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O Brasil é um grande produtor de grãos,

A forte crise política e econômica que

PALAVRA

com 240 milhões de toneladas, e de carnes,

afetou o Brasil comprometeu parte do

DO PRESIDENTE

com 30 milhões de toneladas. O Paraná é o

agronegócio. O governador Carlos Massa

segundo maior produtor de grãos e o pri-

Ratinho Júnior, com o Projeto Ferroviário

meiro de carnes do Brasil. Nesse contexto,

Bioceânico, deixará o maior legado logís-

o desafio será melhorar a infraestrutura

tico da América do Sul, um marco históri-

e a logística de transporte e portuária do

co que somente os grandes estadistas são

Estado. O Porto de Paranaguá, em 2018, foi

capazes de empreender. Uma boa ideia

responsável por movimentar 53 milhões

que vai estimular muitos investimentos

de toneladas, o segundo maior porto em

privados, que vai alavancar a eficiência

exportação do complexo soja e o primeiro

do Brasil e da América do Sul e que vai

em importação de fertilizantes do País.

melhorar e fortalecer o agronegócio, toda

O Brasil vai produzir 300 milhões de toneladas de grãos e 40 milhões de toneladas

a economia do Estado, e principalmente
os produtores rurais.

de carne até o ano de 2030, e a maior parte

A Coopavel e toda a sociedade para-

dessa produção será destinada à exporta-

naense está unida nesse trabalho de co-

ção. Nos próximos anos, o Brasil e o Paraná

ragem de unir o continente da América

precisarão avançar na modernização e na

do Sul numa visão de empreendedoris-

eficiência da logística para não comprome-

mo para garantir para as próximas ge-

ter a competitividade do agronegócio. Os

rações um legado sólido, que resolverá

produtores rurais do Paraná e do Brasil

definitivamente a logística desse século.

são onerados entre 30% e 50% no valor do

Em resumo, o crescimento da produção

transporte de grãos, carnes e fertilizantes

do Brasil e da América do Sul foi muito

justamente pela falta de investimentos em

grande e, ainda, há espaço para conti-

ferrovias para atender a demanda.

nuar crescendo, para o desenvolvimento

A visão estratégica do senhor Carlos

econômico de muitos países sul-ameri-

Massa Ratinho Júnior, governador do Pa-

canos. Paradoxalmente, a infraestrutu-

raná com o projeto para construir uma

ra brasileira e a dos países vizinhos não

ligação de Paranaguá, no oceano Atlânti-

cresceu no mesmo ritmo que a produção

co ao Pacífico, criou o Projeto Ferroviário

do agronegócio.

Bioceânico. Será a maior obra do Paraná,

Por isso, o Projeto Ferroviário Bioceâ-

do Brasil e da América do Sul do século XXI

nico, sem dúvida, será a obra do sécu-

para atender a demanda do Paraná e do

lo para o agronegócio para atender ao

Brasil e fortalecer o Porto de Paranaguá,

grande mercado da Ásia, para onde é

que em 2030 precisará atender a demanda

escoada a maior parte das exportações

100 milhões de toneladas/ano.

de soja e carne do Brasil, Argentina, Pa-

O Projeto Ferroviário Bioceânico será

raguai e de frutas e peixes do Chile, com

um novo caminho para o Paraná, que tem

o preço de frete justo e fortalecendo a

a sua economia sustentada pela agricultu-

competitividade.

ra e pela pecuária. Essa visão estratégica e

Em resumo, o futuro do Paraná será

de empreendedorismo com a participação

mostrado por um novo caminho para o

de vários países, com investimentos públi-

amanhã, com ideias e valores elevados que

cos e privados, é a maior obra para o cres-

estejam centrados no desenvolvimento

cimento do Paraná e a demanda mundial

econômico, social e cultural em benefício

de alimentos.

da população da América do Sul.
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DISCURSO DE POSSE

Um Brasil forte e justo
para todos os brasileiros
Presidente eleito em 28 de outubro reafirmou compromissos com
o respeito às leis, com a valorização do cidadão de bem e com o
fortalecimento dos setores produtivos

Crédito:
Wilton Júnior/
Estadão

Já com a faixa presidencial, Bolsonaro assume em lugar de Michel Temer

Em seu primeiro discurso como pre-

não mais como deputado, mas como Pre-

sidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL),

sidente da República Federativa do Bra-

diz que sua missão será de ajudar a es-

sil, mandato a mim confiado pela vontade

crever uma nova história, que torne

soberana do povo brasileiro.

o País forte, justo e respeitado. Com o

Hoje, aqui estou, fortalecido, emo-

cumprimento das leis e da Constituição,

cionado e profundamente agradecido a

Bolsonaro disse que priorizará reformas

Deus pela minha vida e aos brasileiros,

estruturantes, que serão essenciais para a

por confiarem a mim a honrosa missão

saúde financeira e a sustentabilidade das

de governar o Brasil neste período de

contas públicas, transformando o cenário

grandes desafios e, ao mesmo tempo, de

econômico e abrindo novas oportunida-

enorme esperança.

des. Acompanhe, a seguir, a íntegra do
discurso do presidente:

Aproveito este momento solene e
convoco cada um dos congressistas para
me ajudarem na missão de restaurar e

Senhoras e Senhores,

de reerguer a nossa Pátria, libertando-a,
definitivamente, do jugo da corrupção,

8

Com humildade, volto a esta Casa,

da criminalidade, da irresponsabilidade

onde, por 28 anos, me empenhei em ser-

econômica e da submissão ideológica.

vir a nação brasileira, travei grandes em-

Temos, diante de nós, uma oportuni-

bates e acumulei experiências e aprendi-

dade única de reconstruir o nosso País

zados, que me deram a oportunidade de

e de resgatar a esperança dos nossos

crescer e amadurecer. Volto a esta Casa

compatriotas.
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Estou certo de que enfrentaremos

O Pavilhão Nacional nos remete à “OR-

enormes desafios, mas, se tivermos a sabe-

DEM E AO PROGRESSO”. Nenhuma socie-

doria de ouvir a voz do povo, alcançaremos

dade se desenvolve sem respeitar esses

êxito em nossos objetivos, e, pelo exemplo

preceitos.

e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nesta tarefa gloriosa.
Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição

O cidadão de bem merece dispor de
meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou, nas urnas,
pelo direito à legítima defesa.

judaico-cristã, combater a ideologia de gê-

Vamos honrar e valorizar aqueles que

nero, conservando nossos valores. O Brasil

sacrificam suas vidas em nome de nossa

voltará a ser um país livre de amarras ideo-

segurança e da segurança dos nossos fami-

lógicas. Pretendo partilhar o poder, de for-

liares. Contamos com o apoio do Congresso

ma progressiva, responsável e consciente,

Nacional para dar o respaldo jurídico aos

de Brasília para o Brasil; do Poder Central

policiais para realizarem seu trabalho. Eles

para estados e municípios.

merecem e devem ser respeitados!

Minha campanha eleitoral atendeu ao
chamado das ruas e forjou o compromisso
de colocar o Brasil acima de tudo, e Deus
acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade
tentaram pôr fim à minha vida, milhões de
brasileiros foram às ruas. Uma campanha
eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível, e
nos trouxe até aqui.
Nada aconteceria sem o esforço e o

DISCURSO DE POSSE

“Precisamos criar um ciclo virtuoso
para a economia que traga a confiança
necessária para permitir abrir nossos
mercados para o comércio internacional,
estimulando a competição, a
produtividade e a eficácia”

engajamento de cada um dos brasileiros
que tomaram as ruas para preservar nos-

Nossas Forças Armadas terão as condi-

sa liberdade e democracia. Reafirmo meu

ções necessárias para cumprir sua missão

compromisso de construir uma socieda-

constitucional de defesa da soberania, do

de sem discriminação ou divisão. Daqui

território nacional e das instituições de-

em diante, nos pautaremos pela vontade

mocráticas, mantendo suas capacidades

soberana daqueles brasileiros: que que-

dissuasórias para resguardar nossa sobe-

rem boas escolas, capazes de preparar

rania e proteger nossas fronteiras. Monta-

seus filhos para o mercado de trabalho

mos nossa equipe de forma técnica, sem o

e não para a militância política; que so-

tradicional viés político que tornou nosso

nham com a liberdade de ir e vir, sem

estado ineficiente e corrupto.

serem vitimados pelo crime; que desejam

Vamos valorizar o Parlamento, resga-

conquistar, pelo mérito, bons empregos

tando a legitimidade e a credibilidade do

e sustentar com dignidade suas famílias;

Congresso Nacional. Na economia, trare-

que exigem saúde, educação, infraestru-

mos a marca da confiança, do interesse

tura e saneamento básico, em respeito

nacional, do livre mercado e da eficiência.

aos direitos e garantias fundamentais da

Confiança no compromisso de que o gover-

nossa Constituição.
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DISCURSO DE POSSE

garantia de que as regras, os contratos e as
propriedades serão respeitados.

A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com

Realizaremos reformas estruturantes,

práticas que se mostraram nefastas para

que serão essenciais para a saúde finan-

todos nós, maculando a classe política e

ceira e sustentabilidade das contas públi-

atrasando o progresso. A irresponsabi-

cas, transformando o cenário econômico e

lidade nos conduziu à maior crise ética,

abrindo novas oportunidades.

moral e econômica de nossa história.

Hoje, começamos um
trabalho árduo para que
o Brasil inicie um novo
capítulo de sua história.
Jair Bolsonaro em seu discurso de posse no Congresso Nacional

Crédito:

Precisamos criar um ciclo virtuoso para

Adriano Machado/

a economia que traga a confiança necessá-

Reuters

ria para permitir abrir nossos mercados
para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a

Um capítulo no qual o
Brasil será visto como
um país forte, pujante,
confiante e ousado”

eficácia, sem o viés ideológico.
N e s s e pr oc e sso de r ecu peração do

Hoje, começamos um trabalho árduo

c r e s c i m e n t o, o seto r ag r o pecu ár io se-

para que o Brasil inicie um novo capítulo

gu i rá de s e m pe nh ando u m papel deci-

de sua história. Um capítulo no qual o Bra-

sivo, em perfeita harmonia com a pre-

sil será visto como um país forte, pujante,

servação do meio ambiente. Da mesma

confiante e ousado. A política externa re-

f or m a , t odo s e to r pr o du tivo terá u m

tomará seu papel na defesa da soberania,

a u m e n t o da e f i ciência, co m meno s r e-

na construção da grandeza e no fomento

gu l a m e n t a ç ã o e bu r o cracia.

ao desenvolvimento do Brasil.

E s s e s de s a f i o s só serão r eso lvido s

Senhoras e Senhores Congressistas, dei-

m e di a n t e u m ver dadeir o pacto nacio -

xo esta casa rumo ao Palácio do Planalto

nal entre a sociedade e os poderes Exe-

com a missão de representar o povo bra-

cutivo, Legislativo e Judiciário, na bus-

sileiro. Com a benção de Deus, o apoio da

c a de n ovos c am inh o s para u m no vo

minha família e a força do povo brasilei-

B ra s i l . U m a de m inh as pr io r idades é

ro, trabalharei incansavelmente para que

proteger e revigorar a democracia bra-

o Brasil se encontre com o seu destino e se

s i l e i ra , t ra ba l h ando ar du am ente para

torne a grande nação que todos queremos.

qu e e l a de i x e de ser apenas u m a pr o m e s s a f or m a l e distante e passe a ser

Muito obrigado a todos vocês.

um componente substancial e tangível

10

da vi da pol í t i c a brasileira, co m o r es-

BRASIL ACIMA DE TUDO!

pe i t o a o E s t a do Dem o crático .

DEUS ACIMA DE TODOS!
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Pacto pelo incremento
das cadeias de produção

POD/ITAIPU/FPTI

As três instituições vão utilizar o espaço para informar sobre avanços que contribuirão para fortalecer a cadeia de proteína da região
OProgramaOesteemDesenvolvimentoemparce-

por meio dos programas de energia solar, Centro Inter-

ria com a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tec-

nacionalde Hidroinformática e Federação Brasileirade

nológico Itaipu oferecem no Show Rural Coopavel 2019

Plantio Direto e Irrigação apoiados pela Itaipu e Parque

uma série de palestras voltadas ao desenvolvimento da

Tecnológico de Itaipu.

cadeia de proteína da região. Com um Estande Geodésico, administrado pela Itaipu, o espaço será compartilhado pelas três instituições com o intuito de apresentar

Programas

aosvisitanteseventossobretemasrelacionadosaoCon-

Energia Solar

selho de Sanidade Agropecuária, piscicultura, energias

Busca aproveitar a energia do sol para gerar a

renováveis, avicultura, grãos e tecnologia.

própria energia elétrica, de fonte renovável e limpa. A

As pautas mais importantes em relação ao POD

Itaipu fomenta o desenvolvimento e utilização desta

estarão voltadas aos eventos técnicos, reuniões, pales-

tecnologia para disseminação do uso de fontes energé-

tras ou outras atividades relacionadas ao programa,

ticas sustentáveis para as presentes e futuras gerações.

como por exemplo: reunião com o Conselho de Sanidade Agropecuária do Oeste; reunião com as secretarias
de Agricultura dos municípios da região, reunião com
o secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, e ações pontuais referentes a pautas prioritárias
do Programa Oeste em Desenvolvimento.
Também ocorrerá encontro com representantes
de instituições para debater sobre salmonela, estraté-

Centro Internacional de Hidroinformática

gia de trabalho coletivo entre integradoras no setor de

O Parque Tecnológico Itaipu possui a capacidade

avicultura e discussão para melhorias na IN (Instrução

de transformar dados em informações georreferencia-

Normativa) 20, no setor de avicultura

das, sempre buscando a melhor interpretação para o
território dentro das mais variadas temáticas. Essas
informações estão dispostas em Sistemas de Informação Geográficas disponíveis em ambiente web – como
exemplo podemos citar o Simulador de Energia Solar
realizado com UTFPR e INPE
Plantio direto e irrigação
OÍndicedeQualidadeParticipativadoSistemaPlan-

Fortalecer o agronegócio regional, e suas cadeias, é um
compromisso em evidência

tio Direto ou (IQP) é fundamentado em um conjunto de
indicadores relacionados à eficiência dos manejos cultu-

O estande terá várias outras ações e atrações volta-

rais e do solo. Trata-se de uma metodologia participativa

das às áreas de tecnologia, energias renováveis, meio

capaz de avaliar com uma nota de 0 a 10 a qualidade

ambiente, simuladores etc., que serão apresentados

do Sistema Plantio Direto, proporcionando um

F EVE R E I RO / 2 019
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POD/ITAIPU/FPTI

relatório que indica as boas práticas e os pontos a

Protocolos Técnicos de acordo com as necessi-

melhorar de cada área avaliada.

dades dos produtores da região.

