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R E V I S T A

48 anos de uma
trajetória de união,
trabalho e sucesso

De uma ideia compartilhada 

por 42 fundadores a uma 

das maiores cooperativas 

agroindustriais do Brasil. Os 48 

anos da trajetória da Coopavel 

são alicerçados na unidade, no 

trabalho, na cooperação e no 

desenvolvimento econômico e 

social da região.

Show Rural Coopavel vai

injetar R$ 60 mi no comércio

Campanha de troca de EPI por

alimentos movimenta unidades

Um ano de prêmios e de

reconhecimentos à Coopavel
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Portfólio Feijão
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REVISTA COOPAVEL 5

PAlAVRA DO PRESIDEnTE

O mundo está em constante evolução 
e a adoção de tecnologias para acelerar ga-
nhos de competitividade é cada vez mais 
necessária. O conhecimento é o caminho do 
desenvolvimento e do sucesso de todos os 
profissionais e produtores rurais. Por causa 
da complexidade dos negócios e a competi-
tividade cada vez maior, os novos líderes 
precisam buscar no conhecimento um novo 
modelo para o progresso e o entendimento 
de como será a gestão nas propriedades ru-
rais.

A disruptura do mundo da economia 
e do agronegócio começou com a internet, 
pela qual grandes corporações, embora bem 
administradas, sofreram perdas de competi-

tividade diante das inovações que tornaram 
obsoletas as tecnologias usadas e os modelos 
de negócios existentes. Os resultados mais re-
levantes desse movimento dizem respeito à 
adoção de recursos tecnológicos para maior 
controle e otimização de processos dentro e 
fora das propriedades rurais. É “fazer mais 
com menos”, com novas ferramentas inova-
doras.

A nova era do uso da tecnologia no agro-
negócio acontece de forma gradual, ininter-
rupta e irreversível. A popularização da WEB 
a partir do ano 2000 trouxe uma explosão de 
novas empresas, muitas das quais na região 
da Califórnia (USA) conhecida como Vale do 
Silício. E então tornou-se conhecido um ter-

Show Rural Coopavel inova 
com a presença de startups

Dilvo Grolli
Presidente do

Conselho de 
Administração 

da Coopavel
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PAlAVRA DO PRESIDEnTE

“

-mo que se consagrou ao longo do tem-
po, startups, que tem como premissa re-
solver problemas reais, no mundo real e 
em grande escala. São empresas novas 
com ideias novas que buscam melhorar 
e inovar processos já existentes ou criar 
novos para acelerar o crescimento e os 
ganhos das empresas e dos profissionais, 
cujos aprendizados foram lastros para 
melhorar as performances das corpo-
rações com enormes ganhos na compet-
itividade.

O Show Rural Coopavel tem foco na 
inovação e em tecnologias para o agro-
negócio e na 31ª edição, de 4 a 8 de fe-
vereiro de 2019, vai oportunizar aos 
empreendedores, parceiros e produtores 
rurais um espaço digital que abrigará di-
versas startups e empresas de tecnologia 
voltadas para o agronegócio. Ao visitar 
esse novo setor, os produtores rurais 
sentirão a sensação que estão mais longe 
e mais perto da realidade mundial. Lon-
ge quando compararem com a realidade 
de cada propriedade rural e perto quan-
to ao futuro do agronegócio, integrando 
o conhecimento com metodologias adap-
táveis às necessidades.

Serão cem empresas disponíveis para 
os produtores rurais que buscam inova-
ção e melhor desempenho para as suas 
propriedades. Muitos profissionais esta-
rão apresentando tecnologias para so-
luções de entraves em toda a cadeia de 
produção, num desafio de preparar os 
profissionais e produtores rurais para 
atuar na revolução 4.0 do agronegócio 
brasileiro e mundial, ambiente no qual 
todos terão que ser ágeis na adoção de 
medidas para preservação ou aumento 
de produtividade  ou, do contrário, desa-
parecerão da atividade. 

Finalmente, o Show Rural Coopavel 
com 30 anos de experiência é conside-
rado o maior evento de tecnologia e 
inovação para o agronegócio da Améri-
ca Latina, com uma história construída 

de oportunidades para os expositores e 
visitantes. E ele não poderia deixar de 
inovar com um desafio que vai mudar 
totalmente o mundo do agronegócio, 
buscando soluções para a produtivida-
de, logística e segurança alimentar, não 
obstante a tudo o que já proporcionou 
de melhorias e crescimento econômico 
para as empresas parceiras e aos agri-
cultores. 

A participação de startups será o 
ponto alto do Show Rural Coopavel 2019, 
pois esse passa a ser um novo caminho 
para solução de problemas complexos 
das próximas gerações e ferramenta im-
portante para a competitividade do sé-
culo 21, época em que a ruptura com o 
passado é um caminho sem volta.

“Ao visitar esse novo setor, os produtores 

rurais sentirão a sensação que estão 

mais longe e mais perto da realidade 

mundial. Longe quando compararem 

com a realidade de cada propriedade 

rural e perto quanto ao futuro do 

agronegócio, integrando o conhecimento 

com metodologias adaptáveis às 

necessidades.
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MEnSAgEM DO PAPA

No clima espiritual do Advento, o San-
to Padre destaca a certeza de que Deus 
está com o homem como a própria razão 
da esperança humana. Ele recordou que 
o Senhor quis fazer da terra a sua mora-
da, mesmo o mundo sendo marcado por 
guerras e prepotências. “Ele escolheu 
habitar a nossa história como ela é, com 
todos os seus limites. Assim, Deus mos-
trou, de modo insuperável, a Sua miseri-
córdia”, completou o Papa.

Francisco destaca ainda que o grande 
presente trazido pelo Menino de Belém 
é uma energia espiritual que não dá es-
paço para o desespero e para a tristeza, 
pois aquece o coração. “O nascimento de 
Jesus, de fato, traz-nos a bela notícia de 
que somos amados imensamente e sin-
gularmente por Deus, e esse amor não 
somente o faz conhecer, mas o doa, co-
munica-o”.

O Santo Padre fala então de duas con-
siderações relacionadas à contemplação 

do mistério do nascimento de Jesus. A 
primeira delas é o fato de que, no Natal, 
Deus se revela não como um dominador 
do universo, mas como Aquele que se 
rebaixa, vem à terra pequeno e pobre. 
“Significa que, para sermos similares a 
Ele, nós não devemos nos colocar sobre 
os outros, mas nos rebaixarmos, nos co-
locarmos a serviço”.

A face do próximo

O segundo aspecto é que, uma vez que 
Deus fez morada entre os homens, qualquer 
coisa que for feita a um irmão é como se esti-
vesse sendo feita a Ele. O próprio Cristo falou 
isso em Sua vida humana. “Confiemo-nos à 
materna intercessão de Maria para que nos 
ajude, neste Natal, a reconhecer, na face do 
nosso próximo, especialmente dos mais 
frágeis, a imagem do Filho de Deus feito ho-
mem”.

O presente do 
Menino de Belém



8 RE VISTA COOPAVE L

MEnSAgEM DO PAPA

1. Em Jesus manifestou-se a graça, a 
misericórdia, a ternura do Pai: Jesus é 
o Amor feito carne. Não se trata apenas 
de um mestre de sabedoria, nem de um 
ideal para o qual tendemos e do qual sa-
bemos estar inexoravelmente distantes, 
mas é o sentido da vida e da história que 
pôs a sua tenda no meio de nós.

2. Sois imenso, e fizestes-vos peque-
nino; sois rico, e fizestes-vos pobre; sois 
onipotente, e fizestes-vos frágil.

3. A primeira coisa que o Natal nos 
chama a fazer é isto: dar glória a Deus, 
porque Ele é bom, é fiel, é misericordio-
so. Nesse dia, desejo a todos que possam 
reconhecer o verdadeiro rosto de Deus, 
o Pai que nos deu Jesus. Desejo a todos 
que possam sentir que Deus está perto, 
possam estar na sua presença, amá-lo, 
adorá-lo.

4. O dom precioso do Natal é a paz, 
e Cristo é a nossa paz verdadeira. Cris-
to bate à porta dos nossos corações para 
nos conceder a paz, a paz da alma. Abra-
mos as portas a Cristo.

5. A mensagem que todos esperavam, 
que todos procuravam nas profundezas 
da própria alma, não era mais do que a 
ternura de Deus: Deus que nos fixa com 
olhos cheios de afeto, que aceita a nossa 
miséria, Deus enamorado da nossa pe-
quenez.

6. Como acolhemos a ternura de 
Deus? Deixo-me alcançar por Ele, deixo-
-me abraçar, ou impeço-lhe de se apro-
ximar? ‘Oh não, eu procuro o Senhor!’ 
– poderíamos replicar. Porém, a coisa 
mais importante não é procurá-Lo, mas 
deixar que seja Ele a procurar-me, a en-
contrar-me e a cobrir-me amorosamente 
das suas carícias. Essa é a pergunta que 
o Menino nos coloca com a sua mera 

presença: permito a Deus que me queira 
bem?.

7. Jesus Menino. Penso em todas as 
crianças assassinadas e maltratadas 
hoje, seja naquelas que o são antes de 
ver a luz, privadas do amor generoso 
dos seus pais e sepultadas no egoísmo de 
uma cultura que não ama a vida; seja nas 
crianças desalojadas devido às guerras e 
perseguições, abusadas e exploradas sob 
os nossos olhos e o nosso silêncio cúmpli-
ce; seja ainda nas crianças massacradas 
nos bombardeamentos, inclusive onde o 
Filho de Deus nasceu. Ainda hoje o seu 
silêncio impotente grita sob a espada de 
tantos Herodes. Sobre o seu sangue, es-
tende-se hoje a sombra dos Herodes do 
nosso tempo. Verdadeiramente há tan-
tas lágrimas nesse Natal que se juntam 
às lágrimas de Jesus Menino. 

