criação 
de novas oportunidades de 

renda aos produtores rurais.

Bem-vindo ao Amanhã

A data também marcou o lançamento de mais uma 
edição do Show Rural Coopavel, considerado um dos 
maiores eventos do agronegócio da América Latina, 
focado em possibilitar aos produtores rurais o acesso 
as novas tecnologias, inovações e novidades do mer-
cado agropecuário mundial.

O evento, que contará com 520 expositores nacionais 
e internacionais, acontecerá de 6 a 10 de fevereiro de 
2017 em Cascavel (PR). Em 2016 foram mais de 235 
mil visitantes desafiados a aumentar sua produção 
com qualidade e sustentabilidade social e ambien-
tal. 

A abertura oficial acontecerá no dia 5 de fevereiro com 
a Santa Missa às 11h00min, presidida pelo Arcebispo 
da Arquidiocese de Cascavel, Dom Mauro Aparecido 
dos Santos e concelebrada por demais Sacerdotes da 
cidade.

Uma das grandes novidades é a ampliação do espaço 
do Show Rural Pecuário, com novas estruturas para a 
exposição de 15 grandes raças representadas por suas 
associações brasileiras de criadores: Angus, Brangus, 
Hereford, Braford, Simental, Pardo Suíço, Holandes, 
Jersey, Brahman, Nelore, Tabapuã, Guzerá, Sindi, Gir 
e Purunã.  
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ProJEto EScola no camPo ProJEto EScola no camPo

 + Filial Sede Alvorada  

Escola Municipal do Campo Arthur 

Oscar Mombach  

Aluna – Daniele Vitória Bauer

 + Filial Três Barras do Paraná  

Escola Carlos Gomes  

Aluna – Maria Vitória Ventura

Escola Municipal Júlio de Castilhos 

Aluno – Weliton Ercego 

 + Filial Realeza  

Escola Rural Municipal Independência 

Aluna – Cristiane L. Carneiro 

Escola Municipal Pinheirais  

Aluna – Maysa M. de Lima 

Escola Municipal Gralha Azul 

Aluno – Vitor Mateus Sczepanhak 

 + Filial Lindoeste 

Escola Municipal Visconde de Mauá  

Aluna – Luiza Bonora Neris da Silva

 + Filial Quedas do Iguaçu 

Escola Municipal Pinheirais  

Aluna – Dayra Enie Deroni Maciel 

Projeto Escola no Campo escolhe os 
12 melhores desenhos do ano
Texto: Claudia Daiane Reinke

A safra de trigo no Brasil, deve atingir altas produtividades, a esti-

mativa é um aumento de 14,5%, atingindo 6,3 milhões de toneladas O 

Projeto Escola no Campo é realizado pela Coopavel em parceria com a 

Syngenta e coordenada pela Unicoop.

Em 2016, foram 3.005 alunos, 129 professores de 71 escolas de toda a 

área de atuação da Coopavel, que participaram dos treinamentos rea-

lizados pelos profissionais da cooperativa. O departamento de meio 

ambiente, a Unicoop e os agrônomos capacitaram os educadores para 

que eles pudessem trabalhar em sala de aula com as crianças do 4º e 5º 

ano o que apreenderam.

Como forma de incentivo para as crianças, a Coopavel em parceria com 

a Syngenta, dos mais de três mil alunos participantes, 12 receberão 

uma bicicleta e terão seus desenhos divulgados no calendário anual 

feito pela Syngenta. Cada estudante demonstrou em forma de desenho 

o que aprendeu durante as aulas sobre preservação do meio ambiente, 

boas práticas no campo, cuidados e utilização correta dos agrotóxicos.

Para o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, o Escola no Cam-

po, tem grande importância para a cooperativa e seus associados. “São 

ações como essa que ajudam a conscientizar as futuras gerações, mes-

mo que a longo prazo, sobre os problemas ambientais e climáticos do 

nosso Brasil”, afirma Dilvo. 

Os doze desenhos escolhidos por representantes da Syngenta e da 

Coopavel que coordena o projeto, tiveram como critérios de avaliação 

a criatividade, a fidelidade dos assuntos tratados nas aulas e do tema 

“Preservação do Meio Ambiente”.