Câmara Técnica de Energia
POD/Câmara Técnica do Peixe
• Integração Gerando Desenvolvimento na Cadeia
de Piscicultura
• Principais temas conduzidos pela Câmara
Técnica de Peixe:
• Programa de Melhoramento Genético de Tilápia

É composta por representantes de instituições e
empresas públicas e privadas, municipais e regionais,
corresponsáveis pela identificação e aproveitamento
das oportunidades e enfrentamento dos gargalos energéticos, por meio do planejamento e operacionalização
de projetos e ações integradas.

• Comercialização na Piscicultura
• Qualidade da Água da Criação e Residual

Observatório Territorial

• Suporte à Assistência Técnica

Tem por objetivo fornecer base de dados, informações e estudos que auxiliem no planejamento e no
desenvolvimento dos municípios do Oeste do Paraná.
O processo de divulgação dos indicadores dados e informações através das publicações do Observatório
Territorial também tem o propósito de exercer um
papel pedagógico para gerar capacidade de leitura e entendimento dosdadose indicadores.eações integradas.
Câmara Técnica de Frango

Sanidade Agropecuária

A Câmara Técnica de Frango do Programa Oeste

Sanidade agropecuária é mais competitividade. O

em Desenvolvimento tem por objetivo buscar repre-

Programa Oeste em Desenvolvimento atua nessa pau-

sentatividade de instituições do setor de avicultura

ta com o objetivo de apoiar a produção de alimento se-

do Oeste a fim de fortalecer os programas existentes

guro e de qualidade no Oeste do Paraná, preservando

no setor e desenvolver ações de apoio as famílias

o meio ambiente e zelando pela saúde da população.

produtoras, apoiar na regulamentação de leis que

Procure o CSA do seu município e faça parte dessa

favoreçam a avicultura, melhorando os recursos hí-

iniciativa.

dricos, de energias e ambientais nas propriedades e
nas indústrias. Promover a formação e o aperfeiçoa-

Cadeia Produtiva de Grãos
A Cadeia Produtiva de Grãos tem como objetivo a mobilização para aprovação das Instru-

mento da mão de obra e ampliar o nível de automação ao longo da cadeia. ■

ções Normativas Conjuntas (INC) sobre assuntos
relevantes para o desenvolvimento agropecuário da região Oeste, identifica as demandas
relacionadas ao setor e atua na estruturação
de Comissões Técnicas para a elaboração de

12

REVISTA SHOW RURAL C O OPAVEL

E D I ÇÃO 0 5

Inverno terá novos
trigos para pastejo e silagem

BIOTRIGO GENÉTICA

Tecnologias estão entre os destaques para a 31ª edição do Show Rural Coopavel

Produtores relatam que conseguiram alcançar até nove cortes do Lenox, trigo para pastejo

No Brasil, a alimentação representa o

satisfez tudo o que eu precisava na proprieda-

maior custo da produção leiteira e também a

de. Os animais passaram bem e alimentamos

maior preocupação dos produtores. Em torno de

a propriedade inteira: da vaca de leite ao ani-

70% de todo o valor gasto é destinado à alimen-

mal pequenininho. Notamos que o trigo como

tação. O custo é alto porque o setor da pecuária é

silagem ou como pasto satisfez as vacas e ainda

dependente principalmente da disponibilidade

conseguimos aumentar a produção de leite no

de alimentos para os animais em produção. O

inverno quando normalmente a produção não

verão é o período em que se produz maior vo-

é tão boa”, relatou.

lume de alimento conservado, especialmente a
silagem de milho, mas no inverno as opções re-

Show Rural 2019

duzem prejudicando a produção e encarecendo

As cultivares de trigo exclusivas para ali-

o valor dos alimentos conservados.

mentação animal testadas e aprovadas pelo

Preocupado em melhorar a produtividade,

Hamilto, TBIO Energia I e Lenox, estão entre os

a qualidade e especialmente a eficiência da sua

destaques do Show Rural Coopavel, em Cascavel,

propriedade, o produtor de leite Hamilto Abatti,

entre 4 e 8 de fevereiro. Também estarão semea-

de Joaçaba/SC, resolveu inovar no inverno de

das em parcelas no estande da Biotrigo Genética,

2018 e passou a complementar a alimentação

Energix 201 e Energix 202, que são uma mistu-

das vacas com silagem e pastagem de trigo.

ra das cultivares TBIO Energia I e TBIO Energia

Semeou uma cultivar de trigo exclusiva para

II. Éderson Luiz Henz, zootecnista da Biotrigo,

silagem – TBIO Energia I - e outra cultivar de

explica que a linha Energix possui as mesmas

trigo específica para pastejo - Lenox. As novas

indicações do TBIO Energia I (já disponível no

tecnologias ajudaram a aumentar a produção

mercado), porém tem ciclo precoce (em torno

de alimento da propriedade durante o inverno

de 90 a 100 dias para ensilar) e uma excelente

e foram muito bem aceitas pelo rebanho, tanto

qualidade nutricional (25 a 30 T/ha de MV) tanto

no cocho quanto no pastejo. “No global, o trigo

em proteína quanto em energia. O Energix
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►

REVISTA S HOW RU RAL C O OPAVEL

13

BIOTRIGO GENÉTICA

No Show Rural produtores poderão conferir as indicações, os benefícios, qualidade e o posicionamento agronômico dos trigos
do portfólio e exclusivos para alimentação animal.

201 é indicado para as regiões de Valor de Cul-

para produção na safra 2019, as tecnologias que

tivo e Uso (VCU) 1 e 2 dos estados do Rio Grande

chegam em 2020 - TBIO Duque (branqueador)

do Sul, Santa Catarina e Paraná, e o Energix 202

e TBIO Ponteiro (ciclo tardio) e ainda outros

contempla a regiões de VCU 3 e 4 dos estados do

pré-lançamentos. Além das parcelas com culti-

Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

vares para demonstração, técnicos da Biotrigo

O Lenox, que é específico para pastejo, é

também estarão orientando sobre as indicações,

um material de ciclo super longo que pode ser

benefícios, qualidade industrial, posicionamen-

semeado a partir de abril, possui um forte per-

to agronômico das novas tecnologias e, ainda,

filhamento e enraizamento muito agressivo.

esclarecendo dúvidas sobre o plantio e a venda

Além dessas características agronômicas, o Le-

das cultivares para a safra 2019. O estande da

nox possui uma alta produção de matéria verde

Biotrigo está localizado na 4º Avenida, próximo

com excelente qualidade nutricional e uma alta

ao pavilhão da avicultura.

palatabilidade. Conforme Éderson, a capacidade
de rebrota da cultivar de trigo Lenox proporcio-

Biotrigo no Show Rural

na novos pastejos em poucos dias, com intervalo

As inovações serão apresentadas pela Biotri-

entre 20 a 25 dias. “O Lenox, com bom manejo

go Genética durante o Show Rural. Atualmente,

pós-pastejo é capaz de chegar a 6 cortes com

a empresa com capital exclusivo nacional é res-

alta carga animal em sistemas de pastejo rota-

ponsável pela genética de mais de 80% dos trigos

cionado ou contínuo. No entanto, temos relatos

cultivados no Brasil. Segundo Fernando Michel

de vários produtores como o do Hamilto, que

Wagner, gerente regional norte (PR, SP, Cerrado,

conseguiu alcançar 9 cortes no material. De uma

Paraguai e Bolívia) da Biotrigo Genética, o objeti-

forma bem manejada, essa cultivar pode expres-

vo de levar as últimas inovações tecnológicas de

sar um grande potencial e suprir em quantidade

trigo para o produtor e visitante do Show Rural

e qualidade a produção de pasto no inverno”,

é auxiliar na tomada de decisão por melhores

acrescenta. As sementes da cultivar Lenox po-

práticas agrícolas e do pecuarista com soluções

dem ser adquiridas diretamente no estande da

que possam potencializar a produtividade do

Biotrigo Genética, no Show Rural.

seu rebanho. “Vamos levar até o produtor rural
informações de como o trigo pode maximizar os

Trigos para panificação

resultados da propriedade com novos níveis de

Durante o Show Rural Coopavel, agriculto-

produtividade, qualidade, reduzir os custos de

res também poderão conferir as cultivares de

produção da soja e, ainda, melhorar os aspectos

ciclos superprecoce e precoce da Biotrigo - TBIO

físicos e químicos do solo, através da rotação de

Sonic e TBIO Audaz – que estarão disponíveis
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BOUTIQUE

Artigos com a
marca do evento

Chapéus, bonés, camisetas e
chaveiros estão entre os itens mais vendidos

Pelo quarto ano, um espaço especialmente
preparado vai oferecer aos visitantes itens personalizados
Um espaço com produtos personalizados foi

Uma das novidades desta edição, informam os

a resposta que a Coopavel encontrou para aten-

coordenadores da boutique, Cleber Castelucci e Cacá

der visitantes que queriam ampliar seu acervo de

Cruz, é a oferta de camisas polo, com a logomarca

lembranças da feira. Ao mesmo tempo em que co-

do Show Rural Coopavel, para crianças. “E estarão

nhecem o melhor da tecnologia para a agricultura

disponíveis em várias cores”, afirma Cacá. É possível

e pecuária, os visitantes podem visitar a boutique

levar para casa uma lembrança da feira com valor a

do evento e comprar itens com a marca de uma

partir de R$ 5. Os pagamentos podem ser feitos com

das mais conhecidas e importantes mostras de

cartão de crédito ou dinheiro.

tecnologias para o agronegócio do planeta.
Presente
Parte dos frequentam a boutique, que atenderá pelo quarto ano consecutivo, compram itens
relacionados ao evento técnico para levá-los de
São inúmeros itens à disposição
dos visitantes, de chaveiros a conjuntos de facas

presente a algum parente ou amigo. Chaveiros,
bonés e camisas estão entre os artigos mais procurados e comercializados nos cinco dias de Show

A boutique do Show Rural Coopavel funciona em um estande ao lado do restaurante e nas

Rural Coopavel das 8h às 18h. ■

proximidades da administração. Em um ambiente
climatizado e com provadores, os visitantes podem comprar itens personalizados. São camisas,
chapéus, bonés, botas, kits de chimarrão (banco,
cuia, bomba e porta-térmica), e uma completa linha de cutelaria (facas). Além de em conjuntos,
esses itens também são comercializados separadamente. São diversas opções de artigos à disposição
dos visitantes.
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PERGUNTAS E
RESPOSTAS

Tire as suas dúvidas
e saiba mais sobre
o Show Rural Coopavel
Um guia prático e simples para saber

3 - Quem organiza o Show Rural Coopavel?

mais sobre o Show Rural Coopavel. É isso o

R: É a Coopavel Cooperativa Agroindustrial.

que o leitor encontrará nesta e nas páginas

Ela foi oficialmente fundada em 15 de dezembro

seguintes dessa edição especial da revista

de 1970, em Cascavel – hoje ela tem 28 unidades

de um dos maiores eventos do agronegócio

espalhadas por cidades do Oeste e do Sudoeste do

do mundo. São 30 perguntas e respostas que

Paraná, além de várias indústrias. A cooperativa

trazem dados gerais sobre história, indica-

conta com 5,5 mil cooperados e dá emprego e ren-

dores e estrutura, bem como informações

da a mais de 5,2 mil trabalhadores.

específicas da 31ª edição. As respostas são
breves, simples e esclarecedoras. Leia o material que segue:

4 – Quem são os atuais presidente e vice da
Coopavel e quem são os principais coordenadores do Show Rural Coopavel?

1 - O que é o Show Rural Coopavel?

R: O diretor-presidente da Coopavel é Dilvo

R: É um dos maiores eventos de novida-

Grolli; e o vice é Jeomar Trivillin. O coordenador-

des do agronegócio do mundo, que reúne o

-geral do Show Rural Coopavel é Rogério Rizzardi

que há de melhor em tecnologias, inovações

e o coordenador-executivo é Acir Inácio Palaoro.

e tendências para o campo. Ele abre espaço
para a apresentação de novas cultivares, agroquímicos, máquinas e implementos, além de
inovações tecnológicas que tornam a atividade
rural ainda mais sustentável e rentável.

5 - Como surgiu a ideia de promover um
evento com essas características?
R: A ideia do evento veio durante viagem
aos Estados Unidos, para a Farm Progress (uma
das maiores feiras do agronegócio do mundo).

16

2 - Quando e como o evento começou?

Fizeram a visita à feira o presidente Dilvo Grol-

R: A primeira edição do que viria a ser o

li e o gerente técnico da Coopavel, Rogério Riz-

Show Rural Coopavel, em 1989, contou com a

zardi. Eles desenharam, em um guardanapo, o

presença de 15 expositores e foi prestigiada

esboço do projeto central do que viria a ser o

por 110 agricultores e pecuaristas.

Show Rural Coopavel.
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PERGUNTAS E
RESPOSTAS

6 - Em que datas o evento tradicionalmente ocorre?

como o estacionamento oficial, que também pode
ser utilizado sem qualquer custo.

R: Em fevereiro, geralmente na primeira
quinzena do mês. A 31ª edição será de 4 a 8 de

11 - Qual é o público-alvo da mostra?

fevereiro de 2019.

R: Preferencialmente, agricultores e pecuaristas. Técnicos, pesquisadores, parceiros, acadêmi-

7 – Quando é a abertura oficial do evento?

cos, empresários, autoridades e todas as pessoas

R: O Show Rural Coopavel tem uma par-

que, de uma forma ou outra, estão ligadas à cadeia

ticularidade especial. É o único evento do

do agronegócio.

agronegócio no Brasil aberto com uma missa
campal. Ela ocorre sempre no domingo ime-

12 – O evento recebe caravanas?

diatamente anterior à segunda-feira, quando

R: Centenas de milhares de agricultores do

então os portões são abertos aos visitantes. A

Brasil inteiro dirigem-se a Cascavel no início de

missa ocorre às 11h. Esse é um dia festivo e

fevereiro para conhecer as novidades do Show

no qual a comunidade de Cascavel e do Oeste

Rural Coopavel, que é o primeiro do calendário de

do Paraná aproveita para visitar e conhecer

grandes eventos do agronegócio no País. A mostra

as novidades da mostra.

também recebe comitivas estrangeiras, que vêm
de todos os continentes. As diretorias das empre-

8 - Onde o evento ocorre?
R: Em uma área de 720 mil metros quadra-

sas nacionais e multinacionais que expõem também participam ativamente da programação. ►

dos às margens da BR-277, no km 577, saída para
Curitiba, a dez quilômetros do centro de Cascavel.
9 - E qual é o horário de funcionamento
ao público visitante?
R: O evento abre para visitação, diariamente, das 8h às 18h.
10 – É preciso pagar ingresso para visitar e
conhecer a mostra?
R: Não. O acesso ao parque é gratuito, bem

F EVE R E I RO / 2 019
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BRAQUIÁRIA E
PERGUNTAS
RESPOSTAS

13 - Quais costumam ser as principais
atrações?

a estimativa de 250 mil visitantes na 31ª edição, então o valor chega aos R$ 60 milhões.

