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COOPAVEL É MARCA MAIS
LEMBRADA EM CATEGORIA
DO 10º PRÊMIO ÍMPAR

OESTE LUTA POR
NOVA FERROVIA E
ROTA BIOCEÂNICA

CAMPANHA ESTADUAL
ESTIMULA A DOAÇÃO
DE ÓRGÃOS E TECIDOS

A Coopavel acaba de dar mais uma prova do seu compromisso com a inovação e 
a sustentabilidade. A cooperativa foi premiada pela DSM por incorporar enzinas 
Ronozyme às suas dietas em 2018. Com a medida, a Coopavel reduziu em 41.527 

toneladas a emissão de CO2 em sua produção anual de alimentos

INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE
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MANEJO
EFICIENTE
Soluções completas
para a cultura da Soja.

O Manejo Eficiente é uma série de medidas que auxiliam o produtor ao longo da safra
a obter maiores produtividades. Vai desde o uso de sementes certificadas até os produtos
mais adequados para cada momento da cultura.

Quer saber mais sobre as vantagens do Manejo Eficiente?
Procure seu Representante Técnico de Vendas BASF.

Conheça nossas soluções
para um Manejo Eficiente da Soja:

Sementes

Standak® Top | Bomvoro®   | Granouro® 
Gelfix 5 | Adhere 60

Orkestra® SC | Ativum®  | Versatilis® 
Status® | Spot® SC | Kit Versatilis® Plus

Pirate®  |  Fastac® Duo | Nomolt® 150

Tratamento
de Sementes

Herbicidas

Fungicidas

Inseticidas

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.  
Incluir outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrições  
temporárias no Estado do Paraná: Standak® Top para os alvos Colletotrichum gossypii, Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum e  
Lasiodiplodia theobromae em Algodão, Pythium spp. em Milho e Trigo, Alternaria alternata, Aspergillus spp., Colletotrichum graminicola,  
Fusarium moniliforme, Penicillium spp., Phoma spp. e Pythium spp. em Sorgo; Amplexus™ para o alvo Blainvillea latifolia para 
Milho e Ageratum conyzoides, Amaranthus deflexus, Commelina benghalensis, Digitaria horizontalis, Echinochloa crusgalli, Ipomoea  
grandifolia, Nicandra physaloides e Richardia brasiliensis para Soja OGM BPS-CV-127-9. Registro MAPA: Standak® Top nº 01209;  
Ativum® nº 11216; Orkestra® SC nº 08813; Spot® SC nº 0516; Status® nº 6210; Versatilis® nº 001188593; Atectra® nº 4916; Amplexus™ 
nº 008298; Finale® nº 000691; Heat® nº 01013; Poquer® nº 8510; Fastac® Duo nº 10913; Nomolt® 150 nº 001393 e Pirate® nº 05898.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Atectra® | AmplexusTM | Heat® 
Poquer®  |  

 | 
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descongela e
vem pra univel
descongela e

vem pra univel

dê um gelo
na rotina!
dê um gelo
na rotina!

BACHARELADOBACHARELADO
Administração  (noite)

Arquitetura e Urbanismo  (noite)

Biomedicina  (noite)

Ciências Contábeis  (noite)

Direito  (manhã/noite)

Educação Física  (noite)

Engenharia Civil  (noite)

Engenharia de Produção  (noite)

Engenharia Mecânica  (noite)

Fisioterapia  (noite)

Medicina Veterinária  (manhã*/noite)

Nutrição  (noite)

Psicologia  (noite)

Publicidade e Propaganda  (noite)

CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
Análise e Desenvolvimento

de Sistemas - TADS  (noite)

Design Gráfico  (noite)

Gastronomia  (noite)

Gestão Comercial  (noite)

Gestão de Recursos Humanos  (noite)

LICENCIATURALICENCIATURA
Pedagogia  (noite)

Administração

Ciências Contábeis

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Logística

Pedagogia  

Processos Gerenciais  

cursos eadcursos ead

30% 30% 30% de BOLSA
INcENTIVO

**

período:período: noite

agronomiaagronomia++ agende sua provaagende sua prova
univel.br  /  3036.3664univel.br  /  3036.3664
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matérias desde que citada a fonte
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RALLY DA SAFRA

HISTÓRIA

CASE DE SUCESSO

DSM faz reconhecimento à Coopavel
por avanço ambiental

Doação de órgãos. Fale sobre isso

Brasil já tem 2% das áreas com 
produtividade de 100 sacas por 
hectare

Trabalho, amor e coperação

A importância das feiras 
técnicas ao agronegócio
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EXPEDIENTE DESTAQUES
MENSAGEM DO PAPA

A maioria das pessoas hoje em dia 

não considera o amor como relaciona-

do de alguma forma com a verdade. O 

amor é visto como uma experiência as-

sociada com o mundo das emoções fu-

gazes, e não com a verdade. Mas é essa 

uma descrição adequada do amor? 

O amor não pode ser reduzido a uma 

emoção efémera. 

É a verdade que estimula a nossa 

afetividade, mas, a fim de o abrir para 

o amado e, assim, abrir o caminho que 

conduz longe do egocentrismo e em 

direção à outra pessoa, a fim de cons-

truir um relacionamento duradouro, o 

amor visa à união com o amado. Aqui 

começamos a ver como o amor exige a 

verdade. 

Só na medida em que o amor é 

fundamentado na verdade pode ser 

suportado ao longo do tempo, pode 

transcender o momento passageiro e 

ser suficientemente sólido para sus-

tentar uma viagem compartilhada. Se 

o amor não está vinculado à verdade, 

é uma presa a emoções inconstantes e 

não pode resistir ao teste do tempo. 

Amor verdadeiro, por outro lado, 

unifica todos os elementos da nossa 

pessoa e torna-se uma nova luz que 

aponta o caminho para uma vida gran-

de e realizada. Sem a verdade, o amor é 

incapaz de estabelecer um vínculo fir-

me; não pode libertar o nosso ego iso-

lado ou redimi-lo a partir do momento 

fugaz, a fim de criar a vida e dar frutos. 

CERTEZA NA VITÓRIA

Ninguém pode ir para a batalha a 

menos que esteja plenamente conven-

cido da vitória em antemão. Se come-

çarmos sem confiança, já perdemos 

metade da batalha e enterramos os 

nossos talentos. Enquanto dolorosa-

mente conscientes das nossas pró-

prias fraquezas, temos que marchar 

sem ceder, tendo em mente o que o Se-

nhor disse a São Paulo: «A minha gra-

ça te basta, porque o poder se aperfei-

çoa na fraqueza» (2 Cor 12: 9). 

O triunfo cristão é sempre uma 

cruz, mas uma cruz que é ao mesmo 

tempo uma bandeira vitoriosa supor-

tada com ternura agressiva contra os 

assaltos do mal. O espírito maligno 

de derrotismo é irmão da tentação de 

se separar, antes do tempo, o trigo do 

joio; é o fruto de uma ansiosa e auto-

-centrada falta de confiança. 

O AMOR EXIGE 
A VERDADE
POR PAPA FRANCISCO
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Agroindustrial. Mas o processo não foi 

nada fácil. Inicialmente, o movimento 

envolvia médios e grandes produtores 

rurais, além de líderes da sociedade. 

Só depois de algum tempo, produtores 

rurais das cidades adjacentes foram in-

corporados ao processo. Esses ajustes 

tão necessários não evitaram, entretan-

to, desgastes políticos e econômicos à 

Coopavel.

A Coopavel foi marcada por períodos 

de dificuldades, mas a pior crise ocorreu 

em 1985, quando ela literalmente ficou 

insolvente e as dívidas ultrapassavam em 

muitas vezes o valor do patrimônio. O pe-

ríodo de 1985 a 1990 foi marcado pelo pa-

gamento de dívidas. Não havia condições 

de fazer novos investimentos para a coo-

perativa crescer, pois o patrimônio estava 

totalmente comprometido.

O espírito e a necessidade de milhares 

de produtores rurais identificados com os 

princípios cooperativistas, formaram a 

base para a recuperação da Coopavel e de 

sua expansão, juntamente com uma nova 

diretoria.

 Quando analisamos o patrimônio 

da Coopavel e o comparamos com o das 

demais cooperativas do Paraná e do 

Brasil, vemos expressivo avanço patri-

monial somente a partir da década de 

1990. 

Hoje, depois de totalmente supera-

da a grande crise de 1985, a Coopavel é 

a 11ª cooperativa do Paraná e a 14ª do 

Brasil, com patrimônio superior a R$ 2 

bilhões.

A fórmula para a reconstrução da 

Coopavel foi a união dos associados, a 

valorização dos colaboradores e os in-

vestimentos em novos conhecimentos. 