Confira abaixo os nomes, os desenhos dos ganhadores de 2016 da bici-

cleta, bem como a escola em que eles estudam: ∏

 + Filial de Braganey 

Escola Rural Municipal Tiradentes 

Aluna – Maria Heloisa Povaluck

 + Filial Corbélia  

Escola Anita Garibaldi 

Aluno – Jorge Rodrigo Batista

 + Filial Espigão Alto do Iguaçu 

Escola Monteiro Lobato 

Aluno – Rodolfo Furmam 

Escola Municipal Espigão Alto 

Aluno – Luiz Rodrigo Cavalheiro
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ProJEto rEciclo rEVolucionar

O Programa Revolucionar implantado em 2015 com objetivo de am-

pliar os conhecimentos e a performance dos profi ssionais da Coopavel. 

Além do conhecimento que adquiriam e colocaram em prática, eles 

também foram premiados pelo seu desempenho e de sua equipe de tra-

balho. A avaliação dos resultados obtidos referente a primeira etapa do 

programa, foi o critério para as colocações.

O crescimento, a venda e o lucro, estão sempre em evidencia para as 

equipes de alta Performance. Conquistar o melhor desempenho de 

um grupo ou de um indivíduo, signifi ca estar atento para mudanças, 

não é apenas uma transação, é uma jornada que deve ter um ponto de 

partida, que pontua a realidade onde se está, e um destino, o objetivo 

onde ser quer chegar. Para desenvolver a sua Performance é preciso se 

concentrar e não perder o foco dos objetivos, expectativas, contextos, 

ações e aprendizado.

A M. Prado é uma empresa que atua na consultoria para o agronegócio, 

o trabalho que desenvolveram em 2016 com os profi ssionais da Coopa-

vel, foi com o objetivo de melhorar o relacionamento com os associados 

e clientes da cooperativa, para que a equipe possa completar o ciclo de 

vendas, efetuando a venda, o cliente realizando o pagamento e o cliente 

comprando novamente, através do uso das ferramentas de gestão de-

senvolvidas dentro do programa Revolucionar.

Para o consultor da M. Prado, Eduardo Crosara, que tem participado 

do programa e auxiliado no desenvolvimento das ferramentas, o Revo-

lucionar é um programa de avaliação de performance da área comer-

cial baseado no processo de meritocracia e integração das equipes. 

Desde agosto do ano passado, o programa piloto foi montado, em de-

zembro do mesmo ano foi realizada uma avaliação do desempenho e 

em 2016 os três melhores agrônomos. “Em 2016 mudamos alguns índi-

ces para que os agrônomos melhorarem o atendimento ao produtor ru-

ral e atinjam o reconhecimento profi ssional. Este foi apenas o primeiro 

passo para reformular a assistência técnica dos profi ssionais da Coo-

pavel. Visamos um departamento técnico mais atuante, mais próximo 

do associado, um técnico ainda mais qualifi cado, que ofereça soluções 

melhorando a produtividade e aumentando a lucratividade do produ-

tor”, enfatizou o Gerente Técnico da Coopavel, Mario Lucio Melo. 

Para o Gerente de Pecuária da Coopavel, Marcos Teixeira, o programa 

Revolucionar é uma ferramenta de gestão e avaliação de desempenho 

individual de nossos profi ssionais de vendas das fi liais. “É como se 

colocássemos uma “lupa” em cada profi ssional analisando seu desem-

penho através de painéis digitais desenvolvidos pelo próprio departa-

mento de Tecnologia da Informação da Coopavel, cria a possibilidade 

de auxiliar todos os profi ssionais de uma maneira focada cada compe-

tência” explica Teixeira.  

O Projeto Reciclo foi criado com objetivo de gerir de maneira adequa-

da os materiais recicláveis, porém a ação já existe desde o ano de 2012 

com a Central de Resíduos Recicláveis através de uma parceria com a 

Bayer e desde o ano 2013 está no Show Rural Coopavel fazendo a coleta 

e separação do lixo produzido durante o evento.

A Central está instalada no Parque Industrial da Coopavel, possuí 

uma área física de 1.200 m², um veículo para realizar a coleta dos re-

síduos nas indústrias, prensas para enfardar os materiais coletados, 

sendo que cada fardo pode variar de 150 a 250 quilos que vai depen-

der do tipo de material. Ainda a CRC conta com uma equipe com oito 

colaboradores, exclusivos para desenvolver os trabalhos de seleção e 

prensa dos resíduos. Depois de recolher, separar e prensar os materiais 

na sequência eles são destinados para comercialização como matéria 

prima às indústrias que fazem o processo de reciclagem. Os produtos 

recicláveis têm os mais diversos os tipos são: papéis, papelão, plásticos 

(PET, PEAD, PEBD, PVC, PP, OS, entre outros), botas de borracha, luvas 

descartáveis, que acumulam um média mensal de 50 toneladas de ma-

teriais que têm a sua destinação correta e que não serão descartadas 

no meio ambiente.