R: São as mais diversas, como lança-

Uma cadeia importante da economia é di-

mentos em colheitadeiras, tratores, plan-

retamente alcançada pela vinda de pessoas

tadeiras, utilitários, entre outros, parcelas

do Brasil e do mundo a Cascavel e à região.

que mostram o potencial de desempenho

São hotéis, restaurantes, bares, entre outros,

de novas cultivares de soja, milho, e ou-

que têm impacto direto com a realização do

tras técnicas de cultivo, como estufas e in-

Show Rural Coopavel.

tegração lavoura-pecuária. Os visitantes
também encontram inúmeras tecnologias
desenvolvidas para tornar a agropecuária

18 – Quantas pessoas costumam trabalhar no Show Rural Coopavel?

ainda mais sofisticada. São softwares e

R: O evento não para. Termina uma edi-

hardwares empregados para, gradualmen-

ção e imediatamente começa a outra. Por

te, conduzir os produtores rurais à era da

cerca de oito meses, a Coopavel mantém

Agricultura 4.0.

em média 60 pessoas na área, executando inúmeras tarefas. Quanto mais perto

14 – Qual será a maior novidade da 31ª
edição?

do início do evento, maior é o número de
pessoas que lá estão. De novembro a feve-

R: A maior novidade da edição de nú-

reiro, o crescimento de trabalhadores na

mero 31, agendada para o período de 4 a 8

área é exponencial. E o auge ocorre duran-

de fevereiro de 2019, é o Show Rural Digi-

te os cinco dias da mostra, quando mais de

tal. Será uma grande mostra de inovação e

quatro mil pessoas lá estão para atender

tecnologias que ocorrerá em um espaço de

aos visitantes.

2,8 mil metros quadrados. Além de empresas
do setor, lá estarão também startups com
muitas novidades para o agronegócio. Será

19 – Qual é a capacidade do estacionamento? Ele é gratuito?

realizado hackathon, espécie de maratona

R: O estacionamento colocado à disposi-

que busca soluções para problemas do setor

ção das pessoas que visitam o Show Rural

produtivo, nesse caso específicos da área ru-

Coopavel tem capacidade para a recepção

ral, e palestras.

de 14 mil veículos. Sim, o estacionamento

15 - Qual será o número de expositores
da 31ª edição?
R: Serão 520 expositores.

é gratuito.
20 – Tem restaurantes na área?
R: Sim, há um restaurante com capacidade
para servir até quatro mil refeições simultanea-

16 - E a expectativa de comercialização?

mente. E há também lanchonetes espalhadas

R: Entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. Mas

pelo parque.

devido ao momento de otimismo e de gradual retomada do crescimento econômico
do País, o resultado poderá ser ainda maior.

21 – Como são as ruas no interior do
parque?
R: A área de 720 mil metros quadrados do

18

17 - Quais são os impactos do Show Ru-

parque onde o Show Rural Coopavel acontece

ral para o comércio de Cascavel e região?

é cortada por mais de 15 quilômetros de ruas.

R: A injeção de recursos em apenas cinco

Todas elas são pavimentadas ou calçadas. Os tre-

dias será de R$ 60 milhões. A média de gastos

chos cobertos, para proteger do sol e da chuva,

por visitante/dia é de R$ 250 e considerando

já somam sete quilômetros.
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\22 – Onde posso comprar souvenires do
Show Rural Coopavel?

R: Nessas três décadas, o evento rece-

PERGUNTAS
BRAQUIÁRIA
E

beu o total de 3,6 milhões de visitantes, o

RESPOSTAS

que corresponde a 11 vezes a população

R: A Coopavel mantém em uma área estratégica, ao lado do restaurante, uma boutique com

da cidade de Cascavel, que tem 325 mil
habitantes.

uma grande variedade de produtos com a marca
28 – O que é destaque na área

Show Rural Coopavel. Entre outros são camisas,
bonés, botas, conjuntos de facas e chimarrão. Ao

pecuária?

lado há, também, uma central de atendimentos
para prestar informações em vários idiomas.

R: Há três anos, a Coopavel criou uma
estrutura de sete pavilhões para receber
a área pecuária. Ali está, entre outros, um

23 – Há banheiros na área?

ambiente para venda de animais que re-

R: Sim, são 14 conjuntos de banheiros

presentam o melhor em genética de suas

totalmente equipados e adaptados. Eles são

respectivas raças. O setor pecuário per-

constantemente higienizados e estão cuidado-

mite negociação direta entre criadores

samente distribuídos pelo parque. ►

e pessoas em visita à feira que queiram

24 – E quanto ao projeto de paisagis-

investir para melhorar seus rebanhos.

mo. Como funciona?
29 – E quanto às áreas de suínos e

R : A C o opa ve l m a n t é m u m a e qu i p e
na área especialmente encarregada de

aves?

c ui d ar d o s j a r di n s qu e dã o c ol or i d o

R: Uma das principais preocupações so-

e s p e c i a l ao e ve n t o. O pr oj e t o é a n u al-

bre esses dois segmentos, além de informar

m e nte e lab ora do pe l a a gr ôn om a

Vâ -

e mostrar sobre sua força e importância

ni a B a ra tto, do I n s t i t u t o E m a t e r . S ão ,

econômica para a área de abrangência da

em média, cultivadas 350 mil mudas de

Coopavel, é fortalecer aspectos ligados à

15 e s p é c i e s di f e r e n t e s de f l or e s .

biossegurança. A Coopavel abate, em média, 250 mil aves por dia, e de suínos são

25– A estrutura conta com espaços

duas mil cabeças/dia.

para descanso?
R: Sim, muitos. São ambientes forma-

30 – E para quem quer fazer negó-

dos por pergolados e cobertura verde,

cios durante o Show Rural Coopavel, há

com bancos em seu interior.

linhas de crédito disponíveis?
R: Sim, historicamente bancos e coope-

26 – O que é feito com as toneladas
de lixo que o evento gera?

rativas de crédito participam ativamente
do evento. Eles oferecem aos produtores

R: Tudo é responsavelmente descar-

rurais inúmeras possibilidades de linhas

tado, e o reciclável atende aos critérios

de crédito, com taxas e prazos dos mais

da logística reversa. As recolhas ocor-

atrativos. Até com o uso de aplicativos é

rem segundo uma escala cuidadosamen-

possível conseguir recursos para adquirir

te programada, e sem criar transtornos

máquinas, equipamentos, placas de ener-

aos visitantes.

gia fotovoltaicas e até animais.

27 – Em 30 anos de realização, quan-

Saiba mais sobre o Show Rural Coopavel no

tos visitantes o Show Rural Coopavel

site

recebeu?

www.showrural.com.br
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AGROPECUÁRIA
DO AMANHÃ

Bem-vindos
ao Show Rural Digital
Algumas das maiores empresas inovado-

dedicada permitiram preparar um espaço que

ras do Brasil e alguns dos principais ícones

contribuirá para estimular novos negócios,

da revolução tecnológica que transforma o

disseminar experiências inovadoras e criar

mundo há mais de duas décadas estarão no

ideias para a agropecuária do amanhã”.

31º Show Rural Coopavel. Grandes nomes e

O Show Rural Digital vai acontecer em

marcas desfilarão no Show Rural Digital, a

uma área de 2,8 mil metros quadrados, onde

maior atração de um dos principais eventos

estarão também incubadoras e acelerado-

de disseminação de novos conhecimentos

ras. As novas tecnologias e as soluções que

para o campo do planeta.

elas apresentam serão fundamentais para a

Um ambiente especialmente preparado

competitividade do século 21, época em que

para receber expositores, startups e hacka-

a ruptura com o passado é um caminho sem

thon será frequentado por personalidades

volta, ressalta Dilvo Grolli. “O conhecimento, a

do mundo digital como Ricardo Brognoli,

tecnologia e as facilidades para fazer com que

presidente da HP Brasil, Eduardo Gonçal-

alcancem os produtores é um compromisso

ves, country manager da Aruba Brasil, e

histórico da mostra que chega aos seus 31 anos

por Laércio José de Lucena Cosentino, CEO

e o Show Rural Digital atende a esses princí-

e fundador da Totvs. E entre as cerca de

pios à risca”, diz o coordenador geral do Show

80 empresas representadas estarão nomes

Rural Coopavel”, Rogério Rizzardi. “Diante de

como Microsoft, Google, Cisco, Totvs, Itaipu,

tudo o que temos visto, das empresas e pessoas

Coca Cola e Sebrae.

que virão, é possível afirmar que o Show Rural

O Show Rural Digital conecta definitiva-

Digital será um grande sucesso”, diz Rizzardi.

mente o Show Rural Coopavel a uma era irreversível. Que muda a forma de as empresas

Público-alvo

trabalharem, que traz grande impacto no coti-

Todos que visitarem o Show Rural são con-

diano das pessoas e que promove transforma-

vidados a conhecer o Show Rural Digital. Mas

ções substanciais na cadeia do agronegócio.

o evento é especialmente destinado a:

“A presença de startups e de empresas que
priorizam a inovação será o auge desta edição

• Agropecuaristas

do evento. Elas serão a chave para a solução de

• CEOs

desafios e problemas complexos que se apre-

• Profissionais de TI e Design

sentarão às novas gerações”, diz o presidente

• Criadores de startups

da Coopavel, Dilvo Grolli.

• Empresários das áreas de tecnologia e

A coordenação e estruturação do Show Rural Digital compete a José Rodrigues da Costa

• Engenheiros

Neto, profissional da área de Tecnologia da

• Jovens agricultores e pecuaristas

Informação da Coopavel, um dos arquitetos

• Investidores

da mostra que dá novo e decisivo impulso a

• Diretores de grandes empresas do

um dos mais tradicionais e eventos do agro-

22

inovação

agronegócio

negócio brasileiro. “O apoio incondicional

• Estudantes de cursos ligados à

da diretoria e a colaboração de uma equipe

tecnologia e à agropecuária
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Fórum de Profissionais de TI 2019

de recursos sofisticados eles terão por missão

AGROPECUÁRIA
DO AMANHÃ

A Ocepar (Organização das Cooperativas do

encontrar soluções a problemas apresentados

Estado do Paraná) promoverá um dos princi-

a áreas ligadas ao agronegócio. Equipes vão

pais eventos da programação do Show Rural

trabalhar ininterruptamente até apresentar

Digital. É o Fórum Profissionais de TI (Tecno-

respostas aos desafios apresentados.

logia da Informação) de 2019, que trará a Cas-

A maratona tecnológica foi estruturada pela

cavel alguns dos principais nomes da área da

mentoria da Coopavel em parceria com o Acic

tecnologia e da inovação do País.

Labs (aceleradora de tecnologia da Associação

O evento contará com a presença, entre

Comercial e Industrial de Cascavel), Sebrae,

outros, do presidente da HPE (Hewlett Packard

Fiep, Fundetec, Fiep, Senai, Iguassu Valley e

Enterprise) Brasil, Ricardo Brognoli; do country

Sindicato Rural. Pessoas ligadas às áreas da tec-

manager da Aruba no Brasil, Eduardo Gonçal-

nologia e inovação vão compor júri que escolhe-

ves, o CEO e fundador da Totvs, Laércio José de

rá as melhores ideias, que receberão prêmios,

Lucena Cosentino, e o presidente da Celepar,

entre eles uma viagem internacional para o Vale

Allan Costa. De alto nível, o Fórum aprofunda

do Silício, nos Estados Unidos. O segundo e ter-

temas pertinentes a um novo mundo, que tem

ceiro lugares receberão prêmios em dinheiro.

as sofisticadas ferramentas da comunicação e
da inovação como elementos centrais.

Carreta
O Show Rural Digital disponibiliza também,

Hackathon

em parceria com o Sebrae, uma carreta espe-

O hackathon é uma das atividades mais

cialmente projetada para reuniões e encon-

aguardadas desta primeira edição do Show

tros de negócios. Com ambientes confortáveis

Rural Digital. É uma maratona tecnológica com

e climatizados, ela está instalada ao lado da

a participação de profissionais formados nas

estrutura que abrigará o evento com foco em

mais diversas áreas do conhecimento. Com uso

tecnologia e inovação.
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DIA DE CAMPO

Silagem de alta performance
Tecnologias já à disposição do produtor rural melhoram
substancialmente a qualidade de alimentos oferecidos ao rebanho

Cooperados, produtores rurais e técnicos de várias cidades participaram

A adoção de alguns cuidados faz enorme dife-

com o gerente da área da cooperativa, Paulo

rença na preparação de silagem de alta qualidade

Eduardo de Siqueira. “Nosso desafio permanente

para o rebanho leiteiro. É disso que tratou dia de

é de sempre melhorar a eficiência agronômica dos

campo realizado no último dia 8 de janeiro, no par-

fertilizantes que a Coopavel coloca à disposição do

que que há 31 anos recebe o Show Rural Coopavel.

produtor rural”. Paulo deu destaque às caracterís-

O evento contou com a participação de técnicos,

ticas especiais encontradas na linha premium. Os

cooperados e agricultores de cidades da área de

presentes foram divididos em grupos e participaram

abrangência da cooperativa.

de palestras técnicas em diferentes tendas instaladas

“Todos que compareceram puderam agregar

no ambiente. Eles foram informados sobre plantio,

informações valiosas aos seus conhecimentos que,

adubação, processamento, compactação e vedação

devidamente colocadas em prática, darão grande

do silo-bolsa.

contribuição à área da pecuária de leite da propriedade rural”, diz um dos responsáveis pelo setor de
pecuária da Coopavel, o médico veterinário Fábio
Taborda.
A agropecuária é uma atividade das mais dinâmicas e estar atento às novidades é fundamental
para elevar a produtividade, a qualidade e os resultados, ressaltou o gerente de filiais Daltro Estivem
Pestana, que agradeceu a presença de todos no evento, o primeiro com essa característica desenvolvido
na área experimental que recebe uma das maiores
mostras do mundo em transmissão de conhecimentos para o campo.
O primeiro aspecto trabalhado foi fertilizantes,
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Dicas importantes foram repassadas
para que resultados sejam potencializados

E D I ÇÃO 0 5

Uma das primeiras dúvidas trabalhadas foi o

de grãos amassados. Se a presença de grãos inteiros

correto conceito de silagem, que é um processo

for maior a 7%, então deve-se regular a máquina e

biológico que consiste na conservação de material

repetir o passo.

