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e o início de uma nova
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O aumento da
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o enfrentamento
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internacional só
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com governo
forte e com visão
estratégica de
longo prazo.
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Há alguma preocupação com os pro-

No atual cenário em que se encontra

PALAVRA

dutores rurais, alguns dizem que o plan-

o País, os índices negativos do PIB, como

DO PRESIDENTE

tio da safra 2018/2019 de soja e milho

em 2015 com menos 3,7%, em 2016 com

no Paraná está atrasado. Nunca tivemos

menos 3,6% e em 2017 com 0,30% po-

uma safra com tanta tecnologia como

sitivo, e a perspectiva de 2018 de 1,3%

agora, com inovação e com bons preços

positivo, não ajudam no crescimento do

para a soja e para o milho.

agronegócio. Isso porque a recessão di-

Nunca tivemos uma safra com tanta

minui o consumo de alimentos e agrava

tecnologia como agora, com inovação e

a crise da falta de disponibilidade de in-

com bons preços para a soja e para o

vestimentos em infraestrutura e recursos

milho.

financeiros para agricultura e pecuária.

O primeiro passo para uma grande sa-

E mesmo com esse cenário deplorável da

fra é o planejamento. E o segundo passo

economia, a produção de grãos aumen-

é a decisão pela qualidade dos insumos.

tou em 22% entre 2015 e 2018.

A decisão foi correta no planejamento

Esses números de crescimento do

e na qualidade e não será diferente nos

agronegócio deram sustentabilidade a

tratos culturais.

toda a economia brasileira, porque senão

O novo governo
será de integração
e desenvolvimento.
O agronegócio não
é um setor isolado
da economia. Ele
está inserido na
economia brasileira,
e a competitividade
e as perspectivas
estão no cenário de
desenvolvimento e de
crescimento do Brasil.

estaríamos com a economia comprometida como a de muitos países da América
do Sul. O aumento da competitividade e
o enfrentamento do protecionismo internacional só serão possíveis com governo
forte e com visão estratégica de longo
prazo.
A população brasileira está envolvida diretamente e ativamente em mais
de 30% do agronegócio e o País tem a
grande oportunidade de crescimento em
mais de 70% até o ano de 2030 para atender a demanda brasileira e mundial de
alimentos.
Por isso, o ano de 2019 será o ano
da prosperidade e o início de uma nova
caminhada. E o Show Rural Coopavel é a

O agronegócio brasileiro não conse-

alavanca desse crescimento, pois todas

guirá manter as vantagens competitivas

as inovações e tecnologias para o período

de hoje no mercado doméstico e interna-

de 2020 a 2030 serão apresentadas em

cional somente pela qualidade do solo,

sua 31ª edição, que ocorrerá de 4 a 8 de

clima, tecnologia, empreendedorismo e

fevereiro de 2019.

disponibilidade de mão de obra.

■

O setor vai precisar de melhorias em
infraestrutura e na disponibilidade de
recursos financeiros compatíveis com
as margens e com prazos adequados às
condições dos produtores rurais.

N OVE MB RO / 2018

REVISTA S HOW RU RAL C O OPAVEL

7

RECONHECIMENTO

Sementes Coopavel ganham
destaque em prêmio
internacional
Evento em Washington, nos Estados Unidos,

As Sementes Coopavel foi confirmada como a

acaba de confirmar a qualidade das sementes pro-

melhor em sua categoria no Brasil e uma das me-

duzidas pela Coopavel, uma das maiores e mais

lhores da América Latina. “Os concorrentes são

tradicionais cooperativas agroindustriais do Brasil.

empresas de grande renome e que há muitos anos

O anúncio e a entrega da premiação do concurso

investem e aprimoram seus conhecimentos e meto-

Mundo de Respeito, da Corteva Agriscience (Divisão

dologia para entregar aos agricultores um produto

Agrícola da DowDupont), ocorreram em evento que

referência em genética, qualidade e produtividade”,

reuniu diretores da multinacional, executivos e re-

diz Dariva. O concurso internacional existe desde

presentantes de empresas de vários países. A Coopa-

1990 e é conduzido pela CropLife and Farm Che-

vel foi representada pelo gerente do Departamento

micals International. Durante 14 anos, o prêmio

Técnico Marcelo Fabiano Dariva.

foi entregue como reconhecimento aos parceiros
da empresa nos Estados Unidos e a partir de 2004
homenageia também empresas de outros países.
Dariva informa que a Corteva, que agrega
mais de três séculos de tradição em negócios e
pesquisa na área agrícola, ressalta o valor de representantes de produção e vendas de sementes
para enaltecer esforços, empenho e dedicação no
posicionamento e no apoio ao correto uso da tecnologia nas áreas nas quais atuam. O reconhecimento ocorre também àquelas que demonstram
responsabilidade com a segurança socioambiental. A conquista em âmbito nacional garantiu o
direito à Unidade de Beneficiamento de Sementes

Campeã na categoria Sementes, Coopavel foi representada pelo agrônomo Marcelo Dariva
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RECONHECIMENTO

Solenidade de anúncio dos vencedores e entrega de premiação
ocorreu em Washington, a capital dos Estados Unidos

DIFERENCIAIS
CRITÉRIOS
O Concurso Mundo de Respeito é conhecido

• Profissionalismo

na

condução

das

atividades

também pelos rigorosos critérios que emprega para

• Instalações e procedimentos apropriados

premiar seus parceiros em diversas categorias. Na

• Treinamentos de equipe e transferência

28ª edição, alguns dos aspectos observados foram
condições no espaço físico dos depósitos, atenção à
legislação, prestação de serviços para o agricultor,
segurança no manuseio de produtos, compromisso
pessoal, capacitação dos funcionários, relação com
a comunidade e qualidade dos processos e produto
fabricado.
Para o diretor-presidente do Conselho de Administração da Coopavel, Dilvo Grolli, o primeiro lugar
na categoria sementes no prêmio do Concurso Mun-

de tecnologias
• Serviços de tratamento de sementes –
profissional e sustentável
• Êxito na qualidade de sementes e
satisfação do cliente
• Alta qualidade dos processos de produção
de sementes
• Responsabilidade ambiental e social
• Busca constante de produção e entrega de
sementes de alta qualidade

do de Respeito representa muito para a cooperativa.
“É o resultado do investimento acertado em pesquisa
de qualidade, em uma equipe de profissionais com-

Coopavel nas regiões mais propícias para a quali-

prometidos e na oferta de cultivares de alto potencial

dade de semente, lugares com altitude superior a

de produtividade aos nossos cooperados”, afirma

700 metros. Há critérios rigorosos para a liberação

Dilvo. Um aspecto importante sobre a UBS é ressal-

das áreas para colheita.

tado pelo gerente de Filiais Daltro Estivem Pestana

As sementes são transportadas para a UBS, be-

e diz respeito a investimento de R$ 5 milhões feito

neficiadas, padronizadas e armazenadas abaixo

na modernização da unidade.

de 10°C por meio de resfriadores Cool Seed. Isso
aumenta a durabilidade e a qualidade da semente.

EM ATIVIDADE HÁ 18 ANOS

Elas também são tratadas, deixando as sementes

A Unidade de Beneficiamento de Sementes

protegidas contra doenças e pragas no início da

da Coopavel foi oficialmente criada em 2000. O

emergência e estabelecimento da planta. A co-

objetivo é a produção e a comercialização de cul-

mercialização é feita apenas para cooperados de

tivares de soja e trigo de alta qualidade fisiológica

cidades das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

– germinação e vigor.

A produção em 2018 e 2019 será parecida,

As sementes são as mais recomendadas e

na média de 215 mil sacas por ano, informa o

adaptadas para as regiões de abrangência de

gerente de Produção de Sementes, Fabio Luis

atuação da Coopavel - tratadas com os produtos

Lopes Jacobsen. Atualmente, a Unidade de Be-

referência para TSI. A Unidade multiplica semen-

neficiamento de Sementes da Coopavel tem 22

tes em cooperação com produtores associados da

N OVE MB RO / 2018
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COOPAVEL
NA ESCOLA

Lições sobre defensivos
e aplicação segura
Profissionais da equipe técnica da cooperativa vão a escolas
para informar sobre cuidados no uso de agroquímicos

Palestra de agrônomos da Coopavel a alunos de escola pública em Céu Azul

A informação é uma aliada para dar

mais fácil abordar sobre o tema e explicar

clareza à importância do uso de defensivos

que com o uso de equipamentos de prote-

agrícolas nos mais diversos cultivos. É sobre

ção individual, com a observação das leis e

isso que os agrônomos Guilherme Busnel-

seguidos os protocolos recomendados os de-

lo e Cleverton Gallon falaram dias atrás a

fensivos agrícolas, em lavouras comerciais,

alunos da quinta série da Escola Municipal

são seguros e benéficos”, diz Guilherme. O

Tancredo Neves, de Céu Azul, no Oeste do

vilão não é o agrotóxico como fazem parecer

Estado. Eles foram convidados pela direção

e sim a irresponsabilidade e o uso incorreto

para conversar sobre questões agrícolas e

desses produtos por pessoas que ignoram as

o resultado fez com que outras escolas so-

orientações disponíveis.

licitassem os profissionais da unidade da
Coopavel para proferir a palestra.

10

Os agrônomos explanaram sobre as razões
que levam à utilização e às pesquisas para o

O uso de agroquímicos foi ilustrado dian-

desenvolvimento de defensivos agrícolas

te de um contexto que abordou também so-

cada vez mais eficazes. Os estudos conduzem

bre plantas frutíferas comuns na região e

à fabricação de substâncias eficientes, que

sobre aquelas que melhor se desenvolvem

eliminam os inimigos das frutas, grãos e ou-

em pequenos espaços, geralmente nos quin-

tros cultivos com o mínimo de interferência

tais mantidos pelas famílias. “Com isso, ficou

na qualidade do que se produz e é consumido.
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COOPAVEL
NA ESCOLA

Com o sucesso da ação, outras escolas solicitam profissionais

A tecnologia para a produção de de-

laranja,

mamão,

morango,

melancia,

fensivos agrícolas, disseram Guilherme

amora, entre outras. Culturas de fácil

e Cleverton, avançou tanto ao longo dos

manejo e de baixo custo. Outras, que

anos que o potencial toxicológico dimi-

também podem ser produzidas na região,

nuiu significativamente. E sem a cola-

exigem tratos culturais diferenciados e

boração desses produtos, aliado a tecno-

acompanhamento técnico, como a uva e

logias que elevam a produtividade das

o pêssego. A solicitação da palestra, além

lavouras sem o aumento de áreas planta-

de esclarecer pontos sobre defensivos

das, não haveria como produzir alimen-

agrícolas, procura estimular o consumo

tos em escala tão grande para saciar a

de frutas e de alimentos saudáveis pelos

população mundial, que é de mais de sete

alunos e suas famílias.

bilhões de pessoas.

Os agrônomos informaram que é cada

Com isso, há mais produção, mais lu-

vez maior o número de agricultores cons-

cro ao agricultor e mais dinheiro circu-

cientes quanto ao uso de EPIs, os Equipa-

lando na economia, o que é fundamental

mentos de Proteção Individual. Para que

para a geração de empregos. A palestra

a aplicação de defensivos ocorra com o

também serviu para orientar os alunos

máximo de segurança eles precisam usar

sobre a profissão do engenheiro agrôno-

luvas, respiradores ou máscaras, viseira

mo e seu papel na sociedade, com dicas

facial ou óculos de proteção, jaleco/aven-

e informações sobre a carreira, colabo-

tal, calças hidrorrepelentes, boné árabe

rando com um projeto paralelo da escola

e bota. E para que o processo ocorra com

que visa a orientar e auxiliar os alunos

eficiência e responsabilidade econômica

na escolha de sua futura profissão.

e ambiental, os produtores são orientados a manter o pulverizador sempre em

FRUTAS

boas condições de uso, evitando o derra-

As frutas que podem ser cultivadas

mamento de defensivos em locais inde-

nos quintais, em espaços pequenos, são

N OVE MB RO / 2018

vidos e em quantidades indesejadas.