8. Hoje, o Filho de Deus nasceu: tudo 
muda. O Salvador do mundo vem para 
se tornar participante da nossa natureza 
humana: já não estamos sós e abandona-
dos.

9. Se tomarmos o Menino nos nossos 
braços e nos deixarmos abraçar por Ele, 
nos dará a paz do coração que jamais 
terá fim.

10. Juntamente com os pastores, pros-
tremo-nos diante do Cordeiro, adoremos 
a Bondade de Deus feita carne e deixe-
mos que lágrimas de arrependimento 
inundem os nossos olhos e lavem o nosso 
coração. Disso, todos temos necessidade.

Frases de Francisco sobre 
o tempo do Natal

“Se tomarmos o Menino nos nossos 
braços e nos deixarmos abraçar por 
Ele, nos dará a paz do coração que ja-
mais terá fim.”
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MEnSAgEM DO PAPA

Frases de Francisco sobre 
o tempo do Natal
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PAlAVRA DO PRESIDEnTE

MANCHA BRANCA:
ESCOLHA O CONTROLE
QUE NÃO FALHA COM
O MILHO.

• ALTO NÍVEL DE CONTROLE 

• SEGURO PARA O CULTIVO DO MILHO

• FUNGICIDA COM DOIS MODOS DE AÇÃO:
   IDEAL PARA O MANEJO DA RESISTÊNCIA

D
U
AS
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EnCOnTRO COM AuTORIDADES

MANCHA BRANCA:
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• FUNGICIDA COM DOIS MODOS DE AÇÃO:
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Dilvo convida Bolsonaro para 
o Show Rural Coopavel 2019

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
encontrou-se na quinta-feira passada (29/11), 
no Rio de Janeiro, com o presidente eleito da 
República, Jair Bolsonaro, e com o coman-
dante da Esao (Escola Superior de Aperfei-
çoamento de Ofi ciais), general Marcos Sá 
Affonso da Costa. Ao lado de outras autori-
dades e ofi ciais do Brasil e de outras nações 
amigas, eles participaram da diplomação do 
curso de aperfeiçoamento de ofi ciais.

Solenidade  

A solenidade na Esao, da qual Dilvo e ou-
tras autoridades brasileiras e estrangeiras 
foram convidadas a participar, formou 500 
ofi ciais que passam a postular a insígnia de 
general em comandos das Forças Armadas. 
Por algumas vezes, o presidente da Coopa-
vel foi convidado para proferir palestras na 
Escola Superior de Aperfeiçoamento de Ofi -
ciais.

Show Rural

No encontro com Jair Bolsonaro, Dilvo 
falou dos preparativos do 31º Show Rural 
Coopavel, que será de 4 a 8 de fevereiro de 
2019, e da alegria que seria poder receber o 
presidente no evento. Bolsonaro prestigiou 
a edição histórica de 30 anos do Show Rural 
Coopavel, em fevereiro último.

Importância

Para Dilvo, a oportunidade de estar com 
o presidente eleito é de grande importância 
principalmente em um momento no qual ha-
verá novo rumo na política e nova visão so-
bre relações do Brasil com o mundo. E, nesse 
contexto, segundo Bolsonaro, o agronegócio 
estará na pauta internacional. (Imprensa 
Coopavel)

O general Affonso da Costa, Dilvo grolli e o presidente eleito Jair Bolsonaro
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COOPAVEl / IhARA

Campanha para aplicação segura 
é sucesso e cumpre meta
Em outubro e novembro, cooperados 
trocaram alimentos por Equipamentos 
de Proteção Individual

Cerca de sete mil quilos de alimentos fo-
ram conseguidos, em outubro e novembro, 
em uma campanha inédita nos 48 anos da 
Coopavel. Em parceria com a Ihara, a coope-
rativa distribuiu em suas 28 unidades kits de 
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
e luvas nitrílicas.

Com a entrega de cinco quilos de alimen-
tos, o cooperado pôde retirar o seu kit, neces-
sário para tornar mais segura a aplicação de 
defensivos nas lavouras. “O envolvimento de 
diretores, gerentes, colaboradores e coope-
rados impressionou. Estamos muito felizes 
com os resultados”, diz o diretor-presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli.

Ao mesmo tempo em que incentiva e 
orienta sobre cuidados necessários nas apli-

cações, a Coopavel estimulou um gesto soli-
dário, aproximando ainda mais as unidades 
das comunidades onde estão inseridas. Ge-
rentes e colaboradores decidiram a quem 
entregar os alimentos arrecadados. E a opção 
foi por entidades assistenciais e filantrópicas 
com histórico de grande colaboração com o 
município.

O engenheiro agrônomo Andrei Mori, 
que idealizou a campanha Alimentando o 
Brasil com Segurança, diz que os resultados 
foram muito melhores do que o esperado. 
“Quero agradecer a Ihara, importante parcei-
ra nessa ação, e a todos que de uma forma 
ou outra contribuíram para que os trabalhos 
alcançassem o maior número possível de 
cooperados”. Outras iniciativas de orienta-
ção sobre aplicação segura serão promovidas 
pela Coopavel. As fotos a seguir mostram um 
pouco do que foi a campanha:

Imagens mostram envolvimento das unidades com a 
campanha
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COOPAVEl / IhARA

Campanha para aplicação segura 
é sucesso e cumpre meta
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PóS-COlhEITA

Gestores de unidades armazenadoras e 
técnicos de várias regiões do Brasil, partici-
param, em Londrina, da sétima edição da 
Conferência Brasileira de Pós-Colheita e do dé-
cimo Simpósio Paranaense de Pós-Colheita de 
Grãos. Organizado pela Abrapos (Associação 
Brasileira de Pós-Colheita), o evento contri-
bui para disseminar e reforçar conhecimen-
tos relevantes para a área da Pós-Colheita. A 
Coopavel foi representada por alguns de seus 
colaboradores e representantes das filiais.

O objetivo de participar do encontro é, 
com base no que foi apresentado, buscar me-
lhorias na qualidade dos produtos recebidos e 
armazenados pela Coopavel, oferecendo aten-
dimento diferenciado aos clientes internos e 
externos, conforme o gerente Moacir Kessler. 
Também participaram pela Coopavel: An-
derson Granville, Anderson Mauricio Geiss, 
Carlos Adriano Paludo, Edson  Stenheuser, 
Márcio Leandro Martins Ketterer, Renan Fer-
reira de Albuquerque, Roberto Carlos Painelli, 

Vilmar Vicente Babinski e Wrangler Michel 
Tries Conceição.

Programação

O cuidado na escolha dos assuntos e a qua-
lidade dos palestrantes convidados merecem 
destaque, segundo Moacir. “Todos que lá es-
tiveram puderam agregar informações bas-
tante úteis e que, em algum momento, serão 
devidamente empregadas”. A programação 
técnico-científica, vencida em três dias, foi 
apresentada em conferências, painéis e pales-
tras. 

O primeiro assunto foi o cooperativismo, 
o agronegócio e a pós-colheita de grãos, se-
guido do primeiro painel sobre Automação 
de unidades armazenadoras. Duas palestras 
aprofundaram o tema, sobre Automação de 
unidade armazenadora de grãos e Uso da au-
tomação na unidade armazenadora de Ivai-
lândia. O painel 2 foi sobre Manejo de expurgo

Coopavel foi representada em evento realizado há algumas semanas em londrina

Coopavel participa de 
evento da Abrapos

calcário de conchas
www.cysy.com.br
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de grãos no armazenamento: efi ciência.
As palestras versaram sobre Técnica de 
expurgo de grãos efi ciente e aplicação de 
fosfi na e Exemplos práticos de expurgo em 
silos e armazéns. E mais, o painel 3 tratou 
dos Processos de operação na unidade 
armazenadora de grãos, Requisitos legais 
para as licenças ambientais da unidade 
armazenadora e Processo de qualidade 
e segregação de produtos na unidade 
armazenadora de grãos.

Por sua vez, o painel 4 tratou sobre Qua-
lidade dos grãos e suas implicações no arma-
zenamento e industrialização, com a palestra 
Monitoramento da qualidade dos grãos da 
recepção ao armazenamento. E no quinto, 
o tema central foi Técnicas de secagem e ae-
ração dos grãos com qualidade. As palestras 
de apoio foram sobre Processo de manejo da 
secagem de grãos com qualidade e Manejo da 
aeração dos grãos na unidade armazenadora 

para preservação da qualidade dos grãos.

Armazenagem

As conferências trataram sobre Atmos-
fera modifi cada e ozônio na conservação 
de grãos, Armazenagem emergencial: silo 
bolsa x conservação de grãos, Implicações 
dos resíduos químicos e de micotoxinas nas 
exportações de grãos brasileiros e Manejo 
dos custos para a viabilização da unidade ar-
mazenadora. Os inscritos aprenderam mais, 
também, sobre manejo integrado de pragas e 
grãos, modelagem em CFD da injeção de gás 
ozônio em um silo cilíndrico vertical conten-
do grãos de arroz, secagem de grãos de arroz 
em distintas temperaturas e índice de acidez 
titulável dos grãos de soja colhidos nas safras 
de 2014 a 2017.

calcário de conchas
www.cysy.com.br
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Em média, cada visitante do Show Rural Coo-
pavel gasta R$ 250 por dia para cobrir despesas de 
alimentação, transporte e estadia durante o evento. 
Considerando que a mostra se estende por cinco 
dias e espera atrair, de 4 a 8 de fevereiro de 2019, pú-
blico de 250 mil pessoas, então serão R$ 60 milhões 
injetados nas economias de Cascavel e de cidades 
vizinhas no período. Essa é uma das informações 
compartilhadas pelo presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli, em recente encontro com diretores da Acic.

