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EQUIPE QUE VENCEU O
HACKATHON VAI CONHECER
O BERÇO DE EMPRESAS
INOVADORAS

do Show Rural Coopavel entra para a história
como a maior e a melhor já realizada em três
décadas de evento. A principal atração foi o Show
Rural Digital, que trouxe a Cascavel o melhor
de 116 empresas de inovação que transformam
a maneira como as pessoas vivem e como as
empresas produzem e se relacionam
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novas estruturas
gigante em reconhecimento

EDUCAÇÃO
DO FUTURO
Estamos em expansão! Na constante
busca pela evolução da qualidade do
ensino e novas experiências de estudo, o
Centro Universitário de Cascavel - Univel
inicia uma nova fase com a construção
de três grandes obras: Centro Tecnológico, o Hospital Veterinário e o Centro
Poliesportivo.

Sendo um verdadeiro convite a educação, as obras foram projetadas com
princípios sustentáveis, e contam com
instalações modernas para o ensino
aliado a tecnologia de ponta, além de
uma arquitetura contemporânea e
impactante.

Transformar a vida das pessoas por
meio da educação é o propósito da
Univel. Vem ser gigante!

3036 3636

|

www.univel.br

SIGA @UNIVELOFICIAL
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PALAVRA DO PRESIDENTE

QUANDO O EU
DÁ LUGAR AO NÓS
NÃO É SEGREDO NENHUM QUE O PLANEJAMENTO, O TALENTO
E A DEDICAÇÃO ENERGIZADOS NA COOPERATIVA FORMAM A
CULTURA QUE ALICERÇA ESSE GRANDE EVENTO, DE RENOME
E RESPEITADO EM TODO O PLANETA.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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Ninguém vence a guerra sozinho. Historicamente no Show Rural Coopavel,
talento e dedicação formam a estrutura central do evento. Ideias, inovações
e empenho de todos os envolvidos impulsionam o evento. O sentimento é de
enorme gratidão a todos que, de uma
forma ou outra, contribuem para o sucesso dessa que é uma das maiores realizações do mundo em disseminação
de conhecimentos para a agropecuária.
A sociedade paranaense e brasileira
tem grande admiração pelo Show Rural

Coopavel. Todos afirmam que as pessoas
que nele trabalham usam suas expertises para proporcionar impressionante
organização, mantida e aperfeiçoada
ao longo do tempo. Algumas pessoas
que já tiveram a oportunidade de participar dos maiores eventos mundiais do
setor afirmaram que o Show Rural Coopavel é o mais organizado do mundo.
Não é segredo nenhum que o planejamento, o talento e a dedicação energizados na cooperativa formam a cultura
que alicerça esse grande evento, de re-

nome e respeitado em todo o planeta. É
impressionante a dedicação dos coordenadores e a vontade com que os colaboradores desempenham as suas funções.
E isso ocorre muito antes da abertura
oficial, porque um evento dessa dimensão precisa de praticamente um ano
inteiro para ser preparado. O ritmo de
trabalho é intenso e aumenta à medida
que a data da nova edição se aproxima.

“O Show Rural Coopavel, que
começou como um modesto dia
de campo, transformou-se em
uma referência para o mundo”

No Show Rural Coopavel, o trabalho
é focado e ninguém faz diferenciação de
cargo ou hierarquia. Todos estão inspirados a trabalhar juntos e em equipe. No
evento deste ano, o maior de todos os tempos, em algum momento cada colaborador foi chamado para ajudar a atender
os 288.802 visitantes que passaram pelo
parque, cultivando sempre as virtudes
da disciplina, do respeito e da dedicação.
O sucesso do evento representa a
união de toda a equipe, a seriedade colocada em cada decisão, atitude e tarefa
necessária para que o evento acontecesse segundo a expectativa alimentada
em torno dele. Todos dão vazão ao sentimento que deu voz ao slogan da 31ª
edição, do eu dando lugar ao nós. Essa é
a teoria verdadeira do trabalho em equipe, que tanto engrandecem as instituições e as sociedades que a empregam.
Não temos como contar o número de elogios que os 288.802 visitantes

e os 520 expositores deixaram a todos
que fizeram o 31º Show Rural Coopavel acontecer e ser um grande sucesso. Esse entusiasmo compartilhado
faz com que todos os envolvidos alimentem a certeza de que as próximas
edições serão igualmente relevantes e
importantes para o produtor rural e a
todos que bebem dos conhecimentos
lá apresentados e compartilhados com
tanto carinho, zelo e profissionalismo.
O Show Rural Coopavel, que começou como um modesto dia de campo,
transformou-se em uma referência para
o mundo não por acaso, mas devido à seriedade, sinceridade, amor e dedicação
conjugados por todos que dele fazem
parte. A exemplo do que move o cooperativismo, uma das maiores forças organizadas do mundo, o Show Rural Coopavel
é a clara representação da força transformadora do sonho e da vontade de realizar.
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O QUE SIGNIFICA

SER SANTO
Um grande dom do Concílio Vaticano II foi ter recuperado uma visão de
igreja fundada na comunhão e ter voltado a entender também o princípio da
autoridade e da hierarquia em tal perspectiva. Isso nos ajudou a compreender
melhor que, enquanto batizados, todos
os cristãos têm igual dignidade diante
do Senhor e são irmanados pela mesma
vocação, que é a santidade.
Agora, interroguemo-nos: em que
consiste essa vocação universal a sermos santos? E como a podemos realizar? Antes de tudo, devemos ter bem
presente que a santidade não é algo que
nos propomos sozinhos, que nós obtemos com as nossas qualidades e capacidades. A santidade é um dom, é a dádiva
que o Senhor Jesus nos oferece quando
nos toma consigo e nos reveste de Si
mesmo, tornando-nos como Ele é.
Na Carta aos Efésios, o apóstolo
Paulo afirma que “Cristo amou a igreja
e se entregou por ela para a santificar”.
Eis que, verdadeiramente, a santidade é
o rosto mais bonito da igreja, o aspecto
mais belo: é redescobrir-se em comunhão com Deus, na plenitude da sua
vida e do seu amor. Então, compreende-se que a santidade não é uma prerroga6
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tiva só de alguns: é um dom oferecido a
todos, sem excluir ninguém, e por isso
constitui o cunho distintivo de cada
cristão.
Tudo isso nos leva a compreender
que, para ser santo, não é preciso ser
bispo, sacerdote ou religioso: não, todos
somos chamados a ser santos. Muitas
vezes, somos tentados a pensar que a
santidade só está reservada àqueles
que têm a possibilidade de se desapegar
dos afazeres normais para se dedicar
exclusivamente à oração. Mas não é assim. Alguns pensam que a santidade é
fechar os olhos e fazer cara de santinho.
Não, a santidade não é isso.
A santidade é algo maior, mais profundo, que Deus nos dá. Aliás, somos
chamados a tornar-nos santos precisamente vivendo com amor e oferecendo
o testemunho cristão nas ocupações diárias. E cada qual nas condições e situação de vida em que se encontra. Mas tu
és consagrado, consagrada? Sê santo vivendo com alegria a tua entrega e o teu
ministério. És casado? Sê santo amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És
batizado solteiro? Sê santo cumprindo
com honestidade e competência o teu

trabalho e oferecendo o teu tempo ao
serviço dos irmãos. “Mas padre, trabalho numa fábrica; trabalho como contabilista, sempre com os números, ali
não se pode ser santo...”. “Sim, pode! Podes ser santo lá onde trabalhas. É Deus
quem te concede a graça de ser santo,
comunicando-se a ti”. Sempre, em cada
lugar, é possível ser santo, abrir-se a
essa graça que age dentro de nós e nos
leva à santidade.
És pai, avô? Sê santo, ensinando
com paixão aos filhos ou aos netos a
conhecer e a seguir Jesus. E é necessária tanta paciência para isso, para ser
um bom pai, um bom avô, uma boa mãe,

uma boa avó; é necessária tanta paciência e é nessa paciência que chega a
santidade: exercendo a paciência. És catequista, educador, voluntário? Sê santo tornando-te sinal visível do amor de
Deus e da sua presença ao nosso lado.
Eis: cada condição de vida leva à santidade, sempre.
Em casa, na rua, no trabalho, na
igreja, naquele momento e na tua condição de vida foi aberto o caminho rumo à
santidade. Não desanimeis de percorrer
essa senda. É precisamente Deus quem
nos dá a graça. O Senhor só pede isto:
que permaneçamos em comunhão com
Ele e ao serviço dos irmãos.
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TUDO FICA MAIS
FÁCIL QUANDO A
GENTE COOPERA

João Ramiro tem 88 anos e se diz orgulhoso
de participar da fundação e da história da Coopavel

Embora muito diferente da Cascavel
de hoje, a vila que viraria a capital do
Oeste do Paraná tinha lá o seu charme
na década de 1950. “Lembro de um povoado com alguns casarões de madeira.
De ruas de terra batida, sem energia elétrica e praticamente sem nenhum conforto”. É assim que João Ramiro da Silva descreve a cidade que escolheu para
morar e constituir família.
“Aos 24 anos e cheio de sonhos, dificuldade é um apenas um trampolim
para o sucesso”, diz João Ramiro, que,
um pouco mais tarde, em dezembro
de 1970 seria um dos 42 fundadores da
Coopavel. Natural de Lages (Santa Catarina), ele foi o primeiro dos filhos de
um casal de agricultores a se aventurar
atrás do objetivo de prosperar e de dar
uma vida digna para a esposa e as sete
crianças que viriam. “Era recém-casado
quando cheguei a Cascavel e cultivava
enorme otimismo quanto ao futuro da
cidade e da região”.
Seu João estava certo. De uma encruzilhada que dependia dos ciclos de
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extração da erva-mate e depois da madeira, o município de terra fértil seria
a nova fronteira agrícola para descendentes de alemães e italianos que primeiramente se abrigaram no interior
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. “Além da Coopavel, tenho enorme
orgulho de ter participado da fundação
de uma empresa que faz história em
Cascavel, a Comil (do ramo de silos e secadores) e do Sindicato Rural”.
Com a indústria em ritmo ascendente e em processo de consolidação,
João Ramiro decidiu se entregar à agricultura de escala, que dava seus primeiros passos no fim da década de 1960.
Apesar de as condições de produção
ser bem diferentes das atuais, as safras
eram cada vez maiores. Mas havia um
problema. O mercado era dominado
por multinacionais que pagavam o que
queriam e como queriam. “A exploração
dos agricultores era muito forte e só
havia um caminho para a atividade dar
certo, cooperar”, lembra o sócio-fundador da Coopavel.

