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PALAVRA DO PRESIDENTE

Recentemente, o TRF4 (Tribunal Re-

gional Federal da 4ª Região) determinou 

reduções dos valores do pedágio nos lotes 

rodoviários administrados pelas conces-

sionárias Caminhos do Paraná (redução 

de 25,7%) e Viapar (19,02%). Os trechos que 

elas gerem, têm, respectivamente, pra-

ças de pedágio nos seguintes municípios: 

Prudentópolis, Irati, Porto Amazonas, 

Imbituva e Lapa (Caminhos do Paraná), e 

Corbélia, Campo Mourão, Floresta, Presi-

dente Castelo Branco, Marialva e Arapon-

gas (Viapar)

A concessão do Anel de Integração no 

Estado do Paraná foi em 1997, no governo 

de Jaime Lerner, e encerra em novembro 

de 2021. Na iniciativa privada, o pedágio é 

uma forma de se ter rodovias em melho-

res condições, com custo de manutenção 

reduzido e com execução de obras neces-

sárias, evitando assim acidentes e fazendo 

com que as rodovias tenham mais segu-

rança.

Há uma proposta de entendimento 

para que o governo federal tenha a res-

ponsabilidade da licitação já que o Anel 

de Integração Rodoviário é formado basi-

camente por rodovias federais. E também 

para que a licitação seja transparente e 

com o maior número possível de empre-

sas interessadas, inclusive com a partici-

pação de empresas de cada região.

Em 1997, por falta de conhecimento 

da sociedade e de divulgação, as licitações 

dos trechos tiveram pouco interesse e os 

ganhadores das concessões foram gran-

des empreiteiras e empresas estrangeiras 

que estabeleceram no estado do Paraná o 

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PEDÁGIO, A JUSTIÇA 
SEMPRE VENCE
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pedágio com o valor mais elevado do Bra-

sil. 

O maior impacto do pedágio do Anel 

de Integração foi para o Oeste do Paraná, 

pois somos a região mais distante do Por-

to de Paranaguá. O custo da tarifa para 

a região foi de R$ 1 bilhão, atingindo em 

cheio os produtores rurais que necessitam 

de rodovias para o transporte da produ-

ção. Poucas pessoas e entidades manifes-

taram repúdio ao absurdo valor do pedá-

gio, entre as quais a Fiep (Federação das 

Indústrias Estado do Paraná) e a Ocepar 

(Organização das Cooperativas do Estado 

do Paraná). E também a Assembleia Le-

gislativa do Paraná por ter aprovado um 

dispositivo que obriga que qualquer mu-

dança sobre as concessões, inclusive reno-

vação, tenha a anuência da Casa. 

A Ocepar foi representada na maioria 

das vezes pelo presidente da Coopavel, 

que participou de mais de dez audiências 

públicas. Além de representar a Ocepar, 

ele também representava a Coopavel e os 

produtores rurais de várias cidades da re-

gião. No Oeste do Paraná, Caciopar, Acic, 

Acamop e POD (Programa Oeste em De-

senvolvimento) também participaram 

ativa e corajosamente contra a exploração 

econômica de toda a sociedade pelo ele-

vado valor praticado nas praças de pedá-

gio, principalmente pelas concessionárias 

Ecocataratas e Viapar. 

O MPF (Ministério Público Federal) em 

análise a várias denúncias e estudos que 

alertavam e comprovavam irregularidades, 

abriu inquéritos que culminaram inclusi-

ve com prisões de pessoas do governo e das 

concessionárias. Essa foi a prova maior da 

exploração da sociedade e dos produtores 

rurais, esses os mais afetados, pelas conces-

sionárias do Anel de Integração.

Além da redução do valor do pedágio, 

os processos que estão em trâmite na Jus-

tiça fizeram com que algumas concessio-

nárias buscassem acordos de leniência. 

Os valores alcançados nos acordos dessas 

duas concessionárias já ultrapassam a 

casa de R$ 1,25 bilhão, e há possibilidade 

de se chegar a mais de R$ 2,5 bilhões.

O pedágio é a melhor forma e a mais 

empregada no mundo para que se tenha 

rodovias seguras, mas sem a exploração 

da sociedade. Agora, com o fim dos atu-

ais contratos, os governos estadual e fe-

deral vão realizar novas licitações com 

transparência e com a participação de 

toda a sociedade. E a expectativa é que 

essas licitações garantam grandes bene-

fícios econômicos e sociais para a socie-

dade. 

Busca-se um processo sem corrup-

ção e com fiscalização estratégica e ope-

racional em que todas as partes sejam 

devidamente respeitadas. É grande tam-

bém a expectativa para que as parcerias 

público-privadas sejam ampliadas no 

estado do Paraná para as ferrovias, ae-

roportos e portos. E esperamos que esse 

seja o melhor caminho para uma eco-

nomia mais forte para o agronegócio e 

para toda a sociedade paranaense.

PALAVRA DO PRESIDENTE

"O pedágio é a melhor forma 
e a mais empregada no 
mundo para que se tenha 
rodovias seguras, mas sem 
a exploração da sociedade"
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MÁQUINAS

O MELHOR DA TECNOLOGIA 
PARA A PULVERIZAÇÃO

GOTAS

A Jacto apresentou aos visitantes 

do 31º Show Rural Coopavel o  Uni-

port 3030 EletroVortex. A tecnologia 

combina o carregamento eletros-

tático das gotas com a já conhecida 

assistência de ar Vortex. “A nova tec-

nologia de aplicação EletroVortex 

presente no Uniport 3030 permite 

melhorar a eficiência das aplicações, 

reduzir as perdas por deriva e tem 

grande potencial para reduzir os vo-

lumes e quantidade de aplicações e 

aumentar a produtividade da área 

tratada”, diz o gerente de produtos 

das linhas de pulverizadores au-

tomotrizes e adubadoras da Jacto, 

Paulo Guirao.

Grande parte do produto que é 

aplicado em uma pulverização con-

vencional pode não atingir o alvo e 

são muitas as variáveis para se che-

gar a uma boa qualidade de apli-

cação e as perdas podem ser agra-

vadas dependendo das condições 

atmosféricas e da qualidade do 

sistema de pulverização. “A Jacto, 

preocupada com a qualidade das 

aplicações e com o meio ambiente, 

trabalhou duro para desenvolver a 

nova tecnologia de aplicação Ele-

troVortex”, comenta a pesquisa-

dora do Centro de Pesquisa e De-

senvolvimento da Jacto, Marcella 

Guerreiro de Jesus.

Pesquisas de campo realizadas 

pela empresa apontaram resultados 

positivos da tecnologia EletroVortex, 

com potencial para redução de apli-

cações e aumentos de produtividade 

das culturas, especialmente em soja 

e algodão em até 5% e 10%, respecti-

vamente. “Pensando ainda nos pro-

blemas que temos enfrentado de 

plantas resistentes, novos defensi-

vos que estão sendo desenvolvidos 

e os desafios de produtividade, cus-

to para o produtor e proteção am-

biental, no futuro serão exigidas 

pulverizações em um grau de quali-

dade e eficiência muito superiores”, 

complementa Marcella.

A tecnologia eletrostática melhora a deposição das gotas em toda a planta, especialmente na parte inferior das 

folhas. Em condições de maior área foliar ou culturas mais fechadas, a assistência de ar Vortex melhora a penetração 

e cobertura nas partes mais difíceis de acesso como o baixeiro, por exemplo, e também reduz muito a deriva. Em uma 

pulverização convencional, dependendo das condições atmosféricas, especialmente o vento e inversão térmica redu-

zem o tempo e a disponibilidade de trabalho do equipamento. Com a tecnologia EletroVortex, a assistência de ar forma 

uma barreira de proteção para as gotas reduzindo a deriva e aumentando a disponibilidade do equipamento para pul-

verização. São mais horas de trabalho em um mesmo dia.

Uniport usa tecnologia que melhora a 
deposição de gotas em toda a planta
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calcário de conchas

www.cysy.com.br

CHARGE

Mais um quadro carregado de histó-

ria passa a decorar a sala de Dilvo Grolli. 

Nele, o presidente da Coopavel apa-

rece ao lado de uma das mais belas mu-

lheres de sua geração, a supermodelo 

gaúcha Gisele Bünchen. Do alto de seu 

apurado conhecimento nos assuntos do 

agronegócio, Dilvo endereça uma frase 

breve e cheia de significados para a su-

permodelo: “Então, Gisele...”.

A brasileira aparece à vontade em 

um sofá marrom enquanto que Dil-

vo está sentado em uma poltrona com 

uma agenda e uma caneta nas mãos. Na 

parede há um quadro, com os seguintes 

dizeres: Psicanalista Dr. Dilvo Freud. A 

charge elaborada pelo desenhista e pu-

blicitário Jair Reinaldo dos Santos foi 

encomendada pelo jornalista Jairo Edu-

ardo, da Revista Pitoco, e ilustrou uma 

das recentes capas da publicação.

Na reportagem, Dilvo esclarece alguns 

pontos de entrevista de Gisele à imprensa 

sobre os cuidados do Brasil com a flores-

ta Amazônica, que na opinião dela estão 

distantes do ideal. Estudioso do assunto 

e amparado por números que costuma 

apresentar a comitivas internacionais 

que vêm ao Brasil, o presidente da Coo-

pavel esclarece que, ao contrário do que 

muitos pensam, o Brasil cuida sim e bem 

de suas reservas e áreas verdes, e conta 

com uma lei ambiental bastante rigorosa. 

“O Brasil é o país que mais preserva 

no mundo. Sessenta por cento do terri-

tório nacional é tomado por florestas”, 

ele costuma afirmar. E no diálogo com 

Gisele, o presidente da Coopavel escla-

rece que, com as novas tecnologias, o 

País não precisará avançar em nenhum 

palmo de floresta. Atualmente, 7% do 

território são dedicados ao cultivo de 

alimentos e 20% a áreas de pastagem. 

As inovações ampliaram a produtivi-

dade em mais de 300% nos últimos 30 

anos, enquanto que a de novas áreas 

cultivadas cresceu na casa de 60%.

“Essa é uma charge que vou guardar 

com carinho. Além de talentosamente 

bem elaborada, ela me permitiu refor-

çar aspectos fundamentais de um deba-

te do qual o País jamais deve se furtar 

e que precisa ser tratado com o devido 

respeito e profundidade”, afirma Dilvo, 

que recepcionou o autor do desenho 

para oficialmente receber o presente.

O DIÁLOGO DO PRESIDENTE 
COM A SUPERMODELO

O superintendente da Ocepar 
Robson Mafioletti, Dilvo e Jair

A Revista Pitoco com a charge que 
sugere o diálogo entre Dilvo e Gisele
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calcário de conchas
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Natural de Goioerê, o publicitá-

rio Jair Reinaldo dos Santos tem 46 

anos, é casado e pai de duas filhas. O 

talento para o desenho foi revelado 

ainda na infância. Tudo virava ce-

nário para a arte que ele aprendeu a 

aperfeiçoar ao longo dos anos. Nem 

o livro de receitas da mãe, dona Isa-

bel, escapava.

O passatempo virou profissão 

a partir dos 15 anos. Sem dinheiro 

para comprar uma bicicleta ele pas-

sou a trabalhar como entregador de 

jornal no extinto Fronteira do Igua-

çu. “Aceitei o emprego porque que-

ria andar de bicicleta pela cidade. 

Assim, passeava e ainda ganhava 

um dinheirinho”. O talento de Jair 

para o desenho foi logo descoberto 

pelos colegas e pouco tempo depois 

ele já atuava na redação ao lado de 

figurações do jornalismo da época.

Sem jamais estudar desenho, 

Jair buscava inspiração nos irmãos 

Caruso, Angeli e Laerte. Atuou du-

rante muito tempo nos jornais Hoje 

e Gazeta do Paraná e atendia a pedi-

dos de outros impressos da região. 

Os 20 anos diários de elaboração de 

charges fez com que Jair reunisse 

um acervo rico e numeroso. “A his-

tória da política de Cascavel, nessas 

duas décadas, passou pela ponta 

dos meus dedos”. Então, ele lançou 

um livro em 2006 que fez enorme 

sucesso na cidade.

As principais autoridades polí-

ticas do País foram capturadas pelo 

traço apurado de Jair que pretende, 

no futuro, dedicar-se inteiramen-

te ao desenho. Os anos que lapida-

ram a arte aprimoraram também 

as convicções sobre essa forma de 

expressão: “Todo desenho é único. 

A animação é a evolução da charge, 

mas jamais a tecnologia vai substi-

tuir a expressão e a genialidade do 

artista”.

QUEM É JAIR REINALDO DOS SANTOS
O desenhista e publicitário Jair, que no
futuro quer viver exclusivamente de sua arte
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ARTIGO

Quando o presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, sacou alguns grãos de 

soja do bolso durante o lançamento 

do Prêmio Ocepar de Jornalismo, no 

Show Rural de 2019, algumas lágrimas 

correram dos meus olhos. Nessas ho-

ras, os óculos escuros protegem nos-

sas fraquezas... 

Falava ele, mostrando os grãos, 

do propósito do evento, hoje um dos 

maiores do mundo. Nasceu tímido, 

em 1989, com um único objetivo: au-

mentar a produtividade dos pequenos 

agricultores que, à época, sucumbiam 

à ilusão do Centro-Oeste e, lá, muitas 

vezes, perdiam tudo. 

Alguns voltaram com pedidos de so-

corro para a cooperativa pagar a mudan-

ça. Outros ficaram por lá. Outros tantos 

continuam suas migrações nesta longa 

viagem chamada vida. Pois bem. Aí veio 

o Show Rural, ainda sem a performance 

de show, mas ano a ano, encadeando no-

vos seguidores. O que se tem é o que se vê 

hoje: soja com quatro grãos!

Para os leigos, o que isso significa? 

Significa tecnologia, escopo basilar do 

evento. Significa também uma produ-

tividade média saindo de 25 a 30 sacas 

por hectare lá atrás para 65 a 80 hoje, 

com pesquisas projetando para 100 sa-

cas. Um crescimento de 300%.

Novamente, levantando a vagem 

para o alto, Dilvo resume: “Quando eu 

passo numa lavoura de soja eu procu-

ro tecnologia. E aqui está a tecnologia, 

uma vagem com quatro grãos, a maio-

ria tem dois ou três. O que é isso? Isso 

é 25% a mais de produtividade”.