forrageiro, mantendo a qualidade e preservando

Um dos assuntos que mais chamaram atenção

os valores nutricionais e sanitários, por meio da

foi o uso da inoculação para melhorar a qualidade

fermentação lática. Um dos cuidados básicos é

bromatológica da silagem. Um dos benefícios dela,

quanto à adoção de meios que possam inibir a

conforme o médico veterinário Fábio Taborda, é a

presença de bactérias, oferecendo ao gado alimen-

redução do tempo necessário para o processamento

to altamente nutritivo.

dos alimentos que então serão fornecidos aos ani-

DIA DE CAMPO

mais. Com o uso da bolsa-silo, em vez de até 45 dias
de espera a inovação reduz o tempo de preparação
para quatro, cinco dias no máximo.
Atualização
O agropecuarista Valmir Oldoni dedica 50 alqueires por ano para a produção de silagem. Segundo ele, dias de campo contribuem para trazer
Paulo informou sobre características
dos fertilizantes elaborados pela Coopavel

novidades e manter os produtores atualizados. “As
tecnologias avançam e precisamos estar conectados às mudanças”. Neri Cabral é dono de uma
área rural em Lindoeste e participa ativamente
de encontros técnicos para se manter informado
sobre novidades. “Estou sempre em dias de campo e no Show Rural Coopavel, eventos de enorme

Cuidados com máquinas e equipamentos
também são determinantes para bons resultados

contribuição a todos os interessados em produzir
mais e melhor”, afirma.
O dia de campo foi realizado pela Coopavel

Orientações

em parceria com a Forseed, Menta, Basf e Pacifil

Os técnicos das empresas parceiras do dia de

Brasil. Todos os procedimentos ensinados durante

campo informaram sobre práticas fundamentais

o evento vão ser colocados em prática no 31º Show

para garantir a alta qualidade da silagem. Eles ressaltaram, entre outros pontos, quanto a aspectos

Rural Coopavel. ■

associados à produtividade, qualidade nutricional,
adaptação e estabilidade, sanidade foliar e de grãos,
tolerância à seca, resistência a insetos, sobre riscos
de uso de materiais de rápida secagem e quanto a
diferentes grupos de maturação.
Os produtores foram informados sobre a época

Uso do silo-bolsa é
outro fator de potencialização da atividade

correta para colher o milho destinado à silagem. O
mais indicado é quando a linha do leite estiver na
metade do grão. Para o corte, a recomendação é com
35% de presença de matéria seca. E quanto à altura
de corte, o ideal é entre 25 e 35 centímetros do chão.
O processamento é outra fase considerada determinante, buscando sempre o maior volume possível
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Participantes foram divididos
em grupos para receber as orientações
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DRONES

O Show Rural visto do alto
O uso de drones potencializa a captura de imagens
de grandes eventos, mas é preciso observar com atenção regras da Anac

Todos os operadores de aeromodelos e de RPA com até 250g são considerados devidamente licenciados

Crédito:
Drones Beija-Flor

É cada vez maior o uso de drones em
grandes eventos pelo Brasil. Visto do alto,

o uso do equipamento.

o alvo das lentes dos pequenos aeromode-

Os documentos básicos para poder

los costuma ganhar contornos ainda mais

utilizar o drone são (veja com mais de-

impressionantes. Mas para que o traba-

talhes nas perguntas e respostas que

lho ocorra com o máximo de segurança e

complementam esse material): manual

sem ferir a lei, é preciso cumprir normas

de voo, documento de avaliação de ris-

estabelecidas pela Anac, a Agência Nacio-

co, cadastrado na Anac (sistemas.anac.

nal de Aviação Civil.

gov.br/sisant), apólice de seguro contra

O Show Rural Coopavel, com seu

terceiros, autorização Decea-Sarpas (ser-

projeto diferenciado de ajardinamento,

vicos2.decea.gov.br/sarpas),

com máquinas e tratores enormes e com

ção do drone na Anatel, documentos de

suas várias outras áreas de experimen-

identificação do piloto maior de 18 anos

to, rende boas fotografias e filmagens.

(RG) e autorização dos frequentadores

E a cada ano é maior o número de pes-

caso queiram sobrevoá-los.

soas que frequentam a feira e que se
utilizam de drones. Mas para que tudo
corra bem, todos que desejarem utilizar
esse recurso durante o evento precisam,
obrigatoriamente, passar na delegacia
móvel da Polícia Civil, que todos os anos
atende na área do evento. Ali ocorre a
fiscalização dos documentos e, caso
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homologa-

Aeronaves não tripuladas
RPA ou aeromodelos com
até 250g não precisam ser
cadastradas ou certificadas
nem identificadas
E D I ÇÃO 0 5

Principais dúvidas:

DRONES

Todas as aeronaves não tripuladas serão
identificadas, cadastradas ou certificadas?
Não. Aeronaves não tripuladas RPA ou
aeromodelos com até 250g não precisam ser
cadastradas ou certificadas nem identificadas.
Todas as aeronaves não tripuladas com
mais de 250g devem ser cadastradas ou certificadas junto à ANAC e identificadas. Aeromodelos (com mais de 250g) ou RPA Classe 3
que opere em até 400 pés (120m) em relação
ao nível do solo (que não seja de um projeto
autorizado ou de um tipo certificado) devem
ser cadastrados junto à ANAC. Esses equipamentos serão identificados com o número do
cadastro. As demais RPA devem ser registradas e identificadas com suas marcas de nacio-

de aeronaves não tripuladas (aeromodelos ou

nalidade e matrícula.

RPA) com peso máximo de decolagem maior
que 250g são permitidas em áreas distantes de

Como fazer o cadastro?

terceiros (no mínimo 30 metros horizontais), sob

Para se cadastrar, o proprietário deverá

total responsabilidade do operador e de acordo

usar o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas

com as regras de utilização do espaço aéreo do

da ANAC. O cadastro é obrigatório para aero-

Decea. Em nenhuma hipótese a distância da

naves não tripuladas com peso máximo de de-

aeronave não tripulada poderá ser inferior a

colagem superior a 250g, independentemente

30m horizontais de pessoas não envolvidas e

do tipo de uso (recreativo ou não). O sistema

não anuentes com a operação, mas esse limite

pode ser acessado pelo endereço: https://siste-

não precisa ser observado caso haja uma bar-

mas.anac.gov.br/sisant

reira mecânica suficientemente forte para isolar
e proteger as pessoas de um acidente. Qualquer

Pilotos de aeronaves não tripuladas (ae-

operação só poderá ser iniciada se houver auto-

romodelos ou RPA) de até 250g precisam de

nomia suficiente da aeronave não tripulada RPA

licença ou habilitação?

para realizar o voo e pousar em segurança no

Não. Todos os operadores de aeromodelos e de RPA com até 250g são considerados

local previsto, levando-se em conta as condições
meteorológicas conhecidas.

devidamente licenciados, sem necessidade de
possuir documento emitido pela ANAC.

É necessário ter seguro para operar uma
aeronave não tripulada RPA?

Quais operações são permitidas com a
nova norma da ANAC?

Sim, mas apenas nas operações de aeronaves não tripuladas RPA com peso máximo de de-

A operação de aeronaves não tripuladas

colagem superior a 250g. Nesses casos, o seguro

(RPA ou aeromodelos) de até 250g é permi-

obrigatório deve ter cobertura contra danos a

tida pela ANAC, sob total responsabilidade

terceiros. Essa obrigação não se aplica a aero-

do seu operador e conforme regras de utili-

naves não tripuladas pertencentes a entidades

zação do espaço aéreo do Decea. Operações
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DRONES

Haverá documentos de porte obrigatório durante as operações?

da aeronave quanto à segurança de
voo e ter ciência de todas as infor-

Sim, para operações realizadas com ae-

mações necessárias ao planejamento

ronaves não tripuladas RPA ou aeromodelos

do voo. A ANAC disponibiliza orien-

com peso superior a 250g e de acordo com

tações sobre meteorologia aeronáu-

as classes das RPA. São eles:

tica para pilotos remotos em http://

a) Certidão de Cadastro, Certificado de

www.anac.gov.br/assuntos/setor-re-

Matrícula ou Certificado de Marca Experi-

gulado/profissionais-da-aviacao-civil/

mental válidos

meteorologia-aeronautica/veja-mais/

b) Certificado de Aeronavegabilidade
válido (para aeronaves não tripuladas de
Classes 1 e 2 e as de Classe 3 que voem acima de 400 pés)
c) Manual de voo

drones-e-a-meteorologia.
Atuar em todas as fases do voo durante a operação.
Operar apenas um único sistema de
RPA por vez.

d) Apólice de seguro ou o certificado de seguro com comprovante de pagamento e dentro da validade (exceto aeronaves não

Como será feita a fiscalização das
operações?

tripuladas com peso de decolagem até

Por parte da ANAC, a fiscalização

250g ou aquelas operadas pelos órgãos

será incluída no programa de vigilân-

de segurança pública e defesa civil)

cia continuada e as denúncias recebidas

e) Documento com avaliação de risco

serão apuradas na esfera administrativa

f ) Licença e habilitação de piloto vá-

de atuação da Agência, de acordo com

lidas para operações acima de 400 pés

as sanções previstas no Código Brasi-

em relação ao nível do solo ou que atua-

leiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86).

rem em operações de RPAS Classe 1 e 2.

Os órgãos de segurança pública farão

g) Extrato do Certificado Médico Ae-

a fiscalização nas esferas civil e penal.

ronáutico (CMA) válido para pilotos de

Outros órgãos farão a fiscalização de

aeronaves não tripuladas da Classe 1

acordo com os aspectos relacionados às

(mais de 150 Kg) ou 2 (mais de 25 kg e

suas competências, como utilização do

até 150 kg)

espaço aéreo (Decea) e de radiofrequência (Anatel).

Quais as responsabilidades do pi-

■

loto remoto em comando?
Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido para pilotos de aeronaves não tripuladas RPA das Classes 1
(mais de 150 Kg) ou 2 (mais de 25 kg e
até 150 kg).Possuir licença e habilitação
emitidas ou validadas pela ANAC para
operações de aeronaves não tripuladas
RPA da Classe 3 acima de 400 pés em
relação ao nível do solo ou para operações de aeronaves não tripuladas RPA
de classes 1 e 2.
Verificar previamente as condições
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AVICULTURA

O melhor da
ambiência e do manejo
Produtores, visitantes e interessados vão conhecer mais
sobre uma das atividades mais importantes na atual estrutura da cooperativa
A equipe repassará informações, entre outras,
sobre a atividade e rentabilidade dela aos interessados em expandir, reformar ou construir novos
aviários. Os técnicos vão esclarecer também quanto à forma de créditos disponível para as obras dos
barracões de alojamento.
A área da avicultura tem grande importância
na estrutura produtiva da Coopavel. Atualmente,
são 360 cooperados com produção de 225 mil frangos/dia. A metade dessa carne é comercializada a
diversos países, atendendo a mercados dos mais
exigentes, segundo Eduardo Leffer. ■

A Coopavel tem 360 cooperados integrados à criação de frangos

A área de avicultura da Coopavel vai participar ativamente do 31º Show Rural com a finalidade de apresentar aos produtores o que há de mais
moderno em ambiência e manejo. Com isso, os
criadores obtêm melhor produtividade com foco
na melhoria da conversação alimentar.

A carne é exportada a alguns
dos mercados mundiais mais exigentes

A atividade garante renda adicional à propriedade rural

Produtores integrados à cooperativa, visitantes e interessados na atividade serão recebidos no
pavilhão da avicultura, que fica nas proximidades
do mirante. De acordo com o gerente de fomento
de frango de corte da Coopavel, o médico veterinário Eduardo Leffer, toda a equipe técnica da área
vai estar à disposição para repassar orientações e
tirar dúvidas dos visitantes.
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Boas práticas garantem
ambiente belo e agradável

GESTÃO DE
RESÍDUOS

Equipes fazem coleta e separação diariamente;
em média, são recolhidas quatro toneladas de materiais recicláveis por dia

Manter o parque sempre limpo e agradável é o desafio de equipes que reúnem vários trabalhadores

A limpeza, a organização e o respeito ao

não é simplesmente coletado e descartado.

meio ambiente estão historicamente associa-

Há todo um procedimento observado para

dos à organização do Show Rural Coopavel.

que aquilo que ainda tenha valor possa ser

Para garantir um ambiente belo e agradá-

reaproveitado. E o que é rejeitado seja então

vel, várias equipes desempenham funções

devidamente destinado, sem qualquer con-

específicas para que ao chegar ao parque

sequência ambiental.

os visitantes se sintam em uma atmosfera

Cerca de 70% da média de quatro tonela-

cuidadosa e caprichosamente preparada. Há

das diariamente recolhidas são recicláveis.

estudos que indicam que a produtividade e

São basicamente madeiras, papelões, plás-

o resultado são melhores em locais onde há

ticos, latas e embalagens descartáveis. Os

o compartilhamento de boas práticas.

restos de madeira viram fonte de energia

Em apenas cerca de 30 dias, que envol-

térmica e são consumidos por caldeiras de

vem o antes, o durante e o pós-evento, são

indústrias da Coopavel. O material orgânico,

geradas 110 toneladas de resíduos. Para que

basicamente sobras de comida do restauran-

tudo fique organizado, uma equipe de cole-

te e lanchonetes, vai para a compostagem e

tores, que nos cinco dias da mostra chega a

vira adubo, informa Lucimar. Os itens que

ter 20 pessoas, trabalha de forma orques-

por sua vez não podem ser reaproveitados são

trada sob a orientação da engenheira am-

enviados para um aterro industrial, que segue

biental Lucimar Novaes da Silva. O material
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GESTÃO DE
RESÍDUOS

Há lixeiras espalhadas por toda a área do parque

Parceria

que setores da cadeia do agronegócio, em es-

O trabalho de coleta e destinação dos re-

pecial os produtores rurais, possam produzir

síduos gerados durante o Show Rural Coo-

mais e melhor, boas práticas dão bons frutos

pavel conta também com uma parceria que

ao longo dessas três décadas, diz o coorde-

evidencia outro lado da cooperativa que há

nador-geral do evento, Rogério Rizzardi. “O

31 anos organiza um dos maiores eventos

capricho, o zelo e a limpeza que as pessoas

de disseminação de novos conhecimentos

encontram aqui são repetidos durante a

para o campo do mundo. Todo material que

própria visita ao parque, nas propriedades

pode ser industrialmente reaproveitado,

e também na casa das pessoas. E isso é muito

como latas de alumínio, embalagens em ge-

bom, porque reflete em qualidade de vida e

ral, papelão e plásticos, são doados para a

felicidade”.

Cootacar (Cooperativa dos Catadores de Ma-

São mil lixeiras espalhadas pela área de

teriais Recicláveis de Cascavel). Ela mantém,

720 mil metros quadrados que desde 1989

durante a feira, equipe no local para fazer a

recebe o Show Rural Coopavel. “E a cada ano

triagem de tudo o que pode ser destinado à

é possível perceber que é menor a quanti-

logística reversa. Cerca de 15 pessoas atuam

dade de resíduos que se encontram fora

na separação.

delas. Com a organização que usufruem, os
visitantes entendem que devem cooperar
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Exemplo

para manter o ambiente limpo e bonito”.

