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EDUCAÇÃO
DO FUTURO 

EstamosEstamos 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 Tecnoló-

gico, o Hospital Veterinário e o Centro 

PPoliesportivo. 

Sendo um verdadeiro convite a educa-

ção, 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!

novas estruturas
g i g a n t e  e m  r e c o n h e c i m e n t o
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O agronegócio, assim como nossas 

vidas, é feito de ciclos. Estamos o tempo 

todo enfrentando desafios, mas nunca 

podemos perder a esperança e a vontade 

de superação. O ser humano se habituou 

ao pensamento linear ao longo dos sécu-

los e se refugiou no acolhedor e ilusório 

espaço da zona de conforto.

A tecnologia, por seu turno, ultrapassou 

de longe a habilidade da sociedade de en-

tendê-la e desvendá-la. Como consequência 

há a presente necessidade de acelerar o pro-

cesso de transformação pessoal e da socie-

dade e, principalmente, da economia mun-

dial. Uma evidência concreta e inconteste 

que retrata a nova revolução do agrone-

gócio é a tecnologia digital, apresentada 

no Show Rural.

O Show Rural Digital foi uma iniciati-

va de líderes e profissionais da Coopavel, 

parceiros do agronegócio e profissionais 

da tecnologia da informação e inovação. A 

partir de 2020, o caminho do agronegócio 

será junto do potencial do uso da tecnolo-

gia da área digital. O Show Rural ajustou a 

linha do tempo e a conclusão é que, a partir 

do ano de 2020, muitas propriedades rurais 

terão drones, máquinas e equipamentos 

sem operadores e somente serão dirigidas 

por núcleo diminuto de pessoas ligadas à 

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PROPRIEDADE RURAL 
DIGITAL
          NÃO É O MAIS FORTE QUE SOBREVIVE 
NEM O MAIS INTELIGENTE, MAS O QUE 
MELHOR SE ADAPTA ÀS MUDANÇAS
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PALAVRA DO PRESIDENTE

tecnologia com comando a distância.

O foco da propriedade rural será 

o engajamento e o comprometimento 

com as novas tecnologias. O produtor 

rural e o mercado estão cada vez mais 

rápidos, inteligentes e dinâmicos. A 

propriedade rural terá de se integrar a 

um mercado ágil e mutável, no qual o 

produtor rural terá de fazer ajustes e 

associar-se a parceiros para catalisar 

novas tecnologias. Quem não fizer isso 

não terá vantagem competitiva em re-

lação aos concorrentes da região e do 

mundo. 

É fundamental ter economia de es-

cala e controle total do ciclo produtivo. 

Haverá consequências graves e insta-

bilidade econômica em um ambiente 

de intensas transformações e rupturas. 

O pensador Charles Darwin escreveu: 

“Não é o mais forte que sobrevive nem 

o mais inteligente, mas o que melhor se 

adapta às mudanças”. 

É devido à forte demanda por mu-

danças e para o fortalecimento dos pro-

dutores rurais que o Show Rural Digital 

foi desenvolvido, e essa talvez seja a 

mais forte e interessante tecnologia do 

ciclo 2020 a 2030.

Bem-vindos todos os produtores ru-

rais ao admirável mundo novo, no qual 

o avanço da tecnologia e da ciência vai 

transformar todas as propriedades ru-

rais em propriedades rurais digitais. 

E o grande líder do futuro será aquele 

produtor rural que se adaptar, catali-

sar e implementar as novidades conso-

lidando um novo paradigma na gestão 

com diferenças profundas em relação 

ao modelo atual.

No presente, temos um novo contex-

to e facilidades de compartilhamento 

de conhecimentos por meio do avanço 

tecnológico. Vivemos a era do cresci-

mento exponencial com uma disruptu-

ra muito grande com o passado.
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EM JESUS, O AMOR 
TRIUNFOU SOBRE O ÓDIO 

Jesus, o Amor encarnado, morreu na cruz 

pelos nossos pecados, mas Deus Pai ressusci-

tou-O e fê-Lo Senhor da vida e da morte. Em 

Jesus, o amor triunfou sobre o ódio, a miseri-

córdia sobre o pecado, o bem sobre o mal, a ver-

dade sobre a mentira, a vida sobre a morte.

E diante de cada situação humana, marcada 

pela fragilidade, pelo pecado e pela morte, essa 

Boa Nova é um testemunho de amor gratuito 

e fiel. É sair de si mesmo para ir ao encontro do 

outro, é permanecer junto de quem a vida feriu, é 

partilhar com quem não tem o necessário, é ficar 

ao lado de quem está doente, é idoso ou excluído.

O amor é mais forte, Ele que dá a vida, que 

faz o florescer a esperança no deserto. É pre-

ciso vencer a chaga da fome, agravada pelos 

conflitos e por um desperdício imenso de que 

muitas vezes somos cúmplices. E que os torne 

capazes de proteger os indefesos, sobretudo as 

crianças, as mulheres e os idosos, por vezes ob-

jeto de exploração e de abandono.

Rezemos pelos doentes e pelas numerosas 

pessoas, sacerdotes e leigos que foram seques-

trados em diferentes partes do mundo, e pelos 

migrantes que deixaram as suas terras para ir a 

lugares onde possam esperar um futuro melhor, 

viver a própria vida com dignidade e, não raro, 

professar livremente a sua fé. Rezemos pelo fim 

de toda guerra, de toda hostilidade grande ou 

pequena, antiga ou recente. Peço, Senhor, por 

todos os povos da terra: Vós que vencestes a 

morte, dai-nos a vossa vida, dai-nos a vossa paz!

A Páscoa é a festa da nossa salvação. A festa 

do amor de Deus por nós. A festa, a celebração 

da sua morte e ressurreição. O Cordeiro que foi 

imolado. Assim São Paulo fala de Cristo, e com 

Ele as coisas velhas passaram, eis que tudo se 

fez novo. No Tríduo Pascal a memória desse 

acontecimento fundamental se faz celebração 

plena de reconhecimento e, ao mesmo tempo, 

renova nos batizados o sentido de sua nova 

condição”:

São Paulo também nos recorda que Cristo 

foi entregue à morte por causa de nossas culpas 

e ressuscitou para nossa justificação: “O único, 

o único que nos justifica; o único que nos faz 

renascer de novo é Jesus Cristo. Nenhum ou-

tro. E por isso não se deve pagar nada, porque 

a justificação – o fazer-se justos – é gratuita. E 

essa é a grandeza do amor de Jesus: dá a vida 

gratuitamente para nos fazer santos, para nos 

renovar, para nos perdoar.

Um cristão, se verdadeiramente deixa-se la-

var por Cristo, se verdadeiramente deixa-se des-

pojar por Ele do homem velho para caminhar em 

uma vida nova, mesmo permanecendo pecador – 

porque todos o somos – não pode ser corrupto: a 

justificação de Jesus nos salva da corrupção – so-

mos pecadores, mas não corruptos -, não pode vi-

ver com a morte na alma e muito menos ser causa 

de morte.

Deixemo-nos nesta Páscoa nos lavar a alma, 

nos lavar os olhos da alma, para ver as coisas be-

las, e fazer coisas belas. E isso é maravilhoso! Essa 

é justamente a Ressurreição de Jesus após a sua 

morte, que foi o preço para salvar todos nós.

POR PAPA FRANCISCO

MENSAGEM DO PAPA
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HISTÓRIA

A vida era tranquila, de poucos per-

calços e também sem grandes perspec-

tivas no interior de Santa Catarina no 

auge da década de 1950. As crianças não 

tinham videogame e realidade virtu-

al era coisa mais que futurista. Em boa 

parte das propriedades rurais não havia 

energia elétrica, a tecnologia agrícola 

era rudimentar e os índices de produti-

vidade bastante modestos.

Esse foi o cenário que Osmar Ran-

ghetti e mais dez irmãos compartilha-

ram por alguns bons anos em Videira, 

no interior catarinense. A pequena pro-

priedade permitia à família viver com 

certo conforto, mas não sobrava dinhei-

ro para que os irmãos realizassem proje-

tos de vida mais ambiciosos. Osmar foi 

o último a decidir, juntamente com o pai 

Florêncio, a trocar Santa Catarina pelo 

interior do Paraná. “Os relatos dos que 

vieram antes eram muito bons. De uma 

região de terra vermelha, plana e de cli-

ma favorável”.

Antes de mudar, Osmar casou com 

Lourdes e em 1962 chegaram em Cas-

cavel. A Fazenda Santa Fé, em territó-

rio que hoje pertence a Santa Tereza do 

Oeste, foi a base inicial de sustento da 

família. Ali, além de criar alguns ani-

mais, plantavam soja, milho e trigo. À 

medida que os anos passavam, a família 

Ranghetti sentiu os sintomas de um pro-

blema que há muito incomodava produ-

tores rurais da região. “Trabalhávamos 

muito para plantar, cuidar e colher, mas 

na hora de vender o valor que ofereciam 

pelo produto era baixo demais. E isso 

deixava a todos desanimados”, lembra 

Osmar.

Os atravessadores ofereciam valo-

res mínimos, que mal cobriam os custos 

de produção. “E como todos estavam co-

meçando, ninguém era suficientemente 

capitalizado para enfrentar a situação. 