E o meu pai, o que tem a ver com 

isso? Tudo. Simbolicamente é o ho-

mem para quem o Show Rural foi 

criado, mas, por conta de uma visão 

ilusionista, não chegou a conhecê-lo. 

Vendeu sua propriedade de 200 al-

queires em Campo Bonito, no ano de 

1989, e migrou para a região de Barrei-

ras, na Bahia. Lá, despediu-se de sua 

jornada integrando sua alma ao cerra-

do baiano sem nunca ter produzido a 

tal soja de quatro grãos... 

OS 4 GRÃOS DE 
DILVO E A SAGA 
DE MEU PAI

REJANE MARTINS 
PIRES

JORNALISTA E EDITORA 
DA REVISTA ALDEIA
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EMBRAPA/COOPAVEL

WORKSHOP REFLETE 
SOBRE A CULTURA DA SOJA

Mais de 50 agrônomos da área téc-

nica da Coopavel participaram de um 

treinamento de alto rendimento com 

pesquisadores da Embrapa, a Empresa 

Brasileira e Pesquisa Agropecuária. As 

atividades foram desenvolvidas na área 

que anualmente recebe o Show Rural 

Coopavel. 

Quatro pesquisadores da Embrapa 

Soja estiveram em Cascavel para con-

duzir o workshop. Claudia Godoy falou 

sobre Controle químico das principais 

doenças na cultura da soja, Fernando 

Adegas abordou sobre Manejo de plan-

tas daninhas resistentes a herbicidas, 

José Salvador Foloni passou orientações 

sobre Regulador de crescimento e balan-

ço hormonal na soja e Julio Franchini 

deu ênfase à Prática de manejo de solo.

A parceria entre a Coopavel e a Em-

brapa Soja possibilitou a vinda de qua-

tro doutores para abordar e aprofundar 

o repasse de informações sobre a cultu-

ra. O treinamento esclareceu inúmeras 

dúvidas e fez com que cada participante 

conhecesse ainda mais sobre uma ativi-

dade de grande importância para o Oes-

te do Paraná e ao Brasil, afirma o gerente 

do Departamento Técnico da Coopavel, 

Marcelo Fabiano Dariva.

“Quanto mais preparado o nosso téc-

nico estiver, melhor será qualidade da 

informação que chegará ao produtor ru-

ral, conduzindo a resultados ainda me-

lhores principalmente no que se refere à 

produtividade”, ressalta Dariva.

O workshop foi realizado no 
auditório do parque que anualmente 
recebe o Show Rural Coopavel

A cultura da soja 
contribui para fazer 
do Brasil um dos 
principais celeiros 
do mundo
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ENERGIA

Atenta aos critérios da sustentabili-

dade, a Coopavel encontrou uma forma 

inteligente de atender a duas demandas 

com um único investimento em sua UPL 

(Unidade de Produção de Leitões). A coo-

perativa precisava encontrar um meio de 

tornar o fornecimento de energia eficaz e 

altamente confiável e, ao mesmo tempo, 

dar vazão ao seu quarto pilar de atuação 

que é a proteção e a preservação ambien-

tal. A resposta foi investir em um sistema 

de biodigestor, equipamento que trans-

forma dejetos animais em eletricidade 

limpa, barata e renovável.

O projeto de biodigestão anaeróbico 

começou a produzir em outubro de 2017. O 

investimento nos biodigestores e no gru-

po gerador, formado por quatro motores 

MWM com capacidade para 400 KVA de 

energia, foi de R$ 700 mil. “O negócio deu 

tão certo que o retorno do investimento 

ocorreu apenas cerca de 15 meses depois”, 

diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. 

Do início das atividades até o fim de abril 

último, a economia gerada com a produ-

ção própria de eletricidade chega a R$ 1 

milhão. Atualmente, o grupo gerador res-

ponde por 51% da energia consumida na 

unidade.

Ao mesmo tempo em que traz econo-

mia e potencializa o uso de um recurso 

disponível na cooperativa, o biodigestor 

garante uniformidade no fornecimento 

de energia suprindo estrategicamente a 

demanda principalmente quando há fa-

lhas no sistema convencional. Desde que 

o grupo gerador entrou em operação não 

houve mais problemas e consequências 

devido a desligamentos no abastecimen-

to de eletricidade. A Unidade é moderna 

e boa parte dos seus equipamentos são 

automatizados, o que aumenta a neces-

sidade pelo fornecimento permanente e 

preciso de energia.

BIODIGESTOR TRAZ ECONOMIA
DE R$ 1 MILHÃO PARA A UPL

O sistema responde por 
51% da energia consumi-
da na UPL

Grupo gerador, formado por quatro motores MWM com 
capacidade para 400 KVA de energia
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Os dejetos dos animais abrigados 

nas estruturas que compõem a UPL são 

utilizados na produção de biogás e bio-

fertilizantes. “Além disso, as vantagens 

econômicas ajudaram a viabilizar o pro-

jeto, contribuindo para a sustentabilida-

de energética da granja”, diz o gerente da 

Unidade Produtora de Leitões da Coopa-

vel, Marcos Jovani Sipp.  A UPL conta atu-

almente com rebanho de mais de 40 mil 

suínos e opera há dois anos no sistema de 

Núcleo Filial de Rebanho Fechado.

De acordo com Marcos, nesse modelo 

não há entrada de novos animais depois 

do alojamento da granja. Toda reposição 

é feita com o uso de genética líquida. “É 

mantido um rigoroso controle de acesso à 

unidade para reduzir ao máximo riscos de 

presença de agentes que possam compro-

meter a segurança e a saúde dos animais. 

Diante de tudo isso, a UPL foi implantada 

em um ambiente que contribui para a se-

gurança que ela precisa. Ela está localiza-

da nas proximidades do distrito de Juvi-

nópolis, a sete quilômetros da PR-180 em 

uma área cuidadosamente protegida.

A UPL construída em 2016 pela Coo-

pavel ocupa área de 254 hectares. Ela tem 

estruturas físicas que somam 34 mil me-

tros e que exigiram investimento de R$ 70 

milhões. A capacidade da Unidade de Pro-

dução de Leitões é para 6,3 mil matrizes. 

São quatro granjas de gestação, três para 

maternidade, três creches e duas recrias. 

Desenvolvida em parceria com a 

Agroceres PIC, a UPL trabalha com tecno-

logia de alta performance. O objetivo é a 

produção de animais de elevado potencial 

genético para ganhos em produtividade. 

Entre os diversos profissionais que atuam 

no local há um geneticista que tem por pa-

pel monitorar o nível genético do plantel 

e indicar coberturas, descartes e outras 

ações de manejo que garantam a evolução 

genética da UPL.

40 MIL ANIMAIS

GENÉTICA 
DE PONTA

A UPL vista do alto: 
investimento de R$ 70 milhões

Os biodigestores utilizam dejetos suínos para a 
produção de gás natural transformado em energia 
limpa, barata e renovável
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BOVINOS

AUGUSTO 
CEZAR MEZZON

Médico
Veterinário

O milho é a cultura de maior expressão 

no Brasil para a produção de silagem e uma 

das melhores opções de suplementação 

de volumoso. O grão apresenta produção 

elevada de massa por unidade de área, alto 

rendimento de massa verde e facilidade de 

fermentação no silo. 

Silagens de elevado potencial para de-

sempenho animal são obtidas de híbridos 

de milho com características que confiram 

elevada concentração de energia na massa 

das plantas e estabilidade de índices de pro-

dutividade de produção de grãos. A fermen-

tação e conservação desse material dá-se por 

açúcares em ácidos orgânicos em ambiente 

anaeróbio, fazendo com que se reduza o pH, 

inibindo o desenvolvimento de micro-orga-

nismos anaeróbios indesejados.

A FERMENTAÇÃO É DIVIDIDA EM QUATRO 
FASES: 

Aeróbia inicial: redução de oxigênio (O²) 

fazendo com que o O² contido na massa da 

forragem mantenha a respiração da planta, 

iniciando a geração de calor. Com a compac-

tação e vedação rápida do silo esta fase pode 

ser minimizada.   

Fermentação: Durante 21 dias será consu-

mido o O² do ambiente acabando o desen-

volvimento de bactérias aeróbias e iniciando 

o desenvolvimento das bactérias anaeróbias 

produtoras de ácido lático. 

Estável: Estabilização da forragem, porém 

algumas enzimas ácidas tolerantes continu-

am ativas, causando hidrólise de carboidra-

tos. 

Retirada: Após a abertura do silo, o oxigê-

nio volta a penetrar na forragem fazendo 

com que micro-organismos indesejáveis, 

como leveduras, bactérias acéticas e fungos 

tenham crescimento na massa, elevando os 

níveis de micotoxinas. 

O ideal para iniciar o corte é com o milho 

no ponto farináceo dura, garantindo o me-

lhor aproveitamento do milho e aumento do 

consumo. Para que os grãos de milho pos-

sam ser digeridos pelo animal eles precisam 

estar devidamente quebrados, fracionados 

em quatro ou mais pedaços. Garantindo 

com que 70% das partículas sejam menores 

de ¼ do tamanho original do grão. Com um 

teor de MS (matéria seca) próximo dos 35%, 

pois com a qualidade (digestibilidade e teor 

de fibra) da forragem, maior é a possibilida-

de de inclusão desse alimento nas dietas, o 

que reduz o custo de alimentação e risco de 

acidose ruminal. O teor reduzido (abaixo de 

30%) é indesejável devido à produção de cho-

rume. A colheita do milho com teor de MS 

acima de 35% a 37% também não é desejável, 

pois aumenta a resistência da massa de sila-

A SILAGEM DE MILHO NA 
ALIMENTAÇÃO ANIMAL
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O produto deve ser pulverizado ou aspergido no material a ser ensilado – essa é considerada a melhor forma de 

distribuição. A aspersão é a maneira de conseguir maior homogeneidade na aplicação. Pode-se aspergir usando uma 

bomba costal ou aplicada com bomba dosadora acoplada à máquina de ensilar. Este, sempre que possível, deve ser o 

preferido por promover excelente homogeneidade de aplicação, usando em média, dois litros de calda por tonelada 

de material ensilado. 

Essa forma de aplicação dissolve o inoculante em água limpa e sem cloro, em proporções que assegurem o uso de 

100g do produto para 50 toneladas de forragem. O uso de um bom inoculante com várias cepas de bactérias garante 

a melhoria do aroma, cor, palatabilidade, digestibilidade e o pH da silagem durante o processo de fermentação e após 

abertura do silo.

Melhora a digestibilidade 

da forragem

Evita a perda física da forragem 

Reduz a produção de chorume 

e perdas de proteínas e energia 

Retorno econômico muito superior ao 

valor do inoculante, pela preservação 

do valor nutritivo do material ensilado 

Aumento na produção de leite superior a 10% 

de leite/animal/dia 

Acelera a fermentação, estabilizando a forragem 

em até 5 dias, minimizando as perdas

Melhora a palatabilidade e o consumo 

O bovino, dessa forma, ingere em média 15% a 

mais de matéria seca

gem à compactação durante a sua confecção, 

reduzindo a densidade. 

Para melhorar o corte do milho no ponto 

ideal de colheita, o agricultor deverá trabalhar 

a colheitadeira, fazendo a afiação das facas 

no mínimo duas vezes ao dia bem como fa-

zer a aproximação das facas com contrafacas 

de maneira a se obter tamanhos regulares 

de partículas e a máxima quebra dos grãos. 

O ideal é que 80% das partículas fiquem com 

o tamanho de 1 a 2 centímetros, garantindo 

aumento de consumo e resultando em maior 

produção de leite/kg consumido. 

Os aditivos mais comumente utilizados 

no Brasil são os inoculantes bacterianos, que 

visam a aumentar a concentração de bactérias 

ácido-láticas na massa de forragem, inibindo 

o desenvolvimento de mofos e leveduras inde-

sejáveis e evitando a contaminação da silagem 

por micotoxinas prejudiciais aos animais. 

VANTAGENS
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EXPERIMENTOS

Duas estufas com 32 varieda-

des de plantas e outras novidades. 

Essa foi uma das atrações do Insti-

tuto Emater durante a mais recen-

te edição do Show Rural Coopavel. 

Também chamou atenção a exposi-

ção de enxertia de tomate e pimen-

tão, atividade que interessa um nú-

mero crescente de produtores rurais. 

Esse procedimento, de acordo 

com técnicos do Instituto Emater, 

faz com que seja possível produ-

zir um determinado tomate ou 

pimentão que por natureza é sen-

sível a doenças do solo. Para isso, 

utiliza-se um tronco de uma plan-

ta mais rústica que é imune a tais 

doenças.

Outras novidades foram cinco 

espécies de minitomates do tipo 

grape, dois tomates exóticos, to-

mates cimarrón e pietra que são 

inéditos no Oeste do Paraná. E 

ainda adubos para horticultura 

hidropônica ou semi-hidropôni-

ca e oito variedades de alfaces do 

grupo das roxas e verdes. 

A área de pecuária do Emater apre-

sentou aos visitantes opções desde a 

escolha da pastagem correta e a forma 

como será feita a implantação a siste-

mas de plantio, correção de solo e adu-

bação.

Os técnicos informaram também 

sobre a necessidade de respeitar o mo-

mento certo para colocar os animais 

no pasto e evitar que os investimentos 

com sementes, fertilizantes e máqui-

nas se transformem em prejuízos. 

“Hoje, ainda observamos muitos 

produtores preocupados com a qua-

lidade apenas para receber mais dos 

laticínios, mas não é só isso. Quando 

melhoramos o desempenho dos ani-

mais em relação à contagem de células 

somáticas e contágio bacteriano to-

tal, sabemos como está a saúde deles, 

que é algo diretamente relacionado ao 

aumento da produtividade”, afirma o 

técnico do Emater Endrigo Antônio de 

Carvalho.

O Show Rural permitiu apresentar 

as principais plantas tóxicas aos ani-

mais da região, sistemas de produção 

que visam a diminuir a janela de vazio 

forrageiro, como o consórcio de plan-

tas – plantio de milho com braquiária 

e aruana – e a possibilidade de consor-

ciação entre soja e milheto. 