Os cuidados que a Coopavel observa na

A prática leva ao hábito e esse resultado é

organização do Show Rural são multiplica-

importante para todos que contribuem para

dos. Mesmo que o objetivo primordial seja a

fazer o evento acontecer, afirma a engenhei-

transmissão de inovações e tecnologias para

ra ambiental Lucimar Novaes da Silva.
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Triagem de Materiais

GESTÃO DE

Realiza o trabalho de triagem de mate-

RESÍDUOS

riais recicláveis
Coleta de Materiais Volumosos
Realiza coleta de volumoso (móveis e utensílios em geral)
Compacta

e

processa

materiais

recicláveis
Realiza a compactação e fragmentação de
A triagem do material também
envolve uma equipe de profissionais

resíduos
Produtos

O que é logística reversa?
É um instrumento de desenvolvimento
econômico e social que consiste em um conjunto de ações, procedimentos e métodos

A Cootacar comercializa os seguintes tipos
de produtos: papelão ondulado, papel branco,
papéis, plásticos, lixo eletrônico e PVC. ■

utilizados para viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos do setor empresarial.
Esse instrumento visa ao reaproveitamento
dos resíduos para a própria empresa ou para
qualquer outro ciclo produtivo que tenha
uma destinação final adequada do material
coletado. Esse sistema foi proposto de acordo
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
estabelecida pela lei 12.305 de 2 de agosto de
2010 e sua implantação, que passou a vigorar
em 2014.
A Cootacar
A Cootacar é uma cooperativa inserida
na rede da Bacia do Paraná 3. Ela tem como
missão o sistema integrado de resíduos sólidos, gerando trabalho e renda para as famílias
inseridas no processo.
A cooperativa tem cerca de 200 pontos
fixos que a abastecem
São mais de 80 os cooperados
Serviços
Coleta Seletiva
Realiza coleta seletiva em casas, em condomínios, empresas e órgãos públicos
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A engenheira ambiental Lucimar Novaes da Silva
orienta sobre os trabalhos de coleta e reaproveitamento de resíduos
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MAPA
NÓS SOMOS
A MUDANCA
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BIOWATTS

Quanta energia
produz o maior parque
solar do agro paranaense?
São 468 placas fotovoltaicas em atividade há um ano
na área que abriga o evento de disseminação de tecnologias para a agropecuária
para atender à necessidade de consumo de 300
residências de padrão médio.
Comprovação na prática
Segundo o diretor-executivo desta 31ª. edição do
Amaiorusinadegeraçãodeenergiasolarfovoltaica

Show Rural, Acir Inácio Palaoro, o desempenho da

para o agronegócio do Paraná, instalada no recinto do

usina superou o volume de kWs previsto no projeto da

ShowRuralCoopavel,completaagoraseuprimeiroano

empresafornecedora.“Éumtestemunhodeidoneidade

de funcionamento. Inaugurada na edição anterior do

e eficiência dos equipamentos utilizados”, diz.

evento,oparquetrabalhouduranteos mesesseguintes,

Segundo ele, o investimento não é apenas um bom

gerando energia para consumo da Cooperativa e desti-

negócio financeiro. “Essa usina cumpre também o ob-

nando a excedente à rede da Copel.

jetivo maior deste Show Rural, que é o de apresentar

Osnúmerosqueregistramodesempenhoepermi-

novas tecnologias, comprovar sua viabilidade prática

tem ao visitante deste Show Rural conferir a eficiência

e estimular a aplicação nas propriedades. Ao divulgar

da tecnologia podem ser facilmente visualizados nos in-

essaalternativadegeraçãodeenergialimpaerenovável,

dicativos eletrônicos dos inversores responsáveis pelo

estamos contribuindo para a preservação dos recursos

processamento da energia captada pelas 468 placas

naturais e do meio ambiente”, diz.

fotovoltaicas instaladas no telhado dos pavilhões.

Acir lembra que, por causa da poluição e redução

“Nosprimeiros12meses,contabilizamosageração

dacamadadeozônio,aeconomiamundialestámigran-

totalde224.204,36kWh,equivalenteàmédiade18.683,7

do rapidamente para o baixo carbono. E a agricultura

kWh/mês. É um volume levemente superior à geração

brasileiraparticularmente,segundoele,temumarazão

prevista no projeto, que era de 18.674,94 kWh/mês. Esta

adicional para preocupar-se e fazer sua parte na busca

produçãoequivaleaoconsumode50residênciasdepa-

desoluções,porquepossíveismudançasclimáticas exer-

drão médio”, explica o engenheiro Vitor Hugo Cordeiro
Teixeira, diretor de engenharia da BioWatts Energia So-

cerãoforteediretoimpactosobreascolheitasfuturas.■

lar, empresa a quem a Coopavel encomendou a usina.
Reconhecida pela excelência de seus projetos,
equipamentos e atenção pós-vendas, a BioWatts
já instalou centenas de pequenos, médios e grandes sistemas de geração. Sua maior obra está em
fase final de construção e, quando em operação,
será, de longe, a maior de todas as solares do Paraná. A usina, de propriedade de Baterias Real
(Realeza/PR), é composta por 1.896 placas fotovoltaicas de dois metros quadrados cada, e terá capacidade para geração de 644.64 kWp, suficiente
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www.roundup.com.br
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Roundup WG, Roundup Transorb R, Roundup Original
e Rondup Ultra. Essa é a nossa família. Com investimento
em inovação e alta tecnologia, desenvolvemos diferentes
formulações de produtos para diversas situações de cultivo
em todo o Brasil. Isso significa eficiência e segurança
constantes para a sua lavoura. Conheça os integrantes dessa
REVISTA S HOW RU RAL C O OPAVEL
família e descubra qual deles é o ideal para os seus negócios.
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SUINOCULTURA

Biosseguridade na prática
Gustavo Bernart – Médico Veterinário Suínos

Com as novas normatizações em anda-

entrada em vigor da norma, que aconteceu

mento, e com o mercado externo altamen-

em novembro/2018). A Coopavel, já vem as

te exigente, a Coopavel já possui algumas

implementando em alguns suinocultores,

granjas de terminação nas orientações

principalmente naqueles produtores que

conforme a legislação.

estão com granjas em ampliação ou estão

No dia 20 de setembro, a Adapar (De-

se adequando. Ao lado, terminação loca-

fesa Agropecuária do Paraná) publicou

lizada no município de Cascavel-PR, que

a instrução normativa n° 265, um passo

tem alojados seis mil animais.

importante para garantir a biosseguridade da suinocultura. O instrumento regulamenta as boas práticas voltadas à prevenção e controle de doenças e possíveis
problemas sanitários ocorridos por falta
de biossegurança nas propriedades. O Paraná é o primeiro estado a regulamentar
essa normativa, a qual se descreve como a
limitação na entrada de pessoas, desinfecção de veículos, controle de insetos e roedores, bem-estar animal, escritório, cerca,
chuveiros, entre outros pontos que limitam a área limpa da área externa. Alguns
pontos serão de extrema importância até
mesmo para a rastreabilidade do rebanho
paranaense.
Os produtores terão prazo de um ano a
partir da data de publicação para se adequar às novas regras (contandos a partir da
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Foto aérea da UPL 2, localizada no distrito de Juvinopólis, município de Cascavel-PR

A granja possui todos os requisitos para

e redução de medicamentos. A UPL da Coo-

a normativa n° 265. A portaria dispõe de

pavel contempla em status livre de doen-

banheiros com chuveiros e entrada única

ças como circovírus e micoplasma (pneu-

na granja, caminhões de rações entram

monias), além de ter todo o tratamento e

apenas pelo arco de desinfecção.

controle de gases poluentes.

Temos um grande exemplo se olharmos
ao redor, comparados com a avicultura, a
suinocultura ainda está um pouco atrás.
Porém, há um trabalho forte de todas as
cooperativas agroindustrias e até mesmo
de produtores para que a atividade seja
ainda mais rentável e sustentável.
Há pequenas ações que transformam e
amenizam o impacto de possíveis prejuízos com problemas de doenças. A foto na
página anterior mostra que o investimento

Cerca ao redor da granja com arco
verde vivo de eucalipto, reflorestamento

é baixo, porém a efetividade e o uso do pé
de lúvio ou caixa de cal demonstraram ser

Em caso de dúvidas e esclarecimentos

o primeiro passo às pessoas mudarem a

que os produtores tiverem na implanta-

forma de pensar e investir na melhoria e

ção da IN N° 265 devem procurar o depar-

na prevenção das doenças.

tamento técnico da Coopavel juntamente

Recentemente, a Coopavel construiu
uma UPL (Unidade Produtora de Leitão)

com a Adapar de cada município.

■

que exigiu investimento bem expressivo

A conquista de novos mercados mundiais está

em biosseguridade, garantindo assim saú-

vinculada à condição sanitária dos rebanhos e a

de e segurança para toda a granja. Com
todo o investimento, a Coopavel garantiu

condição sanitária dos rebanhos está diretamente

assim que os produtores recebam animais

relacionada com a seriedade com que praticamos

com performance alta em conversão alimentar, gpd e principalmente mortalidade,
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a biosseguridade.
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Cultivar de alto rendimento
e realidade aumentada
Na área animal, os destaques da Embrapa são a
produção de suínos em família sem uso coletivo de antimicrobianos

Um novo método, prático e acessível, de realizar

antimicrobianos e a compostagem, desidratação

o diagnóstico de potássio nas lavouras de soja; uma

e biodigestão como alternativas para a destinação

cultivar de feijão preto de alto rendimento; ambiente

correta de animais mortos nas propriedades rurais.

de realidade aumentada que mostra a transforma-

Na área de grãos, serão apresentadas uma coleção

ção de uma área com baixa capacidade de produ-

de sementes de feijão e tecnologias para o sistema de

çãoem uma área produtiva e sustentável por meio

produção de soja. O visitante poderá se atualizar so-

dos Sistemas de Integração Lavoura Pecuária Flo-

bre temas que podem comprometer a produtividade

resta (ILPf) estão entre as novidades que a Empre-

da cultura da soja, como pragas, doenças, plantas

sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

daninhas e manejo da fertilidade do solo.

apresenta na 31ª edição do Show Rural Coopavel.
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Variedades de abacaxi, banana e mandioca da

Além dos destaques, também serão apresenta-

Embrapa, além da rede Reniva que possibilita a

das tecnologias para vários segmentos, que vão des-

produção em larga escala de manivas-semente de

de produção animal, genética, recomendações técni-

mandioca com qualidade genética e fitossanitária

cas para sistemas de produção mais sustentáveis de

são demostradas.

grãos, hortaliças, frutas etc. Todas as novidades são

Outra novidade são os nanopigmentos magné-

apresentadas na Casa da Embrapa, Vitrine de Tec-

ticos. Diferentemente de um pigmento tradicional

nologias e na Vitrine de Tecnológica de Agroecologia

em que a cor consiste na característica mais mar-

“Vilson Nilson Redel”.

cante, os nanopigmentos magnéticos, além da cor,

A livraria da Embrapa, com cerca de 160 títu-

respondem à aplicação de um campo magnético

los, está presente, com publicações a preços bastante

externo por meio de um imã, o que lhes dá novas

acessíveis. O produtor também poderá aproveitar

características. O uso desse material pode ocorrer

esta edição do Show Rural para interagir com pesqui-

em diversos setores, especialmente na agricultura,

sadores da Embrapa na Estação do Conhecimento.

mas também na biomedicina, na farmacologia e até

Confira as novidades:

mesmo na indústria têxtil e cosmética.

Casa da Embrapa

Vitrine de Tecnologias

Na área animal, os destaques são a produ-

Na Vitrine da Embrapa serão apresentadas va-

ção de suínos em família sem uso coletivo de

riedades para as culturas da soja, feijão e mandioca.
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Na cultura da soja, a Embrapa apresenta as cultiva-

debulhar caupi verde e uma câmara de multiplica-

res convencionais, BRS 511, BRS 284 e BRS 283, as

ção rápida, com as manivas em brotação.

transgênicas BRS 413 RR, BRS 433 RR, BRS 388 RR,
BRS 399 RR, e com tecnologia Intacta, BRS 1001 IPRO,
BRS 1003 IPRO, BRS 1007 IPRO e BRS 1010 IPRO. Todas apresentam ótimo desempenho e resistência às
principais doenças que atacam a cultura. Também
serão apresentadas as variedades de feijão, com
grãos do tipo preto, carioca e especial: BRS Esteio,
BRS Esplendor, BRS FC104, BRS FC402, BRS Estilo,
BRS Ártico, BRS Embaixador, BRSMG Realce e a BRS
FP403. Além de grãos, experimentos com a cultura
da mandioca foram implantados com variedades
apropriadas para o Centro-Sul do país. São apresentadas as mandiocas de mesa, BRS 396 e BRS 399,
além da mandioca para indústria BRS CS01.
Estação do Conhecimento
A Vitrine de Tecnologias da Embrapa abriga a

Lançamentos
Método para avaliação de potássio em condições de campo para a cultura da soja

Estação do Conhecimento, tenda onde são realizadas

O potássio (K) é o segundo nutriente mais exi-

apresentações rápidas com orientações práticas aos

gido e também o segundo mais exportado pela cul-

produtores. São minipalestras de 15 minutos com

tura da soja. Essa alta exportação (cerca de 20 kg/

grupos pequenos para facilitar a interação do pro-

ha de K2O para cada tonelada de grãos) pode levar

dutor com a equipe técnica da Embrapa. Confira a

à redução da disponibilidade de K no solo, caso os

agenda do dia na Vitrine de Tecnologias da Embrapa

produtores não reapliquem quantidades de fertili-

ou no site especial da Embrapa no Show Rural.

zantes potássicos compatíveis com as exportadas.

Vitrine Tecnológica de Agroecologia

Para aprimorar o manejo nutricional da cultu-

Nesse espaço, a Embrapa em conjunto com uma

ra, a Embrapa desenvolveu uma ferramenta rápi-

rede de parceiros, demonstra os princípios da agroe-

da para a avaliação do teor de K nas folhas de soja,

cologia e a diversidade de cultivos, onde se empre-

de fácil utilização e interpretação e que permite ao

gam técnicas com baixo impacto ambiental, acessí-

produtor ter tempo hábil para tomar decisões em

veis aos agricultores, com diferentes fontes de renda

relação ao uso de insumos agrícolas de modo a evitar

e possibilidades de agregação de valor. Como desta-

perdas e garantir a produtividade.

que da Embrapa, é apresentada uma prensa manual

O método para determinação da concentração

para silagem, um sistema de irrigação alternativo

foliar de potássio (K) em condições de campo na

de baixo custo em garrafas PET, uma máquina para

cultura da soja dispensa o uso de técnicas
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normal de crescimento (85-95 dias) e é recomen-
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dada para cultivo em 19 estados brasileiros. A
BRS FP403 tem uma boa arquitetura de raizes
com sistema radicular bastante vigoroso e tolerante à murcha de fusarium e Podridão-radicular-seca. Os seus grãos são graúdos com alta
qualidade industrial. Possui plantas com porte
semi prostrado e inserção de vagens altas em
relação ao solo proporcionando adaptação à
colheita mecânica direta.

