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Coopavel dá mais
valor à vida e
à produção
A Coopavel lançou campanha
inédita que valoriza a vida, a
produção e o meio ambiente.
Alimentando o Brasil com
Segurança é o nome de ação
que vai até 30 de novembro nas
28 unidades da cooperativa.
A campanha recebe alimentos
em troca de equipamentos de
proteção individual e luvas
usadas em pulverizações

Dicas simples disseminam
a direção defensiva

Agricultora de Três Barras
dá dicas sobre a avicultura

Coopavel leva informações
sobre campo e cidade à escola

Ativum

®

TECNOLOGIA MÚLTIPLA
PARA ELIMINAR A FERRUGEM
E OUTRAS IMPORTANTES
DOENÇAS DA LAVOURA.
Resultados Ativum®
Média padrão fazenda

69,6 sc/ha
+3,2 sc/ha

Média Ativum e Orkestra SC
®

®

72,8 sc/ha

Fonte: Média de 5 ensaios (Fundação Chapadão, Agrodinâmica, FMT, FAPA e Phytus).

Inovação que proporciona
os maiores benefícios.
• Alta performance no controle da ferrugem-asiática.
• Efetivo em várias fases da cultura.
• Ferramenta inovadora no manejo de resistência
(três ingredientes ativos).

Conheça as
soluções BASF
para o manejo
completo da soja.

0800 0192 500
facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagrobasf.com.br

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente
as doses recomendadas. Descarte corretamente
as embalagens e restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle do programa do Manejo
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis
e apropriados. Registro MAPA: Ativum® nº 11216
e Orkestra® SC nº 08813
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Administração (manhã/noite)

Engenharia Mecânica (noite)

Agronomia (manhã/noite)

Fisioterapia (manhã/noite)

Análise e Des. de Sistemas - TADS

(noite)

Fotograﬁa (noite)

Arquitetura e Urbanismo (manhã/noite)

Gastronomia (manhã/noite)

Biomedicina (manhã/noite)

Gestão Comercial (noite)

Ciências Contábeis (noite)

Jornalismo (noite)

Design Gráﬁco (noite)

Medicina Veterinária (manhã/noite)

Direito (manhã/noite)

Nutrição (manhã/noite)

Educação Física (manhã/noite)

Pedagogia (noite)

Engenharia Civil (noite)

Publicidade e Propaganda (noite)

Engenharia de Produção (noite)

Recursos Humanos (noite)

Administração

Gestão Comercial

Logística

Processos Gerenciais

Ciências Contábeis

Gestão Financeira

Pedagogia

Recursos Humanos
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Mensagem do Papa

As mais belas
frases de Francisco

O Papa Francisco e suas frases inspiradas por Deus nos fazem pensar no
verdadeiro sentido da Fé Cristã. Confira
aqui uma seleção de 18 das mais lindas
mensagens ditas pelo santo padre:
1. Deus dá as batalhas mais difíceis
aos seus melhores soldados.
2. Os milagres existem, mas é necessária a oração. Uma oração corajosa que
luta, que persevera, não uma oração de
circunstância.
3. Um cristão nunca pode andar chateado nem triste. Quem ama Cristo é
uma pessoa cheia de alegria e que irradia alegria.
4. Estamos irritados com alguém? Rezemos por essa pessoa. Isto é amor cristão.
5. Deus nos ama. Não devemos ter
medo de amá-lo. A fé se professa com a

boca e com o coração, com a palavra e
com o amor.
6. Se nos comportarmos como filhos
de Deus, sentindo-nos amados por Ele, a
nossa vida será nova, cheia de serenidade e de alegria.
7. O dinheiro tem que servir, não governar.
8. A nossa vida está verdadeiramente
animada por Deus? Quantas coisas anteponho a Deus, em cada dia?
9. Sempre que possível, dê um sorriso
a um estranho na rua. Pode ser o único
gesto de amor que ele verá no dia.
10. Jesus não é somente um amigo.
É um mestre de verdade e de vida, que
revela o caminho para alcançar a felicidade.
11. Não se pode viver como cristão
fora desta rocha que é Cristo. Cristo dá-nos solidez e firmeza, mas também alegria e serenidade.
12. Como seria belo se cada um de vós
pudesse, ao fim do dia, dizer: hoje realizei um gesto de amor pelos outros!
13. Se nos comportarmos como filhos
de Deus, sentindo-nos amados por Ele, a
nossa vida será nova, cheia de serenidade e de alegria.
14. Não deixe que ninguém tire a sua
esperança.
15. A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda
a humanidade.
16. Não se pode viver sem os amigos,
eles são importantes!
17. Deus não cansa de perdoar…nós é
que cansamos de pedir perdão.
18. Para um cristão, a vida não é resultado de puro acaso, mas fruto de uma
chamada e de um amor pessoal. ■
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4.0

Palavra do Presidente

Agricultura
Os nossos hábitos alimentares e a nossa
vida são consequências de integrações com o

Dilvo Grolli
Presidente do
Conselho de
Administração da
Coopavel

afeta todas as coisas, independentemente do
que sejam e de onde estejam.

ambiente das megacidades e das tecnologias

A mudança é uma certeza também para

e com grandes computadores que armaze-

o agronegócio e a todos que dele, de uma

nam dados e alternativas de soluções a de-

maneira ou outra, fazem parte. A agricultu-

safios. Esse ambiente nos dá mais recursos

ra, há cerca de 40 mil anos, deu ao homem

materiais e vida mais longa.

a possibilidade de escolher entre a vida nô-

É possível contar nos dedos de apenas

made e a chance de se estabelecer e de criar

uma das mãos as poucas certezas que exis-

as primeiras células sociais que, mais tarde,

tem e que historicamente acompanham a

dariam origem às cidades. O extrativismo ce-

humanidade. Quero me prender a somente

deu lugar à produção de alimentos. As longas

uma delas, a mudança. É o mudar que abas-

jornadas foram substituídas pela comodida-

tece o movimento que transforma, impacta e

de de uma técnica revolucionária.
O milagre seu deu quando o homem percebeu que lançada na terra a semente germina, cresce e dá frutos. A agricultura, para os
que a dominavam, acabou com a escassez e
com a angústia de uma jornada que se era
de fartura poderia ser também de dúvidas e
frustrações. A partir de então, a agricultura
sempre foi um dos alicerces de novas tecnologias, porque o desafio de produzir mais e
melhor virou necessidade para atender a
demanda de cidades cada vez maiores e com
mais bocas para alimentar.
A era da tecnologia traz um novo salto à
agricultura, um dos pilares mais vigorosos de
uma enorme cadeia produtiva que passou há
alguns anos a ser chamada de agronegócio. A
sofisticação e as novidades são responsáveis
por safras cada vez mais amplas, por produtividades surpreendentemente maiores e por
avanços que fazem a semente germinar mesmo em ambientes hostis e improváveis. É a
tecnologia que faz com que a falta de água,
o ataque de pragas e invasoras e a oscilação
do clima sejam corajosa e eficientemente enfrentadas.
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Palavra do Presidente
O saber tecnológico aliado à aptidão do agri-

E o desafio de entender esse novo ambiente

cultor fez da agricultura um dos negócios mais

de produção não é só nosso, mas de todo o Bra-

bem-sucedidos da história, responsável por mi-

sil justamente para que ele se mantenha como

lhões de empregos e por movimentar mais de

um dos grandes protagonistas da produção e da

R$ 20 trilhões por ano no mundo. No entanto, o

exportação agropecuária. Por isso, além do fun-

cenário que é de grandes oportunidades é tam-

damental papel que já cumprem cooperativas,

bém de desafios. As novas ferramentas estão aí

institutos de pesquisa e indústrias, o governo

e contribuirão para o agricultor produzir nos

também precisa fazer a sua parte e ajudar a pre-

próximos dez anos o dobro no mesmo pedaço

parar o País para esse determinante momento da

de terra. Porém, ele deve estar preparado para

vida mundial.

entender na essência o significado da Agricul-

A boa notícia é que jamais foi tão fácil como

tura 4.0. De como a análise estatística dos mais

agora se informar e se manter conectado sobre ino-

diversos dados e comportamentos e de como a

vações tecnológicas e novidades, e também sobre

precisão deve ser empregada para potencializar

novas estruturas organizacionais essenciais para o

resultados, reduzir custos e melhorar a qualida-

campo e para desenvolver os segmentos do agro-

de do se produz.

negócio. Um deles é o Show Rural Coopavel, que de

A Agricultura 4.0, dos drones, dos sensores e

4 a 8 de fevereiro de 2019 chegará à sua 31ª edição.

até das impressoras 3D, bate à porta de cada um

O Show Rural Coopavel é uma universidade a céu

dos que tiram do agronegócio o seu sustento. Te-

aberto, uma estrutura cuidadosamente preparada

nho mais uma convicção para apresentar aqui,

para aproximar todos os que orbitam essa cadeia do

de que a era da Agricultura 4.0. é um caminho

que há de melhor, de mais prático e de mais eficien-

sem volta, uma tendência irreversível e que já

te para que as produções do campo sejam cada vez

promove alterações substanciais no mundo dos

mais exuberantes e prósperas, garantindo força à

inventos que dominávamos até agora.

concorrência e à competitividade mundial. ■

calcário de conchas
www.cysy.com.br
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UPL

Diálogo e contato
com as bases
O gerente Sênior de Negócios Industriais

• A empresa

da UPL, Giuliano Argenta Scalabrin, percorre

Oficialmente constituída em 1969, a empresa

regiões do Brasil para conhecer e se apresen-

de capital indiano UPL realiza atividades atual-

tar a líderes de empresas do agronegócio. Dias

mente em 124 países e conta com 28 centros tec-

atrás, ele esteve em Cascavel para encontro

nológicos que desenvolvem produtos de elevada

com o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

qualidade a um mercado dos mais exigentes.

Em recente encontro na Coopavel, em Cascavel, Jairo, Dilvo, Giuliano, José Geraldo e Jeomar Trivilin
Giuliano esteve na sede da cooperativa

Em apenas 11 anos, a UPL confirmou 28

acompanhado de dois colaboradores da UPL,

aquisições, fazendo dela uma das dez maiores

Jairo Bacaltcuk (RTV) e José Geraldo Zaparoli

empresas do mundo na área de agroquímicos.