Diante de tudo isso, no ano 2000 foi 

fundada a Unicoop, Universidade Coo-

pavel, com a função de levar informa-

ções e aperfeiçoamento profissional a 

cooperados e funcionários.

SUPERAÇÃO

A Coopavel é uma cooperativa que 

sobreviveu às arduras do tempo. Pelo 

espírito dos pioneiros e perseverança 

da comunidade, com a participação e 

o comprometimento dos associados e 

colaboradores que não abandonaram a 

cooperativa, firmou-se um propósito de 

não deixar MORRER um sonho que hoje 

representa 5.400 associados, 6.000 co-

laboradores e faturamento anual de R$ 

3 bilhões. As ferramentas da inovação 

não foram maiores que a esperança de 

ter uma cooperativa na cidade de Cas-

cavel e unidades em Boa Vista da Apa-

recida, Braganey, Campo Bonito, Capi-

tão Leônidas Marques, Catanduvas, Céu 

Azul, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu, 

Iguatu, Lindoeste, Ouro Verde do Oeste, 

Quedas do Iguaçu, Realeza, Santa Izabel 

do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Três 

Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste.

Os primeiros agricultores pioneiros 

vieram para a nova fronteira e desbra-

varam a selva. Muitos morreram em 

combates agrários e por doenças na 

busca por uma nova oportunidade. Eles 

chegaram na região a partir de 1930 e 

hoje muitas propriedades estão sob o 

comando de seus filhos e descendentes. 

A Coopavel faz parte da história e 

da vida dos produtores rurais do Oeste 

do Paraná não pela grandeza econômi-

ca, mas sim pela preservação sem agre-

dir outras regiões fora da sua origem e 

sempre de acordo e com a vontade de 

seus associados. Por isso, o maior com-

promisso da Coopavel é o respeito pela 

sua origem e pela luta dos seus associa-

dos e colaboradores.

A chegada ao Oeste do Paraná de 

imigrantes que vinham principalmente 

dos estados do Rio Grande do Sul e San-

ta Catarinas, ávidos por uma nova fron-

teira para a criação de animais e cultivo 

de grãos, não foi fácil e exigiu muito sa-

crifício e luta pela posse da terra.

A exploração da terra era uma prá-

tica que requeria a posse do imóvel, 

para posteriormente ter-se o direito 

à propriedade. Essa era uma situação 

comum entre os pequenos produtores 

rurais que chegavam principalmente 

a Cascavel. Havia terras devolutas de 

propriedade do Estado e outras áreas 

maiores cuja a titularidade já estava em 

médias e grandes empresas do setor da 

madeira. 

A colonização de outros municípios 

da região, por sua vez, ocorreu a partir 

da ação de empresas e de pessoas em-

preendedoras do ramo imobiliário. As-

sim foi o processo de formação de cida-

des como Toledo, Palotina, Medianeira, 

Matelândia e outras. No entanto, todos 

tinham o mesmo sonho: encontrar um 

novo lugar para viver. 

Eram poucos os imigrantes que ti-

nham condições financeiras para ad-

quirir áreas, por isso a região de Cas-

cavel e de outras cidades adjacentes 

tinham terras abundantes e disponí-

veis para todos aqueles que estivessem 

dispostos a explorá-las. Existia o risco 

também de conflitos agrários, pois al-

gumas áreas não exploradas já estavam 

escrituradas. 

Por isso, o processo de desbrava-

mento de Cascavel não foi fácil nem 

uniforme, mas nada continha o empre-

endedorismo e a força dos pioneiros 

para conquistar um pedaço de terra na 

nova e próspera fronteira. O processo 

de colonização na mata virgem era con-

siderado uma vitória para os guerreiros 

desbravadores, que logo adiante perce-

beriam a fertilidade do solo.

Cascavel emancipou-se do municí-

pio de Foz do Iguaçu em 1951 e a instala-

ção ocorreria então em 14 de dezembro 

de 1952. A partir dos anos de 1960, co-

meçou o movimento que levou à criação 

das primeiras cooperativas no Oeste do 

Paraná.

Dessa forma, pouco a pouco foi se 

instalando o cooperativismo no Oeste 

do Paraná, pela necessidade de insu-

mos, de assistência técnica e de dificul-

dades de acesso aos mercados consumi-

dores.

Cascavel encontrava dificuldades 

para a criação de uma cooperativa de-

vido ao seu modelo de colonização ter 

sido divergente do formato aplicado 

em outras regiões do Oeste. Em 15 de 

dezembro de 1970, 42 produtores rurais 

constituíram a Cooperativa Agropecuá-

ria Cascavel, hoje Coopavel Cooperativa 

A LUTA DA 
COOPAVEL

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Apenas uma hora de conversa com 

Adão Carvat é suficiente para ter a im-

pressão de voltar um século no tempo. 

Homem de hábitos simples e palavras 

sábias, Adão nasceu em 1924 e é o pri-

mogênito de 11 irmãos gerados por um 

casal de agricultores de Canoinhas, in-

terior de Santa Catarina. Com tantas 

bocas para alimentar, o patriarca Sta-

nislau não teve dúvidas. O único jeito de 

garantir um futuro melhor à família se-

ria buscando um outro lugar para mo-

rar, trabalhar e produzir.

A área de sete alqueires, além de 

pequena, era tomada por morros e pe-

dras. Havia pouco espaço para cultivar 

alimentos. O que era colhido mal dava 

para a subsistência da família e aquilo 

incomodava o agricultor. Um dia, Sta-

nislau decidiu arrumar as malas e par-

tir em direção ao tão falado Eldorado. 

A viagem de Canoinhas a Cascavel, no 

Oeste do Paraná, demorou dois anos 

para se completar. Exausto com a mar-

cha, feita em uma única carroça tracio-

nada por cavalos, o patriarca decidiu 

parar em Guarapuava, onde a família 

permaneceu por dois meses, e depois se 

fixou por mais tempo em Laranjeiras do 

Sul.

Adão chegou a Cascavel com 14 anos 

e muito antes de o então distrito se 

emancipar de Foz do Iguaçu. “Era 1938. 

A vila que seria a cidade tinha umas 20 

casas e aqui, em São João, só havia nove 

famílias”, lembra o agricultor, dono da 

matrícula de número 248 da Coopa-

vel, de quem é cooperado desde 1972. 

Quando a família Karvat (com K, Adão 

é o único com o sobrenome iniciado 

com a letra C devido a um descuido do 

cartorário que o registrou) chegou à 

região havia apenas mato e pinheiros. 

As áreas não tinham valor e não eram 

comercializadas. Era preciso encontrar 

um pedaço inabitado, fazer uma peque-

na moradia e estabelecer os limites da 

propriedade.

Muito antes da comodidade da as-

sistência técnica oferecida pela coope-

rativa, os agricultores tinham de se vi-

rar por conta própria. O conhecimento 

aplicado na construção das casas e das 

lavouras era, na maioria das vezes, pas

TRABALHO, 
AMOR E 
COOPERAÇÃO

Adão mostra a carteira que comprova o 
registro de número 248 da Coopavel

HISTÓRIA

sado de pai para filho. Tudo era manual. 

Nem motosserra existia na época, lem-

bra Adão, escalado para ajudar o pai na 

difícil tarefa de serrar os pinheiros de 

onde extrairiam tábuas para as paredes 

e para o telhado de suas primeiras ha-

bitações. 

Durante o trabalho de corte na mata, 

e de preparação dos primeiros terrenos 

para os cultivos, era comum encontrar 

veados, pacas, catetos e porcos selva-

gens. “Jamais vimos onças, embora os 

vizinhos jurassem que elas estavam 

por aqui”, recorda Adão, que casou com 

Regina, mãe de seus oito filhos. Na sua 

posse, que mais tarde se descobriu que 

somava 38 alqueires, Stanislau criou 

e ensinou os filhos a trabalhar duro. A 

propriedade é a mesma em que Adão e a 

esposa vivem até hoje.

A Cascavel de 50, 60 anos atrás não 

tinha muitos confortos nem profissio-

nais importantes, como médicos. Quan-

do alguém ficava doente e a coisa era 

séria, o jeito era ir a Laranjeiras do Sul 

ou a Foz do Iguaçu. A viagem de carroça 

por estradas de chão tomadas por ato-

leiros durava uma semana. 

Adão levava para vender charque, 

banha de porco, biju e ervas para chá. 

Com o dinheiro que recebia, ele compra-

va açúcar, sal, querosene, café e farinha 

de trigo. Com o crescimento de Casca-

vel, as vendas e as compras passaram a 

acontecer mais perto de casa. E foi em 

uma dessas idas e vindas que o agricul-

tor soube da notícia que corria de boca 

em boca. Ela dava conta de que um gru-

po de 42 produtores rurais se uniu para 

criar uma cooperativa.