O dinheiro que os visitantes deixarão no co-
mércio vai reforçar o caixa principalmente de ho-
téis, bares, restaurantes e supermercados. “É uma 
grande cadeia que se movimenta em torno de um 
evento reconhecidamente dos mais importantes e 
dinâmicos do mundo”, afirma Dilvo. Somente nos 
cinco dias de visitação no parque serão mais de 
quatro mil pessoas profissionalmente envolvidas 
na recepção e atendimento aos visitantes. Da Coo-
pavel, são mais de mil colaboradores diretamente 
ligados à organização e no desempenho de inúme-
ras tarefas que o evento exige.

O Show Rural Coopavel, que atrai pessoas de 
todo o Brasil e caravanas do exterior, chega à sua 
31ª edição consolidado. “Mesmo assim, já começa-
mos um amplo trabalho de reforço de divulgação 
para informar e convidar mais pessoas a partici-
par”, segundo Dilvo. Apenas em um raio de 500 
quilômetros de Cascavel, serão mais de 400 pre-
feituras, sindicatos, instituições de ensino e outros 

locais estratégicos que serão visitados e seus res-
pectivos representantes e membros convidados a 
conhecer as novidades da mostra.

A Coopavel fará um esforço concentrado tam-
bém para convidar agricultores, técnicos e autori-
dades de países vizinhos. “Ao mesmo tempo que 
vêm e conhecem novas tecnologias para melhorar 
as suas produtividades, abre-se a chance de parce-
rias, negócios e mercados”, afirma Dilvo. Melhorar 
a qualidade e a quantidade do que se produz é uma 
das principais contribuições que o Show Rural Coo-
pavel oferece. Todas as principais commodities 
cultivadas na região e estados próximos estão re-
presentadas na feira. O trigo é um exemplo, já que 
a cooperativa é responsável, em sua área de cober-
tura, por 50% do que foi produzido em 2018.

Os preparativos para o 31º Show Rural Coopa-
vel foram intensificados nas últimas semanas. En-
tre as novidades estão ampliação da capacidade de 
estacionamento de 12 mil para 14 mil veículos, no-
vos currais na área pecuária e um portal de acesso. 
A expectativa de público, para 4 a 8 de fevereiro, é 
de 250 mil pessoas, com 520 empresas expositoras 
e estimativa de movimentação financeira entre R$ 
1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. “Diante do clima de otimis-
mo que toma conta do Brasil e do crescimento eco-
nômico que se espera a partir de 2019, o volume de 
negócios poderá ser ainda maior que o estimado”, 
afirma Dilvo Grolli especialmente animado com as 
movimentações que já ocorrem.

31ª edição vai injetar R$60 
milhões no comércio

O evento que é 
reconhecidamente 
um dos maiores 
do mundo chega à 
sua 31ª edição
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Nós somos a mudança

O Show Rural Coopavel e o que ele representa 
em tecnologias para mudanças profundas nas pro-
priedades rurais e no agronegócio da região. Essa é 
a síntese de apresentação que o presidente da Coopa-
vel, Dilvo Grolli, fez a empresários ligados ao Iguassu 
Valley, um núcleo voltado à Tecnologia da Informa-
ção.

Dilvo fez uma breve recuperação histórica do 
evento, que chega aos seus 31 anos, e de como ele 

contribui para fortalecer o setor que é a principal 
marca do empreendedorismo e da economia do 
Oeste do Paraná. A 31ª edição será de 4 a 8 de feve-
reiro de 2019. A expectativa de público é de 250 mil 
pessoas, com 520 expositores e faturamento entre R$ 
1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.

14 mil carros

O slogan da 31ª edição é Nós somos a mudança. 
Dilvo informou também sobre melhorias e investi-
mentos em andamento no parque para bem recep-
cionar agricultores, técnicos e autoridades. Entre as 
novidades estão aumento da capacidade do estacio-
namento de 12 mil para 14 mil automóveis, constru-
ção de portal de acesso e de novos currais para a 
área da pecuária.

31ª edição vai injetar R$60 
milhões no comércio

O tema em 2019 será “nós somos 
mudança”

A área da pecuária traz o melhor em tecnologia e genética para bovinos

Em números
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Por sempre trabalhar ancorada na melhoria 
contínua, a Coopavel conquistou muitos prê-
mios e reconhecimentos no percurso dos seus 48 
anos. Mas não há como negar que 2018 foi um 
ano particularmente especial à cooperativa que, 
mesmo em um período ainda de difi culdades 
para a economia nacional, conseguiu prêmios 
em concursos importantes e apareceu com des-
taque em alguns dos mais conceituados rankings 
de performance econômica do País.

As duas conquistas mais importantes vie-
ram do Anuário Brasileiro do Cooperativismo 
e do Prêmio Mundo de Respeito, da Corteva. 
Elaborado pela Mundocoop, uma das mais in-
fl uentes publicações impressas do agronegócio 
nacional, o primeiro lugar no Anuário Brasileiro 
do Cooperativismo veio no quinto princípio do 
cooperativismo, sobre formação, informação e 
educação. O prêmio representa a importância 
de contar em sua estrutura com os serviços de 
uma instituição como a Unicoop, que há duas 
décadas se dedica a promover cursos, treina-
mentos, palestras e workshops a cooperados e a 
colaboradores. 

A Coopavel foi a única paranaense a vencer 

uma das sete categorias do concurso, alicerçado 
nos princípios que fazem do ato de cooperar um 
grande êxito mundial. “Vencer no quinto princí-
pio, um dos mais importantes, ressalta o acerto 
em criar a Universidade Coopavel, que colabora 
para transformar o cotidiano da propriedade do 
cooperado e melhora a qualidade de vida dele e 
de sua família”, ressalta o presidente da Coopa-
vel, Dilvo Grolli.

Internacional

A qualidade do que a cooperativa faz pode 
ser medido também em um prêmio de âmbito 
internacional promovido pela Corteva Agris-
cience, Divisão Agrícola da DowDupont. A área 
de sementes da Coopavel venceu a categoria 
na etapa nacional e ganhou o direito de repre-
sentar o País na fi nal do concurso, realizado em 
outubro em Washington, nos Estados Unidos. O 
certame é reconhecido pelos rigorosos critérios 
que emprega para premiar seus parceiros em 
diversas categorias. 

Na 28ª edição do certame, alguns dos aspec-
tos observados para defi nir os campeões em vá-

Coopavel acumulou
prêmios no ano de 2018

A Coopavel Cooperativa Agroindustrial tem mais de cinco mil cooperados e dá emprego a mais 
de 5,2 mil pessoas



REVISTA COOPAVEL 19

BOM MOMEnTO

-rias categorias foram condições no espaço físi-

co dos depósitos, atenção à legislação, prestação 

de serviços para o agricultor, segurança no 

manuseio de produtos, compromisso pessoal, 

capacitação dos funcionários, relação com a co-

munidade e qualidade dos processos e produto 

fabricado.

A Coopavel obteve boas colocações também 
no Quem é Quem?, da Avesuí, único concurso 
no País que destaca as melhorias cooperativas 
nas áreas de aves, suínos e peixes. “Conquista-
mos um primeiro e dois terceiros lugares”, lem-
bra Dilvo Grolli. O avicultor Altieres Pegoraro, 
cooperado que mora em Guaraniaçu, venceu 
na modalidade de Melhor Gestor Cooperado. E 
as outras três colocações vieram nas categorias 
Inovação, em Gestor Operacional, com Eduar-
do Villas Boas Leffer, e em Assistência Técnica, 
com Camila Fachi.

A cooperativa foi citada também em levan-
tamentos organizados pelo jornal Valor Econô-
mico e pela revista Exame, duas das principais 
publicações especializadas impressas do País. 
No ranking das mil maiores empresas brasilei-
ras, do Valor Econômico, a Coopavel apareceu 
na colocação 280 e na 46 entre as maiores do 
agronegócio da região Sul. Entre as Maiores e 
melhores – As 1.000 maiores empresas do Bra-
sil, da Exame, a Coopavel ficou nas posições 341 
em âmbito nacional, e na 75 entre as 400 maio-
res do agronegócio. 

O mais recente

O anúncio de ranking mais recente ocorreu 
em novembro, das 500 maiores empresas do 
Sul do Brasil elaborado pelo Grupo Amanhã e 
PwC. A Coopavel ficou na colocação de núme-
ro 65 (referente a indicadores de 2017) entre as 
500 maiores do Sul e na 28ª posição em âmbito 
estadual – cem maiores do Paraná. Esse estudo 
é feito a partir de um indicador exclusivo. É o 
VPG, Valor Ponderado de Grandeza, que avalia 
patrimônio líquido, receita líquida e lucro líqui-
do ou prejuízo no exercício pesquisado.

São 1,2 bilhão de cooperados e 350 milhões 
de empregos gerados por essa metodologia de 

união em 105 países. 

Os prêmios de 2018

 + 1º lugar no quinto princípio (educação, 
formação e informação) do Anuário 
Brasileiro do Cooperativismo

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

 + 1º lugar na categoria Melhor Gestor 
Cooperado, do Quem é quem 2018, com 
Altieres Pegoraro

 + 3º lugar na categoria Gestor Operacional, 
do Quem é quem 2018, com Eduardo 
Villas Boas Leffer

 + 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 
Econômico

 + Coopavel está na colocação 46 entre as 
50 maiores empresas do agronegócio do 
Sul do Brasil, segundo o ranking do Valor 
Mil, do jornal Valor Econômico

 + 341ª é a posição da Coopavel no ranking 
das Maiores e melhores – As 1.000 
maiores empresas do Brasil, da revista 
Exame

 + Entre as 400 maiores do agronegócio, a 
Coopavel ocupa a colocação de número 
75

 + Coopavel aparece na posição 65 entre as 
500 maiores empresas do Sul do Brasil, 
segundo o Grupo Amanhã e PwC. E na 
28ª posição entre as maiores do Paraná

1,2 bilhão de cooperados

O cooperativismo, nas suas 13 vertentes, 
é uma das principais alavancas de desenvol-
vimento do mundo, com movimentação de 
R$ 12 trilhões por ano. São 1,2 bilhão de coo-
perados e 350 milhões de empregos gerados 
por essa metodologia de união em 105 países.
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A cooperação é uma das mais bem-suce-
didas invenções da história da humanidade. 
Ela tem o poder de aproximar pessoas de 
habilidades distintas, porém sintonizadas 
quanto a objetivos empreendedores, familia-
res e comunitários. A fórmula, aperfeiçoada 
nos últimos séculos, criou 13 vertentes de 
atuação que multiplicam êxito, desenvolvi-
mento e realizações.