Mesmo com a ideia de criar uma cooperativa fixa na cabeça, as dificuldades
eram enormes. “Por desconhecimento e
desconfiança, alguns agricultores atrapalhavam mais do que ajudavam. Então, para mostrar para as pessoas que o
projeto seria bom para o município, os
primeiros sócios tinham por atribuição
divulgar a Coopavel e filiar mais pessoas. À medida que os primeiros resultados aconteciam, e eles não demoraram a
aparecer, as coisas ficavam mais fáceis”.
Um dos resultados mais aguardados
era melhorar gradativamente o valor
pago pela produção tirada do campo.

“Os produtores rurais
têm a nobre missão de
alimentar o mundo e toda
evolução é muito bemvinda e necessária”

“As somas cada vez maiores aliadas
à ausência de atravessadores era o argumento que precisávamos para fazer
o projeto deslanchar. E foi o que aconteceu”, lembra João Ramiro. Aos poucos,
outras das características do empreendimento passaram a ser conhecidos. “A
Coopavel não atua apenas pelo lucro.
Claro que os bons resultados eram e
são fundamentais, entretanto o aspecto
social da cooperativa, com a geração de
empregos ou distribuição de renda, passou a interessar um número crescente
de produtores, que também queriam se
filiar e fazer parte dessa mudança”.

AGIR PELO OUTRO
“Sim, houve períodos de crise, porém a maturidade e
a coragem em agir assentaram a Coopavel em pilares
sólidos”
Seu João acompanha com atenção os passos da Coopavel
em seus quase 50 anos de trajetória. A dedicação, o empenho
e a capacidade de suas sucessivas diretorias fizeram a cooperativa crescer e a tornaram um monumento de credibilidade
e solidez. “Sim, houve períodos de crise, porém a maturidade
e a coragem em agir assentaram a Coopavel em pilares firmes”,
diz o cooperado, que afirma se orgulhar em pertencer a uma
empresa com um histórico de tão bons serviços prestados às
comunidades de Cascavel e do Oeste do Paraná.
A Coopavel e as outras similares que surgiram na década
de 1970 ensinaram a região a entender e a praticar os princípios da cooperação. João Ramiro atribui a esse movimento o
fortalecimento e o sucesso de minis e pequenas propriedades
rurais. “Com assistência de qualidade, acompanhamento técnico e garantia de compra, os produtores passaram a trabalhar
com mais tranquilidade e entenderam que a agricultura poderia sim ser um negócio rentável do qual poderiam dar uma vida
segura e confortável para as suas famílias.
Os cooperados têm na Coopavel um grande parceiro, leal
e que está ao lado de cada um deles tanto em épocas difíceis
como também de bonança. “Cooperando e agindo em favor do
outro, tudo fica mais fácil”, de acordo com João Ramiro. Buscar
e disseminar tecnologias e novos conhecimentos é outro aspecto comum à Coopavel que o fundador hoje com 88 anos destaca:
“Os produtores rurais têm a nobre missão de alimentar o mundo e toda evolução é muito bem-vinda e necessária”.
O mesmo otimismo que seu João deposita na cooperativa
desde o início da década de 1970 empenha no Brasil que, conforme ele, passa a seguir por um caminho de renovação, de esperança, de respeito e de prosperidade a todos.
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Solenidade reuniu
diretores e colaboradores
do Banco do Brasil

PARCERIA ACELERA
ATENDIMENTO A COOPERADOS

B

anco do Brasil e Coopavel confirmaram, durante o 31º Show Rural,
parceria que dá mais celeridade
no atendimento a cooperados. O termo
de cooperação foi assinado em solenidade com a presença do presidente e do
vice da Coopavel, Dilvo Grolli e Jeomar
Trivilin, e de diretores do Banco do Brasil, entre eles o vice-presidente de Agronegócio, Ivandré Montiel.
O termo traz vantagens aos cooperados, principalmente no que se refere
a ter previsão de quando o seu recurso
para custeio ou investimento vai ser
liberado. O processo envolve mais recursos de automatização permitindo ao
cliente, depois do acolhimento da proposta na cooperativa, acompanhar os
passos e o estágio da operação no banco, digitalmente. Há uma interlocução
de forma mais direta, observa Ivandré.
A conclusão de todos os procedimentos comuns a esse tipo de operação

10

REVISTA COOPAVEL

(custeio e investimento) será, da entrada à
finalização, realizada em três dias úteis.
É, segundo o vice-presidente de Agronegócio do Banco do Brasil, uma substancial redução de tempo aos sócios
da cooperativa. A parceria do termo de
cooperação, também conhecido por correspondente bancário, já está em vigência
e seu prazo de validade é por tempo indeterminado.
Para ter acesso aos recursos do Banco do Brasil e participar das condições
previstas na parceria com a Coopavel,
o cooperado terá de ser correntista da
instituição. Com isso, ele poderá solicitar
linhas de investimento, comercialização e seguro agrícola. O presidente da
cooperativa que organiza o Show Rural,
Dilvo Grolli, afirma que convênios como
esse fazem bem e contribuem para valorizar ainda mais os agricultores adeptos da metodologia de sustentação do
cooperativismo agrícola.

CHEGOU O MOMENTO
DE COLHER EXCELENTES RESULTADOS,
DE BATER SEU RECORDE EM PRODUTIVIDADE,
DE CONTAR COM A VERDADEIRA AXIAL-FLOW.

RESERVA DE POTÊNCIA

55 %

versus o principal
concorrente

AXIAL SÓ EXISTE UMA. CASE IH.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

25%

CAPACIDADE DE COLHEITA

10%

t/hora

concorrente

ÁREA DE PENEIRAS

42 %

área (m²)

concorrente

NOVO ROTOR SMALL TUBE

26 %

volume útil para
debulha e separação

MODELOS DA SÉRIE 130:
4130 • 5130 • 6130 • 7130

PROCURE SEU CONCESSIONÁRIO.

AXIAL SÓ EXISTE UMA. CASE IH.
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CONVERSÃO ALIMENTAR
O FOCO DO MOMENTO

DIOGO MENDEL
DE SOUZA
Médico Veterinário
Ângela, Carlos, José
e Guilherme de Ávila

A conversão alimentar é uma medida de produtividade animal definida
pelo consumo total de ração dividido
pelo peso médio das aves. Ela é a maior
influência no custo de produção. Alguns fatores podem afetar diretamente
a conversão alimentar, como: ventilação do aviário, temperatura e umidade
relativa do ar, qualidade de água e ração
e aspecto sanitário do lote, além das
boas práticas de manejo.
José Claudimir Wagner, 47, está há
dez anos no ramo avícola e é funcionário de um dos núcleos do produtor Celso Ávila e Sueli de Ávila. Ele é responsável por uma das melhores conversões
do mês de janeiro de 2019. Seu José, que
trabalha juntamente com a família, comenta que para ter bons resultados pre-
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cisa de pré-aquecimento de no mínimo
24 a 48 horas antes do alojamento, além
de regulagem de comedouros e bebedouros. “A programação de painel deve ser
ajustada de forma correta, de acordo
com a idade da matriz e a necessidade
dos pintinhos. E deve-se seguir sempre
as orientações técnicas”, comenta. “É preciso fazer um manejo adequado para o
pintinho sair bem no começo, para que
chegue no fim e dê bons resultados”.
No decorrer do lote também há alguns pontos de atenção, como disponibilidade de água e ração, e boa ambiência. “Sempre dou início ao lote com
cloro na água, nunca deixando faltar.
Conforme o frango for crescendo, aumentamos a dosagem e trabalhamos
com altura e vazão de água, mantendo

um bom nível para o macho e a fêmea”,
orienta ele a respeito de qualidade e
quantidade de água servida ao lote. Sobre o fornecimento de ração, o funcionário comenta: “Procuro sempre deixar
uma altura adequada, regulando os pratos de uma maneira que evite o máximo
possível o desperdício de ração”.
Para manter uma boa ambiência, é
fundamental avaliar constantemente
a qualidade do ar e o comportamento das aves. No quesito aquecimento,
José salienta que não tem como dizer
uma idade certa, porque varia muito de
acordo com o clima. “Se tiver frio, precisa aquecer as aves nem que seja até os
30 dias”. Para realizar todo esse trabalho, a família divide as tarefas de modo
que nenhum dos membros fique sobrecarregado e nenhum dos aviários fique
sem assistência. Carlos, dona Ângela,
cunhado e netos estão unidos no interesse comum que é o desenvolvimento
das aves do plantel.
O gerenciamento e a gestão da propriedade é realizada pelo filho do senhor Celso e da esposa Sueli de Ávila,
Guilherme de Ávila, 35 anos, que desde
a juventude acompanha o pai nas atividades agropecuária e avícola. A propriedade possui dois núcleos de quatro
aviários cada, no sistema dark house.
“Como temos duas famílias responsáveis pelos trabalhos nos aviários, precisávamos de alguém para coordenar e
dar suporte no dia a dia para um bom
desempenho das atividades”, diz Guilherme, o responsável pela gestão da
parte avícola da propriedade.
Há pouco mais de uma década, a família Ávila iniciou a atividade com dois
aviários e posteriormente mais dois.
“Quando a atividade se tornou rentá-

vel, decidimos construir mais quatro
galpões, todos dark house”. Os dois núcleos estão situados no município de
Corbélia e os mais recentes apresentam
alto investimento tecnológico. “Temos
como objetivo alcançar média de resultados satisfatórios e entendemos que
isso ocorrerá já que nos próximos lotes”.
José comenta que os aviários dark
house proporcionam um lote com
maior conforto térmico, menor estresse devido à dimerização da luz, menor
índice de dermatose, celulite e arranhadura, um controle eficiente de temperatura e umidade. A atualização constante dos conhecimentos de manejo, o
acompanhamento e a orientação técnica são indispensáveis para a obtenção
de resultados de excelência.
Graças à avicultura, seu José conseguiu dar uma qualidade de vida melhor
à família. Ele garante que deseja permanecer nessa atividade até se aposentar.
Por fim, nos deixa o seguinte conselho:
“Eu trabalho para o frango, não com o
frango. Tudo para que ele se sinta em
um ambiente que possa suprir suas necessidades e trazer bons resultados”.