■
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EPIS

Quando proteção e
solidariedade andam juntas
Campanha da Coopavel e Ihara troca kits de EPIs por alimentos
nas 28 unidades da cooperativa
fubá, farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja, café,
sal, macarrão, entre outros. “Ao mesmo tempo que pratica um trabalho de orientação dos mais responsáveis,
a campanha colabora com entidades que dão enorme
contribuiçãoaopróximo”,enfatizaopresidentedaCoopavel, Dilvo Grolli. “É bom perceber o envolvimento
Meta é arrecadar sete mil quilos de alimentos

das gerências e dos colaboradores das unidades e o
entusiasmo dos agricultores em poder participar”,

Uma campanha inédita de troca de alimentos por

complementa Andrei.

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e luvas
nitrílicas movimenta as 28 unidades da Coopavel. Em

PROTEÇÃO

parceria com a Ihara, a campanha ressalta a impor-

A adoção de rigorosos procedimentos na aplicação

tância da aplicação segura. A promoção Alimentando

de agroquímicos traz inúmeros benefícios, como com-

o Brasil com Segurança, que segue até 30 de novembro,

bate aos desperdícios, preservação do meio ambiente

é a primeira de uma série de ações de orientação para

e proteção da saúde do agricultor/aplicador. Andrei

estimular o correto uso de defensivos agrícolas.

informa que a produção de alimentos saudáveis de-

A expectativa é conseguir sete mil quilos de ali-

pende da conscientização do agricultor e dos consumi-

mentos, que serão entregues a instituições de caridade

dores. “Produzir com segurança é uma obrigação do

das cidades onde a Coopavel tem unidades de atendi-

produtor rural, que deve ser amparado, por sua vez,

mento. Cada kit é trocado por cinco quilos de alimentos

por boas práticas agrícolas e recomendações técnicas

não perecíveis, o mesmo ocorrendo com as luvas. São
800 kits de EPI colocados à disposição dos cooperados,

de qualidade”. ■

informa o idealizador da campanha, o engenheiro
agrônomo Andrei Mori.
O kit é trocado por arroz, feijão, farinha de trigo,

Os principais EPIs utilizados
na aplicação segura são:
• Luvas
• Respiradores
• Viseira Facial
• Jaleco e calças hidro-repelentes
• Boné ou Touca Árabe
• Avental
• Botas impermeáveis (botas não
integram o kit distribuído na
parceria da Coopavel com a

Exposição dos kits em unidades da Coopavel em cidades
da região

12
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Reduzindo custos e riscos

RESPONSABILIDADE

UPL, Coopavel e M.A. Máquinas dão dicas a técnicos que podem
melhorar performance na pulverização

As atividades da parceria foram realizadas na M.A. Máquinas, em Cascavel

Cerca de 80 técnicos participaram dias atrás

SOBRE A UPL

de uma palestra sobre aplicação segura, resulta-

Fundada em 1969, a indiana UPL atua em

do de parceria da UPL com a Coopavel e a M.A.

124 países e conta com 28 centros tecnológicos

Máquinas. A programação uniu conteúdos teó-

que desenvolvem produtos de altíssima quali-

rico e prático, fazendo com que o nível de com-

dade. A empresa está entre as dez maiores no

preensão pudesse ser o mais elevado possível.

segmento de agroquímicos do mundo.

As informações foram repassadas por agrônomos que conhecem o tema a fundo. Pela UPL

CAMPANHA

falou Sergio Decaro e pela M.A. Máquinas Yuri

A Coopavel promove campanha de orien-

Avelar. Os dois frisaram a importância de que

tação junto a técnicos e a cooperados para reforçar a importância da aplicação segura. Há
distribuição de EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) e repasse de informações sempre
atualizadas, como a que ocorreu recentemente
em parceria com a UPL e a M.A. Máquinas. ■

A primeira etapa do treinamento foi o repasse de
conteúdos teóricos

o equipamento seja cuidadosamente ajustado para que os resultados da pulverização,
em todos os aspectos, possam sempre ser os
melhores possiveis.
Decaro e Avelar apresentaram soluções
em pulverização com equipamento exposto
– 4730 e mesa de pulverização. Assim, os participantes tiveram a oportunidade de ver o
funcionamento dos bicos dos pulverizadores
John Deere.

N OVE MB RO / 2018

Técnicos puderam ver e saber mais sobre o
funcionamento dos bicos
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ANIMAIS

A pecuária ganha visibilidade
há apenas três anos em
um dos maiores eventos
de disseminação de novas
tecnologias do mundo

Pecuária ganha
mais visibilidade
Novo espaço físico ampliará a recepção de animais
destinados à comercialização
A área da pecuária dá saltos vigorosos

ocupa no Show Rural Coopavel, fortalecen-

no Show Rural Coopavel. O projeto para

do parcerias com associações de criadores

mostrar o que há de melhor em produção

para trazer à cidade o que há de melhor em

de carne e leite avançou rapidamente nos

genética e qualidade. Para exposição, na pri-

últimos anos. E a 31ª edição do evento terá

meira participação da pecuária na mostra,

novidades em espaços físicos e também em

foram 200 animais e no ano passado 260,

sua programação técnica, diz o responsável

com previsão agora de ultrapassar 300,

pelo setor na feira, o médico veterinário Fá-

informa Taborda. O salão tecnológico e a

bio Taborda dos Santos.

mostra genética são incrementados com pa-

Um novo curral está em construção para

lestras e demonstrações de técnicas e inova-

dar suporte à estrutura que já existe. Serão

ções que melhoram resultados na atividade.

mais baias com capacidade de recepção de
três animais cada. Cada espaço tem 24 metros quadrados, que abrigarão exemplares
de várias raças destinados à comercialização durante os cinco dias de evento. A previsão é que as obras estejam concluídas até
o fim do ano. Atualmente, o setor pecuário
desenvolve suas atividades em seis pavilhões e já existe curral com 19 baias.
A ampliação do espaço é uma demonstração da importância que o segmento
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Animais de diversas raças exibem o melhor da
genética a visitantes e a potenciais compradores
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SHOPPING PECUÁRIO

ANIMAIS

O espaço destinado à venda de animais é
conhecido por Shopping Pecuário, que atrai a
Cascavel um número crescente de criadores de
inúmeras regiões brasileiras. Uma das principais características desse ambiente, segundo
Fábio Taborda, é apresentar aos milhares de
visitantes que passam pelo Show Rural Coopavel o que há de mais avançado em genética

Seis pavilhões e currais foram construídos para receber
a pecuária

em animais rústicos prontos para reprodução
a campo.

DIA DE CAMPO

Um dos diferenciais do Shopping Pecuário é

Cooperados da Coopavel vão ter no dia 11

a negociação direta entre criadores e potenciais

de dezembro uma visão mais completa do que

compradores. Não há pagamento de comissão

será apresentado pelo segmento da pecuária

ou de qualquer percentual à promotora da mos-

durante a 31ª edição do Show Rural Coopavel.

tra tecnológica. Taborda informa que todos os

Um dia de campo vai tratar sobre produção de

animais em exposição são registrados, o que

silagem de alta qualidade.

comprova que têm as características essenciais

Especialistas em silagem, inoculação, veda-

da raça. Outro aspecto que contribui para im-

ção e escolha de híbridos de milho vão orientar

pulsionar as vendas é a oferta, por parte de ins-

pecuaristas sobre melhorias em seus sistemas

tituições financeiras, de linhas de crédito com

de criação. Também vão ser apresentados equi-

condições especiais aos criadores que visitam

pamentos de última geração desenvolvidos para

o Show Rural Coopavel.

elevar a rentabilidade na gestão dos plantéis. ■

calcário de conchas
www.cysy.com.br
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PECUÁRIA

Para balancear uma
dieta é importante
conhecer os fatores
que afetam a exigência
nutricional dos animais

A importância
da ração balanceada
Vinícius Cintra de Souza – Médico-Veterinário
Responsável Técnico – Fábrica de Rações Bovinas

16

Devido ao melhoramento genético e

outros. Porém, em se tratando de bovi-

ao aumento da capacidade produtiva,

nocultura a ração compõem uma parte

a inclusão de concentrados e aditivos

da dieta. Cada produtor possui seus ali-

tornou-se cada vez mais necessária.

mentos, cada um com seus níveis nutri-

Quando os bovinos são alimentados

cionais particulares (silagem de milho,

somente com forragem, quase que em

pré-secado, fenos, pastagens e outros).

sua totalidade não conseguem ingerir

O balanceamento de dietas visa a

quantidades suficientes de energia, pro-

melhorar a utilização dos recursos dis-

teína e minerais para suprir a demanda

poníveis, evitando tanto uma queda no

nutricional para a produção de leite ou

desempenho animal como o desperdí-

ganho de peso.

cio de nutrientes, tornando assim os

A produção de uma ração junto com a

sistemas economicamente viáveis. Va-

sua formulação consiste apenas em uma

cas de leite e animais de corte com alto

das etapas para o nutricionista atingir

potencial genético para produção são

qualidade e eficiência na produção de

mais sensíveis aos efeitos negativos dos

leite e de corte (carne). Essa etapa se

desbalanceamentos.

inicia na produção de matérias-primas,

Para balancear uma dieta é impor-

como milho e soja, armazenamento,

tante conhecer os fatores que afetam a

processamento, controle dos processos,

exigência nutricional dos animais. Os

conhecimento técnico das exigências

mais importantes são: raça, peso corpo-

nutricionais para a formulação, entre

ral, desempenho: produção de leite ou

REVISTA SHOW RURAL C O OPAVEL
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recomendado, fazendo com que os ani-

PECUÁRIA

mais não expressem sua total potencialidade de produção. Portanto, a principal função do nutricionista é formular
dietas que atendem as necessidades sanitárias e com a melhor rentabilidade
para o produtor.
A Coopavel, com a missão de atender seus clientes e cooperados com os
melhores produtos e serviços, dispõe de
uma equipe de médicos veterinários capacitados para orientar em como produzir de forma sustentável e lucrativa
por meio de formulações de dietas, somando com o que a Cooperativa pode
oferecer, com o que o produtor produz
de alimento, tornando a atividade economicamente viável.
Para atender todas essas necessidades, a Coopavel conta com um portfólio completo de rações, concentrados
e suplementos. Produzidos com alta
tecnologia sob rígido controle de qualidade e formulados com ingredientes
de alto valor nutricional produzidos pelos próprios produtores associados da
cooperativa, como milho, soja e trigo,
Aspectos fundamentais de uma ração de qualidade:
peso corporal, desempenho, escore corporal e
composição do leite, entre outros

disponibilizando o que há de melhor
no mercado, proporcionando excelentes resultados.

ganho de peso, escore corporal, compo-

■

sição do leite (% de sólidos), estágio de
lactação e reprodução, número de lactações, também pelos fatores ambientais (condições climáticas, relevo das
pastagens) e pelos fatores relacionados
ao manejo (distância diária percorrida,
tipo de instalações, quantidade de vezes
e a forma que é fornecido o alimento).
O equívoco mais comumente encontrado em nossa região é a subnutrição,
pela qual o fornecimento de concentrado devido à sua participação nos
custos da dieta é disponibilizado aos
animais em quantidades menores ao