Fazendo o consórcio de soja e mi-

lheto, 15 a 20 dias depois de colher a 

soja tem-se o milheto pronto para os 

animais ou para cobertura. São siste-

mas de produção e tecnologias dispo-

níveis para o produtor melhorar quali-

dade, renda e conservação do solo.

OPÇÕES A PROPRIEDADES DE TODOS OS TAMANHOS

PECUÁRIA FORTE

Técnica torna culturas mais 
resistentes ao ataque de doenças

Dicas permitem potencializar 
resultados e evitar desperdícios



17

A Poedeira Colonial Embrapa 051, a 

produção de suínos em família sem uso 

coletivo de antimicrobianos, e a com-

postagem, desidratação e biodigestão 

como alternativas para a destinação 

correta de animais mortos nas proprie-

dades rurais. Esses foram os destaques 

da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia 

(Santa Catarina), unidade descentrali-

zada da empresa de pesquisa agrope-

cuária vinculada ao Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento, na 

edição 2019 do Show Rural Coopavel. 

Uma alternativa para a produção de 

ovos de mesa de casca marrom criada 

em sistemas diferenciados (coloniais, 

orgânicos ou agroecológicos), a Poedei-

ra Colonial Embrapa 051 apresenta pro-

dução acumulada de cerca de 345 ovos 

até as 90 semanas de idade, sob condi-

ções de manejo adequado. As pintai-

nhas da Poedeira Embrapa 051 podem 

ser adquiridas em granjas parceiras 

multiplicadoras em todo o País.

Já o conceito de produção de suínos 

em família sem uso coletivo de antimi-

crobianos foi desenvolvido e ajustado 

pela Embrapa Suínos e Aves com bons 

resultados produtivos e sanitários, atri-

buídos, principalmente, à manutenção 

dos leitões na mesma leitegada, à baixa 

escala de produção e à redução de fato-

res de risco que exacerbam a ocorrência 

de doenças. 

O alojamento em família também 

confere melhor bem-estar aos suínos, 

com redução do estresse e diminuição 

na transmissão horizontal de agentes 

infecciosos e permite ainda rastreabi-

lidade individual do animal. No projeto 

desenvolvido pela Embrapa Suínos e 

Aves foi introduzida a genética de fê-

mea suína Embrapa MO25C, que per-

mite a produção de suínos terminados 

com melhor qualidade de carne. Essa 

qualidade é percebida principalmente 

na maciez e na suculência (marmoreio).

Além disso, a Embrapa mostra al-

guns dos resultados do Projeto TEC-

-DAM (Tecnologias para Destinação 

de Animais Mortos). A destinação de 

carcaças de animais que morrem por 

causas rotineiras ou catastróficas é um 

problema comum a propriedades pro-

dutoras de suínos, aves e bovinos. A 

preocupação se deve especialmente à 

DE POEDEIRAS À 
PRODUÇÃO DE 
SUÍNOS EM FAMÍLIA

ANTIMICROBIANOS

ANIMAIS
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ANIMAIS

As poedeiras coloniais Embrapa 051 

são galinhas híbridas, resultantes do 

cruzamento entre linhas Rhode Island 

Red e Plymouth Rock Branca, selecio-

nadas na Embrapa Suínos e Aves. Essas 

galinhas são especializadas para a pro-

dução de ovos de mesa de casca mar-

rom e, por serem rústicas, adaptam-se 

bem aos sistemas menos intensivos. 

Ela apresenta plumagem marrom 

intenso, ótima produção de ovos, longe-

vidade e rusticidade. Iniciam postura às 

21 semanas e produzem até as 90 sema-

nas de idade, com potencial para pro-

duzir 345 ovos por ave alojada durante 

o ciclo produtivo. O pico de produção 

de 90% é alcançado às 30 semanas e o 

peso dos ovos é superior a 56 gramas. 

No fim do período produtivo, com peso 

corporal das aves de cerca de 2,38 qui-

los, permite bom aproveitamento para 

o consumo da carne.

A 051

falta de uma regulamentação específica 

para a remoção e destinação que aten-

da os aspectos sanitários, ambientais e 

econômicos. A atuação da Embrapa é na 

avaliação de algumas práticas e tecno-

logias apontadas como rotas tecnológi-

cas, como a compostagem acelerada, a 

biodigestão anaeróbia, a desidratação, 

a incineração e a reciclagem industrial 

de carcaças (rendering) para a produ-

ção de farinhas, gorduras, fertilizantes 

e outros coprodutos de valor agregado.
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AFTOSA

O Paraná obteve autorização do Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento, com o aval do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, para antecipar a suspen-

são da vacinação contra a febre aftosa do 

rebanho bovino a partir de maio, quando 

ocorre a última imunização do gado no 

Estado. 

A aprovação do pedido ocorreu no 

dia 24 de abril durante a realização da 2ª 

Reunião do Bloco V do Plano Estratégico 

do Programa Nacional de Erradicação e 

Prevenção da Febre Aftosa, no auditório 

do Sistema Ocepar, em Curitiba, com a 

participação de cerca de 110 pessoas dos 

cinco estados integrantes do Bloco V. Pelo 

cronograma, a autorização ocorreria no 

primeiro semestre de 2021. O governador 

em exercício do Paraná, Darci Piana, par-

ticipou da abertura do evento.

A mudança de status para área livre 

de aftosa sem vacinação será oficializa-

da em setembro quando o Mapa publi-

cará ato normativo de reconhecimento 

da condição do Paraná, informou Ge-

raldo Marcos de Moraes, diretor do De-

partamento de Saúde Animal do Mapa. 

Segundo ele, ainda ficaram pendentes 

alguns detalhes e poucas ações para 

serem finalizados, o que vai ocorrer 

até setembro, conforme ficou pactuado 

nessa reunião. Aí, então, o Ministério da 

Agricultura vai editar as normas rela-

cionadas à suspensão da vacinação no 

Paraná e as demais normas que impli-

cam no controle de ingresso de animais 

no Estado. 

PARANÁ RECEBE AVAL PARA 
ANTECIPAR FIM DE VACINAÇÃO

O presidente da Agência de Defesa 

Agropecuária do Paraná, Otamir Cesar 

Martins, garantiu que os pontos pen-

dentes apontados pelos técnicos do 

Mapa serão concluídos dentro do pra-

zo estabelecido. “Não temos a menor 

dúvida quanto a isso. São quatro pon-

tos técnicos e a nossa estrutura vai es-

tar preparada para resolvê-los. A outra 

parte se refere à contratação de pessoal 

que, temos certeza, o governador Rati-

nho Junior vai cumprir essa questão até 

setembro quando, então, poderemos 

comemorar o status e ter a certeza de 

PENDÊNCIAS

Aprovação durante a 2ª Reunião 
do Bloco V do Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Erradica-
ção e Prevenção da Febre Aftosa, 
em Curitiba
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AFTOSA

Martins classificou a aceitação do pedi-

do de retirada da vacinação contra a febre af-

tosa como uma grande vitória para o Paraná 

em relação à questão sanitária. “Tivemos re-

ferendado nessa reunião o resultado de um 

trabalho desenvolvido ao longo de vários 

anos”. E destacou a participação de várias 

entidades, como Ocepar, Faep, Fetaep e Fiep, 

que foram responsáveis por ações junto ao 

governo do Estado, em 2011, que resultou na 

criação da Adapar, atualmente reconhecida 

como a melhor agência de vigilância sani-

tária no País. “E essa conquista é resultado 

de um trabalho competente em relação à 

defesa sanitária animal de seus técnicos e 

demais colaboradores”, acrescentou. Para 

ele, prevaleceu o bom senso de todos os par-

ticipantes do bloco na questão. 

O presidente da Adapar disse ainda 

que a manutenção do status de área li-

vre de vacinação depende do governo e 

do setor produtivo. “O status sanitário 

do Paraná depende do governo, que tem 

de fazer a manutenção, mas principal-

mente dos produtores. Por isso, o apelo 

que fazemos é que toda a vigilância será 

feita em conjunto, ou seja, pelo governo 

e pelos produtores, questão que iremos 

reforçar nos seis encontros regionais 

(veja calendário na página seguinte) 

que, esperamos, tenham a participação 

efetiva dos pecuaristas”, enfatizou. 

O presidente do Sistema Ocepar, José 

Roberto Ricken, que não pôde participar 

do primeiro dia do evento devido a com-

promissos com a ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina, em Brasília, esteve pre-

sente na abertura dos trabalhos do segun-

do dia, quando disse que acompanhou de 

longe e ficou extremamente feliz com a 

decisão tomada por todas as entidades. 

“Tornar o Paraná área livre de aftosa sem 

vacinação é uma prioridade do setor co-

operativista há muito tempo. Apoiamos 

essa decisão tomada aqui. Sabemos que 

é um assunto que precisa ser tratado com 

VITÓRIA

PRIORIDADE

que estamos prontos para a auditoria 

internacional um ano depois e para, em 

2021, na OIE (Organização Mundial da 

Saúde Animal) recebermos o certifica-

do de estado livre de febre aftosa sem 

vacinação”, pontuou. 

O presidente da Ocepar, José Ro-
berto Ricken, fala sobre impacto 
da mudança de status
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O diretor do Sindicato das Indús-

trias de Produtos Avícolas do Estado 

do Paraná, Ícaro Fiechter, avaliou que a 

conquista do status de área livre de af-

tosa sem vacinação implica em respon-

sabilidade de todos os segmentos da 

cadeia de proteína animal até o consu-

midor, inclusive do setor público, pela 

manutenção dessa condição. “A vigilân-

cia para manter afastado o problema 

(aftosa) é de todos, afinal é muito me-

lhor dizer eu não tenho a doença e não 

preciso vacinar. Isso interessa também 

ao mercado internacional”, destacou.

Os fóruns que tratarão do novo status do Paraná serão realizados de 14 a 23 de maio, conforme 

calendário divulgado pela Adapar:

RESPONSABILIDADE

FÓRUNS PARANÁ LIVRE DE FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO

prudência e muita tranquilidade, mas 

precisamos avançar. Realizamos um pla-

nejamento e o estamos executando. Ago-

ra é a hora de agir. O setor tem investido 

muito no aspecto sanitário e vamos inves-

tir mais ainda com o novo status, pois é 

uma grande responsabilidade para todos 

os segmentos produtivos e as conquistas 

serão de todos também”, afirmou. Haverá 

ganhos ainda para a suinocultura.

Data/Hora

Horário

CRONOGRAMA

PROGRAMAÇÃO

Local do Evento

Atividade

14/05/2019
das 13h às 16h

13h às 14h

14h às 14h30

14h30 às 15h

15h às 16h

21/05/2019
das 13h às 16h

Paranavaí
Centro de Eventos de Paranavaí
Av. Dep. Heitor Alencar Furtado

Recepção e acomodação dos participantes

Palestra: “Saiba o que muda após a suspensão da vacina contra a febre aftosa”, com Rafael Gonçalves Dias,
gerente de Saúde Animal da Adapar

Palestra: “Por que o Paraná deve parar de vacinar?” por Elias José Zydek - Diretor-Executivo da Frimesa

Espaço aberto para autoridades (Diretor-Preseidente da Adapar, secretário da Agricultura e Governador do Estado)

Guarapuava
Unicentro/Campus Santa Cruz
Rua Salvatore Renna, 875

Cornélio Procópio
Centro de Eventos do Parque Arthur Hofig 
- BR 369, km 83

Pato Branco
Sociedade Rural de Pato Branco
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1121

Curitiba
Auditório Mario de Mari
Av. Comendador Franco, 1341

Cascavel
Anfiteatro Emir Sfair
Rua Fortunato Beber, 987

15/05/2019
das 13h às 16h

22/05/2019
das 13h às 16h

16/05/2019
das 13h às 16h

23/05/2019
das 13h às 16h
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AGRICULTURA

CAMILA 
TARTARI

Engenheira
Agrônoma

TRIGO, A IMPORTÂNCIA 
DO CULTIVO E MANEJO

A cultura do trigo além de ser base 

para a produção de alimentos no mun-

do tem um papel fundamental para a 

sustentabilidade da agricultura. A Co-

nab estima que sejam cultivados 2,04 

milhões de hectares de trigo no Brasil, 

além de uma recuperação de produtivi-

dade de 3,8% o que poderá resultar em 

uma safra de 5,63 milhões de toneladas 

do grão.

Os benefícios diretos e indiretos do culti-

vo do trigo no inverno são inúmeros, promo-

vendo vantagens inclusive para o cultivo da 

soja no que se refere à promoção da susten-

tabilidade, contribuindo para a conservação 

do solo pois a cultura da soja, diferente da do 

milho, deixa pouca palhada após a colheita e 

sua decomposição é rápida. 

O sistema de plantio direto necessita de 

diversificação de espécies de plantas com 

raízes capazes de romper o adensamento 

do solo e promover palhada para cobertura 

do solo, que por sua vez contribui para evitar 

a lixiviação de nutrientes por enxurradas, 

erosão e a infestação de plantas daninhas. 

Um exemplo é a utilização do cultivo de tri-

go no inverno como parte de um sistema 

integrado para o controle de buva (Conyza 

bonariense) em soja. (Embrapa).

O planejamento da implantação da 

lavoura de trigo e o manejo correto são de-

cisivos para o sucesso da colheita, nesse 

aspecto o controle das principais pragas é 

fundamental: afídios (pulgões), lagartas des-

folhadoras e corós são considerados as prin-

cipais pragas presentes nesse cultivo.

Diferentes espécies de afídios (pulgões) 

podem ser encontradas em lavoura de trigo 

dependendo da região. Os principais são: O 

pulgão-do-colmo-do-trigo ou pulgão-da-a-

veia (Rhopalosiphumpadi), o pulgão da fo-

lha do trigo (Metopolophium dirhodum) e o 

pulgão-da-espiga-do-trigo (Sitobion ovenal). 

Os afídios desenvolvem-se rapidamente e 

formam colônias numerosas devido à au-

to-prolificidade ao ciclo biológico curto e às 

temperaturas amenas (entre 20° e 22°C). Os 

períodos de estiagem favorecem a reprodu-

ção de pulgão.

Tanto os pulgões jovens (ninfos) como 

os adultos se alimentam da seiva do trigo. 