Precisávamos vender para honrar os 

compromissos assumidos”. Osmar lem-

bra que, aos poucos, grupos de agri-

cultores começaram a se reunir para 

conversar e encontrar alternativas. A 

sugestão que pareceu mais coerente, 

diante dos resultados que vinham de ci-

O TRIUNFO DO 
COOPERATIVISMO

Osmar Ranghetti, de 
78 anos, é um dos 
sócios-fundadores 
da Coopavel
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dades onde a experiência já acontecia, 

era a criação de uma cooperativa. “Em 

alguns encontros, eram 50, 60 pessoas 

interessadas em participar do projeto”.

Alguns dos agricultores que estavam 

liderando o processo eram pessoas de 

renome, reconhecidas pelo seu talento e 

inteligência. “Tínhamos o Cortese (Adol-

fo Cortese), o Wypych (Roberto Wypych), 

o Vargas (Moisés Vargas) e outros que 

eram estudiosos e muito preparados. Lí-

deres que entendiam de cooperativismo 

e que usavam os argumentos certos para 

convencer os demais de que aquele era o 

melhor a fazer”, recorda Osmar. O con-

senso era da busca por uma estrutura 

capaz de remunerar melhor por todo o 

sacrifício exigido pelo trabalho no cam-

po. E, aos poucos, isso aconteceu, lembra 

Osmar, um dos 42 fundadores da Coo-

pavel, oficialmente constituída em 15 de 

dezembro de 1970.

Cortese e Wypych foram os dois pri-

meiros presidentes da cooperativa. “Os 

dois muito cultos e habilidosos. Lembro 

do Cortese como alguém determinado, 

comunicativo e fácil de lidar. Já o Wypy-

ch era um grande orador, dono de uma 

memória privilegiada e um empreende-

dor de enorme talento. Essas pessoas 

deram importante colaboração à arqui-

tetura inicial do que viria a ser a Coopa-

vel”, diz Osmar Ranghetti. Apoiados pe-

las diretorias e por um corpo crescente 

de cooperados, eles desenharam os pro-

jetos das estruturas iniciais erguidas 

onde ainda hoje é a sede da cooperativa, 

no km-591 da BR-277.

Não demorou para que o surgimen-

to da Coopavel e de outras cooperativas 

Casados há 57 
anos, Lourdes e 
Osmar Ranghetti 
tiveram seis filhos

DETERMINAÇÃO
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em cidades da região mudasse o panora-

ma de valorização do agricultor, de suas 

famílias e da atividade primária. As re-

munerações foram aumentando e o ra-

teio das sobras era uma injeção de âni-

mo nos cooperados. Os atravessadores 

até tentaram resistir. Alguns chegaram 

a fazer investimentos em estruturas 

imponentes, mas aos poucos perderam 

espaço para a metodologia de união e de 

comprometimento do modelo coopera-

tivista. “O impacto das cooperativas foi 

determinante na economia do Oeste do 

Paraná. No mínimo, posso afirmar que 

elas ajudaram muito a estabelecer os 

marcos que a região cultivaria a partir 

de então”, destaca o cooperado Osmar 

Ranghetti.

HISTÓRIA

VALE A PENA

EMANCIPAÇÃO DE 
SANTA TEREZA

A mudança cultural comum ao mo-

delo cooperativista foi assimilada aos 

poucos pelos agricultores e por suas co-

munidades. “À medida que os números 

avançavam, mais pessoas se integravam 

e passavam a defender os princípios que 

regem esse sistema de associação”, lem-

bra o sócio-fundador da Coopavel. Com 

as cooperativas, os cooperados passaram 

a ser melhor remunerados e, com isso, 

foi gradualmente elevada a qualidade de 

vida das propriedades e os produtores 

perceberam que valia a pena se dedicar à 

atividade rural.

A disseminação da assistência téc-

nica, com o repasse de novos conheci-

mentos e a realização de dias de campo, 

que no caso da Coopavel virou o Show 

Rural, fez com que o improviso fosse 

substituído pela gestão profissional da 

propriedade. 

“E isso moldou o vencedor perfil 

agropecuário de uma região transfor-

mada em referência de produtivida-

de, qualidade e resultados para todo o 

País”, ressalta Osmar Ranghetti. O só-

cio-fundador lembra que a cooperati-

va teve alguns problemas ao longo de 

sua trajetória mas que, devidamente 

enfrentados, fortaleceram ainda mais 

a instituição, que hoje é reconhecida e 

respeitada pela sua solidez.

Osmar Ranghetti foi vereador por mais 

de 15 anos. Duas legislaturas ele cumpriu em 

Cascavel, quando Santa Tereza do Oeste ain-

da era distrito do município. Outras duas, 

ele foi vereador no município que ajudou 

criar. É de Osmar o projeto de lei que levou à 

emancipação de Santa Tereza, colocado em 

efeito a partir de 1989. 
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AREAC DEBATE O 
PLANTIO DIRETO NA PALHA

Plantio direto na palha é o nome 

de evento técnico que a Areac (As-

sociação Regional dos Engenheiros 

Agrônomos de Cascavel) realizará 

nos dias 25 e 26 de abril, em Casca-

vel. O evento tem patrocínio do Con-

fea e apoio do Crea-PR, Mútua, Fede-

ração dos Engenheiros Agrônomos 

do Paraná e FAG. 

A abertura oficial das atividades 

será no dia 25 de abril, às 9h. Depois 

serão apresentadas as seguintes 

palestras: Diagnóstico da situação 

atual do SPD no Brasil, Índice de 

qualidade participativo do sistema 

plantio direto, Insumos biológicos 

no manejo de insetos e pragas no 

SPDP, Doenças de maior impacto no 

SPDP e principais soluções, e Mane-

jo de resistências de plantas dani-

nhas em SPDP.

A programação de palestras da 

sexta-feira, 26 de abril, será a se-

guinte: Construção da fertilidade do 

solo e manutenção de ambientes de 

elevado potencial produtivo, Agri-

cultura de precisão para o manejo 

da fertilidade do solo em sistema de 

plantio direto e O uso de sistemas 

de produção como estratégia para a 

construção e manutenção da maté-

ria orgânica e fertilidade do solo.

E mais: Inovações na avaliação 

da qualidade do manejo e conserva-

ção do solo com uso de imagens aé-

reas obtidas por Vants, Diagnóstico 

rápido da estrutura do solo, Formas 

de manejo da compactação do solo 

na sucessão soja x milho safrinha 

e Alternativas para descompacta-

ção do solo. Na hora do evento, os 

valores das inscrições serão: R$ 90 

estudante associado da Areac, R$ 

120 estudante de graduação, R$ 200 

profissional associado da Areac e R$ 

250 para profissional. As inscrições 

também podem ser feitas pelo site 

www.agroinformativo.com .

SEMINÁRIO

Foco do evento é contribuir para aumentar 
a fertilidade e a conservação do solo
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ABCZ

O ZEBU NA 
ERA GENÔMICA

A ABCZ COMEMORA OS SEUS CEM ANOS 
DE EXISTÊNCIA. QUAIS SÃO AS CONQUIS-
TAS MAIS MARCANTES DA ASSOCIAÇÃO 
EM UM PERCURSO TÃO LONGO DE ATUA-
ÇÃO NO BRASIL? 

Tenho muito orgulho de dizer que 

estamos falando de uma história de 

muitas conquistas. A primeira delas, 

inclusive, tendo sido o reconhecimento 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que nos escolheu como 

delegada para atuar no País inteiro com 

o registro das raças zebuínas. Foi a par-

tir dessa conquista, que coroou o em-

preendedorismo e a coragem dos per-

cussores do Zebu, que todas as outras 

vieram. Colher os frutos do trabalho de 

melhoramento genético que desenvol-

vemos, do reconhecimento nacional e 

internacional, e da referência que nos 

tornamos exportando não apenas ani-

mais e genética, mas também conheci-

mento técnico, com o PMGZ Internacio-

nal, também são conquistas marcantes 

e diárias, que nos orgulha muito.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CONTRIBUI-
ÇÕES DA RAÇA PARA O MERCADO BRA-
SILEIRO DE CARNE BOVINA?

Atualmente, 80% do rebanho nacio-

nal, não só de corte, mas também leitei-

ro, é composto por animais zebuínos ou 

seus cruzamentos. Também temos um 

grande reconhecimento do mercado 

Com cem anos de história no País, 

a Associação Brasileira de Criadores de 

Zebu observa atentamente as mudanças e 

novidades que invadem o mundo, princi-

palmente quanto aos largos avanços pro-

venientes das novas tecnologias. A ABCZ 

há meio século conta com um programa 

para o melhoramento dos plantéis das ra-

ças zebuínas, porém o salto mais contun-

dente vem com a chamada Era Genômica.

O presidente da ABCZ, Arnaldo Ma-

chado Borges, explica que se trata de um 

mapeamento genético dos animais que 

possibilitará, de forma mais veloz e pre-

cisa, seguir no processo de identificação 

dos animais melhoradores. “Estamos 

montando um banco de dados, fechando 

parcerias e orientando nossos associados 

sobre a novidade”, diz Arnaldo, que em 

fevereiro esteve em Cascavel para partici-

par do Show Pecuário, uma das atrações 

do Show Rural Coopavel.

Oficialmente criada em 1919, a ABCZ 

representa criadores de raças zebuínas 

que respondem por 80% do rebanho na-

cional, que é superior a 200 milhões de ca-

beças. Saiba mais na entrevista exclusiva 

de Arnaldo à Revista Coopavel:
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internacional, tanto que as expor-

tações de carne bovina cresceram 

ainda mais no primeiro bimestre 

desse ano, alcançando o melhor 

desempenho desde 2014, segundo 

dados da Abiec. Tudo isso tem a ver 

diretamente com o melhoramento 

genético que a ABCZ promove, e o 

bom trabalho desenvolvido pelos 

associados.