N OVE MB RO / 2018

Coopavel conta com um portfólio completo de rações, concentrados e suplementos
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BRAQUIÁRIA

Técnica eleva produção de
biomassa e proteína
Embrapa e empresa de tecnologia utilizam a inoculação para solução que promoverá impactos positivos na pecuária brasileira

Inoculação aumenta a produção de braquiária

18

Inovação desenvolvida pela Embrapa Soja

em incremento de 15% na produção de biomas-

em parceria com a empresa Total Tecnologia

sa da braquiária e de 25% no conteúdo total de

promove o incremento na produção de biomas-

proteína, em comparação às parcelas que não

sa e no conteúdo de proteína do capim-braquiá-

receberam o produto. “Esses números são ex-

ria. A tecnologia consiste na inoculação do ca-

cepcionais e podem impactar positivamente a

pim com Azototal, primeiro produto comercial

agropecuária”, afirma Mariangela.

com registro para braquiárias. Trata-se de um

A Azospirillum brasilense é classificada

inoculante que contém estirpes selecionadas da

como “bactéria promotora do crescimento de

bactéria Azospirillum brasilense. O lançamento

plantas”. O principal efeito desse microrganis-

da novidade ocorreu durante o 30º Show Rural

mo é a produção de fitormônios, que resultam,

Coopavel, em fevereiro.

principalmente, em incrementos consideráveis

“Com a inoculação, as forrageiras poderão

na biomassa de raízes. “Com o maior crescimen-

dispor de 25% a mais de proteína, o que vai me-

to das raízes, a capacidade da forrageira para

lhorar a qualidade nutricional da alimentação

explorar o solo em busca de nutrientes e água

dos animais”, afirmam os pesquisadores da

é ampliada e permite, inclusive, maior apro-

Embrapa Mariangela Hungria e Marco Antonio

veitamento do fertilizante aplicado”, explica a

Nogueira. A inoculação com o Azototal resulta

cientista da Embrapa.
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RECUPERAÇÃO

BRAQUIÁRIA

Estima-se que o Brasil tenha cerca de
180 milhões de hectares ocupados por
pastagens, a grande maioria com braquiárias. Desse total, aproximadamente 70% encontram-se em algum estágio
de degradação. “A recuperação de áreas
com pastagens degradadas de braquiárias, usando a combinação de fertilizante
nitrogenado e Azospirillum pode trazer,
com baixo custo para o agricultor, um
grande impacto na agropecuária brasileira, não só pela maior produção de bio-

“ Com o maior crescimento das
raízes, a capacidade da forrageira
para explorar o solo em busca de
nutrientes e água é ampliada”

massa, mas também por meio da melhoria na qualidade proteica na alimentação

Mariangela Hungria - Pesquisadora da Embrapa

do gado”, relata a pesquisadora.
O processo de inoculação de braquiária com Azospirillum também traz benefícios ambientais ao favorecer o sequestro de carbono da atmosfera pela maior

COMO FUNCIONA?

produção de biomassa de forragem, esti-

As estirpes Ab-V5 e Ab-V6 de

mado em, aproximadamente, cem quilos

Azospirillum brasilense são

de carbono por hectare por ano (C/ha/

utilizadas com sucesso nas

ano). O carbono absorvido pela planta é

culturas do milho e do trigo e na

convertido em biomassa, portanto, para

coinoculação com rizóbios nas

gerar mais biomassa, a planta retira

culturas da soja e do feijoeiro. Para

mais carbono da atmosfera.

avaliar o desempenho da inoculação

Além disso, a inoculação eliminou a

dessas estirpes da bactéria nas

necessidade de uma segunda aplicação

braquiárias (B. brizantha e B.

de 40 quilos de nitrogênio por hectare

ruziziensis), foram desenvolvidas

(N/ha), contribuindo para a mitigação

formulações e averiguadas

de gases de efeito estufa, estimada em

dosagens do inoculante. Em

180 equivalentes de gás carbônico por

ensaios conduzidos no Paraná e no

hectare (CO2/ha). Isso ocorre porque

Mato Grosso do Sul, a inoculação

parte do nitrogênio aplicado à lavoura

foi realizada nas sementes, na

é transformado em óxido nitroso (N2O),

implantação das pastagens.

um gás de efeito estufa. “São números

Todas as parcelas receberam 40

que ajudam a viabilizar uma agricultu-

kg de nitrogênio-fertilizante por

ra mais sustentável e com responsabi-

hectare (N-fertilizante/ha) como

lidade ambiental, tecnologia em plena

ureia, em cobertura, aos 30 dias

sintonia com as metas do governo bra-

após a emergência, uma vez que

sileiro no Plano de Agricultura de Bai-

essas bactérias não possuem a

xa Emissão de Carbono (Plano ABC)”,

capacidade de fornecer todo o

afirma o pesquisador Marco Antonio

nitrogênio que a planta precisa.

Nogueira.
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BRAQUIÁRIA

Orientação de produção de feno no período chuvoso, quando há forragem de qualidade de sobra, para uso em época de seca

IRRIGAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO

em associação com a cana-de-açúcar (ou

O pesquisador Alberto Feiden, da Em-

outra fonte energética com baixo teor de

brapa Pantanal, apresentou durante o 30º

20

proteínas).

Show Rural Coopavel trabalhos voltados ao

“A produção de feno com forrageiras

desenvolvimento da agricultura familiar

trituradas (secador solar) é uma tecnologia

junto com os parceiros participantes da

simples e de baixo custo, que demanda pou-

Vitrine Tecnológica de Agroecologia. En-

ca infraestrutura (triturador de forragens,

tre as atividades, exposição de um meca-

piso cimentado ou lona e local para arma-

nismo alternativo de irrigação, produzido

zenar feno) e permite conservar a planta

com garrafas PET, e um sistema para suple-

em diferentes estágios de maturação”. De

mentação alimentar proteica de bovinos de

acordo com Alberto, a cana-de-açúcar re-

leite em períodos de seca ou frio.

presenta uma alternativa de baixo custo

Nos sistemas intensivos de criação de

e fácil manejo para suprir as demandas

gado da região Oeste do Paraná é comum

energéticas do gado, já que tem alto teor

a suplementação de animais em época de

de açúcar e apresenta alta produtividade

seca ou geada com cana de açúcar e ureia.

de alimento volumoso.

Porém, em modelos orgânicos de produção,

Porém, como a planta possui baixo

o uso de ureia é proibido. É necessário en-

teor de proteína – cerca de 4% – é preciso

tão desenvolver outras formas de forneci-

adicionar o feno como fonte proteica ao

mento de nitrogênio aos animais, afirma

material (que, nessas condições, pode ser

Alberto. As variações na disponibilidade de

utilizado para suplementar a alimentação

alimentos provocam instabilidade na pro-

de animais criados em sistemas orgânicos).

dução leiteira bovina, com relatos de perda

Ao investigar alternativas sustentáveis

de peso e de fertilidade. Por esse motivo,

para a suplementação, os pesquisadores

de acordo com Alberto, a suplementação

buscaram espécies adaptadas de fácil culti-

nutricional é importante. Como alternati-

vo. Entre aquelas que se destacaram estão

va, sugere a produção de feno no período

a moringa, a leucena, o feijão guandu, a

chuvoso, quando há forragem de qualidade

amora e a parte aérea da mandioca, todas

de sobra, para uso nos períodos de seca

com altos teores de proteína bruta.
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Uma fonte de autoestima

ARTESANATO

É cada vez maior o número de agricultoras que encontram em atividades que exigem
habilidades manuais um caminho para o reconhecimento
Artesãos de cidades da região também partici-

COMERCIALIZAÇÃO

pam como expositores de um dos maiores eventos

Jussara explica que a comercialização de todo

do mundo em disseminação de tecnologias para o

o artesanato apresentado durante os cinco dias de

campo. Em sua grande maioria mulheres, elas ofe-

evento é de responsabilidade do grupo pertencente

recem em média, por edição, 15 mil peças reunidas

ao projeto da Prefeitura de Cascavel, que trabalha

a partir de um trabalho de organização feito pelo

em parceria com o Emater há anos. A extensionista

Instituto Emater. Na edição mais recente, em feve-

destaca a importância da valorização da mulher

reiro de 2018, 24 municípios foram representados.

agricultora, que desempenha papel relevante, ao

Os artesãos expõem peças em tecido, crochês, borda-

lado do marido, no cotidiano das propriedades

dos, patchwork, madeira e itens feitos com materiais

rurais.

recicláveis.

Por outro lado, é cada vez maior também o
número de homens que se rendem ao artesanato.
Eles percebem que essa pode ser uma interessante
fonte de renda para a família rural. “Os produtores
fazem porque gostam, mas acabam pensando mais
no lucro, que pode ser bem alto, principalmente na
comercialização de peças feitas com madeira”.
No caso das mulheres, conforme Jussara Walkovicz, o artesanato é uma atividade que contribui
para o bem-estar, já que muitas, mesmo trabalhando
na lavoura e em casa, raramente recebem o reconhecimento que merecem ou gostariam. Com essa
chance de ampliar a divulgação do seu talento, a
mulher agricultora se sente ainda mais importante

O artesanato eleva a autoestima e pode ser fonte de
receita às famílias rurais

e estimulada para desenvolver as suas habilidades”,
de acordo com a extensionista. ■

“O artesanato vem para o Show Rural merecendo esse destaque todo pois a maior parte dos
artesãos – que geralmente são mulheres que vivem
em propriedades rurais – não realiza esse trabalho
pensando apenas na renda. O foco também é a valorização da pessoa, que muitas vezes tem a autoestima elevada com um simples elogio”, diz a técnica
do Emater, Jussara Walkovicz. A mobilização dos
artesãos, para que participem e deem divulgação
ao que produzem, ocorre em parceria com as prefeituras dos municípios conveniados à empresa de
extensão rural.
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AVICULTURA

Como melhorar a
conversão alimentar?
Carlos Eduardo Oliveira Sestari - Médico-Veterinário, filial Campo Bonito
A conversão alimentar é um dos índices mais importantes para avaliar a

que há o desenvolvimento completo do
sistema digestivo.

eficiência produtiva animal. Ela está ba-

Para que as aves expressem o máxi-

seada no consumo total de ração dividi-

mo de seu potencial de desempenho é

do pelo peso do lote. Para que as aves

preciso buscar as melhores condições de

expressem todo seu potencial genético é

ambiente, como temperatura dentro do

fundamental que os aspectos sanitários,

conforto térmico de cada fase, qualidade

ambientais e fisiológicos estejam em

de ar, disponibilidade de água de quali-

harmonia.

dade, ração e sanidade. Assim como nós,
humanos, as aves necessitam realizar o
controle de sua temperatura corporal interna. Portanto, a manutenção da temperatura ambiente ideal para cada fase de
idade da ave é imprescindível, chamada
de zona de conforto.
Toda vez que a ave estiver fora da sua
zona de conforto haverá um gasto extra
de energia, seja para ganhar ou perder
calor, aumentando seu índice de C.A
(conversão alimentar). A produtividade
ideal na avicultura de corte pode ser obtida quando a ave estiver submetida a
uma temperatura efetiva adequada, sem
qualquer desperdício de energia. A C.A.
também pode ser afetada por níveis de
amônia e gás carbônico presentes no galpão. Por isso, manter uma boa ventilação
promove melhor aproveitamento da ração consumida.