Outros destaques
iLPF em realidade virtual
Um dos destaques da Casa da Embrapa
laboratoriais para a diagnose foliar (método pa-

será a possibilidade de vivenciar o sistema

drão), eliminando a possibilidade de defasagem

de integração lavoura-pecuária-floresta por

entre a amostragem, o preparo da amostra no

meio da realidade virtual. Utilizando um

laboratório e a emissão do resultado, que pode

óculos de realidade aumentada, o visitante

dificultar a tomada de decisão, em muitos casos

verá a transformação de uma área degra-

tornando tardia a correção da deficiência.

dada, com baixa capacidade de produção,

O método baseia-se no uso de um medidor

em uma área produtiva e sustentável. O pú-

portátil de íons específico Horiba Laqua twin®

blico também poderá adquirir as publica-

(Horiba, Ltda, Kyoto, Japão) ou similar para a de-

ções da Embrapa para diferentes sistemas

terminação do teor hidrossolúvel de K (K-hs) em

de produção.

folhas de soja. São coletados de cinco a dez trifólios
sem pecíolo, dos quais são pesados de 4 a 5 folío-

Kit de monitoramento de insetos na soja

los para obter-se a massa fresca da amostra. Os

O kit reúne um pano de batida, uma ca-

folíolos são macerados junto com uma pequena

derneta de campo para monitoramento de

quantidade de água e posteriormente filtrados. A

insetos, um manual de identificação de in-

partir do extrato obtido, é realizada uma leitura no

setos-pragas e um folder com informações

medidor de íons. A interpretação dos resultados

gerais sobre Manejo Integrado de Pragas

da análise do K-hs é feita através da comparação

da Soja. O kit foi organizado para facilitar a

de teores de amostras com valores padrões calcu-

aquisição de um produto completo para mo-

lados pela pesquisa a partir de plantas cultivadas

nitoramento de pragas na lavoura de soja.

com e sem restrições quanto à disponibilidade de

Diferente da tradicional ficha de monitora-

K. Assim é possível interpretar o valor determina-

mento, a caderneta de campo foi planejada

do como “deficiente ou adequado”. A metodologia

no formato de bolso para facilitar o registro,

foi calibrada para ser utilizada em quatro estádios

transporte e manuseio dos dados a campo

da cultura (V4; R2; R4 e R5).

por parte dos usuários. Nela também têm
orientações de como realizar amostragens,

Feijão de grão preto BRS FP403

além dos níveis de ação que devem ser con-

É uma cultivar com alto rendimento, poten-

siderados para tomada de decisão. O kit será

cial de 4,7 mil quilos por hectare. Apresenta ciclo
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Jacto_a

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO
INÉDITA NO BRASIL
Tecnologia licenciada
pela Sulky - França

As seções abrem e fecham automaticamente, minimizando
sobreposições nas entradas e saídas de bordadauras, gerando
economia e melhor aproveitamento no consumo de fertilzante.

ECONOMIA DE ATÉ 15% DE FERTILIZANTE*
Disponível nas adubadoras Uniport 5030 NPK e Tellus 10.000 NPK.

jacto.com
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Jacto_an_ControleSecoes_NPK_Coopavel_sai.indd 1
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*Depende do formato da área aplicada e comparando a um sistema convencional.
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De casa sustentável aos
conceitos da agroecologia
Os conceitos da sustentabilidade e da agroecolo-

ambientais. O Instituto Emater apresenta plantas

gia ganham espaço cada vez maior nas propriedades

alimentícias não convencionais, plantas medicinais,

rurais do Paraná. O Instituto Emater apresenta, em

máquina adaptada à agricultura familiar, preparo

uma extensa área aos visitantes do Show Rural Coo-

de caldas, flores tropicais, hortaliças e condimentos

pavel, diversas tecnologias de produção, bem como

em canteiros suspensos. Nesse trabalho há parceria

a casa econômica sustentável e a vitrine ecológica.

com Iapar, CPRA, Coopavel, Embrapa, Itaipu, Biola-

São ideias com forte apelo principalmente na mini

bore, Capa, Fundetec, Gebana, UFPR e Unioeste.

e pequena propriedades rurais que, além de avanços ambientais, melhoram a qualidade de vida das

Agroindústria

famílias.

A Feira da Agroindústria Familiar é um dos projetos tradicionais que o Instituto Emater apresenta
durante o Show Rural Coopavel. Nesse ambiente,
inúmeros produtos artesanais são encontrados,
como queijos, embutidos, doces, geleias, suspiros,
sorvetes, conservas, molhos, patês, derivados de
cana de açúcar, pães caseiros, pão de milho, pão de
biomassa, bolachas caseiras, macarrão e outros produtos coloniais. Além dos tradicionais produtos ofertados, um dos produtores premiados no concurso

A preocupação de reaproveitamento de materiais

Café Qualidade Paraná 2018 também estará na feira.

recicláveis encontra eco em um número crescente de
propriedades rurais. Por meio da casa econômica sustentável, o Instituto Emater mostra como utilizar materiais recicláveis na produção de móveis, peças para
jardins, decoração e hortas suspensas. Caixas de leite
longa vida dão forma a telhados térmicos, que tornam
mais agradável a temperatura dentro das moradias, e
outros itens viram produtos de limpeza e higiene, como
sabonete, sabão e amaciantes.
A área da agroecologia ocupa 2,6 mil metros
quadrados e representa uma propriedade agrícola,
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conduzida segundo princípios e práticas em um sis-

O ano do inhame

tema diversificado que inclui a produção de grãos,

Neste ano, o Instituto Emater escolheu o inhame

frutas, hortaliças, plantas medicinais, sistemas agro-

como estrela da cozinha da roça. É uma forma de

florestal e silvipastoril, além de bioconstruções como

resgatar esse tubérculo que antigamente era muito

estufa de bambu, barracas para feiras e cisterna de

consumido pelas famílias do meio rural. O alimen-

ferrocimento.

to é rico em fibras, vitamina C e potássio, e é ótima

O objetivo é difundir tecnologias e princípios

fonte de carboidrato. Em uma cozinha experimen-

agroecológicos que possam reduzir custos de pro-

tal ocorrerão demonstrações do uso do inhame em

dução, aumentar rentabilidade e reduzir impactos

várias receitas.
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Saúde melhor

ao Show Rural Coopavel verá coleções de tomates,

A proposta nesse espaço é demonstrar como

pimentões e pimentas e aprenderá mais sobre pro-

produzir em pequenos espaços plantas medici-

EMATER

dução em ambiente protegido.

nais, temperos, verduras, tubérculos que servem
de alimentos e podem ser utilizados como folhagens ornamentais. A novidade é a moringa, usada
tanto no preparo de pratos ou ingerida como suplemento alimentar, além do ora pro nobis.

Apicultura
Quem visitar os ambientes do Instituto Emater
terá acesso também a informações sobre a apicultura, uma interessante fonte de diversificação agrícola. Técnicos dão dicas sobre produção de mel, cera,
Artesanato

pólen e própolis. E serão apresentadas opções de

Em parceria com prefeituras e associações de

plantas floríferas como pastagem apícola, tais como

artesãos, o Instituto Emater apresenta no Barracão

manjericão, alfafa argentina, camomila, girassol, cos-

do Artesanato peças em tecido, madeira, palha e

mos, entre outras. Haverá exposição de uma colmeia

fios confeccionadas por mulheres e artesãos de

dentro de um telado e exposição de um derretedor

26 municípios.

de cera por energia solar.

Cinco eixos na área de grãos
O Instituto Emater trabalha cinco eixos principais na área de grãos sustentáveis. São manejo
integrado de pragas e doenças, manejo da fertilidade do solo, tecnologia de aplicação e infiltração
de água no solo.
O público verá resultados e trabalhos no monitoramento da ferrugem asiática da soja por meio da
A força da olericultura

metodologia de campo e do programa Alerta Ferru-

Técnicas bem-sucedidas na olericultura cos-

gem, bem como monitoramento de pragas e redução

tumam atrair grande número de visitantes ao
estande do Instituto Emater. Neste ano, quem for
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do uso dos defensivos agrícolas.

No manejo da fertilidade do solo, a equipe ►
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demonstrarádemandasnutricionaisparaosprincipais

da produção sustentável de leite. O Instituto Emater

grãos e formas para atendê-la, melhorando estruturas

apresenta no Show Rural 2019 algumas das principais

física e química do solo sem elevar custos de produção.

tecnologias que ajudam o pecuarista nesse desafio. São

Tecnologia de aplicação: Demonstração prática e

elas:

técnicadaimportância da regulagem adequada do pulverizador, uso de bicos corretos, como evitar a deriva
e otimizar as operações de pulverização.
Para chamar a atenção dos agricultores sobre a importânciadarotaçãodeculturas,domanejodapalhada
para cobertura do solo e como esses fatores interferem

• Qualidade do Leite – Impactos na
produção e na renda
• Ração caseira – Suplemento de baixo
custo
• Forrageiras – escolha, implantação,

na capacidade de retenção e armazenamento de água

renovação, recuperação e manejo das

do solo, será instalado um infiltrômetro, aparelho que

principais forrageiras

mede em tempo real a capacidade de infiltração de

• Plantas tóxicas para bovinos

água no solo.

• Sistema de integração lavoura-pecuária:
consórcio milho/pastagem, soja/milheto
• Diarreia em bezerras: prevenção e
tratamento
• Resultado de Unidades de Referência na
região Oeste

Opções de turismo
O Governo do Paraná é parceiro na divulgação de
opções para fortalecer o turismo rural. Durante o Show
Rural Coopavel, o Emater mostra aspectos associados
ao turismo de lazer, aventura, gastronômico, cultura,

Peixes, frutas e formigas

religioso e regiões de potencial turístico do Estado.

O Emater apresenta também ambientes de instru-

Entre os atrativos estão jogos rurais que contemplam

ção sobre a criação de peixes em tanques de água doce.

atividades de lazer, como: carrinho de madeira com

Os visitantes saberão mais sobre construção de tanque,

volante e freios e seta com uma bola de pano para tiro

tratamento de água e equipamentos empregados na

ao alvo no pneu.

atividade. E ainda sobre plantio, condução e tratos
culturais de caqui, figo, banana e goiaba, bem como
de instruções sobre combate à formiga cortadeira. ■

Tecnologias à pecuária de leite
Uma das cadeias produtivas mais importantes
do Estado é a bovinocultura de leite. Para tanto, torna-se importante a difusão de tecnologias norteadoras
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CIBIOGÁS

Soluções aos
efluentes do agronegócio
Automóveis movidos a biometano, biofer-

Fundação PTI (Parque Tecnológico Itaipu),

tilizantes e o aproveitamento sustentável dos

que está em fase de implantação desde 2016

efluentes do agronegócio. O futuro já chegou

e com entrega prevista para meados deste

no meio rural e o Centro Internacional de

ano. A planta desenvolvida pela equipe do

Energias Renováveis - CIBiogás, juntamente

CIBiogás permitirá o uso do biogás a partir

com a Itaipu Binacional, apresenta aos visitan-

da biomassa residual da suinocultura em 17

tes do 31º Show Rural Coopavel soluções bioe-

propriedades do município para aplicação

nergéticas que podem impactar positivamente

e geração de energia por meio de geração

na redução de custos sobre a energia elétrica e

distribuída.

no gerenciamento de resíduos do campo.
Os visitantes do estande da Itaipu Bina-

nhecer de perto o carro movido a biometano.

cional, além de conferirem uma estrutura

O automóvel circula diariamente com com-

altamente tecnológica e sustentável, também

bustível gerado por meio do aproveitamen-

pode conhecer os projetos e produtos desen-

to das sobras de alimento dos restaurantes

volvidos pelo CIBiogás, que utiliza recursos

da usina. O biometano emite 90% menos

da cadeia do agronegócio para a produção

poluentes e abastece em média 80 veículos

de energias renováveis.

utilizados pelos colaboradores de Itaipu e

Um dos exemplos é o projeto de Entre
Rios do Oeste, um contrato entre a Copel e a

48
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CIBIOGÁS

Realidade Virtual

o evento alcance a marca de R$2 bilhões

É possível conhecer a Unidade de De-

em negócios. A entrada é franca e o esta-

monstração de Biogás e Biometano de Itai-

cionamento livre para todo o público. Para

pu Binacional, por meio de óculos espe-

informações adicionais acessar o site oficial

ciais em uma ilha de realidade virtual. O

do evento: www.showrural.com.br

visitante faz um passeio virtual por entre

■

as estruturas e processos envolvidos na
produção do combustível verde.
Outras novidades estão previstas, como
por exemplo o sorteio de cursos de Ensino a Distância (EAD) para capacitação em
biogás, a produção em tempo real do biogás por meio de um biodigestor em escala
doméstica e palestras relacionadas à valorização agronômica e energética de resíduos orgânicos, os potenciais de uso da
Indústria 4.0 e a qualidade para o biogás, e
modelo de negócios para investimento em
energias renováveis.
Show Rural Coopavel
No município de Cascavel, em uma
área de 720 mil metros quadrados às margens da BR-277, acontece um dos maiores
eventos de agronegócios do mundo - o
Show Rural Coopavel. Esta é a 31ª edição
e a expectativa dos organizadores é que
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ANIMAIS

Balança de passagem
e ventilação cruzada
Embrapa Gado de Corte, Coimma, DeLaval,
e outras empresas, apresentam diversas novidades aos criadores
Uma balança de passagem e uma nova

cada refeição), o quanto bebeu e também

técnica de confinamento para gado de leite

recebem leituras que têm relação com o

são as duas principais atrações da área pe-

mercado, que indicam quando é o melhor

cuária do Show Rural Coopavel 2019. A pe-

momento para vender e o ponto de equilí-

cuária ganha impulso há três anos no even-

brio financeiro de cada animal.

to e vira sensação devido à quantidade de
novidades desenvolvidas para avanços ao
segmento, informa o coordenador da área,
o médico veterinário Fábio Taborda.