DE QUE FORMA AS NOVAS TECNOLO-
GIAS E UM CONSUMIDOR MAIS EXI-
GENTE IMPACTAM NA ATIVIDADE?

O agronegócio, como qualquer 

outro segmento econômico, fun-

ciona com a lei da oferta e procura. 

Se o consumidor se torna mais exi-

gente, nós precisamos nos adaptar. 

No que diz respeito às tecnologias, 

a ABCZ sempre foi uma entidade 

internacionalmente reconhecida 

por sua visão contemporânea. E 

defendemos o uso dessas novida-

des tecnológicas, não apenas para 

atender a exigência do mercado, 

mas, principalmente, para otimi-

zar o trabalhado do criador. A tec-

nologia – seja em genética, manejo 

ou nutrição – são aliadas para uma 

pecuária sustentável. Uma susten-

tabilidade ambiental, social e eco-

nômica. Produzir mais, gastando 

menos dinheiro e tempo, além de 

um menor impacto ao meio ambien-

te, é a busca de todos os produtores 

rurais. Nesse sentido, as tecnologias 

têm papel fundamental.

E QUANTO AO CONFINAMENTO. COMO 
ESTÁ A SITUAÇÃO HOJE PARA OS 
CRIADORES?

Sabemos que o Brasil sempre 

teve facilidade com a pecuária ex-

tensiva em função da abundância 

de áreas de pastagens, fácil adapta-

bilidade das raças zebuínas e con-

dições climáticas favoráveis. Mas 

essas mesmas condições climáticas, 

de alguns anos para cá, com as tem-

peraturas cada vez mais elevadas e 

a escassez de chuva em algumas re-

giões, tem-nos feito enxergar o con-

finamento como uma opção cada 

vez mais viável, apesar de represen-

tar um custo de produção mais alto. 

Mas se tratando do nosso país, não 

há como prescrevermos uma recei-

ta como a mais indicada para todos 

os criadores. Temos uma extensão 

territorial enorme, com característi-

cas muito específicas. Acredito que o 

momento seja de bastante observa-

ção e adaptação.

E QUANTO AO DESAFIO, ENTRE OS ZE-
BUÍNOS, DE COLOCAR A EFICIÊNCIA 
NESSES ANIMAIS POR MEIO DE PRO-
GRAMAS DE MELHORAMENTO GENÉ-
TICO. O QUE ISSO QUER DIZER EXATA-
MENTE?

O melhoramento genético é 

um desafio diário do nosso setor 

e está diretamente ligado ao su-

cesso das raças zebuínas dentro e 

fora das fronteiras. Ele também é 

um exemplo de como a demanda 

de mercado tem influência dire-

ta na produção de carne e leite de 

qualidade. Com o melhoramento 

genético, conseguimos direcionar 

nosso trabalho de acordo com o 

nosso objetivo e produzir animais 

mais eficientes para determina-

das características. A ABCZ traba-

lha há 50 anos com um programa 

de melhoramento que é o PMGZ. 

Um programa que conseguiu um 

grande salto no último ano com a 

entrada efetiva na Era Genômica. 

O que isso quer dizer? É um mape-

amento genético dos animais que 

vai nos possibilitar de forma mais 

veloz e precisa seguir no processo 

de identificação dos animais me-

lhoradores. Temos atuado incansa-

velmente nisso, com várias frentes 

de trabalho, montando um banco 

de dados, fechando parcerias e 

orientando nossos associados. 

A ABCZ ESTÁ ATENTA À CRIAÇÃO DE 
NORMAS PARA QUE A EXPORTAÇÃO 
DE MATERIAL GENÉTICO OCORRA DE 
FORMA REGULAR E SEGURA?

Não apenas nisso, como também 

na abertura de novos mercados. Con-

tamos com um departamento inter-

nacional que trabalha justamente 

nessa relação entre os produtores 

brasileiros e os países interessados 

em nosso rebanho e nossa genética. 

É uma relação de extremo sucesso, 

“O melhoramento 
genético é um desafio 
diário do nosso setor e 
está diretamente ligado 
ao sucesso das raças 
zebuínas dentro e fora 
das fronteiras.”
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ABCZ

tanto que na edição passada da Expo-

Zebu, tivemos recorde de visitação de 

comitivas estrangeiras, com mais de 

500 criadores e líderes internacionais 

conhecendo um pouco mais da nossa 

pecuária e fechando negócios. Vale des-

tacar a Rodada de Negociações de Pro-

tocolos Sanitários, realizado durante a 

feira. Foi um evento inédito e desenvol-

vido com o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, juntamente 

com a Apex-Brasil, e que viabilizou a as-

sinatura de muitos protocolos.  

HÁ ALGUM TRABALHO VOLTADO À EX-
PORTAÇÃO DE CARNE DE ANIMAIS PRE-
COCES?

O que a ABCZ faz é identificar as 

necessidades de cada potencial mer-

cado e promover o elo entre os oficiais 

dos dois países para que esse protocolo 

seja firmado e resulte nas exportações 

propriamente ditas. Nesse sentido, o 

empenho é tanto na exportação de car-

nes como de animais vivos e materiais 

genéticos.

QUE TRABALHOS TÊM SIDO FEITOS PARA 
APROXIMAR A CARNE BOVINA, DE ZE-
BUÍNOS, DA COZINHA GOURMET?

A carne de Zebu é um produto de 

qualidade internacionalmente reco-

nhecida, até mesmo pelas caracterís-

ticas de maciez e pouca quantidade de 

gordura entremeada que ela possui. E 

isso, naturalmente a aproxima da cozi-

nha gourmet e gastronomia de alto pa-

drão. O que temos trabalhado bastante 

nessa gestão é a intensificação do tra-

balho de divulgação, por meio de cam-

panhas e projetos educativos, dessas 

propriedades que possibilitam além de 

uma carne mais gostosa, um alimento 

ainda mais saudável. 

O QUE OS CRIADORES PODEM ESPERAR 
PARA O MERCADO FUTURO DA CARNE 
DOS ANIMAIS CUJAS ASSOCIAÇÕES A 
ABCZ REPRESENTA?

Com o início da Era Genômica, nos-

so processo de melhoria do produto fi-

nal passa a crescer a passos largos. Com 

certeza, animais abatidos cada vez mais 

novos, com um melhor acabamento de 

carcaça, marmoreio e desempenho. A 

carne entregue ao mercado tende a ser 

cada vez melhor.

“A carne de Zebu é um 
produto de qualidade inter-
nacionalmente reconhecida, 
até mesmo pelas caracte-
rísticas de maciez e pouca 
quantidade de gordura 
entremeada que ela possui”

Arnaldo é presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Zebu

ARNALDO MACHADO BORGES
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AGRONEGÓCIO

Os números surpreendem: todas as 

semanas ao menos uma denúncia de 

pirataria de sementes chega por meio 

da ouvidoria da Abrasem, a Associação 

Brasileira dos Produtores de Sementes.  

Em 2018 foram 58, vindas de todas as 

regiões do País. As mesmas são anali-

sadas e encaminhadas ao Ministério da 

Agricultura e Abastecimento, órgão res-

ponsável por fiscalizar e, se procedente, 

aplicar sanções a quem atua no comer-

cio irregular de sementes. 

As denúncias e fiscalizações são 

apenas uma das formas de tentar barrar 

essa prática que vem se alastrando no 

Brasil nos últimos anos. Levantamento 

realizado pela Abrasem mostra que o 

rombo para todo o agronegócio alcança 

a cifra de R$ 2,5 bilhões todos os anos. 

No Paraná, Apasem (Associação Para-

naense dos Produtores de Sementes e 

Mudas) afirma que no Estado o prejuízo 

gira em torno de R$ 464 milhões. 

Para barrar a prática da pirataria 

da semente no campo diferentes insti-

tuições e órgãos se juntaram para fazer 

frente ao comércio ilegal de sementes 

em território nacional. Durante o Show 

Rural Coopavel 2019, a Abrasem e a 

Apasem  anunciaram uma campanha 

nacional contra a pirataria de semen-

tes, que tem como slogan: Semente Pi-

rata Espanta a Produtividade.

Durante o lançamento, que também 

contou com líderes do Mapa, Adapar  e 

Polícia Rodoviária Federal, o presiden-

te da Abrasem destacou a importância 

de se trabalhar em todas as frentes que 

possam inibir a prática. 

Uma das sementes que mais se ob-

serva a presença forte da pirataria é a 

do feijão. Na esfera nacional, estima-se 

que 55% deste produto seja plantado 

por meio de sementes ilegais. No Para-

ná esse número salta para 90%, segundo 

dados da Abrasem. 

TECNOLOGIA

O feijão, como tantas outras semen-

tes, precisa de alta tecnologia para que 

se chegue a uma semente com melhor 

produtividade no campo. A Embrapa, 

por exemplo, lançou durante o Show 

A PIRATARIA E O FUTURO DO 
MERCADO DE SEMENTES NO BRASIL 

Modelo que apresenta 
semente não certificada 
e a semente certificada 

O ANO DE 2018 CONTOU COM QUASE 60 DENÚNCIAS DA 
PRÁTICA PIRATEIRA NO CAMPO EM TODO O PAÍS
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AGRONEGÓCIO

Rural Coopavel 2019, o Feijão Carioca 

BRS FC104, a primeira cultivar super-

precoce do mercado. Segundo a insti-

tuição, foram quase 12 anos de estudos 

e investimentos em pesquisa. Ao chegar 

até a lavoura, ela trará muitos benefí-

cios para o produtor, contudo não está 

livre de, futuramente, vir a ser pira-

teada, tendo seu grão comercializado 

como ‘semente’. 