Avicultura em boas condições de funcionamento

ÁGUA

22

O crescimento da ave é tão rápido que

Para as aves de produção, a água é

um pintinho de um dia com 40 gramas

considerada o nutriente essencial mais

aos 42 dias pesará aproximadamente três

importante. Portanto, o sucesso de uma

quilos. Esse crescimento é mais pronun-

exploração avícola está diretamente liga-

ciado na primeira semana, na qual o pin-

da à capacidade de se manter o controle

tinho cresce aproximadamente 4,5 vezes

da qualidade da água e a distribuição em

seu peso inicial. É nessa fase também em

quantidade suficiente.
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necessitam de uma maior luminosidade e

AVICULTURA

mais tempo de exposição à luz para estímulo de consumo de ração. Após o início
da fase de crescimento, em aviário onde
é possível a dimerização da luminosidade
(controle da intensidade de uma fonte de
luz), as aves assumem um comportamento
mais tranquilo, sem alterar seu ganho de
peso e consequentemente há melhora no
aproveitamento da ração consumida.
Muitas empresas produtoras de frango
de corte utilizam a C.A. como medida de
eficiência para pagamento de seus cooperados e/ou integrados. Geralmente essa
fórmula está associada a uma conversão
alimentar corrigida para o peso de abate.
Levando em conta que o maior custo na
produção avícola é a ração, a C.A. passa
a ser o parâmetro de maior importância
econômica na criação do frango de corte.
Para calcular a C.A. de um lote é necessário saber alguns índices zootécniNeste caso, equipamento apresenta desperdício de ração

cos, como: peso médio das aves, número
de aves entregues e quantidade de ração

Lembrando que estamos abordando

consumida. Por exemplo: o produtor X en-

sobre o consumo de ração pelas aves e

tregou um lote com 14 mil aves, pesando

devemos fazer com que essas aproveitem

2.950 e o consumo total de ração foi de 67

ao máximo a ração fornecida. Desse modo,

toneladas. Portanto, para sabermos a con-

a regulagem dos comedouros em cada se-

versão real do lote multiplicamos o núme-

mana de idade das aves é de fundamental

ro de aves pelo peso médio (14 mil x 2.950),

importância para que essas tenham acesso

o resultado da multiplicação indicará o vo-

à ração sem desperdício.

lume de carne entregue, nesse caso 41.300

A eliminação das aves refugos tam-

quilos de carne. Posteriormente, dividimos

bém é um dos fatores que devemos cuidar

o volume de ração consumida pelo total de

quando buscamos bons índices de conver-

carne (67 mil ÷ 41.3 mil), o resultado será

são alimentar. A eliminação tardia dessas

a conversão o alimentar real do lote, nesse

aves provoca aumento de até 50 gramas

exemplo de C.A. = 1.6220.

na conversão alimentar, pois são aves que

Tendo em vista uma busca inces-

já consumiram ração e não chegarão ao

sante para uma menor conversão alimen-

frigorífico. Assim, a eliminação das aves

tar, todas as formas de desperdício de

refugo deve ser realizada em no máximo

ração devem ser evitadas, sejam elas por

até 14 dias.

desperdícios diretos, por meio da regula-

A intensidade luminosa também é

gem errônea dos pratos dos comedouros,

outro fator que pode influenciar na di-

ou indireta, pela perda de desempenho das

minuição da C.A. Animais mais jovens

aves.
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INTERCÂMBIO

Sob o olhar do Texas Farm
Produtores de potência agrícola norte-americana conhecem mais de
mostra que leva nome do Brasil para o mundo

Os produtores da Texas Farm foram recepcionados por coordenadores do Show Rural Coopavel

24

Produtores rurais ligados a uma das

o campo do mundo. Os norte-americanos

maiores forças organizadas da agricultura

foram recebidos pelo coordenador-geral do

no mundo, o Texas Farm Bureau, estiveram

Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi, pelo

em Cascavel para conhecer mais sobre as

coordenador-executivo Acir Inácio Palaoro,

peculiaridades de uma das regiões de maior

pelo agrônomo Marcelo Dariva e pelo médi-

produção agroindustrial do Estado. Os agri-

co veterinário Fábio Taborda.

cultores estiveram na área que anualmente

Rizzardi falou sobre o crescimento da

recebe o Show Rural Coopavel, visitaram

feira em 30 anos e da inspiração buscada

uma das unidades fabris da cooperativa e

em eventos que na década de 1980 já eram

estiveram na propriedade de um de seus

tradicionais e conhecidos no mundo, como

cooperados – Dino Zardo.

a norte-americana Farm Progress. O coor-

Os membros do Texas Farm Bureau as-

denador-geral falou dos preparativos para

sistiram a um vídeo institucional, receberam

a 31ª edição, em fevereiro, e do que o Show

informações e andaram pela área de 72 hec-

Rural Coopavel representa para uma região

tares que abriga um dos maiores eventos de

que detém alguns dos mais elevados índices

disseminação de novos conhecimentos para

de produtividade do País. Em três décadas
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Visita à propriedade do cooperado Dino Zardo: troca de experiências

de realização, o evento contribuiu para elevar

rurais, mais do que qualquer outro estado

substancialmente os resultados das principais

norte-americano. As principais atividades pri-

commodities cultivadas no Oeste do Paraná.

márias são algodão, arroz, trigo, aves, carne e
leite. O Estado tem também o maior rebanho

VOZ DA AGRICULTURA
O Texas Farm Bureau foi uma das respos-

bovino do País. ■

tas que produtores rurais daquele estado encontraram para enfrentar os reflexos da grande depressão econômica dos Estados Unidos
do fim da década de 1920. A organização foi
constituída em 1933 para ser a voz da agricultura, representando e defendendo os interesses de produtores rurais e de pecuaristas. A
entidade nasceu como Texas Agricultur Association e ganhou seu nome definitivo em 1941.
O projeto que nasceu com 15,6 mil famílias integradas chegou a 500 mil recentemente.
O papel da Texas Farm Bureau vai além das
políticas de cultivo, ela atua estruturalmente

Texas

para criar todas as condições necessárias para

• Capital do estado: Austin

que os associados produzam, ganhem mais e

• Cidades principais: Austin, Dallas, El Paso, Houston, San

vivam melhor. As regiões do Texas que ela

Antonio, Waco, Odessa e San Angelo

abrange conquistaram, ao longo das décadas,

• PIB: US$ 1,6 trilhão

redes de distribuição de energia elétrica e de

• Localização Geográfica: Sul dos EUA

telefone, estradas pavimentadas, indústrias e

• População: 28,4 milhões de habitantes (estimativa 2018)

criaram as bases da política agrícola observa-

• Densidade Demográfica (habitantes por km²): 40,79

da nos Estados Unidos.
Os visitantes informaram que não é neces-

(estimativa 2018)
• Altitude média: 520 metros

sário que o associado seja um produtor rural.

• Área (em km²): 696.241

Qualquer um pode fazer parte da organização

• Administração: 254 condados

desde de esteja aberto a apoiar e a contribuir

• Principais atividades econômicas: indústria, mineração,

com as operações agrícolas alcançadas por ela.

finanças, serviços e comércio

O Texas possui cerca de 227 mil propriedades

N OVE MB RO / 2018
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SAFRA

Posicionamento técnico da
Coopavel sobre aplicação de
fungicidas em soja
Marcelo Fabiano Dariva - Departamento Agronômico Coopavel
Ao longo dos anos, o Brasil se firmou

de resistência, essa é importante ferra-

como um dos maiores produtores de soja

menta no manejo da resistência do fungo

do mundo, com produção nacional esti-

aos fungicidas sítio-específico, que são

mada na safra 2018/2019 na ordem de 119

aqueles que agem em apenas um ponto

milhões de toneladas, o que se tornará

característico do fungo, possuindo maior

possível apenas com o manejo adequado

risco de resistência. Além desse mecanis-

da cultura, principalmente com relação

mo, é importante que as aplicações sejam

à ferrugem asiática, considerada o prin-

feitas preventivamente, evitando a entra-

cipal problema a ser combatido.

da da doença e consequente redução na

Causada pelo fungo Phakopsora pa-

produtividade.

chyrizi, a doença chegou ao País na sa-

Nosso posicionamento técnico visa a

fra 2001/2002, encontrando condições

melhor estratégia para prevenir e com-

ótimas para seu desenvolvimento e está

bater a ferrugem asiática e nossa equipe

disseminada em todas as regiões produ-

é altamente treinada e atualizada para

toras do grão. Os sintomas têm início com

recomendar e posicionar as melhores

pontuações escuras e com a evolução da

opções do mercado no combate a essa

doença ocorre desfolha precoce das plan-

terrível doença.

tas atacadas, comprometendo a produtividade das lavouras e a rentabilidade do
agricultor.

CONTRAMÃO
Não utilizar essa ferramenta é andar

A medida do vazio sanitário foi adota-

na contramão do que a pesquisa está mos-

da em alguns estados brasileiros. No Pa-

trando. Nosso papel fundamental como

raná estabelece o período de 10 de julho

Cooperativa é estar junto do nosso coo-

a 10 de setembro como proibido permitir

perado, trazendo informação e ação para

que plantas de soja se estabeleçam e que

que ele tenha a melhor assistência téc-

deve ser cumprido com rigor. O vazio sa-

nica da região, o melhor posicionamen-

nitário apesar de eficiente, isoladamente

to técnico sobre manejo e controle da

não é capaz de controlar a doença.

ferrugem da soja e consiga superar esse
grande desafio, pois muitos agricultores

MULTISSÍTIO

têm sido vitimados em perdas de produti-

Portanto, nós da equipe técnica Coo-

vidade pela falta de profissionalismo nas

pavel, consideramos indispensável o uso
de produtos de ação multissítio (Manco-

Procure sempre um engenheiro agrô-

zeb, Clorotalonil e Oxicloreto de Cobre),

nomo da Coopavel para mais informa-

que agem em diferentes pontos metabóli-

ções.

cos no fungo, e apresentam risco pequeno

26
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ESTÁ CHEGANDO A HORA!

• Uma ferramenta para a entrega
das obrigações previdenciária e
trabalhista e as informações da
comercialização da produção rural.
• Em janeiro de 2019 inicia
o cronograma de entrega de
informações obrigatórias para os
produtores rurais pessoa física.

Procure o seu
Sindicato Rural
para orientações
e evite multas

►
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FC CASCAVEL

De olho no estrangeiro
Equipe dá passo importante para fortalecer sua marca e seu futebol
Recebendo grande apoio da Coopavel e de ou-

por esporte. É um país muito rico. Logo após o

tras empresas locais, o FC Cascavel consolidou-se

Paranaense, faremos intercâmbios entre jogado-

como uma grande marca do futebol paranaense

res e tenho certeza que a médio e a longo prazos,

nos últimos anos. Mas o projeto não para por aí,

o Irã será um grande parceiro do Futebol Clube

aliás, está apenas no começo. Com o objetivo de

Cascavel”, declara Silva.

explorar o mercado internacional e expandir o

Empresário e deputado no parlamento do

alcance da marca, o clube promove uma série de

Irã, Abdolzera Azizi ressaltou a importância do

ações relacionadas a outros países. A última delas

país relacionar-se com o Brasil na área esportiva

foi o contato com quatro empresários do Irã, que

e deseja que seja concretizada uma boa relação.

vieram ao Brasil conhecer mais sobre o clube.