A agricultura em escala foi a resposta que 
o Oeste do Paraná encontrou para enfrentar 
o declínio dos ciclos da erva-mate e da madei-
ra. E o cooperativismo foi adotado como um 
meio para organizar e disseminar técnicas de 
produção e para fazer frente ao domínio de 
grandes empresas brasileiras e multinacio-
nais. Alicerçadas em princípios moldados há 
mais de um século, a partir de 1960 surgem 
as primeiras cooperativas da região. 

A Copavel (com apenas um o, segundo a 
ata de fundação, era a sigla para Cooperativa 
Agropecuária Cascavel Limitada, que mais 
tarde ela passou a se chamar Coopavel Coo-
perativa Agroindustrial). Ele foi oficialmente 
constituída em 15 de dezembro de 1970 em 
assembleia geral presidida por Silvio Caldino 
de Carvalho e secretariada por Luiz Picoli. 
Além de criar a Coopavel, ela elegeu seu pri-
meiro presidente, Adolfo Cortese.

A decisão de somar forças, trabalho e co-
nhecimentos partiu de um grupo de 41 agri-
cultores e de uma empresa rural. O desafio 
era integrar produtores a uma lógica de atua-
ção até então pouco conhecida no Oeste do 
Paraná. Por isso, as pessoas à frente do proje-
to precisavam ser absolutamente confiáveis, 
determinadas e persistentes. Como a maioria 
dos projetos de grande potencial empreende-

Uma trajetória de 
desafios, superação, 
trabalho e sucesso

anos

A sede 
administrativa foi 
construída no km 
591 da BR-277
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-dor, a Coopavel começou modesta e sua 
estruturação, com base no diálogo e em 
resultados, foi gradual.

A trajetória da cooperativa nem sempre 
foi fácil. Um dos períodos mais difíceis ocor-
reu no início dos anos de 1980. Alguns pro-
blemas de gestão e planejamento fi zeram a 
dívida disparar e, no auge da crise, o valor 
devido era algumas vezes superior ao do 
patrimônio. O atual presidente, Dilvo Grolli, 
informa que a crise conduziu ao amadureci-
mento sem, no entanto, caracterizar ruptura 
com o passado, voltado por sua vez ao cresci-
mento e à geração de receita aos cooperados. 

Plano estratégico e de longo prazo

A Coopavel desenvolveu então um plano 
estratégico de longo prazo alicerçado na es-
tabilidade. Os recursos eram poucos, já que 
as instituições fi nanceiras da época não ofe-
receram o apoio esperado ao processo de re-
cuperação. O sonho compartilhado dos sócios 
de ter uma grande cooperativa e a grandeza 
do agronegócio foram aliados para reverter 
a tendência de um colapso fi nanceiro. Em 
vez da insolvência, cooperados e diretores 
encontraram meios efi cientes para aprender 
e tiraram dali lições preciosas que recupe-
rariam e conduziriam a Coopavel a um dos 
mais pujantes momentos de fortalecimento 
de seus indicadores.

Agronegócio

A chance de produzir alimentos e criar re-
servas para enfrentar imprevistos e intempéries 
permitiu o surgimento das cidades. Sem a desco-
-berta da agricultura, o homem estaria relegado à 
condição de coletor. A extração exigia longas ca-
minhadas e a adaptação a um estilo de vida que 
castigava o corpo e a mente. Mesmo com tecnolo-
gias limitadas, a produção de alimentos mudaria 
a forma como as pessoas se relacionavam e como 
geriam suas vidas. Na década de 1940, um agricul-
tor detinha conhecimentos sufi cientes para pro-
duzir comida para 19 pessoas. Em 2015, a relação 
saltou de um para 155 e em 2020 cada produtor 
alimentará grupo superior a 250 pessoas.

A agricultura inaugurada a partir de 1960 con-
solidou algumas boas práticas que fariam do Oes-
te, dez anos depois, um dos celeiros emergentes 
do Brasil. O agronegócio começava a dar sinais de 
seu vigor e versatilidade. As primeiras agroindús-
trias contribuíram para transformar a economia, 
abrindo empregos e gerando prosperidade ao en-
torno das cooperativas que brotavam em áreas 
estratégicas do Oeste.

Períodos de instabilidade também testaram 
os fundamentos do agronegócio nas décadas de

Uma trajetória de 
desafi os, superação, 
trabalho e sucesso

A primeira das filiais colocadas em 
funcionamento foi em Corbélia
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Ao lado de uma trajetória de grandes feitos, 
aprendizados e conquistas, a Coopavel fortale-
ce sua marca e imagem com a organização, há 
mais de 30 anos, de um dos principais eventos 
mundiais de divulgação de novas tecnologias 
e conhecimentos para o campo. O Show Rural 
Coopavel é um exemplo de como uma ideia, des-
de que inspire confi ança, pode alcançar o status 
de revolucionária. A primeira edição aconteceu 
como um dia de campo em 1989 e poucos, ou 
talvez nenhum, dos 110 agricultores presentes 
poderiam imaginar que aquele seria o embrião 
de algo muito maior, que atrairia multidões e 

movimentaria bilhões em negócios.
Algumas características facilitam compreen-

der o sucesso que o Show Rural Coopavel acu-
mula. A mais relevante e citada com ênfase pelo 
presidente Dilvo Grolli é o fato de o evento jamais 
abandonar a sua essência. “Mesmo com o cresci-
mento, as mudanças e as inovações integradas 
à feira nesses anos todos, não se deixou de lado 
a razão central dela existir que é o repasse de 
conhecimentos e de novos avanços ao agricul-
tor. Informações que, com a devida orientação 
e assistência, ampliam produtividade, renda e 
resultados na propriedade rural e impulsionam

Vitrine tecnológica

1970 e 1980, causando insegurança e apreensão 
no campo. Os agricultores ainda não contavam 
com uma base confi ável de referência de preços 
de insumos e grãos e tinham difi culdades para 
entregar a produção nos armazéns. Seria preciso 
vencer o apetite das erosões, o racionamento de 
combustíveis proveniente da crise do petróleo e 
as perigosas oscilações de fracassados planos de 
ajuste econômico.

Mesmo com provações diárias, a Coopavel 
entendia a importância de empreender para al-
cançar a solidez desejada. Os anos de 1980 mar-
caram os investimentos iniciais de instalação 
da planta industrial da cooperativa. A área es-
colhida tinha metros quadrados, às margens da 
BR-277 e em frente ao autódromo. As primeiras 
unidades a entrar em operação foram o laticínio, 
a indústria de óleos e a unidade de benefi cia-

mento de sementes. Os anos de 1990 marcariam 
a implantação da indústria de fertilizantes, do 
frigorífi co de aves e as unidades de abate de suí-
nos e bovinos.

A expansão industrial da Coopavel marcava 
também a capilaridade dela em municípios vizi-
nhos. Os anos 90 foram decisivos porque marca-
riam o início do ousado projeto de exportação de 
carnes. A primeira remessa de cortes de frango 
foi enviada para Hong Kong, território asiático 
na época ainda pertencente ao Reino Unido, em 
1996. Mais de 20 destinos se somariam ao proje-
to internacional da cooperativa a partir de então. 
Difi culdades e ousadia moldaram uma empresa 
vencedora, que passaria a conquistar expressi-
vos prêmios nacionais.

Estrutura de 
frigorífico que 
cooperados 
autorizaram a 
cooperativa a 
comprar
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a economia na área de abrangência alcançada 
pelas novidades”.

O comprometimento de todos que se doam 
ao planejamento, organização e execução da 
mostra é outro dos aspectos do êxito do Show 
Rural Coopavel. E mesmo consolidada como 
uma das maiores e melhores do agronegócio do 
mundo, ela é anualmente oxigenada por novida-
des que fazem com que acompanhe tendências 
e expectativas dos visitantes. “Uma simples con-
versa ou uma breve sugestão pode desencadear 
uma atitude de melhoria com resultados fantás-
ticos”, diz o coordenador-geral do evento, Rogé-
rio Rizzardi.

A área de 72 hectares que desde a primeira 
edição recepciona o Show Rural Coopavel é cor-
tada por 15 quilômetros de ruas pavimentadas. 
As rotas mais antigas, de três metros de largura, 
são gradualmente alargadas para cinco metros, 
garantindo mais comodidade às dezenas de mi-
lhares de agricultores e autoridades que diaria-
mente percorrem o local.

Cinquenta por certo do percurso das ruas 
têm cobertura que protege do sol e da chuva. 
Uma das novidades recentes, a participação de 
criadores de gado, conquista ainda mais espaço. 
São sete pavilhões, um deles para mostra tecno-
lógica e palestras, e outros ambientes para expo-
sição e comercialização de animais. A cada ano, 
mudanças e melhorias são incorporadas para 

que o evento siga na vanguarda.

Os princípios cooperativistas sempre foram 
observados com atenção e respeito pelas suces-
sivas diretorias da Coopavel. Em 2000, o quinto 
deles, que trata da formação, informação e educa-
ção, passou a contar com uma estrutura dedicada 
à promoção de treinamentos, palestras, ofi cinas 
e workshops. A Unicoop (Universidade Coopa-
vel) leva informações preciosas às propriedades 
e aos colaboradores. Os conteúdos estimulam o 
empreendedorismo, o trabalho efi ciente, a quali-
dade de vida, o bem-estar e o respeito às regras e 
às pessoas.