“Quem compra sementes ilegais está 

abrindo a porteira para inúmeros proble-

mas que vão desde colocar em risco seu 

próprio plantio, bem como não contribuir 

para o desenvolvimento mais rápido de 

toda a cadeia do agronegócio, uma vez 

que a prática desestimula a realização de 

novas pesquisas”, explica o presidente da 

Abrasem, José Américo.

Para o inspetor da Polícia Rodovi-

ária Federal – PRF, no Paraná, Marco 

Antônio Palhano, a prática da pirataria 

como tantos outros crimes correlacio-

nados entrarão na mira da corporação, 

que com dados cedidos pelas institui-

ções vão ficar ainda mais atentas para 

fiscalizar cargas suspeitas de carrega-

rem sementes ilegais em todo o Paraná. 

A instituição é uma das que apoiam a 

campanha contra a pirataria de semen-

tes no Estado. 

ORIENTAÇÃO

A campanha nacional contra a pi-

rataria de sementes leva o slogan Se-

mente Pirata Espanta a Produtividade 

e traz para discussão o quanto a pirata-

ria no campo é corrosiva e os riscos que 

corre o produtor que opta por adquirir 

sementes no mercado paralelo. “Nos 

anos anteriores, associações como Apa-

sem (PR) e Apasul (RS) fizeram campa-

nhas em seus estados e os resultados 

foram expressivos. Agora, vamos tratar 

da pauta de forma integrada e em todo 

o Brasil. Os resultados deverão ser ain-

da mais expressivos”, destaca José Amé-

rico.

Ao longo de 2018 as diferentes enti-

dades brasileiras que representam o se-

tor de sementes se uniram para discutir 

alternativas para barrar a prática da 

pirataria no campo. Entre as ações de-

cidiu-se realizar a campanha de cons-

cientização em âmbito nacional, uma 

vez que a problemática não se restringe 

a determinada região, mas é algo que 

atinge todos os estados.

APOIO

No Paraná, a campanha contra a pi-

rataria de sementes é encabeçada pela 

Apasem e tem o apoio de grandes insti-

tuições ligadas ao agronegócio parana-

ense, entre elas o Sistema Ocepar, Sis-

tema Faep, Federação dos Engenheiros 

Agrônomos do Paraná, Sindicato Rural, 

além da Braspov. Também no Paraná, 

em 2019 a Polícia Rodoviária Federal 

está entre as instituições apoiadoras.

José Américo, presidente da Abrasem

O ex-presidente da 
Apasem, Josef Pfann 
no lançamento da 
campanha



17

Movimentar um trilhão de dólares 

no agronegócio em 2024? Por que 

não? Sim, um trilhão. Poderíamos 

movimentar esse valor no agronegócio 

em 2024, no início do governo posterior a 

este que iniciou os seus trabalhos em ja-

neiro último.

Imagine em 2024, um novo governo, 

e só do PIB (Produto Interno Bruto) do 

agronegócio computaríamos um trilhão 

de dólares. Seria uma injeção de cerca de 

25% em cima do PIB total do país hoje, um 

pouco mais do que dois trilhões de dóla-

res no total.

Mas, quanto o agronegócio movimen-

ta hoje? Depende da taxa do dólar; cer-

ca de 500 bilhões de dólares/ano. Então, 

como dobrar isso em quatro anos? Só será 

possível com um planejamento integrado 

de agronegócio. Isso significa convocar 

a agroindústria, o comércio, os serviços, 

além dos produtores rurais e suas coope-

rativas para um plano em que sem agre-

gação de valor jamais conseguiríamos.

Precisaríamos ter marcas, vender 

produtos agroindustrializados, vender 

serviços, ter o turismo agroambiental hi-

ghtech, bebidas, algodão e seda com grife. 

Frutas, hortaliças, pescado...sem perder o 

que já conquistamos.

Precisamos de um planejamento es-

tratégico e de um plano de marketing. 

“Mas seria possível?” Toda vez que al-

guém me diz ser algo impossível, mais eu 

creio na sua possibilidade.

Dobrar o agribusiness brasileiro e in-

jetar 25% bruto no total do PIB do País e, 

com isso, representar em torno de 6,5% do 

movimento planetário do agribusiness, 

calculado em torno de 15 trilhões de dó-

lares? Eu creio, até porquê, não existirá 

outro caminho para fazer o País voltar a 

crescer.

Ministra Tereza Cristina, desde já, 

articule a indústria, o comércio e o ser-

viço, pois os produtores rurais estão 

prontos, basta dar as condições e a se-

gurança de mercado com inteligência 

tributária e velocidade legal. Ministra, 

crie desde agora o  Ministério do Agro-

negócio. E o governo? Ele que siga a so-

ciedade empreendedora organizada.

ARTIGO

US$ 1 
TRILHÃO 
EM 2024

JOSÉ LUIZ 
TEJON MEGIDO

Membro do Conselho 
Científico Agro- 
Sustentável e dirige o 
Núcleo de Agronegócio 
da ESPM
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40 ANOS

UMA TRAJETÓRIA 
DE AMOR E 
TRABALHO

O engenheiro agrícola e de seguran-

ça do trabalho Moacir Kessler comple-

tará em 2 de outubro quatro décadas de 

serviço à Coopavel 

O percurso de desafios e de vitórias 

da Coopavel está fortemente ligado à 

história de pessoas que, nesses quase 

50 anos de fundação, estiveram e estão 

ao lado da cooperativa. É o caminhar 

determinado de diretores, cooperados 

e colaboradores que faz da cooperativa 

uma referência de trabalho, de empre-

endedorismo e de resultados.

Um desses personagens é o enge-

nheiro agrícola, engenheiro de seguran-

ça do Trabalho e mestre em Engenharia 

Agrícola, Moacir Kessler. No próximo 

dia 2 de outubro, Kessler completa 40 

anos de casa, uma trajetória que ele 

define como de muito amor e trabalho. 

Atualmente, ele responde pela gerência 

de Obras das Filiais, Gestão de Energia e 

Engenharia de Segurança do Trabalho.

Em um trabalho de resgate de ca-

pítulos da trajetória da cooperativa, a 

Revista Coopavel abre, nesta edição, es-

paço para que Moacir Kessler, um dos 

seus mais antigos colaboradores, conte 

sobre suas experiências e sobre aspec-

tos dessa jornada de quatro décadas. 

Acompanhe detalhes dessa relação na 

entrevista a seguir: 

COMO COMEÇOU A SUA HISTÓRIA COM A 
COOPAVEL?

Foi um belo presente de aniversário. 

No dia 1º de outubro de 1979, uma sexta-

-feira, a Valmira, do RH, ligou para saber 

se eu poderia iniciar no sábado, dia 2, 

data do meu aniversário... e lá se vão 40 

anos de história. Minha formação secun-

dária era na área de projetos. A Valmira 

me falou que não tinha essa função na 

Coopavel, mas como tinha facilidade com 

cálculos, poderia trabalhar na contabili-

dade. Vim de Maringá, onde conclui o se-

gundo grau e fiz o serviço militar. Depois 

fui convidado a trabalhar em uma área 

que estava elaborando as Normas da Co-

opavel, Organização & Métodos. 

E QUANTO À SUA PASSAGEM PELA ÁREA 
DE PROJETOS?

Pela formação em desenho técnico, 

elaborei todos os formulários para a co-

operativa, inclusive os esboços das notas 

fiscais para depois ser tudo levado para 

MOACIR KESSLER

Engenheiro agrícola e
de segurança do trabalho
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MOACIR KESSLER

as gráficas. Não havia computadores 

para esse trabalho. Trabalhei também 

dando apoio ao que era na época o setor 

de cadastro em projetos na área agrícola 

e pecuária em complemento ao trabalho 

dos engenheiros agrônomos Aldemir 

Ferreira Ápio e, na sequência, com o se-

nhor Luimar José Tozetto, da área opera-

cional, fazendo projetos complementares 

de armazenagem. A seguir, trabalhei com 

o Anselmo Miguel Scoffet Fernandez, que 

era o gerente operacional em substitui-

ção ao Luimar. Nessa época iniciavam-se 

as obras no parque industrial. Elaborei 

os cálculos dos volumes de terras a mo-

vimentar e a demarcação das obras de 

terraplenagem, acompanhando ainda a 

montagem da indústria de óleos, além de 

trabalhos para outras indústrias, filais 

e projetos para o Ceta, hoje Show Rural, 

para receber os animais importados para 

a área leiteira. A história vai longe.

CONTE SOBRE A PROPOSTA DE IR TRABA-
LHAR EM SÃO PAULO?

Na área operacional das filiais como 

é atualmente, trabalhei com outro amigo 

inseparável até os dias de hoje, o também 

engenheiro agrícola Mário Minoru Ikeda, 

que na época da crise de 1985 me convi-

dou para trabalhar em São Paulo para ga-

nhar bem mais do que era o meu salário 

na época. “Voltei de São Paulo para fazer 

as malas e ir embora. Tinha até namora-

da lá, mas antes de sair tive que fazer uma 

reunião com o pessoal do operacional a 

pedido da diretoria para dizer que não 

faltaria comida e que os salários atrasa-

dos seriam repostos em até três meses. 