Vieira (RTV). Na conversa com Dilvo, o gerente

São, segundo a direção da empresa, investi-

informou sobre a atuação da empresa no Bra-

mentos contínuos que fomentam a diferenciação

sil e de projetos para que ela fortaleça ainda

a partir de novas formulações, produtos e combi-

mais sua presença em território nacional.

nações inovadoras cada vez menos agressivas ao

Dilvo agradeceu a visita e disse que a Coopavel e a UPL são parceiras importantes, que

O trabalho global da UPL originou a missão

atuam com a finalidade de melhorar progressi-

de proteger e nutrir lavouras de soja, milho, al-

vamente os resultados do campo e do agrone-

godão, café, cana-de-açúcar, arroz, pastagem,

gócio, cadeia responsável por mais de 30% do

hortifrúti e citros no Brasil. Esse é um desafio dia-

PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. A visita

riamente perseguido pela empresa que já está há

de Giuliano, Jairo e José Geraldo foi acompa-

dez anos atuando em um dos principais celei-

nhada também pelo vice-presidente da Cooperativa, Jeomar Trivilin.
8
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meio ambiente e à saúde das pessoas.

ros de grãos do planeta. ■

Artigo

Quatro temas que assolam
o agronegócio brasileiro
Os temas que assolam o agronegócio deixam suas lideranças ocupadas,
vociferantes e repetitivas. São os mesmos temas que se repetem por anos,
tomando em um momento ou outro
uma dimensão mais dramática e mais
mediática. Aqui vão os quatro eternos
e incomodantes temas do agronegócio
que sempre se repetem:
Venenos, agrotóxicos, defensivos ou
que nome você queira dar – a questão
da ciência e tecnologia;
O tema das terras no Brasil, os problemas com invasões, assentamentos,
índios, cartórios e registros de terras –
a ilegalidade reinante;
O meio ambiente, esse mesmo,
com o Brasil tendo 66% de seu território preservado; todo dia tem alguém
querendo criar uma reserva nova ou
atacar o assunto: as queimadas e o desmatamento ilegal;
Logística, dos custos no Brasil, da
burocracia, da infraestrutura, dos portos e bagunça tributária.
Esses grandes assuntos vemos presentes e permanentes sob distintas
formas de abordagem ao longo das últimas décadas. Então, está na hora de
criarmos um conselho de autorregulamentação do agro nacional e comitê de
ética, o Conaae.
A partir desse conselho, não deverá se esperar mais por governo nem
por elementos alienígenas. O próprio
setor deve propor suas autorregulamentações, criar seu comitê de ética e
ali oferecer para a sociedade as linhas
perante a tecnologia, o que é preciso
ser feito sobre os recursos genéticos
do País, os químicos, os agrotóxicos e
o uso.

José Luiz Tejon
Megido

Nesse conselho se definirá as boas
práticas ambientais, e cabe em seu
comitê de ética avaliar, julgar e punir
agentes do agro que não estejam em
consonância com a própria autorregulamentação.
Que os legisladores sigam esse conselho ao invés do setor ficar refém do
governo e da própria legislação, onde
o lobby e as bancadas acabam virando
torcidas organizadas de apaixonados
versus detratores.
O setor publicitário na década de
80 criou o Conar, o Conselho Nacional
de Autorregulamentação Publicitária,
e para isso integrou representantes da
mídia, dos anunciantes e das agências
de propaganda.
O objetivo era esse mesmo, antecipar, antever e proteger o segmento de
investidas externas desprovidas de conhecimentos sobre a comunicação e a
livre iniciativa.
O agronegócio precisa – antes de
ser julgado, antes de ser atacado e antes das suas próprias lideranças vociferarem a cada dia, a cada semana –, de
um conselho integrando os segmentos
que o compõe, convocando órgãos de
apoio como o capitalismo consciente,
por exemplo, doutores em ética e governança.
Se não nos autoliderarmos, alguém
fará, e pode não ser nada sensato e inteligente o que disso advirá. ■

José Luiz Tejon Megido é Conselheiro
Fiscal do Conselho Científico AgroSustentável e dirige o Núcleo de
Agronegócio da ESPM

R E VISTA COOPAVE L

9

Aplicação Segura

Campanha
troca EPIs por
alimentos

mo sete mil quilos de alimentos. Cada kit de EPI (são

Coopavel e Ihara esperam conseguir
volume acima de sete mil quilos de
alimentos por equipamentos de
proteção individual e luvas nitrílicas

Para que a troca se confirme, o produtor rural preci-

800 no total) vai ser fornecido em troca de no mínimo
cinco quilos de comida. São recebidos arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, farinha de mandioca, açúcar, óleo
de soja, café, sal, macarrão, entre outros itens. Três mil
pares de luvas também estão disponíveis nas unidades da cooperativa.
sará preencher um breve documento de intenção de
uso dos equipamentos. “Produzir alimentos saudáveis
depende da conscientização do agricultor e também
dos consumidores”, de acordo com o autor do projeto. Conforme Andrei Mori, que também é agrônomo,

A tecnologia é uma das aliadas do homem para

produzir alimentos com o máximo de segurança é

enfrentar um desafio que em outras épocas poderia

uma obrigação do produtor rural, que deve ser ampa-

parecer inalcançável. Somente com o auxílio de

rado por boas práticas agrícolas e recomendações téc-

técnicas avançadas de cultivo é possível fazer frente

nicas feitas por profissionais altamente capacitados. A

à crescente demanda mundial por alimentos. É

troca dos kits por alimentos ocorre desde o dia 10 de

pensando nisso que a Coopavel e a multinacional

setembro. A campanha seguirá até 30 de novembro.

Ihara acabam de lançar o projeto Alimentando o
Brasil com Segurança.

Cuidados
A Coopavel e a Ihara são duas das empresas que in-

A concepção da parceria foi detalhada pelo idealiza-

tegram a cadeia do agronegócio, uma das atividades de

dor da ação, Andrei Mori, em recente encontro com

maior importância e impacto na economia mundial de

agrônomos da cooperativa. O objetivo central do pro-

todos os tempos. A cadeia que move o setor gera o equi-

jeto é a troca, nas filiais da Coopavel, de EPIs (Equipa-

valente a R$ 20 trilhões em riquezas por ano e dá em-

mentos de Proteção Individual) e luvas nitrílicas por

prego a milhões de pessoas. Para alimentar população

alimentos não perecíveis. Toda comida recebida vai

estimada em quase dez bilhões em 2050, o setor agrícola

ser destinada a instituições filantrópicas. “Cada uma

precisará ampliar a sua produção substancialmente. E

das 28 unidades da cooperativa vai escolher quem de-

para fazer frente a números tão imponentes é impres-

verá receber os alimentos conseguidos em troca dos

cindível utilizar o melhor da tecnologia com eficiência e

EPIs e das luvas”, informa Andrei.

cuidado, a exemplo dos agroquímicos.

Na apresentação do projeto à equipe técnica da Coopavel, Andrei informou que o Alimentando o Brasil
com Segurança é a primeira de uma série de atividades de orientação que passam a ser desenvolvidas estimulando o correto uso de defensivos agrícolas, bem
como dos equipamentos de proteção ao aplicador. “A
adoção de procedimentos rigorosos de aplicação de
agroquímicos combate desperdícios, preserva o meio
ambiente e protege a saúde do agricultor/aplicador”,
informa Andrei.
Intenção de uso
No encontro com os agrônomos, o técnico da Gerência
de filiais da Coopavel informou também que a meta
da campanha é conseguir a arrecadação de no míni10
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Apresentação do projeto foi feita em recente
encontro com engenheiros agrônomos da
cooperativa

Aplicação Segura
Aplicação segura

7,5 bilhões é a soma atual
de habitantes no mundo

Os principais EPIs utilizados para a aplicação

Luvas - De borracha nitrílica ou de látex natural
Respiradores - Descartáveis ou de baixa manutenção que deve estar sempre limpo
Viseira Facial - Protege os olhos e o rosto.
Deve ser transparente e não pode ficar em
contato com o rosto para evitar que fique

9,5 bilhões é a expectativa
de habitantes em 2050
208 milhões é a população
brasileira, um dos maiores
celeiros e exportadores de
alimentos da atualidade

Um desafio para
as crianças

embaçado
1. Como é o nome da campanha lançada
Jaleco e calças hidro-repelentes - É feita

pela Coopavel e Ihara?

com tecido de algodão tratado. O pano não
fica molhado facilmente e não absorve o pro-

2. O que são EPIs e para que servem?

duto
3. Quantos Equipamentos de Proteção
Boné ou Touca Árabe - Protege a cabeça e o

Individual e luvas nitrílicas a campanha

pescoço

vai fornecer?

Avental - Aumenta a proteção contra respin-

4. Quem vai receber os alimentos

gos ou possíveis vazamentos

conseguidos nas 28 unidades da
Cooopavel?

Botas impermeáveis - Protegem os pés. Deve
ser impermeável de cano longo resistente e

do tamanho certo para os pés do aplicador. ■

5. Por que campanhas como essa são
importantes?

*Respostas estão no texto que fala sobre o projeto, na página anterior

de defensivos agrícolas são:
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Pulverização

Cuidados simples ao
pulverizar reduzem
custos e diminuem riscos

Agrônomos que receberam informações sobre o correto uso de equipamentos de pulverização

Engenheiros agrônomos da Coopavel
participaram recentemente de um treinamento sobre tecnologias de aplicação e
manutenção de equipamentos de pulverização. Os conteúdos foram repassados
por profissionais especialistas de empresas
parceiras da cooperativa.
Durante o curso, o corpo técnico teve
a oportunidade de se aprofundar em assuntos ligados à utilização de produtos
químicos visando a menor perda de substâncias, maior conscientização do aplicador e estímulo à prática de hábitos simples
e indispensáveis para a segurança do procedimento.
Quanto mais informações o aplicador
tiver, melhor o processo ocorrerá e mais
vantagens serão garantidas ao produtor,
ao agronegócio e ao meio ambiente. A cuidadosa e eficiente aplicação coloca a gota
do produto exatamente no alvo desejado e
evita repetições desnecessárias. Há estudos
que apontam que a adoção das técnicas e
12
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Uma das etapas práticas foi a avaliação da
pontas de pulverização

Pulverização
das medidas certas trazem economia de até

Dicas para pulverização segura e

30% na compra de produtos agroquímicos.

eficiente

Intensificar
A Coopavel passa a intensificar trabalhos de orientação aos seus técnicos

• 1. Consulte um engenheiro
agrônomo para verificar a
necessidade de aplicação

quanto aos cuidados que precisam ser observados para ajustar os equipamentos de
pulverização antes que sejam levados a
campo. Também passam a ser alvos desse
trabalho o proprietário rural e o aplicador. O uso na quantidade e do jeito certo
tem outro benefício fundamental em todo
o processo, que é a preservação do meio
ambiente e da saúde de pessoas e de animais.
Nos treinamentos organizados pela
Coopavel, os participantes são orientados
também sobre o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI), como luvas,
macacão, boné ou touca árabe, óculos ou
viseira, máscara, botas impermeáveis e
avental. Tudo para que os procedimentos
sejam absolutamente seguros.