Poucos sabiam, a fundo, do que se 

tratava. “Busquei mais informações a 

respeito e percebi que o projeto era in-

teressante e traria benefícios aos agri-

cultores”. Adão se filiou há 47 anos e 

desde então participa assiduamente do 

cotidiano da cooperativa. A assistência 

técnica foi responsável por apresentar 

à família novas tecnologias de cultivos 

e de máquinas, tudo para melhorar os 

índices de produtividade. Uma das no-

vidades rapidamente incorporadas foi 

a do plantio direto, que na época era 

considerada uma revolução por per-

mitir manter a palhada no solo e ainda 

combater a erosão, que trazia prejuízos 

enormes à região.

Aos 95 anos, seu Adão se 
diz um homem completo, 
realizado e feliz

“Sempre fui muito bem tratado 
pelo pessoal da cooperativa. E todos 
os questionamentos que apresentei 
encontraram respostas rápidas e 
satisfatórias”
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Cinquenta e dois cavaleiros partici-

param dias atrás da 1ª Cavalgada Coo-

pavel Rio da Paz. A finalidade foi inte-

grar cooperados e envolvê-los em uma 

atividade tradicional e ainda bastante 

apreciada, diz o gerente da unidade 

mantida pela cooperativa na localidade 

de Rio da Paz, Roberto Painelli.

Os cavaleiros percorreram trecho 

de 13 quilômetros por estradas ru-

rais. Eles se reuniram cedo e então 

partiram em direção à propriedade 

do cooperado Valmir Oldoni. Lá, eles 

participaram de um almoço de con-

fraternização. O presidente da Coopa-

vel, Dilvo Grolli, também participou e 

elogiou os idealizadores.

Essa primeira edição foi de apren-

dizado, de saber como seria vencer o 

percurso planejado e de como o tra-

balho de organização deve ser feito 

e de como pode ser melhorado, diz o 

gerente Roberto Painelli. A intenção 

é desenvolver outras edições ainda 

maiores e tornar a cavalgada uma tra-

dição da unidade da Coopavel na loca-

lidade de Rio da Paz.

A cavalgada foi realizada em par-

ceria com a Basf Forseed, Pioneer, 

DSM Tortuga e cabanha Oldoni.

A CAVALGADA DA 
INTEGRAÇÃO

A cavalgada percorreu 
trecho de 13 quilômetros 
por estradas rurais

RIO DA PAZ

Agricultor comprometido e dedica-

do aos seus projetos, Adão também se 

destacou como religioso fervoroso e pai 

de família exemplar. Quando comemo-

raram 70 anos de casamento, Regina e 

Adão receberam da paróquia um reco-

nhecimento feito pelo Papa Francisco. 

O certificado em homenagem e abenço-

ando o casal, com data de 22 de setem-

bro de 2017, virou quadro e ganhou lu-

gar de destaque na sala de estar. Os oito 

filhos se transformaram em 19 netos, 24 

bisnetos e 4 tataranetos. Homem reali-

zado e feliz, Adão Carvat ainda encon-

tra tempo e disposição para cuidar do 

jardim que enfeita o lar em que a famí-

lia acumula histórias e lembranças há 

81 anos.

HOMENAGEM

Dona Regina e Adão: 
8 filhos, 19 netos, 
24 bisnetos e 4 
tataranetos

O método de trabalho emprega-

do pelo sistema cooperativista con-

quistou a simpatia dos agricultores. 

União, diálogo e troca de informações 

permitiram saltos interessantes nas 

propriedades rurais a partir da déca-

da de 1970, organizando os agriculto-

res e, gradualmente, construindo uma 

nova cultura baseada na informação 

técnica de qualidade e de resultados. 

“Sempre fui muito bem tratado pelo 

pessoal da cooperativa. E todos os 

questionamentos que apresentei en-

contraram respostas rápidas e satis-

fatórias”, diz Adão, que é vizinho da 

Unidade da Coopavel no distrito de 

São João, distante 20 quilômetros do 

centro de Cascavel.

HISTÓRIA
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A Coopavel gera empregos e desenvol-

vimento sem descuidar dos temas ambien-

tais. Um dos compromissos da cooperativa, 

ao mesmo tempo em que observa rigorosa-

mente a legislação, é trabalhar voltada para 

a sustentabilidade e à multiplicação de boas 

práticas de preservação, diz o presidente 

Dilvo Grolli.

Um dos projetos ambientais de maior 

sucesso é o Água Viva. Criado há 14 anos, 

ele dissemina práticas de recuperação de 

fontes de água em propriedades rurais. 

Equipes de campo identificam e então os 

produtores são convidados a participar de 

uma parceria para preservar a mina. Mate-

riais de baixo custo são empregados na ta-

refa, o que facilita e multiplica resultados 

com velocidade.

Desde que o Água Viva foi iniciado, 

mais de dez mil fontes foram recuperadas. 

E não apenas na área de abrangência da 

Coopavel. A ideia foi levada a diversos es-

tados, a exemplo do Nordeste e também ao 

Paraguai. A Carpil, uma cooperativa de pe-

quenos produtores rurais de Palmeira dos 

Índios, em Alagoas, adotou a ideia. A prote-

ção veio acompanhada de prêmios que va-

lorizam o projeto na região do semiárido.

Além de recuperar um recurso precio-

so ao ecossistema, a água passa a atender 

necessidades básicas das propriedades. Ao 

ser protegida, ela deixa de receber a ação de 

agentes poluidores que impedem o consu-

mo. Com o projeto, a água recebe cuidados 

e tratamento para ser usada sem qualquer 

risco por pessoas e animais.

Todas as atividades realizadas 
nas unidades da cooperativa 
obedecem rigorosamente à lei 
ambiental

O projeto Água Viva existe há 14 
anos e já preservou mais de dez 
mil nascentes em várias regiões

MEIO AMBIENTE

PRODUÇÃO, TRABALHO 
E SUSTENTABILIDADE

Águas e efluentes são assuntos sérios na Coopavel. A engenheira ambiental Lucimar Novaes da Silva in-

forma que todos os cuidados e exigências nesse campo são observados. Todas as atividades da empresa pas-

sam por licenciamento ambiental e são feitas solicitações de outorgas de água e tratamento de efluentes das 

indústrias. Há menos de dois anos, a cooperativa colocou para funcionar projeto que transforma dejetos de 

suínos em energia elétrica.

Um grupo gerador foi montado na UPL 2 (Unidade de Produção de Leitões), instalada em uma área de 

mais de 200 hectares nas proximidades do distrito de Juvinópolis, em Cascavel. Com a captação e trata-

mento do biogás, a estrutura tem energia limpa, renovável e mais barata à disposição. Desde que o sistema 

foi iniciado, a economia chegou a R$ 1 milhão. Com o projeto de expansão da unidade, o projeto de biodi-

gestor também será ampliado para atender grande parte da necessidade de energia que ela apresenta.

Internamente, a Coopavel conta 

com uma central de reciclagem. Ela re-

cebe resíduos do complexo industrial, 

de estruturas e unidades próximas. 

O material é separado e então recebe 

o devido tratamento. O que pode ser 

reciclado é vendido, principalmente 

itens de plástico, metal e papelão. “Ao 

praticar esse gesto, a cooperativa es-

timula cooperados e colaboradores a 

também tornar em hábito pequenos 

cuidados de preservação”, diz Lucimar.

O Show Rural Coopavel realizado 

todos os anos desde 1989 é também um 

grande gerador de resíduos. Na edição 

mais recente, em fevereiro, foram cem 

toneladas de materiais recolhidos 

durante os dias que antecederam, du-

rante a feira e no pós-evento. Cerca de 

90% de tudo o que foi recolhido em mil 

pontos de coleta acabou reciclado. Boa 

parte do que é reutilizável são latas de 

refrigerantes e garrafas pet, papelão, 

embalagens em geral e madeira. 

O que não é aproveitado pela lo-

gística reversa vira fonte de energia 

a caldeiras de indústrias da Coopa-

vel. Restos de alimentos vão para a 

compostagem e viram adubo. “Pra-

ticamente nada se perde”, afirma 

a engenheira Lucimar. Os rejeitos, 

material que não serve para mais 

nada, são enviados para o aterro 

industrial. A cooperativa também 

emprega os conceitos do 5S, pro-

grama de organização que há anos 

é levado para as propriedades dos 

cooperados por meio de cursos e de 

treinamentos da Unicoop, a Univer-

sidade da Coopavel.