Um funcionário do sindicato, haviam 

mais de cem na época, pediu a palavra e 

disse: Olha seu Moacir, se não fecharem 

os portões para a gente trabalhar, vamos 

reerguer a Coopavel. Não precisa dizer 

que não tive coragem de abandonar o 

barco, não me arrependo. Um momento 

crucial na minha vida e carreira foi o re-

cebimento por parte da Coopavel de mi-

lho procedente dos EEUU que saiu de lá 

com temperaturas muito abaixo de zero, 

alta umidade e impurezas, chegando a 

Paranaguá com mais de 30º C e depois 

transportado em caminhões até Cascavel, 

o que provocou o aquecimento do milho e 

formação de gases. Numa dessas inspe-

ções de rotina, o gás que é inodoro, quase 

levou a minha vida. Minha família queria 

que saísse da Coopavel, mas ao contrário, 

esse fato me levou a cursar Engenharia de 

Segurança do Trabalho e a tomar atitudes 

para salvar muitas vidas.

E SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA SUBESTAÇÃO NO PARQUE INDUS-
TRIAL, FALE ALGO A RESPEITO?

Em 2005, sofrendo dia a dia com a má 

qualidade da energia elétrica no parque 

industrial, iniciamos tratativas com a 

Copel para a construção de uma subesta-

ção em 138 mil Volts - energia muito mais 

barata e com uma confiabilidade e quali-

dade incomparáveis com a existente na 

época. Realizada a obra com pagamento 

do investimento e retornos de quantias 

vultosas para a Coopavel, atualmente a 

energia elétrica do parque industrial tem 

uma qualidade e confiabilidade muito 

grandes e com custos altamente compe-

titivos para os produtos produzidos nas 

indústrias instaladas.
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Comitiva da Alltech e diretores da Coopavel

Técnicos da Alltech e diretores de empresas 

norte-americanas clientes da companhia es-

tiveram dias atrás no Paraná para conhecer a 

maior unidade industrial da multinacional, instalada 

em São Pedro do Ivaí, município próximo de Maringá. 

A comitiva aproveitou para fazer uma visita à área de 

rações da Coopavel, cooperativa que há muitos anos é 

parceira da empresa líder em nutrição animal e vege-

tal.

A caravana foi recebida pelo diretor-presidente 

Dilvo Grolli e pelo gerente da área de rações, Jurandir 

de Mattos. Dilvo falou ao grupo sobre a Coopavel, o 

sistema cooperativista e também sobre o agronegócio 

brasileiro. O presidente citou o avanço das tecnologias 

COOPAVEL 
RECEPCIONA 
COMITIVA DA 
ALLTECH

O QUE VOCÊ ENTENDE POR COOPE-
RATIVISMO?

Cooperar é somar esforços para 

com união ganhar economia de es-

cala e ajuda mútua. O sistema coope-

rativo é responsável pelo desenvol-

vimento da região onde a Coopavel 

atua gerando milhares de empregos 

diretos e indiretos, promovendo o 

aumento da renda dos produtores 

e seus familiares. Os municípios 

onde a cooperativa atua não teriam 

a pujança atual caso não tivesse a 

forte atuação que tem. As mudanças 

profundas são o aumento da produ-

tividade, que deve muito ao Show 

Rural, e diversificação das ativida-

des dos produtores pela atuação na 

avicultura, suinocultura e bovinos. 

Isso significa a fixação dos filhos dos 

produtores que atualmente não vão 

mais embora depois de formados, 

mas ficam na propriedade ajudando 

os pais e fazendo a sucessão nas pro-

priedades.

NA SUA OPINIÃO, O QUE A COOPAVEL 
REPRESENTA PARA OS COOPERA-
DOS?

Representa o norte seguro, re-

guladora de preços, se não as multis 

pagariam muito menos pelos cereais 

e cobrariam mais pelos insumos. Di-

fusora de tecnologia promotora de 

aumento de produtividade e renda 

e, principalmente, criando alternati-

vas de diversificação da propriedade 

com responsabilidade ambiental.

QUAIS SÃO OS VALORES DA COOPE-
RATIVA QUE VOCÊ, UM COLABORA-
DOR COM QUATRO DÉCADAS DEDICA-
DOS À EMPRESA, MAIS APRECIA?

Ética, confiança, segurança res-

peito ao meio ambiente e valoriza-

ção das comunidades.

O QUE É POSSÍVEL ESPERAR DA COO-
PAVEL PARA OS PRÓXIMOS ANOS?

Uma Coopavel mais forte ainda 

criando continuamente opções de 

diversificação das atividades nas 

propriedades proporcionando au-

mento de empregos e renda aos pro-

dutores. O cooperativismo é um su-

cesso há mais de 200 anos e seguirá 

assim ainda por muito tempo.

40 ANOS



21

O presidente Dilvo Grolli 
repassou informações 
sobre cooperativismo e 
agronegócio

A visita estreitou laços 
entre parceiros antigos, 
segundo Jurandir de Mattos

INTERCÂMBIO

A comitiva que esteve em Cascavel foi formada por Nevin Horst, gerente de frangos de corte da Gerber Poultry; 

Claude Hebron, veterinário da Prestige Farms; Ron Truex, presidente da Creighton Brothers; Ian Miller, pro-

prietário da Sunrise Farms, e os gerentes da Alltech nos Estados Unidos Kevin Martin, da Carolina do Norte; 

Brendan Heinechen, da Califórnia e Martin Ledwaba, de Indiana.

QUEM VEIO

SOBRE A ALLTECH

Fundada em 1980 pelo empre-

sário e cientista irlandês Dr. Pearse 

Lyons, a Alltech descobre e entrega 

soluções para a nutrição sustentável 

de plantas, animais e pessoas. Com 

mais de 100 unidades de produção 

global, a Alltech é líder em produção 

e processamento de leveduras e mi-

nerais na forma orgânica.

Nosso princípio orientador ACE 

busca desenvolver soluções que 

são seguras para os animais, con-

sumidores e também para o meio 

ambiente. São mais de seis mil co-

laboradores espalhados pelo mun-

do que têm o compromisso de para 

trabalhar todos os dias para nossos 

consumidores.

A Alltech é uma empresa fami-

liar - o que permite se adaptar ra-

pidamente às novas necessidades 

do consumidor e a permanecermos 

focados em inovação de ponta. Se-

diada em Lexington, Kentucky, nos 

Estados Unidos, a empresa tem 

uma presença forte em todas as re-

giões do mundo. Para mais informa-

ções, visite www.alltech.com/news. 

Nos contate também pelo Facebook.

que levam a produtividades cada 

vez maiores, da importância da 

proteína para a economia e à ba-

lança comercial brasileira e quan-

to à transformação que as coope-

rativas operam nas regiões onde 

estão instaladas.

PRODUÇÃO E RAÇÕES

Os norte-americanos foram in-

formados também sobre produção 

e fábricas de rações mantidas pela 

Coopavel, dados repassados pela 

zootecnista Juliâni Farias Souza 

Dalle Mole, e sobre o segmento de 

frangos, com exposição do gerente 

de fomento avícola Eduardo Leffer. 

O gerente do Incubatório, Wilson 

Pedro Pabis, também participou 

do encontro e expôs alguns dados 

sobre a área.
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COOPAVEL E 
PRIMATO SE UNEM 
E FAZEM HISTÓRIA

INTERCOOPERAÇÃO

COOPAVEL E 
PRIMATO SE UNEM 
E FAZEM HISTÓRIA

A Coopavel, de Cascavel, e a Prima-

to, de Toledo, dão os primeiros passos 

de um projeto inédito na região Oes-

te do Paraná e que coloca em prática 

a essência do sexto dos princípios do 

cooperativismo, a intercooperação. 

Por meio do diálogo e do bom-senso, 

as diretorias das duas cooperativas 

entendem que é possível trabalhar 

juntas, fortalecer seus indicadores, 

oferecer novas opções de produtos ao 

mercado e dar resultados ainda mais 

consistentes aos seus milhares de co-

operados.

Em apenas três meses, as direto-

rias da Coopavel e da Primato apro-

varam e colocam em prática uma par-

ceria na área da avicultura e que tem 

tudo para ser estendida a outros seg-

mentos. A Coopavel entra com a ma-

téria-prima e com as suas estruturas 

física e profissional para fornecer à 

Primato inicialmente produtos da avi-

cultura que então são embalados, dis-

tribuídos e comercializados nos sete 

supermercados mantidos pela coope-

rativa de Toledo e Vera Cruz do Oeste.

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, entende que fortalecer a inter-

cooperação traz enormes benefícios 

aos parceiros porque se permite utili-

zar e empregar de forma otimizada o 

que de melhor cada uma possui, bem 

como suas estruturas e talentos para 

Em menos de três meses, passos iniciais da parceria foram acertados e primeiros cortes já estão nos supermercados desde a metade de março
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fortalecer o cooperativismo e seus 

cooperados. “A importância do coo-

perativismo é muito grande para a 

sociedade quando verdadeiramente 

praticamos os princípios que o regem. 

A parceria será desenvolvida com leal-

dade e sem concorrência para trazer 

resultados positivos a todos os asso-

ciados”, afirma Dilvo.

O presidente da Primato, Ilmo 

Werle Welter, considera que a parce-

ria em estruturação será um marco 

para o Oeste e para o Paraná. “Será 

uma referência para o sistema, por-

que potencializa o uso de plantas e 

estruturas, leva-se a mensagem do 

cooperativismo ainda com mais for-

ça para as gôndolas e se mantêm as 

margens de lucro”, acrescenta o dire-

tor-executivo da Primato, Anderson 

Sabadin. Conforme ele, essa aproxi-

mação combate o oligopólio, reduz 

riscos e efeitos externos ao mercado 

local e regional e permite, gradual-

mente, ampliar resultados em uma 

parceria em que todos ganham.