Ângela, Guilherme
de Ávila, Diogo (extensionista), José
(no colo de Luís) e
Carlos
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A MAIOR E MELHOR
EDIÇÃO JÁ REALIZADA
PÚBLICO FOI 15% MAIOR QUE A ESTIMATIVA E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MAIS DE 30% ACIMA
DA EXPECTATIVA INICIAL DOS ORGANIZADORES

Dilvo (no centro) e
autoridades em
coletiva à imprensa
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A 31ª edição do Show Rural Coopavel
entra para a história como a melhor e a
maior já realizada. “Isso demonstra a capacidade de superação e a capacidade de
fazer ainda melhor quando todos estão
unidos por um ideal comum”, diz o diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.
O 31º Show Rural Coopavel recebeu em
cinco dias 288.802 visitantes e a movimentação financeira alcançou R$ 2,2 bilhões.
As projeções iniciais mais conservadoras eram de público de 250 mil pessoas
e de vendas entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões. Dilvo considera que os resultados
obtidos representam o bom momento
brasileiro, de retomada da confiança no
governo e no futuro do País.

Empresários, produtores rurais e empreendedores precisam de segurança
jurídica, de crédito a taxas e a condições
justas e de estabilidade. “Esse é o cenário
ideal para que projetos e investimentos aconteçam e gerem oportunidades.
O País caminha para um momento em
que esses fatores estarão associados,
superando a crise e inserindo a economia e os brasileiros em um novo ciclo
de prosperidade”, aponta Dilvo Grolli.
Ele agradece a todos que trabalharam e
doaram seu tempo e talento para fazer
do Show Rural Coopavel novamente um
grande sucesso.

NA ERA
DIGITAL
O Show Rural Digital foi a sensação da
31ª edição. O primeiro grande desafio do
evento foi convencer empresas e empreendedores de que ele seria um sucesso já
em sua primeira realização. E alguns números dão a dimensão do êxito obtido: a
expectativa era de reunir 20 empresas e
116 acabaram se inscrevendo.
O mundo digital mostrou a sua força
mais uma vez e passa a ser um aspecto
fundamental e estratégico das próximas
edições do Show Rural Coopavel, garante Dilvo Grolli. “Reconheço e parabenizo
o talento, a determinação e a capacidade
de trabalho da equipe de colaboradores
da cooperativa que abraçou o projeto.
São profissionais altamente qualificados
dos quais muito nos orgulhamos”, afirma
o presidente.
O Show Rural Digital trouxe a Cascavel algumas das maiores empresas
de tecnologia e inovação do mundo,
responsáveis por arquitetar mudanças profundas e que afetam a todos.
Entre elas, estiveram no evento Micro-

Autoridades visitam espaço de 2,8 mil metros
quadrados que abrigou o Show Rural Digital

soft, IBM, HPE, Coca Cola, Cisco, Totvs,
Huawei, Senior, Banco do Brasil, empresas locais de grande renome e muitas outras.

AGRADECIMENTO
“Obrigado a todos, indistintamente.
Vocês ajudaram a escrever um capítulo
fabuloso do Show Rural Digital”, pontua Dilvo. Além de hackathon, o evento
contou com expositores, com fórum de
TI organizado pela Ocepar, com carreta de negócios do Sebrae e com muitas
outras atividades e atrações. “Estamos
muito satisfeitos. Obrigado a todos que
tornaram esse grande projeto possível”,
ressalta o coordenador do SRD, José Rodrigues da Costa Neto.

O Show Rural Digital recebeu
CEOs e nomes importantes
ligados à revolução tecnológica

Parceiros contribuíram para o
sucesso da primeira edição do SRD
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À HISTÓRIA

O 32º EVENTO JÁ TEM
DATA PARA OCORRER,
SERÁ DE 3 A 7 DE
FEVEREIRO DE 2020
31º EDIÇÃO

2019

CONFIE NAS SOLUÇÕES
CERTAS PARA A SUA SAFRA.
O CALCÁRIO DE CONCHAS É UM CORRETIVO DE
ACIDEZ DE ORIGEM ORGÂNICA, PRODUZIDO
ATRAVÉS DE CONCHAS MARINHAS.
PROMOVE A CORREÇÃO IMEDIATA E FORNECE
CÁLCIO PRONTAMENTE SOLÚVEL PARA AS PLANTAS.
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RATINHO NO SRC

A CAPITAL DA PRODUÇÃO
E DOS PARANAENSES
Pela primeira vez em seus 31 anos de
realização, o Show Rural Coopavel abrigou, por dois dias, toda a cúpula executiva do Governo do Estado. Por força de
decreto, o governador Ratinho Júnior
transferiu a capital de Curitiba para
Cascavel em um gesto de valorização da
cidade, da região e de um dos três maiores eventos do mundo em transmissão
de novos conhecimentos para o produtor rural.
Em coletiva à imprensa, Ratinho Júnior afirmou que o Show Rural Coopavel é referência em organização e inovação. Ao mesmo tempo em que aproxima
o agricultor do que há de novidade em
tecnologias e pesquisas, o evento é também um indutor do turismo, segmento
que o seu governo passa a estimular. Sobre a primeira descentralização de sua

Recepção ao governador
Ratinho e comitiva. Governo
despachou por dois dias do
Show Rural Coopavel

gestão (Ratinho assumiu como governador em 1º de janeiro último), o governador
afirmou que esse era o primeiro teste de
uma medida que pretende intensificar.
A interiorização traz inúmeras vantagens, entre elas facilitar o diálogo,
permitir ouvir as bases, planejar e acelerar soluções às mais diversas reivindicações. “Estou muito animado com os
primeiros resultados e essa se mostra,
verdadeiramente, uma ferramenta de
integração importante”, afirmou o governador. Durante coletiva e em evento
com diretores de entidades de Cascavel
e da região, Ratinho Júnior foi questionado sobre obras estruturais à região,
como o trevo Cataratas, duplicações, ferrovia e o corredor ferroviário bioceânico.
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“Gosto da ideia da estradaparque, apenas para veículos
leves. É difícil, mas sou parceiro,
se a região quiser, para tentar
uma saída”

Coletiva marcou início dos
trabalhos de Ratinho e de seus
secretários em Cascavel
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“Vamos dialogar sobre tudo isso e,
aos poucos, encontrar soluções”, garantiu o governador. Sobre o trecho da ferrovia na região Sul do Estado, ressaltou
a necessidade de ter liberação ambiental para então fazer o projeto executivo.
“Se conseguirmos isso, baixarei decreto
para execução de um novo trecho e facilitar a chegada dos produtos do Oeste ao
Porto de Paranaguá”.
O corredor bioceânico criará uma ligação pelo Pacífico aos produtos do Estado, alcançando um mercado consumidor

de três bilhões de pessoas. O governador
também foi perguntado sobre o pedágio.
Ele vai criar um comitê de concessões
para tratar das atuais e de novas. Algumas coisas já estão claras, afirmou Ratinho, como a redução do valor da tarifa em 50% em relação ao que é cobrado
hoje. Ele também foi questionado sobre
a Estrada do Colono, que considera difícil de ser reativada. “Gosto da ideia da
estrada-parque, apenas para veículos
leves. É difícil, mas sou parceiro, se a região quiser, para tentar uma saída”.
Outro assunto importante debatido
durante a visita do governador ao Show
Rural Coopavel foi sobre tornar o Paraná
área livre da febre aftosa sem vacinação,
procedimento que está bastante adiantado. “As resistências foram vencidas e
se quisermos fazer do Estado protagonista no mundo precisamos ter esse tipo
de certificação”, afirmou Ratinho Júnior.

RATINHO NO SRC

A GRANDE
OBRA DO
SÉCULO
A criação de um caminho ferroviário
bioceânico, um dos projetos em análise
pelo Governo do Paraná, caso concretizado vai reduzir em oito mil quilômetros
a distância de transporte de grãos, commodities e outros produtos do Estado
até os mercados da Ásia. Essa é uma das
características centrais de uma proposta que começa a ganhar corpo e simpatizantes entre autoridades, empresários e
líderes cooperativistas paranaenses.
O corredor ferroviário bioceânico
propõe ligar, por ferrovia, o Porto de Paranaguá a Antofagasta, no Chile, percurso que facilitará a chegada de produtos
brasileiros ao outro lado do mundo. Em
conversa com o presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, o governador Ratinho Júnior
e o vice-governador Darci Piana afirmaram que esse corredor poderá significar
muito para o futuro do Paraná e de países sul-americanos a ele integrados.
Dilvo é um dos entusiastas do projeto. Ele pediu a instalação de mapas
com o traçado do corredor ferroviário
em áreas estratégicas do parque que, no
início de fevereiro, recebeu o Show Rural
Coopavel. “Essa será a grande obra do
século, porque vai aproximar os produtos do Paraná de um mercado consumidor formado por três bilhões de pes-

soas”. Ao mesmo tempo que abrirá um
caminho pelo Oceano Pacífico, o projeto
unirá e fortalecerá a economia dos países sul-americanos.
Atualmente, o Oeste do Paraná exporta cinco milhões de toneladas de soja
via Porto de Paranaguá. O custo do frete rodoviário, por tonelada, é de R$ 150.
Com uma ferrovia bem estruturada, a redução de custos seria de R$ 60 por tonelada, significando R$ 300 milhões anualmente injetados na economia regional,
gerando empregos, oportunidades e
mais qualidade de vida. O porto, segundo Dilvo Grolli, precisa também ser fortalecido com as produções do Paraguai e
Mato Grosso do Sul.
Atualmente, sem uma ferrovia que
atenda a contento o oeste do Paraná e
seus ramais, o custo adicional com transporte, devido ao pedágio rodoviário, retira
R$ 300 milhões por ano do bolso do agricultor e da economia regional. Segundo
Darci Piana, além de fundamental, o corredor ferroviário bioceânico estimará a
implantação de novas indústrias no Estado, abrindo a chance de ocupação e renda
a muitas pessoas. “Com salário, elas vão
consumir e dar impulso à economia de
um dos principais entes da Federação”.