Teste de níveis de cobertura para diferentes
pontas de pulverização

• 2. Manutenção e regulagem
do pulverizador
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Avaliação na localização das mangueiras
Avaliação do estado dos antigotejadores
Avaliação do estado das proteções das
partes móveis
Avaliação da presença de vazamentos
Avaliação do manômetro
Avaliação dos erros no espaçamento
entre pontas de pulverização
Avaliação do tipo de ponta de
pulverização e seu estado
Verificação dos filtros de linha e de
sucção
Limpeza do tanque após a aplicação,

evitando resíduos na aplicação seguinte ■

Ajustes permitem tornar processo de aplicação mais eficiente e ainda
gerar economia ao agricultor

R E VISTA COOPAVE L
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Brasil/Japão

O retorno
depois de
quatro anos
Diretores da Coopavel e amigos fize-

nal e como pessoa”, diz Takahiro Sako.
No Brasil, ele afirma ter aprendido a conhecer um pouco da cultura e do companheirismo de pessoas boas e dedicadas.
“Também passei a apreciar a boa mesa e
o papel que o futebol tem na construção
de amizades enriquecedoras. Com certeza, vou voltar um dia”.

ram há poucos dias uma despedida especial para o presidente por quatro anos da

O início em Kobe

Kanematsu América do Sul, Takahiro Sako,
que acaba de retornar à sua terra natal. Em

A Kanematsu foi fundada por Fusajiro

2014 ele deixou o Japão com a missão de

Kanematsu na cidade de Kobe, em 1889. Em

ajudar a consolidar e ampliar os negócios

1918, com o crescimento do negócio a compa-

da empresa no outro lado do mundo.

nhia foi reorganizada e passou a se chamar

Nesse período, Takahiro disse ter enten-

Kanematsu Shoten Company. Ela atua em vá-

dido a importância do agronegócio para a

rios setores, como metalmecânica, grãos, car-

economia brasileira, a vastidão dos campos

nes, tecnologia, logística e até na fabricação
de turbinas para aeronaves.
A empresa é a terceira maior compradora
de carnes do Japão e tem há 22 anos parceria
com a Coopavel, que é a principal fornecedora brasileira para o grupo de carne de frango.
Com sede em Tóquio e faturamento anual de
US$ 10 bilhões, a Kanematsu tem uma política de proximidade com seus parceiros, clientes e fornecedores. ■

Diretores da Kanematsu, Coopavel e amigos de Takahiro na
Praça Japão, um dos monumentos construídos em Cascavel em
reconhecimento à colônia daquele país
no país-continente, a qualidade do solo e
o zelo que os agricultores empregam para
extrair da terra safras cada vez maiores.
Ele também percebe agora, ainda com mais
clareza, o papel do agronegócio no mundo,
que ele descreve como uma imponente alavanca de desenvolvimento.
“Penso que volto para o Japão ainda melhor do que quando cheguei. Levo
experiências fascinantes como profissio14
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Takahiro e Dilvo Grolli, um dos bons amigos
que ele diz ter feito no Brasil

Cooperup

Um estudo
sobre a
inovação
disruptiva

inovação disruptiva impacta o agronegócio, uma
das mais destacadas indústrias mundiais, foi estudada em um recente evento internacional na
França. Diretores de 25 cooperativas brasileiras
estiveram na Universidade Insead, para entender mais detalhadamente sobre o conceito.
A Coopavel foi uma das cooperativas brasileiras representadas na programação. Quem
participou foi o gerente de filiais Daltro Estivem

Jamais na história do homem a capacidade

Pestana. As atividades, de acordo com ele, esti-

de superação e de se reinventar esteve tão em

veram ligadas ao Cooperup, um programa de

evidência como agora. Em períodos cada vez

capacitação construído a pedido da UPL. Esse é

menores surgem termos que redefinem posturas

o primeiro Cooperup Transforma e há mais dois

e a forma como a sociedade, por meio dos seus

agendados para os próximos anos.

mais diferentes segmentos, relaciona-se com um

“A Insead não é considerada uma das melho-

determinado cenário, ambiente ou objeto. Biodi-

res instituições de ensino do mundo por acaso.

versidade, internet, resiliência e disruptura são

Devido à qualidade dos professores e do curso,

alguns dos termos que assumem o papel de mol-

todos voltamos ainda melhor preparados para

dar ou redefinir conceitos em um determinado

enfrentar os desafios de um mercado altamente

tempo.

competitivo, mas também de grandes possibilidades. E a inovação disruptiva passa a ter um papel determinante em diversas áreas. Entendê-la e
praticá-la é importante”, informa Estivem.
Insead
A Universidade Insead fica na cidade de Foutainebleau, que abriga um dos mais belos e famosos castelos da Europa. O Château Fontainebluea
foi, por temporadas, a casa de grandes líderes
franceses, entre eles Napoleão Bonaparte. ■

Representantes de 25 cooperativas
brasileiras participam da capacitação no
interior da França
O novo agora atende pelo nome de inovação
disruptiva, que nada mais é do que transformar
um mercado ou setor já existente pela introdução de fatores como simplicidade, conveniência e
acessibilidade. Assim, um nicho que poderia parecer desinteressante assume grande potencial e
resultados a partir de um produto ou ideia que
redefine a indústria. A teoria foi formulada pelo
professor Clayton Christensen, da Universidade
de Harvard (Estados Unidos).
A pesquisa inicial era sobre a indústria fonográfica e, aos poucos, foi integrada aos mais
diversos segmentos produtivos. A forma como a

Universidade de Insead fica na histórica
Fontainebleau

R E VISTA COOPAVE L
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Avicultura

As lições práticas
de dona Mariza

ladores foram substituídos por exaustores muito
mais adaptados e eficientes para a atividade. As
mudanças no manejo também impressionam, afirma Marisa, cujos lotes alcançam em média conversão 140 gramas melhor que os números de toda a

A participação e o trabalho das mulheres sem-

integração. A fórmula para bons resultados, afirma

pre foi determinante no cotidiano das proprieda-

a avicultora, está em trabalhar com amor, adminis-

des rurais, especilamente na agricultura familiar.

trando bem a distribuição de ração, com correta

Ana Mariza Bonamigo, 50, de Três Barras do Para-

regulagem dos comedouros evitando desperdícios.

ná, administra dois segmentos importantes da área

A qualidade na ambiência oferecida às aves e o

rural do cooperado Dirceu Bonamigo. “Sou respon-

aquecimento, sempre com o uso de lenha seca, são

sável pelos setores de pecuária de leite e aviário, e

cuidados fundamentais para a sucessão de bons re-

essa experiência tem sido das mais enriquecedo-

sultados. O caminho para melhorar a rentabilidade

ras”, afirma a produtora.

e a produtividade no aviário é simples, segundo
Mariza. Somados à dedicação e à persistência devem estar investimentos contínuos na atualização
de equipamentos, estímulo às aves e boa disponibilidade de água. “Ventilação e temperatura também
são cuidados que garantem os diferenciais almejados”, diz a agricultora.

Dona Mariza com Dirceu e uma das filhas: avicultura melhorou a vida
da família em Três Barras

Orientações
Participar de cursos, ouvir, entender e colocar
em prática as orientações da assistência técnica es-

O casal tem três filhos e há mais de 20 anos se

tão entre os hábitos que a família Bonamigo adota

dedica à avicultura, uma das principais fontes de

na gestão da avicultura. A dedicação costuma pre-

renda da propriedade. Paralelamente aos inves-

miar o trabalho de dona Marisa com conversão

timentos em diversificação, a família decidiu par-

alimentar cada vez menor, mortalidade baixa e

ticipar do movimento cooperativista e encontrou

plantéis de elevada qualidade. O zelo pelas condi-

na Coopavel a parceira de primeira hora para que

ções do ambiente inclui verificar vedação, cortinas

pudesse crescer e consolidar a sua participação nas

internas e a regulagem dos bicos para evitar que a

atividades. O primeiro aviário tinha área de 50 me-

cama seja molhada. “A cama do aviário precisa es-

tros, que depois foi ampliado para 100, período que

tar sempre seca e bem ventilada”.

Mariza considera de enorme aprendizado.
Todo início de projeto apresenta as suas dificul-

A diversificação da mini e pequena proprie-

desafios à família Bonamigo. O mais sentido no

dades rurais melhora as condições financeiras das

começo foi o fato de a atividade ser toda manual e

famílias. E, para isso, informação é fundamental.

apoiada apenas com uso de equipamentos pouco

“Esse é um dos aspectos que tornam a cooperati-

eficientes. “É impressionante perceber como a ati-

va e a atuação da Coopavel tão decisiva em nossa

vidade avançou em apenas duas décadas. Hoje, um

comunidade. Com assistência técnica permanente

moderno sistema de automação é um decisivo alia-

é possível aprender, investir e obter mais renda, a

do dos avicultores, melhorando significativamente

exemplo do que faz a avicultura aqui na nossa pro-

a performance na produção dos lotes”, atesta Ma-

priedade. Estamos muito felizes e animados com

riza.

a potencialização da atividade, uma consequência

A agricultora de Três Barras do Paraná destaca
que, apenas para citar um exemplo, antigos venti16

Informação

dades e a decisão de investir na avicultura trouxe

da forte atenção dispensada à pesquisa”, afirma
dona Mariza. ■
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Dicas de Direção

Cuide de você
e também
do outro

concedeu a seguinte entrevista à Revista Coopavel:
Revista Coopavel – O que é direção defensiva e como ela deve ser empregada?
Anderson Moraes – Basicamente, a di-

Estudos mostram que a grande maioria

reção defensiva é a atitude de trafegar aten-

dos acidentes nas cidades, rodovias e em es-

tamente aos próprios atos e de terceiros,

tradas rurais ocorre devido a falhas mecâni-

prevenindo acidentes.

cas. Mas há aqueles ocasionados por algum
problema associado com o condutor, por distração ou cansado, geralmente.

Revista Coopavel – Há estatísticas que
comprovem a eficiência, em redução de acidentes, desse tipo de conduta no trânsito?
Anderson Moraes - Sim, diversas instituições públicas e privadas denunciam os
imprudentes no trânsito. A ABCR (Associação
Brasileira de Concessionárias Rodoviárias),
por exemplo, mostra que 70% dos acidentes
com óbito foram causados por negligências
dos motoristas.
Revista Coopavel – A falha humana é
responsável por mais de 90% dos acidentes
na cidade e em rodovias. Quais são os excessos e as atitudes mais comuns que levam às
colisões e até a óbitos?
Anderson Moraes - Infelizmente, mesmo com a alta quantidade de campanhas de
conscientização, o consumo de álcool e o uso

O máster drive Anderson Moraes, que é
instrutor de direção de grandes empresas
nacionais e fábricas
É cada vez mais comum que empresas

de celulares no trânsito são os maiores influenciadores de acidentes. Além disso, atitudes imprudentes, como ultrapassar em faixa
contínua, acabam ceifando várias vidas.

inscrevam colaboradores em treinamentos
teóricos e práticos sobre direção e trânsito. E

Revista Coopavel – Que dicas é possível

o método mais empregado é o que associa os

seguir para melhorar a performance ao diri-

cuidados desenvolvidos pela direção defen-

gir?

siva, que é adotar medidas no volante que,
além de cuidar do condutor e dos seus passageiros, também zele pelos terceiros.

REV I STA CO O PAVEL

lizar todas ferramentas e telemetria que o

A Coopavel ofereceu curso de direção

veículo nos proporciona de forma correta e

defensiva recentemente a seus colaborado-

econômica. E não esquecer é claro de respei-

res, realizado em parceria com o Sescoop. O

tar a legislação em vigor.

instrutor, o máster drive Anderson Moraes,
18

Anderson Moraes – Treinamento e uti-

Dicas de Direção
Revista Coopavel – O que é dirigir com mais
economia e eficiência?

tudes. Quem dirige a trabalho pode acabar perdendo a CNH por uma ação que na maioria das
vezes é causada por bobagens.

Anderson Moraes – Respeitar as leis de
trânsito, utilizar o veículo de forma conscien-

Revista Coopavel – Há cuidados que podem

te, realizar as manutenções em dia conforme a

ser adotados para elevar a segurança ao trafegar

orientação do fabricante e estar preparado para

por estradas rurais?

situações de adversidade no trânsito.
Anderson Moraes – Sim. Respeitar a velociRevista Coopavel – E quanto à manutenção

dade da via mesmo não havendo sinalizações e

do veículo. Quais são as principais recomenda-

adotar cuidados principalmente na saída de veí-

ções a serem seguidas?

culos em carreadores e vicinais.

Anderson Moraes – Verificação periódica

Revista Coopavel – Existe limite de 60 quilô-

do nível do óleo e da água no reservatório do ra-

metros por hora em estradas de terra. Que riscos

diador. Calibragem dos pneus no máximo a cada

o desrespeito a essa norma pode trazer?

15 dias. Não realizar aceleração e desaceleração
bruscas.