Todos os anos no Show Rural eles coletavam e reciclavam todos os ma-

teriais, este ano a separação e a prensa dos produtos foi realizada em 

um espaço dentro da feira, para que o visitante pudesse visualizar o 

trabalho. O Projeto foi intensifi cado, na coleta seletiva, desde o perío-

do da montagem, durante a feira e na desmontagem. Este ano 14 co-

laboradores trabalharam na separação do lixo e 300 lixeiros em toda 

extensão do parque. Os materiais coletados foram separados por tipos 

de resíduo, veja a classifi cação e um comparativo entre os anos de 2015 

e 2016. 

Todos os meses o Projeto Reciclo envia em média 60 toneladas de plás-

tico, papel, metal e outro materiais. Com a implantação do Reciclo, os 

benefícios vieram, como por exemplo, uma melhor organização nos 

pontos de geração e armazenagem dos resíduos nas indústrias e uni-

dades da Coopavel; o valor agregado nos materiais; geração de novos 

empregos; aumento de aproximadamente 50% no valor agregado aos 

materiais pois com a implantação do programa sem separação, pren-

sagem o valor de mercado era menor, além da educação ambiental dos 

colaboradores.

O projeto visa ainda ampliar a iniciativa do programa para toda a co-

munidade envolvida, despertando nos trabalhadores, associados e 

toda a população, da consciência sobre a importância do processo de 

reciclagem de resíduos, promovendo a educação ambiental, transfor-

mando em uma ação na família de cada profi ssional que trabalha na 

Coopavel, o que contribuir para diminuir o volume de resíduos levado 

para os aterros sanitários ou dando outro destino inadequado agra-

vando a poluição do ar, do solo e dos rios. ∏

 Programa Revolucionar oferece 
treinamento de alta performance para 
os profi ssionais da cooperativa

 Projeto Reciclo é ampliado 
durante o Show Rural Coopavel

Texto: Claudia Daiane Reinke

Texto: Claudia Daiane Reinke

tiPo dE rESÍduoS
ano

2015 2016

Materiais separados e enviados para 
as indústrias de Reciclagem (plásticos, 

papéis, metais)
28.040 Kg 24.135 Kg

Materiais enviados para aterro industrial 
(Classe II – Resíduos não recicláveis - 

rejeitos)
13.200 Kg 9.600 Kg

Resíduos de madeiras (Reaproveitados 
nas Fornalhas para geração de energia 

térmica)
28.200 Kg 33.400 Kg

Resíduos Orgânicos – refeitório 
(Reutilizados em processos de 

compostagem)
17.200 Kg 13.020 Kg

“Implementar ações junto com a equipe 
técnica e comercial da Coopavel visando 
ampliar a oferta de produtos e serviços 
disponíveis aos Cooperados, bem como 
promover o desenvolvimento da equipe 
com foco no processo de evolução contínua 
em relação aos índices de produtividade

”– crosara



REVISTA COOPAVEL26 REVISTA COOPAVEL 27

rEVolucionar mulhEr

Segundo ele é isso que mantém a Coopavel no mercado como uma em-

presa moderna do agronegócio, com visão de aperfeiçoar de forma 

continua os seus profissionais, sempre com foco na satisfação e nos 

resultados dos seus clientes. 

Segundo Palaoro os resultados já estão aparecendo, os profissionais de 

vendas foram treinados, acompanhados, avaliado e agora reconheci-

dos pelo trabalho que desempenharam. 

Para o Diretor Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, mudar a mentali-

dade significa mudar estruturas, por isso, o Programa Revolucionar, 

é uma quebra de paradigmas, onde a avaliação é para a equipe e para 

cada pessoa, fazer parte deste audacioso projeto, é estar disposto à 

mudança. E é com este intuito que a Coopavel valoriza os seus colabo-

radores pelo compromisso com a organização e com os clientes. “Uma 

cooperativa para ser líder além dos investimentos também precisa de 

meta de resultados. A expansão necessita de eficácia operacional e de 

um programa focado e claramente articulado, com metas desafiadoras 

a serem alcançadas com modelo de negócios sistematicamente vincu-

lados a resultados financeiros e com indicadores de alavancagem que 

precisam ser monitorados para garantirem o cumprimento das metas 

de crescimento e de resultado”, finalizou o Presidente, Dilvo.           