FERROVIA
BIOCEÂNICA
Dilvo, Ratinho e Piana
conversam sobre
importância do Projeto
do Corredor Bioceânico
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O COOPERATIVISMO COMO
FATOR DE UNIÃO E DE
REDUÇÃO DE DIFERENÇAS

A ministra da Agricultura foi
recepcionada pelo presidente
da Coopavel, Dilvo Grolli
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O cooperativismo, que tantas oportunidades e prosperidade gera nas regiões em que atua, é a chave para reduzir
diferenças no Brasil. Essa é uma das afirmações que a ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, fez durante visita ao 31º
Show Rural Coopavel. A ministra foi recepcionada pelo presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, pelo governador do Estado,
Ratinho Júnior, e pelo prefeito Leonaldo
Paranhos, entre outras autoridades.
Os princípios que regem o cooperativismo são disseminados em mais de
105 países, envolvem cerca de 1,5 bilhão
de pessoas e movimentam mais de R$
12 trilhões por ano no mundo. A cooperação é um instrumento forte para levar
informações, conhecimentos e elevar a
renda de produtores rurais, e consequentemente melhorar as condições de
vida de suas comunidades. “Queremos a
experiência de vocês para fazer do País
uma nação ainda mais justa, desenvol-

vida e feliz”, disse Tereza Cristina.
Dilvo Grolli aproveitou para informar que há 22 anos a Coopavel é parceira de uma cooperativa de Alagoas, a
Carpil, que traz produtores rurais para
conhecer novidades e divulgá-las em
regiões do Nordeste. A união e o fortalecimento de relações são determinantes
para que o Brasil possa vencer gargalos
logísticos e de infraestrutura, produzir
com mais competitividade e melhorar
resultados aos agricultores e à economia nacional.
A ministra citou a Agricultura 4.0
e as revoluções trazidas por ela. “Precisamos estar atentos e conectados, e
eventos como o Show Rural Coopavel
permitem aproximar esse conhecimento de quem trabalha e produz. É hora
de alcançarmos competitividade em
todas as cadeias e esse trabalho terá
total apoio da gestão do presidente Jair
Bolsonaro”. Tereza Cristina fez menção

a questões sociais e garantiu que o mais
importante é oferecer, no processo, o
respeito e a dignidade que todos merecem.

PREVIDÊNCIA
Tereza Cristina falou também sobre
reforma da Previdência e seus impactos na economia e nas contas públicas,
sobre parcerias com Estados Unidos e
China e da abertura e simplificação já
em curso para atrair investimentos em
grandes obras fundamentais para vencer antigos gargalos estruturais, dando
assim oportunidades para o Brasil reduzir custos de produção e consolidar
sua liderança como grande exportador
de alimentos. “Sem as reformas, o Brasil terá dificuldades em voltar a crescer”, diz a ministra.

Tereza Cristina visitou estandes e percorreu
áreas importantes do Show Rural Coopavel

LANÇAMENTO
DE TECNOLOGIAS
A ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, ao lado de autoridades e diretores da Embrapa, fez durante o Show
Rural Coopavel o lançamento de novas
tecnologias para o campo. Foram lançados o Fast-K, método de avaliação nutricional para soja, e a cultivar de feijão
BRS FP403.
O Fast-K é um método de avaliação
de potássio para a cultura da soja. O potássio (K) é o segundo nutriente mais
exigido pela cultura. Em média, a planta exporta 20 kg/ha de K2O para cada
tonelada de grãos produzidos. Quando

os produtores não reaplicam as quantidades de potássio compatíveis com as
exportadas pode haver redução da disponibilidade de K no solo. Para auxiliar
a tomada de decisão a campo, a Embrapa
desenvolveu o Fast-K um método rápido
para a avaliação do teor de K nas folhas de
soja, de fácil utilização e interpretação.
A proposta do Fast-K é melhorar o
manejo nutricional da soja a partir da
adoção da metodologia que utiliza um
medidor portátil para ler e interpretar
os resultados, dispensando a diagnose
tradicionalmente feita por técnicas la-

Ao lado do governador
Ratinho Júnior e outras
autoridades, Tereza Cristina
percorreu áreas da feira
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boratoriais. “Ao realizar o teste foliar no
campo, a assistência técnica ganha tempo
para tomar as decisões mais acertadas em
relação à correção da deficiência de potássio ainda na safra em curso, uma vez que o
potássio tem influência direta na produtividade”, destaca o pesquisador Adilson de
Oliveira Jr., da Embrapa Soja.
É uma cultivar com alto rendimento,
potencial de 4,7 mil quilos por hectare.
Apresenta ciclo normal de crescimento
(85-95 dias) e é recomendada para cul-

O COOPERATIVISMO
NO MUNDO

105
PAÍSES
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tivo em 19 estados brasileiros. A BRS
FP403 tem uma boa arquitetura de raízes 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.

1,5
BILHÃO DE COOPERADOS

R$ 12
TRILHÕES

EM GERAÇÃO DE RIQUEZAS POR ANO

HACKTHON

HACKATHON
Saiba quem venceu a maratona digital e quais foram os
desafios do Hackathon do Show Rural Digital Coopavel
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Autoridades e equipe da Avetop, que
ganhou viagem ao Vale do Silício, nos
Estados Unidos

A TECNOLOGIA A
SERVIÇO DO AGRO
Empregar sofisticados recursos da
tecnologia para encontrar soluções a problemas que desafiam o agronegócio. Essa
é a síntese do hackathon, maratona de
programação que foi a sensação do Show
Rural Digital. Dez equipes se inscreveram
para testar suas habilidades e apresentar
alternativas capazes de tornar aspectos de
tarefas e de setores da agropecuária ainda
mais eficientes, práticos e resolutivos.
O hackathon é formado por grupos interdisciplinares. São profissionais de áreas
diferentes que, diante do problema apresentado, compartilham conhecimentos e
experiências. Um dos pontos comuns entre
os inscritos é a paixão pelas novas tecnologias e seu forte impacto no cotidiano das
pessoas, das empresas e da sociedade.
A maratona de tecnologia é um dos ambientes mais eficientes para a gestação de
ideias que podem levar a negócios escalá-
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veis. É isso o que os integrantes da Avetop,
vencedora do hackathon do Show Rural
Digital da Coopavel, esperam que ocorra
com a solução campeã do desafio. A ideia
central é o uso de câmera e sensores para
indicar quando o silo do aviário precisa ser
recarregado.
Hoje o processo de verificação é manual e depende inteiramente do proprietário
ou do funcionário encarregado pelo setor
da avicultura da propriedade para que os silos sejam recarregados no momento certo.
Com a proposta desenvolvida pela Avetop,
sensores vão indicar o volume de ração e
quando o nível atingir o mínimo uma mensagem será disparada automaticamente à
cooperativa ou empresa, que então fará a
programação para a reposição da carga.
Os membros da equipe vencedora ganharam como prêmio viagem ao Vale do
Silício, no estado da Califórnia, nos Estados

Unidos. Eles vão conhecer o berço das maiores empresas
de tecnologia do mundo e que principalmente nos últimos
30 anos contribuem para redesenhar o jeito como as pessoas vivem, se comportam e consomem. “Foram 36 horas de
muito trabalho, de concentração total. Precisamos vencer o
sono, o cansaço e o friozinho da madrugada para seguir na
competição e conquistar esse prêmio”, afirma Luiz Fernando, um dos cinco integrantes da Avetop.
Equipes tiveram mentorias com
facilitadores e especialistas em hackathon

Uma arena foi especialmente montada
para a realização da maratona

ARENA BB
O segundo lugar do hackathon ficou com a Agrofamily,
que recebeu R$ 4 mil como premiação e em terceiro ficou
a QG Agro, que ganhou R$ 2 mil. A elaboração das soluções
ocorreu em uma arena especialmente montada e que teve
patrocínio do Banco do Brasil. Todo o percurso foi acompanhado e orientado por mentores e por profissionais conectados à era de disrupção que invade o mundo. “Quero, em
nome da Coopavel, agradecer a todos que, de uma forma
ou outra, contribuíram para que o hackathon e as outras
atividades do Show Rural Digital acontecessem”, diz o coordenador do SRD, José Rodrigues da Costa Neto.

PROTAGONISMO
Durante a premiação, o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli, destacou o trabalho
dos organizadores e dos parceiros em promover um evento tão dinâmico e interessante. Citando Ayrton Senna, que além de títulos
buscava fazer a diferença na Fórmula 1, Dilvo
disse que o Show Rural Digital fez o algo a
mais na 31ª edição do Show Rural. “Parabenizo a Coopavel e todos os participantes pelo
protagonismo”, afirmou o superintendente
do Banco do Brasil no Paraná, Marcelo Palhano.
Para o vice-presidente da Acic, Michel
Lopes, o Show Rural Digital marca um determinante novo capítulo no Show Rural Coopavel. “Acompanhei os trabalhos e fiquei

surpreso e impressionado com a qualidade
do que foi desenvolvido e apresentado”. Ele
agradeceu de forma especial a colaboração
do Acic Labs, aceleradora de tecnologia da
Associação Comercial e Industrial de Cascavel, que deu sua parcela de colaboração ao
hackathon.
O CEO da HPE, Ricardo Brognoli, lembrou
que desde 1939 a empresa que representa
ajuda a desenhar o Vale do Silício. Ricardo
citou sobre as mudanças trazidas pelas novas tecnologias e o que elas representam à
atualidade do mundo. “Foi maravilhoso ver o
que vocês fizeram aqui”, resumiu o diretor da
Itaipu/PTI, Nereu Procopiak.
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AS TRÊS FINALISTAS
Cada uma das dez equipes inscritas no hackathon contou com cinco integrantes. Elas foram formadas por designers,
programadores, agricultores filhos de cooperados da Coopavel e pessoas de áreas de negócio. Os integrantes das três
finalistas são os que seguem:

AVETOP

1º

Cleiton Júnior Boenke
Corbélia
Luiz Grigio
Cascavel
Luiz Fernando Rodrigues da Silva
Cascavel
Jeferson Eduardo Guido
Cascavel
Rafael Lucas Mathias
Cascavel

QG AGRO

AGROFAMILY

2º

Marcelo Biffi
Cascavel
Matheus Zanon Apel
Cascavel
Fábio Nicolau Caceres
Cascavel
Rodrigo Berger da Silva
Cascavel
Mariana Munaro
Santa Izabel do Oeste

3º

Isabella Maria Baldissera Lessa
Corbélia
Gabriel de Campos
Cascavel
Ricardo Anzolin
Pato Branco
Renato Balena
Sede Alvorada
Evilasio de Carvalho Jr.
Cascavel

EQUIPES INSCRITAS
Gatak, Agro+, Touro Ferdinando, Digital Agro, Avetop,
QG Agro, Agrofamily, Agrotech, West Software e Top Agro.