QUALIDADE

“

“

Os contatos entre diretores e equipes técni-

cas das duas cooperativas começaram no fim de 

novembro do ano passado. Comitiva da Primato 

esteve na área industrial da Coopavel para co-

nhecer a estrutura do frigorífico de aves e seu 

funcionamento. Recepcionados pelo gerente do 

Friaves, Nelson Irineu Simon, eles puderam ob-

servar sistemas e principalmente os cuidados 

para garantir a qualidade do que a cooperativa 

leva para o mercado consumidor. 

Não há um volume específico ou meta men-

sal no fornecimento dos cortes à cooperativa, o 

que existe é o compromisso de bem atender a 

todas as solicitações de demanda que nos forem 

apresentadas”, afirma Nelson. Já existem con-

versas para ampliar a oferta de cortes, inclusive 

para diversificar produtos, chegando também à 

área de suínos. 

A qualidade da Coopavel é reconhecida 
internacionalmente e queremos levar ao 
nosso cliente, que consome a produtos 
com a marca Primato, sempre o melhor
Anderson Sabadin

Anderson Sabadin 
é diretor-executivo da Primato

Dilvo ressalta importância da 
intercooperação para os associados
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INTERCOOPERAÇÃO

As diretorias da Coopavel e da 

Primato estão otimistas de que a in-

tercooperação trará inúmeros bene-

fícios, como maior fluidez, a possibi-

lidade de ampliar a área de atuação 

das empresas e, com o compartilha-

mento de vantagens, uma contribuir 

para fortalecer a outra. “Em vez de 

concorrentes, essa relação faz com 

que sejamos cooperativistas e par-

ceiros”, observa Dilvo Grolli. “Con-

tar com um mercado interno ainda 

maior e diversificado passa a ser um 

caminho para a sobrevivência da ca-

deia do frango”, complementa Saba-

din.

O trabalho conjunto das duas co-

operativas fortalece o canal de fluxo, 

possibilita atingir novos mercados 

e abre uma nova experiência para 

o consumidor. E ele consumirá se o 

que levar para casa for saboroso e de 

qualidade, tendo assim um boa ex-

periência com o produto. Os clientes 

estão cada vez mais atentos e perce-

bem, inclusive, a colaboração social 

ao consumir produtos de indústrias 

estabelecidas em sua cidade ou re-

gião, porque geram oportunidades e 

estimulam o desenvolvimento. 

A associação de duas cooperati-

vas, que há tantos anos geram em-

pregos e distribuem renda, fortalece 

e valoriza a mensagem do movimen-

to cooperativista. A Coopavel e a 

Primato pertencem a milhares de 

agricultores, em sua grande maioria 

donos de pequenas áreas agrícolas, 

que trabalham com dedicação para 

oferecer qualidade de vida e novas 

perspectivas às suas famílias. Saba-

din aponta que a parceria quebra pa-

radigmas, supera qualquer resquício 

de vaidade, orgulho ou bairrismo e 

coloca a união, o diálogo, a transpa-

rência e o respeito acima de tudo.

Por ser nova e inédita entre duas 

cooperativas no Oeste do Paraná, a 

união entre Coopavel e Primato tem 

tudo para crescer de forma exponen-

cial ao longo do tempo. A intercoope-

ração, o sexto dos princípios do coo-

perativismo, é também a prática da 

solidariedade, a mesma que há mais 

de 200 anos permitiu a tecelões da 

pequena Rochdale, no interior da In-

glaterra, colocar diferenças de lado e 

entender que a única forma possível 

de crescer, de atender às suas neces-

sidades e de promover desenvolvi-

mento e qualidade de vida às suas 

famílias seria trabalhando juntos, 

empregando o que cada um tinha de 

melhor a disponibilizar ao projeto.

COMPARTILHADOS

Diretores e técnicos das duas cooperativas 
em um dos encontros para afinar parceria

Os produtos da parceira 
podem ser encontrados 
nas sete lojas da cooperativa, 
em Toledo e Vera Cruz do Oeste



Macedônia do Norte

Capital

Escópia

População

2,3 milhões 

de habitantes

Renda per capita 

R$ 11 mil

PIB

US$ 25 bilhões

Formação do PIB 

• Comércio e 

Serviços (62%) 

• Indústria  (27%) 

• Agricultura (11%)

AINDA MAIS PRESENTE
NA MACEDÔNIA

O embaixador da Macedônia do Nor-
te no Brasil, Ivica Bocevski, cumpriu uma 
extensa agenda de compromissos em 
março no interior do Paraná. Uma das 

cidades visitadas foi Cascavel, onde ele 

esteve reunido com autoridades e líderes 

dos mais diversos setores organizados. 

Ivica foi oficialmente recepcionado pelo 

secretário de Desenvolvimento Econômi-

co, João Alberto Andrade, que acompa-

nhou o embaixador em todo seu roteiro 

de compromissos.

O frigorífico de aves da Coopavel foi 

um dos endereços visitados por Ivica. Lá, 

ao lado do presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, e do gerente do Friaves, Nelson Iri-

neu Simon, o embaixador falou sobre a 

atualidade do seu país e também recebeu 

inúmeras informações sobre a área da avi-

cultura da Coopavel, do Oeste e do Paraná, 

estado que é um dos líderes mundiais em 

exportação de proteínas. Há muitos anos 

a cooperativa comercializa carne de fran-

go para a Macedônia do Norte, país que 

se originou depois da cisão da Iugoslávia, 

uma das antigas repúblicas soviéticas.

O embaixador informou sobre boas 

expectativas no País e da possibilidade 

da ampliação da importação de frango. 

Dilvo citou que há mais de duas déca-

das a Coopavel exporta para diversos 

países e que a Macedônia do Norte é um 

mercado importante para a cooperati-

va, formado por mais de dois milhões 

de consumidores. O gerente do frigorífi-

co também lembrou que a parceria com 

o país europeu é antiga e tem tudo para 

ser ainda mais fortalecida. 

MERCADO

O embaixador Ivica, que 
cumpriu agenda dias atrás 
em Cascavel

Na Acic, Ivica se 
encontrou com diretores 
e membros da Câmara de 
Internacionalização.

Um dos compromissos foi 
com diretores da Coopavel, 
no Frigorífico de Aves

25
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MICROGRID

A SEGURANÇA ENERGÉTICA 
QUE VEM DO CAMPO

Do plantio ao plantel, o produtor 
rural está diariamente atento aos 
detalhes que o trabalho no cam-

po exige. A dedicação é ininterrupta e 

não basta contar apenas com a saúde 

ou com a força de trabalho, é preciso ter 

a certeza de que os recursos investidos 

sejam bem aplicados para que o retor-

no venha e traga sustento à família. Por 

isso, ficar sem energia elétrica, seja por 

uma hora ou por um dia, é sinônimo de 

prejuízo. 

Os fatores que levam à interrupção 

do fornecimento elétrico são os mais di-

versos, pode ser por intempéries, ou por 

alguma falha na rede; manter o supri-

mento energético é um desafio no qual a 

Copel Distribuição e a Itaipu Binacional 

resolveram investir para trazer aos pro-

dutores rurais a segurança energética 

que o campo precisa.

Pensando em inovação e nos recur-

sos disponíveis no meio rural, desenvol-

veu-se então a tecnologia de Microgrid, 

ou microrredes de distribuição elétrica, 

que são acionadas em situações emer-

genciais de queda de energia. O arranjo 

elétrico entra em atividade para abas-

tecer uma pequena região de proprie-

dades rurais até que a distribuição pela 

concessionária possa voltar, funcionan-

do como um backup de rede.

Nesse caso, a geração energética é 

limpa e produzida por meio do biogás. 

O biogás é resultado da decomposição 

de matérias orgânicas, que pode dar 

origem ao biometano, energia elétrica, 

e a biofertilizantes. Assim, o projeto 

A granja  possui arranjo 
tecnológico de geração distribuída
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-piloto de Microgrid na região Oeste do 

Paraná é inédito no País e está em fase 

de implantação. 

O Microgrid é um marco de inova-

ção no desenvolvimento de distribuição 

de energia no Brasil. O primeiro arranjo 

desse tipo no País está sendo implemen-

tado na Granja São Pedro, em São Miguel 

do Iguaçu - Oeste paranaense. Para cola-

borar com a execução técnica do projeto 

de Microgrid, o Centro Internacional de 

Energias Renováveis (CIBiogás), com su-

porte técnico da equipe do Parque Tec-

nológico Itaipu (PTI) e da Assessoria de 

Energias Renováveis de Itaipu, o proje-

to-piloto de Microgrid. De acordo com a 

engenheira mecânica do CIBiogás, Laris-

sa Schmoeller, a próxima etapa é opera-

ção e validação da Copel. 

Larissa afirma que nesses casos de 

falta de energia será possível que o pró-

prio produtor rural atenda uma peque-

na região com estas microrredes de dis-

tribuição elétrica. “Esse sistema atuará 

apenas de modo emergencial, para não 

deixar as propriedades rurais sem ener-

gia, enquanto o sistema da Copel se res-

tabiliza, por exemplo”.  