A avaliação de performance do programa Revolucionar, ocorre através 

de indicadores estratégicos. A proposta de utilização de indicadores é 

de que eles sejam reflexos da organização como um todo, apontando 

onde está a direção estratégica que deve seguir. ∏“O Programa Revolucionar é feito por 
pessoas e para pessoas. O nosso foco é 
crescer, e em 2016 também tivemos um 
mercado ainda mais desafiador, utilizamos 
as ferramentas deste programa ao nosso 
favor. Nós implantamos o programa 
revolucionar com parâmetros de gestão, 
com objetivo de melhorar a nossa 
participação com os nossos clientes, tanto 
na venda de insumos agrícolas, pecuários 
e na participação na recepção de soja, 
milho e trigo.  Tudo isso para proporcionar 
a satisfação de nossos clientes

”– Palaoro

“Estes indicadores, são atualizados 
e acompanhados através de uma 
ferramenta de Businnes Intelligence 
(BI), implantada pela área de TI - 
Tecnologia da Informação da Coopavel. 
O BI é uma forma de gerenciamento de 
negócios onde ferramentas tecnológicas 
e métodos se combinam para geração 
de informações chaves para propiciar 
uma melhor administração, com maior 
desempenho e lucratividade. Essas 
informações são atualizadas todos os 
dias e os profissionais que fazem parte 
do programa Revolucionar acompanham 
seus números através de painéis do BI

”– noeli Viesseli, analista de Sistemas da coopavel

Programa 
aposta na 
participação 
efetiva da 
mulher no 
campo

Texto: Claudia Daiane Reinke

O programa de Mulheres Cooperativistas 

Coopavel tem como objetivo resgatar a au-

toestima feminina e a valorizar a atuação das 

mulheres no agronegócio. Além disso, traba-

lha no desenvolvimento dos aspectos psico-

lógicos e emocionais, para que elas exerçam 

da melhor forma a liderança no meio rural. 

O projeto foi criado em 2010 para fortalecer 

os laços e a participação das esposas, filhas, 

noras de associados da Coopavel, com a coo-

perativa e também ampliar a contribuição da 

mulher nas decisões dos trabalhos no campo.

Para a associada Marinete Valério Bini, antes 

de conhecer e participar do projeto que a Coo-

pavel realiza com as mulheres, ela simples-

mente ia até a filial apenas para acompanhar 

o marido, não descia do carro, ficava esperan-

do ele voltar. 

Fazer com que o público feminino resgate seu 

valor, quer seja como pessoa ou como profis-

sional, é a função do grupo de Mulheres Coo-

perativistas da Coopavel. Instigar a reflexão 

das mulheres sobre a importância do seu pa-

pel dentro da família, nas atividades do cam-

po e na cooperativa.  

Um dos grandes exemplos de força do públi-

co feminino é no Show Rural Coopavel onde a 

participação delas vêm crescendo a cada ano. 

Em 2016, a Coopavel trouxe as caravanas com 

mais de 1.600 mulheres, das 26 filiais da área 

de atuação da cooperativa. O trabalho é coor-

denado pela Unicoop, Universidade Coopavel, 

que há seis anos faz esta ação com as esposas 

e as filhas dos associados, que são recebidas 

pela coordenação do evento, participam de 

uma palestra com um palestrante de renome 

e depois visitam os expositores do Show Ru-

ral. 

Faz quatro anos que a Siloti organiza a excur-

são feminina com as esposas dos produtores 

rurais, clientes da empresa. Elas viajam em 

dois ônibus, da cidade de Assis Chateaubriand 

(PR), para visitar a maior feira do agronegócio 

brasileiro em Cascavel (PR).  Segundo Eliane 

Aparecida Geraldo, coordenadora da cara-

vana, a visita das mulheres no Show Rural, 

é fundamental para difundir as tecnologias 

através de uma melhor interação na proprie-

dade. “O diálogo se torna muito mais fácil e é 

possível auxiliar os esposos em algumas to-

madas de decisões. Por esse motivo a inserção 

da mulher no agronegócio é fundamental”, 

enfatiza Eliane Geraldo.