ORGANIZAÇÃO/PARCEIROS
O hackathon foi organizado pela Coopavel em parceria
com Acic Labs/Sicoob Credicapital, Sebrae, Sistema Fiep,
Sindicato Rural de Cascavel, Iguassu Valley e Fundetec.
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DESAFIOS
Logística, Armazenamento
e Transporte
Buscar a eficiência logística e de
transporte de grãos e animais, tal
como o escoamento de cereais do
Oeste do Paraná para Paranaguá. Desenvolver alternativas e estruturar os
modais existentes para escoamento
da indústria.
Apicultura
Roubo de caixas de produção de mel.
Rastreabilidade da produção dos
apiários. Monitoramento da produção
para certificação
Suinocultura
Como aumentar a produtividade na
suinocultura (kg de suíno/fêmea/ano),
respeitando os princípios de bem-estar
animal com otimização de custo frente
às exigências dos mercados consumidores. Otimizar a geração, desenvolver fontes alternativas de energia e/

ou aumentar a eficiência energética.
Desenvolver e disseminar tecnologias
para tratamento e reaproveitamento
de dejetos
Avicultura
Utilização estratégica dos sistemas
de gestão para otimização, agregação de valor e elevação de produtividade dos sistemas de produção
da avicultura. Ampliar o suporte aos
produtores e adequar as práticas
de descarte de animais mortos. Implementar estratégias para melhor
aproveitamento dos recursos hídricos nas propriedades e nas indústrias.
Agricultura
Agregação de valor à produção primária e facilitação à comercialização
de commodities agrícolas. Conectividade para aumento de produção.
Máxima produtividade versus máxima lucratividade.
Leite
Profissionalizar as relações comerciais entre produtores e laticínios.
Melhoria da gestão e da qualidade de
toda a cadeia de produção. Buscar
a segurança e o profissionalismo na
coleta e transporte da matéria-prima. Mapear a ocorrência de zoonoses e estruturar os sistemas de monitoramento.

Alimentos e Bebidas
Monitorar a cadeia do frio. Redução
de desperdícios em toda a cadeia.
Alternativas a produção de proteínas
e bebidas.
Gado de Corte
Utilização de novas tecnologias para
aumento de produtividade, prevenção
de doenças e agregação de valor.
Agricultura Familiar
Cultura de transformação digital. Fortalecer os programas existentes e
desenvolver ações de apoio à família
rural. Ampliar suporte e acesso à assistência técnica. Apoio à venda de
produtos da agricultura familiar.
Banco do Brasil
GeoMapa: aplicativo para captura de
coordenadas geodésicas e perímetro da área a ser financiada para depois enviá-las diretamente ao banco,
com segurança e comodidade.
Agrobot: consultor virtual inteligente
criado pelo BB para auxiliar o produtor rural no processo de tomada de
decisão sobre seu ciclo produtivo.
Nesse contexto, o desafio é: Como
prover ferramentas que ajudem o setor a maximizar seus resultados de
forma sustentável, seja agregando
novos serviços a produtos existentes
ou criando novas soluções?
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O BRASIL VAI
REENCONTRAR
O SEU CAMINHO
Há uma forte crença entre os
brasileiros de que o País vai reencontrar o seu caminho e voltar a crescer.
Quem afirma é o ex-ministro-chefe
da Casa Civil no Governo Fernando
Henrique Cardoso e ex-secretário
de Agricultura do Governo de São
Paulo, Xico Graziano, autoridade
que esteve dias atrás em Cascavel
para prestigiar o Show Rural Coopavel. Xico afirma que as pessoas
querem um novo Brasil, voltado
para o trabalho, para o respeito e
para o crescimento.
O ex-ministro afirma acreditar que o presidente da República,
Jair Bolsonaro, vai trabalhar muito
para recolocar o Brasil nos trilhos.
“É preciso vencer a sem-vergonhice que se instalou no governo nos
últimos anos, enxugar a máquina e
fazer com que o País volte a andar”.
Os brasileiros estão mais otimistas
de que as ações governamentais
venham a dar resultado e essa confiança de que dará certo é determinante, disse Graziano.

28

REVISTA COOPAVEL

Há dez anos, o Brasil experimenta um fenômeno interessante. É a
integração agricultura, pecuária e
floresta junto com a preservação do
meio ambiente. “E isso pode ser feito aqui devido às tecnologias e ao
clima. Podemos plantar e produzir
o ano todo”. Graziano afirma que as
cooperativas têm papel decisivo no
processo, por repassar tecnologias
e assistência técnica de qualidade
aos produtores rurais.

INTEGRAÇÃO
Não há como acompanhar a
velocidade tecnológica sem estar
integrado e participar de um movimento tão ativo. Xico Graziano
visita o Show Rural Coopavel desde 1997 e afirma que ele é sucesso por manter sua essência e por
ser bonito, organizado e eficiente.
“Neste ano, vi que além de cheios,
os estandes estavam repletos de
pessoas interessadas em conhecer,
aprender e trabalhar”.

Ex-ministro, o agrônomo
Xico Graziano se diz
otimista com o Brasil

Francisco
Graziano Neto
Xico Graziano, é natural de Araras (SP), formado em Engenharia
Agronômica pela Esalq de Piracicaba, mestre em Economia Agrária e doutor em Administração. Foi
professor universitário, articulista
de jornais e revistas de circulação
nacional e autor de vários livros
sobre agricultura, questão agrária e meio ambiente. Ele se elegeu
deputado federal pelo PSDB (1998
a 2002), tendo sido Presidente do
Incra, secretário de Meio Ambiente e secretário da Agricultura do
estado de São Paulo, além de ministro e consultor em marketing
rural, agronegócios e desenvolvimento sustentável.

COMITIVAS

CASCAVEL NO
CENTRO DO MUNDO
Grupos de produtores rurais e de autoridades
de várias regiões do Brasil e do mundo dedicam
alguns dias do início de fevereiro para conhecer os
mais recentes avanços destinados à agropecuária.
Os grupos costumam ser recebidos pelo presidente
do evento, Dilvo Grolli e pelo coordenador-geral Rogério Rizzardi.
Em sua edição mais recente, o Show Rural Coopavel recebeu comitivas da França, Estados Unidos,
Alemanha, México, Argentina, Paraguai, Polônia,
Japão, Austrália, entre outros países. Nos encontros, Dilvo repassa informações sobre a realidade
agropecuária nacional e mundial. O crescimento
anual da produção de grãos brasileira fica entre 3%
e 4% e há 28 anos o País experimenta uma revolução
transformadora no setor. A produtividade cresceu
no período 310% enquanto que a área plantada subiu em apenas 65%. Hoje, 60% do territorial nacional está preservado, afirmou ele.

180 MILHÕES DE TONELADAS
Sozinha, a América do Sul produz 180 milhões
de toneladas de grãos por ano, volume correspondente à metade de toda a produção mundial. É por
isso que empresas norte-americanas e chinesas
dão atenção tão grande a essa região, devido ao seu
enorme potencial produtor de grãos indispensáveis
para alimentar a população mundial de 7,5 bilhões
de pessoas.
As comitivas também são informadas da participação brasileira no mercado mundial de carnes
e sobre a força do cooperativismo, que transforma
regiões inteiras. Depois da recepção, Dilvo Grolli
acompanhou os grupos por uma visita pelo parque
que de 4 a 8 de fevereiro recebeu 520 expositores e
visitantes de várias regiões do Brasil e do mundo.

Mexicanos vieram conhecer mais
sobre sistemas produtivos da região
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Diretores de grandes empresas do
Japão, parceiras da Coopavel há
muitos anos, estiveram em Cascavel

“

“

EMPOLGADOS
COM O QUE VIMOS

Paraibanos de 16 cidades
estiveram em Cascavel
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Presidentes de cooperativas e produtores rurais de 16 cidades da Paraíba,
ligados à OCB/PB (Organização das Cooperativas do Brasil na Paraíba) vieram
a Cascavel para conhecer as novidades
do 31º Show Rural Coopavel.
O presidente da OCB/PB, André Pacelli, destacou em encontro com o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, sobre a
boa impressão que os paraibanos levam
do Show Rural. “Estamos muito em-

polgados e encantados com tudo o que
vimos aqui e o papel que as tecnologias
assumem no cotidiano do agronegócio”.
Os dirigentes de cooperativas citaram alguns desafios que o estado paraibano ainda encontra para melhorar
suas produtividades, como resistência
de alguns à inovação, dificuldades de
adoção de programas de gestão e necessidade de mais investimentos em cultura de produção.

O PAÍS QUE
MAIS PRESERVA
Agricultores da região de Metz, no Nordeste da França, conheceram e tiraram dúvidas sobre Brasil, agronegócio e proteção de florestas
em recente viagem ao Oeste do Paraná. Uma
das percepções que mais surpreenderam os
franceses, ao contrário do que a imprensa daquele país divulga, é que o Brasil é muito mais
verde do que vendem e informam na Europa.
“Sessenta por cento das nossas florestas
estão protegidos”, ressaltou o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli, em encontro com a comitiva, destacando que as leis ambientais em
vigência são bastante duras. “Esse número faz
do Brasil o país mais preservado da atualidade mundial”, ressaltou. Apenas 7% do território
nacional, de 854 milhões de hectares, são destinados a cultivos, equivalente a 63 milhões de
hectares.
O Brasil não precisa tocar na Amazônia,
porque há ainda disponíveis outros 7% para
novas áreas de lavouras e a metade do que
é ocupada por pastagens, 20% do território,
também pode receber cultivos agrícolas. Dilvo
informou que seis estados brasileiros (três do
Sul e três do Centro-Oeste) são responsáveis
por 78% da produção brasileira de grãos, hoje
na casa de 240 milhões de toneladas. “Somos o
terceiro maior produtor do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos”.