Sistema de biodigestor trans-
forma dejetos de animais em 
energia consumida na UPL2

LEGISLAÇÃO

RECICLAGEM

Noventa por cento dos materiais recolhidos 
no Show Rural Coopavel são reciclados
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CASE DE SUCESSO

Produtores rurais, dirigentes coopera-

tivistas e técnicos de áreas do agronegócio 

de todo o País participaram, em junho em 

Campinas (SP), do Encontro Nacional de 

Cooperativas Agropecuárias. Organizado 

pelo Grupo Conecta, o evento tratou de for-

ma ampla sobre alguns dos mais pertinen-

tes temas do agronegócio da atualidade. Os 

assuntos foram apresentados por persona-

lidades de prestígio no segmento, entre eles 

ex-ministros, presidentes de grandes em-

presas e líderes cooperativistas.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

foi convidado para falar sobre A importân-

cia das grandes feiras promovidas pelas 

cooperativas para o agronegócio. Com o 

case de um dos três maiores eventos de dis-

seminação de inovações e tecnologias para 

o agronegócio do mundo em mãos, Dilvo 

deu detalhes sobre o Show Rural Coopavel, 

o primeiro no seu formato desenvolvido no 

Brasil e na América do Sul e que é sucesso há 

mais de 30 anos.

A primeira grande preocupação do 

Show Rural Coopavel era contribuir para 

combater o êxodo rural, movimento mi-

gratório que custou caro e exigiu sacrifícios 

de milhares de famílias. “Muitas saíram do 

Oeste do Paraná em direção ao Centro-Oes-

te e Norte do País para tentar a sorte, mas o 

que encontraram foi dor e sofrimento. Elas 

simplesmente chegavam, praticamente 

sem nada, para tentar desbravar a floresta 

e de lá tirar o seu sustento”. Conforme Dilvo, 

com as tecnologias já disponíveis há 30 anos, 

e devidamente aplicadas, bons resultados 

eram tirados do campo.

A atividade agrícola foi alçada a um 

novo patamar a partir das feiras tecnológi-

cas organizadas pelas cooperativas. O presi-

dente da Coopavel informou que a primeira 

edição, em 1989, reuniu 110 visitantes e que a 

mais recente, em fevereiro de 2019, foi visita-

da por mais de 288 mil pessoas do Brasil e do 

exterior. O número de expositores chegou a 

520 e a movimentação financeira alcançou a 

cifra de R$ 2,2 bilhões.

De acordo com Dilvo, a revolução tec-

nológica está em todas as áreas e em todas 

as organizações, inclusive na gestão opera-

cional do agronegócio. Com isso, ele citou a 

atração mais recente do evento, o Show Ru-

ral Digital, que aproximou agricultores do 

que há de melhor em tecnologia e inovações 

para o campo. São processos de otimização 

para fazer mais com menos. A intercoopera-

ção, o sexto princípio cooperativista, passou 

a ser estimulado com a realização da feira, 

lembrou o presidente.

Dilvo deu números de uma parceria de 

sucesso entre Coopavel e Carpil, coopera-

tiva de produtores rurais de Palmeira dos 

Índios, em Alagoas. Há 22 anos, caravanas 

de lá visitam a feira em Cascavel atrás de 

subsídios. “Enviamos técnicos ao Nordeste 

e os resultados alcançados são muito bons”. 

Entre eles, estão produção vaca/dia de leite 

que saltou de apenas 4 para 16 litros e a pro-

dutividade do milho, que passou de 25 para 

até 120 sacas por hectare.

A IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS 
TÉCNICAS AO AGRONEGÓCIO A velocidade no repasse de informações é 

um dos trunfos das feiras técnicas, disse Dilvo 

no Encontro Nacional de Cooperativas Agrope-

cuárias. O crescimento na soja e no milho, nas 

últimas três décadas na região, foi de 300% e a 

meta é para muito mais. Hoje, a média de produ-

tividade da soja no Oeste é de 3,7 mil quilos/hec-

tare, acima dos 3.193 do Brasil, mas já existem 

produtores alcançando mais de seis mil quilos. 

“E são esses eventos técnicos que contribuirão 

para que, rapidamente, essas novas médias se-

jam incorporadas à realidade das propriedades 

rurais de todo o País”, afirmou Dilvo Grolli.

PRODUTIVIDADE

PRODUTIVIDADE DA SOJA

TESTES DE PRODUTIVIDADE SOJA
SHOW RURAL COOPAVEL/2019

TESTES DE PRODUTIVIDADE MILHO
SHOW RURAL COOPAVEL/2019

PRODUTIVIDADE DO MILHO

Encontro em Campinas reuniu produtores 
e técnicos de todo o País

Brasil

Paraná

Oeste do Paraná

3.193,00 Kg/ha 

2.989,00 Kg/ha 

3.700,00 Kg/ha

1º     FTR 2155 IPRO              6.344 quilos por hectare

2º    CZ 15B70 IPRO              6.340 quilos por hectare

3º    FPS 1867 IPRO               6.120 quilos por hectare

4º    90Y90                                5.950 quilos por hectare

5º     FTP 4153 IPRO              5.912 quilos por hectare

6º     TMG 7061 IPRO            5.895 quilos por hectare

1º     AS 1757 PRO3                18.302 quilos por hectare

2º    SYN 505 VIP3                17.387 quilos por hectare

3º    NS 50 PRO                       17.387 quilos por hectare

4º    30R50 VYH                     17.163 quilos por hectare

5º     K9606 VIP3                    16.521 quilos por hectare

6º     2A620 PW                      16.521 quilos por hectare

Brasil

Paraná

Oeste do Paraná

5.524,00 Kg/ha

8.826,00 Kg/ha 

10.900,00 Kg/ha
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INFRAESTRUTURA

Discutir sobre a nova Ferroeste e a 

rota Bioceânica em seu corredor cen-

tral, que passará por Foz do Iguaçu com 

ligação ao Porto de Paranaguá, essa foi 

a pauta de recente reunião de represen-

tantes da mesa diretora e da Câmara 

Técnica de Infraestrutura e Logística do 

Programa Oeste em Desenvolvimento 

com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, 

general Joaquim Silva e Luna, e com o 

diretor de Coordenação, general Luiz 

Felipe Kraemer Carbonell. O encontro 

contou com as presenças também do 

secretário de Estado do Planejamento 

e Coordenação-Geral do Paraná, Valde-

mar Bernardo Jorge, e do presidente da 

Ferroeste, André Luís Gonçalves. 

O presidente do POD, Danilo Ven-

druscolo, informou sobre a importância 

da nova ferrovia para o desenvolvimen-

to econômico e social da região Oeste 

e, juntamente com as outras autorida-

des presentes, pediu o apoio da Itaipu 

para a concretização desse objetivo. “É 

fundamental unirmos a sociedade e o 

poder público em torno do projeto da 

Nova Ferroeste e do corredor central da 

Rota Bioceânica, pois esta é uma obra 

de infraestrutura de extremo valor es-

tratégico para o Paraná, o Paraguai e a 

América Latina”, afirmou Vendruscolo.

Ainda segundo Danilo, faz-se ne-

cessário um trabalho conjunto com os 

países vizinhos, especialmente o Para-

guai, para viabilizar a ligação do maior 

porto graneleiro do País, o Porto de Pa-

ranaguá, ao Pacífico, pela construção 

de uma ferrovia de alta capacidade de 

OESTE REIVINDICA UMA NOVA 
FERROVIA E A ROTA BIOCEÂNICA
DOIS EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS ESTIVERAM NA
PAUTA DE CONVERSA ENTRE DIRETORES DE ENTIDADES 
REGIONAIS E O COMANDO DA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

O corredor bioceânico corta 
território de quatro países: Chile, 
Argentina, Paraguai e Brasil

Para o general Silva e Luna, um projeto 

da envergadura de uma ferrovia tem poten-

cial para trazer um grande impulso para 

o desenvolvimento econômico e social da 

região Oeste, estando assim alinhado à mis-

são e aos objetivos da Itaipu Binacional. “Por 

isso, Itaipu avaliará a possibilidade de aten-

der ao pedido de apoio trazido pelo Progra-

ma Oeste em Desenvolvimento e o governo 

do Estado”.

Outros assuntos discutidos na ocasião 

foram: a organização da agenda estratégica 

do Show Rural 2020, que será coordenada 

pelo Programa Oeste em Desenvolvimento 

em parceria com o governo do Estado e en-

tidades participantes do Programa, e a pro-

gramação do 6º Fórum do Programa Oeste 

em Desenvolvimento e 5º Congresso da Ca-

ciopar, que será realizado no dia 8 de novem-

bro em Foz do Iguaçu, na nova sede da Acifi 

(Associação Comercial e Industrial de Foz do 

Iguaçu).

Também participaram da reunião 

o segundo-vice-presidente do POD, 

Rainer Zielasko; o presidente da Co-

opavel e membro da Câmara Técnica 

de Infraestrutura e Logística do POD, 

Dilvo Grolli; e o vice-presidente da 

FIEP e também membro da Câmara 

Técnica de Infraestrutura e Logísti-

ca do POD, Edson Vasconcelos. Ain-

da participaram da reunião o diretor 

executivo e a secretária do Programa, 

Dimas Bragagnolo e Edna Rúbio.