Demonstração
Quatro animais da raça Purunã, desenvolvida pelo Iapar (Instituto Agro-

A Embrapa (Embrapa Brasileira de Pes-

nômico do Paraná), vão demonstrar o

quisa Agropecuária) e a Coimma, indústria

funcionamento da balança. A Embrapa

do interior de São Paulo que é a maior da

Gado de Corte, que envia técnicos de

América Latina na produção de equipa-

Campo Grande (MS) pela primeira vez

mentos para a pecuária, apresenta a balan-

ao evento, vão acompanhar as medições

ça de passagem, uma novidade que chega

em um computador instalado em estan-

com força nas propriedades dedicadas à

de no salão pecuário. Eles mostram aos

pecuária pelo País afora. A proposta é unir

pecuaristas como o software funciona,

ao equipamento, uma espécie de tronco, o

os dados que apresenta e as relações do

melhor da tecnologia para dar informações

plantel com o mercado.

seguras aos criadores.
O equipamento foi desenvolvido para
informar em tempo real sobre as condições de cada animal do plantel. A balança
é posicionada em uma área na qual os
animais obrigatoriamente terão de passar para beber e se alimentar. No retorno, eles passam sobre o equipamento que
registra inúmeras informações que então
permitem conhecer a situação geral do
animal e do plantel.
Os animais recebem brinco ou colar com microchip que se comunica com
o software da balança de passagem. Em
tempo real na tela do computador ou em
aplicativo de smartphone, o proprietário
e os ajudantes têm leituras precisas sobre
peso (e de quanto o animal ingeriu em
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Vantagens ao criador
• Monitore o ganho de peso do seu
rebanho diariamente
• Visualize os animais com rendimento
acima ou abaixo do esperado

muito bons. O sistema começa a ganhar espaço
também em propriedades menores devido à praticidade e agilidade.
Técnicos da DeLaval participam do Show
Rural Coopavel para dar detalhes do funciona-

• Saiba o momento ideal para venda

mento dessas tecnologias desenvolvidas para

• Acompanhe os resultados econômicos

tornar a pecuária ainda mais eficiente e ren-

da sua atividade
• Monitore o ponto de equilíbrio
financeiro de cada animal
• Acompanhe a contagem diária dos
animais
• Compare o rendimento entre fazendas,

ANIMAIS

tável. Outra possibilidade agregada ao cross
ventilation é o robô ordenhadeira, também desenvolvido pela indústria sueca e que foi apresentado em fevereiro de 2018, pela primeira
vez em funcionamento em um evento técnico
no Brasil, no Show Rural Coopavel.

piquetes, lotes e animais
Ventilação cruzada
A sueca DeLaval, fundada em 1845 e líder no
mundo na fabricação de soluções para a pecuária
de leite, apresenta no Show Rural Coopavel uma
técnica de confinamento bastante conceituada
em países europeus e em rápida disseminação
nas principais propriedades leiteiras do Brasil. É

Animais ficam confinados em um ambiente controlado
que reduz estresse e melhora qualidade e produtividade do leite

o método conhecido por cross ventilation (ventilação cruzada), que melhora o conforto animal e

16 raças

eleva a qualidade da produção.

Neste ano, com novos currais que acabam

A técnica consiste em confinamento em barra-

de ser construídos ao lado de seis pavilhões, a

cão dotado de toda infraestrutura para acomoda-

área pecuária vai receber 400 animais de 16

ção, alimentação e ordenha dos animais. O uso de

raças de corte e leite. São elas:

placas evaporativas permite, dentro do ambiente,
temperatura até 12 graus inferior à externa, diz

• Caracu

o médico veterinário da Coopavel Augusto Ce-

• Charolês

sar Mezzon. Em uma das paredes são instalados

• Hereford

exaustores, que expulsam o ar quente. E em ou-

• Braford

tra, além desses equipamentos, há uma espécie de

• Angus

cortina com fluxo contínuo de água, que tem por

• Brangus

função reduzir a temperatura do ar lançado para

• Pardo suíço

dentro do espaço.

• Simental

O ambiente controlado reduz o estresse e me-

• Holandês

lhora a performance dos animais. As temperatu-

• Canchim

ras amenas agradam principalmente animais de

• Purunã

raças europeias, já ambientados ao clima ameno

• Brahman

daqueles países. A Fazenda Colorado, em Araras,

• Senepol

no interior de São Paulo, é a maior do Brasil em

• Sindi

produção de leite e uma das primeiras a investir

• Tabapuã

na novidade. Os resultados já são considerados

F EVE R E I RO / 2 019

• Nelore ■

REVISTA S HOW RU RAL C O OPAVEL

51

ARTIGO

Engº Agrônomo

Monitoramento
e manejo de percevejos
na soja e milho safrinha
Nos últimos anos, os percevejos Euchis-

metro² para lavouras destinadas a grãos e 0,5

João Paulo dos

tus heros (percevejo marrom) e Dichelops

percevejos/metro² para lavouras destinadas à

Santos Daun

furcatus (percevejo barriga verde) têm sido

produção de sementes, deve-se realizar o con-

considerados a principal praga da cultura da

trole químico com os inseticidas registrados

soja devido aos variados danos que causam a

na Adapar (Acefato, Piretróide + Neonicotinói-

partir do início da fase reprodutiva da cultu-

de ou Piretróide + Metilcarbamato de benzo-

ra. Essa praga deve começar a ser monitorada

furnila) a fim de se evitar que a população da

no fim do período vegetativo V6-V8 e/ou iní-

praga cresça demasiadamente e assim aumen-

cio do florescimento da soja (R1), pois nessa

tando a dificuldade de controle em função da

fase insetos adultos que estavam em período

multiplicação dos insetos.

de diapausa na borda da lavoura e no mato

O maior problema de se realizar aplicação

começam a migrar para dentro das lavouras

de inseticidas com infestações acima do nível

para se alimentarem e multiplicarem (Corrêa

de dano econômico (infestações altas) é que

Ferreira, 2005).

a eficiência dos inseticidas tem seu controle
limitado, eliminando não mais que 60% dos
percevejos existentes e assim sobrando sempre uma população que vai se reproduzir e
dificultar cada vez mais o controle químico.
Isso resultará numa pressão de seleção dos
insetos que não morreram com a dose do inseticida aplicado, que é a principal causa da
resistência de insetos a inseticidas.

O monitoramento dos percevejos com o
uso do pano de batida é o método mais eficaz
de amostragem e captura desses insetos. O número de pontos amostrados varia de acordo

52

com o tamanho da lavoura, indicando-se de

Os danos de redução de produtividade já

seis a dez amostragens para lavouras de até

foram estudados e uma estimativa mostra um

10 hectares e 100 hectares, respectivamente;

dano de 49 kg/ha a 125kg/ha para 1 percevejo/

para lavouras maiores recomenda-se dividir

m² (Guedes et al, 2012). O monitoramento e

a área em talhões.

controle do percevejo deve se estender até a

Até o fim da fase vegetativa da soja, os

fase final de enchimento de grãos R7, devido

percevejos ainda não causam danos diretos

aos danos da praga nessa fase afetar a quali-

à cultura. Porém, se a infestação atingir o ní-

dade do grão colhido, e se torna ainda mais

vel de dano econômico, que é de 1 percevejo/

importante quando a área será destinada ao

REVISTA SHOW RURAL C O OPAVEL
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cultivo do milho safrinha; pois após a colheita

2 – Danos moderados. Podem gerar perdas de

da soja os percevejos (principalmente as nin-

até 22%; devido ao ataque, a planta atrasa seu de-

fas) permanecem na área abrigados na palha-

senvolvimento e, como consequência, apresenta

da alimentando-se de grãos secos e de plantas

uma produção de espigas menores

ARTIGO

daninhas.
Danos ao milho safrinha
Após a emergência do milho, os percevejos
principalmente o Dichelops furcatus – Percevejo
Barriga verde, vão se alimentar das plântulas de
milho até o estádio de V4 (cerca de 20 dias após a
emergência), provocando danos pela injeção de
toxinas no colo das plântulas durante a alimentação, causando perfurações, enrolamentos ou
encharutamento das folhas centrais, redução de
vigor, estande e perfilhamento nas plantas e até
a morte da planta; quanto menor a planta maior
são os danos. Os danos são classificados de leves,
moderados e severos, de acordo com a severidade
do ataque da praga nas plântulas.			
			
1 - Danos leves. Podem causar perdas de
até 5%, apresentam danos nas folhas sem
acarretar maiores problemas para planta

3 – Danos severos. Podem causar perdas ao redor
de 60%, apresentando comprometimento da planta
como um todo, podendo inclusive não gerar espigas;
os danos causados nessa plântula jovem e frágil podem ser irreversíveis, devido o estilete (aparelho bucal
do inseto) atingir o meristema da planta /ou ponto de
crescimento, causando assim os piores danos. ►

Importante lembrar
que os danos
provocados pelo
inseto não são
visíveis logo nos
primeiros dias de
emergência, e sim
notados com maior
facilidade a partir
do décimo dia da
emergência da
planta de milho
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Estratégias de controle no milho safrinha

na semeadura, redução de poeira e menor exposição

O controle do percevejo no milho safrinha deve

do trabalhador aos ingredientes ativos. Além do TSI, é

ser integrado, que se inicia com um bom monito-

fundamental o monitoramento contínuo da lavoura,

ramento da praga na cultura da soja afim de se ter

pois se ocorrer alta pressão de percevejos (1 percevejo

baixa população no fim do ciclo da soja; a aplicação

vivo/10 plantas amostradas) na fase inicial de desen-

de inseticida de contato Piretróide juntamente com

volvimento do milho (até v3) será necessário realizar o

a dessecação (quando recomendada) “inseticida que

controle químico pela pulverizações com os inseticidas

tenha registro Mapa”, é uma maneira de diminuir a

citados, reavaliar depois de 5 a 7 dias e encontrando 1

população da praga, pois a cultura estará com pou-

percevejo vivo/10 plantas amostradas na linha, fazer o

cas folhas, favorecendo assim a ação de contato do

controle novamente.

inseticida.

O controle químico por meio das pulverizações

A primeira estratégia de controle que o produtor

deve ser feito com muito critério e acompanhamen-

deverá fazer na área que será semeado o milho safri-

to agronômico, obedecendo-se as condições ideais

nha é a dessecação antecipada, ou seja, antes de reali-

de umidade, temperatura, princípio ativo recomen-

zar o plantio do milho, afim de se eliminar as plantas

dado, estádio da lavoura, dose do produto, horário

daninhas hospedeiras dos percevejos, principalmente

de aplicação entre outros fatores. Normalmente, as

a trapoeraba, capim amargoso e a buva que servem de

pulverizações não alcançam eficiência acima de

abrigo para os percevejos até a emergência do milho.

60%, principalmente quando a área apresenta boa

Outro ponto importante é o produtor se atentar se

quantidade de palha e plantas daninhas que dão

a área plantada com milho fica ao lado de áreas de soja

abrigo aos insetos, pois nessa situação os insetos fi-

recém-colhidas, pois nesse caso acontecerá a migração

cam protegidos da ação direta dos inseticidas.

dos insetos para a lavoura de milho em busca de ali-

Os melhores resultados de controle são alcan-

mentos; devendo assim o produtor realizar a vistoria

çados quando se pulveriza logo nos primeiros dias

e se constatada a presença da praga o controle químico

da emergência do milho e se repete a pulverização

deve ser feito imediatamente, antes que ocorram os

de 6 a 7 dias. Também é importante se atentar aos

danos. 			

horários das aplicações, evitando-se as horas de

Estudos mostram que uma maneira eficiente

maior calor ou baixa umidade relativa, bem como

de reduzir a população de percevejos logo após o

os dias de baixa temperatura, pois os insetos estão

plantio do milho safrinha é a aplicação de inseticida

abrigados nessas situações e em situações de exces-

de contato (Piretróide) em no máximo 4 horas após

so de chuva redobrar a atenção até dez dias após a

o plantio, pois após a passada da plantadeira sobre

emergência.					

a palhada da soja provoca-se uma movimentação e
exposição dos insetos ao inseticida, insetos que estavam escondidos embaixo da palha se alimentando
de grãos secos.

Importante lembrar que em ambiente de segunda safra, onde os recursos são limitados pelo

Uma das mais importantes ferramentas de contro-

maior risco, temos em geral uma população menor

le que o produtor deve incluir no manejo de percevejos

de plantas/ha, o que faz com que a perda de uma

no milho safrinha é um bom tratamento de sementes,

planta seja proporcionalmente maior que a perda

com inseticidas neonicotinóides, que vai proteger o

da planta no verão. Em situações que forem consta-

milho nos primeiros dias de emergência, reduzindo a

tados mais de 70% de plantas com danos severos do

quantidade e severidade dos danos provocados.

percevejo barriga verde é recomendado o replantio

O tratamento de sementes industrial é a melhor al-

da lavoura, pois plantas com sintomas severos de

ternativa de oferecer uma melhor distribuição, adesão

dano apresentam baixa capacidade de recuperação,

e garantia de dose de ingrediente ativo por semente, au-

principalmente na falta de chuvas, solos maus cor-

mento da fluidez: melhoria da distribuição da semente
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calcário de conchas

ESCOLA
DO CAMPO

Alunos refletem sobre meio
ambiente e sustentabilidade
Depois de aulas teóricas, eles fazem desenhos que sintetizem o que aprenderam
A preservação do meio ambiente e a impor-

do que se pensa, estão atentas e interessadas em

tância das tecnologias para a produção de alimen-

assuntos ligados à atualidade e ao futuro do pla-

tos são o centro das informações passadas a alunos

neta, por isso a qualidade do material recebido e

com idades de 10 a 12 anos pelo projeto Escola

avaliado é surpreendente.

do Campo, parceria da Coopavel com a Sprayte-

São vários os elementos que aparecem nos de-

ch (fornece a premiação), Syngenta (entra com os

senhos, como animais, áreas de terra com cultivos,

materiais didáticos) e Abrinq (Associação Brasilei-

máquinas e implementos agrícolas e até agriculto-

ra de Fabricantes de Brinquedos). Os estudantes

res com as vestimentas próprias para a aplicação

recebem conteúdos e fazem trabalhos e os 12 me-

de defensivos. Ao mesmo tempo em que apren-

lhores recebem prêmios. Os vencedores da edição

dem, as crianças compartilham essas informações

de 2018 estarão no 31º Show Rural Coopavel e lá

em casa e com pessoas da sua comunidade e isso

receberão a premiação.

é muito importante para a conscientização sobre

Mais de 200 trabalhos de alunos da quinta

o tema, diz o coordenador da Unicoop.

série de 90 escolas de cidades da região foram
inscritos. Nessa edição, 1.993 estudantes foram

Desde 1991

alcançados pelos conteúdos do Escola do Campo.