A planta é suscetível ao dono desde a emer-

gência até a formação dos grãos. Os princi-

pais danos de afídios (pulgões) na cultura 

do trigo são: diminuição do tamanho dos 

grãos, rendimento, número e poder germi-

ESTIMATIVA CONAB 
TRIGO 2019 (em mil toneladas)

Estimativa Inicial

Produção

Importação

Suprimento

Consumo

Exportação

Estimativa final

1.331,8

5.631,0 

7.200,0

14.162,8

12.481,4

300.0

1.381,4
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nativo das sementes e a transmissão de vi-

rose como o vírus do Nanismo Amarelo do 

Cevada (VNAC) e o vírus do Nanismo Ama-

relo dos Cereais (CYDV), caracterizados por 

folhas de cor amarelo intenso e bordas arro-

xeadas, mais curtas e eretas.

As lagartas Pseudaletia sequase e Pseu-

daletia adultera, ambas conhecidas como 

lagarta-do-trigo por terem semelhanças de 

aspecto geral como na capacidade de causar 

danos, podem ser encontradas simultanea-

mente nas lavouras a partir do espigamen-

to até a maturação dos grãos. Elas atacam 

as folhas e também as espigas, destruindo 

aristas e espiguetas e até mesmo cortando a 

base da espiga. 

Outra lagarta com potencial de dano 

também é encontrada nas lavouras de tri-

go. Conhecida como lagarta-do-cartucho-

-do-milho, a Spodoptera frugiperda prefe-

re áreas de inverno seco e pouco rigoroso, 

abrigam-se no solo e estão presentes desde 

o início do desenvolvimento da lavoura até o 

afilhamento. Os danos são ataque às folhas e 

plântulas, reduzindo a população de plantas 

e atrasando o desenvolvimento da lavoura.

Outra praga encontrada no cultivo do 

trigo são os corós, entre eles destacam-se as 

espécies Dilohoderus abdreus, Phyllopha-

ga triticophaga, e a Phyllophaga aujabana, 

de maior importância no Paraná conheci-

do como coró-de-soja. Os corós em sua fase 

larval causam danos por se alimentar das 

sementes, raízes e plantas que puxam para 

dentro do solo após consumir o sistema ra-

dicular.

O trigo também é atacado por perce-

vejos, entre eles o percevejo-barriga-verde 

(Dichelops furcaus e D. melancanthus), o 

percevejo verde (Nezara viridula), o perce-

vejo-do-trigo (Thyanta perdito) e o perceve-

jo-raspador (Collaria scenica). O responsável 

por provocar maiores danos é o percevejo 

barriga-verde (Dichelops melancanthus), 

que ocorrem no trigo principalmente no iní-

cio do ciclo e durante o espigamento. 

Os sintomas da presença do percevejo 

no trigo são vistos alguns dias após o ata-

que - folhas com perfurações transversais e 

com necrose no tecido. As folhas dobram ou 

quebram nas linhas da perfuração. Algumas 

podem ficar enroladas e deformadas e o ata-

que ao colmo da planta pode aumentar o nú-

mero de per filhos, prejudicando o desenvol-

vimento das espigas e causando até mesmo 

a morte da planta. Quando o ataque é direto 

à espiga, causa espiguetas atrofiadas, sem 

grãos e de coloração branca. Para que sejam 

evitados ao máximo os danos à cultura se 

faz necessário manejo adequado das pragas, 

o monitoramento, e acompanhar o desen-

volvimento da lavoura juntamente com a 

orientação técnica do engenheiro agrônomo 

construindo um maior rendimento de grãos 

no fim de cada ciclo.

Percevejo-barriga-verde (Diche-
lops furcatus)

Produtores precisam
estar atentos dos
riscos de pragas

Lagarta-do-cartucho-do-milho  
(Spodoptera frugiperda)
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ISRAEL SIMON

Médico Veterinário

Desde 1º de janeiro deste ano, a Co-

opavel passou a fazer os pagamentos 

por conversão alimentar e, dessa for-

ma, torna a remuneração mais justa 

pois beneficia os produtores com me-

lhor desempenho em conversão ali-

mentar e peso. São os produtores que 

apresentam o melhor custo de produ-

ção para a cooperativa, tornando o pro-

duto mais competitivo no mercado de 

carnes nacional e internacional. 

A conversão alimentar é de suma 

importância, pois o maior custo da 

produção do frango vem da ração con-

sumida pelas aves. Para se obter um 

bom resultado e, consequentemente, 

uma boa remuneração, os produtores 

devem se atentar a alguns fatores que 

são importantíssimos na produção 

avícola, que são: ventilação adequada, 

temperatura e umidade relativa do ar, 

além das boas práticas de manejo do 

produtor. 

Em vista dessas qualidades nos 

galpões e do próprio avicultor, alguns 

integrados vêm se destacando nos re-

sultados e recebendo mais pelo bom 

trabalho que apresentam. Um deles 

está na região de Boa Vista da Apare-

cida. É o produtor Vilmar Cericatto, 

de 40 anos, que trabalha há muito na 

avicultura - desde que seu pai cons-

truiu o aviário em que a família atua. O 

produtor relata que trabalham com ele 

mais quatro familiares nos cuidados e 

preparo da granja para receber as aves. 

Vilmar foi questionado sobre o 

que pensa quanto ao novo modelo 

de remuneração e falou que a me-

lhor forma de pagamento é a con-

versão alimentar, porque beneficia 

quem se dedica e trabalha para as 

aves. Ele detalhou alguns pontos 

da produção em que tem muita 

atenção. Informou que para obter 

bons resultados o produtor deve 

iniciar os cuidados já no intervalo, 

logo que as aves vão para o abate, 

quando os trabalhos com a cama e 

desinfecção do aviário são realiza-

das. E o uso correto dos produtos 

que combatem os cascudinhos, 

afirma o avicultor. 

“Tenho um cuidado enorme com 

a temperatura inicial e regulagem de 

água e ração para que os pintainhos 

tenham um bom desenvolvimento 

desde o primeiro dia de vida”, diz Vil-

mar. Outro relato do produtor está 

associado à reforma da granja, na 

metade de 2018. Ele percebeu que 

consegue controlar melhor a tempe-

ratura e ambiência do galpão, já que 

o investimento feito foi realizado 

conforme orientação da equipe téc-

nica da Coopavel. Vilmar colocou a 

granja no padrão da cooperativa. 

O aviário que era de cortina 

amarela foi alterado para o sistema 

Dark-house, com dois fornos, placa 

evaporativa, inlets, cortinas internas 

e maior número de exaustores. “Isso 

mudou muito a minha produção. 

Antes, quando as aves chegavam na 

quarta semana em diante, o desem-

penho não era o esperado e hoje com 

esse investimento consigo dar uma 

condição de ambiência muito me-

lhor para as aves”.

O avicultor afirma que com a 

mudança dos pagamentos para con-

versão alimentar a sua renda melho-

rou em cerca de 25%. “Estou muito 

contente com isso e espero que con-

tinue assim ou melhore ainda mais, 

já que a renda da avicultura é muito 

importante para a nós”.

O PRODUTOR E 
A CONVERSÃO 
ALIMENTAR

O avicultor Vilmar Cericatto, que atua
 na região de Boa Vista da Aparecida
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MANEJO DE INVERNO

SUINOCULTURA

A suinocultura vem conquistando e au-

mentando a demanda por carne buscando 

aumentar a produção e a qualidade. Um dos 

fatores importantes na criação de suínos 

é o conforto térmico. Assim, o animal pode 

expressar todo seu potencial genético e nu-

tricional. A temperatura ambiente tem 

efeito direto sobre os gastos de energia e 

consumo e consequentemente no desem-

penho produtivo dos animais. As condi-

ções inadequadas de ambiente afetam 

consideravelmente a produção. Tempera-

turas abaixo do conforto térmico prejudi-

cam a eficiência da conversão alimentar e 

o crescimento dos animais se torna mais 

lento com redução de até 20% no ganho de 

peso diário. 

De maneira geral é fácil detectar 

quando os animais estão em desconforto 

térmico. Em baixas temperaturas, os ani-

mais se juntam para manter a temperatu-

ra corporal e nos dias mais quentes bus-

cam se refrescar na lâmina d’água ainda 

presentes em algumas granjas.

Com a chegada do inverno se torna 

maior a preocupação com o manejo de lei-

tões nas primeiras semanas de termina-

ção, pois demandam maior temperatura 

ambiente para o seu desenvolvimento. Um 

manejo feito para manter os leitões em um 

ambiente adequado ocorre com a instala-

ção de abafadores e manejo de cortinas. Os 

abafadores reduzem o espaço no local de 

permanência, mantendo a temperatura 

concentrada na baia evitando a dispersão do 

calor que é produzido pelos animais.  

Leitões amontoados devido a 
baixas temperaturas

TEMPERATURAS DE CONFORTO 
TÉRMICO CONFORME IDADE

1ª a 5ª semana

Crescimento

Terminação

24°-26°C

18°-21°C

12°-21°C

ABRAÃO 
BARBOSA

Médico
Veterinário
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Os abafadores podem ser de pano 

de cortina ou lona plástica cobrindo 1,5 

metro da baia e devem ser instalados 

nos meses nos quais as temperaturas 

ficam abaixo da faixa de 22°-24°C e os 

leitões estão nas primeiras semanas de 

alojamento. Também pode se instalar 

abafadores verticais a cada dez metros 

com o intuito de minimizar a corrente 

de ar.

Algumas ações a serem tomadas 

são a verificação das saídas de dejetos 

fazendo a proteção contra a entrada 

de vento; instalação de um termo-hi-

grômetro para medir a temperatura e 

também a umidade do ar, e utilização 

de cama de maravalha nas baias onde 

ficam os animais doentes.

 Os benefícios gerados com o 

manejo adequado e instalações de aba-

fadores são a diminuição da variação 

de temperatura, diminuindo o estresse 

dos animais, diminuição da mortalida-

de, redução da incidência de doenças no 

lote, aumento do ganho de peso diário, 

melhoria na conversão alimentar, dimi-

nuição do manejo de animais doentes, 

diminuição do uso de medicamentos 

assim aumentando a renda do lote.

Abafadores verticais

Abafadores horizontais

MELHORES RESULTADOS MARÇO E ABRIL

Patricia Schmidt Soave

Adelar Renato Arenhardt 

Sadi Marcelo Arenhardt 

Marcelo Tracz

Arlindo Teixeira de Almeida 

Joacir Antonio Maciel Scherer

2.218

2.179

2.184

2.201

2.181

2.163

1.818

1.838

1.852

1.855

1.866

1.867

1.024

1.011

1.014

0.935

0.955

0.949

113

110

108

116

113

108

0.80%

1.73%

2.31%

3.19%

2.10%

0.18%

Familiar

Contratada

Familiar

Familiar

Familiar

Familiar

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático

Manual

Produtor C.R. C.A. GPD Idade Mort.% Mão de obra Tipo de comedouro
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Tornar mais rápida e eficiente a 

transmissão de informações e de no-

vos conhecimentos para o campo é 

uma das principais características do 

Show Rural Coopavel. Para os agricul-

tores que visitam o evento, historica-

mente realizado nos primeiros dias de 

fevereiro, ter acesso a novidades é o pri-

meiro de muitos passos em direção ao 

melhor do potencial genético de cada 

semente.

Em seus 31 anos de realização, o 

Show Rural Coopavel deu inúmeras 

contribuições aos produtores, prin-

cipalmente do Oeste e das regiões 

agrícolas do Paraná. As tecnologias 

de milho e soja apresentadas, e de-

vidamente aplicadas, elevaram a 

produtividade dessas culturas em 

mais de 300%. “As novidades não 

param e são cada vez mais sur-

preendentes. Por isso, participar e 

aprender com esse evento é tão ne-

cessário”, diz o coordenador geral 

Rogério Rizzardi.

As atrações da feira não termi-

nam no último dia e muito menos 

quando o último dos visitantes dei-

xa o parque que desde 1989 recebe 

o Show Rural Coopavel. Muitos 

agricultores aguardam ansiosa-

mente por semanas depois do en-

cerramento oficial para ter acesso 

aos números dos testes de produ-

tividade de híbridos de milho e de 

variedades de soja feitos no local. 

Os números apresentados viram 

referência para os agricultores.

Rizzardi informa que a tecno-

logia empregada nos testes, for-

necida pelas empresas, é a mesma 

que está disponível no mercado e 

é empregada em grande parte das 

propriedades rurais do Oeste. O 

que torna os resultados mais ex-

pressivos são os cuidados espe-

ciais destinados a esses cultivos, 

principalmente no que se refere 

ao perfil do solo. A preparação dos 

lotes é de responsabilidade do téc-

nico de campo Pedro Todero e tem 

acompanhamento do engenheiro 

agrônomo trainne Matheus Henri-

que de Souza.

O trabalho nos lotes é metódico 

e cuidadoso. O mesmo tratamento é 

oferecido aos diferentes híbridos de 

milho e variedades de soja disponibi-

lizados para a testagem. Mesmo com 

o elevado grau de atenção oferecido, 

os resultados dos experimentos po-

dem ser bem diferentes de um ano 

para o outro. Mesmo que o máximo 

do potencial genético possa ser reve-

lado, os números apresentados nas 

tabelas finais refletem também as 

condições climáticas aos quais as se-

mentes foram submetidas.

MARÇO E ABRIL

PRODUTIVIDADE

TESTES MOSTRAM POTENCIAIS DE 
HÍBRIDOS E VARIEDADES

TRANSPARÊNCIA

Equipe trabalha na 
preparação dos lotes

Os cultivos de híbridos e 
de variedades recebem 
tratamento especial

Os resultados, depois de os 
dados tabulados, servem de 
parâmetro às empresas e 
aos agricultores
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A testagem de híbridos foi feita com 

plantios em duas épocas. A primeira com 

cultivo no dia 12 de setembro e a segunda em 

10 de outubro. Nos dois casos a adubação foi 

a mesma (NPK 8-20-20) com a aplicação de 

433 quilos por hectare. A adubação de cober-

tura foi de 206 quilos de ureia. Duas aplica-

ções de inseticida e uma de fungicida foram 

realizadas.

O híbrido de primeira época com o me-

lhor resultado foi o AS 1757 PRO3, que alcan-

çou 305.03 sacas por hectare, 738.18 sacas 

por alqueire ou ainda 18.302.03 quilos por 

hectare. As médias alcançadas pelos 36 hí-

bridos testados foram: 250.43 sacas por hec-

tare (15.025.77 quilos por hectare) e 606.40 

sacas por alqueire.