IMPULSO

transporte e baixo custo operacional. O 

secretário Valdemar lembrou que o go-

verno do Estado trabalha para viabilizar 

a elaboração do projeto executivo da obra, 

tornando possível realizar um forte traba-

lho de atração de investidores. 

“O projeto da ferrovia está entre as 

principais prioridades do governador Ra-

tinho Junior, e o trabalho conjunto entre 

o setor produtivo, o Governo do Estado e 

a Itaipu poderá garantir maior agilidade 

ao projeto”, disse Valdemar. Conforme o 

secretário, o apoio da Itaipu para a atua-

lização do projeto executivo do ramal da 

ferrovia de Cascavel a Foz do Iguaçu seria 

de grande importância para que tenha-

mos sucesso nessa tarefa.

PRESENÇA

O General Silva e Luna, 
atual presidente da Itaipu

Encontro entre diretores do POD e de entidades regionais com o comando da Itaipu
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RALLY DA SAFRA

O mundo de André Pessoa é forma-

do por números, gráficos e indicadores. 

Tudo o que parametrizar o agronegócio 

está na zona de interesse do consul-

tor de renome internacional e líder da 

Agroconsult, empresa especializada 

que há 16 anos estuda a partir de bases 

técnicas e científicas o desempenho 

das principais commodities brasileiras. 

O Rally da Safra foi criado para aferir 

a performance das safras nacionais e 

para apurar o reflexo das tecnologias 

sobre culturas que impulsionam a eco-

nomia e turbinam a balança comercial.

Em Cascavel para o encerramento 

da edição de 2019 do Rally da Safra, An-

dré trouxe uma informação importante 

e que mostra o tamanho dos avanços já 

possíveis nas lavouras brasileiras. Para 

um público formado por agricultores e 

técnicos na Associação Atlética Coopa-

vel, o consultor apresentou um número 

histórico e que demonstra o sucesso do 

casamento entre produção e tecnologia. 

“Em 2% das áreas dedicadas à soja no 

País, a produtividade já rompeu a mar-

ca das 100 sacas por hectare”. O dado re-

força a posição do Brasil como um dos 

principais celeiros do mundo.

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, mostrou gráficos da recente 

edição do Show Rural que confirmam 

o dado. Os testes de produtividade de 

sementes soja (evento faz também de 

BRASIL JÁ TEM 2% DAS ÁREAS 
DE SOJA COM PRODUTIVIDADE 
DE 100 SACAS POR HECTARE

O Rally percorreu mais de 
cem mil quilômetros de 
estradas e rodovias pelos 
estados de maior produção 
nacional de grãos

Dilvo mostrou números com a pro-

dutividade média de soja no Brasil, 

onde é de 3.193 quilos/hectare, no Para-

ná, com 2.989, e no Oeste do Estado com 

3.7 mil quilos por hectare. “Então se já 

estamos atingindo mais de seis mil qui-

los é imprescindível levar esse conheci-

mento técnico com rapidez e eficiência 

aos agricultores. E aí entram eventos 

como o Show Rural Coopavel, dias de 

campo, entre outros, que aproximam 

essas marcas da realidade de quem 

cultiva e produz as principais commo-

dities nacionais”, afirmou ele. “O desa-

fio é criar núcleos de produtores que, 

compartilhando o melhor de cada um, 

cheguem com velocidade e qualidade a 

esses números tão expressivos”, ressal-

tou o presidente da Coopavel.

milho) mostraram, em fevereiro, que 

algumas variedades já alcançam pro-

dutividades de 102 a 105 sacas por hec-

tare, ou 248 a 255,9 sacas por alqueire, 

correspondendo a até 6.344,84 quilos 

por hectare. “São números fantásticos e 

essas produtividades, desde que empre-

gadas as recomendações técnicas cor-

retamente, já estão ao alcance dos pro-

dutores rurais”, afirmou Dilvo. “O índice 

de 2% com produtividade de soja acima 

de 100 sacas/hectare foi apurado em 

várias regiões do País”, segundo o que 

constatou a expedição Rally da Safra.

COMPARTILHAMENTO

André fala sobre crescimento 
dos índices de produtividade e 
ressalta o papel da genética no 
aumento de performance

A etapa final do Rally da Safra de 2019 foi realizada na Associação Atlética Coopavel

O diretor da Agroconsult fez a entrega de uma 
placa ao presidente da Coopavel, Dilvo Grolli
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O Rally da Safra chega à sua 

16ª edição. Neste ano, 14 estados 

foram percorridos por 12 equipes 

que, juntas, venceram mais de cem 

mil quilômetros de estradas e ro-

dovias. Mais de 300 pessoas foram 

envolvidas no projeto, com quatro 

mil produtores rurais contatados. 

O trabalho se estendeu por três 

meses e 1,8 mil amostras de dife-

rentes lavouras foram analisadas, 

o que faz desse projeto o maior do 

mundo. “Nossas equipes estive-

ram em 500 municípios, com 120 

fazendas visitadas”, diz o diretor 

da Agroconsult, André Pessoa.

Com esse resultado, o Rally da 

Safra percorreu 95% da área com 

produção de soja e 72% da culti-

vada com milho no País. O proje-

to tem três vertentes principais: 

levantamento de dados técnicos, 

relacionamento (visitas a agricul-

tores) e comunicação (eventos re-

gionais, eventos especiais e mídia).

É uma das mais respeitadas con-

sultorias especializadas em agrone-

gócio do Brasil. Desde 2000, atende a 

clientes que atuam em toda a cadeia 

de valor: produtores rurais e coope-

rativas, empresas de insumos (se-

mentes, fertilizantes e defensivos), 

indústrias de máquinas, implemen-

tos e equipamentos, tradings, indús-

trias de alimentos e biocombustí-

veis, empresas de logística, além de 

instituições financeiras, associações 

e organismos internacionais.

No mesmo gráfico, André traz 

outros dados que mostram a evo-

lução da produtividade de soja 

nas regiões de cultivos pelo País. 

Cinco por cento das áreas com 

soja produzem entre 90 e 100 sa-

cas, 8% entre 70 e 80 e 20% entre 

60 e 70 sacas por hectare. O avan-

ço pode ser ainda melhor com-

preendido, conforme o consultor, 

considerando outros indicadores 

igualmente importantes. Na safra 

2015/2016, 12% das propriedades 

agrícolas brasileiras tinham pro-

dutividade de soja acima de 70 sa-

cas por hectare, na de 2016/2017 o 

índice subiu para 24%, na seguin-

te chegou a 29% e na atual, alcan-

ça 30%.

Com base nessas informações, 

o Rally da Safra atesta que a gené-

tica é a principal responsável pelos 

saltos em produtividade apurados 

nos últimos anos, que se repetem 

também no milho. “Na soja, pro-

dutividades abaixo de 50 sacas 

por hectare somente ocorrerão 

quando existir forte interferência 

de fatores climáticos”, observou 

o diretor da Agroconsult, que fez 

uma detalhada leitura do atual 

cenário de performance das prin-

cipais commodities pelo mundo. 

Nos últimos dois anos, o Rally da 

Safra foi realizado em parceria 

com a Coopavel -na região de Cas-

cavel. Em agradecimento, André 

Pessoa fez a entrega de uma placa 

ao presidente Dilvo Grolli. 

UMA VIAGEM PELO BRASIL QUE PRODUZA AGROCONSULT

DESEMPENHO

RALLY DA SAFRA

O Rally da Safra existe há 16 anos. Missão é aferir qualidade 
e situação dos cultivos das principais commodities

E S P E C I A LPROMOÇÃO
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PRÊMIO

“Usamos enzimas exógenas da DSM, que ela-

borou cálculo referente à produção de ração Co-

opavel durante um ano utilizando a tecnologia e 

relacionando a equivalência na redução de gases 

do efeito estufa que seriam liberados pelas aves 

e suíno”, diz Jurandir de Mattos, que acrescenta: 

“Costumo dizer que a nutrição animal hoje é feita 

de detalhes. Então precisamos conhecer, enten-

der, acreditar e aplicar para obter os benefícios 

da tecnologia que já foram confirmados em expe-

rimentos científicos”.  O reconhecimento da DSM 

demonstra, conforme o gerente, que a Coopavel 

está no caminho das inovações trazendo benefí-

cios ao produtor e ao negócio carnes.

TECNOLOGIA E 
SUSTENTABILIDADE

AO INCORPORAR ENZIMAS RONOZYME 
ÀS SUAS DIETAS EM 2018, A COOPAVEL 
ALCANÇOU O SEGUINTE RESULTADO:

RETIRAR 17.303 
VEÍCULOS DAS RUAS

APAGAR 1.470.050 
LÂMPADAS

PLANTIO DE
1.075.545 ÁRVORES

Troféu entregue à Coopavel: compromisso 
com a produção sustentável de alimentosA Coopavel acaba de ser premiada 

pela DSM pela incorporação de enzimas 

Ronozyme às suas dietas em 2018. Com 

isso, a cooperativa acentuou ainda mais 

o seu compromisso de produzir alimen-

tos com sustentabilidade. 