Anderson Moraes – É importante frisar que
os limites são estabelecidos por engenheiros de

Revista Coopavel – Dirigir o carro da empresa é diferente de guiar o próprio veículo?

tráfego que na maioria das vezes realizam estudos detalhados dos riscos que a via oferece. Isso
não é diferente nas estradas de terra. O excesso

Anderson Moraes – Todas as formas de diri-

de velocidade pode danificar todo o trem de for-

gir requerem máxima atenção. O diferencial de

ça do veículo, causando prejuízos gigantescos ao

um carro corporativo é que estão sendo monito-

condutor, além de aumentar drasticamente as

rados todos momentos por meio de suas atitudes

chances de acidentes.

no trânsito e visivelmente a partir da logomarca
da empresa. Entretanto, o mesmo está represen-

Revista Coopavel – Ainda há casos de pro-

tando toda a empresa naquele momento, ou re-

dutores rurais acostumados a dirigir na proprie-

presentando de forma positiva ou negativa.

dade e em vias do interior que têm certo receio
de guiar em rodovias e em cidades. Por que isso

Revista Coopavel – Muitas pessoas ficam

ocorre?

nervosas ao volante. Como administrar isso?
Anderson Moraes – Devido à sua rotina nas
Anderson Moraes – Temos hoje trabalhos

estradas rurais, onde não há tanta fiscalização.

com psicólogos focados no distúrbio do trânsito,

Com isso ele acaba deixando de tomar os devidos

pelo qual trabalhamos os pontos vulneráveis de

cuidados referentes à velocidade, equipamentos

cada condutor

obrigatórios e principalmente quanto à perspectiva de distância e de velocidade, e isso costu-

Revista Coopavel – Que impacto as multas
podem ter no cotidiano do condutor e até, em seu

mam ser fatores de acidentes. ■

trabalho, na empresa?
Anderson

Moraes

é

consultor

automotivo,

palestrante

Anderson Moraes – A multa existe para

motivacional e Sipat, desenvolvedor do CIT (Programa Motorista

punir aquele que descumpre com os padrões de

Eficiente), master drive Scania, Volvo, Volkswagen, MAN,

comportamento esperados no trânsito. Receber

Mercedez-Benz e formado em processos gerenciais com foco de

uma multa significa que você deve rever suas ati-

estudo em logística. É também engenheiro mecânico.
R E VISTA COOPAVE L
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Segurança

Dirigir com
economia e eficiência
Dicas e cuidados simples podem, desde que
aplicadas corretamente, potencializar resultados
em atividades comuns do cotidiano. Um curso recente oferecido pela Unicoop a colaboradores da
Coopavel ensinou como dirigir com economia, eficiência e mais segurança.
Com as novas dicas, hora é de acionar o
veículo e pegar a estrada
Guiar com o máximo de cautela

Orientações teóricas melhoram a bagagem até de condutores
experientes

Levando em consideração que muitas infrações são causados por falhas humanas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia, a

Para repassar os conteúdos, a Universidade

direção defensiva é um conjunto de medidas que

Coopavel trouxe à cidade Anderson Moraes, más-

tem por objetivo diminuir acidentes e suas conse-

ter drive de uma empresa especializada de Ma-

quência no trânsito.

ringá. Foram dois dias de orientações teóricas e
práticas de direção. “Quando o que é ensinado em

1. Posição do corpo

sala é levado às ruas, o entendimento sobre os con-

2. Atenção aos itens de segurança

teúdos é muito maior e efetivo”, afirma o instrutor.

3. Mãos no volante e atenção no trânsito

O máster drive falou de cuidados preventivos

4. Invista em treinamentos

com o veículo e como praticar a direção defensiva,

5. Mantenha uma distância segura dos outros

método de comprovada eficiência para reduzir ín-

veículos

dices de acidentes. A mecânica preventiva é adota-

6. Mantenha o carro em boas condições

da por um número crescente de empresas. A troca

7. Manutenção e revisão sempre em dia

antecipada de componentes, segundo o que manda

8. Conheça bem as leis de trânsito

o manual, evita danos com prejuízos consideráveis.

9. Conheça bem o seu veículo

“Esse cuidado aumenta a vida útil do automóvel e
faz com que ele ofereça mais confiabilidade ao con-

10. Invista em práticas de direção mais seguras ■

dutor”.
A Coopavel escalou nessa fase do treinamento
colaboradores que costumam, para resolver questões de trabalho, utilizar veículos da empresa no
seu dia a dia. O uso do cinto de segurança, dar a
seta quando for virar e praticar gentilezas no trânsito são medidas com forte impacto nas relações
entre os motoristas. Novos recursos tecnológicos
facilitam o controle de velocidade em vários trechos, por isso observar os limites é importante. Evitar pontos na carteira de habilitação é fundamental
para quem depende do carro para trabalhar.
20

Colaboradores da Coopavel têm a chance
de aperfeiçoar vários fundamentais da
direção defensiva
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Coopavel na Escola

Alunos aprendem mais
sobre as relações entre
o campo e a cidade
Alunos da quinta série da Escola Mu-

a partir do algodão, de lã de ovelhas e

nicipal José de Couto Pinna, de Vera Cruz

até de lagartas conhecidas por bicho-da-

do Oeste, participaram de uma expe-

-seda.

riência diferente há poucos dias. Profes-

Muitos dos que tiveram a chance de

soras fizeram convite ao subgerente da

participar da palestra do agrônomo nun-

Coopavel, Douglas Menezes, que então

ca haviam visto de perto uma planta de

pediu ao agrônomo Mário da Silva Neto

trigo e que dali provinha o pão que ha-

para apresentar um trabalho aos estu-

viam comido no café da manhã. “É inte-

dantes, com idades de oito a dez anos,
sobre a Ligação entre campo e cidade.
Com uma linguagem simples e uso de
ilustrações, Mário atraiu a atenção dos
alunos mostrando que é do campo que
provêm alimentos, combustíveis, lazer
e matérias-primas para medicamentos
e confecção de roupas. Muitos ficaram
surpresos e se divertiram ao saber que
peças do vestuário que estavam usando,

Algodão, lã e seda dão origem a peças de
vestuário

como blusas e camisetas, são produzidas

É do campo de vêm os alimentos e as matérias-primas que sustentam o estilo de vida praticado nas cidades

22
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Coopavel na Escola
ressante como muitas crianças, mesmo
estando numa cidade rodeada de área
rural, não conhecem o campo. Precisamos mostrar isso para que, desde cedo,
elas saibam da importância da agricultura e o do produtor rural no cotidiano
da cidade e da sociedade”, diz Mário.

O papel do
agrônomo

Quatro específica algumas das atribuições do engenheiro agrônomo

Aproveitando o encontro com os
alunos, Mário apresentou algumas das
funções que o profissional de agronomia pode exercer. Citou entre elas a
recomendação de defensivos agrícolas.
“Quando falamos sobre ´agrotóxicos`,
vemos no rosto das crianças uma expressão preocupada. Somos muito criticados
principalmente pela imprensa sobre o
uso de defensivos. Foi alertado sobre
riscos de contaminação e de que forma
podemos consumir alimentos saudáveis,
seguros e de maneira sustentável. Todos
os defensivos agrícolas são previamente
testados e precisam ser aprovados para
sua comercialização. Possuem um período de carência antes que o produto seja
colhido. São determinados para uma
cultura específica, na dose correta para
ser aplicado e devem ser utilizados com
uso de EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual)”, explicou Mário.
O agrônomo da Coopavel tranquilizou os alunos ao afirmar que quando
aplicados corretamente, com equipamentos seguros e nas condições ideais,
defensivos não trazem riscos à população e ao meio ambiente. Os alunos, segundo as professoras que acompanham
a turma, gostaram tanto do conteúdo
apresentado que o repercutiram com os
colegas de outras turmas e também em
casa, com os pais e irmãos.

■

O agrônomo Mário, da Coopavel, levou exemplares de trigo para
mostrar às crianças a matéria-prima de pães, bolos e macarrão, entre
outros

R E VISTA COOPAVE L
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Eventos

Os dizeres da placa
Mariluci
Campagnolo
(assistente
administrativo da
Credicoopavel),
Rudinei, José
Aloysio, Ibrahim
e Dilvo

Homenagem
Cooperado desde 1973, José Aloysio Schimidt esteve na Coopavel para

entregue aos três são os que
seguem:
Agradecimento

ses três líderes que, ao longo dos anos

Agradeço, primeiro a Deus, pelo
dom da vida. Com muita honra,
a você, ... , por ser esse grande
baluarte que conduz há ... anos,
com coragem e brilhantismo
a nossa querida Coopavel, tão
admirada instituição que hoje
serve de exemplo tanto pelos
eventos como pela sua pujança.
Reconhecida mundialmente, é um
orgulho para todos nós associados
(as). A nossa gratidão... . Obrigado.

e com a ajuda de diretores, cooperados

José Aloysio Schimidt - Mat. 514

entregar placas de agradecimento ao
diretor-presidente do Conselho de Administração, Dilvo Grolli, ao ex-vice-presidente Rudinei Carlos Grigoletto, e
ao ex-presidente Ibrahim Faiad. Dono da
matrícula de filiado de número 514, José
Aloysio diz que essa foi a forma que encontrou para reconhecer a atuação des-

e colaboradores, fizeram da Coopavel
uma das maiores do segmento do País.

Coopavel
promove jantar
da família

pavel – BR-467, km 106). O evento valoriza uma
das instituições mais importantes da história da
civilização e base de toda sociedade.
O prato principal da confraternização será
o Costelão no chão. O valor do convite para associados é de R$ 35 e para não cooperados é de
R$ 50. A animação ficará a cargo de Chiquito e

A Coopavel acelera os preparativos da 13ª

Bordoneio. Mais informações e compra de con-

edição do Jantar/Baile da Família, agendado para

vites pelos telefones (45) 3226-3436, 3226-5111 e

20 de outubro na AAC (Associação Atlética Coo24
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99969-4993. ■

Homenagem

Medalha ressalta
os 30 anos do
15º B Log

Unidade estratégica
O 15º B Log é considerado uma unidade logística inovadora. Ela presta apoio às organizações militares diretamente subordinadas à 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada. O Batalhão foi criado pelo
decreto 92.171, de 18 de dezembro de 1985, e teve

O 15º Batalhão Logístico de Cascavel completa
em 2018 os seus 30 anos de atuação. Unidade es-

sua implantação concluída em 11 de novembro de
1989.

tratégica da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada,

O Batalhão administra o Posto Médico da Guar-

o B Log tem por atribuições funções logísticas de

nição de Cascavel, garantindo assistência médica,

manutenção, suprimento, saúde e transporte. Para

odontológica e laboratorial aos militares, inativos,

marcar a data, o comando do Batalhão entrega 110

pensionistas e seus dependentes, residentes na ci-

medalhas a pessoas que, de uma forma ou outra,

dade e adjacências. O B Log desenvolve inúmeras

contribuem para o fortalecimento da unidade.

atividades complexas para atender as crescentes

O diretor-presidente do Conselho de Adminis-

necessidades do seu escalão superior.

tração da Coopavel, Dilvo Grolli, é uma das perso-

A Unidade, veio a atender a uma importante

nalidades que recebem a medalha comemorativa.

lacuna da estrutura organizacional de sua área de
atuação. Nesses 30 anos de existência, destaca-se o
grande número de importantes e variadas missões
de apoio cumpridas. Ela é uma das mais modernas
do Brasil e considerada referência nacional. ■
A 15ª Brigada
Diversas organizações militares compõem a
15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel.
São elas:

Major Isaac, Dilvo e o subtenente Ricardo:
medalha comemorativa
Ela foi entregue ao líder cooperativista pelo major
Isaac Mororó, oficial do Estado Maior do 15º B Log,
e pelo subtenente Ricardo Daniel da Silva Gomes,
adjunto de comando do 15º Batalhão. A medalha
é destinada a líderes civis e a chefes militares de
grande apoio ao comando do coronel Paulo Eduardo de Mello Perezino.