A preocupação com o conhecimento levou à 
adoção de outro projeto de sucesso, o Água Viva. 
Uma espécie de mutirão de técnicos da empresa, 
agricultores e vizinhos preservou em quase 15 
anos mais de dez mil nascentes. Protegida, a água 
abastece a propriedade e dá mais segurança e 
dignidade aos agricultores. Os resultados são tão 
bons que a ideia foi exportada a outros estados e 
países. 

O exercício do quinto princípio rendeu à Coo-
pavel um dos mais ambicionados reconhecimen-
tos nacionais, dado pelo Anuário Brasileiro do 
Cooperativismo. Na metade de 2018, a cooperativa 

Formação

área em frente ao autódromo escolhida para abrigar estrutura industrial da Coopavel
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Ajuda mútua

Objetivo da Coopavel segundo o que foi es-
crito e aprovado na ata de fundação, em 15 de 
dezembro de 1970:

“Objetivo de proporcionar aos associados a 
defesa econômico-social por meio da ajuda mútua 
no cumprimento das suas fi nalidades e na medida 
dos recursos disponíveis, operando basicamente 
na venda em comum dos produtos que lhe foram 
entregues pelos associados, bem como na aquisi-
ção de gêneros e artigos para o seu abastecimen-
to, promovendo ainda a educação cooperativista 
do quadro associado ou de fomento da agrope-
cuária, e modernização dos meios de produção...”

foi apontada como a melhor do Brasil em 
formação e educação. Ela foi a única do Estado a 
entrar no ranking das vencedoras em cada um 
dos sete princípios do cooperativismo. Também 
venceu em categorias importantes do Quem é 
quem, da Gessuli, e fi cou em primeiro lugar na 
área de sementes no Prêmio Mundo de Respeito, 
da Corteva.

A Coopavel participa de uma cadeia virtuosa 
que movimenta R$ 12 trilhões por ano no mundo. 
Hoje com mais de cinco mil cooperados e mais de 
5,2 mil colaboradores, a Coopavel tem faturamen-
to anual acima dos R$ 2 bilhões. Ela exporta cer-
ca de 60 mil toneladas de produtos por ano para 
mais de 20 países e acumula prêmios pela sua de-
dicação em busca da excelência. 

Indústria de óleos, uma das primeiras unidades a entrar em 
operação

um grande evento marcou a inauguração 
do frigorífico de suínos e bovinos

Frigorífico de aves. Investimento de uS$ 10 milhões

Monumento instalado da Praça Japão em comemoração aos 20 
anos de exportações
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Os fundadores
Os agricultores que se associaram para criar 

a Coopavel e que deixaram seus nomes na histó-
ria como fundadores de uma das maiores coope-
rativas do Brasil, são:

 + Moisés Fernandes Vargas
 + José Jalmar Vargas
 + Adolfo Cortese
 + Clemente Albino Cortese
 + José Smarczewski
 + Aroldo Cruz
 + Antonio Olímpio de Queiroga
 + Jacó Maximiliano Luiz Salvatori
 + Francisco Smarczewski
 + Marcolino Rebelato
 + Roberto Wipych
 + Antonio Simões de Araújo
 + Ary Scherer
 + Pedro Storte Filho
 + Ignácio G. dos Santos
 + Walter Linzmeyer
 + João Ramiro da Silva
 + Emílio Antonio Bebber
 + Lucídio Angelo Nazari
 + João Sbardelotto

 + Anisio Paim da Rocha
 + Indalécio Leffer Padilha
 + Ferdinando Periolo
 + Abilio Redivo
 + Osmar Ranghetti
 + Isidoro Bonato
 + Horalino Bilibio
 + Augustinho Domingo Bonato
 + Osvaldo Expedito Dal´Oglio
 + Honório Berté
 + Francisco Antonio Sciarra
 + Fermino Paim
 + Danilo Honorino Bernardi
 + Antonio Pedro Antonello
 + Artemio Bernardin
 + Euclides Antonio Dias
 + Oscarlino Menks
 + Leopoldo Locks
 + Romão Holtman
 + Waldemar Walter Dal Molin
 + Ramiro Weidmann
 + Cataratas Empreendimentos 

Agronômicos e Florestais Ltda
 + Adolfo Cortese: Primeiro presidente 

da Coopavel

A assembleia 
de fundação 
da Coopavel 
ocorreu no dia 15 
de dezembro de 
1970
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+ 15 de dezembro de 1970 - Criação 

ofi cial da Coopavel

+ 1972 – Inaugural da fi lial de Corbélia

+ 1973 – Inauguração do primeiro 

armazém em Cascavel

+ 1974 – Entrega da fi lial de Capitão 

Leônidas Marques

+ 1976 – Início de atividades da 

unidade de Céu Azul

+ 1977 – Inauguração do prédio 

que até hoje abriga o centro 

administrativo da cooperativa. Nesse 

mesmo ano, a Cotriguaçu colocou 

em atividade o terminal portuário 

em Paranaguá

+ 1979 – A comunidade de Três Barras 

do Paraná ganha fi lial da Coopavel

+ 1980 – Cooperados decidem em 

assembleia comprar o Frigovel, 

frigorífi co de abate de suínos e 

bovinos. Ocorre também o início 

de implantação da primeira planta 

industrial, com uma estrutura 

voltada a laticínio

+ 1982 – Inauguração da Unidade de 

Benefi ciamento de Sementes e da 

fi lial de Sede Alvorada

+ 1984 – Área às margens da BR-277, 

conhecida à época por Ceta (Centro 

de Experimentação e Treinamento 

Agropecuário) é inaugurada

+ 1985 – Cooperados elegem diretoria 

que teria por missão tirar a 

cooperativa de sua pior crise, 

formada por Salazar Barreiros, 

Ibrahim Faiad e Dilvo Grolli nos 

principais cargos

+ 1986 – Início de atividades da fi lial 

de Catanduvas

+ 1989 – Realização do primeiro Show 

Rural Coopavel. Também em 1989 

seria entregue a unidade de Santa 

Tereza do Oeste

+ 1990 – É entregue ofi cialmente a 

fi lial da cooperativa em Braganey

+ 1991 – Implantação da indústria de 

fertilizantes, que inicia operações 

um ano depois

+ 1994 – Construção do frigorífi co 

de aves com capacidade de abate 

de 144 mil aves dia. Obra exigiu 

investimento de R$ 50 milhões, 

recursos próprios da cooperativa

+ 1996 – Primeira exportação de carne 

para Hong Kong

+ 1997 – Lançamento da pedra 

fundamental do frigorífi co de suínos 

e bovinos, que seria ofi cialmente 

entregue dois anos depois

+ 2000 – Início de atividades da 

Unicoop (Universidade Coopavel)

+ 2001 – Coopavel é eleita a melhor 

empresa do setor agrícola do Brasil 

pela Fundação Getúlio Vargas e 

jornal Valor Econômico

+ 2004 – Início do projeto de 

recuperação de nascentes Água Viva

+ 2005 – Revista Istoé Dinheiro elege 

a Coopavel como a melhor empresa 

brasileira do agronegócio 

+ 2008 – OCB escolhe a Coopavel como 

a cooperativa do ano em Inovação 

Tecnológica. Ela desenvolveu 

logística de transportes por GPS

+ 2013 – Início de atividades do 

moinho de trigo, na área industrial

+ 2015 – Prêmio da Revista 

Amanhã por sua performance em 

exportações de carne. Também em 

2015, líderes entregam monumento 

que marca 20 anos de exportação de 

carne para o Japão

+ 2018 – Comemoração dos 30 anos do 

Show Rural Coopavel. Cooperativa 

vence categoria de formação e 

educação do Anuário Brasileiro 

do Cooperativismo e conquista, na 

área de sementes, Prêmio Mundo de 

Respeito da Corteva

Cronologia

Primeira edição de evento que receberia o nome de 
Show Rural Coopavel Moinho de trigo foi inaugurado no ano de 2013
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Filiais:

A Coopavel tem unidades de atendimento 
nos seguintes municípios: Boa Vista da Apareci-
da, Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas 
Marques, Cascavel, Catanduvas, Centenário, Céu 
Azul,  Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu, Espigão 
Azul, Iguatu, Juvinópolis, Lindoeste, Nova União, 
Penha, Ouro Verde, Quedas do Iguaçu, Realeza, 
Rio da Paz, Santa Izabel do Oeste, Santa Tereza 
do Oeste, Santo Izidoro, São João do Oeste, São 
Sebastião, Sede Alvorada, Três Barras do Paraná 
e Vera Cruz do Oeste.

+ 14 mil veículos (capacidade do 
estacionamento, grátis)

+ 11,5 quilômetros de ruas no parque 
(50% cobertas)

+ 350 mil mudas de fl ores usadas em 
paisagismo

+ 530 expositores e 265.350 mil visitantes 
na 30ª edição

Show Rural Coopavel

Coopavel em 2018

Coopavel cresceu e atualmente ela dá emprego e a renda a mais 
de 5,2 mil colaboradores

Cooperados: 

5.000
Colaboradores: 

5.201

30
3.6 milhões

4.100

R$ 1,8 bilhão

7.219

5.4mil

Edições realizadas, 
a primeira foi em 1989

Visitantes (soma de todas as feiras)

Empregos gerados por edição

Em negócios na 30ª edição

Expositores (soma de todas as feiras)

Parcelas com experimentos por edição
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O mercado internacional da soja é in-
fluenciado principalmente pela ação de 
quatro países denominados “players” por 
exercerem liderança pela produtividade 
e desempenho - Brasil, Estados Unidos e 
Argentina (produtores e exportadores), e 
a China (importador). Segundo a estima-
tiva do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos, o Brasil deve ser o maior 
produtor de soja do mundo nesta safra 

2018/2019. Isso se deve ao aumento de 
áreas plantadas estimado em 7% em re-
lação à safra anterior. Com produtividade 
média estimada em 3.210 kg/ha-1 são es-
peradas em 120.50 milhões de toneladas 
da oleaginosa a serem produzidas no país 
nesta safra (Conab, 2018).