Franceses ficaram
surpresos com informações
sobre governo e preservação

O presidente da Coopavel falou da revolução tecnológica que em 28 anos transformou os
números da agricultura do País. O crescimento
da produtividade das principais commodities
é de 310% no período, e o avanço da área foi de
somente 65%. Nesse ritmo, a produção saltará
para 300 milhões de toneladas em apenas seis
anos. O maior desafio, no entanto, é a infraestrutura. Mas com a mudança de governo, Dilvo
Grolli se diz otimista e confia que grandes alterações, para muito melhor, ocorrerão no máximo em dez anos.

CAPITAL PRIVADO
Hoje, 65% do transporte de cargas é feito
pelo modal rodoviário e apenas 25% por ferrovias e 10% por hidrovias. Para baratear custos
de produção, o transporte por trilhos e por rios
e canais navegáveis terá de avançar e já existem
projetos sinalizando nessa direção. O governo,
que não tem recursos para obras como essa, vai
liberar esses empreendimentos para o capital
privado. Os franceses receberam informações
ainda sobre o cooperativismo e a importância
desse sistema na economia paranaense. São 70
as cooperativas do segmento agropecuário em
atividade no Estado e por elas passam 60% do
PIB do agro do Paraná.
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TRÊS DIAS NA ESTRADA
PARA CONHECER NOVIDADES

Comitiva da Carpil precisou de
três dias para chegar ao Oeste
do Paraná e mais três dias para
voltar ao Nordeste
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Três dias de viagem de ônibus de cidades de estados do Nordeste até o Oeste do Paraná, com distância média de
três mil quilômetros, para conhecer as
novidades de um dos maiores eventos
da agropecuária do mundo. É isso o que
fizeram 112 produtores rurais ligados
à Carpil, a Cooperativa Agropecuária
Regional de Palmeiras dos Índios, que
atua em cerca de 40 municípios de Alagoas. A caravana foi recebida pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, pelo
ex-presidente Salazar Barreiros e pelo
presidente da Unicoop (Universidade
Coopavel), Antônio Augusto Putini.
A viagem e o convite aos agricultores
são responsabilidade do presidente da
Carpil, Luciano Monteiro, que há mais
de 20 anos conheceu e se encantou com
o Show Rural Coopavel. “Vi isso tudo e
pensei na hora que teria de dar um jeito
de multiplicar essas informações lá no
Nordeste. E, desde então, organizo comitivas para visitar esse que considero
um dos melhores e mais diversificados
eventos técnicos da atualidade” afirma
Luciano.
Ao mesmo tempo em que têm acesso a novas tecnologias, os produtores

disseminam conhecimentos aos vizinhos, melhorando produtividade e resultado. “E essa dinâmica tem sido tão
boa, que voltamos com número cada
vez maior de pessoas todos os anos”, observa Luciano. A comitiva mais recente
foi formada por agricultores de cidades
de Alagoas, Ceará, Sergipe, Bahia e Rio
Grande do Norte. São produtores que
enfrentam situações de solo e clima
bem diferentes dos do Oeste do Paraná,
mas os novos conhecimentos que adquirem valem muito a pena, segundo o
presidente da Carpil.

PERSEVERANÇA
Dilvo Grolli agradeceu a visita e afirmou que a Coopavel se sente grata pela
dedicação e determinação dos produtores de, todos os anos, vir de tão longe
para prestigiar o Show Rural. “Aqui é
uma escola de conhecimento, que agrega produtores atentos às mudanças,
que querem produzir e crescer. Temos
na veia a vocação de produzir, por isso
aproveitem ao máximo”, disse o ex-presidente da Coopavel, Salazar Barreiros.

SIMPLIFICAR E
DIVERSIFICAR
Desde o último dia 1º de janeiro, o Acre experimenta uma nova etapa no seu processo
de desenvolvimento. Aos poucos, o estado vai
vencer 20 anos de inércia que, em vez de incentivar, criaram dificuldades e barreiras a quem
quer trabalhar e produzir. Essa foi a mensagem
que trouxe a Cascavel, ao visitar o Show Rural
Coopavel, o vice-governador Wherles Rocha
(PSDB), que esteve na região acompanhado do
secretário da Agricultura, Paulo Wadt.
O Acre tem 400 mil hectares disponíveis
para a agricultura. Há grandes produtores,
mas com o início de um processo de simplificação e de incentivos a meta é fazer com que aos
poucos mais agricultores passem a produzir.
Atualmente, a principal atividade econômica
é o gado de corte, mas com terras férteis e clima favorável há boas condições para cultivos
de soja, milho e café. “E o uso da tecnologia,
que se mostra tão abundante em eventos como
o Show Rural Coopavel, será possível, gradualmente, fazer do Acre um estado emergente
também na produção de commodities”, afirma
Wherles Rocha.

Wherles (na dir. em conversa com o secretário da Agricultura
do Paraná, Norberto Ortigara) busca subsídios para ajudar a
destravar a economia do seu estado

“Vamos adotar políticas para destravar a
produção e fazer o estado voltar a produzir.
Precisamos vencer 20 anos perdidos, de governo misturado com ideologia que, em vez de
incentivar, buscou adotar impedimentos aos
produtores”. O novo vice-governador afirma
também que o acesso ao licenciamento ambiental de área para cultivos exigia a apresentação de 114 documentos e para conseguir manejo ambiental eram necessários 174. “Temos
uma determinação expressa de que esse tempo
terminou. Já estamos agindo para simplificar
ao máximo e possibilitar facilidades a todos
que queiram trabalhar e ajudar o seu estado
crescer”, ressalta Wherles.
Com as tecnologias disponíveis e as condições de solo e clima, o Acre consegue três safras
por ano e até uma quarta com o uso da integração lavoura, pecuária e floresta. A palavra de
ordem do novo governo é diversificação. Outro
aspecto positivo do estado é a sua localização,
com saída mais fácil e rápida para o Pacífico,
corredor exportador aos principais mercados
do mundo.
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PRÊMIO RESSALTA VALOR
DO COOPERATIVISMO DO PARANÁ
O jornalista Samuel Milléo Filho é o
coordenador do concurso de jornalismo

Autoridades, técnicos e profissionais de comunicação participaram, durante o Show Rural Coopavel,
do lançamento oficial do 13º Prêmio Ocepar de Jornalismo. O ato aconteceu em parceria com a Embrapa
Soja, de Londrina, e foi promovido em conjunto com
o 1º Workshop para Jornalistas: Soja no contexto da
Sustentabilidade.
O Prêmio é um programa institucional desenvolvido pelo Sistema Ocepar (Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado do Paraná, Fecoopar (Federação e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná) e Sescoop/PR (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo). É uma iniciativa que conta com patrocínio do Sicredi Central PR/SP/RJ e da
Federação Unimed do Paraná e apoio institucional da
Federação Nacional dos Jornalistas, do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Paraná e do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná.

Desde sua criação, em 2004, o concurso visa a mobilizar e a reconhecer o trabalho desenvolvido por
jornalistas dedicados a divulgar ações econômicas e
sociais realizadas pelo cooperativismo paranaense.
Nessa edição, serão premiados os melhores trabalhos
jornalísticos que abordem o tema No campo ou na cidade, somos o cooperativismo no Paraná. Podem ser
inscritas, até 1º de julho de 2019, matérias publicadas
ou veiculadas no período de 1º de janeiro de 2018 a 1º
de julho de 2019.
Serão aceitos materiais que façam referência a um
ou mais ramos do cooperativismo paranaense em que
atuam as cooperativas filiadas à Ocepar: agropecuário, crédito, saúde, transporte, turismo, habitacional,
educacional, infraestrutura, consumo e trabalho. O
evento de premiação dos vencedores está programado
para julho de 2019, em Curitiba, informa o coordenador do Concurso, o jornalista Samuel Milléo Filho.

CATEGORIAS E VALORES
Ao todo, serão distribuídos R$ 88 mil em prêmios,
já descontados os impostos. O Prêmio Ocepar é dividido em seis categorias: Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo, Mídia Cooperativa, Categoria
Especial Ramo Crédito e Categoria Especial Unimed.
Os três primeiros colocados nas categorias Jornalismo

Impresso, Telejornalismo, Radiojornalismo e Mídia Cooperativa vão receber, respectivamente R$ 10 mil (1º
lugar), R$ 4 mil (2º) e R$ 3 mil (3º). Já os vencedores nas
categorias especiais Ramo Crédito e Unimed vão ganhar R$ 10 mil cada. Para mais detalhes, acesse o site
www.paranacooperativo.coop.br.

SEIS CATEGORIAS
• Jornalismo Impresso
• Telejornalismo
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• Radiojornalismo
• Mídia Cooperativa

• Categoria Especial Ramo Crédito
• Categoria Especial Unimed

SUINOCULTURA

REALIDADE VIRTUAL TORNA
POSSÍVEL TOUR POR ÁREA RESTRITA
A tecnologia permite conhecer
por dentro uma UPL, Unidade Produtora de Leitões de alta seguridade. A experiência foi possível no estande da suinocultura da Coopavel
durante o mais recente Show Rural
Coopavel. Um grande número de
pessoas pôde, com o auxílio de um
óculos e de um programa especial,
conhecer como uma UPL funciona.
A Neopigg Experience foi trazida à feira pela multinacional Cargill, norte-americana com sede em
Minnesota que atua também com
nutrição animal. Com o uso de óculos de realidade virtual visitantes
tiveram a oportunidade de conhe-

cer por dentro e com detalhes uma
unidade de produção onde a biosseguridade é extrema.
O médico veterinário da Coopavel Gustavo Bernart informa que a
tecnologia conduz a uma experiência emersiva com vídeos de 360
graus. “Ela é importante principalmente para suinocultores que não
têm acesso ao interior da unidade
devido aos rigores exigidos para
que ela seja livre de doenças zootécnicas” destaca o médico veterinário. A UPL virtualmente visitada
durante o Show Rural é a Unidade
de Produção de Leitões 2 da Coopavel.