++
++
++
++
++
++
++
++

30º BI Mec (Apucarana, PR)
33º BI Mec (Cascavel, PR)
34º BI Mec (Foz do Iguaçu, PR)
Cia Cmdo 15ª Bda Inf Mec (Cascavel, PR)
26º GAC (Guarapuava, PR)
16º Esqd C Mec (Francisco Beltrão, PR)
15º Cia e Cmb (Palmas, PR)
15º B Log (Cascavel, PR)

A confecção das 110 medalhas comemorativas
aos 30 anos da unidade foi feita com recursos próprios pelo comandante, disseram os oficiais a Dilvo
Grolli, que afirmou estar honrado com a lembrança. “O 15º B Log cumpre um papel preponderante
junto à Brigada. Temos orgulho do nosso Exército”,
afirmou Dilvo. Criado em 1988, o Batalhão Logístico conta com os serviços de 500 oficiais (homens e
mulheres), que cumprem as mais diversas tarefas
para o bom andamento da unidade.

O 15º Batalhão Logístico foi inaugurado em 11 de novembro de 1988
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Coopavel/Syngenta

Uma grande
aliança em favor
dos cooperados

temas como apresentação de algumas moléculas
novas de fungicidas que a Syngenta ainda está testando, assim como inseticidas que devem vir logo
ao mercado para controle de doenças e pragas
respectivamente. Em parceria com a empresa de
consultoria Rehagro, foram apresentadas algumas
formas de manejo adotadas pelos produtores com

Entre as linhas de trabalho que a Coopavel tem
a disponibilizar aos seus filiados está a cooperação

maior produtividade de soja registradas pelo Cesb
(Comitê Estratégico Soja Brasil).

com empresas como a Syngenta. Com o objetivo de

Abrindo as discussões e questionamentos dos

reforçar essa união com as cooperativas, a multi-

agrônomos, o palestrante Breno Araújo, de forma

nacional criou o Programa Aliança. É um trabalho

didática e com argumentos concisos, destacou que

que visa a compartilhar conhecimento para gerar

esses produtores recordistas se preocupam com

mais produtividade ao agronegócio. Uma das li-

alguns itens como: ambiente favorável às raízes,

nhas do programa, voltado ao desenvolvimento

analisando faixas de solo em profundidades mui-

da área técnica, é a Aliança Técnica, que destaca a

to além dos 20 centímetros, alguns até abrindo

teoria aplicada à prática. Ou seja, a ideia é apresen-

trincheiras e verificando a presença de raízes de

tar e discutir com os agrônomos de campo o que foi

plantas a mais de 2,4 metros, fazendo as devidas

gerado na pesquisa e está ou pode ser aplicado para

correções com calcários regularmente e destaque

melhorias no campo.

para o uso de gesso agrícola que, de maior solubi-

Dessa forma, reuniram-se no primeiro encon-

lidade que o calcário, consegue percolar melhor

tro 136 agrônomos de várias cooperativas do Sul

no perfil de solo neutralizando o alumínio tóxico e

do Brasil e alguns que atuam em São Paulo e Mato

fornecendo cálcio e enxofre às raízes em profundi-

Grosso do Sul em Itupeva, interior de São Paulo, de

dade.

27 a 31 de agosto.

E mais, teores elevados de nutrientes no solo
mesmo em camadas mais profundas; solos sem-

Participaram da Coopavel os agrônomos:

++
++
++
++

pre cobertos por restos vegetais em alta densidade;
aplicação de defensivos sempre no momento ideal

Fábio Ribeiro Machado (São João – Cascavel/

de aplicação e controle de pragas e doenças de ma-

PR)

neira preventiva, rotacionando princípios ativos e

Mário da Silva Neto (Vera Cruz do Oeste/PR)

adicionando os protetores (fungicidas multissítios)

Matheus Canthelle (Catanduvas/PR)

ou turbinadores (triazóis de amplo espectro) junto

Robson Sanches de Almeida (Espigão Azul –

aos fungicidas.

Cascavel/PR)

Análise do índice de área foliar para melhor interceptação luminosa no dossel das plantas citando

Com o corpo técnico de várias cooperativas

o uso de alguns reguladores de crescimento como

reunidos, iniciaram-se as palestras e debates sobre

lactofen ou produtos hormonais reguladores de
auxinas entre as fases V4 a V6; programa intenso
de rotação de culturas e coberturas vegetais, e semeadura com sementes de alto valor germinativo
e de elevado vigor.
Palestras
Os agrônomos tiveram uma palestra com a

Agrônomos da Coopavel no Instituto Seedcare Syngenta em
Holambra, interior de São Paulo
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doutora Mônica Debortoli, do Instituto Phytus, sobre fungicidas na cultura da soja. Ela ressalta em

Coopavel/Syngenta
seus trabalhos a importância de um bom tratamen-

Testes de misturas - onde são testados vários

to de sementes, principalmente com triazóis e os

produtos (adjuvantes, fertilizantes foliares...) adicio-

benefícios a longo prazo da utilização de produtos

nados aos tratamentos de sementes para verificar a

biológicos à base de Tricoderma e Bacilus para con-

sua compatibilidade;
Análise da concentração de produtos - labo-

trole de fungos patogênicos e nematóides.
O evento também contou com a participação

ratório que faz a conferência das concentrações,

do professor-doutor Eduardo Fávero Caires, que

dos princípios ativos e certificações dos tratamen-

reforçou a importância de cálcio nas camadas mais

tos realizados pelas empresas credenciadas ao tra-

profundas do solo para crescimento radicular e

tamento Syngenta;

obtenção de água em situações de estresse hídrico,

Testes de germinação e vigor - laboratório

o que pode ser efetuado com a utilização de gesso

onde as sementes são submetidas a testes de germi-

agrícola por meio da equação abaixo:

nação e vigor sob diferentes doses, novos produtos
e testadas por longos períodos de armazenamento;
Tratamento industrial de sementes - são

NG = ((0,6 x CTCe) – teor de Ca)) x 6,4
Onde:

evidenciadas as diferenças entre os tratamentos

NG : Necessidade de Gessagem (T/ha)

realizados “on farm” de diversas maneiras e o tra-

CTCe: Capacidade de Troca de Cátions Efetiva

tamento de sementes industrial com polímeros,

Ca: Cálcio em Cmolc/dm³

uniformidade no tratamento e sem danos mecânicos;

Para empregar a equação deve-se utilizar uma

Teste em vasos - onde são testados os trata-

análise de amostra de subsolo de 20-40 centímetros

mentos de sementes até a fase de plantas em vasos

e baseia-se em elevar a CTCe a 60% quando inferior

com diferentes tratamentos, novos produtos e sob

a 54% na saturação de bases. A equação apresenta

condições adversas de alta densidade de pragas

uma nova forma de calcular a necessidade de ges-

como percevejos, lagartas e nematoides e inóculos

sagem com base em trabalhos científicos de longos

de doenças. Ainda são testados em campos experi-

anos e foi publicada em junho de 2018 no Agro-

mentais em maior escala dentro mesmo do institu-

nomy Journal, dos Estados Unidos, em artigo sob

to.

o título A novel phosphogypsum aplication recom-

Ou seja, tem-se no Instituto Seedcare Syngenta

mendation method under continuous no-till ma-

uma estrutura de alta tecnologia para garantir que

nagement in Brazil, traduzindo: Um novo método

os produtos destinados ao tratamento de sementes

de recomendação de gessagem sob gerenciamento

estejam de acordo com o que o produtor espera

contínuo de plantio direto no Brasil e pode ser apli-

para sua a lavoura: segurança e qualidade para a

cado para todos tipos de solos do País.
Para aplicação de gesso deve-se atentar ao ní-

sua semente. ■

vel de Magnésio no solo, não devendo na amostra
de 0-20 centímetros estar inferior a 1 Cmolc/dm³.
Isso porque o gesso pode carrear o Magnésio para
as camadas mais profundas e esse elemento ficar
deficiente nas camadas superiores.
Seedcare Syngenta
No último dia de evento, os participantes se
deslocaram até a cidade de Holambra (São Paulo)
para visitação ao Instituto Seedcare Syngenta, onde
foram divididos em equipes e acompanharam cinco estações:

Visita dos agrônomos ao Instituto SeedCare Syngenta

R E VISTA COOPAVE L

27

Soja

Combata a ferrugem
com Vessarya
Preocupada com os desafios da agricultura moderna, a CORTEVA Agriscience “Divisão
Agrícola da DowDuPont” oferece um grande
aliado no controle de doenças da soja: o fungicida Vessarya. Ele é altamente eficiente no controle preventivo de doenças como: ferrugem
asiática da soja, oídio, DFCs e mancha alvo. É o
único fungicida do mercado que combina duas
tecnologias de ponta: Picoxystrobina + Benzovindiflupir. A Picoxystrobina é a mesma estrobirulina do já consagrado fungicida Aproach
Prima.

Talhão de Nei Backes com aplicação parcial
de Vessarya na safra 2017/18
kes, de Corbélia. Nesse cenário, Nei destaca a
experiência que teve com o Vessarya: “Testei o

C

produto em apenas uma das quatro aplicações

M

de fungicida que fiz em parte da minha área na

Y

safra 2017/18 e me surpreendi com o resultado.

CM

As vantagens já começam no momento de adi-

MY

cionar o produto no pulverizador. O Vessarya
vai sozinho no tanque, não preciso misturar
com óleo, que ao meu ver corro menos risco de
causar fitotoxidez na soja e melhora meu renCooperado Nei Antônio Backes em sua
propriedade em Corbélia

dimento operacional”.
Quando indagado sobre sua percepção no
controle de doenças, Nei enfatiza: “Realmente

Vessarya possui uma formulação inova-

é um produto diferenciado quando o assunto é

dora, não necessitando adição de óleo nas

o controle da ferrugem asiática. Era nítida a di-

aplicações. Outra característica importante

ferença da área onde eu havia aplicado o pro-

do produto é a sua alta sistemicidade e efeito

duto quando comparada com o restante. Notei

translaminar, permitindo melhor e mais rá-

que a soja ficou mais verde e que a permanên-

pida absorção e menor risco de lavagem pela

cia de folhas foi maior, incrementando o enchi-

chuva. Esse fungicida tem se destacado nos re-

mento de grãos e resultando em aumento de

sultados de instituições de pesquisas em todo

produtividade”.

o território nacional. A eficiência do produto

Altamente satisfeito com a performance do

também tem sido comprovada nas lavouras de

fungicida, Nei complementa: “Este ano já estou

agricultores na região da Coopavel.

com o Vessarya comprado, mas dessa vez vou

“Na última safra, tivemos uma pressão
enorme de ferrugem na região, bem maior
do que o esperado. Plantei minha soja no dia
8 de outubro e a incidência de ferrugem foi
alta”, comentou o agricultor Nei Antônio Bac28
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utilizar em área total. Eu uso e recomendo”.