Para Julio Omori, superintendente 

de Smartgrid de projetos especiais da 

Copel Distribuição,  essa tecnologia vem 

sendo debatida entre os mais impor-

tantes fóruns de energia mundo à fora. 

“Nós da Copel estamos acompanhando 

essa evolução. E o microgrid traz bene-

fícios, tanto na otimização do sistema 

elétrico, como também integração da 

energia renovável, até eventualmente 

possibilidades de armazenamento de 

energia, possibilitando atuar de modo 

ilhado, quando o sistema elétrico não 

está presente”, explica. 

Segundo ele, as propriedades rurais, 

consideradas unidades consumidoras, 

poderão cumprir a vocação para gera-

ção de energia e, seja nas áreas maio-

res, com geração solar, ou na geração 

de energia por meio do gás metano, 

ela tem condições propícias para ter 

recursos energéticos abundantes para 

atender a própria carga numa situação 

diferenciada frente a área urbana onde 

o número de interrupções é bem mais 

significativa. 

REVOLUÇÃO

“O microgrid tem potencial para revolucionar o setor elétrico 

transformando essa cadeia de geração distribuída de transmissão 

linear em algo que tenha fluxo reverso”, explica Omori. A tecno-

logia traz ao consumidor empoderamento e potencial de colabo-

ração para melhorar a qualidade de fornecimento de energia dei-

xando o sistema mais robusto. 

O superintendente da Assessoria de Energias Renováveis de 

Itaipu, Paulo Schmidt, afirma que esse sistema representa uma 

das áreas tecnológicas mais importantes e estratégicas para a 

próxima década. “São sistemas inteligentes que tornam possível 

integrar de forma eficiente as diferentes fontes renováveis que 

promovem a expansão da chamada geração distribuída ou des-

centralizada”. Para o diretor-presidente do CIBiogás, Rodrigo Ré-

gis de Almeida Galvão, o Microgrid vem também como alternativa 

disruptiva de modelo de negócios. “Quebra paradigmas, pode ga-

nhar escalabilidade e consolida cada vez mais o usuário como um 

prosumer - produtor e consumidor”, afirma.

Larissa diz que a próxima etapa 
é operação e validação da Copel 
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O homem de cabelo branco e rosto 

franzido lembra com saudade da meni-

nice na distante Flores da Cunha. A vida 

era simples e pacata no interior do Rio 

Grande do Sul no fim da década de 1920. 

Em 28 de março de 1929, a família Peli-

zzer recepcionava a chegada do décimo 

de 11 filhos, que atenderia pelo nome de 

Santo. A família de descendentes de ita-

lianos não tinha muitos bens, mas so-

brava amor, afeto e bons conselhos.

Santo estudou o primário em uma es-

cola rural a 500 metros de casa. A rotina 

era puxada. As aulas eram complemen-

tadas com ofícios na lavoura e no trato 

com os animais que o pai, seu Ângelo, 

distribuía. O fim de semana era aguarda-

do com grande expectativa pelas crian-

ças da redondeza. O horário livre seria 

dedicado às brincadeiras. A diversão dos 

meninos era apanhar pinhão, capturar 

passarinhos e pescar caranguejos. “Os 

irmãos e os primos se reuniam e todos 

brincavam juntos. Fazíamos uma festa 

cheia de alegria e inocência”.

Aos 12 anos, Santo saiu de casa por 

obra do Frei Eugênio, um capuchinho 

que percorria a região. O frei era uma 

espécie de olheiro e escalava o time dos 

que serviriam a Jesus. “Ele achou que eu 

levava jeito pra coisa e convenceu meus 

pais a me matricular no seminário em 

Veranópolis”, lembra Padre Santo. O 

primeiro dia de uma carreira que já se 

estende por 62 anos começou em 1º de 

fevereiro de 1941. Foram 16 anos de for-

A VIDA É UMA 
TEOGRAFIA 
ESCRITA POR DEUS

PADRE SANTO

Há 31 anos, Padre Santo 
mora no Seminário São 
José, em Cascavel

Painel com fotografias que 
ilustram a caminhada do religioso 
pela vida e pelo sacerdócio
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mação espiritual até a ordenação em 6 

de abril de 1957, em Vacaria.

Santo ficou um ano na Paróquia São 

Manuel e em capelas do interior gaúcho 

e então em 31 de março de 1958 foi trans-

ferido para Laranjeiras do Sul, na época 

a capital do Território do Iguaçu, extinto 

anos mais tarde. Depois de três anos em 

Laranjeiras, o padre foi transferido pelo 

bispo Dom Armando Círio para atuar em 

Toledo. Ele ficou por dez anos prestando 

serviços à Catedral Cristo Rei. Por todos 

os lugares por onde passou, Padre Santo 

sempre se dedicou como voluntário às 

vocações, com forte presença nos semi-

nários das respectivas dioceses.

Em 1970, a transferência foi para a 

Catedral Nossa Senhora Aparecida, em 

Cascavel, onde permaneceu por 18 anos. 

A partir de 8 de abril de 1988 o sacerdo-

te iniciou uma das etapas que considera 

mais cativantes e abençoadas de seus 90 

anos de vida e 62 de sacerdócio. Padre 

Santo passou a visitar hospitais e a aten-

der enfermos. A função é cumprida com 

tanta entrega pelo religioso que ele re-

gistra todas as tarefas que desenvolveu 

em 31 anos de dedicação aos doentes.

Em uma agenda, o padre tem anota-

das as 26.345 unções dos enfermos que 

concedeu, as 9.050 confissões que ouviu 

e as 40.105 comunhões que distribuiu. 

No total, ele assistiu a 198.400 doentes. 

“É, sem dúvida, uma experiência que 

mexe profundamente com a alma. Vi e 

ouvi todo tipo de situação e história e 

aprendi a amar, a admirar e a respeitar 

ainda mais o meu próximo”. Padre Santo 

Pelizzer se diz um homem plenamen-

te realizado e feliz. “Pude, nesses anos 

todos de sacerdócio, levar a palavra de 

Deus, distribuir afeto e compaixão a 

muitas pessoas. A vida da gente é uma 

teografia escrita por Deus”, afirma ele.

*Teografia é termo criado por um pensador espanhol que significa as marcas deixadas por Deus na vida de cada pessoa
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O aniversário de 90 anos de Padre 

Santo foi comemorado no último dia 24 

de março com uma missa e confraterni-

zação no Seminário São José. Mais de 30 

padres e amigos queridos fizeram ques-

tão de participar. Alguns vieram de longe, 

como dom Odilo Scherer, cardeal de São 

Paulo, e primeiro seminarista do Semi-

nário Maria Mãe da Igreja, de Toledo – ele 

iniciou seus estudos na instituição em fe-

vereiro de 1962. 

A celebração trouxe a Cascavel tam-

bém os bispos dom José Antônio Peruzzo, 

arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, 

e dom Nélio Zortea, bispo da Diocese de 

Jataí, em Goiás. Odilo, Peruzzo e Nélio são 

religiosos que, desde seminaristas, rece-

beram o exemplo e os aconselhamentos 

de Padre Santo. A missa dos 90 anos con-

tou com a presença também de dom Mau-

ro Aparecido dos Santos e de dom Lúcio 

Ignácio Baumgartner, da Arquidiocese de 

Cascavel, além de centenas de amigos que 

ele cultiva há mais de 50 anos na região.

Mesmo com idade avançada, o religioso 

se mantém atento às novidades que cercam 

a humanidade. A tecnologia é maravilhosa, 

reconhece Padre Santo, mas passa a ser um 

perigo quando interfere no caráter, desvir-

tua as relações e empobrece os laços de fa-

mília. Muita gente anda afastada de Deus e a 

saída, aponta o sacerdote, está em um retor-

no à essência, à espiritualidade e à convivên-

cia respeitosa e amorosa entre pais e filhos. 

Padre Santo é um fervoroso devoto à 

vida, ao trabalho e ao próximo. A pescaria é 

outra paixão que o religioso preserva ao lon-

go das décadas. O encontro com o rio, com o 

peixe e com a natureza já não é tão frequen-

te, mas só a possibilidade de pronunciar a 

palavra pescaria transporta o homem de 

cabelo branco e rosto franzido aos memorá-

veis dias de sua infância na pequena e ama-

da Flores da Cunha.

PADRE SANTO

NOVENTA ANOS

FAMÍLIA

Um apaixonado pela leitura, 
Padre Santo se diz um homem 
completamente realizado

O cardeal dom Odilo Scherer, 
Padre Santo, Mirian e Dilvo 
Grolli e o empresário Dercio 
Galafassi
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A edição de 2019 do projeto Es-

cola do Campo já começou em ins-

tituições de ensino de municípios 

da área de abrangência da Coopa-

vel, nas regiões Oeste e Sudoeste do 

Paraná. Parceria da Unicoop (Uni-

versidade Coopavel) com Syngenta 

e Abrinq, o Escola do Campo leva 

informações sobre meio ambiente 

e preservação a alunos das quintas 

séries.

O coordenador da Unicoop, An-

tônio Augusto Putini, informa que 

são 80 as escolas envolvidas na edi-

ção que acaba de ser iniciada, com 

projeção de envolver 1,9 mil alunos 

nos debates e exercícios sobre meio 

ambiente. “Os professores são pre-

parados para expor o conteúdo da 

forma mais didática e dinâmica 

possível, porque ao entender a men-

sagem o aluno se tornará um multi-

plicador da informação na família e 

também com os vizinhos”.

O  programa terá aulas perió-

dicas e se estenderá até dezembro. 