Para facilitar a comunicação, o intérprete Masoud

O encontro foi realizado no Centro de Trei-

Jafari fez a tradução.

namentos da equipe e contou com a presença do
presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, depu-

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

tado federal Evandro Roman, diretores, repre-

Outro fator que comprova essa visão de mer-

sentantes da Coopavel e outros patrocinadores,

cado internacional do FC Cascavel é a adição de

imprensa e convidados. Na ocasião, os iranianos

profissionais e atletas que possuem uma vasta

puderam conhecer toda a estrutura que a serpente

experiência no estrangeiro, como é o caso do trei-

aurinegra oferece aos atletas, comissão técnica e

nador do sub-19, Sidiclei de Souza.

funcionários.

Natural de Cascavel, Sidiclei iniciou a carreira
como jogador em 1992 no Matsubara. Ganhou des-

INTERCÂMBIO

taque, foi para o Atlético-PR e de lá embarcou para

Segundo o presidente Valdinei Silva, o projeto

o Japão em 1997, onde permaneceu por 12 anos.

do clube visa a consolidar a parceria para fortale-

Após “pendurar as chuteiras”, tornou-se auxiliar

cer não apenas a marca, como também, é claro, o

no futebol asiático, desempenhando a função no

futebol. “Eles são um mercado muito importante,

Gamba Osaka. A convite da diretoria, em 2018 re-

o melhor futebol da Ásia, tem uma grande paixão

tornou à cidade natal para comandar as categorias
de base do FC Cascavel.
Carregando grande bagagem cultural e esportiva, o treinador já está aplicando suas metodologias de trabalho com os garotos. “A categoria de
base está crescendo a cada ano e, no profissional,
é necessário fazer um ótimo trabalho dentro de
campo, que, com toda a certeza, será no Campeonato Paranaense de 2019. O FC já tem estrutura
para ter um calendário anual no profissional e a
tendência será crescer sempre mais”, afirma.
E é desta forma que o FC Cascavel traça seu
futuro: carregando com orgulho o nome da cida-

O primeiro de muitos encontros de iranianos e diretores do FC Cascavel: parceria envolve
intercâmbio entre jogadores
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VENHA CONHECER

E INVESTIR EM

CASCAVEL
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EQUIPAMENTOS

PATRIOT 350
A redução de 7% a 15% no consumo de produtos fitossanitários é um dos principais diferenciais do Patriot 350. O novo pulverizador da Case
IH tem três opções de tamanhos de barra, 27, 30
e 36 metros e, como item de série, nove seções,
que evitam o desperdício de aplicações e causam
menor impacto ambiental. A máquina foi uma
das novidades apresentadas pela empresa no 30º
Show Rural Coopavel.
Para garantir mais qualidade durante as aplicações, o projeto do novo pulverizador substituiu
a válvula servo de regulagem de bomba pela
PWM. Essa novidade faz com que a vazão, enviada à barra, atenda de forma precisa à taxa de
aplicação programada, gerando mais estabilidade
durante as variações de velocidade e economia
no consumo de combustível. Outra novidade é o
motor FPT Industrial NEF 6 I-EGR, com seis cilin-

SEMEADURA ENTRE LINHAS

dros, 6,7 litros, com turbo, intercooler e 250 cv.

A GTS do Brasil lançou a semeadora Exattus
para semeadura entre linhas. A tecnologia é inovadora. Segundo o gerente comercial da GTS do
Brasil, César Keller, não é novidade que a integração lavoura-pecuária é bom para o produtor,
porém não existia uma máquina para fazer isso
de forma prática e com qualidade. Com a Exattus,
é possível fazer a semeadura 15 a 20 dias após
o plantio do milho em uma operação de até 12
km/h. Para garantir a qualidade, a distribuição
de sementes é feita por indução de ar. “Quando
colher o milho, você terá uma cobertura de solo
perfeita”, salienta Keller. O equipamento foi apresentado pela empresa em Cascavel.

BIODIGESTOR
A Sansuy apresentou durante o 30º Show
Rural Coopavel o seu novo biodigestor, um equipamento utilizado na transformação de energias
e fertilizante. Essa é uma forma sustentável e
correta de utilizar resíduos que, sem uso, podem
trazer prejuízos ao meio ambiente. Em uma época de forte interesse por alternativas energéticas,
inventos como esse fazem sucesso em feiras de
tecnologia.
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DOMESTIC

mapas. Para medir a compactação do solo, a em-

A Stihl Ferramentas Motorizadas levou ao Show

presa conta com uma linha completa, desde o pe-

Rural Coopavel sua nova linha Domestic, equipa-

netroLOG, de operação manual, até o SoloStar, um

mentos que funcionam com bateria integrada. A

sistema que permite a realização de medições de

multinacional alemã informa que o novo portfólio

compactação em grandes áreas de forma automa-

tem três novas ferramentas: o podador HSA 45, o

tizada. Tem também o FarmLink, sistema que pos-

soprador BGA 45 e a roçadeira FSA 45. Ideal para

sibilita monitorar a umidade do solo em tempo real,

trabalhos de limpeza no pátio ou jardim e pequenas

proporcionando um controle efetivo da irrigação.

EQUIPAMENTOS

manutenções, a bateria atende a necessidade dos
usuários ocasionais e tem indicação luminosa de
carga, facilitando o controle da autonomia durante
o uso. Integrada ao equipamento, basta ser conectada à tomada com o carregador bivolt incluso para
carregar, como um celular. Equipadas com uma
chave de ativação, as ferramentas oferecem muita
segurança, pois a energia da bateria é interrompida
com a retirada da chave, impedindo o acionamento
involuntário do produto.

ADUBADORA
No ano que comemora os seus 70 anos, a Jacto
amplia a sua família de pulverizadores automotrizes. Um dos lançamentos feitos durante o 30º Show
Rural Coopavel foi o Uniport 2030, adubadora Uniport 5030 NPK e adubadora tracionada Tellus 10.000
NPK. São novas tecnologias que permitem precisão
na dosagem, além de facilidade de aplicação e distribuição, com menor desperdício de insumos.

■

PRECISÃO
A Falker Automação Agrícola desenvolve produtos voltados para a agricultura de precisão. A empresa tem uma linha completa de itens que ajudam na
questão da compactação do solo, no controle de irrigação, entre outros. Ela fabrica equipamentos como
o Terram, um medidor de condutividade elétrica do
solo, o SoloDrill, um amostrador de solo hidráulico, o
FieldBox, coletor de dados de navegação em campo,
e o FalkerMap, que é um software para geração de
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FMC/COOPAVEL

Manejo de pragas no milho e soja
Pesquisador e técnicos deram dicas práticas aos agricultores

Segundo os técnicos, ao realizar o manejo é fundamental entender período de controle de cada produto para saber
quando fazer aplicações

Cerca de 150 agricultores da região de Cor-

de aplicação eficientes para garantir a qualidade

bélia participaram dias atrás de evento reali-

da aplicação, sempre empregar equipamentos

zado pela FMC Agricultural Solutions em par-

de segurança quando estiver manuseando e

ceria com a Coopavel. O objetivo do encontro

aplicando os produtos e fazer o descarte correto

foi abordar o manejo de praga nas culturas de

das embalagens vazias.

milho e soja.
O pesquisador Germison Tonquelsqui deu
ênfase a percevejos e a lagartas, abordando
danos econômicos, estágios críticos da cultura
para cada praga e manejo químico. Profissional
da área de O Desenvolvimento de Mercado da
FMC, Alessander Perosa, e o representante técnico Maicon Painelli também estiveram presentes
e trocaram experiências e conhecimentos com

Cerca de 150 pessoas participaram do evento

os agricultores participantes.
A FMC entende que o manejo integrado de

Há mais de um século, a FMC Corporation

controle de insetos. Em relação ao manejo e con-

atende os mercados globais de agricultura, in-

trole de percevejos e lagartas, as ferramentas in-

dustrial e consumo com soluções e aplicações

cluem, entre outros agentes, soluções químicas

inovadoras e produtos de qualidade. Em 1º de

e biológicas. Ao fazer o manejo é fundamental

novembro de 2017, a FMC adquiriu uma parcela

que o produtor entenda o período de controle

significativa do setor de Proteção de Culturas da

de cada produto para saber, de acordo com a

DuPont. A FMC emprega mais de sete mil pes-

situação da lavoura e da praga, quando deve

soas no mundo e opera seus negócios em dois

realizar as aplicações.

segmentos: FMC Agricultural Solutions e FMC

Outros pontos de atenção destacados durante o evento em Corbélia são utilizar tecnologias
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pragas é de extrema importância para realizar o
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Ambiente seguro e
saudável para trabalhar

GPTW

CrediCoopavel está entre as 60 melhores de sua categoria

Cerimônia de anúncio ocorreu nesta semana na presença de diretores, cooperados e colaboradores

A CrediCoopavel constrói uma trajetória das
mais sólidas na metodologia do Great Place to Work,

mil cooperados, empréstimos de R$ 220 milhões e
patrimônio líquido de R$ 70 milhões.

empresa norte-americana referência mundial na
aferição da qualidade de ambientes de trabalho.

A CERTIFICAÇÃO

A cooperativa de crédito rural, ligada à Coopavel, é

A Great Place to Work foi criada em 1991 pelo

uma das 60 melhores na categoria médias empresas

jornalista Robert Levering, em São Francisco, nos

para trabalhar no Paraná. O anúncio foi feito dias

Estados Unidos. A empresa resulta de um intenso

atrás durante café da manhã que reuniu diretores,

trabalho de campo feito por Levering com o desafio

conselheiros, cooperados e colaboradores.

de encontrar bons ambientes para trabalhar e enten-

Este é apenas o primeiro ano CrediCoopavel no

der os pontos de conexão que os ligam. Atualmente,

GPTW e os resultados são muito bons, diz a diretora

a GPTW está em 60 países. A Great Place to Work

financeira executiva Neuza Terezinha Gentelini. “É

é uma autoridade global no mundo do trabalho e

uma grande satisfação integrar uma empresa na

especialista em transformar organizações, aprovei-

qual todos estão engajados pelo mesmo objetivo de

tando o melhor das pessoas para atingir resultados

fazer melhor o simples todos os dias”. A pesquisa
que aferiu o ambiente de trabalho na cooperativa

sustentáveis. ■

de crédito foi feita em avaliações desde março. “E
em outubro veio a notícia de que estávamos entre
as 60 melhores de nossa categoria. Isso é animador”,
diz Neuza.
O diretor-presidente da CrediCoopavel, Dilvo
Grolli, agradeceu e parabenizou o empenho de todos que tornaram a conquista possível. “Estamos
muito felizes e orgulhosos, porque a CrediCoopavel
vira modelo de inspiração à Coopavel”. A cooperativa de crédito foi fundada em 24 de novembro de
1981 e atualmente tem 42 colaboradores. São seis
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BOAS
PRÁTICAS

Controle sustentável de pragas
Uma técnica simples ajuda produtores rurais a reduzir aplicações de fungicidas, diminuindo custos e elevando lucros
de acompanhamento. Os resultados não refletem só na parte financeira, pois vivemos
em regiões agrícolas com muitos problemas de
fungicidas no ar. Cada aplicação evitada reduz
o impacto ambiental e melhora a qualidade de
vida das pessoas”, afirma Willian.
COLETOR DE ESPOROS
Uma alternativa simples e interessante
para os produtores rurais é o coletor de esporos, que contribui de maneira eficiente no

O coletor de esporos ajuda no monitoramento e na prevenção de doenças da soja

monitoramento e na prevenção de doenças
da soja. “O coletor é o que usamos para per-