++

Observação: Vessarya é recomendado em
associação com fungicida multi-sítio.
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CMY
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Prêmios

Um ano histórico
para a Coopavel
O ano de 2018 vai ficar gravado com
letras maiúsculas na linha do tempo de

propriedade e sua qualidade de vida”,
afirma Dilvo.

quase meio século da Coopavel. A coo-

A área de sementes da Coopavel ven-

perativa acaba de conquistar títulos em

ceu, nessa categoria, o Prêmio Mundo de

concursos e rankings importantes que

Respeito, da Corteva Agriscience. A en-

valorizam o trabalho, o planejamento e

trega da premiação ainda em outubro,

os resultados alcançados pelo negócio. E

em Washington, nos Estados Unidos, e a

mais coisas boas deverão vir até o fim do

cooperativa poderá voltar de lá com mais

ano, diz o diretor-presidente do Conselho

um título na bagagem. Na ocasião vai ser

Com 48 anos de fundação, Coopavel é uma das maiores cooperativas do Paraná e do Brasil
de Administração, Dilvo Grolli.

feito o anúncio da campeã em suas res-

O primeiro grande prêmio do ano

pectivas categorias e a Coopavel, diante

veio, em junho, com o anúncio do Anuário

do que apresentou na fase brasileira, tem

Brasileiro do Cooperativismo, produzido

boas perspectivas de ser eleita a melhor

pela Mundocoop, uma das mais respeita-

em seu segmento em âmbito de América

das revistas brasileiras de agronegócio. A

Latina.

Coopavel foi a única paranaense a vencer
uma das categorias do prêmio, que enfa-

Quem é quem?

tiza os sete princípios do cooperativismo.

30
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O título veio no quinto, que trata sobre

Durante a Avesui, em agosto em Me-

informação, educação e formação. “O re-

dianeira, a Gessuli anunciou os vencedo-

conhecimento mostra o acerto em consti-

res em dez categorias do Quem é quem?,

tuir a Unicoop, que há quase 20 anos leva

único concurso nacional a premiar as

conhecimentos diversificados ao coope-

melhores cooperativas nos segmentos de

rado, contribuindo para transformar sua

aves, suínos e peixes.

Prêmios
A Coopavel ficou com um primeiro e

São 1,2 bilhão de cooperados e 350 mi-

com três terceiros lugares. O avicultor

lhões de empregos gerados por essa me-

Altieres Pegoraro, dono de uma área de

todologia de união em 105 países.

4,5 alqueires em Guaraniaçu, venceu na
modalidade de Melhor Gestor CooperaTítulos da Coopavel em 2018

do.
Os outros três prêmios foram em
Inovação, em Gestor Operacional, com

++

1º lugar no quinto princípio (educação,

Eduardo Villas Boas Leffer, e Assistência

formação e informação) pelo Anuário

Técnica, com Camila Fachi.

Brasileiro do Cooperativismo

O jornal Valor Econômico, um dos
principais do mundo em notícias especializadas sobre economia, faz todo ano

++
++

1º lugar, na categoria sementes, do Prêmio
de Mundo de Respeito, da Corteva
1º lugar na categoria Melhor Gestor

um ranking das mil maiores empresas

Cooperado, do Quem é quem 2018, com

brasileiras. Quarenta e três delas são

Altieres Pegoraro

cooperativas, dessas 16 do Paraná e seis

++

3º lugar na categoria Gestor Operacional,

da região Oeste. A Coopavel aparece na

do Quem é quem 2018, com Eduardo Villas

posição de número 280 entre as mil, e

Boas Leffer

na 46 entre as maiores do agronegócio
da região Sul.

++
++

Exame

3º lugar na categoria Assistência Técnica,
do Quem é quem 2018, com Camila Fachi
Cooperativa ocupa a posição de número
280 entre as mil maiores empresas de
ranking do Valor Mil, do jornal Valor

Um dos rankings anualmente mais
aguardados pelo setor produtivo é ela-

++

Econômico
Coopavel está na colocação 46 entre as 50

borado pela revista Exame. A divulga-

maiores empresas do agronegócio do Sul

ção das Maiores e melhores – As 1.000

do Brasil, segundo o ranking do Valor Mil,

maiores empresas do Brasil -, ocorreu

do jornal Valor Econômico

no fim de agosto. O Paraná emplacou 18

++

341ª é a posição da Coopavel no ranking

cooperativas entre as maiores e 19 entre

das Maiores e melhores – As 1.000 maiores

as 400 principais empresas do agronegó-

empresas do Brasil, da revista Exame

cio. O estudo considerou o desempenho
em vendas líquidas entre 2016 e 2017.
A Coopavel aparece na colocação 341
entre as mil maiores e melhores do País,
segundo a Exame. Já entre as 400 maio-

++

Entre as 400 maiores do agronegócio, a

Coopavel ocupa a colocação de número 75 ■

Os sete princípios do cooperativismo

res do agronegócio, a cooperativa ocupa

++

Adesão livre e voluntária

a 75ª posição. Segundo Dilvo Grolli, os

++

Gestão livre e democrática

++

Participação econômica dos membros

++

Autonomia e independência

++

Educação, formação e informação

++

Intercooperação

++

Interesse pela comunidade

reconhecimentos conquistados em menos de três meses mostram a seriedade
com que os princípios que regem o cooperativismo são tratados pela diretoria,
cooperados e colaboradores.
O cooperativismo, nas suas 13 vertentes, é uma das principais alavancas
de desenvolvimento do mundo, com movimentação de R$ 12 trilhões por ano.
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Agricultura

Matocompetição
em soja
Eng. Agr. Rodrigo
Berger da Silva
DAT(Departamento
de Área Técnica)
Eng. Agr. Sorhaila
Camila Batistel
DAT (Departamento
de Área Técnica)

A cultura da soja se tornou uma das

pelas plantas daninhas reduzem a pro-

mais importantes na economia nacional.

dutividade em cerca de 30 a 40%, e essa

O Brasil é atualmente o segundo maior

redução difere em relação às espécies in-

produtor mundial e o maior exportador

festantes presentes, a cultivar e à intensi-

do grão, com produção alcançada na últi-

dade de interferência que a cultura está

ma safra (2017/2018) de aproximadamen-

sofrendo.

te 119 milhões de toneladas distribuída

O grau de competição se altera em

em mais de 35 milhões de hectares, se-

função do período em que as plantas dis-

gundo dados da Companhia Nacional de

putam os recursos. Durante determinado

Abastecimento (CONAB).

período a cultura e as plantas daninhas

Estabelecimento da cultura em área infestada
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A produção da oleaginosa está presen-

podem conviver sem que ocorra danos à

te em todas as regiões do País e um dos

produtividade, nesse período o meio é ca-

principais motivos para que o cultivo con-

paz de fornecer recursos de crescimento

tinue avançando são as tecnologias de-

necessários às plantas e esse é denomi-

senvolvidas através da pesquisa. Um dos

nado de período anterior à interferência

principais desafios do agronegócio é au-

(PAI).

mentar a produtividade mantendo a qua-

O período total de prevenção da inter-

lidade para atender a demanda mundial

ferência (PTPI) é aquele no qual a cultu-

por alimentos.

ra deve crescer livre da competição com

A presença de plantas daninhas em

plantas daninhas, de maneira que, após

áreas de lavoura, em contrapartida, con-

este período, plantas que se instalarem

tribui para a redução da produtividade

não causarão reduções na produção pelo

das culturas. As interferências causadas

fato de a cultura suprimir seu desenvolvi-

Agricultura

Estabelecimento da cultura em área limpa
mento. O período decorrente entre o PAI

buva, capim-amargoso, trapoeraba, leitei-

e o PTPI é denominado de período críti-

ra, pé-de-galinha, papuã e milhã.

co de prevenção da interferência (PCPI),

A escolha dos herbicidas utilizados

na qual as práticas de controle devem ser

no controle das infestantes deve contar

adotadas para prevenir perdas na produ-

com o apoio de um engenheiro agrônomo,

tividade. Os períodos estão demonstrados

avaliando-se quanti e qualitativamente as

na figura 1.

espécies presentes no campo e com base

Os efeitos causados pela competição

nisso, quando e quanto será aplicado. A

são irreversíveis e assim não há recu-

rotação de ingredientes ativos nas ope-

peração do desenvolvimento da planta

rações de pré-plantio são essenciais para

e tampouco da produtividade quando o

manejo na área, proporcionando um es-

controle é realizado em período incorre-

tabelecimento da cultura sem nenhuma

to, pois a planta já passou pelo estresse

competição.
Falhas no controle, além de propor-

causado pelas planta daninhas.
Em meados dos anos 2000, com o ad-

cionarem a sobrevivência das plantas da-

vento da tecnologia RR, o manejo de plan-

ninhas e redução na produção também

tas daninhas foi simplificado com o uso

interfere na colheita, aumentando o nú-

do herbicida glifosato. Esse herbicida é

mero de impurezas e reduzindo o valor da

o mais utilizado mundialmente, princi-

mercadoria entregue e, em casos extremos

palmente em função do baixo preço pago
pelos produtores, elevada eficiência e da

podendo até inviabilizar a colheita. ■

ampla e rápida adoção de culturas geneticamente modificadas (CGM) com resistência ao glyphosate pelos agricultores.
Atualmente, o mais alto risco na adoção de CGM no Brasil e América do Sul deve-se à seleção de plantas daninhas com
resistência e tolerância a herbicidas.

A

utilização em larga escala e exclusiva de
glifosato vem selecionando espécies tolerantes e resistentes ao ingrediente ativo.
Atualmente, as principais espécies daninhas que afetam a cultura da soja são:
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Os desafios
pós-desmame
Alexandre Morais de Barros - Médico Veterinário
reque-

frio, ocasionando perdas de peso, refu-

rem um ambiente o mais adequado

gagem e consequentes prejuízos imuno-

possível para que, principalmente na

lógicos, podendo inclusive aumentar a

primeira semana, ocorra o mínimo de

mortalidade. Outro aspecto importante

perdas em seu peso corporal. Essa fase

é a aglomeração dos leitões em busca da

compreende um momento de muito es-

homeostasia, o que implica tempo maior

tresse aos leitões, pois estão sendo se-

na adaptação ao novo alimento (ração)

parados de suas progenitoras, levados

e no consumo de água, pois há restrição

a um ambiente estranho, submetidos a

na ida aos comedouros e bebedouros,

misturas entre diferentes leitegadas e

aumentando as perdas.