Já no milho de segundo plantio o me-

lhor resultado foi obtido pelo K9606 VIP3 

com 268.30 sacas por hectare, 649.28 sacas 

por alqueire ou 16.098.00 quilos/hectare. As 

médias dos 36 híbridos submetidos à testa-

gem apresentaram os seguintes resultados: 

206.65 sacas por hectare, 500.09 sacas por 

alqueire ou 12.398.94 quilos por hectare.

TRATOS CULTURAIS 

Plantio Milho 1º época: 12/09/2018
Plantio Milho 2º época: 04/10/2018

Adubação de base: NPK 8-20-20
Quantidade: 433 kg/ha

Adubação de cobertura: Uréia
Quantidade: 206 kg/ha

2 aplicações de inseticida
1 aplicação de fungicida

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO 1ª ÉPOCA

Classificação Cultivares Sacas/ha
Média

Sacas/alq.
60 kg

Peso/ha
kg/ha

1º AS 1757 PRO3 305.03 738.18 18302.03

2º SYN 505 VIP3 289.79 701.28 17387.20

3º NS 50 PRO 289.78 701.26 17386.67

4º 30R50 VYH 286.05 692.23 17162.74

5º K9606 VIP3 278.72 674.51 16723.47

6º 2A620 PW 275.35 666.34 16520.93

7º DKB 290 PRO 3 274.67 664.69 16479.95

8º SYN 422 VIP3 274.24 663.65 16454.18

9º SUPREMO VIP3 273.04 660.75 16382.31

10º P 2501 272.52 659.49 16351.07

11º MG 545 PW 262.89 636.19 15773.23

12º 30F53 VYHR 259.24 627.35 15554.25

13º AG 9025 PRO3 259.21 627.29 15552.57

14º 2A521 PW 257.15 622.31 15429.25

15º K9105 VIP3 253.26 612.89 15195.66

16º 20A20 TOP2 251.93 609.67 15115.85

17º DKB 345 PRO 3 251.18 607.87 15071.09

18º MG 580 PW 250.58 606.40 15034.77

19º P 3016 VYHR 250.28 605.68 15016.76

20º 2B481 PW 250.10 605.24 15005.91

21º 20A80 TOP2 249.99 604.97 14999.25

22º FORMULA VIP 2 244.66 592.07 14679.47

23º P 3707 VYH 244.16 590.86 14649.47

24º FS 450 PW 244.01 590.50 14640.45

25º MG 600 PW 243.00 588.06 14580.03

26º CD 3612 PW 241.39 584.16 14483.38

27º K9960 VIP3 241.39 584.15 14483.14

28º 22S18 TOP3 239.97 580.73 14398.20

29º K9100 239.18 578.81 14350.69

30º FEROZ VIP3 238.62 577.46 14317.26

31º 2B533 PW 236.26 571.75 14175.62

32º MG 711 PW 235.34 569.52 14120.45

33º NS 90 PRO2 234.83 568.30 14090.04

34º FS 505 PW 229.17 554.60 13750.37

35º 20A30 VIP3 228.22 552.30 13693.36

36º 22S18 TOP2 225.00 544.51 13500.29

Média 250.43 606.40 15025.77
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO 2ª ÉPOCA

Classificação Cultivares Sacas/ha
Média

Sacas/alq.
60 kg

Peso/ha
kg/ha

1º K9606 VIP3 268.30 649.28 16098.00

2º DKB 290 PRO 3 253.20 612.74 15192.00

3º NS 90 PRO2 235.30 569.42 14118.00

4º P 3016 VYHR 225.67 546.12 13540.20

5º AS 1757 PRO3 222.28 537.91 13336.62

6º 2A620 PW 221.84 536.84 13310.15

7º DKB 345 PRO 3 221.09 535.04 13265.45

8º K9960 VIP3 219.72 531.73 13183.29

9º SYN 422 VIP3 217.85 527.19 13070.87

10º NS 50 PRO 216.88 524.84 13012.61

11º FORMULA VIP 2 214.92 520.10 12895.13

12º K9100 214.58 519.29 12875.04

13º FS 450 PW 214.56 519.23 12873.47

14º MG 580 PW 213.72 517.20 12823.16

15º FEROZ VIP3 212.88 515.16 12772.57

16º MG 711 PW 209.22 506.31 12553.26

17º MG 545 PW 208.83 505.37 12529.77

18º CD 3612 PW 206.86 500.60 12411.56

19º 2A521 PW 206.44 499.58 12386.32

20º AG 9025 PRO3 205.53 497.38 12331.74

21º FS 505 PW 204.29 494.37 12257.14

22º MG 600 PW 201.59 487.85 12095.50

23º K9105 VIP3 200.20 484.47 12011.70

24º P 2501 199.84 483.61 11990.26

25º 30F53 VYHR 195.81 473.86 11748.69

26º 20A80 TOP2 195.48 473.06 11728.80

27º 2B533 PW 194.52 470.74 11671.35

28º P 3707 VYH 193.81 469.03 11628.82

29º 2B481 PW 192.15 465.00 11528.83

30º SUPREMO VIP3 190.85 461.85 11450.91

31º 22S18 TOP3 189.82 459.36 11389.03

32º 30R50 VYH 182.24 441.02 10934.26

33º 20A20 TOP2 181.98 440.39 10918.65

34º SYN 505 VIP3 180.91 437.81 10854.89

35º 20A30 VIP3 170.78 413.29 10246.84

36º 22S18 TOP2 162.47 393.18 9748.16

Média 206.65 500.09 12398.94

Empresa Cultivares

Pioneer 30F53 HYHR

30R50 VYH

P 3707 VYH

P 2501

P 3016 VYHR

Dekalb DKB 290 PRO

DKB 345 PRO

Brevant CD 3612 PW

Morgan MG 580 PW

MG 711 PW

MG 600 PW

MG 545 PW

Syngenta SYN 505 VIP 3

SYN 422 VIP3

SUPREMO VIP3

FORMULA VIP 2

FEROZ VIP 3

Agroceres AG 9025 PRO3

Sempre 22S18 TOP2

22S18 TOP3

20A20 TOP2

20A80 TOP2

20A30 VIP3

KWS K9606 VIP3

K9105 VIP3

K9960 VIP3

K9100

Forseed FS 450 PW

FS 505 PW

2B533 PW

2A521 PW

2B481 PW

2A620 PW

Nideira NS 90 PRO2

NS 50 P0RO

Agroeste AS 1757 PRO3
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A 31ª edição do Show Rural Coopavel 

testou 35 variedades de soja no plantio de 

primeira época (24 de setembro) e 37 de se-

gunda época (plantio em 5 de outubro). A 

adubação foi idêntica nos dois cultivos: adu-

bação de base NPK 00-20-18 na quantidade 

de 400 quilos por hectare. Foram três aplica-

ções de inseticida e duas de fungicida.

O melhor desempenho entre as varieda-

des do primeiro plantio de soja foi alcança-

do pela cultivar FTR 2155 IPRO com 105.75 

sacas por hectare, 255.91 sacas por alqueire 

ou 6.344,84 quilos por hectare. As médias 

foram: 88.96 sacas por hectare, 215.28 sacas 

por alqueire ou ainda 5.337.52 quilos por hec-

tare.

Na soja segunda época, a campeã de pro-

dutividade foi a FTR 4153 IPRO com 98.54 

sacas por hectare, 238.47 sacas por alqueire, 

alcançando também 5.912.41 quilos por hec-

tare. As médias obtidas pelas 37 variedades 

foram as que seguem: 80.99 sacas por hecta-

re, 196 sacas por alqueire, ou 4.859.51 quilos 

por hectare.

SOJA, RESULTADOS
AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA 1ª ÉPOCA

Classificação Cultivares Sacas/ha
Média

Sacas/alq.
60 kg

Peso/ha
kg/ha

1º FTR 2155 IPRO 105.75 255.91 6344.84

2º CZ 15B70 IPRO 105.67 255.72 6340.26

3º FPS 1867 IPRO 102.01 246.87 6120.80

4º 96Y90 99.17 240.00 5950.41

5º TMG 7061IPRO 98.26 237.79 5895.51

6º FPS 1755 IPRO 97.36 235.60 5841.41

7º NS 5959 96.50 233.54 5790.15

8º CA 0680 96.43 233.35 5785.53

9º CA 5492 96.07 232.49 5764.15

10º CZ26B05 IPRO 95.96 232.22 5757.56

11º DS 5916 IPRO 95.84 231.93 5750.28

12º NS 6909 94.42 228.50 5665.35

13º TMG 7260 IPRO 94.03 227.55 5641.76

14º FTR 1154 IPRO 91.86 222.31 5511.89

15º 59I60 DELTA 91.50 221.43 5490.07

16º FTR 2557 IPRO 90.59 219.22 5435.13

17º NS 6601 89.86 217.45 5391.31

18º FPS 1954 88.96 215.28 5337.52

19º BRS 433 RR 88.72 214.70 5323.03

20º 95R90 IPRO 88.43 214.01 5305.99

21º SYN 1561 88.43 213.99 5305.59

22º CA 1560 87.53 211.83 5251.95

23º NS 55I57 RSF IPRO 85.52 206.95 5131.10

24º CZ 26B42 IPRO 85.09 205.92 5105.55

25º FPS 1859 RR 84.21 203.78 5052.44

26º 95R95 IPRO 83.49 202.05 5009.59

27º BRS 1003 IPRO 80.19 194.06 4811.49

28º 95Y52 78.96 191.08 4737.62

29º TMG 7062 IPRO 78.83 190.76 4729.53

30º SYN 15630 77.70 188.02 4661.72

31º BRS 388 RR 74.64 180.62 4478.16

32º FTR 4160 IPRO 72.35 175.09 4341.09

33º SYN 1562 70.64 170.96 4238.65

34º FTR 4153 IPRO 69.41 167.98 4164.75

35º NS 5445 67.48 163.29 4048.57

Média 88.96 215.28 5337.52

TRATOS CULTURAIS 

Plantio Soja 1º época: 24/09/2018 
Plantio Soja 2º época: 05/10/2018

Adubação de base: NPK 00-20-18
Quantidade: 400 kg/ ha

3 aplicação de inseticida
2 aplicação de fungicida
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA 2ª ÉPOCA

Classificação Cultivares Sacas/ha
Média

Sacas/alq.
60 kg

Peso/ha
kg/ha

1º FTR 4153 IPRO 98.54 238.47 5912.41

2º FPS 1954 94.52 228.73 5671.11

3º 95Y52 91.77 222.08 5505.99

4º NS 55I57 RSF IPRO 90.22 218.34 5413.38

5º FPS 1755 IPRO 89.93 217.63 5395.88

6º FTR 2155 IPRO 88.14 213.31 5288.67

7º NS 5258 RR 86.41 209.11 5184.52

8º CZ 15B70 IPRO 86.37 209.01 5182.05

9º FPS 1867 IPRO 85.82 207.68 5149.21

10º NS 5445 83.09 201.09 4985.66

11º 59I60 DELTA 83.07 201.03 4984.09

12º BRS 433 RR 82.71 200.16 4962.64

13º NS 5959 82.28 199.12 4936.95

14º TMG 7260 IPRO 81.92 198.25 4915.33

15º SYN 1561 81.91 198.21 4914.39

16º CA 5492 81.78 197.91 4906.97

17º BRS 1003 IPRO 81.54 197.33 4892.43

18º FTR 2557 IPRO 81.04 196.12 4862.59

19º NS 6601 80.99 196.00 4859.51

20º 95R90 IPRO 80.90 195.79 4854.22

21º TMG 7062 IPRO 80.58 194.99 4834.54

22º CA 1560 80.01 193.62 4800.58

23º FTR 1154 IPRO 79.86 193.26 4791.48

24º CA 0680 79.43 192.22 4765.67

25º BRS 388 RR 77.40 187.31 4643.94

26º CZ26B05 IPRO 77.34 187.15 4640.18

27º 95R95 IPRO 77.02 186.38 4621.04

28º NS 6909 76.35 184.77 4581.00

29º FTR 4160 IPRO 75.97 183.84 4558.08

30º DS 5916 IPRO 74.50 180.28 4469.85

31º 96Y90 73.76 178.49 4425.44

32º CZ 26B42 IPRO 73.63 178.19 4417.82

33º TMG 7061IPRO 72.96 176.55 4377.36

34º AS 3590 72.72 175.97 4363.00

35º SYN 1562 71.22 172.35 4273.03

36º SYN 15630 70.94 171.68 4256.43

37º FPS 1859 RR 69.74 168.78 4184.64

Média 80.99 196.00 4859.51

Empresa Cultivares

BASF Credenz CZ 15R70 IPRO

CZ 26B42 IPRO

CZ 26B05 IPRO

Pioneer 95R90 IPRO

95R95 IPRO

96Y90

95Y52

FT sementes FTR 4153 IPRO

FTR 4160 IPRO

FTR 1154 RR

FTR 2557 RR

FTR 2155 RR

Syngenta SYN 1561

SYN 1562

SYN 15630

CA 0680

CA 5492

CA 1560

Embrapa BRS 1003 IPRO

BRS 388 RR

BRS 433 RR

TMG TMG 7061 IPRO

TMG 7062 IPRO

TMG 7260 IPRO

Fundação Pró-sementes FPS 1867 IPRO

FPS 1755 IPRO

FPS 1859 IPRO

FPS 1954

Corteva DS 5916 IPRO

Nideira NS 5445

NS 6909

NS 5959

NS 5258 RR

NS 6601

Brasmax 55I57 RSF IPRO

59I60 DELTA

Agroeste AS 3590
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INTERCOOPERAÇÃO

UMA PARCERIA 
QUE INSPIRA O 
BRASIL

UMA PARCERIA 
QUE INSPIRA O 
BRASIL
Trabalho desenvolvido há 22 anos entre Coopavel e Carpil 
vira referência ao Ministério da Agricultura, que se prepara 
para lançar um projeto nacional de união cooperativista

Texto: Jean Paterno
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Pense num cabra teimoso, de poucas 

palavras e mais desconfiado que quero-

-quero perto do ninho. Parido e criado 

no semiárido nordestino, Caetano No-

nato era a representação do pessimis-

mo. O produto acabado de uma região 

esquecida. Caetano era um em milhões 

que, durante décadas, serviram de mas-

sa de manobra aos coronéis ambiciosos 

e astutos. Cansado de promessas e arre-

dio à política de crédito dos bancos, ele 

tocava sua vida sem muitas ambições.