O uso de boas práticas na agricultura é

ceber quando a ferrugem chega na área. Em

uma preocupação constante de técnicos do

seu interior existe uma lâmina que capta a

Instituto Emater. Durante o Show Rural Coo-

presença do esporo. Essa lâmina é retirada

pavel eles orientam os visitantes sobre o mo-

semanalmente e analisada – por meio de um

nitoramento e o controle de pragas de forma

microscópio. O alerta para a necessidade de

sustentável por meio de práticas que reduzem

realizar a aplicação surge a partir da consta-

custos e contribuem com a preservação do

tação do fungo”, diz Willian, destacando que

meio ambiente.

a redução de aplicações de fungicidas pela

Na área destinada à lavoura costumam ser
realizados testes com variedades de soja. O

metade pode resultar na economia de cerca
de R$ 1,5 mil por alqueire plantado.

objetivo é alertar os produtores quanto aos
prejuízos causados pelo excesso de fungicidas,
que aumenta os custos, diminui os lucros e
pode causar sérios danos à natureza. Segundo o técnico Willian de Moraes Atanasio, na
edição mais recente do Show Rural Coopavel,
em fevereiro, não houve nenhuma aplicação

Objetivo é alertar os produtores
quanto aos prejuízos causados pelo
excesso de fungicidas, que aumenta
os custos e diminui os lucros

contra percevejos ou lagartos na área.
Os benefícios das boas práticas na lavoura
foram constatados com os resultados obtidos

Essa é a palavra-chave para aumentar a

na campanha Plante seu Futuro que, por meio

eficiência do trabalho na lavoura de forma

do manejo integrado de pragas da soja, redu-

segura, sustentável e pensada na saúde dos

ziu em 50% o número de aplicações de inse-

agricultores por meio de estratégias que pro-

ticidas nas últimas cinco safras paranaenses.

movam a otimização de um sistema de alta

“O que a gente percebe ano a ano é redução

produtividade, rentabilidade e que minimize

significativa de aplicações nas nossas áreas
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Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados.
Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Abacus® HC nº 9210, Orkestra® SC nº 08813, Poncho® nº 007003,
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AGRICULTURA

Manejo de
doenças da soja
Anderson Mroczka dos Santos – Eng. Agrônomo - Filial Iguatu
Gustavo Massaru Emori – Eng. Agrônomo - Filial Iguatu
Entre os principais cultivos agrícolas

O complexo de doenças existente no sis-

mundiais, a cultura da soja se destaca e vem

tema de cultivo da soja é muito amplo. Vai

crescendo significativamente a cada ano, já

de patógenos que se instalam na semente,

que é uma fonte direta de alimento mui-

no solo, na parte aérea da planta, até aque-

to importante para a crescente população

les que sobrevivem na matéria morta (fun-

mundial, e indireta na produção de ração

gos necrotróficos). Entre as principais doen-

para alimentação animal.

ças, destacam-se a Ferrugem Asiática da

O crescimento da produtividade da cul-

soja (Phakopsora pachyrhizi), amplamente

tura é graças à pesquisa, melhoramento ge-

adaptada em diferentes regiões de cultivos e

nético e inúmeras estratégias de manejo que

alta severidade; Antracnose (Colletotrichum
truncatum); Oídio (Microsphaera difusa);
Mancha Alvo (Corynespora cassiicola); e
Mofo Branco (Sclerotinia sclerotiorum), que
depois de instalado na lavoura só resta o
manejo para conviver com o ele.
Para quem ainda não acreditava na
agressividade da ferrugem asiática da soja,
ficam as lições desta safra de verão. Favorecida principalmente pelo clima, a verdadeira face da doença, que já vinha sendo
mostrada pela área técnica da Coopavel,
ficou estampada nas lavouras da última safra. Na agricultura, a exemplo dos demais
segmentos da economia, decisão pode ser

Imagem mostra ataque de Ferrugem Asiática da Soja

sinônimo de prejuízo ou lucro. Fracasso ou
sucesso estão separados por uma linha fina

viabilizam a atividade, além do clima favo-
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que faz a diferença no fim das contas.

rável à cultura e à eficiência dos produtores.

A decisão do momento da primeira apli-

Porém, existem fatores sobre os quais

cação de fungicida, realizada de maneira

não temos controle, como exemplo, chuva,

preventiva, é o ponto mais importante den-

luminosidade e temperatura. Por outro lado,

tro do manejo de doenças que serão realiza-

um dos principais fatores que afetam a pro-

das no ciclo da soja. Principalmente quando

dutividade e a lucratividade do sojicultor

falamos em ferrugem. O mercado disponibi-

que podemos interferir, é o manejo de doen-

liza várias moléculas, que dentro do manejo

ças, com técnicas de manejo adequadas no

correto entregam resultados satisfatórios.

momento certo e a utilização de produtos

No entanto, o conhecimento da região (his-

com alta eficiência.

tórico de doenças), das características da
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cultivar plantada e o monitoramento da lavoura

realizar adubações equilibradas, rotação de

(avaliação das condições climáticas e estágio da

culturas, semeadura na época adequada, en-

cultura) são indispensáveis para a tomada de

tre outras.

decisão.

A adoção dessas estratégias em conjunto,

Os patógenos possuem ampla variabilidade

de maneira criteriosa, certamente contribuirá

genética e a utilização sequencial de um prin-

para a manutenção da eficácia dos produtos

cípio ativo (ou princípios ativos), pode reduzir

(“sobrevida”), maiores patamares de contro-

a eficiência do fungicida e aumentar a seleção

le das doenças e, consequentemente, maiores

de indivíduos resistentes. Vale ressaltar que res-

ganhos em produtividade. Isso reflete em uma

peitar o período sem a cultura no campo (va-

maior sustentabilidade do sistema e na pre-

zio sanitário), também contribui para o manejo

servação das tecnologias utilizadas.

eficiente de doenças, assim como possibilita o

Portanto, o momento ideal para a reali-

aumento indireto da longevidade dos produtos.

zação da primeira aplicação de fungicida é a

Porém, o número limitado de mecanismos

partir do estádio V6 (cinco trifólios abertos),

de ação de fungicidas disponíveis para controle

até no máximo o pré-fechamento das linhas.

de doenças da soja, associado a populações me-

Nesse período é possível ter 100% de cobertu-

nos sensíveis de fungos já observadas no cam-

ra das folhas, promovendo a proteção comple-

po, e a baixa eficiência de ingredientes ativos

ta da planta e controlando possíveis doenças

isolados, dificultam a utilização de estratégias

iniciais que já estão presentes na cultura, po-

de manejo de resistência como a rotação de ati-

rém ainda não se manifestaram.

vos com mecanismos de ação diferente. Tendo

Caso ocorra atraso na entrada da primei-

em vista a necessidade de controlar de forma

ra aplicação e o fechamento das linhas será

efetiva o complexo de doenças, associado à re-

muito difícil as gotas da pulverização atingir

dução na performance de controle por parte de

as folhas do baixeiro devido à arquitetura da

alguns grupos químicos, o produtor deve adotar

planta, deixando a parte inferior desprotegida

algumas estratégias integradas que contribuam

e, consequentemente, disponível para a ins-

para um manejo antirresistência.

talação de doenças em função do microclima

Destacam-se utilizar fungicidas com sítios

formado no local.

específicos isolados (triazóis, estrobilurinas e

As aplicações de fungicida seguintes de-

carboxamidas) sempre em mistura com fungi-

vem ser feitas com intervalos que vão va-

cidas de ação Multissítio. Os fungicidas multis-

riar conforme o produto utilizado e o clima

sítios atuam de maneira diferenciada, agindo

no momento da aplicação. Se o clima for

em diversos pontos do fungo simultaneamente,

favorável às doenças, podem se reduzir os

além de impedir a entrada (barreira química)

intervalos das aplicações. Em caso de dúvi-

de novos fungos na planta.

das, o produtor deve contatar o engenheiro

Desse modo, esses fungicidas de amplo espectro de ação são as melhores ferramentas
no manejo de resistência da ferrugem asiática

AGRICULTURA

agrônomo da Coopavel mais próximo para
a tomada de decisões.

■

FOTOS:
WALLACE PAULO BERTOLDI

da soja. Lembrando que é importante empregar sempre a dose correta recomendada pelo
fabricante, utilizar adjuvante/surfactante correto para melhorar a qualidade da aplicação
e consequentemente a deposição de gotas no
dossel da cultura, utilizar tecnologia de aplicação adequada, adotar cultivares resistentes,
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DSM

O mercado
dos monogástricos
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, recepcionou dias atrás gerentes da DSM que vieram a

nas ciências, principalmente em atividades ligadas
à saúde, nutrição e materiais.

Cascavel para conhecer mais sobre a cooperativa

Ao associar suas competências em Life Scien-

e sua atuação nas áreas de grãos e carnes. Eles

ces e Materials Sciences, a DSM gera prosperida-

informaram também sobre projetos da empresa,

de, progresso ambiental e avanços sociais para

sobre o mercado de monogástricos e ressaltaram

criar valor sustentável para todos os envolvidos

a importância da troca de experiências para avan-

simultaneamente.

ços no agronegócio.

A empresa oferece soluções inovadoras que

Participaram do encontro com Dilvo a gerente

alimentam, protegem e melhoram o desempenho

da Qualidade da fábrica da DSM em Jaguaré (SP),

em mercados mundiais, como alimentos e suple-

Priscila Haack, o gerente comercial DSM para a

mentos dietéticos, cuidados pessoais, rações, dis-

América Latina, Fernando Bocabello, o gerente na-

positivos médicos, peças automotivas, tintas, com-

cional DSM de Suínos e Regional Sul de Aves Rogé-

ponentes elétricos e eletrônicos, proteção da vida,

rio Balestrin e o gerente de contas monogástricas

energia alternativa e materiais biológicos.

para cooperativas do Paraná, Gustavo Larsen.

A DSM e suas empresas associadas têm faturamento líquido anual de cerca de 10 bilhões

MONOGÁSTRICOS

de euros (cerca de R$ 45 bilhões, equivalente ao

Monogástrico, na definição literal encontrada

Produto Interno Bruto de todo o Oeste do Para-

nos dicionários, refere-se a um estômago só - ani-

ná). São aproximadamente 25 mil funcionários.

mais não ruminantes que apresentam um estô-

As ações da empresa são negociadas na Euronext

mago simples. Já o significado do termo para o

Amsterdã.

dos líderes nacionais e mundiais.

j

v

`j

jv

`v

`jv

mercado de animais está associado à criação de
aves e suínos, segmentos nos quais o Paraná é um

`

NO BRASIL E AMÉRICA LATINA

h

A DSM começou a atuar em países da América Latina a partir da década de 1980. No Sul do
Brasil, a empresa primeiramente adquiriu uma
unidade de elastômeros para atender a indústria
automobilística nacional e estrangeira. Nessa etapa, ela era uma importadora com um escritório de
representação para matérias-primas.
À medida que o tempo passou, a DSM também evoluiu e procurou por atividades mais conectadas às ideias para o futuro, inspirada pelo
pensamento de Brighter Science, Brighter Living.

Priscila, Fernando, Dilvo, Rogério e Gustavo: troca de
experiências

Em 2013, a empresa comprou a Tortuga, líder do mercado brasileiro de minerais orgânicos
para saúde e nutrição animal. Na América Latina,

CENTENÁRIA

a DSM atua em mercados diversificados como Nu-

Constituída em 1902, a Royal DSM (Dutch State

trição e Saúde Humanas, Nutrição Animal e Ciên-

Mines) é uma empresa mundial com forte atuação
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BrevantTM e PowerCoreTM ULTRA:
a combinação perfeita entre
genética e tecnologia de ponta.
Só a BrevantTM combina o maior banco
genético do mercado com a inovadora
tecnologia PowerCoreTM ULTRA e com
o Tratamento de Sementes Industrial.
Assim sua lavoura ﬁca mais protegida
durante todo o ciclo da cultura.