Leitões

recém-desmamados

seu aparelho digestivo antes acostuma-

As instalações destinadas à fase de

do a digerir alimento líquido, agora ne-

creche são fundamentais para que os

cessita absorver nutrientes necessários

leitões disponham do conforto térmico
necessário para expressar seu melhor

Categoria

Temperatura
Conforto ( ° C )

Limite mínimo
( ° C)

Limite máximo
(°C)

potencial genético e resposta nutricional. Devido às dimensões continentais

Leitões recém nascidos

32° a 34°

-

-

do nosso País, há diferentes tipos de
construções aplicadas a essa fase. Em

Leitões até a desmama

29° a 31°

21°

36°

regiões mais frias, principalmente no
Sul do País, as instalações podem e de-

Leitões desmamados

22° a 26°

17°

27°

vem dispor de aquecedores, forros de
PVC e cortinados laterais para otimizar
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ao seu desenvolvimento de alimentos

o aproveitamento do calor. Sistemas de

sólidos.

aquecimento que realizam a queima de

Os suínos são animais homeotérmi-

biogás gerados a partir de biodigestores

cos, ou seja dentro de um determina-

constituem-se em uma forma barata e

do intervalo de temperatura ambiente

sustentável para aquecer as instalações.

mantêm a temperatura corpórea interna

Já em projetos mais novos utilizam-

constante, chamada de zona de confor-

-se sistemas de pressão negativa para

to térmico ou termoneutralidade, não

controle de temperatura e qualidade

havendo sensação de frio ou calor, oti-

do ar ao qual os leitões estão submeti-

mizando assim fatores de desempenho

dos. É importante, independentemente

zootécnico. O estresse térmico sofrido

do sistema utilizado, que a instalação

pelos leitões quando desmamados em

disponha da correta renovação de ar e

ambiente que extrapole a capacidade ho-

ventilação, pois o estresse calórico em

meostática é um dos principais fatores

estações quentes também contribui de

de perdas, devido a uma maior demanda

forma significativa para a perda de de-

de energia para manutenção da tempe-

sempenho e aparecimento de doenças,

ratura corporal quando submetidos ao

principalmente entéricas e respiratórias.

Suinocultura

Instalações, fase de creche
Nessa fase ocorre a transição do ali-

têm demonstrado que o fornecimento de

mento líquido para o sólido, na qual o

uma dieta pediátrica a partir do 3° ao 5°

TGI dos leitões passa por uma profun-

dia de vida dos leitões lactentes não só

da transformação enzimática para ab-

contribui para a adaptação enzimática,

sorção de nutrientes dos alimentos à

como ocorre um incremento no peso de

base de grãos, vitaminas, minerais e

desmame.

derivados lácteos. A qualidade da ração

■

fornecida nessa fase é de fundamental
importância, devendo ser de fácil digestibilidade, protegida de fatores antinutricionais e imunossupressores como as
micotoxinas presentes nos diferentes
grãos utilizados em sua composição.
A adaptação intestinal ao alimento
sólido durante a lactação é fundamental,
pois vai determinar um maior ou menor
prejuízo no momento do desmame em
função da demora no início do consumo
de ração. Nesse período é recomendável
que sejam fornecidas aos leitões dietas
pré-iniciais ricas em lactose e com alta
qualidade na sua composição, disposta
em comedouros específicos para facilitar o acesso dos leitões e evitar desperdícios, pois essas rações possuem alto
valor agregado. Diferentes manejos são
empregados,

porém

vários

trabalhos

Cortinas, sistema para a renovação do ar
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Novidades à cultura de
trigo para 2019

que Toruk), com porte baixo, resistente a acamamento e a germinação na espiga, com alto
peso de grãos, e alto teto produtivo. Configura-se como excelente opção para semeadura
mais tardia. Possui boa resistência a maioria

Continuando os trabalhos de promoção

das doenças, devendo ter maior atenção ao

Aleandro Gean
Panno

de eventos para levar tecnologia e infor-

Agrônomo

mação aos produtores rurais da região, a

Tbio Audaz: cultivar de ciclo precoce,

Coopavel, filial de Espigão Azul, promoveu

em média de 123 dias. É umas das cultivar-

dia de campo sobre novas tecnologias à cul-

es mais precoce do mercado, indicada para

tura trigo. O evento foi realizado em parceria

meio e fechamento de plantio. Assim sendo

com Biotrigo, FMC e Spraytec, em setembro,

filho de Toruk com o mesmo potencial, boa

na propriedade do associado Valter Dalgalo.

resistência a doenças, devendo ter atenção

Triticultores e técnicos participaram.

maior para o Oídio e Giberela. Cultivar muito

Robson Andrei
Sanches Almeida

oídio e giberela.

Agrônomo

A Biotrigo abriu os trabalhos mostrando

indicado para áreas de médio e alto investi-

portfólio de cultivares comerciais de trigo

mento. Contendo uma qualidade industrial

indicadas para a região e também lançamen-

de trigo melhorador; Tbio Sossego: cultivar

tos que estarão disponíveis para as próximas

de ciclo médio de 135 dias e uma boa opção

safras. Foram apresentadas as seguintes cul-

para abertura de plantio, visando a maior

tivares: Tbio Iguaçu: cultivar de ciclo médio

rentabilidade ao triticultor. A Sossego entre-

já conhecida na região, com boas carac-

ga um dos melhores pacotes de fitossanitário

terísticas agronômicas e de bom potencial de

do mercado, com maior flexibilidade toler-

rendimento; Tbio Sintonia: cultivar de ciclo

ando médio/alto investimento na semeadu-

precoce, melhorador, com boa resistência à

ra. Com elevada resistência à maioria das

brusone, com bom desempenho para regiões

doenças da cultura, necessita monitoramen-

mais quentes e de baixa altitude.

to principalmente do oídio. Uma boa opção

E ainda: Tbio Toruk: primeira cultivar e a
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para quem faz o plantio de trigo sobre trigo.

mais semeada da região nesta safra, bastante

Tbio Sinuelo: cultivar de ciclo médio-tar-

conhecida pelo elevado potencial produtivo,

dio indicado para a abertura de plantio, o

qualidade industrial e alto potencial de per-

Sinuelo apresenta alto teto produtivo com

filhamento e porte baixo. Essa cultivar exige

excelente resistência ao acamamento. Com

solos de alta fertilidade e sem compactação,

boa resistência a doenças, dando foco prin-

possuindo ciclo médio de 135 dias; Tbio Son-

cipalmente ao brusone, oídio, ferrugem e

ic: cultivar de ciclo superprecoce, em média

giberela. Trigo pão de qualidade superior ao

115 a 118 dias (em torno de 20 dias menor

quartzo tendo com vantagem um P/L mais

Trigo

balanceado e próximo a 1,0 gerando ótimos

trazendo um pacote agronômico inédito no

resultados de panificação; Tbio Mestre: essa

mercado para este segmento.

tem um ciclo médio também indicado para

Tbio Astro: a cultivar TBIO Astro (Bio

a abertura de plantio, trigo pão/melhorador

141275) vem com uma alta qualidade indus-

apresenta rendimento equivalente à TBIO

trial com um manejo similar ao Sonic/Audaz.

Iguaçu com qualidade superior. A qualidade

Uma cultivar superprecoce com ciclo médio

e a quantidade de proteína que produz facili-

de 120 dias. Possui alta resistência a acama-

tam o manejo para se obter elevados rendi-

mento e tem boa resistência às principais

mentos com a qualidade industrial desejada.

doenças, devendo ter atenção no ódio; Tbio

Sua doença-alvo: mancha foliar, por isso,

Atum: cultivar ainda em código (Bio 132210)

deve-se trabalhar preferencialmente em áre-

é filho de Tbio Mestre e virá com posiciona-

as de rotação de culturas.

mento para semear em regiões mais quentes,

As novidades que virão comercialmente

como cerrado e Mato Grosso do Sul; Clear-

e estarão disponíveis para as próximas sa-

field® 135033: Parceria entre a Biotrigo

fras são: Tbio Ponteiro: essa cultivar é uma

Genética e a BASF para desenvolver novas

junção da Sinuelo e Mestre, cultivar de cic-

tecnologias em cultivares dentro do sistema

lo médio-tardio indicada para a abertura

Clearfield® , tecnologia que já é bastante

de plantio. Cultivar que tolera médio/alto

conhecida e consagrada em mais de 80% das

investimento e destaca-se pelo alto nível de

lavouras de arroz no Brasil. Essa ferramenta

resistência às principais doenças da cultura.

proporcionará mais eficiência no manejo de

Com uma caixa produtiva maior que Sinuelo,

plantas daninhas infestantes da cultura do

apresenta destaque nas áreas avaliadas; Tbio

trigo e do sistema de produção, evitando a

Duque: nova geração de trigo branqueador,

matocompetição inicial e entregando a área

filho de TBIO Toruk, a cultivar Duque de ciclo

limpa para a cultura da soja subsequente.

precoce, similar à TBIO Audaz, indicada para

A nova cultivar desenvolvida dentro

meio e fechamento de plantio, oferece boas

desse sistema está prevista para chegar no

características de qualidade industrial, com

mercado em 2020, e terá resistência a um

excelente liquidez comercial, com alto poten-

grupo de herbicida pertencentes às imida-

cial de rendimento, superior aos seus prin-

zolinonas, e controlará importantes plantas

cipais concorrentes. O TBIO Duque é uma

daninhas infestantes como o Azevém (Lolli-

ótima cultivar para o mercado de farinha,

um sp.) e o Nabo (Raphanus spp.), resistentes
R E VISTA COOPAVE L
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ou não a outros grupos químicos de herbici-

precoces, para fechamento de plantio. Au-

das. Derivada da cultivar Tbio Sinuelo, está

daz, Sonic e Astro. Matérias com porte mais

nova cultivar Clearfield® virá com as carac-

alto como Toruk, Sossego e Ponteiro têm ob-

terísticas semelhantes ao Sinuelo, que atual-

tido boas respostas à aplicação de regulador

mente é uma das cultivares mais semeadas

de crescimento. Se o clima estiver favorável

no Brasil.

para desenvolvimento das cultivares, a pop-

Segundo o gerente de Novos Negócios da

ulação estiver elevada e solo for de alta fer-

Biotrigo, Jorge Stachoviack, essa tecnologia

tilidade e matéria orgânica abundante, de

não faz parte da classe dos Organismos Ge-

maneira geral todas as cultivares respondem

neticamente Modificados, porque é obtida

ao uso de regulador de crescimento.

por meio de técnicas de melhoramento con-

Quanto ao manejo de nitrogênio na cul-

vencional, onde buscam selecionar cultivares

tura, todas respondem bem a aplicações

para maior produtividade, maior resistência

durante o perfilhamento, porém algumas

a doenças e, nesse caso, resistência a herbici-

que contém genética francesa (Toruk, Son-

das que normalmente matariam o trigo. Bio

ic, Audaz, Duque), o nitrogênio nessa fase

152254 - “Supertoruk”: lançamento previsto

é essencial para garantir altos tetos produ-

para a safra 2020, ainda com código 152254,

tivos. Algumas variedades têm apresentado

é filho de Toruk, com ciclo similar e demais

resultado positivo à aplicação de nitrogênio

características agronômicas superiores ao

no pré-espigamento. A exemplo Tbio Iguaçu,

pai, com melhor resistência ao acamamento.