Vaqueiro e dono de uma proprieda-

de de dois alqueires, Caetano conseguia 

o sustento da família trabalhando com 

um dos irmãos. O dinheiro mal dava 

para comprar o básico, mas, mesmo 

assim, ele curvava a cabeça e seguia. 

As mãos calejadas e o coração endure-

cido inibiam grandes saltos de emoção. 

Quase nada o surpreendia, nem a notí-

cia de que o rio São Francisco poderia 

transformar faixas do sertão em ilhas 

de esplendor. Muito menos que a coo-

perativa da região criaria um programa 

subsidiado para a produção de leite.

O destino, caprichoso, reservava 

algo surpreendente para Caetano, a fa-

mília e os vizinhos. A guinada começou 

com a inquietação de um tataraneto de 

agricultores, protagonistas de histórias 

igualmente fantásticas. O técnico em 

agropecuária Luciano Monteiro viu na 

televisão uma reportagem que mostra-

va uma escola do campo mantida por 

uma cooperativa no Oeste do Paraná. A 

cada palavra que ouvia e a cada imagem 

que via a esperança de Luciano de que 

a realidade dura do semiárido poderia 

ser diferente aumentava. A impressão 

que ele tinha era de estar vendo o pa-

raíso. Deslumbrantes paisagens colori-

das, pessoas bonitas e coradas e todos 

esbanjando felicidade. “Era aquilo que 

eu queria aqui em Palmeira dos Índios – 

pequena cidade do interior de Alagoas”, 

dizia Luciano à mulher e aos parentes.

Com poucos recursos, Luciano en-

trou em contato com a cooperativa e 

acertou tudo. Porém, precisou de oito 

meses para convencer um grupo de 

12 pessoas a cortar o Brasil a bordo de 

uma pequena van para visitar o oásis 

de prosperidade que tinha visto na TV. 

A viagem de quatro dias só para chegar 

ao destino era o menor dos problemas. 

“Mais desafiador, e isso seguiu por anos, 

foi enfrentar o ceticismo das pessoas”. 

Três mil e quinhentos quilômetros de-

pois, o grupo chegou ao Trevo Cataratas 

em Cascavel, e viu em uma faixa de pano 

uma frase que seria reveladora: Visite o 

Show Rural Coopavel. 

Como era logo ali, coisa de cinco qui-

lômetros, todos concordaram em dar 

uma passadinha, lembra Luciano. Era 

domingo e pensaram que fossem en-

contrar um ambiente para relaxar. Mú-

sica alta, comida à vontade e gente bo-

nita para admirar. “Tanto que paramos 

em um posto e compramos algumas 

cervejas”. O primeiro grande impacto 

da visita ocorreu na portaria. “Disse-

ram que poderíamos entrar, mas que as 

latinhas tinham que ficar. Achamos es-

tranho, mas seguimos com o combina-

do”. A maior surpresa foi encontrar em 

um só ambiente tratores, colheitadei-

ras, implementos e cultivares de todos 

os tipos.

A visita que deveria durar 30 minu-

tos se estendeu por três dias. O grupo foi 

recebido pelo presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, que explicou os motivos 

que levaram uma cooperativa a organi-

zar um evento como aquele. “Precisáva-

mos de uma formatação que pudesse, 

de um jeito ágil fazer com que as no-
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vidades em pesquisas e experimentos 

chegassem aos agricultores com cla-

reza. E mais, que fossem rapidamente 

transferidas para o campo, aumentan-

do os índices de produtividade”. E essa 

é uma das principais contribuições 

do evento, com incremento superior a 

300% nas produtividades de soja e mi-

lho na área diretamente alcançada pelo 

Show Rural.

Do encontro entre Luciano e Dilvo nas-

ceu, na mesma ocasião, um acordo para 

uma intercooperação sem precedentes no 

Brasil, e até hoje a mais duradoura do País. 

Ao mesmo tempo em que Luciano organi-

zava caravanas cada vez maiores para vir 

a Cascavel visitar o evento tecnológico, a 

Coopavel enviava profissionais a Palmeira 

dos Índios para proferir palestras em dias 

de campo e outras atividades técnicas. Esse 

foi um novo impulso à Carpil, criada em 1979 

e que, a exemplo de muitas outras, era mais 

uma agremiação do que um balcão de negó-

cios agrícolas.

A transmissão de conhecimentos co-

meçou a lentamente mudar os números e 

a paisagem das propriedades rurais daque-

la região do Nordeste, a exemplo do que as 

cooperativas fizeram quatro décadas antes 

no Oeste e no Paraná. “Os primeiros resul-

tados práticos demoraram cinco anos para 

aparecer. Não foi fácil. Quando eu dizia que 

no Sul tinha agricultor que tirava mais de 70 

litros de leite de uma única vaca por dia, que 

o alqueire chegava a render 150 sacas de mi-

lho, que empresas abatiam 300 mil frangos 

em três turnos de trabalho e que era possí-

vel quadruplicar a produtividade na área de 

mandioca me xingavam de tudo quanto é 

nome. Ouvi coisas como mentiroso, feiticei-

ro e até macumbeiro”, conta Luciano, que fez 

do desafio um combustível para as mudan-

ças que viriam.

Valmir Batalha, outro pequeno agricul-

tor alagoano, descobriu no Show Rural a 

oportunidade que mudaria a sua vida. Em 

visita ao estande do Emater, Valmir se en-

cantou com a variedade de doces e compo-

INTERCOOPERAÇÃO

INTERCOOPERAÇÃO

O nordestino Caetano Nonato: de 
cético a produtor exemplar
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tas. Ele voltou ao Nordeste e transformou 

o leite produzido na propriedade em deri-

vados e as frutas em doces e geleias. Hoje, 

Valmir atende mercearias, mercados e parte 

do que fabrica atende a merenda escolar de 

cidades da região.

A conexão da Carpil com a Coopavel foi 

tão especial que, em poucos anos, famílias 

inteiras lotavam ônibus que seguiam em 

comitivas cada vez mais numerosas para 

Cascavel. Caetano Nonato, meio que por não 

aguentar mais tanta insistência, decidiu vir 

ao Paraná e conhecer o evento de que tanto 

falavam. E ali começaria o segundo estágio 

da grande mudança que impactaria o va-

queiro. Seo Caetano ficou impressionado 

com o que aprendeu e, mesmo depois de ser 

o último a aderir a um programa de incen-

tivo à produção de leite da Carpil, passou a 

empregar cada gota do conhecimento ab-

sorvido à sua perfeição. 

De nenhuma, hoje Caetano tem 30 vacas 

de leite e virou modelo da Embrapa Nor-

deste na disseminação da pecuária ao mini 

e pequeno produtor rural. “Essa é a grande 

magia do Show Rural. Conheço vários even-

tos parecidos, mas nenhum aproxima tanto 

o agricultor da tecnologia como ele. Visitá-lo 

é o mesmo que entrar em um grande tubo de 

ensaio, onde o resultado de experiências fa-

bulosas estão ali, na sua frente. E então é só 

pegar”, ilustra Luciano Monteiro. 

O amadurecimento da Carpil e de outras 

cooperativas que surgiram em municípios 

de Alagoas e de estados vizinhos, somado à 

intercooperação com a Coopavel, sepultou 

hábitos obsoletos e fracassados. “O nosso 

pessoal não sabia nada de silagem, de arma-

zenamento e vaca boa dava quatro litros de 

leite por dia. A ordenha era só pela manhã. 

No Show Rural, aprendemos sobre arma-

zenagem, inseminação artificial, genética e 

ordenha no período da tarde. Hoje, ninguém 

na área que atendemos aceita produtivida-

de menor a 16 litros por dia”, afirma Luciano.

Os primeiros 12 tanques de recepção e 

resfriamento de leite que desembarcaram 

em Palmeira dos Índios foram comprados 

no Show Rural, e usados coletivamente. O 

mesmo ocorreu com a primeira máquina 

de corte e plantio de mandioca, cultura que 

rendia apenas 8 toneladas por hectare e que 

agora ultrapassa as 35. E de apenas 15 sacas 

de milho, nenhum agricultor cooperado em 

Alagoas aceita menos que 125 sacas por hec-

tare atualmente.

Produtores aprenderam
a fazer silagem
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Com tecnologia e produtividades cada 

vez maiores, regiões de Alagoas e do Nordes-

te começaram a derrotar um inimigo antigo 

e feroz. O êxodo rural caiu progressivamen-

te nos últimos anos e a sucessão familiar 

voltou a prosperar. Em 22 anos de visitas 

técnicas ao Show Rural, 900 jovens dos nove 

estados da região tiveram a chance de co-

nhecer o evento que é um dos três maiores 

do mundo em transmissão de conhecimen-

tos para o campo. “E eles perceberam que, 

com inovação, organização e resultados, a 

agricultura é um bom negócio e voltaram a 

acreditar nela”, diz Antonio Augusto Putini, 

coordenador da Unicoop (Universidade Co-

opavel), um dos técnicos que acompanham 

a revolução que a intercooperação promove 

no Nordeste.

Atentos à importância do cooperativis-

mo, técnicos, secretários de agricultura e 

prefeitos fazem dos princípios que regem o 

movimento ações de políticas públicas. É o 

que ocorre com programas de recuperação 

e proteção de nascentes que já renderam vá-

rios prêmios a Palmeira dos Índios e a Ala-

goas. A inspiração foi o Água Viva, projeto 

que a Coopavel mantém há 15 anos e que re-

cuperou mais de dez mil fontes em Cascavel 

e região, em vários estados e até em outros 

países da América Latina. 

A Carpil cresceu tanto nas últimas duas 

décadas que agora é ela quem faz intercoo-

perações com outras cooperativas meno-

res e seu mentor, Luciano Monteiro, virou 

conferencista internacional. Ele percorre 

o mundo para dar seu testemunho de que 

o cooperativismo e a prática do seu sexto 

princípio pode mudar a história de pessoas 

como Caetano Nonato e Valmir Batalha, de 

famílias e de regiões inteiras.

ÊXODO

INTERCOOPERAÇÃO

Produção de frutas 
abastece indústrias
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A parceria de 22 anos entre a Coopavel 

e a Carpil foi um dos assuntos abordados 

durante coletiva com a ministra da Agri-

cultura, Tereza Cristina, em fevereiro na 31ª 

edição do Show Rural. O presidente Dilvo 

Grolli deu detalhes dos resultados da inter-

cooperação e a ministra, atenta aos núme-

ros, citou que esse é um modelo de trabalho 

que precisa ser incentivado. 

De volta a Brasília, a ministra incumbiu 

o secretário de Agricultura Familiar e Coo-

perativismo, Fernando Schwanke, a desen-

volver um programa de ações de intercoo-

peração. “E a encomenda foi aproveitar a 

experiência da Coopavel e da Carpil em uma 

das ações do Brasil Mais Cooperativo”, diz 

Fernando. Haverá intercâmbio para o re-

passe de informações sobre cultivos, tecno-

logias, organização de cadeias produtivas e 

relações da cooperativa com o mercado.

O programa vai aproximar as coope-

rativas do Sul, que fazem isso tudo muito 

bem, com aquelas do Norte e Nordeste que 

queiram crescer, afirma o secretário. As do 

Sul também terão a chance de aprimora-

mento a partir de parcerias internacionais. 

“Vamos aproximá-las de outras, do mundo 

todo, para estimular a transferência de tec-

nologias. O Brasil Mais Cooperativo já está 

pronto e será lançado em breve”, afirma Fer-

nando Schwanke.

A MULTIPLICAÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS

Nem o mais otimista e deslumbrado 

dos tecelões de Rochdale, no Nordeste da 

Inglaterra, poderia supor o tamanho da re-

volução que estava prestes a começar. De 

uma improvável pequena cidade do interior 

brotaram as primeiras conexões de um mo-

vimento que transformaria o jeito de as pes-

soas se associar para produzir, compartilhar 

talentos e multiplicar resultados. Cento e se-

tenta e cinco anos depois, o cooperativismo 

segue a sua jornada vencedora e banhando 

de prosperidade as regiões nas quais é con-

vidado a frutificar.

Os princípios da cooperação têm mar-

cas profundas na economia e na história do 

Brasil. Nos estados do Sul, cidades e regiões 

inteiras devem o seu surgimento e expan-

são aos pilares centrais desse movimento. 

O Oeste abriga algumas das maiores coope-

rativas agroindústrias do País, que abrem 

oportunidades de emprego e tonificam os 

indicadores das cidades que as abrigam e do 

seu entorno. As cooperativas levam o nome 

da região para o mundo e consumidores de 

países do Oriente, da Ásia e dos confins da 

Europa encontram nos supermercados car-

nes provenientes de Cascavel, Palotina, Ca-

felândia, Medianeira e outras.

Na região, uma em cada cinco pessoas 

está direta ou indiretamente ligada aos la-

ços do cooperativismo agroindustrial. Sozi-

nhas, as seis principais cooperativas do Oes-

te respondem por 50% do PIB regional, hoje 

na casa dos R$ 42 bilhões. Juntas, elas têm 

mais de 35 mil cooperados e cerca de 40 mil 

colaboradores.

IMPROVÁVEL E 
TRANSFORMADORA
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O EXEMPLO DA CARPIL

Diferentes das do Oeste do Paraná, 
que têm entre 5 mil e dez mil 
cooperados, as cooperativas do 
Nordeste contam em média com 
350 filiados cada

Inspirada pela Coopavel, a Carpil 
pratica a intercooperação com 
dezenas de cooperativas do 
Nordeste

A Carpil foi criada em 4 
de agosto de 1979 com 76 
cooperados; hoje eles são 1.646

A Cooperativa Agropecuária Regional de Palmeira dos Índios atua com 
comercialização da produção, compra em comum, assistência técnica, 
mecanização, apoio à implantação de políticas públicas de convivência 
com semiárido, intercooperação, intercâmbios e treinamentos 
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A Coopavel Cooperativa 
Agroindustrial foi fundada em 
15 de dezembro de 1970, por 42 sócios

São 5,5 mil cooperados 
e 5,2 mil colaboradores

R$ 2,5 bilhões foi 
o faturamento em 2018

bilhão de 
Cooperados

milhões de
cooperados

1,5 milhão de cooperados
255 cooperativas
100 mil empregos
R$ 83,7 bilhões em faturamento
58% da formação do PIB do Paraná
vem de cooperativas 

cooperativas

bilhões em 
faturamento

NO MUNDO

NO BRASIL

NO PARANÁ

países conectados
ao movimento Geração de 250 milhões de empregos

400 mil empregos diretamente gerados

trilhões em geração
anual de faturamento

trilhões em geração
anual de faturamento

Ela atua nas áreas de sementes, 
fertilizantes, carnes e grãos 

Atualmente, a Coopavel exporta 
para mais de 20 países.