A tecnologia levou visitantes
da feira a ambientes nos quais
o acesso é bastante restrito

A CARGILL
William Wallace Cargill fundou em 1865 o que seria o primeiro
embrião de uma das maiores empresas do agronegócio no mundo.
O início das atividades ocorreu na
cidade de Conover, no estado de
Iowa. Em 1930, a Cargill incorpora
e assume seu nome atual. A corporação começa a focar sua atenção
na expansão global, estabelecendo pequenos escritórios em Winnipeg, no Canadá, Rotterdam, na
Holanda e em Buenos Aires, na
Argentina. Este último seria fechado alguns anos depois devido à Segunda Guerra Mundial.

Para entrar no mercado europeu, em 1953 a Cargill funda outra
empresa com o nome de Tradax.
Com o objetivo de uma expansão
análoga para os mercados asiáticos, a empresa compra a Kerr Gifford, companhia de venda de grãos
dos EUA com sede na costa do Pacífico. Na década de 1980, o portfólio
de produtos e serviços da Cargill
aumenta significativamente. Além
de grãos, rações, sementes, óleos e
milho, os negócios passam a abranger produtos químicos, cacau, café,
algodão, ovos, fertilizante, serviços
financeiros, farinha, sucos, malte,

carne, melaço, amendoim, petróleo, porcos, aves, borracha, sal, aço,
perus e lã, entre outros.
No ano de 1999, a Cargill estabelece oficialmente suas Intenções
estratégicas e revisa a arquitetura
da empresa, reorganizando suas
divisões tradicionais em 102 unidades de negócios focadas no consumidor, inovação e desempenho.
E em 2003, pela primeira vez na
história, os lucros da Cargill ultrapassam a marca de US$ 1 bilhão.
Atualmente, a empresa está em 67
países e tem 160 mil colaboradores.
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UM SHOW DE IMAGENS
E SENSIBILIDADE
Se uma imagem vale por mil palavras, imagine então quantas valem 46 fotografias captadas pelo olhar
atento, sensível e metódico da dupla Myckael Allan e
Samuel Felipe Danielli. Nas páginas a seguir, uma seleção de flagrantes que dão uma clara dimensão do
que foi o 31º Show Rural Coopavel, um dos três maiores eventos de tecnologias para o campo do planeta.
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SEMENTES / AGROECOLOGIA

AS NOVIDADES DO
IAPAR NA FEIRA
O baixo custo de sementes do milho
variedade IPR 164, desenvolvido pelo
Instituto Agronômico do Paraná, chama atenção de produtores interessados
em plantios com baixo uso de tecnologia ou em condições climáticas que não
permitem aproveitar todo o potencial
genético dos híbridos, como se dá na
segunda safra. Essa foi uma das novidades que o Iapar mostrou em Cascavel
durante o 31º Show Rural Coopavel.
A aquisição de material propagativo
pode representar mais de 20% do investimento na formação de uma lavoura,
de acordo com o pesquisador Deoclécio
Domingos Garbuglio. IPR 164 se destaca
também pela produtividade, considerada alta para um milho variedade. Tem
ainda moderada resistência às principais doenças, boa tolerância ao acamamento e ao quebramento e produz espigas com excelente empalhamento, de
acordo com Garbuglio.
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Já a cultivar de milho branco IPR
127, um híbrido simples, foi desenvolvida com o objetivo de atender produtores interessados em produzir para o
mercado de canjica, fubá, amido e farinha. Tem ciclo precoce e boa tolerância
ao acamamento e ao quebramento do
colmo. Os grãos, do tipo duro, são muito valorizados pelo alto rendimento no
processamento na indústria, aponta
Garbuglio.
No aspecto comercial, em alguns
anos o milho branco pode alcançar preço até 100% superior ao grão amarelo.
Mas o pesquisador do Iapar alerta que
é um produto de nicho e, por isso, o produtor interessado nesse mercado deve
assegurar o escoamento de sua produção antes mesmo de iniciar plantio. As
cultivares IPR 164 e IPR 127 podem ser
cultivadas tanto na primeira como na
segunda safra, dependendo da região
produtora.

VITRINE DE PRODUTOS ORGÂNICOS

A venda de produtos orgânicos certificados aos visitantes foi a novidade
na Vitrine de Agroecologia do Iapar no
Show Rural Coopavel. A área simulou
uma propriedade agrícola conduzida
durante todo o ano segundo princípios
e práticas agroecológicas. A produção
promove a diversificação de cultivos,
não utiliza agrotóxicos e tem baixo custo de produção.
Na unidade foram apresentadas

técnicas para plantio, no sistema agroecológico, de arroz, amendoim, feijão,
soja, hortaliças, mandioca, batata-doce, inhame, mangarito, açafrão e diversas plantas medicinais. Ocorreu ainda
durante o evento a apresentação de
cultivos no sistema agroflorestal, envolvendo erva-mate e araucária, e a
demonstração de uma estufa de baixo
custo, construída com bambu, e de uma
cisterna de ferrocimento.

PARCERIA
A Vitrine de Agroecologia é conduzida por um conjunto de parceiros:
Secretaria da Agricultura do Paraná
(por meio do Iapar, Emater e Centro
Paranaense de Referência em Agroecologia, CPRA), Coopavel, Embrapa,

Itaipu, Unioeste, UFPR, Agência de
Desenvolvimento Agrário e Extensão
Rural, Biolabore, Centro de Apoio e
Promoção da Agroecologia e a empresa Gebana Produtos Orgânicos.
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O RECONHECIMENTO
DA AREAC
A Areac (Associação Regional
dos Engenheiros Agrônomos de
Cascavel) fez, dias atrás em sua
sede, homenagem ao presidente
da Coopavel, Dilvo Grolli, e ao diretor Rogério Rizzardi. O reconhecimento é pelo sucesso do Show
Rural Coopavel, um dos mais importantes eventos de transmissão
de conhecimentos agropecuários
do mundo, que realizou a sua 31ª
edição de 4 a 8 de fevereiro de 2019.
O presidente da Areac, Cesar
Veronese, entregou placas em homenagem a Dilvo e a Rizzardi, que
há mais de 30 anos, em viagem de
retorno à Farm Progress, nos Estados Unidos, fizeram o esboço da
feira em um guardanapo. “O Show
Rural Coopavel é um orgulho não
apenas aos cascavelenses, mas aos
paranaenses e aos brasileiros. Esse
é um evento que mostra a força e a
pujança do agronegócio e que leva
ao campo informações precisas,
que ampliam produtividade e potencializam resultados”, destaca
Veronese.
A homenagem ocorreu durante
confraternização que contou com a
46

REVISTA COOPAVEL

Homenagem ocorreu
durante confraternização
na sede da Areac

Dilvo fez um retrospecto e citou a inovação
como fator fundamental ao sucesso do evento

presença de inúmeras autoridades,
entre elas o presidente do Crea-PR
(Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do Paraná),
Ricardo Rocha, e do presidente da
Abeag (Associação Brasileira dos
Engenheiros Agrícolas), Valmor
Pietsch. “Exemplo de planejamento, de organização e de inovação”,
resumiu Rocha sobre o Show Rural
Coopavel, que em sua edição mais
recente recebeu 288.802 visitantes,
520 expositores e movimentou R$
2,2 bilhões em negócios.
Dilvo enfatizou na ocasião o
papel da Areac como apoiadora e
divulgadora do evento. A entidade
reforçou, nas semanas que antecederam a mostra, convite para mais
de 35 mil engenheiros agrônomos
do País inteiro. “Pediram para que
viessem a Cascavel prestigiar o
Show Rural e conhecer o que há de
mais moderno em informações e
tecnologias para fortalecer um setor responsável por mais de 30% do
Produto Interno Bruto Brasileiro”,
agradeceu o presidente da Coopavel.
Os presentes à confraternização assistiram palestra de Dilvo

sobre a história do Show Rural
Coopavel, que começou em 1989
como um dia de campo com a presença de 15 empresas e apenas 110
visitantes. O crescimento em três
décadas resulta de vários fatores,
mas um deles é imprescindível,
disse o presidente: o foco na inovação. Ele citou o Show Rural Digital,
a principal atração de fevereiro e
que trouxe a Cascavel 116 empresas
de tecnologia.

OPORTUNIDADES
“Não podemos parar, e precisamos avançar ainda mais no próximo. O trabalho de avaliação e de
busca de ideias começou tão logo o
31º terminou”. Dilvo lembrou também da colaboração do evento para
o comércio e da abertura de vagas
a trabalhadores temporários de
inúmeros setores. O coordenador-geral, Rogério Rizzardi, agradeceu
a homenagem e disse que o Show
Rural Coopavel é o reflexo da dedicação, união e talento de todos que
fazem com que o evento aconteça.

AVICULTURA

Medida garante
R$ 40 milhões a
mais por ano no
bolso dos agricultores
beneficiados

TARIFA RURAL NOTURNA
BENEFICIA 12 MIL PRODUTORES
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, promulgou durante a 31ª edição do Show
Rural Coopavel lei que garante a continuidade da Tarifa Rural Noturna que
alcança 12 mil produtores rurais do Estado. Com a vigência da lei 19.812/2019,
o benefício vale imediatamente. Havia
insegurança dos agricultores quanto à
continuidade que, caso nada fosse feito,
terminaria no último dia de 2018
Sem uma nova lei, que foi aprovada
no segundo semestre do ano passado na
Assembleia, os produtores já estariam
pagando, desde 1º de janeiro de 2019,
60% a mais pela energia consumida no
período das 21h30 às 6h, informa o deputado estadual Márcio Nunes (secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Governo Ratinho
Junior), autor da proposta. “Isso representa R$ 40 milhões a mais de recursos
no bolso dos agricultores, dinheiro que
vai fortalecer essas propriedades e a
economia dos municípios”.

Um dos diferenciais da lei que acaba de ser promulgada é que ela não
tem prazo para expirar. Os produtores
rurais alcançados pela matéria são os
de menor consumo no Estado. A redução de custos da energia tem impacto
importante na atividade deles, porque
esse já é um dos principais insumos, por
exemplo, para manter atividades como
avicultura, suinocultura e pecuária de
leite, conforme Márcio Nunes.