`
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Pra que complicar?

Simplifique com Brevant™

Acesse e descubra em brevant.com.br

POWERCORE™ é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroSciences e Monsanto. POWERCORE™ e Roundup Ready™ são marcas da Monsanto LLC.
Agrisure Viptera® é marca registrada da Syngenta Group Company. A tecnologia Agrisure® incorporada nessas sementes é comercializada sob licença
da Syngenta Crop Protection AG. 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® é marca registrada da Bayer.
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™Marcas registradas da Dow AgroSciences, DuPont ou Pioneer e de suas companhias
aﬁliadas ou de seus respectivos proprietários. ©2018 Corteva Agriscience.
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SAÚDE

Prevenir ainda é a
melhor opção
Coopavel, ao lado de entidades organizadas e empresas, soma
forças em ações do Outubro Rosa

A palestra sobre prevenção ao câncer foi realizada na Unicoop

Durante o mês de outubro, entidades dos

chegar. E ainda quanto ao agir para mudar de

mais variados segmentos promovem e estimulam

vida. “Todos que se fizeram presentes tiveram

ações de orientação sobre prevenção ao câncer. A

uma experiência das mais enriquecedoras”, in-

Coopavel é uma delas e tradicionalmente promo-

forma a enfermeira do trabalho Giane Quinhones

ve palestras para alertar e informar quanto aos

Dalla Costa.

cuidados necessários para prevenir a doença. No
fim de outubro, o setor de Medicina Ocupacional
da cooperativa organizou palestra com o máster

O tema da edição de 2018 das orientações

coach integral sistêmico, treinador e analista de

sobre a doença é Câncer de mama: vamos falar

perfil comportamental Jeferson de Lima.

sobre isso? Conforme o Inca (Instituto Nacional

Cerca de 50 colaboradores da área industrial

do Câncer), a finalidade dessa mobilização é for-

estiveram na Unicoop (Universidade Coopavel)

talecer as recomendações do Ministério da Saúde

para participar e receber informações. Jeferson

para o rastreamento e o diagnóstico precoce, que

deu dicas sobre que decisão tomar para deixar ou

eleva substancialmente as chances de cura.

tirar alguém da zona de conforto, abordou sobre

Segundo o Inca, os cânceres de próstata (68

saúde, aspectos emocional, espiritual, conjugal,

mil) em homens e de mama (60 mil) em mulheres

familiar, social e intelectual, e sobre como saber

serão os mais frequentes neste ano. O número de

onde se quer chegar, acordar e agir na hora e na

óbitos em consequência da doença ainda é eleva-

velocidade certa.

do no Brasil, no entanto os registros têm recuado

O coach também faz definir o estado atual

diante de avanços da medicina e de iniciativas

e o desejado, auto-responsabilizar-se (sou fru-

como a do Outubro Rosa. A enfermeira Giane

to das minhas escolhas) e focar no que se quer

considera a mobilização e todas as ações que ela

e não quer. Jeferson falou sobre dizer não, ter

integra fundamentais para estimular o autoexa-

visão maior do futuro e questionar onde quero

40

VAMOS FALAR SOBRE ISSO?

REVISTA SHOW RURAL C O OPAVEL

me e a detecção precoce da doença. ■

E D I ÇÃO 0 4

A educação leva ao topo

ARTIGO

Coopavel, eleita a melhor do Brasil no quinto princípio cooperativistas, reproduz texto
do pensador norte-americano Stephen Covey sobre o princípio 90/10
Que princípio é este? Os 10% da vida estão re-

sobre o que aconteceu com o café, mas o modo como

lacionados com o que se passa com você, os outros

você reagiu naqueles cinco minutos foi o que dei-

90% da vida estão relacionados com a forma como

xou o seu dia ruim. O café cai na sua camisa. Sua

você reage ao que se passa com você. O que isto quer

filha começa a chorar. Então, você diz a ela, gentil-

dizer? Realmente, nós não temos controle sobre 10%

mente: “Está bem, querida, você só precisa ter mais

do que nos sucede. Não podemos evitar que o carro

cuidado”. Depois de pegar outra camisa e a pasta

enguice, que o avião atrase, que o semáforo fique no

executiva, você volta, olha pela janela e vê a sua fi-

vermelho. Mas, você é quem determinará os outros

lha pegando o ônibus. Dá um sorriso e ela retribui,

90%.

dando adeus com a mão. Notou a diferença? Duas

Como? Como sua reação. Exemplo: você está

situações iguais que terminam muito diferentes. Por

tomando o café da manhã com a sua família. Sua

que? Porque os outros 90% são determinados por

filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua cami-

sua reação.

sa branca de trabalho. Você não tem controle sobre

Aqui temos um exemplo de como aplicar o

isso. O que acontecerá em seguida será determinado

Princípio 90/10. Se alguém diz algo negativo sobre

por sua reação. Então, você se irrita. Repreende se-

você, não leve a sério, não deixe que os comentá-

veramente a sua filha e ela começa a chorar. Você

rios negativos te afetem. Reaja apropriadamente

censura a sua esposa por ter colocado a xícara muito

e seu dia não ficará arruinado. Como reagir a al-

na beirada da mesa. E tem prosseguimento uma ba-

guém que te atrapalha no trânsito? Você fica trans-

talha verbal. Contrariado e resmungando, você vai

tornado? Golpeia o volante? Xinga? Sua pressão

mudar de camisa.

sobe? O que acontece se você perder o emprego?

Quando volta, encontra sua filha chorando mais

Por que perder o sono e ficar tão chateado? Isso

ainda e ela acaba perdendo o ônibus para a escola.

não funcionará. Use a energia da preocupação

Sua esposa vai para o trabalho, também contraria-

para procurar outro trabalho. Seu voo está atra-

da. Você tem de levar sua filha, de carro, para a es-

sado, vai atrapalhar a sua programação do dia.

cola. Como está atrasado, dirige em alta velocidade

Por que manifestar frustração com o funcionário

e é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma

do aeroporto? Ele não pode fazer nada.

discussão com o guarda de trânsito e uma multa,

Use seu tempo para estudar, conhecer os ou-

vocês chegam à escola, onde sua filha entra, sem se

tros passageiros. Estressar-se só piora as coisas.

despedir de você. Ao chegar atrasado no escritório,

Agora que você já conhece o Princípio 90/10, uti-

você percebe que esqueceu a sua maleta. Seu dia

lize-o. Você se surpreenderá com os resultados e

começou mal e parece que ficará pior.

não se arrependerá de usá-lo. Milhares de pessoas

Você fica ansioso para o dia terminar e quando

estão sofrendo de um estresse que não vale a pena,

chega em casa, sua esposa e filha estão de cara fe-

criando sofrimentos, problemas e dores de cabeça.

chada, e frias com você. Por que? Por causa de sua

Por isso, vale conhecer e praticar o Princípio 90/10.

Quinto princípio cooperativista: educação,
formação e informação

reação ao acontecido no café da manhã. Pense: por
que seu dia foi péssimo? a) Por causa do café? b) Por

STEPHEN COVEY

causa de sua filha? c) Por causa de sua esposa? d) Por

Foi um escritor norte-americano, autor do bes-

causa da multa de trânsito, e? Por sua causa?
A resposta correta é a e. Você não teve controle
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SEMENTES

O melhor da tecnologia
ao seu alcance

Para que as parcelas fiquem assim, muito trabalho e esforço é dispendido durante muitos meses

Uma fatia considerável da área de 72 hecta-

ser rústica e resistente a pragas e a doenças. A

res ocupados pelo Show Rural Coopavel é desti-

dessecação começa no fim de julho para que os

nada a experimentos nas áreas de sementes. O

terrenos possam então ser preparados para re-

trabalho para mostrar aos visitantes, durante os

ceber o plantio, com largada sempre no início de

cinco dias do evento, o melhor do desempenho

setembro. Os lotes são locados para empresas de

de cada um dos experimentos exige um esforço

sementes, agroquímicos e nutrição animal. A pre-

concentrado que se desenvolve praticamente

paração e as etapas sucessivas ao plantio passam

o ano todo. Uma equipe de técnicos especiali-

a ser, então, de responsabilidade das respectivas

zados é mantida pela promotora para que as

equipes.

tarefas observem atentamente a um calendário
que se repete a cada edição.

O tamanho dos terrenos é bastante variado.
O técnico agrícola Pedro Todero informa que o
trabalho de preparação de lotes demonstrativos
é uma das tradições do Show Rural Coopavel. E
essas áreas, com auge dos cultivos justamente
nos primeiros dias de fevereiro, estão entre as
principais atrações de um evento técnico que é
referência no mundo devido à qualidade de tudo
o que apresenta.

Terrenos são locados para empresas de sementes, nutrição animal e agroquímicos

A limpeza e a descompactação dos lotes começam em abril e se estendem por dois meses,
informa o assistente técnico Matheus Henrique
de Souza. As áreas das parcelas então recebem
cobertura vegetal. A opção é pela aveia preta, por
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SEMENTES

De milho, são 37 materiais já em preparação por técnicos da Coopavel

H Í B R I D O S E C U LT I VA R E S

produtividade. Para o Show Rural Coopa-

Um outro trabalho de preparação im-

vel de 2019, que será realizado de 4 a 8

portante ocorre paralelamente ao plantio

de fevereiro, serão 35 materiais de soja e

dos terrenos por sementeiras e empresas

37 de milho. Juntos, somarão mais de 200

do setor de agroquímicos. São as etapas

parcelas. Os resultados são divulgados de-

da competição de híbridos de milho e de

pois do evento e costumam gerar grande

cultivares de soja. Nesse concurso, todas

expectativa, porque balizam agricultores

as fases são de responsabilidade técnica de

interessados no melhor custo-benefício

colaboradores da Coopavel que atuam na

para os seus cultivos.

área que anualmente recebe o Show Rural.