No Brasil, o projeto Escola do Campo foi cria-

As informações são repassadas durante todo o ano

do em 1991 e nesses anos todos, em parcerias em

pelos professores, que são treinados por colabora-

vários estados, mais de 400 mil alunos de quinta

dores da Unicoop, a Universidade Coopavel. O pro-

série já foram alcançados. Uma cartilha acompa-

jeto é desenvolvido na região há mais de 15 anos

nha as informações verbalmente passadas em sala

e os resultados são muito bons, diz o coordenador

de aula. Elas mostram desde a evolução do homem

da Unicoop, Antônio Augusto Putini.

e sua relação com o meio ambiente, o aumento das

O projeto é destinado a escolas da rede mu-

áreas agrícolas e das pragas, e a necessidade de

nicipal de ensino e participam instituições de de-

o homem controlar essas doenças para produzir

zenas de municípios da área de abrangência da

alimentos e sobreviver.

Coopavel, no Oeste e Sudoeste do Paraná. Com a

Na área de atuação da Coopavel, os desenhos

importância que a preservação, a sustentabilidade

são reunidos e avaliados por uma comissão. Doze

e o meio ambiente ganham na atualidade, as mais

são escolhidos e os autores dos trabalhos da edi-

recentes edições abriram espaço também para in-

ção de 2018 ganharão como prêmio um telefone

formações sobre conservação e uso racional da

celular cada. Os professores que participaram do

água, agricultura sustentável e globalização.

processo também serão premiados.

Trabalho
As aulas e conversas sobre meio ambiente,
produção e sustentabilidade são sintetizadas em
um desenho. “Tudo o que o aluno recebeu e absorveu de informação dá origem ao trabalho inscrito
no concurso”, diz Putini. As crianças, muito mais
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Aluna: Sandriely Eloisa da Silva

Aluna: Vitória Maria de Oliveira

Escola Rural Municipal Independência

Escola Municipal Primeiro de Maio

Quedas do Iguaçu

Corbélia

Professora: Maria Inês Kazmierczak

Professora: Juliana Forte/Ana Claudia Levandoski

Aluno: Gabriel Pardinho Vilar

Aluno: Leonel de Lima

Escola Municipal Atílio Carnelose

Escola Municipal do Campo Dom Bosco

Vera Cruz do Oeste

Corbélia

Professora: Eloneide Debacker Mailho

Professora: Ellen Santos Santana

Aluna: Ana Clara de Campos Nieradka

Aluno: Luiz Fernando Alves Ramos

Escola Municipal Monteiro Lobato

Escola Municipal Atílio Carnelose

Espigão Alto do Iguaçu

Vera Cruz do Oeste

Professora: Jocélia Siqueira

Professora: Eduarda de Carvalho
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Aluna: Nicoli Maria de Lara

Aluno: Renato Terluk

Escola Municipal Gabriel de Lara

Escola Municipal Duque de Caxias

Corbélia

Boa Vista da Aparecida

Professora: Leonilda dos Santos

Professora: Rejane Pastório

Aluno: Maycon Peregrino

Aluna: Isabeli Caimi

Escola Rural Municipal Tiradentes

Escola Rural Municipal Tiradentes

Braganey

Braganey

Professora: Marcia Carmem Gazoli

Professora: Marcia Carmem Gazoli

Aluno: Eduardo Gabriel Jacciochi

Aluna: Talia Ferreira de Morais

Escola Maria Célia Sandri

Escola do Campo José Bonifácio

Braganey

Céu Azul

Professora: Maria Augusta Peregrino

Professora: Janete Secco Bedendo
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FS450
PW

FS500
PWU

FS533

PWU
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POWERCORE™ é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroSciences e Monsanto. POWERCORE™ é marca registrada da Monsanto LLC.
POWERCORE™ Ultra contém tecnologia licenciada da Dow AgroSciences, Monsanto e Syngenta. Agrisure® é marca registrada da Syngenta Group Company.

O HÍBRIDO CERTO
PARA A SUA REGIÃO
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CLIMA

Iapar lança aplicativo
de agrometeorologia
Estria bacteriana do milho, agricultura digital,
fruticultura e manejo do solo também são atrações
O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) lan-

com.br), de Maringá (PR), sobre o uso na agri-

ça no Show Rural Coopavel 2019 o IAPARClima, um

cultura de tecnologias como drones, internet

aplicativo para celulares que mostra em tempo real

das coisas, redes de satélites e inteligência

as condições agrometeorológicas das regiões produ-

artificial.

toras do Paraná. O IAPARClima faz a compilação de
dados obtidos em 22 estações meteorológicas do Iapar e em outras 38 do Simepar. Previsão do tempo,
chuva acumulada, situação da água no solo, temperatura e mapas climáticos são algumas funcionalidades da aplicação.
“Técnicos e produtores têm no bolso uma
ferramenta para decidir sobre o melhor momento de realizar operações agrícolas como
semeadura, aplicação de agrotóxicos e colheita, além de acompanhar as condições hídricas do solo”, informa o engenheiro agrícola
Pablo Ricardo Nitsche, pesquisador do Iapar.
O aplicativo foi desenvolvido em parceria com
o Simepar e está disponível para aparelhos
Android. Pode ser baixado gratuitamente no
Google Play.

Pesquisadores do Iapar ensinam a identificar a estria
bacteriana do milho

A versão para sistema operacional IOS ficará pronta ao longo de 2019. Também estão

Fruticultura e milho

previstas novas funcionalidades, como aviso

São mostradas praticamente todas as cultiva-

de geadas para a cafeicultura e horas de frio

res de frutas cítricas indicadas para o Paraná, além

e alerta fitossanitário para pomares de maçã.

de informações sobre o huanglongbing (HLB), ou
greening, doença que causa sérios prejuízos aos
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Agricultura Digital

produtores. Outra atração é o modelo de produção

O Sigma (Sistema para Gestão de Máqui-

de maracujá em áreas onde ocorre o vírus do endu-

nas Agrícolas), plataforma desenvolvida pelo

recimento dos frutos, que atinge os principais polos

Iapar e a empresa Agropixel, de Londrina (PR),

de produção do Estado.

permite registrar atividades de máquinas e

Maçã e ameixa são outras opções propostas pelo

implementos e organizar informações sobre

Iapar, que apresenta as macieiras Eva e Julieta e as

o custo de cada operação. Está disponível gra-

ameixeiras Reubennel, FLA-3 e FLA-8, em avaliação

tuitamente em www.sigma.agropixel.com.br.

na região Oeste. Para interessados em produzir uva,

Veja também os resultados das pesquisas

o Iapar mostra a cultivar Isabel e demonstra três

do Iapar com a startup FarmGO (www.farmgo.

técnicas para condução – a espaldeira tradicional,

REVISTA SHOW RURAL C O OPAVEL
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espaldeira duplo descendente e o método da dupla
cortina de gênova, ou GDC.

Já o milho variedade IPR 164 é uma proposta

CLIMA

para a formação de lavouras com baixo uso de tecno-

A técnica da espaldeira também é utilizada na

logia ou para plantios de risco, quando as condições

exploração da amora-preta. As cultivares Brazos,

climáticas não permitem aproveitar todo o poten-

Comanche e Tupy também serão mostradas no 31º

cial genético dos híbridos. Tem boas características

Show Rural Coopavel.

agronômicas e pode ser utilizado nas duas safras.
É moderadamente resistente às principais doenças

Milho

da cultura, tem boa tolerância ao acamamento e ao

O destaque dessa unidade demonstrativa é a

quebramento e produz espigas de excelente empa-

estria bacteriana, doença observada pela primeira

lhamento. O baixo custo de sementes é uma vanta-

vez no Paraná em 2018 e que vem causando grande

gem adicional.

preocupação ao setor produtivo. Os pesquisadores
ensinam a identificar sintomas da doença, modos de

Feijão

disseminação da bactéria, níveis de dano e medidas

Materiais desenvolvidos para atender todos os

de prevenção e controle.

elos da cadeia produtiva – eficiência agronômica no

Também são apresentadas duas cultivares – IPR

campo, grãos de bom aspecto para o comércio, bom

127 é um híbrido simples desenvolvido para pro-

caldo e alto percentual de grãos inteiros no cozimen-

dutores interessados no mercado de canjica, fubá,

to e alto teor de proteína para o consumidor final. IPR

amido e farinha. Indicada para plantio nas duas

Bem-te-vi, IPR Campos Gerais, IPR Curió, IPR Sabiá,

safras, a cultivar tem ciclo precoce e boa tolerância

IPR Urutau e IPR Celeiro são os destaques deste ano

ao acamamento e ao quebramento. Os grãos, do

no Show Rural.

tipo duro, são os preferidos do segmento e também
muito valorizados pelo alto rendimento na indústria.

Boas práticas de manejo e conservação do solo e da água

Conservação de solos
Troque uma ideia com os pesquisadores sobre
terraços, rotação de culturas, plantas de cobertura,
No Show Rural, cultivares de citros indicadas para o Paraná

plantio direto e outras tecnologias conservacionistas
promovidas pelo Prosolo (Programa Integrado de
Conservação de solo e Água no Paraná).
Agroecologia
Outra novidade este ano é a comercialização de
produtos orgânicos certificados. Conheça uma propriedade agrícola conduzida segundo os princípios
agroecológicos, que inclui as plantas alimentícias
não convencionais (as Pancs), frutas, hortaliças ervas medicinais, sistema agroflorestal e silvipastoril.

Maçã: cultivares para regiões de inverno ameno
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Também são mostradas espécies alternativas para a
produção animal, como girassol, rami e gliricídia. ■
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INVESTIMENTOS

Parque se renova
para bem recepcionar
A cada nova edição, área que recebe o evento conta com
melhorias para oferecer ainda mais conforto e comodidade aos visitantes

Jardins e áreas de descanso valorizam o parque de 720 mil metros quadrados

Diversos novos investimentos foram feitos na área que anualmente recebe o Show
Rural Coopavel. Quem visitar a 31ª edição
perceberá as mudanças. Entre elas estão a
construção de um novo portal de acesso à
área de estacionamento, novos currais no
setor da pecuária, ampliação da estrutura
de banheiros, incorporação de uma nova

Novos currais ampliam a capacidade
de recepção de animais durante o evento

área ao estacionamento e um novo projeto
de ajardinamento.

Agora são 14 conjuntos de
banheiros à disposição dos visitantes

O novo portal vai ajudar a organizar
o acesso de veículos ao estacionamento
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Nova área foi incorporada
ao estacionamento. De 12 mil, agora
capacidade total é para 14 mil automóveis e utilitários
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Sabe de onde
vem 85% da
energia que move
o Show Rural?

Sol é energia que se renova para a vida,
a cada dia. O mesmo sol que faz crescer sua
lavoura já rende 85%* da energia que movimenta
o Show Rural.

Foto meramente ilustrativa.

Com a tecnologia e experiência dos
profissionais da BioWatts, o Show Rural instalou
a maior usina de geração de energia solar para
o agronegócio do Paraná. Um exemplo prático
de negócio rentável, com respeito à natureza
e às gerações futuras.

VISITE NOSSO ESTANDE
e perceba as razões pelas quais a BioWatts
foi selecionada pelo Show Rural como a mais
eficiente e segura opção de investimento
em energia solar.
* Em 12 meses de operações, o Sistema BioWatts de energia solar
fotovoltaica instalado no Show Rural, gerou 224.204,36 kWh,
o equivalente a 85% do consumo mensal de todo o Parque Tecnológico.

Energia que renova a vida no campo.
F EVE R E I RO / 2 019
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www.biowatts.com.br
45 3037 4580

DADOS

Os números
de um evento inspirador
Alguns números dos mais de 30 anos
de Show Rural Coopavel, e também específicos da 31ª edição, facilitam a compreensão do que é uma das maiores, mais

5,8 mil
experimentos são apresentados na 31ª edição

+ de 300%

conhecidas e mais importantes mostras

de aumento na produtividade de cultu-

de tecnologias e inovações para o campo

ras como soja e milho, em 30 anos de realiza-

do mundo. Saiba mais a seguir:

ção, essa é uma das contribuições do Show

1989
• 1ª edição do Show Rural Coopavel
• 15 expositores
• 110 visitantes

2018
• 30ª edição do Show Rural Coopavel

Rural Coopavel

14 mil
veículos/dia é a capacidade de recepção
do estacionamento, gratuitamente

110 toneladas
de resíduos são geradas a cada nova

• 530 expositores

edição, 70% disso é reciclável; outros 20%

• 265.350 visitantes

viram adubo e fontes de energia

2019
• 31ª edição do Show Rural Coopavel

400 animais
de 16 raças estão inscritos na área pecuária

• 520 expositores
• 250 mil visitantes (expectativa de público)
Em 30 edições, o Show Rural Coopavel
recebeu 3,6 milhões de visitantes
Em suas 31 edições, o evento chega a
7,7 mil expositores

720 mil
metros quadrados é o tamanho da
área que abriga o Show Rural Coopavel

4 mil pessoas
trabalham nos 5 dias que são o auge do evento

350 mil
mudas de flores dão colorido especial aos
canteiros do parque
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AF

Portfólio Feijão
Uma solução, múltiplos
benefícios* para o feijão.

Quando a solução é BASF, a proteção contra as principais
plantas daninhas, pragas e doenças do seu feijão é excelente.

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

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente
as embalagens e os 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: Standak® Top nº 01209, Basagran® 600 nº 0594, Heat® nº 01013,
Finale® nº 000691, Amplo® nº 0508, Comet® nº 8801, Orkestra® SC
nº 08813, Opera® Ultra nº 9310, SpotTM SC nº 0516 e Pirate® nº 5898.
*Mais qualidade, produtividade e rentabilidade – Benefícios AgCelence®.

AF_22997_003_An. BASF Feijao Rev.Coopavel_21x27.5cm.indd 1

21/11/18 11:40

O agronegócio brasileiro é grandioso, pois grandioso é o trabalho que
você produtor empenha ao cultivar o que há de melhor nestas terras.
A Sancor Seguros protege você e sua família, além dos seus cultivos,
equipamentos e maquinários. Assim, você poderá se dedicar com
tranquilidade ao que mais interessa: produzir.

Edifício New Tower Plaza - Torre II - Av. Duque de Caxias, 882 - Zona 1 - CEP 87013-180 - Maringá - PR

@SancorSegurosBrasil

@sancorsegurosbr

@/sancorsegurosbrasil

SAN
SANCOR
SEGUROS - CNPJ 17.643.407/0001-30. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br por meio de seu
número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. Processo SUSEP nº: Multirrisco do Agro 15414.900040/2013-91 | Granizo Sem FESR 15414.900039/2013-67 | Vida Do Produtor Rural - Taxa Média 15414.900056/2013-02 | Vida Do Produtor Rural Faixa Etária 15414.900257/2013-00 |
Pen
Penhor
Rural 15414.900667/2016-95 | Benfeitorias e Produtos Agropecuários 15414.900241/2016-31 | Agrícola Sem FESR - 15414.900040/2013-91 | Florestas Sem FESR - 15414.900041/2013-36