INCENTIVO
Ao mesmo tempo em que traz economia ao setor e que acaba com a insegurança quanto à continuidade do
benefício, a lei que acaba de ser promulgada se transforma em incentivo também a minis e a pequenos produtores
rurais que queiram diversificar as suas
propriedades rurais. “Todo benefício
que contar a favor da produção é muito bem-vindo e tem o nosso apoio”, diz
o presidente da Coopavel e do Show Rural, Dilvo Grolli.
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/12/2018
Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel
Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91
CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

VALORES (R$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO

237.989.052,72

VALORES (R$)

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

167.153.526,25

4.1.0.00.0 DEPÓSITOS

139.518.493,12

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

7.330.656,46

110 - Disponibilidade

7.330.656,46

411 - Depósitos a Vista

57.215.203,97

15.431.326,98

414 - Depósitos a Prazo

82.303.289,15

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ
122 - Aplic. Depositos Interfinanc.
1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

15.431.326,98

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

57.403.099,93

451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

131 - Carteira Própria

57.403.099,93

4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

156.232.075,72

468 - Banco do Brasil

307.550,94
17.668.939,97
737.310,83

161 - Operações de Crédito Setor Privado

172.251.851,34

169 - Operações de Crédito em Liquidação

-16.019.775,62

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

9.658.542,22

407.293,63

491 - Adicional de Proagro

0

407.293,63

493 - Sociais e Estatutárias

3.483.781,01

1.184.600

494 - Fiscais e Previdenciárias

1.515.683,65

1.184.600

503 - Diversas

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

472 - Outras Instituições

307.550,94

204.196,39

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

204.196,39

611 - Capital Social

324 - Outras Imobilizações de Uso

595.120,41

611 - (-) Capital a realizar

329 - (Depreciações Acumuladas)

-390.924,02

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

TOTAL DO ATIVO

16.931.629,14

4.659.077,56
68.908.806,3
24.960.003
-1.800

615 - Fundo de Reserva

38.117.834,53

617 - Sobras do 1º Semestre

5.832.768,77

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

2.130.916,56

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

16.486.820,07

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

-14.355.903,51

238.193.249,11 TOTAL DO PASSIVO

238.193.249,11

NOTAS EXPLICATIVAS
01 - 01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de Dezembro de 2018.

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

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI
Diretor Administrativo
CPF: 241.609.389-49

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

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/01/2019
Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel
Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91
CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

VALORES (R$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO

250.667.026,00

VALORES (R$)

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

179.647.613,54

4.1.0.00.0 DEPÓSITOS

151.225.346,33

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

5.587.615,56

110 - Disponibilidade

5.587.615,56

411 - Depósitos a Vista

74.169.862,78

15.515.125,67

414 - Depósitos a Prazo

77.055.483,55

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ
122 - Aplic. Depositos Interfinanc.
1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

15.515.125,67

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

185.617,05

69.642.979,46

451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

131 - Carteira Própria

69.642.979,46

4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

158.308.659,96

468 - Banco do Brasil

161 - Operações de Crédito Setor Privado

174.491.636,54

472 - Outras Instituições

169 - Operações de Crédito em Liquidação

-16.182.976,58

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

10.498.273,70

394.117,23

491 - Adicional de Proagro

5.058,55

394.117,23

493 - Sociais e Estatutárias

3.821.300,59

1.218.528,12

494 - Fiscais e Previdenciárias

1.404.207,04

1.218.528,12

503 - Diversas

5.267.707,52

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

185.617,05
17.738.376,46
739.474,68
16.998.901,78

200.243,39

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

70.642.338,59

200.243,39

611 - Capital Social

24.959.453,00

324 - Outras Imobilizações de Uso

598.685,73

611 - (-) Capital a realizar

329 - (Depreciações Acumuladas)

-398.442,34

615 - Fundo de Reserva

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

TOTAL DO ATIVO

-450,00
42.896.045,73

617 - Sobras do 1º Semestre

2.787.289,86

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

577.317,26

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

2.828.020,60

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

-2.250.703,34

250.867.269,39 TOTAL DO PASSIVO

250.867.269,39

NOTAS EXPLICATIVAS
01 - 01- Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de Janeiro de 2019.

DILVO GROLLI
Diretor Presidente
CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS
GRIGOLETTO
Diretor Vice-Presidente
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI
Diretor Administrativo
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI
MARIANO
Contadora
CPF: 492.663.309-49
CRC-PR. 043740/0-8
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FILÉ SUÍNO COM
LARANJAS EM CALDA
Ingredientes
• Filé-mignon
suíno Coopavel

• Quatro laranjas
• Tomilho, temperos

Calda
Corte duas laranjas ao meio, esprema o suco e reserve.
Corte as duas outras laranjas em rodelas finas sem
descascar, coloque-as numa panela com o louro, a pimenta, 3 colheres (sopa) de azeite, o vinho branco, o
suco das laranjas espremidas e ponha água até cobrir
as laranjas. Leve para ferver, abaixe o fogo e cozinhe
por uns 25 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar no
líquido. Coloque as laranjas em um recipiente pequeno, cubra com azeite e feche. Guarde na geladeira por
até uma semana.
Filé Suíno
Coloque a carne numa superfície de trabalho, polvilhe
o sal grosso e metade das folhas de tomilho, espalhe
por cima o açúcar, apertando firme.
Aqueça uma chapa de ferro fundido grande até que
uma gota de água jogada na superfície evapore e
chie. Coloque, com uma espátula grande, o filé-mignon na chapa com o açúcar virado para baixo. Cozinhe sem mexer por uns cinco minutos. Se o açúcar começar a queimar, abaixe o fogo e, se precisar, coloque
mais açúcar. Espalhe na mesma chapa, mais para o
canto, uma colher (sopa) de açúcar e adicione as rodelas de laranja. Deixe uns minutos e vire-as. Vire a
carne para dourar todos os lados. Passe a carne para
uma tábua de cortar e deixe descansar por dez minutos, coberta com papel alumínio, sem apertar, antes de
cortar. Tempere com sal e o restante das folhas de tomilho e coloque na travessa de servir, acompanhando
com rodelas de laranja.
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FILÉ DE FRANGO
RECHEADO E EMPANADO
Ingredientes
• 1½ quilogramas de peito
de frango Coopavel
• 350 gramas de queijo mussarela
• 300 gramas de presunto
• 100 gramas de farinha de trigo
• 150 gramas de farinha de rosca
• 3 ovos
• 3 colheres de sopa de leite
• sal do Himalaia,
• orégano e óleo para fritar
Modo de preparo
Corte o peito de frango em formato de bifes finos.
Tempere com o sal e orégano. Após 20 minutos, organize os ingredientes para montar os bifes: queijo, presunto, bifes e palitos. Enrole cada bife com uma fatia
de queijo e uma de presunto. Para empanar os bifes.
Em pratos diferentes, distribua os ingredientes da seguinte forma: farinha de trigo, ovos batidos com leite
e uma pitada de sal e a farinha de rosca. Para empanar
os filés, primeiro passe os filés na farinha de trigo, depois no ovo em seguida na farinha de rosca. Esquente
o óleo e frite os bifes. Sirva com arroz branco, salada
e beterraba assada.

Dessecação pré-colheita melhora até o plantio seguinte
É exatamente quando as lavouras
de feijão entram na reta final de
desenvolvimento que os agricultores
podem garantir a melhor produtividade das
plantas – e também a máxima
rentabilidade – e fazer valer todo o
investimento feito até aquele momento.
Para isso, é preciso alcançar a
uniformidade dos grãos. Mas como a
maturação desses grãos acontece
primeiro na parte mais baixa da planta, e
vai subindo gradualmente, o agricultor tem
de adequar o manejo para equilibrar esse
desenvolvimento. É aí que entra a
dessecação pré-colheita.
Essa prática, feita poucos dias antes
da colheita, é uma garantia de que o
produtor conseguirá preparar as plantas
e otimizar a retirada dos grãos, atingir
a uniformidade e o peso necessários
dos feijões para obter o melhor preço
e ainda livrar a área das plantas daninhas
que prejudicariam a cultura seguinte.
Para alcançar esses resultados, o
agricultor tem de fazer o manejo no
momento certo. “Geralmente quando as
plantas atingem 80% de sua maturação

fisiológica”, explica Agmar Macedo Assis,
profissional de Desenvolvimento de
Mercado da BASF.
A dessecação interrompe a evolução
da planta, mas de forma que continue
enviando nutrientes para os grãos que não
estão completamente formados. Assim,
eles continuam a ganhar peso. “Quando o
agricultor não faz esse manejo, acaba
colhendo grãos com baixa qualidade,
desuniformes e coloração sem aceitação
de mercado com grande relevância na
avaliação do produto final”, afirma Assis,
que também faz um alerta para que
o produtor não se precipite: “Se fizer
a dessecação muito cedo, esse
desenvolvimento final dos grãos também é
interrompido”.
Outro ponto importante da dessecação
pré-colheita é o controle das plantas
daninhas, sejam elas de folhas largas,
sejam de folhas estreitas. Por ser uma
cultura de ciclo curto, o feijão é bastante
afetado pelas infestantes. Nessa fase
final da lavoura, o controle reduz os
impactos da matocompetição, facilita a

colheita do feijão, limpa a área para a
próxima cultura e dificulta a formação
de bancos de sementes das invasoras.
A BASF apresenta duas soluções para
essa etapa, os herbicidas Heat® e Finale®.
Cada um deles é indicado para uma
determinada situação e basta apenas uma
aplicação para se atingir a eficácia
desejada. Nos dois casos, a ação é
potencializada se o herbicida for aplicado
com o Assist® EC, adjuvante à base de óleo
mineral que aumenta o espalhamento,
a aderência e a absorção da calda.
O Heat® é indicado para lavouras
em que é maior a infestação de plantas
daninhas de folhas largas, como o leiteiro,
a buva e a corda-de-viola. O período de
ação do herbicida é de sete dias. Já no
caso das infestantes de folhas estreitas, a
exemplo do capim-amargozo ou do
capim-marmelada, o Finale® é o produto
mais adequado, e sua ação acontece
em até sete dias. Além dos herbicidas,
a BASF coloca à disposição dos produtores
uma equipe técnica altamente capacitada
para orientar sobre a solução mais
adequada para cada cenário e a forma
mais eficiente de aplicação.

Solução BASF para a cultura do feijão. A proteção
ideal contra plantas daninhas, pragas e doenças.
Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as
doses recomendadas. Descarte corretamente as
embalagens e os restos de produtos. Incluir outros
métodos de controle do programa do Manejo
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e
apropriados. Registro MAPA: Finale® nº 000691
e Heat® nº 01013.
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