Tbio Toruk, Tbio Sossego Tbio Sinuelo re-

De maneira geral, o posicionamento so-

spondem à aplicação de 20 kg/ha de N em

bre as cultivares quanto à população ficam

pré-espigamento, entregando maior quali-

entre 55 plantas finais por metro linear para

dade em condições normais de cultivo, com

as cultivares de ciclo médio e tardios, e 60

maior teor de proteínas e maior força de

plantas finais para as cultivares de ciclo pre-

glúten. Já as matérias que não respondem ao

coce. Quanto resistência a doenças, tolerantes

manejo de N em pré-espigamento estão Tbio

a estresse hídrico, matérias para abertura

bandeirante, Tbio Mestre e Tbio Sintonia.

e fechamento de plantio entre eles estavam

Foram apresentadas também cultivares

matérias de ciclo médio tardio para abertu-

de trigo sem arista, destinadas para silagem

ra de plantio TBIO ponteiro, Toruk, sossego e

e pré-secado, como Energia I e Energia II

como lançamento e entrando como matérias

e ambas consorciadas. Essas cultivares são

Trigo
destinadas especificamente para produção

da aplicação, reduzindo deriva, eliminando

de forragem, apresentando alternativa in-

formação de espuma no tanque, ajustando

teressante como fonte de proteína e energia

pH da calda, quebra da tensão superficial

associada à alta digestibilidade para o gado

das gotas e melhorando espalhamento fa-

de corte e de leite. Em gado de corte pode

vorecendo absorção pelas plantas e dimin-

ser substituído em até 100% do volumoso

uindo perdas dos produtos.

da dieta, e para vacas de alta produção de

O trigo tem sido uma excelente opção

leite, substitui em até 60% o volumoso da

econômica no inverno e ganha espaço

dieta. O ponto de corte para pré-secado é

frente ao milho 2ª safra. Nessa última sa-

no fim do emborrachamento (entre 75 e

fra teve aumento significativo das área

85 dias após a semeadura) e para ponto

semeadas com a cultura devido ao atraso

de corte para silagem é com a planta no

no plantio de soja, que levou consequente-

estádio de formação de grãos, com massa

mente ao atraso e redução de área de milho

mole ou pastoso (entre 110 e 120 dias após

2ª safra permitindo esse aumento do trigo.

semeadura).

O cereal também tem grande importância

A FMC demonstrou seu portfólio para

para rotação de cultura, pois devido à alta

cultura do trigo, no qual tem ofertado sua

densidade de plantas por metro quadra-

linha de fungicidas com alta eficiência para

do mantendo o solo coberto e sombreado,

todas as doenças foliares e de espigas. Os

inibe a germinação e desenvolvimento de

produtos Rubric (Epoxiconazol), Rovroal

plantas daninhas infestantes, principal-

(Iprodiona),

(Azoxitrobin+flu-

mente a Buva. A cultura do trigo para o

triafol) e Locker (Carbendazim+Tebucona-

perfil de solo, por semear em espaçamento

zole+cresoxim-metilico)

o

reduzido (geralmente 17cm entre linhas),

manejo total da cultura prevenindo man-

favorece a distribuição do fertilizante, que

chas foliares, oídio, ferrugem da folha,

ocorre mais uniformemente, evitando faix-

Brusone, entre outras. Neste ano, a alta in-

as de maior concentração dos nutrientes.

Authority

completam

cidência de oídio nas lavouras de trigo da

Se o solo estiver bem corrigido e livre

região durante a fase vegetativa da cultura,

de acidez nas camadas superficiais, o apro-

e para seu controle inicial Locker tem en-

fundamento das raízes do trigo favorece a

tregado excelente resultado no campo. Já

reciclagem de nutrientes e também a de-

o Authority é o produto consagrado para

scompactação biológica do solo devido ao

controle de ferrugem, e Rubric com Rovral

grande volume de raízes que a planta dis-

entregam a melhor proteção em manchas

tribui. Outro fator essencial que a cultura

foliares. Além desses, a FMC apresentou

do trigo traz como benefício é o grande

sua linha de inseticidas para controle de

volume de palha que o trigo deixa sobre o

lagartas e percevejos que atacam a cultura.

solo formando uma cobertura permanente

Em seguida, a Spraytec apresentou a sua

contribuindo para redução da erosão, com-

linha de produtos para cultura do trigo com

pactação do solo e também manutenção da

resultados de incrementos de produtivi-

umidade e temperatura superficial, con-

dade com fontes de Nitrogênio foliar, com

servando a microbiota do solo, diminuin-

o produto Absortec. Também apresentou

do também a evapotranspiração, além de

resultados do produto cubo como fonte de

inibir significativamente a germinação do

cobre que tem apresentado boa supressão

banco de sementes de plantas daninhas in-

em bacteriose e também para trazer efeito

festantes.

nutricional. E finalizou com a apresentação
dos benefícios da adição do seu adjuvante
Fulltec, que proporciona melhor eficiência
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Balancete Credicoopavel
RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/08/2018
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 (R$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

211.888.301,3
4.713.580,72

110 - Disponibilidade

4.713.580,72

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ

15.125.915

122 - Aplic. Depositos Interfinanc.

15.125.915

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

50.709.818,51

131 - Carteira Própria

50.709.818,51

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

144.346.425,61

4.1.0.00.0

118.692.273,06

DEPÓSITOS
411 - Depósitos a Vista

27.125.240,37

414 - Depósitos a Prazo

91.567.032,69

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS
451 - Recursos em Trânsito de Terceiros
4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

139.198.919,02

468 - Banco do Brasil

161 - Operações de Crédito Setor Privado

154.954.113,56

472 - Outras Instituições

169 - Operações de Crédito em Liquidação

-15.755.194,54

1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS
180 - Diversos
1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS
194 - Outros Valores e Bens
1.1.0.00.0 PERMANENTE

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

414.100,04
17.484.599,6
728.863,51
16.755.736,09
7.755.452,91

491 - Adicional de Proagro

228.586,05

493 - Sociais e Estatutárias

2.934.246,93

1.911.482

494 - Fiscais e Previdenciárias

1.446.252,09

1.911.482

503 - Diversas
6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

180.097,07

611 - Capital Social

324 - Outras Imobilizações de Uso

542.580,21

611 - (-) Capital a realizar

329 - (Depreciações Acumuladas)

-362.483,14

26.936,29

3.348.017,6
69.698.128,3
25.760.525
-13.000

615 - Fundo de Reserva

38.117.834,53

617 - Sobras do 1º Semestre

5.832.768,77

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

TOTAL DO ATIVO

414.100,04

228.586,05

180.097,07

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

VALORES (R$)

-1.976.155,54

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

5.141.013,83

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

-7.117.169,37

212.068.398,37 TOTAL DO PASSIVO

212.068.398,37

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 procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de junho de 2018.

DILVO GROLLI
Diretor Presidente
CPF: 153.229.129-91
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RUDINEI CARLOS
GRIGOLETTO
Diretor Vice-Presidente
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI
Diretor Administrativo
CPF: 241.609.389-49

NEUZA TEREZINHA
GENTENILI
Diretora Financeira
CPF: 488.308.289-04

TEREZINHA DE F.
MARCUSSI MARIANO
Contadora
CPF: 492.663.309-49
CRC-PR. 043740/0-8

5s

Seiketsu, o
senso da saúde
Sustentação do 5S

Significa estar de bem com a vida, ter
harmonia no lar, ser otimista e contagiar os
outros positivamente. É também manter a
mente limpa e saudável.
Como praticar?
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++
++
++

++
++
++
++

Repassar o 5S para os vizinhos
Ler e estudar mais sobre o assunto
Procurar ser e dar mais exemplos
Fazer com que cada membro da família
seja responsável por uma atividade da

Ter hábitos alimentares saudáveis
Mastigar bem os alimentos
Escovar os dentes após as refeições
Lavar as mãos antes de ir para a mesa
Manter o banheiro higienizado
Dar a descarga após o uso
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++
++
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casa
Estabelecer metas com os filhos
Reconhecer o esforço de cada um
Fazer rodízio das atividades

Estabelecer os “donos” de cada atividade ■

Cuidar da higiene corporal
Orientar os familiares sobre doenças
contagiosas
Ficar longe de drogas e vícios
Remover o lixo diariamente
Zelar pela parte elétrica da casa
Manter fora do alcance das crianças
remédios, armas e objetos perigosos
Fazer exames de saúde periódicos
Formar o hábito de pendurar a toalha de
banho e guardar no lugar certo a roupa
suja, além de manter seco o piso do

++

banheiro
Cuidar e manter a saúde
Como praticar?

++
++
++

Respeitar todas as pessoas
Ser bom amigo
Fazer higiene pessoal

R E VISTA COOPAVE L
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Receitas

Frango ao molho de
cerveja preta

tempo para desligar o fogo, adicione as ervilhas. Quando o frango estiver pronto, coloque-o em um refratário juntamente com o molho e
salpique cheiro verde cortadinho por cima. Sirva-o quente acompanhado por batatas ou arroz branco.

Lombo de porco com
vinho branco

INGREDIENTES
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1kg de sobrecoxas e coxas de frango Coopavel
1 garrafa de cerveja preta (330ml)
1 xícara de ervilhas frescas
1 cebola grande picada
INGREDIENTES

5 dentes de alho picados
1 maço de coentro ou cheiro verde picado
1 cubinho de caldo de frango esfarelado
1/2 xícara de molho de tomate
1/2 colher (chá) de cominho
1 colher (chá) de páprica (picante ou doce)
3 colheres (sopa) de shoyo
1 colher (sopa) de mostarda
Azeite
Pimenta do reino a gosto
Pimenta vermelha a gosto
Sal a gosto
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M

1 quilo de lombo de porco Coopavel
250 Mililitros de vinho branco
2 Colheres de sopa de suco de limão
3 Dentes de Alho
1 Folha de Louro
3 Colheres de sopa de Azeite
Colorau a gosto
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Alecrim ou tominho a gosto
Água quente necessária

MODO DE PREPARO
MODO DE PREPARO
Lave bem o frango e retire o excesso de pele. Em uma

Para iniciar essa receita, comece por temperar o lombo

panela grande, aqueça uns fios de azeite e coloque o fran-

com todos os ingredientes (exceto a água). Reserve e deixe

go. Quando o frango começar a dourar, adicione a cebola,

ganhar o gosto dos temperos, pelo menos durante hora.

o alho e o coentro. Assim que o frango e os temperos estiverem dourados, adicione o molho de tomate, o shoyo, o
caldo de frango esfarelado, a mostarda, a páprica, o comi-

Coloque um pouco de azeite em uma panela, leve o lombo de porco a dourar dos dois lados e reserve a marinada.

nho, a pimenta vermelha, a pimenta do reino, o sal a gosto
(cuidado com o sal) e mexa tudo.
Despeje a cerveja devagar para não criar espuma.
Mexa para que todos os ingredientes estejam bem envol-

Depois do lombo dourado, retire, coloque-o num refratário adicione a marinada e a água quente deixe assar por
25 minutos, ou até o lombo ficar macio.

vidos. Tampe a panela e deixe o frango cozinhando em
fogo moderado por cerca de 35 minutos. Faltando pouco
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Sirva com batata assada e uma salada.
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Resultados Milho Safrinha 2018/2019
GION CARLOS GOBBI

C

356,9
sc/alq

Cascavel - PR

P3380HR 264 ha

AIRTON JOSE GAFFURI
Cascavel - PR

318,0

P3380HR 189 ha

sc/alq

M

ANTONIO ZANCANARO

Y

CM

MY

CY

CMY

356,0
sc/alq

Cascavel - PR

P3380HR 91 ha

PEDRO CAPELLETTO
Cascavel - PR

316,5

P3380HR 45 ha

sc/alq

K

PAULO ROBERTO ORSO

334,0
sc/alq

Cascavel - PR

P3380HR 50 ha

NEUDI ALCEU MAGRIN
Cascavel - PR

313,3

P3380HR 24 ha

sc/alq

VILSON ALBIERO

321,0
sc/alq

Cascavel - PR

P3380HR 21 ha
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® I desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred. Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences
LLC. LibertyLink® e o logotipo da gota de água são marcas da BAYER S.A. RoundupTM e Roundup ReadyTM são marcas utilizadas sob licença da Monsanto Co. Março/2014 Observou-se redução na suscetibilidade e resistência à proteína Cry1F (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®) em populações de lagarta-do-cartucho-do-milho
(Spodoptera frugiperda). Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® e informe-se sobre as Melhores Práticas no Manejo Integrado
de Pragas.
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