Diretores da empresa estiveram em 

Cascavel para a entrega de um troféu 

ao presidente Dilvo Grolli e a diretores 

da cooperativa em reconhecimento 

aos bons resultados obtidos. A DSM 

Monogástrico foi representada por seu 

gerente nacional de Serviços Técnicos 

Rogério Balestrin, pelo representante 

de suínos Paraná Rodrigo Geraldini, 

pelo gerente de contas da Coopavel 

(segmento ruminantes) Henrique Sto-

fella e pelo gerente de contas do Para-

ná (monogástrico) Gustavo Larsen.

De acordo com a diretoria da DSM, 

a Coopavel deu um passo transcenden-

tal em inovação e sustentabilidade, 

alcançando redução de 41.527 tonela-

das de Gases de Efeito Estufa (CO2). 

Considerando a sua produção anual de 

alimentos, essa redução é equivalente 

a retirar 17.303 veículos das ruas, ao 

plantio de 1.075.545 árvores e a apagar 

1.470.050 lâmpadas.

O gerente da área de rações da Co-

opavel, Jurandir de Mattos, informa 

que o uso de enzimas exógenas busca 

melhorar a digestibilidade das maté-

rias-primas. E os benefícios com isso 

são inúmeros: melhorar a disponibili-

dade de nutrientes, como fósforo, cál-

cio, aminoácidos e energia para aves e 

suínos; melhor conversão alimentar e 

ganho de peso dos animais; otimizar 

custos de formulação, ou seja, reduzir 

significativamente o custo da ração; 

diminuir a eliminação de resíduos in-

desejáveis no ambiente (como fósforo 

e nitrogênio), ajudando na preserva-

ção e sustentabilidade da natureza.

DSM FAZ RECONHECIMENTO 
À COOPAVEL POR AVANÇOS 
AMBIENTAIS

Dilvo recebe troféu das mãos 
do gerente nacional de Servi-
ços Técnicos Rogério Balestrin
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A DSM Produtos Nutricionais é uma 

das empresas líderes globais no forne-

cimento de vitaminas, carotenoides e 

outros ingredientes para as indústrias 

de alimentos, rações, farmacêuticas e 

de cuidados pessoais. A empresa pos-

sui vendas superiores a €4 bilhões e 

uma longa tradição de inovação para o 

benefício das pessoas, planeta e lucrati-

vidade. Um player global totalmente in-

tegrado, a empresa está organizada em 

três  áreas de negócios: Nutrição & Saú-

de Animal, Nutrição & Saúde Humana e 

Cuidados Pessoais.

Como pioneira em aditivos para ra-

ções, a DSM é uma das empresas líderes 

mundiais no fornecimento de vitami-

nas, carotenoides, eubióticos e enzimas 

alimentares para a indústria global de 

rações.

O sucesso baseia-se em proporcio-

nar aos clientes – desde usinas, inte-

gradores até agricultores – produtos e 

soluções que os auxiliam a garantir o 

sucesso em um mercado global dinâ-

mico e sob constantes mudanças, am-

pliando tanto seus lucros quanto a sus-

tentabilidade ambiental.

A compreensão das necessidades 

dos clientes permite inovar constan-

temente, oferecendo novas oportuni-

dades para a indústria de rações no 

mundo inteiro. Os produtos melhoram 

a saúde animal, seu bem-estar e  desem-

penho, protegendo simultaneamente o 

meio ambiente. Na verdade, a empre-

sa é comprometida em oferecer solu-

ções nutricionais para a produção de 

alimentos de qualidade, garantindo a 

saúde e o bem-estar dos animais que os 

produzem.

“Com uma rede de alcance global 

de pré-misturas para nutrição e saúde 

animal, estamos próximos de você em 

qualquer parte do mundo, com equipes 

de especialistas que oferecem soluções 

sob medida para atender às suas neces-

sidades específicas”

No Brasil, a DSM atuava praticamente com produtos destinados a monogástricos – aves e suínos -, principalmente 

nas linhas de vitaminas, ácidos orgânicos e enzimas. Há alguns anos, ela adquiriu a brasileira Tortuga, que trabalhava 

com ruminantes – bovinos, ovinos, caprinos etc. Essa fusão ampliou a participação da DSM na produção de carnes no 

Brasil e hoje a empesa fornece produtos de alta qualidade ao desempenho zootécnico dos animais.

DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS

Diretores e técnicos da DSM e 
diretores e gerentes da Coopavel

PRÊMIO

Conhecer e entender o processo 

de produção de rações da Coopavel 

foi o objetivo de recente visita técni-

ca de acadêmicos da Unioeste à área 

industrial da cooperativa. Os alunos 

foram recebidos pelo gerente da área 

de rações Jurandir de Mattos, pelo 

gerente Operacional Moacir Kessler 

e por outros diretores e colaborado-

res da cooperativa.

Os alunos são mestrandos e 

doutorandos da área de Engenharia 

Agrícola, do campus de Cascavel, e 

estiveram acompanhados, durante 

a visita, pela professora Sílvia Co-

elho. As informações repassadas 

incluíram matérias-primas, equi-

pamentos, controle e qualidade em-

pregados na produção de rações. Os 

acadêmicos também puderam tirar 

diversas dúvidas durante o encontro.

A apresentação da fábrica de 

rações para frangos e suínos foi fei-

ta pela zootecnista Juliâni Farias 

Souza Dalle Mole e as explicações 

sobre a fábrica de rações para bovi-

nos foram passadas pelo veteriná-

rio Vinícius Cintra de Souza. “Esse 

encontro permitiu a todos trocar 

informações e conhecimentos so-

bre o processo de produção da in-

dústria”, observa o gerente Juran-

dir de Mattos.

Na sequência, os acadêmicos 

puderam conhecer a fábrica de ra-

ções para bovinos e o Friaves.

calcário de conchas

www.cysy.com.br

ALUNOS DE PÓS CONHECEM
SISTEMA PRODUTIVO DE RAÇÕES

Alunos da Unioeste, gerentes e colaboradores da 
Coopavel durante visita técnica à área industrial

UNIOESTE
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O desafio do programa é, além de co-

locar o assunto no cotidiano do campo, fa-

zer com que ele se integre à cultura das fa-

mílias dedicadas aos afazeres e negócios 

rurais. “Ainda são poucas aquelas que, por 

conta própria, conversam sobre sucessão 

abertamente. E nosso desafio é contribuir 

para que isso naturalmente se torne um 

hábito”, aborda Tiradentes. Há vários be-

nefícios em seguir os passos recomenda-

dos pelo Herdeiros do campo, como fazer 

da sucessão um processo tranquilo e or-

deiro, permitir ao sucessor assumir devi-

damente preparado, garantir segurança e 

confiança ao sucedido e fazer com que o 

patrimônio permaneça na família.

O treinamento é alicerçado em quatro 

questionamentos básicos e determinan-

tes para o êxito do processo. As pergun-

tas são:  1 - De quem você é sucessor? E 

então nesse módulo são apresentadas re-

flexões sobre herdeiro x sucessor, família 

x negócios, aspectos jurídicos do direito 

hereditário, planejamento sucessório e 

governança na empresa familiar. 2 – Sua 

propriedade é lucrativa?, considerando 

dimensões da empresa familiar, a evolu-

ção da administração na empresa rural, 

planejamento estratégico, ferramentas 

da administração e indicadores de resul-

tados econômicos.

Pergunta 3: Qual é seu custo de pro-

pontos-chaves para a tomada de deci-

sões estratégicas leva tempo. Por isso, 

quanto mais cedo a família se integrar 

ao conteúdo, melhor”, ressalta Luiz Ti-

radentes. O programa elaborado pela 

Faep, Senar e Sindicato Rural considera 

três dimensões: propriedade, família e 

empresa.

Durante o treinamento, desen-

volvido quinzenalmente com seis 

encontros, pais e filhos (composição 

familiar mais comum recebida no 

programa até agora) obtêm informa-

ções sobre aspectos jurídicos envolvi-

dos na manutenção e evolução patri-

monial, plano de sucessão, aspectos 

relacionais, comunicação familiar, 

capacitação da família, protocolo fa-

miliar e capital social. Eles têm aces-

so também a detalhes sobre controles 

gerenciais e plano estratégico de pro-

priedade.