OS 7 PRINCÍPIOS
1  Adesão livre e voluntária
2  Gestão democrática
3  Participação econômica dos membros
4  Autonomia e independência
5  Educação, formação e informação
6  Intercooperação
7  Interesse pela comunidade

1,2

13,5 7.063

R$ 400

105
R$ 12 
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ORGANIZAÇÃO

Criado em novembro de 2003, o Sin-

coopar-Oeste (Sindicato das Cooperati-

vas Agrícolas, Agropecuárias e Agroin-

dustriais da Região Oeste do Paraná) 

desempenha papel determinante no 

processo de valorização e de contínuo 

fortalecimento do movimento coope-

rativista na região. Ligado à Fecoopar 

(Federação das Cooperativas do Esta-

do do Paraná), o Sindicato é patronal e 

atua diretamente, junto aos sindicatos 

laborais, em negociações salariais, con-

venções e acordos coletivos de trabalho, 

que envolvem mais de 42 mil colabora-

dores junto aos sindicatos laborais da 

sua base. 

O Sincoopar-Oeste tem abrangência 

em 50 municípios da região e, nos últi-

mos anos, avança em ações de caráter 

preventivo. Com a criação de conselhos, 

comissões e representações, o Sindica-

to amplia a sua atuação e contribui para 

conduzir as cooperativas que represen-

ta a um novo momento no seu processo 

de organização, de gestão e de trabalho. 

“E os resultados das mudanças introdu-

zidas nos últimos anos são muito bons”, 

afirma o presidente do Sindicato, Dilvo 

Grolli.

Para otimizar ações, foram criados 

grupos específicos de trabalho, como 

o Conselho de Recursos Humanos que 

reúne gestores de RH das cooperativas 

que dão suporte às diretorias e presi-

dentes nas negociações sindicais. Al-

guns dos melhores resultados têm sido 

alcançados pelo Grupo de Estudos de 

Aplicabilidade das Normas Regulamen-

tadoras.

O objetivo central do grupo de NRs 

é promover estudos e debates na área 

de segurança para gerar sensibilização 

sobre a preservação da vida e da saúde 

do trabalhador em cooperativas. São 

desenvolvidas ações de olho na preven-

ção de acidentes, doenças e irregulari-

dades, evitando assim ações dos órgãos 

fiscalizadores da aplicação das normas. 

O grupo foi criado em 2015 e é formado 

por 11 cooperativas, algumas de cidades 

de outras regiões do Estado. 

“Os avanços conseguidos com o gru-

po de NRs são substanciais”, aponta Dil-

vo, destacando o propósito dele: “Uni-

SINCOOPAR-OESTE FORTALECE 
O MOVIMENTO COOPERATIVISTA

Uma das reuniões 
do Grupo de Normas 
Regulamentadoras: 
prevenção
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Em parceria com o Sescoop, o Sindi-

cato das Cooperativas Agrícolas, Agro-

pecuárias e Agroindustriais da Região 

Oeste do Paraná promove treinamen-

tos de alto nível a colaboradores com 

instrutores da PUC, Positivo e APPA 

(Associação dos Produtores de Proteí-

na Animal). Os cursos ocorrem princi-

palmente nas áreas de administração, 

saúde e segurança do trabalho, nego-

ciações sindicais/trabalhistas e gestão 

de crise.

É significativa também a atuação de 

representatividade do Sincoopar-Oeste 

com ações de defesa das cooperativas 

em litigâncias jurídicas e tratativas de 

desenvolvimento agroindustrial junto 

aos órgãos de governo e reguladores. A 

participação na comunidade é crescen-

te, com a oferta de feiras, workshops, 

cursos, palestras, seminários, congres-

sos e visitas técnicas. O Sindicato tem 

assento no Programa Oeste em Desen-

volvimento, grupo que reúne mais de 

60 entidades empenhadas em defender 

interesses estratégicos da região.

TREINAMENTOS

ficar problemas comuns para buscar 

soluções comuns”. Os trabalhos estão 

ligados à capacitação dos profissionais, 

redução de ocorrências nos ambientes 

de trabalho, fortalecimento da cultura 

da saúde e da segurança nas cooperati-

vas e atuação presente junto aos órgãos 

reguladores. 

Do grupo de normas regulamenta-

doras derivou o Comitê de Ergonomia, 

que a partir de encontros mensais de-

bate e estimula a troca de experiências 

para correções e ajustes no ambiente 

de trabalho. Os resultados são tão bons 

que o Sincoopar-Oeste passou a contar 

com representação de engenheiros de 

segurança nas comissões tripartites 

das NRs inclusive com atuações em 

Brasília, Curitiba, São Paulo e Rio Gran-

de do Sul.

O Comitê de Ergonomia troca experiências e melhora a qualidade 
do ambiente de trabalho nas cooperativas
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VIVER É COOPERAR

Mais de 300 pessoas ligadas a qua-

tro instituições cooperativistas parti-

ciparam de um evento especial no fim 

de abril na Coopavel. A finalidade foi 

ressaltar as virtudes de um movimento 

transformador, da sinergia que ele pro-

move e de como se deve agir diante de 

um momento de mudanças intensas. 

O presidente Dilvo Grolli abriu os tra-

balhos e apresentou o novo slogan que 

passa a dimensionar a atuação da Coo-

pavel: “Viver é cooperar”.

Há várias razões que tornaram o 

movimento sucesso nos últimos 200 

anos em mais de 105 países. São o bom 

relacionamento com a comunidade, 

o plano estratégico de crescimento, a 

constante qualificação profissional, a 

geração compartilhada de riquezas e 

foco em resultados e na melhor entrega 

possível aos cooperados. “Nas últimas 

décadas, mudanças agudas exigem no-

vas atitudes e posturas e o cooperativis-

mo também precisa acompanhar uma 

era marcada pela inovação e pela tecno-

logia”, ressaltou Dilvo. 

No passado, a concorrência era pe-

quena. Agora existe a necessidade de 

avaliar e de acompanhar os concorren-

tes. Não se pode ficar limitado a velhos 

hábitos e exige-se atenção redobrada 

diante de um trajeto de movimentos 

contínuos. A organização, segundo Dil-

vo Grolli, é a soma das competências es-

senciais de cada um dos seus colabora-

dores e equipes de trabalho. “E o Oeste 

faz isso muito bem, já que cinco das 20 

maiores cooperativas brasileiras estão 

na região”, lembrou o presidente da Co-

opavel.

Entre os principais desafios desse 

novo momento estão redução de custos, 

economia em escala e ganho em com-

petitividade. “Precisamos saber usar as 

NOVO SLOGAN REFLETE 
ÉPOCA DE MUDANÇAS E 
DE TRANSFORMAÇÕES

Mais de 300 pessoas participaram 
do encontro que reuniu 
colaboradores da Coopavel, 
Credicoopavel, Cotriguaçu e 
Sincoopar-Oeste
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NOVO SLOGAN REFLETE 
ÉPOCA DE MUDANÇAS E 
DE TRANSFORMAÇÕES

Manoel Teixeira Pereira, da MPrado 

Consultoria, falou sobre O perfil do lí-

der na quarta revolução industrial. Ele 

citou que nos últimos 50 anos a evolu-

ção foi maior do que a acumulada em 

13 mil anos. Entre as competências do 

líder estão honestidade, saber delegar, 

comunicação, confiança, compromisso, 

atitude positiva, intuição, entre outras. 

Mas o novo líder, disse Manoel, tem de 

adotar uma nova mentalidade, ser cria-

dor do futuro e atrair pessoas habilita-

das para juntos sonhar o mesmo sonho. 

Outra característica fundamental é sa-

ber formular as grandes perguntas e ter 

o equilíbrio emocional como alicerce.

O gerente de Fomento Avícola Eduardo 

Leffer falou de ações e estratégias que co-

locam a Coopavel em destaque na área do 

frango, e Rogério Rizzardi abordou sobre 

a participação de todos na construção de 

um Show Rural ainda mais forte, criativo e 

inovador. Os presentes ao encontro foram 

informados também sobre o papel do Sinco-

opar-Oeste, o sindicato patronal das coope-

rativas. E da decisão da Coopavel, com base 

em um dos pontos da reforma trabalhista, 

de não descontar em folha a contribuição 

sindical. A partir da reforma, a contribuição 

passou a ser facultativa e o pagamento pode 

ocorrer apenas por iniciativa do colabora-

dor, e não mais descontada no holerite. 

PERFIL DO LÍDER

armas certas e também as vantagens. 

Nossa liderança precisa ser transfor-

madora”, pontuou Dilvo. O vice-presi-

dente Jeomar Trivilin destacou a siner-

gia e as oportunidades oferecidas pela 

Coopavel e Credicoopavel, e o gerente 

de Filiais, Daltro Estivem Pestana, ci-

tou o crescimento que as unidades e a 

cooperativa tiveram nos últimos anos, e 

ressaltou: “Estamos na era de entregar 

mais com menos, da valorização de pes-

soas conectadas e produtivas”.

Dilvo apresentou o slogan que a Coopavel passa a empregar 
para dimensionar a relação das pessoas com a cooperação



O gerente de Filiais, Daltro 
Estivem Pestana, pontuou sobre 
o crescimento das unidades e da 
cooperativa nos últimos anos
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A palestra Atitudes de sucesso para uma 

liderança inspiradora, com o professor e 

consultor Jean Matos, encerrou a progra-

mação do encontro. Liderança, de acordo 

com ele, só se faz com ação e trabalho. “O 

líder deve estar onde as coisas acontecem”, 

citou, para lembrar que o mesmo caminho 

que o trouxe até aqui não será o mesmo que 

o conduzirá pelo futuro. Entre as principais 

características do ato de liderar estão o rela-

cionar-se bem, saber reter e desenvolver ta-

lentos, ser empreendedor e inovador.

Há outro fenômeno em andamento no 

mundo das corporações. É a geração de pro-

pósito, do envolvimento dos colaboradores 

em uma causa que seja importante não ape-

nas para a empresa, mas para a comunida-

de. O salário não é mais o fator determinante 

para que um profissional talentoso siga em 

uma empresa, e sim como ela age e os princí-

pios que ela defende. E quanto ao propósito 

do líder, perguntou Jean Matos. 

Para ser alguém que motive e gere con-

fiança ele precisa desenvolver quatro in-

teligências: contextual, física, emocional e 

inspiracional. O novo mercado é feito por 

empresas rápidas, inteligentes e dinâmicas 

e o líder não pode ficar preso a pendências 

e sim estar conectado a tendências, afirmou 

Jean. “Em um cenário de tantas novidades e 

transformações, ou a gente muda ou a gente 

dança”, pontuou ele.

LIDERANÇA INSPIRADORA

VIVER É COOPERAR

O professor e consultor Jean Matos 
falou sobre Liderança inspiradora
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Marcado pelo arrojo e empreende-

dorismo, o grupo JMalucelli decidiu in-

vestir, há um ano, em um novo ramo que 

se soma aos inúmeros nos quais já atua. 

O grupo fundado em 1966 pelo empre-

sário Joel Malucelli adquiriu a conces-

são da Case com abrangência em 78 mu-

nicípios das regiões Oeste e Sudoeste do 

Paraná.

São três revendas (Cascavel e Media-

neira, no Oeste, e Vitorino, no Sudoes-

te) em uma das áreas onde estão alguns 

dos maiores índices de produtividades 

de soja, milho e trigo do País. Com a 

missão de estruturar o braço do grupo 

na área agrícola foi fundada a JMalu-

celli Agromáquinas, em atividade desde 

fevereiro de 2018 com a responsabilida-

de de recuperar e de fortalecer a ima-

gem da marca Case IH na região. São 61 

profissionais especializados e compro-

metidos para levar o melhor em solu-

ções para plantio, para pulverização e 

para colheita.

ALTA PERFORMANCE

A Case IH é o resultado da fusão, na 

década de 1980, de duas fábricas nor-

te-americanas de grande tradição e 

prestígio. A Case IH foi constituída em 

1842, em Wisconsin, e a International 

Harvester surgiu em 1847, em Chicago. 

Durante muitos anos, as duas domina-

ram um mercado fervilhante e marcado 

por inovações revolucionárias. As duas 

companhias foram combinadas em 

1985 e deram origem a um dos maiores 

grupos mundiais do segmento.

O desenvolvimento de novas tec-

nologias e soluções para o campo, para 

que os agricultores possam produzir 

mais e melhor, é uma marca constante 

da Case IH. “Assim, levamos aos nossos 

JMALUCELLI AGROMÁQUINAS

UM ANO DE TRABALHO E 
SUCESSO COM MÁQUINAS, 
IMPLEMENTOS E PÓS-VENDA

Henrique Treviso, assistente 
comercial, Iata Vanderson da Silva, 
consultor interno de peças, e 
Biro-Biro, gerente corporativo

Em Cascavel, a JMalucelli 
Agromáquinas está localizada na 
avenida Brasil, proximidades do 
Trevo Cataratas
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GRUPO JMALUCELLI

Um dos maiores grupos empresariais do Paraná e do Brasil, o JMalucelli foi fundado pelo empreendedor Joel 

Malucelli em 1966, na cidade de Curitiba. O grupo cresceu e atualmente dá emprego e renda a mais de cinco mil 

pessoas em diversas regiões. São 80 empresas dos mais diferentes segmentos, de obras de infraestrutura a ações 

socioculturais. Joel passou o comando do grupo em janeiro de 2013 ao filho mais velho, Alexandre Malucelli.