Porém, essa produção vai depender da 
influência de fatores como clima, preparo 
do solo e ataque de pragas e doenças às la-
vouras. Nas lavouras, o ataque de pragas 
pode ocorrer desde a semeadura da soja 
até a colheita, o conhecimento dos danos 

causados, o monitoramento e a identifica-
ção das principais pragas juntamente com 
o uso de ferramentas para o manejo das 
pragas são fundamentais para o sucesso 
do cultivo da soja.

 Das pragas que atacam a cultura 
da soja destacam-se as lagartas, como a 
lagarta-da-soja (Anticarcia gemmatalis), 
de coloração verde com estrias brancas 
no dorso podendo apresentar coloração 

mais escura quando em grande popu-
lação. Ela causa danos como a desfolha 
ao alimentar-se das áreas centrais das 
folhas. Considerada uma das principais 
lagartas desfolhadoras, a lagarta falsa-
-medideira (Chrysodeixis includens) tem 
coloração verde-clara com pontos pretos 
e linhas longitudinais brancas no dorso. 
Prefere alimentar-se das folhas do baixei-
ro deixando as nervuras intactas (aspec-
to rendado nas folhas). Ela tem o hábito 
de ficar no terço inferior da planta e, por 
isso, deve-se ter atenção na aplicação de

Controle de pragas na soja

lagarta Falsa-Medideira (Chrysodeixes includens)

Eng. Agr. 
Camila Tartari 
Filial de Espigão 

Alto do Iguaçu
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inseticidas para que o mesmo atinja a pra-
ga-alvo e na dose necessária.
   As lagartas que compõem o chamado 
“complexo de Spodoptera” (S. frugiperda, S. 
eridania, S. cosmoides) também estão entre 
as pragas que vêm preocupando os produ-
tores da soja. Além de se desenvolverem em 
outras culturas como o milho, elas atacam 
as vagens e grãos da soja comprometendo a 
produtividade da lavoura. Um ponto de ex-
trema importância no controle do “complexo 
de Spodoptera” é que o manejo das lagartas 
não pode ser atribuído à biotecnologia Bt (Cr-
y1Ac) pois a mesma não confere resistência 
às lagartas Spodopteras.
        Como um potencial causador de danos, 
o percevejo-marrom (Euschistus heros) é 
considerado o principal percevejo-praga 
no ciclo da soja, ataca vagens em forma-
ção e posteriormente o grão onde encon-
tra o maior valor nutricional na planta. A 
presença da vagem na planta faz com que 
o ciclo do percevejo e a sua reprodução 
ocorram de maneira mais intensa. Quan-
do adulto ele tem coloração marrom-es-
curo, com espinhos pontiagudos e uma 
mancha branca em meia lua no dorso. Os 
ovos têm coloração amarelo-claro dispos-
tos em múltiplos de 5, depois da fase de 
ovo tem 5 fases de ninfas e a partir do 3º 
instar já causa danos na soja como abor-
tamento das vagens, redução de peso e do 
tamanho dos grãos.

Nas lavouras destinadas à produção 
de sementes, o ataque de percevejo afeta 
a qualidade fisiológica, o vigor e o poten-
cial germinativo, propiciando a entrada 
de patógenos alterando teores de óleo e 
proteínas. O resultado final é o prejuízo 
pela queda no rendimento e na qualidade 
dos grãos no caso de produção de semen-
tes pela sua inviabilização.

Portanto, o sucesso no manejo das 
pragas relatadas nesse texto pede um 
conjunto de medidas de controle orienta-
das sempre pelo engenheiro (a) agrôno-
mo (a). Entre elas destacam-se a rotação 
de culturas eliminando hospedeiros das 
pragas, inseticidas no pré-plantio elimi-
nando pragas já existentes, plantio de va-
riedades geneticamente modificadas que 
conferem proteção ao ataque de determi-
nadas pragas juntamente com a prática 
do refúgio (20%). 

E ainda tratamento de sementes e apli-
cação de inseticidas alternando princípios 
ativos para evitar a resistência de pragas 
e dando preferência para os que são sele-
tivos às pragas-alvo e não eliminando os 
inimigos naturais que podem contribuir 
no controle das pragas. 

Percevejo Marrom (Euschistus heros)
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O bem-estar dos animais tem chama-
do atenção dos  consumidores, principal-
mente dos mais exigentes, o que acaba 
refletindo na conduta dos produtores 
pois é preciso implementar programas 
de qualidade, bem-estar e rastreabilida-
de para atender às exigências do mer-
cado.    

Para a OIE (Organização Mundial 
de Saúde Animal), o bem-estar está di-
retamente ligado à maneira com a qual 
os animais lidam com as condições que 
vivem, dentro dos padrões de saúde, 
conforto, nutrição e capacidade de ex-
pressar comportamento natural, livre 

de sofrimentos como dor, medo e afli-
ção. Portanto, para alcançar o bem-estar 
é necessário prevenir as doenças, for-
necer tratamento adequado, abrigo, ali-
mentação, manejo e abate humanitário.

Normas

Neste contexto, é importante ressal-
tar as “Cinco Liberdades” do bem-estar 
animal para que o produtor possa se in-
teirar das exigências e se possível come-
çar a adotar algumas normas. De acordo 
com esses princípios, as aves devem es-
tar: 

Bem-estar animal
Méd. Vet.

Camila Fachi 

Criador deve praticar as “cinco liberdades” do bem-estar animal
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1) Livres de medo e angústia: os 
funcionários que manejam as aves ne-
cessitam ter conhecimentos básicos 
do comportamento animal para evitar 
principalmente o estresse no momento 
em que aves são carregadas ou descar-
regadas nas granjas.

    
2) Livres de dor, sofrimento e 

doenças: as aves devem ser protegidas 
de injúrias e situações que possam cau-
sar dor. O ambiente no qual as aves são 
alojadas deve ser manejado para promo-
ver boa saúde e conforto.

    
3) Livres de fome e sede: a alimen-

tação deve ser à vontade, apropriada, 
segura e o acesso à água potável, fresca 
e limpa, deve ser contínuo. Para dimi-
nuir a competitividade durante a ali-
mentação é preciso que o espaço seja 
suficiente para os animais comerem e 
beberem simultaneamente.

    
4) Livres de desconforto: o ambien-

te onde as aves são alojadas deve ser 
projetado de acordo com suas necessi-
dades, fornecendo proteção e prevenção 
de incômodos físicos e térmicos.

    
5) Livres para expressar seu com-

portamento normal: o espaço ofertado 
para as aves deve ser suficiente e as ins-
talações e equipamentos apropriados.

O bem-estar animal pode ser con-
siderado uma demanda para que um 
sistema de produção esteja dentro dos 
padrões éticos e sociais, pois os consu-
midores buscam produtos oriundos de 
animais que foram criados, tratados e 
abatidos em sistemas que promovam o 
seu bem-estar e que sejam ambiental-
mente corretos.

As 5 
liberdades

Consumidores estão atentos às condições de bem-estar oferecidas 
aos plantéis
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A Pole Alimentos é a maior produtora de aves 
do Ceará. Ela é líder no setor de resfriados e embu-
tidos. 

Com mais de mil colaboradores, a Pole tem 
como compromisso levar alimentos de qualida-
de para todo o Ceará e outros estados da região. A 
empresa conta com portfólio de produtos e marcas 
que a permitem atuar com diversos públicos.

A Pole oferece uma grande variedade aos con-
sumidores das suas marcas e abre oportunidade de 
rentabilidade para os seus clientes diretos devido à 
alta rotatividade dos seus produtos. Ela também se-
gue um rigoroso processo de qualidade que alcan-
ça toda a cadeia de produção.

Diretores da Coopavel recepcionaram dias 
atrás comitiva da Pole Alimentos, uma das maiores 
empresas do segmento do Ceará e de toda a região 
nordestina. O diretor-geral Edmilson Lima e a di-
retora-executiva Tissiane Lima Sidrim vieram ao 
Oeste do Paraná acompanhados de diretores de 
áreas estratégicas da empresa. 

A comitiva foi recebida pelo presidente Dilvo 
Grolli, pelo vice-presidente Jeomar Trivilin e pelo 
gerente do Frigorífico de Suínos e Bovinos, Gené-
sio Ricardo Garbin. A Pole Alimentos é uma antiga 

parceira da Coopavel e adquire, entre outros itens, 
proteínas de aves e suínos. 

Além de conhecer parte da estrutura da coo-
perativa, a comitiva da Pole Alimentos esteve em 
Cascavel para tratar sobre a ampliação da parceria 
com a Coopavel. Segundo Genésio, o diálogo foi so-
bre novos negócios e aumento de aquisições prin-
cipalmente nas áreas de aves e suínos. “Alguns dos 
produtos do portfólio da Coopavel, a Pole Alimen-
tos distribui para todo o Nordeste”, de acordo com 
o gerente da Frisuínos.

Diretores da Coopavel recepcionam comitiva da Pole Alimentos

100% cearense

Presença ainda mais 
forte no Nordeste
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Presença ainda mais 
forte no Nordeste
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A arte das compotas 
e frutas desidratadas

Por mais que as tecnologias avancem, algu-
mas tradições permanecem e seguem valorizadas. 
Exemplo é o que ocorre principalmente em peque-
nas e médias propriedades rurais, onde atividades 
manuais e artesanais resistem à ação do tempo e 
das inovações. Um grupo de dez produtoras rurais 
de Braganey pôde, recentemente, participar de um 
curso sobre Produção artesanal de alimentos.

As mulheres aprenderam a fazer conservas 
de frutas e hortaliças (compotas e frutas desidrata-
das), uma técnica bastante conhecida e apreciada. 
O treinamento foi organizado em parceria com a 
Coopavel, Unidade de Braganey, e aconteceu na as-
sociação dos funcionários da cooperativa. Os con-
teúdos foram repassados pela instrutora Luciane 

Morgenstern Debertolis. 