DESAFIO

Participantes são submetidos a diálogos e 
exercícios que exigem união e colaboração

HERDEIROS DO CAMPO

SUCESSÃO FAMILIAR DEVE 
SER UM PROCESSO NATURAL

Sucessão familiar é um assunto que 

precisa fazer parte do cotidiano das pro-

priedades rurais. Embora a mudança 

de comandos nos mais diferentes tipos 

de empresas e parcerias seja comum e 

necessária, há ambientes nos quais o 

tema não trafega com a abertura de-

sejada. Para estimular o diálogo entre 

agricultores e herdeiros, um programa 

foi lançado há dois anos no Paraná com 

a missão de disseminar informações e 

práticas de sucessão familiar.

Parceria da Federação da Agricultu-

ra do Estado e Senar (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural), o Programa 

Herdeiros do Campo começa gradual-

mente a mudar percepções sobre as-

sunto que ainda é tabu para alguns. “Ao 

entender melhor como o processo fun-

ciona, cresce a simpatia das pessoas 

que são o público-alvo do programa”, 

diz o consultor Luiz Tiradentes, que 

conduziu palestra de sensibilização na 

Unicoop (Universidade Coopavel), e res-

ponde pela apresentação de etapas do 

programa em cidades de várias regiões 

paranaenses.

O primeiro passo para que o assun-

to ganhe força está justamente em co-

locá-lo na mesa de pautas prioritárias 

da família rural, observa Tiradentes. 

“O diálogo é determinante para que as 

fases do programa tão cuidadosamente 

elaborado surtam os efeitos esperados”. 

O consultor informa que sucessor e su-

cedido precisam estar em sintonia para 

que a mudança de comando não provo-

que prejuízos, e ocorra naturalmente. 

As perdas costumam ser sérias 

quando falta entendimento suficien-

te de como o processo deve ocorrer. “O 

conhecimento sobre a propriedade e 

A sucessão, em qualquer 
empresa ou parceria, é um 
processo necessário e natural Boa parte dos conteúdos do programa é 

repassada pelo consultor Luiz Tiradentes
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dução?, que aprofunda aspectos sobre especialidades do 

setor agropecuário, formação de preços, gestão de custos 

de produção, estratégias de comercialização e associati-

vismo. 4 – Em quem você confia, que aborda sobre o com-

portamento humano e a gestão emocional nos negócios, 

a importância da atitude ganha-ganha na resolução de 

conflitos, o processo de comunicação e a flexibilização 

para acordos e a construção da confiança. 

O programa que busca popularizar aspectos da sucessão familiar no Paraná conta com seis passos:

1 – Sucessão e governança na empresa rural. Objetivo: enten-

der a dimensão do patrimônio e suas implicações incluindo 

o herdeiro e o possível sucessor

2 – Visão estratégica da empresa rural. Objetivo: compreen-

der o negócio da família promovendo um diálogo entre as 

gerações

3 – A empresa rural e seus cenários. Objetivo: entender o ne-

gócio da família e seus cenários

4 – Mediação de conflitos e a construção da confiança. Obje-

tivo: compreender sob a ótica do relacionamento humano o 

impacto da gestão emocional na empresa familiar

5 – O aprendizado e a prática. Objetivo: fortalecer a compre-

ensão das dimensões para o planejamento sucessório

6 – Orientação do plano de ação. Objetivo: orientar a família 

no plano de ação nas três dimensões – propriedade, família 

e empresa

• Entender a diferença entre herdeiros e sucessores, 

família e negócios

• Conhecer os aspectos jurídicos que influenciam na 

sucessão

• Compreender a visão estratégica da empresa rural e 

seus cenários em família

•Construir confiança com transmissão de valores entre 

as gerações

Cooperado da Coopavel desde 1993, Aldemir Ferrari decidiu buscar mais informações sobre sucessão familiar. Al-

demir reconhece que o assunto não predomina nas rodas de conversas que a família costuma ter. Mas, ao se integrar à 

palestra de sensibilização para o treinamento, o agricultor de Ibema achou interessante o que ouviu. Morador da região 

de linha Gaúcha, Aldemir entende que o assunto deve sim ser tratado com mais frequência nos círculos rurais. 

PRIMEIRO CONTATO

CONTEÚDO

RESULTADOS
No fim do curso, Faep e Senar buscam como resultado o seguinte:

Um dos exercícios de estímulo de 
diálogos sobre sucessão no campo

HERDEIROS DO CAMPO

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/05/2019 
Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$) CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO VALORES (R$)

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO     206.059.698,10   4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO       129.044.482,65   

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE      5.964.938,82  4.1.0.00.0    DEPÓSITOS     115.195.890,33 

                110 - Disponibilidade     5.964.938,82                  411 - Depósitos a Vista      25.423.092,92  

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ       4.945.323,88                   414 - Depósitos a Prazo     89.772.797,41 

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.    4.945.323,88 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS     209.266,60  

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS       57.789.136,60                   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros   209.266,60 

                131 - Carteira Própria   57.789.136,60 4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS    6.230.503,00   

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO       135.871.000,37                   468 - Banco do Brasil     745.797,12  

                161 - Operações de Crédito Setor Privado      153.981.244,34                   472 - Outras Instituições     5.484.705,88  

                169 - Operações de Crédito em Liquidação   -18.110.243,97 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES      7.408.822,72  

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS       526.857,83                   491 - Adicional de Proagro    175.074,49  

                180 - Diversos     526.857,83                  493 - Sociais e Estatutárias    3.827.840,10 

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS       962.440,60                   494 - Fiscais e Previdenciárias    232.183,91 

                194 - Outros Valores e Bens   962.440,60                 503 - Diversas     3.173.724,22  

1.1.0.00.0 PERMANENTE      186.756,34  6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO       71.342.298,73

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO   186.756,34                 611 - Capital Social      28.446.853,00  

                         324 - Outras Imobilizações de Uso       615.353,03                 611 - (-) Capital a realizar     -600.00

                         329 - (Depreciações Acumuladas)   -428,596.69                 615 - Fundo de Reserva      42.896.045,73  

                   

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO       5.859.673,06   

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais       17.051.738,89   

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais     -11.192.065,83

TOTAL DO ATIVO   206.246.454,44 TOTAL DO PASSIVO     206.246.454,4  

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

DILVO GROLLI 
Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS 
GRIGOLETTO

Diretor Vice-Presidente 
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 
Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI 
MARIANO

Contadora 
CPF: 492.663.309-49 
CRC-PR. 043740/0-8

BALANCETE CREDICOOPAVEL



REVISTA COOPAVEL 3130

O vice-presidente Jeomar Trivilin, que representou a Coopavel na cerimônia de entrega da premiação, consi-

dera que essa vitória representa a unidade, o trabalho e a determinação de todos que contribuem para escrever 

a história e fazer o dia a dia da cooperativa. “Esse é um reconhecimento aos cooperados e ao quadro de cola-

boradores que, juntos, somam 11 mil pessoas que, ao dar o seu melhor todos os dias, fazem da Coopavel uma 

grande empresa e uma marca reconhecida e respeitada”. A Coopavel Cooperativa Agroindustrial foi fundada 

em 15 de dezembro de 1970 e atualmente se dedica às áreas de grãos, carnes, sementes, adubos e fertilizantes. 

O 10º Prêmio Ímpar é uma realização da RIC e Ibope Inteligência em parceria com a Fecomércio e o Sistema 

Fiep. Além Cascavel, ele foi desenvolvido em Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. As marcas preferidas são 

eleitas a partir de um questionário respondido por 1.260 pessoas.

marca, que deve ser cada vez mais va-

liosa. “O Prêmio Ímpar demonstra a im-

portância de investir em mídia regional, 

respeitando diferenças e hábitos de con-

sumo”. Ele citou que o Índice das Marcas 

de Preferência e Afinidade Regional em-

prega um critério único para descobrir 

seus vencedores. Além da lembrança, o 

requisito central está alicerçado na pre-

ferência do consumidor.

48 ANOS

O evento reuniu empresários 
e líderes dos mais diversos 
segmentos organizados

Os vencedores das 26 categorias 
do prêmio em Cascavel

A Coopavel Cooperativa Agroin-

dustrial é uma das vencedoras do Prê-

mio Ímpar 2019, o Índice das Marcas 

de Preferência e Afinidade Regional. 

Ela venceu em Cooperativa de agro-

negócio, uma das 26 categorias da 

décima edição de um concurso dos 

mais conceituados e reconhecidos 

do Paraná. O anúncio dos vencedores 

ocorreu em cerimônia no Le Chateau 

na presença de empresários e autori-

dades dos mais diversos segmentos 

produtivos e organizados de Cascavel 

e região.