Outra atividade que a Coopavel desenvolve é 

a Cooperação e o Desenvolvimento na famí-

lia, que visa promover e fortalecer a coope-

ração no ambiente familiar dos cooperados, 

dos familiares e da comunidade. Através dos 

cursos, palestras e atividades complemen-

tares os participantes apreendem a desen-

volver as práticas de cooperação, de diálogo, 

de crescimento pessoal, de autocuidado, de 

auto-observação e da interpretação de si mes-

mo dentro da família. Todas as atividades 

desenvolvidas pela Coopavel têm procurado 

melhorar a qualidade de vida dos associados 

e de suas famílias, uma boa convivência entre 

os indivíduos melhora o ambiente, deixa as 

pessoas mais felizes. ∏

os treinamentos, palestras e 
participação em eventos são 
voltados para o desenvolvimento 
e realizadas para garantir o 
bom relacionamento familiar

“Eu ajudava o meu marido 
Minha vida mudou. Antes 
dos cursos da Coopavel 
eu não saía de casa, me 
limitava em fazer os 
serviços domésticos, não 
participava da rotina 
da propriedade. Hoje 
participo de tudo, eu dou 
minha opinião e as minhas 
sugestões, eu me interesso 
pelo é nosso. Minha grande 
alegria é participar dos 
cursos, voltar para casa e 
aplicar o que aprendi

”– maria madalena Valente, associada da 

coopavel
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acontEcEu acontEcEu

Coopavel recebe irmãos da Ordem da 
Congregação Arautos do Evangelho

Coopavel realiza ações para melhorar a 
qualidade de vida dos profissionais

A Coopavel recebeu os irmãos José Joaquim e Weslei, ambos da Ordem 

da Congregação Arautos do Evangelho. Residindo em São Paulo esta-

vam em missão na reunião de Cascavel (PR) com o objetivo de divulgar 

o trabalho e uma obra escrita pelo fundador da Ordem, o Monsenhor 

João Scognamiglio Cla Dias.

Pela representatividade da Coopavel na região, eles passaram para 

fazer uma oração e para tornarem as obras conhecidas. Além da coo-

perativa outras empresas, instituições de ensino e cidades também 

foram visitadas.

A congregação é composta por jovens e está presente em 78 países, 

seus membros de vida consagrada praticam o celibato com dedica-

ção integralmente ao apostolado, vivendo em casas destinadas espe-

cificamente para rapazes ou para moças, os quais alternam a vida de 

recolhimento, estudo e oração com atividades de evangelização nas 

dioceses e paróquias, dando especial ênfase à formação da juventude.

Embora não professem votos e se conservem no estado leigo, com ex-

ceção feita por alguns que abraçam as vias do sacerdócio, os Arautos 

do Evangelho procuram praticar em toda a sua pureza fascinante os 

conselhos evangélicos.

Vivem normalmente em comunidade, masculinas ou femininas, em 

locais de caridade fraterna e de disciplina com uma vida intensa de 

oração e estudo, seguindo a sapiencial diretriz do Papa João Paulo II:

“a formação dos fiéis leigos tem como objetivo fundamental 

a descoberta cada vez mais clara da própria vocação e a 

disponibilidade cada vez maior para vivê-la no cumprimento da 

própria missão” (christifidelis laici, 58).

A origem do movimento de qualidade de vida 

no trabalho começou em 1950, com o surgi-

mento da abordagem sócio técnica. Somente 

na década de 60, tomaram impulsos inicia-

tivas de cientistas sociais, líderes sindicais, 

empresários e governantes, na busca de me-

lhores formas de organizar o trabalho a fim 

de minimizar os efeitos negativos do emprego 

na saúde e bem-estar geral dos trabalhadores.

Com foco na qualidade de vida dos seus co-

laboradores, a Coopavel, através do depar-

tamento de Recursos Humanos e do setor de 

saúde ocupacional da cooperativa, realiza 

constantemente ações que visam a prevenção 

e o esclarecimento sobre questões de saúde 

mundial. Vejam alguns dos encontros reali-

zados durante todo o ano de 2016. Os grupos 

envolvem profissionais de várias competên-

cias para auxiliar nos mais diversos assuntos 

e são tratados durante esses encontros.