■

Historicamente, em média 15 empresas participam do concurso de produtividade em cada edição da feira. Cada uma
delas fornece de três a cinco materiais comerciais diferentes, que são preparados
segundo orientações específicas e rigorosamente observadas, afirma o assistente
técnico Matheus Henrique de Souza. Entre
elas estão cuidados referentes ao preparo de solo, separação de material, plantio,
tratos culturais e colheita.
Cada passo é meticulosamente observado para que os resultados demonstrem
o máximo de potencial de cada material,
ressalta Matheus. O cultivo ocorre em
duas épocas distintas, em setembro e outubro, para observar a variação do clima
que costuma resultar em diferenças de
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RADAR

GADO DE CORTE
A Embrapa participa ativamente das edições do Show Rural Coopavel. A novidade para
fevereiro, quando ocorre o de número 31, é a
participação da Embrapa Gado de Corte, de
Campo Grande (MS). Uma das principais atrações será uma balança de pesagem que dá informações gerais sobre a sanidade do animal.
ITAIPU
Organizadores do Show Rural Coopavel e
diretores da Itaipu estiveram reunidos dias

CORPO A CORPO

atrás. Conversaram sobre a presença da Bina-

Uma equipe especialmente destacada pela

cional na 31ª edição da mostra, em fevereiro.

organização começa a intensificar convites

A Itaipu é historicamente uma das grandes

para o 31º Show Rural Coopavel, agendado

parceiras do evento, um dos maiores do mun-

para o período de 4 a 8 de fevereiro de 2019.

do em transmissão de novos conhecimentos

Ela passa a visitar e a entregar material infor-

e tecnologias para o agronegócio.

mativo e publicitário do evento em prefeituras, instituições de ensino, sindicatos rurais,
rede hoteleira, restaurantes, postos de combustíveis e empresas.
OBRAS
Diversas obras ocorrem simultaneamente na área que historicamente recepciona
um dos maiores eventos de disseminação
de tecnologias para o campo do mundo. Os
trabalhos mais importantes se concentram
na construção do novo portal de acesso ao
estacionamento, na implantação de novos

REGRAS

currais para a área destinada à pecuária, em

Representantes de empresas montadores

melhorias em ruas e na preparação de nova

de estandes de todo o Brasil participaram, em

área que aumentará de 12 mil para 14 mil a

outubro, de reunião com equipe administra-

capacidade do estacionamento.

tiva do Show Rural Coopavel. O objetivo foi
repassar informações gerais sobre o antes e
o depois do evento, como observação dos ho-

A cada dia cresce o número de pessoas que

rários de abertura e fechamento do parque

frequentam e executam tarefas de preparação

e do zelo à estrutura criada para receber os

ao 31º Show Rural. São colaboradores da Coo-

visitantes. A montagem estará liberada já a

pavel e de empresas parceiras que vencem

partir de 1º de janeiro, informa o coordena-

etapas para deixar tudo pronto aos centenas

dor-executivo Acir Inácio Palaoro. São mais de

de milhares de visitantes que virão ao even-

70 as montadoras cadastradas e que podem

to em fevereiro. Entre as fases já cumpridas

ser localizadas no site oficial da feira – www.

estão as de preparação dos lotes e de plantio

showrural.com.br .
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FS450
POWERCORE™ é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroSciences e Monsanto. POWERCORE™ é marca registrada da Monsanto LLC.
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NOTAS

Kit aviário

entorno do aviário, que auxilia na manutenção do condicionamento térmico do

Considerado o maior produtor e ex-

criadouro de aves.

portador de frangos do país, o Paraná é
responsável por 30% da produção nacio-

Biossoluções

nal. Diante da importância da atividade,
a Husqvarna lançou o Kit Aviário, composto por tecnologias capazes de realizar

O

herbicida

Sanson

Evo,

com

a manutenção de maneira adequada e ga-

formulação

diferenciada,

rantir ao criador o padrão de qualidade

ainda

eficiente

das carcaças, o que resulta em um alto

as plantas daninhas mais resistentes

nível de conversão de ração em ganho de

na cultura do milho foi o destaque

peso. O Kit Aviário é composto por Mo-

da Arysta LifeScience durante o 30º

tocultivador TR 430, ideal para manter a

Show Rural Coopavel. “Investimos em

cama aviária descompactada e livre de

um produto consagrado, com foco na

doenças e insetos; Soprador 125BVx, pró-

inovação

prio para a higiene interna e externa dos

uma nova formulação que proporciona

aviários; Pulverizador 325S25, utilizado

absoluta seletividade e eficiência no

para aplicação de inseticida após a re-

controle de ervas daninhas resistentes.

moção das maravalhas, fazendo a higie-

É

nização; Motosserra 236 ou Motosserra

herbicidas do Brasil”, afirma a divisão

435, que pode ser utilizada no corte de

de Marketing da Região Sul da Arysta. A

lenha para os aquecedores; e Cortador de

Arysta apresentou também o exclusivo

Grama LB 155S ou HU725AWDH, indicado

programa

para a manutenção da faixa de grama no

soluções que reúne proteção de cultivos

mais

uma

tecnológica

evolução

seletivo

para

para

no

oferecer

mercado

Pronutiva®,

e

combater

pacote

de

de

e as mais modernas tecnologias de
biossoluções, o que faz da empresa uma
referência em saúde vegetal.

Entrada de ar
Inlet é uma janela de entrada de
ar

com

abertura
aviário.

regulagem
instalada
Acionada

automática
nas

pelo

laterais

de
do

controlador,

proporciona melhor qualidade do ar
no galpão sem impactar na sensação
térmica

das

aves.

O

equipamento

proporciona menor consumo de energia
e combustível para o aquecimento por
não formar túnel de vento sobre o
plantel. Ajudando principalmente na
fase inicial do lote, a Inlet melhora a
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ambiência. Ele é instalado de acordo

para a secagem do grão, diferentemente

com o número de exaustores acionados,

de

respeitando a orientação técnica da

muitas vezes resultados de adaptações.

integradora. Possui tela anti-pássaros e

Com capacidade para 15 mil litros, o

observa normativas de biosseguridade e

equipamento suporta o peso específico do

acabamento externo com quebra sol ou

feijão e realiza o processo de secagem de

filtro de luz para galpões dark house.

maneira mais uniforme e ágil. O produtor

equipamentos

de

outras

culturas,

NOTAS

tem um ganho de tempo considerável
graças a seus sistemas de ventilação e de ar
quente, além da carga e descarga rápida.

Mesa Densimétrica
Ela faz a separação e a classificação de
grãos, conforme suas diferentes densidades,
por

meio

de

sistema

vibratório

com

ventilação. De menor poluição sonora que
versões anteriores, a mesa caracteriza-se pelo
baixo consumo de energia. É voltada para
culturas de leguminosas, como feijão e soja,

Secador de feijão
A

Pinhalense

Máquinas

desenvolve

equipamentos destinados à produção de
feijão e cereais. Na mais recente edição do
Show Rural Coopavel, a empresa apresentou
o Secador de Feijão SRE-150 e a Mesa
Densimétrica MVF-3, equipamentos que
atuam nas etapas de secagem e ventilação.
O secador é desenvolvido especificamente

e cereais, como trigo, arroz e milho. Líder
mundial em tecnologia para processamento
de café, a Pinhalense Máquinas Agrícolas
conta com três unidades fabris que somam
mais de 60 mil m² de planta industrial,
em Espírito Santo do Pinhal (SP), onde foi
fundada há quase 70 anos. Com cerca de 770
colaboradores, tem máquinas em operação
em quase cem países para clientes de todos
os portes, nos segmentos de café, cacau,
castanha, feijão, cereais, pimenta e noz
macadâmia. ■
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5S

Qualidade total
na suinocultura
Gustavo Bernart – Médico-Veterinário Suínos
da propriedade e as coisas que não são
úteis, eliminá-las ou guardá-las em local afastado da rotina e do cotidiano da
propriedade.

O programa é uma ferramenta muito
importante para a busca de resultados no
trabalho e na vida. Com origem no Japão,
seu principal objetivo foi a reconstrução
do país após a guerra. Ele é formado por
cinco sensos: seleção, ordenação, limpeza, bem-estar e autodisciplina. Praticar
essas cinco regras nem sempre é fácil,
porém ao empregá-las tem-se a satisfação de colher resultados e trabalhar
em um ambiente mais bonito, limpo e
organizado.
O QUE FAZER EM CADA SENSO?
Como também acontece em cada empresa ou cooperativa, na propriedade ru-

2°SENSO DE ORDENAÇÃO

ral é comum ver coisas sem utilidades,

Definir um lugar para cada coisa e

guardadas ou amontoadas em todos os

mantê-la em seu lugar. A ordenação fa-

cantos e ocupando espaços. O primeiro

cilita o trabalho e acaba melhorando a

S, Senso de Seleção, ajuda a resolver isso

qualidade do ambiente do trabalho. Ana-

muito bem por meio das seguintes etapas:

lisamos algumas granjas com restos de
embalagens, materiais que não pertencem a suinocultura.

1°SENSO DE SELEÇÃO
Faça corretamente a seleção. Separar as coisas úteis do dia a dia da granja
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Vemos no alto da página ao lado duas
fotos bem distintas (uma desorganizada)
e a outra bem cuidada e ordenada.
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4° SENSO DE BEM-ESTAR

PLANTÉIS

Esse senso digo que seria o principal ponto
para levantarmos todo dia pela manhã e colocarmos nosso calçado e irmos ao objetivo do
porque escolhemos essa atividade para trabalhar. Vermos propriedades bem organizadas,
‘’bonitas’’ nos motiva a poder trabalhar.

5° SENSO DE AUTO-DISCIPLINA
Em todo o mundo e nas mais variadas
atividades desenvolvidas pelo homem, a
3° SENSO DE LIMPEZA

aplicação dos conceitos do programa 5S tem

Esse senso é de extrema importância

proporcionado vantagens a todas as pessoas

porque ajuda no controle de enfermidades

que participam ativamente e praticam ações

dos animais, e no controle de fungos, vírus

previstas nos cinco sensos. O empresário rural

e bactérias. Uma caixa de medicamento bem

poderá tomar decisões acertadas por meio de

organizada e limpa retrata como o 5S foi bem

informações.

empregado no local de trabalho do produtor.

No último senso se conclui que de nada
adianta termos investimentos em genética,
manejo, administração, termos boas instalações, nutrição e saúde nos animais se nós
mesmos não dermos o primeiro passo e mudarmos nossos paradigmas. ■
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VISITAS ILUSTRES

O agronegócio
na agenda política
Desde as suas primeiras edições, o Show Rural Coopavel atrai
grandes líderes das mais diferentes esferas de poder

O deputado Fernando Francischini, Rogério Rizzardi, Jair Bolsonaro, Dilvo Grolli e Eduardo Bolsonaro

Dois personagens particularmente importan-

valorizado em suas gestões.

tes das eleições de 2018 estiveram em fevereiro em

“Esse é um setor que orgulha profundamente os

Cascavel para prestigiar a 30ª edição do Show Ru-

brasileiros, que mostra a força do trabalho e a sua

ral Coopavel. O deputado federal Jair Bolsonaro e

conexão com as tecnologias e a geração de riquezas”,

o então secretário de Estado do Desenvolvimento

disse Bolsonaro em Cascavel para uma plateia for-

Urbano, Ratinho Júnior, fizeram questão de visitar

mada por autoridades e agricultores de vários can-

o evento, ressaltando o peso do agronegócio para a

tos do País. Bolsonaro e Ratinho foram, na ocasião,

agenda política nacional.

recepcionados pelo presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, pelo coordenador-geral do Show Rural, Rogério Rizzardi, e por inúmeros outros líderes locais
e regionais. ■

Jair Bolsonaro esteve no Show Rural Coopavel em fevereiro

Ratinho Júnior seria eleito no primeiro turno,
em 7 de outubro, governador do Paraná, e Jair Bolsonaro se consagraria, em 28 de outubro, como presidente da República e um dos maiores fenômenos
eleitorais que o Brasil já produziu. Os dois assumem
seus mandatos oficialmente em 1º de janeiro de 2019
e reafirmam que o agronegócio será ainda mais
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Rogério Rizzardi, Ratinho Júnior e Dilvo Grolli
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1990B_ A

EU SOU O PRODUTOR GOLD.
EU CONTROLO A FERRUGEM.
SEMPRE JUNTO EM TODAS AS APLICAÇÕES
O MULTISSÍTIO MAIS USADO DO BRASIL
HÁ 5 SAFRAS, INDISPENSÁVEL PARA O MANEJO DA RESISTÊNCIA

O FUNGICIDA
MULTISSÍTIO
DE VERDADE

MINHA SOJA É COMO O OURO:
NÃO TEM FERRUGEM.
SABE O QUE EU FAÇO? ACESSE
WWW.PRODUTORGOLD.COM.BR
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