Conservação de alimentos

De acordo com Luciane, que tem anos de ex-
periência em atividades artesanais, a finalidade da 
capacitação foi desenvolver produtos baseados nos 
métodos de conservação de alimentos aplicando 
técnicas e boas práticas de higiene. As produtoras 
inscritas receberam informações sobre frutas e suas 
propriedades, frutos climatéricos e não climatéricos, 
períodos de safras das frutas no Paraná, métodos de 
conservação, adição de soluto, exaustão, branquea-
mento, esterilização, pasteurização, desidratação, 
embalagens, rotulagem, medidas e receitas.

 Instrutora com bastante conhecimento na área passou conteúdos às inscritas
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A arte das compotas 
e frutas desidratadas

Luciane diz que o curso transmite informações 
e aperfeiçoa a técnica de pessoas que já entendem 
sobre compotas e frutas desidratadas e repassa co-
nhecimentos a outras que querem aprender como 
se faz. Essa forma de conservação, conforme a ins-
trutora, possibilita o consumo de frutas e hortaliças 
mesmo fora de época, garantindo valores nutricio-
nais e características sensoriais. A fabricação de 
compotas e frutas aproveita o que há na proprie-
dade rural, melhorando a dieta familiar e abrindo 
uma nova fonte de renda à família.

Aproveitamento

É justamente o melhor aproveitamento das 
frutas que têm na propriedade que destaca a agri-

cultora Cristiane Lira Dalmagro, esposa de Ademir 
Dalmagro, cooperado da Coopavel desde 1995. Eles 
moram na comunidade de Munhoz da Rocha e 
são avicultores. “Aprendi muito nesse treinamen-
to, porque assim vamos aproveitar melhor o que 
temos na propriedade e combateremos qualquer 
possibilidade de desperdício”, diz Cristiane.

Moradora da localidade de Bragantina, Ivone 
Terezinha Sanagioto, considera cursos como esse 
importantes para a família rural. “Sabendo apro-
veitar frutas, verduras e legumes que costumamos 
ter em grande quantidade na zona rural, produzi-
remos de forma correta para a família da gente e 
o excedente poderá ser vendido, garantindo renda 
extra à propriedade”, diz Ivone, que é casada com o 
cooperado Valdecir Sanagioto.

Conservas ajudam a melhorar a dieta dos produtores e também abrem novo leque de receitas à família

 O curso foi realizado na associação dos funcionários da unidade da Coopavel em Braganey
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MISSÃO TéCnICA

Argentinos buscam subsídios de 
olho em futuras parcerias

Uma comitiva argentina das regiões de Missiones 

e Corrientes esteve em Cascavel no início de dezembro 

para conhecer o que o município tem de melhor nas 

áreas do empreendedorismo, indústria e turismo. Em-

presários, professores e autoridades de cidades do país 

vizinho foram recebidos na prefeitura, associação co-

mercial, indústrias e instituições de ensino. Eles também 

estiveram com diretores da Coopavel e coordenadores 

do Show Rural Coopavel.

Em recepção liderada pelo presidente Dilvo Grolli, 

os argentinos puderam conhecer mais sobre uma das 

maiores cooperativas agroindustriais do Paraná. Dilvo 

informou sobre as áreas de insumos, recebimento de 

grãos e carnes. Ele destacou o papel da agroindústria, 

com menção ao moinho de trigo, indústria de óleo, de 

farelo de soja, fertilizantes, indústria de sementes e fábri-

ca de rações. 

“Um dos papéis centrais da cooperativa é o de in-

centivar a diversificação nas propriedades para que os 

produtores tenham mais renda e qualidade de vida”, 

ressaltou Dilvo. O presidente respondeu a questiona-

mentos e apresentou uma leitura atualizada do mer-

cado mundial de grãos, ressaltando a participação das 

safras brasileira e argentina. 

Convite

O coordenador-executivo do Show Rural Coopavel, 

Acir Palaoro, informou sobre a realização da 31ª edição 

de um dos maiores eventos do agronegócio mundial. 

“Vamos receber nesta área, de 4 a 8 de fevereiro de 2019, 

mais de 250 mil pessoas que têm interesse em conhecer 

avanços, tecnologias e resultados de pesquisas com a 

atribuição de potencializar ainda mais os números de 

uma das maiores indústrias mundiais”.

“O Show Rural Coopavel é uma escola a céu aber-

to, uma universidade do campo”, definiu o coordena-

dor-geral do evento, Rogério Rizzardi. Esse, seguiu ele, 

é um ambiente focado em inovações e conhecimentos, 

um espaço dedicado ao compartilhamento para que 

todos possam, em suas propriedades, adotar medidas 

que elevem a qualidade e a produtividade do que é 

cultivado. “Na edição de fevereiro de 2019 serão 5,8 mil 

experimentos em apresentação e esperamos, a exemplo 

do que ocorre com outros países, receber comitivas tam-

bém provenientes da Argentina”.

grupo de 
argentinos foi 
recepcionado 
por Dilvo e 
coordenadores 

Dilvo informa 
sobre atividades 
da Coopavel, 
cooperativa que 
chega aos seus 48 
anos

Rogério Rizzardi reforça convite a 
argentinos para que visitem o Show Rural 
Coopavel
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AnIVERSáRIO CREDICOOPAVEl

Credicoopavel comemora 37 anosArgentinos buscam subsídios de 
olho em futuras parcerias Diretores, cooperados, conselheiros, parceiros e 

colaboradores participaram de um café da manhã, na 

última semana de novembro, para comemorar o aniver-

sário de 37 anos de fundação da Credicoopavel.

O presidente do Conselho de Administração, Dilvo 

Grolli, ressaltou a importância da data ao destacar o pa-

pel e o suporte que a Credicoopavel dá aos seus coope-

rados. “Em função do que faz e representa, ela pode se 

denominar como um banco do agricultor e do pecuaris-

ta, já que seus recursos são direcionados para o fortaleci-

mento do agronegócio”.

A diretora financeira Neuza Gentelini ressaltou a 

harmonia que contagia o ambiente da Credicoopavel, 

que contribuiu para que, em sua primeira participação 

neste ano, conquistasse a nona colocação do Great Place 

To Work entre as melhores de sua categoria para traba-

lhar.

Um dos desafios da cooperativa de crédito para o 

exercício de 2019, de acordo com Neuza, será conseguir 

resultado de R$ 10 milhões, 20% maior que o de 2018. “E 

todos estamos muito empenhados para que os resulta-

dos da nossa instituição sejam cada vez melhores”, afir-

ma Neuza.

Cronologia

 + Credicoopavel foi fundada em 24 de 

novembro de 1981

 + Objetivo: prestar serviços de natureza 

bancária aos associados da Coopavel

 + Iniciou atividades com o nome Credivel, 

com 52 sócios

 + Com autorização do Banco Central em 

setembro de 1982, a Credivel passou a 

operar como Cooperativa de Crédito Rural 

(1983)

 + Início de atividades foi com apenas 

uma unidade de atendimento e quatro 

funcionários

 + Em 1987, o Banco Central permitiu 

que as cooperativas de crédito rural se 

desvinculassem das cooperativas de 

produção, porém exigiu que mantivessem 

objetivo no segmento rural.

 + Em 25 de junho de 1993, por meio de 

AGE, foi alterado o nome de Credivel para 

Credicoopavel (Cooperativa de Crédito 

Rural Coopavel)

 + Atualmente, Credicoopavel atende na sede 

e conta com um posto de atendimento e 

mais 26 unidades externas em cidades nas 

quais a Coopavel atua

 + Ela é composta de 5,8 mil associados e 42 

funcionários

 + Tem ativos de R$ 216,3 milhões; passivos 

de R$ 145 milhões e patrimônio líquido de 

R$ 69,6 milhões

 + A Credicoopavel atende nas seguintes 

modalidades:

 + Empréstimos carteira comercial, crédito 

rural, financiamento de máquinas e 

equipamentos, seguros diversos, convênios 

com empresas prestadoras de serviços, 

aplicação financeira RDC, entre outras.

O presidente Dilvo ressalta importância da 
cooperativa de crédito

Diretores e colaboradores exibem banner dos 37 anos da 
Credicoopavel

*Informações têm por base o mês de outubro de 2018



38 RE VISTA COOPAVE L

gPTw

Credicoopavel é 9ª entre 
melhores para trabalhar 

A Credicoopavel acaba de conquistar uma colo-
cação relevante em concurso organizado pela maior 
empresa do mundo na aferição da qualidade dos 
ambientes de trabalho. A cooperativa de crédito fi-
cou em nono lugar na categoria pequena empresa 
da GPTW, a norte-americana Great Place To Work. O 
anúncio dos vencedores ocorreu dias atrás, no Espa-
ço Torres, em Curitiba. Cerca de 500 pessoas partici-
param da solenidade.

A diretora financeira da Credicoopavel, Neuza 
Terezinha Gentelini, informa que a colocação re-
presenta e diz muito sobre a cooperativa e a forma 
como ela atua. “Este é apenas o nosso primeiro ano 
no GPTW e o resultado deixou a todos muito felizes 
e orgulhosos”. Neuza informa que a atuação de toda 
a equipe sempre se baseou na seriedade, transpa-
rência, respeito, simplicidade e confiança. “E esses 
aspectos, atributos que o GPTW procura e incentiva, 
sempre foram comuns no cotidiano da Credicoopa-
vel”, acentua a diretora.

O troféu foi entregue pelo embaixador do Great 
Place To Work no Brasil, Hilgo Goncalves, a Neuza e 
ao diretor administrativo da cooperativa, Mário José 
Zambiazi. “Essa é uma grande notícia a todos que, de 
uma forma ou outra, fazem parte da Credicoopavel. 
Esse reconhecimento pontua a qualidade dos servi-
ços e o compromisso de bem atender aos coopera-
dos”, diz o presidente Dilvo Grolli. “O desafio para 
o ano que vem é colocar em prática as sugestões de 
melhorias indicadas pelos próprios colaboradores na 
pesquisa de satisfação”, ressalta Neuza.