No fim da apresentação dos conte-

údos, os alunos serão convidados a 

resumir o que aprenderam em um 

trabalho. Uma comissão será então 

especialmente formada e vai esco-

lher os melhores, que garantirão 

prêmios aos seus autores (alunos) e 

professores. A parceria da Unicoop 

com a Syngenta e a Abrinq existe 

há mais de 15 anos. “E tem sido um 

grande sucesso”, afirma Putini.

FUTUROS LÍDERES

 As gerências das áreas indus-

trial, de fertilizantes e matrizeiros 

indicaram colaboradores da Coo-

pavel para participar de um treina-

mento especial, com foco em lide-

rança. As indicações foram feitas 

segundo o perfil e o potencial de 

cada colaborador, que será prepa-

rado para ser um futuro líder, diz o 

coordenador da Unicoop (Univer-

sidade Coopavel), Antônio Augusto 

Putini.

Com duração de 40 horas, as au-

las serão quinzenais e a previsão é 

que o curso se estende até outubro. 

Os instrutores convidados são Luiz 

Tiradentes e Luiz Aramayo. O incu-

batório participa com três turmas, 

a área industrial com duas e o setor 

de fertilizantes com outras duas. O 

curso tem apoio do Sescoop.

ATUALIZAÇÃO 
TRABALHISTA

 

Líderes da área industrial par-

ticipam de treinamento sobre mu-

danças e atualização da legislação 

trabalhista. São 13 turmas que par-

ticipam e receberão os conteúdos 

durante o mês de abril. As informa-

ções são passadas pela advogada 

Rafaela Caroline Uto Tibola. O aper-

feiçoamento resulta de parceria 

Unicoop com a Vanzo e o Sescoop.

CIPA/PRIMEIROS-SOCORROS

 Durante o mês de março, cipis-

tas e socorristas que atuam na Coo-

pavel participaram de cursos sobre 

normas regulamentadoras do Mi-

nistério do Trabalho.

ESCOLA DO CAMPO ALCANÇA 1,9 MIL ALUNOS
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ASSEMBLEIAS

Cerca de 300 cooperados participa-

ram na quarta-feira, 20 de março, das as-

sembleias gerais extraordinária e ordiná-

ria da Credicoopavel. A primeira colocou 

em apreciação pontos para a moderniza-

ção e atualização do estatuto da coopera-

tiva de crédito e a segunda fez a prestação 

de contas e dos resultados alcançados 

por ela no exercício de 2018. Os trabalhos 

foram conduzidos pelo presidente do 

Conselho de Administração, Dilvo Grolli.

A reforma do estatuto fez a supressão 

de alguns incisos, parágrafos e artigos e 

mudou a redação de outros, deixando o 

documento que rege a cooperativa mais 

afinado com as mudanças ocorridas no 

mercado e na própria Credicoopavel nos 

últimos anos. Uma das alterações am-

pliou a área de atuação da cooperativa 

para mais municípios da região de abran-

gência da Coopavel, cooperativa que em 

dezembro comemora os seus 49 anos de 

fundação. Todas as sugestões apresenta-

das foram aprovadas por unanimidade 

pelos cooperados presentes.

A Assembleia Geral Ordinária, por 

sua vez, apresentou informações sobre a 

performance da cooperativa no exercício 

de 2018. Dilvo informou que uma das no-

vidades que dão ainda mais dinâmica aos 

trabalhos foi a implantação da diretoria 

executiva, formada por técnicos dos qua-

dros da Credicoopavel. Um dos compro-

missos aprovados é quanto a ações para 

avanços em crescimento e resultados a 

médio e a longo prazos. “E tudo isso com 

muito esforço, profissionalismo e com 

base nas melhores práticas do mercado”.

Para que o crescimento ocorra da 

maneira esperada, os cooperados apro-

varam medidas para sinergia ainda 

maior entre a Coopavel e a cooperativa 

de crédito. A AGO aprovou a liberação 

de recursos para novos investimentos 

em tecnologia, assegurando mais qua-

lidade, mais agilidade nos serviços e 

mais segurança aos cooperados.

Dilvo lembrou aos cooperados que, 

ao contrário de bancos privados, públi-

cos e de algumas outras cooperativas, 

que a Credicoopavel não cobra taxa de 

manutenção da conta-corrente. Há ca-

sos na rede privada, por exemplo, que 

a manutenção chega a representar de-

sembolso mensal de R$ 76. “A econo-

mia gerada aos associados, já que não 

A CREDICOOPAVEL AINDA 
MAIS FORTE E MODERNA

SINERGIA
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O lucro da Credicoopavel em 

2018 foi de R$ 9,53 milhões,  11% 

maior que os R$ 8,6 milhões do 

exercício anterior. Do total das so-

bras, a assembleia aprovou a des-

tinação de R$ 4,7 milhões para o 

fundo de reserva, R$ 398 mil para 

Fates (Fundo de Assistência Técni-

ca e Educacional) e R$ 4,3 milhões 

aos cooperados – R$ 2,78 milhões 

como capitalização de sobras e R$ 

1,57 milhão como remuneração de 

capital. 

A AGO apreciou e aprovou tam-

bém as metas da Credicoopavel 

para 2019. O patrimônio líquido era 

no fim do ano passado de R$ 70,6 

milhões e o objetivo é alcançar R$ 

82 milhões quando o atual exercí-

cio terminar, em 31 de dezembro. A 

intenção é conquistar um bom nú-

mero de novos associados ao longo 

deste ano e o resultado operacional 

deverá chegar a R$ 12,5 milhões.

RESULTADOS

CONSELHO FISCAL

praticamos essa cobrança, foi de R$ 3,5 

milhões no ano passado”. O presidente 

do Conselho de Administração ressal-

tou que um dos desafios é colocar as 

cooperativas brasileiras no patamar de 

importância do que ocorre na Europa. 

Em países europeus, os bancos re-

gionais representam 40% do mercado, 

as cooperativas 30% e os bancos comer-

ciais 30%. No Brasil, 80% do mercado fi-

nanceiro está nas mãos de apenas cinco 

bancos, enquanto que as cooperativas 

de crédito detêm apenas 6%. “O siste-

ma cooperativista avança e em alguns 

anos ele vai estar onde merece, gerando 

impulso decisivo para o País crescer, 

com a liberação de recursos para inves-

timentos a taxas compatíveis e contri-

buindo para regular o mercado”, confor-

me Dilvo.

A AGO da Credicoopavel aprovou os nomes que compõem 

o Conselho Fiscal para o período 2019/2020. São eles:

• Paulo Roberto Orso

• Leonir Antonio Felini

• Gilberto Luís de Moura

• Enio Pereira da Silva

• Joilson Antonio Effgen

• Jair Wenggen
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RECEITAS COM 

INGREDIENTES DO 
TEMPERO 
Tempere com uma hora 

de antecedência.

• 1 colher rasa de colorar 

ou páprica picante.

• 2 colheres de shoyu.

• 2 colheres de água.

• 1 colher rasa 

de mostarda.

• 1 colher de suco 

de limão.

INGREDIENTES
• 1 kg de costelinha 

de porco Coopavel.

• 1/2 limão.

• 1 xícara de catchup.

• 1/2 xícara de 

mostarda escura.

• 1/2 copo de vinagre.

• 1 colher de sopa 

de açúcar.

• Sal e pimenta do 

reino a gosto.

INGREDIENTES DO PRATO
• 2 colheres de óleo.

• 500g de peito de frango 

Coopavel em cubos.

• 1/2 cebola picada 

em pedaços grandes.

• 2 dentes de 

alho picados.

• 1/3 de pimentão 

vermelho picado 

em pedaços grandes.

• 1/3 de pimentão 

amarelo picado 

em pedaços grandes.

• 1/3 de pimentão 

verde picado em 

pedaços grandes.

• 1 xícara de brócolis 

separado em buquês.

• 50g de amendoim 

sem pele torrado.

• Cebolinha verde 

a gosto.

INGREDIENTES DO MOLHO
• 1 colher de amido 

de milho.

• 100 ml de água.

• 50 ml de shoyu.

• 1/2 envelope de caldo 

de galinha em pó.

MODO DE PREPARO
Tempere o frango com antecedência. Refogue o fran-

go no óleo até dourar. Junte a cebola e o alho e mexa 

por alguns segundos. Junte os pimentões e o brócolis. 

Acrescente 100ml de água e mantenha a panela tam-

pada até os vegetais perderem o aspecto de cru. Junte 

o amendoim. Misture os ingredientes do molho e jo-

gue por cima. Deixe ferver e engrossar. Salpique cebo-

linha na hora de servir.

MODO DE PREPARO
Em uma panela de pressão, coloque 3 colheres de sopa 

de óleo. Coloque a peça de costelinha meio “dobrada” 

para que caiba dentro da panela. Por cima, coloque o 

catchup, mostarda, pimenta, sal, açúcar e vinagre (ou 

caso queira, substitua esses temperos por um tubo de 

molho barbecue pronto). Acrescente dois copos de 

água, tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 

50 minutos. Retire da panela de pressão com cuidado 

para não desmanchá-la. Coloque a peça em uma assa-

deira untada, regue com o molho ou acrescente mais 

molho barbecue. Leve ao forno alto até que fique com 

a crosta crocante.

COSTELINHA OUTBACK

FRANGO XADREZ

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

Uma solução, múltiplos 
benefícios* para o feijão.

Portfólio Feijão

*Mais qualidade, produtividade e rentabilidade – Benefícios AgCelence®.

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.

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br
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