O presidente executivo do Grupo 

RIC Paraná, Leonardo Petrelli, falou 

do esforço da empresa de ser uma 

emissora regional, cada vez mais pre-

sente e envolvida com o cotidiano de 

sua comunidade. “O Ímpar é um pro-

jeto mais que consolidado devido ao 

seu papel em reconhecer a força de 

marcas que fazem diferença no mer-

cado. Em uma época em que o mundo 

se transforma em segundos, estamos 

atentos às tendências e novas deman-

das”. O jeito de comunicar mudou, 

lembrou Petrelli, citando a presença 

impactante das mídias digitais.

O Brasil vive um novo tempo, no 

qual não há mais hegemonia de au-

diência. E há também, disse o presi-

dente do Grupo RIC Paraná, mudança 

de oferta de informação e comunica-

ção. Leonardo Petrelli ressaltou que o 

maior ativo de uma empresa é a sua 

COOPAVEL É A MAIS LEMBRADA DO 
10º PRÊMIO ÍMPAR/RIC PARANÁ

O vice-presidente, Jeomar 
Trivilin, representou a Coopavel 
na cerimônia, e recebeu placa 
entregue pelo diretor comercial 
da RIC Ney Braga Alves

AS PREFERIDAS
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OPO CASCAVEL

AVANÇOS NO PARANÁ
DIA NACIONAL DE 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS. FALE SOBRE ISSO

Números de janeiro a 15 de junho de 2019

Todo paciente com suspeita de morte encefálica é notificado e o pro-
tocolo de ME é aberto para se ter o diagnóstico. Após a confirmação do 
diagnóstico são avaliados todos os exames para definir se é um potencial 
doador ou se o protocolo é apenas para o diagnóstico e exclusão para 
doação de órgãos. Nem toda notificação e paciente em ME pode ser um 
doador. Quando há doação, nem sempre a doação é efetivada, pois exis-
tem vários exames e avaliações que são feitos no potencial doador e, de-
pendendo do resultado, o protocolo de doação pode ser  exclusão para 
doação.

(De múltiplos órgãos)

O que representa 
30,9%, o ideal é que 
fique abaixo de 25%

115
notificações

34 17doações 
realizadas

recusas

3.031 transplantes de coração, fígado, 
rins e pâncreas foram feitos no Paraná 
de 2010 a 2016

3,3 mil pessoas aguardavam por um órgão 
no Estado em 2010. Hoje, esse número 
caiu para a metade, o que é um reflexo do 
trabalho realizado pelas equipes de sensi-
bilização e doação

300% foi o aumento de transplantes no 
Estado entre 2010 e 2016

O Brasil elegeu a data de 27 de setembro como 
Dia Nacional de Doação de Órgãos. Com isso, o 
mês de setembro é dedicado à intensificação de 
informações de sensibilização à doação de ór-
gãos e tecidos. Inúmeras ações de divulgação, 
de orientações e de mobilização de pessoas, em-
presas e entidades são desenvolvidas para fazer 
com que o assunto ganhe ainda mais repercussão 
e desperte o interesse de mais pessoas.

O amadurecimento social e cultu-

ral que o Brasil experimenta nas últi-

mas décadas contribui para diminuir 

a dificuldade de falar sobre alguns as-

suntos que eram considerados tabus. 

Um deles é a doação de órgãos, ges-

to imprescindível para salvar vidas. 

Uma campanha de âmbito estadual 

faz com que o tema esteja mais pre-

sente no cotidiano das pessoas e, as-

sim, possa frequentar de forma mais 

natural a rotina das famílias.

Com o slogan Doação de órgãos. 

Fale sobre isso, a CET (Central Esta-

dual de Transplantes do Paraná), es-

trutura ligada à Secretaria de Estado 

da Saúde, considera que aumenta 

progressivamente o número de pes-

soas alcançadas com as mensagens 

relacionadas ao tema. Diferente do 

que ocorria há alguns anos, não é pre-

ciso deixar na carteira de identidade 

ou de habilitação que é doador. Basta 

apenas, em algum momento em vida, 

manifestar o desejo à família, que é a 

responsável pela doação.

Devido à sua importância, a do-

ação de órgãos é assunto de diálogo 

permanente entre familiares em al-

guns países. Há avanços no Brasil, 

mas ainda é possível melhorar muito 

mais os resultados das campanhas de 

sensibilização, diz a coordenadora da 

OPO (Organização de Procura de Ór-

gãos) de Cascavel, Patrícia Duarte. A 

unidade, uma das quatro em ativida-

de no Paraná, tem abrangência na 7ª, 

8ª, 9ª, 10ª e 20ª regionais de Saúde, que 

integram municípios do Oeste e Su-

doeste do Estado. A atuação da OPO 

ocorre junto aos hospitais de referên-

cia, centros transplantadores, assim 

como junto à comunidade com o in-

tuito de orientação e sensibilização.

Mesmo que o assunto seja tratado 

com todo respeito e maturidade pos-

sível, o índice de recusas por parte dos 

familiares está aumentando, pois em 

2018 encerrou-se o ano com 27% de 

recusa familiar no Paraná e na região 

da OPO Cascavel (Oeste e Sudoeste 

do Paraná) conseguiu-se que apenas 

24,2% das famílias não autorizassem 

a doação dos órgãos. Porém em 2019, 

até a primeira quinzena de junho, o 

Paraná registrou 25,3% de recusa fa-

miliar e na região da OPO Cascavel 

30,9% das famílias não autorizaram a 

doação. 

Em Cascavel,  então, a recusa fa-

miliar tem oscilado entre 25% e 30%, 

mas o ideal é que fique abaixo de 25%, 

pois o objetivo da doação de órgãos 

é salvar vidas e melhorar a qualida-

de de vida de quem está aguardando 

na fila por um transplante, visto que, 

dependendo da idade e das condi-

ções em que se encontra, “um doador 

pode salvar até oito vidas”. Muitos 

negam porque dizem desconhecer 

a vontade ou a posição do familiar 

que faleceu sobre o assunto. E ou-

tros ainda recusam por se basear 

em crenças e mitos que não são 

verdadeiros quanto à doação de ór-

gãos, diz a coordenadora. 

Por tudo isso, o tema da campa-

nha no Estado se faz importante, 

Doação de Órgãos, Fale Sobre Isso, 

assim como esclarecer as dúvidas 

que tiver com os órgãos e profissio-

nais responsáveis e envolvidos com 

esse trabalho.

SERIEDADE

Patrícia informa que a doação 

de órgãos é um processo sério e 

transparente. Há, entretanto, sigilo 

na identificação de doadores e re-

ceptores devido a questões particu-

lares que já aconteceram, condição 

para que o programa funcione bem 

e atinja todo o seu potencial, o que 

é amparado pelo decreto 9175/2017. 

Outra observação importante, in-

felizmente, é de cada um ter mais 

chances de precisar do que de doar 

um órgão, uma vez que existem inú-

meros critérios considerados para 

se tornar um doador.  Assim como 

a particularidade do diagnóstico de 

morte encefálica,  observa Patrícia, 

lembrando que sem doação não há 

transplante.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS. 
FALE SOBRE ISSO

SOLIDARIEDADE

Captação de órgãos. Doação é 
gesto de amor que salva vidas
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QUE ÓRGÃOS PODEM SER RETIRADOS?

Rins, coração, pulmões, fígado, pâncreas e tecidos, como ossos, córne-
as, pele e válvulas cardíacas

QUEM RECEBE OS ÓRGÃOS?

Os primeiros pacientes compatíveis que estão aguardando em lista úni-
ca da Central Estadual de Transplantes. Esse processo é justo, seguro 
e controlado pelo Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da 
Saúde, e supervisionado pelo Ministério Público.  Apenas nos casos de 
“paciente priorizado” (aquele que precisa de um transplante emergen-
cialmente ou morre), tem-se preferência em relação aos demais.

OPO CASCAVEL
(24 horas)

(45) 3321-5505 
(45) 3321-5506

2014 foi o ano em que o Governo do Paraná 
lançou a campanha Doação de órgãos. Fale 
sobre isso. A finalidade é incentivar pesso-
as a declarar em vida para seus familiares e 
amigos a intenção de ser um doador.

TIPOS DE DOADOR
Doador falecido

Paciente internado em unidades críticas, como UTI e pronto-socorro, com morte en-
cefálica diagnosticada, geralmente depois de traumatismo craniano, derrame cere-
bral ou PCR (parada cardiorrespiratória) prolongada. Somente depois da confirmação 
da morte encefálica a doação é possível. Quando o falecimento é em decorrência de 
parada cardiorrespiratória  sem reversão, também é possível a doação  de tecidos, 
como córneas. Com autorização da família, a retirada dos órgãos é feita no centro 
cirúrgico do hospital.

Doador vivo

Qualquer pessoa saudável que concorde com a doação de rim ou medula óssea e, oca-
sionalmente, com o transplante de parte do fígado ou do pulmão para um de seus 
familiares. A doação para não parentes depende de autorização judicial.

SOLIDARIEDADE
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