O GPTW ocorre em três categorias: pequena 
empresa para aquelas que tenham entre 30 e 99 
funcionários, média empresa àquelas de 100 a 999, e 
grande às que contam com mais de mil colaborado-
res. A Credicoopavel foi oficialmente constituída em 
24 de novembro de 1981. Ela tem 42 funcionários, 
seis mil cooperados e patrimônio líquido de R$ 70 
milhões.

Cidadania financeira

Diretores de instituições de crédito e ban-
cárias de todo o Brasil participaram, dias 7 e 
8 de novembro, em Brasília, do 4º Fórum de 
Cidadania Financeira, organizado pelo Bacen 
(Banco Central do Brasil). A Credicoopavel foi 
representada no evento pela diretora finan-
ceira Neuza Terezinha Gentelini e pelo dire-
tor Administrativo Mário José Zambiazi.

O encontro deu ênfase a um tema em 
forte evidência no mundo, a inclusão finan-
ceira. Palestrantes brasileiros e estrangeiros 
abordaram o assunto e enfatizaram pontos 
de como a alfabetização econômica pode tra-
zer benefícios para as famílias e para a na-
ção. Diversos países, principalmente os mais 
desenvolvidos e escolarizados, já empregam 
essa política com bons resultados.

neuza e 
Mário durante 
solenidade que 
foi realizada em 
Curitiba

A Credicoopavel foi representada no 
fórum pelos diretores neuza e Mário
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gPTw

Credicoopavel é 9ª entre 
melhores para trabalhar 
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BAlAnCETE CREDICOOPAVEl

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30/09/2018 

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$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$)

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO 212.422.129,8 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   143.599.292,99 

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE   5.749.703,18  4.1.0.00.0    DEPÓSITOS   117.670.848,52 

                110 - Disponibilidade    5.749.703,18                  411 - Depósitos a Vista   19.914.242,81 

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ   15.197.599,89                 414 - Depósitos a Prazo   97.756.605,71

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.   15.197.599,89  4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS    376.131,63  

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS    34.299.716,46                 451 - Recursos em Trânsito de Terceiros   376.131,63 

                131 - Carteira Própria   34.299.716,46 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS   17.497.759,57 

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO   155.474.811,10                 468 - Banco do Brasil   730.792,63

                161 - Operações de Crédito Setor Privado   171.113.632,45                 472 - Outras Instituições   16.766.966,94 

                169 - Operações de Crédito em Liquidação - 15.638.821,35 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES   8.054.553,27 

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS   348.029,46                 491 - Adicional de Proagro  

                180 - Diversos    348.029,46                  493 - Sociais e Estatutárias   2.952.683,60 

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS    1.352.268,99                  494 - Fiscais e Previdenciárias    1.582.844,14 

                194 - Outros Valores e Bens    1.352.268,99                  503 - Diversas    3.519.025,53 

1.1.0.00.0 PERMANENTE   176.789,89  6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO    69.639.811,30  

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO   176.789,89                 611 - Capital Social   25.700.058,00  

                         324 - Outras Imobilizações de Uso   545.750,41                 611 - (-) Capital a realizar - 10.850,00

                         329 - (Depreciações Acumuladas)  -  368.960,52                 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  - 640.185,32 

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais   7.759.982,05  

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais - 8.400.167,37

TOTAL DO ATIVO   212.598.918,97 TOTAL DO PASSIVO   
212.598.918,97  

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - 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 setembro de 2018.

DILVO GROLLI 
Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS 
GRIGOLETTO 

Diretor Vice-Presidente 
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 
Diretor Administrativo 
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. 
MARCUSSI MARIANO 

Contadora 
CPF: 492.663.309-49 
CRC-PR. 043740/0-8
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5S

A Revista Coopavel apresenta, nesta edição, 
o quinto dos cinco sensos do programa 5S, que se 
consolidou a partir do Japão da década de 1950 
em diante. Com suporte da Unicoop (Universida-
de Coopavel), os conceitos da qualidade total mu-
dam já há alguns anos para melhor, também, o 
cotidiano das propriedades rurais. O quinto ponto 
dessa metodologia que conquistou o mundo é o 
Shitsuke, o senso da autodisciplina.

Shitsuke signifi ca planejar e colocar em fun-
cionamento o que se convencionou em comum 
acordo com a família, fazendo apontamentos, es-
tabelecendo normas claras e de interesse de todos. 
Na verdade, todos possuímos a autodisciplina. An-
tes, bastava mandar fazer, hoje é fundamental o 
diálogo, explicar e ensinar a fazer. Há 13 pontos 
que facilitam a implantação da autodisciplina na 
vida, nos negócios, na propriedade rural e no am-
biente familiar.

Como proceder? Ensinar a fazer o trabalho, 
cumprir com o que foi prometido, manter a ética 
familiar, criar diálogos em casa, distribuir e execu-
tar as tarefas, manter os objetos nos devidos luga-
res depois do uso, atender rapidamente o telefone, 
anotar recados, melhorar a comunicação com os 
membros da família, obedecer as recomendações 
médicas, criar hábitos disciplinares de estudo, ali-
mentação, brincar, dormir, respeitar as pessoas, 
horários e o ambiente familiar, manter a discipli-
na.

O apego

Em certas tradições mágicas, os discípulos ti-
ram um dia por ano – ou o fi m de semana, se for 
necessário – para entrar em contato com objetos 
de sua casa. Tocam cada coisa e perguntam em 
voz alta: Preciso realmente disto? Pegam os livros 
da estante: Vou reler este livro algum dia? Olham 
as recordações que guardaram: Ainda considero 

importante o momento que este objeto me faz 
lembrar? Abrem todos os armários: Há quanto 
tempo tenho isso e não usei? Será mesmo que vou 
precisar disso?

Benefícios do 5S

+ Família mais unida
+ Casa mais limpa
+ Ambiente agradável e alegre
+ Melhor conservação dos bens
+ Menos cansaço físico
+ Facilidade em encontrar as coisas
+ Bem-estar pessoal
+ Boa impressão às visitas
+ Redução de custos e desperdícios
+ Liberação de espaços
+ Criação de novos e bons hábitos
+ Harmonia no lar
+ Viver bem o momento presente
+ Dar mais sentido à vida.

Planejar signifi ca estabelecer

+ O que fazer (ações)
+ Quem deve fazer (responsável)
+ Quando se deve fazer (prazo)
+ Como fazer (recursos)

Shitsuke, 
o senso da 
autodisciplina



42 RE VISTA COOPAVE L

RECEITAS

Filé-mignon suíno com 
laranjas em calda e tomilho 

Ingredientes

Para a calda
+ 4 laranjas
+ 3 folhas de louro
+ 12 grãos de pimenta-do-reino
+ 2 e 1/2 xícaras, aproximadamente, de 
azeite de oliva extravirgem
+ 3/4 de xícara de vinho branco seco
+ 2 colheres (chá) de sal grosso
Para o fi lé suíno
+ 1 quilo de fi lé-mignon suíno Coopavel
+ 8 rodelas de laranja em calda
+ 2 colheres (sopa) de tomilho
+ 1 colher (sopa) de sal grosso
+ 3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de Preparo

Calda: Corte duas laranjas, esprema e reserve. Corte 
outras duas laranjas em rodelas sem descascar e colo-
que-as numa panela com o louro, pimenta, três colheres 
de azeite, vinho branco, suco das laranjas espremidas e 
água. Cozinhe por 25 minutos. Ponha as laranjas em um 
recipiente pequeno, cubra com azeite e feche. Guarde na 
geladeira por até uma semana.

Filé suíno: Ponha a carne numa superfície de traba-
lho, polvilhe o sal grosso e metade das folhas de tomilho, 
espalhe por cima o açúcar, apertando fi rme. Coloque o 
fi lé-mignon na chapa com o açúcar virado para baixo. Co-
zinhe por cinco minutos. Espalhe na mesma chapa uma 
colher (sopa) de açúcar e ponha as rodelas de laranja. Dei-
xe uns minutos e vire as rodelas.

Vire a carne para dourar. Passe a carne para uma tá-
bua de cortar e deixe descansar por dez minutos, coberta 
com papel alumínio, sem apertar, antes de cortar. Então 
tempere e sirva.

Frango com limão e gengibre

Ingredientes

+ 2 colheres de chá de mel
+ 1 colher de sopa de gengibre em pó 
+ 1 unidade de peito de frango Coopavel
+ 1 pitada de pasta de alho 
+ 1 colher de café de amido de milho
+ 1 colher de café de Sriracha (ou outro molho picante)
+ 1 xícara de shoyu
+ 1 colher de sopa de gergelim
+ 1 pitada de pimenta preta
+ 120 gramas de alho poró
+ 1 fi o de azeite de oliva

Modo de Preparo

Una e comece a marinar o frango com as sementes de 
gergelim. Corte o peito de frango em tiras. Regue o frango 
com a marinada e coloque-o na geladeira por 30 minu-
tos a 1 hora. Depois, aqueça uma frigideira e adicione um 
pouco de azeite de oliva. Então adicione o frango marina-
do e deixe cozinhar.

Misture chá de amido de milho com shoyu em uma 
tigela separada, junte a mistura de amido de milho à frigi-
deira e cozinhe em fogo baixo por dez minutos.

Polvilhe o frango com mel e gengibre com sementes 
de gergelim.

CONTROLAR PERCEVEJOS NO 
MOMENTO QUE VOCÊ PRECISA.
ISSO É SER EFICIENTE.

• MAIOR PERCENTUAL DE GRÃOS SADIOS E MAIS PESADOS.

• PARALISA O DANO IMEDIATAMENTE.

• ALÉM DO PERCEVEJO, TAMBÉM CONTROLA A MOSCA BRANCA.

CONTROLE DE PRAGAS DO JEITO QUE VOCÊ PRECISA.
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