CASE IH - CRONOLOGIA

clientes o que há de melhor em alta per-

formance, inclusive em agricultura de 

precisão”, afirma Biro-Biro, gerente cor-

porativo da JMalucelli Agromáquinas. 

São máquinas embarcadas com o que 

há de mais sofisticado para potenciali-

zar resultados e reduzir custos. Exem-

plo disso são pulverizadores que podem 

ser programados para aplicações pon-

tuais em áreas que realmente precisam, 

economizando e melhorando eficiência 

e resultados.

Em um ano de trabalho nos 78 municípios que têm Cascavel, Medianeira e Vitorino como base é possível afirmar que 

todos os compromissos assumidos foram de forma zelosa e cuidadosamente honrados. “Estamos muito felizes com o que 

alcançamos até agora. E vamos chegar muito mais longe”, ressalta Biro-Biro. Os resultados no novo segmento são tão bons 

que o Grupo JMalucelli já considera a possibilidade de ampliar ainda mais os seus investimentos na cadeia do agronegócio.

JMALUCELLI AGROMÁQUINAS

SUCESSO

A Case IH possui diversificado portfólio de máqui-
nas e implementos para a agricultura

1842 1847
1869

1876 1977

1985

2009

Jerome Increase Case funda a Racine 
Threshing Machine Works em Racine, 
Wisconsin. Ele inovou a debulhadeira 
atual e separou a palha dos grãos.

Em Chicago, Cyrus McCormick funda a 
McCormick Harvesting Machine Company, 
que mais tarde se transformaria na 
International Harvester.

A J.I. Case and Company produz o 
primeiro trator movido a vapor. Ele é 
feito sobre rodas, mas ainda puxado 
por cavalos e usado apenas para 
alimentar outras máquinas.

A Case cria o primeiro motor a vapor 
com tração automotora. No entanto, 
ainda são utilizados cavalos para 
conduzir o motor.

O lançamento do Axial Flow Combine revoluciona 
a indústria por sua simplicidade, qualidade e 
economia de grãos, adaptabilidade de colheita, 
excelente capacidade e maior valor de revenda.

Os legados de J.I. Case e Cyrus McCormick são 
combinados em uma única marca: a Case IH. 
A nova organização se torna o segundo maior 
fabricante de equipamentos agrícolas do mundo, 
e a combinação oferece uma linha de produtos 
mais ampla, além de um nicho de comercialização 
bastante expandido.

A Case IH lança a tecnologia de Transmis-
são Continuamente Variável (Continuously 
Variable Transmission - CVT) para tratores.



47

DISSEMINAÇÃO

A bactéria causadora da estria bacteriana do milho pode se propagar nas lavouras por meio da chuva, vento, água de 
irrigação e equipamentos como tratores, implementos, colhedoras e caminhões, explica Rui Pereira Leite. Também pode 
sobreviver de uma safra para outra na palhada e restos de culturas, ou mesmo em outras plantas hospedeiras, invasoras 
ou cultivadas – espécies como arroz e aveia também são suscetíveis. Uso de sementes de boa qualidade e de cultivares 
menos suscetíveis, desinfestação de equipamentos, rotação de cultivos e destruição de restos de cultura são as princi-
pais práticas de controle. Ainda não há produtos químicos testados para o controle da doença.

PLANTAS DE COBERTURA

Pesquisadores do Iapar enfatizaram durante o evento a demonstração das possibilidades para diversificação de cultivos 
com adubos verdes, também chamadas de plantas de cobertura. O uso dessas plantas pode oferecer ganho de produti-
vidade e rentabilidade às lavouras comerciais – soja, trigo e milho –, e, como benefício adicional, favorece a melhoria da 
condição geral do solo.
Plantas de cobertura também ajudam a reduzir a infestação de invasoras e a aumentar a disponibilidade de nutrientes 
para as plantas, o que pode se traduzir em redução de custos com herbicidas e adubação. Se a planta de cobertura é uma 
leguminosa, caso das mucunas, a palhada resultante é rica em nitrogênio, e pode diminuir a necessidade de aplicação 
desse nutriente nas lavouras comerciais cultivadas na sequência. Entre as plantas apresentadas pelo Iapar no Show Ru-
ral, o trigo-mourisco, ou sarraceno, se sobressaiu por uma particularidade: pode ser utilizado como planta de cobertura 
e também como atrativa opção para cultivo comercial. O trigo-mourisco é uma espécie rústica, que demanda manejo 
simples e de baixo custo. O ciclo, rápido, é inferior a 90 dias. É uma boa opção para cultivo na segunda safra.

Modos de disseminação, sintomas, potencial de danos 

às plantas, medidas de prevenção e controle. Essas e outras 

dúvidas a respeito da estria bacteriana do milho foram expli-

cadas em detalhes pelos pesquisadores do Instituto Agronô-

mico do Paraná durante o Show Rural.

Causada por uma bactéria, a doença foi detectada 

pela primeira vez no Brasil em lavouras da segunda sa-

fra de 2018 no Oeste do Paraná. Pouco depois, houve 

também registros nas regiões Centro-Oeste e Norte do 

Estado. Em cultivares mais suscetíveis, a estria bacte-

riana do milho pode comprometer mais de 50% da pro-

dutividade, esclarece o pesquisador Adriano de Paiva 

Custódio.

Na safra atual, a estria bacteriana é detectada em 

novos municípios das mesmas regiões paranaenses, 

de acordo com o fitopatologista Rui Pereira Leite, do 

Iapar. Sintomas da estria bacteriana eram observados 

desde 2016 em áreas experimentais. Mas eram pouco 

frequentes e os técnicos julgaram tratar-se de uma do-

ença secundária.

O problema aumentou de intensidade na segunda 

safra do ano passado, e os técnicos da região encami-

nharam amostras de plantas infectadas ao laboratório 

de bacteriologia do Iapar, em Londrina, que confirmou 

tratar-se da estria causada pela bactéria  Xanthomo-

nas vasicola pv. vasculorum. Por ser a primeira cons-

tatação no Brasil, o Iapar imediatamente notificou ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a 

ocorrência de uma nova doença em lavouras de milho 

no Paraná, como determina a legislação.

Iapar e produtoras de sementes testam a resistência à bactéria dos principais híbridos disponíveis no mercado

Utilização dessas plantas 
traz ganho de produtividade 
e rentabilidade às lavouras

MILHO

TÉCNICAS PARA A PREVENÇÃO E
CONTROLE DA ESTRIA BACTERIANA
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Pela primeira vez, a BASF apresentou portfólio de se-

mentes no Show Rural Coopavel. As sementes de soja Cre-

denz® e SoyTech® são opções para o planejamento da safra 

2019/2020. Um dos destaques é a variedade BS 2606 IPRO, 

que é altamente adaptada para a produção no estado do Pa-

raná. “Essa cultivar oferece sanidade radicular, resistência à 

fitóftora e alto teto produtivo“, explica o gerente de licencia-

mento SoyTech® da BASF, Daniel Schardong Gobbi.

A BASF ofereceu o serviço de Monitoramento Digi-

tal das lavouras durante a feira. A empresa é referência 

em inovação e parcerias com startups. Desde 2016, a 

BASF promove o AgroStart, programa de aceleração de 

startups. Almir Araújo, responsável pela área de Agri-

cultura Digital da BASF para a América Latina, afirma 

que as soluções digitais otimizam o uso de produtos e 

de serviços, contribuindo para a rentabilidade do ne-

gócio e o legado da agricultura. Araújo participou do 1º 

Show Rural Digital, destacando a importância do em-

preendedorismo no agronegócio.

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da capacidade de desenvolver 

e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. Trabalhando com agricultores, profissionais da agricultura, 

especialistas no controle de doenças, insetos, plantas daninhas e outras pragas, é papel ajudar a tornar isso possível. É por 

isso que investimos em P&D e em um amplo portfólio, que inclui sementes e traits, proteção química e biológica de cultivos, 

manejo do solo, saúde das plantas, controle de pragas urbanas e rurais, além de soluções digitais. 

Com equipes de especialistas em laboratórios, fábricas, escritórios e campo conectamos pensamentos ino-

vadores com a realidade para criar soluções que funcionam na prática para os agricultores, a sociedade e o 

ambiente. Em 2017, a divisão gerou vendas de 5,7 bilhões de euros. 

Na BASF, cria-se química para um futuro sustentável. Combina-se sucesso econômico com proteção ambien-

tal e responsabilidade social. Os mais de 115 mil colaboradores do Grupo BASF trabalham para contribuir para o 

sucesso de clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. O portfólio é organizado em 

seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados e 

Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de mais de 60 bilhões de euros em 2017. As ações da BASF são 

negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurique (BAS).

MILHO E SOJA

MANEJO FITOSSANITÁRIO 
E MONITORAMENTO DIGITAL

DIVISÃO E SOLUÇÕES

A BASF
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SRD

Sensação do 31º Show Rural 

Coopavel realizado em fevereiro, o 

Show Rural Digital segue movimen-

tando a área da tecnologia e inova-

ção de Cascavel e região. Há vários 

desdobramentos que comprovam o 

sucesso de um evento que insere a 

feira de novos conhecimentos para 

o agronegócio de maneira defini-

tiva no mundo digital, diz o coor-

denador do SRD José Rodrigues da 

Costa Neto.

Um encontro realizado dois me-

ses e meio depois do encerramento 

da primeira edição atualizou as no-

vidades sobre o Show Rural Digital. 

“Várias coisas boas aconteceram 

nessas dez semanas. Isso deixa to-

dos animados e ainda mais focados 

na organização do próximo, para o 

qual já temos grandes ideias e pers-

pectivas”, afirma Neto. A primeira 

edição contou com a participação 

de 116 empresas, muitas delas re-

ferências mundiais em suas áre-

as, como Microsoft, HPE, Totvs, 

Huawei, Aruba, Cisco e outras.

Uma das boas notícias para a Coo-

pavel, cooperativa que organiza o Show 

Rural, é que ela acaba de ser integrada 

ao SRI, o Sistema Regional de Inovação. 

O órgão é formado por várias empresas 

e empreendimentos com foco em tecno-

logias e tem por missão refletir sobre o 

futuro da inovação no Oeste do Paraná. 

Outro bom retrospecto, segundo Neto, 

é quanto à participação de empresas na 

edição de 2020. 

“Muitas que participaram já confir-

maram presença, muitas que havíamos 

contatado e não vieram disseram que es-

tarão presentes no próximo e outras que 

sequer conhecíamos nos procuram para 

dizer que virão para o Show Rural Digital 

do ano que vem. Estamos animados com 

as possibilidades que esse evento abre 

para Cascavel e região”, afirma José Ro-

drigues da Costa Neto. “Todo o ecossis-

tema de inovação do Oeste foi, de algum 

modo, impulsionado e impactado pelo 

evento, e isso nos deixa muito otimistas”.

O hackathon foi um dos principais 

eventos do Show Rural Digital. Dez 

equipes participaram e todas experi-

mentam os efeitos positivos pós-mara-

tona. “Estamos surpresos com alguns 

dos relatos que ouvimos na recente 

reunião de avaliação, o que demonstra 

a força e a importância que a tecnolo-

gia e a inovação alcançam na atualida-

de”, diz o gerente de TI da Coopavel e 

um dos idealizadores do SRD, Rogério 

Aver.

Os relatos das equipes informam 

sobre indicações, solicitações de or-

çamentos de produtos, ampliação de 

network, fechamento de projetos, cor-

reção de trabalhos, confirmação de 

projetos (venda de aplicativos), profis-

sionalização da empresa (definição de 

funções especificadas a cada um dos 

membros-participantes), convite para 

participação em outros eventos de tec-

nologia, elaboração de novos aplicati-

vos, pré-contratos com instituições de 

ensino, participação em concursos e 

prêmios de inovação.

A equipe vencedora do desafio, a 

Avetop, chegou a ganhar duas bolsas 

de estudos para o curso de Engenharia 

de Software da FAG e outras duas de 

mestrado na área de Armazenamen-

to de grãos da Unioeste. Outras foram 

convidadas a aderir ao Sistema Regio-

nal de Inovação, ao Iguassu Valley e ao 

Encontro de Startups organizado pelo 

Acic Labs. Há ainda casos de equipes 

que, mesmo durante o hackathon, re-

ceberam a oferta de ajuda financeira 

de investidores. A viagem ao Vale do 

Silício, nos Estados Unidos (prêmio à 

equipe vencedora) será cumprida no 

último trimestre de 2019.

UM EVENTO COM EFEITOS DE LONGO PRAZO

SRI

EQUIPES

O Show Rural Digital foi realizado em um espaço de 2,8 mil metros quadrados 
especialmente formatado para abrigar empresas de inovação e tecnologia
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NOTAS

Para a comodidade dos visitantes do Show Rural Coopavel são disponibilizados tratores 

com reboque que transitam no torno da área que abriga o evento. O transporte é gratuito e 

de grande ajuda para se locomover de um ponto a outro de forma rápida. Cada veículo é pre-

parado para transportar cerca de 40 pessoas e conta com um tratorista e um guia. Não existe 

idade mínima para utilizar o transporte. A única orientação é que as crianças sempre devem 

estar acompanhadas pelos pais.

A tecnologia imprime marcas profundas em máquinas e implementos. Algumas im-

pressionam pelo tamanho, outras pela tecnologia embarcada e outras ainda por reunir o me-

lhor dos mundos em uma única solução. A colheitadeira da foto chamou atenção durante a 

recente edição do Show Rural Digital. Na máquina que não sai da concessionária por menos 

de R$ 1,6 milhão, tudo é grande e sofisticado.

Diversas novidades foram incorporadas à 31ª edição do Show Rural Coopavel, realizado 

em fevereiro. Entre elas estiveram exposição de carros antigos, mostra e venda de equipa-

mentos de motonáutica. Entre eles barcos, jet-ski e veículos para trilha. 

Quem visitou o Show Rural Coopavel pode ver também carros antigos e novos de luxo importados. Entre as relíquias 

expostas estiveram Mavericks, Variantes, Veraneio, Fuscas e até um Camaro. Entre os novos, alguns com valor na casa dos 

R$ 500 mil, estiveram máquinas dos sonhos como Land Rover e Jaguar.

EXPRESSO

CADA VEZ MAIORES

NOVIDADES

ANTIGOS E NOVOS
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