Com o Grupo de Gestantes atua uma equipe 

multiprofissional com enfermeiras, psicólo-

ga, nutricionista e fisioterapeuta. Na Saúde da 

Mulher através de uma parceria com os aca-

dêmicos do curso de enfermagem da Unipar, 

realizam o Papanicolau, exame que previne o 

câncer de colo útero. Ainda a clínica de olhos 

Dr. Romeu Tolentino, através da Dra. Flavia 

Nagel fez palestras com objetivo prevenir 

possíveis doenças.

 Durante a realização da SIPAT é feita a imu-

nização com vacinas contra tétano, febre 

amarela e hepatites.

Em 2016 no mês de agosto, que é dedicado a 

saúde do homem, no Agosto Azul, Dr Fabrisio 

Barbosa, da Acesso Saúde e o Prof. da Unipar 

o Dr. Rafael Saad, conversaram com o colabo-

radores sobre o Câncer de Próstata.

No mês de outubro que é dedicado a saúde da 

mulher, o Outubro Rosa, mês de luta contra o 

Câncer de Mama, os alunos do CENAP, reali-

zaram abordagens e orientações a sobre o 

câncer de mama.

No dia 1º de Dezembro é o Dia Mundial de 

Luta contra Aids, em parceria com a Unimed 

Cascavel, o CEDIP - Centro Especializado de 

Doenças Infecto Parasitárias e a Enfermaria 

da Coopavel realizaram palestras educativas 

sobre o tema AIDS e DST’s.∏
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.10.2016 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

cÓdigo / diScriminaÇÃo
ValorES Em 
rEaiS

cÓdigo / diScriminaÇÃo
ValorES Em 
rEaiS

1.0.0.00.0   atiVo circulantE E rEal. a longo PraZo   177.557.269,06 
4.0.0.00.0    PaSSiVo circulantE/EXigÍVEl a longo 
PraZo

  120.963.106,29 

1.1.0.00.0   diSPoniBilidadE   1.887.225,97 4.1.0.00.0    dEPÓSitoS   78.816.187,85 

                              110 -   disponibilidade   1.887.225,97                               411 -    depósitos a Vista   12.822.422,21 

1.1.3.00.0   tituloS E ValorES moBiliárioS   49.636.184,73                               414 -    depósitos a Prazo   65.993.765,64 

                              131 -   carteira Própria   49.636.184,73 4.1.5.00.0    rElaÇÕES intErdEPEndEnciaS   613.262,72 

1.1.6.00.0   oPEraÇÕES dE crédito   125.054.972,71                               451 -    recursos em trânsito de terceiros   613.262,72 

                              161 -   operações de crédito Setor Privado   131.327.032,80 4.1.6.00.0    oBrig.Por rEPaS. do PaÍS-inStit.oFiciaiS   31.015.831,73 

                              169 -   operações de crédito em liquidação   (6.272.060,09)                               468 -    Banco do Brasil   20.684.793,68 

1.1.8.00.0    outroS créditoS   597.188,77                               470 -    caixa Economica Federal   7.617.989,18 

                              180 -   diversos   597.188,77                               472 -    outras instituições   2.713.048,87 

1.1.9.00.0    outroS ValorES E BEnS   381.696,88 4.1.9.00.0    outraS oBrigaÇÕES   10.517.823,99 

                              194 -   outros Valores e Bens   381.696,88                               493 -    Sociais e Estatutárias   2.833.100,01 

1.1.0.00.0    PErmanEntE   273.244,08                               494 -    Fiscais e Previdenciárias   1.881.887,42 

        1.3.2.00.0    imoBiliZado dE uSo   273.244,08                               503 -    diversas   5.802.836,56 

                               324 - outras imobilizações de uso   813.193,80 6.1.0.00.0    PatrimÔnio lÍQuido   55.045.474,56 

                               329 - (depreciações acumuladas)   (539.949,72)                               611 -    capital Social   20.570.405,49 

                              611  -  (-) capital a realizar   (2.609,00)

                              615 -    Fundo de reserva   30.839.549,17 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   3.638.128,90 

7.0.0.00.0    contaS dE rESultado   1.821.932,29 

         7.1.0.00.0   receitas operacionais   10.896.375,46 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (9.074.443,17)

total do atiVo   177.830.513,14 total do PaSSiVo   177.830.513,14  

NOTAS EXPLICATIVAS

01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de outubro de 2016.
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