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Nossa experiência com a luta pela não reno-

vação das concessões de rodovia no Estado do 

Paraná demonstrou que o melhor caminho é o 

dos leilões transparentes, competitivos e aber-

tos a empresas nacionais e estrangeiras. Evitan-

do assim a cobrança escorchante dos pedágios, 

os cartéis e a corrupção.

A nova licitação do pedágio em 2021 deve 

ampliar o Anel de Integração dos atuais de 2,8 

mil quilômetros de estradas pedagiadas para 4,1 

mil quilômetros. Com um novo modelo de con-

cessão vislumbra-se maior eficiência e menor 

custo para todos os usuários. A expectativa é de 

redução de no mínimo 50% do valor do pedágio 

e um número muito maior de obras em cons-

trução nas rodovias paranaenses.

Com uma licitação bem feita e coordenada 

por um processo de responsabilidade do gover-

no federal com a participação do Governo do Es-

tado do Paraná, acrescida da permanente aber-

tura da economia brasileira com a ampliação 

das privatizações, poderemos antever um novo 

ciclo de crescimento da economia nacional.

A oportunidade de privatizações e de no-

vas concessões abre espaço para construirmos 

a economia que toda a grande nação deseja. 

Quando abrimos a economia para a iniciativa 

privada, o Estado economiza, os cidadãos pa-

gam menos impostos e o governo tem mais re-

cursos para investimentos em saúde, educação 

e segurança.

No Paraná, faz-se necessária uma nova ver-

são de concessão, bem como um programa de 

investimentos em melhorias nas ferrovias e em 

novos trechos como o de Cascavel a Paranaguá, 

inclusive, com o aproveitamento de parte da 

malha existente e a ampliação da linha da Ferro-

este para o Mato Grosso do Sul e para o Paraguai, 

via Foz do Iguaçu. 

O Paraguai é o terceiro maior produtor de 

grãos da América do Sul e não tem porto marí-

timo para as suas exportações de mais de 12 mi-

lhões de toneladas de produção de soja, milho e 

trigo, que então poderão ser escoadas via Porto 

de Paranaguá. O maior exemplo de integração 

dos dois países é a hidrelétrica de Itaipu que am-

pliou e fortaleceu o relacionamento entre Brasil 

e Paraguai.

A Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A (Ferro-

este) está no melhor momento da sua história. 

Os números do primeiro semestre de 2019 com-

provam o grande crescimento. O faturamento 

recorde de R$ 17,5 milhões superou em 50% 

quando o do mesmo período de 2018. Foram 

transportadas mais de 600 mil toneladas de 

grãos e carnes, um aumento de 42% no volume, 

gerando economia, para o agronegócio, de mais 

de 30% do valor do frete quando comparado aos 

valores do frete rodoviário.

É preciso mais que um bom programa 

de concessões.Necessitamos de investi-

mentos em infraestrutura para obtermos 

valores competitivos aos do mercado interna-

cional, senão ficaremos, no máximo, “marcan-

do passo” enquanto outros países, hoje menos 

expressivos, ocuparão nosso lugar no contexto 

econômico internacional e a nossa população 

permanecerá só no sonho de uma vida melhor. 

Neste momento temos ainda a possibili-

dade e a perspectiva de uma Ferrovia Bioceâ-

nica que poderá causar verdadeira revolução à 

economia do Paraná, inclusive, com o fortaleci-

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

FERROVIA EFICIENTE E COMPETITIVA, 
O CAMINHO DO FUTURO

mento do Porto de Paranaguá que já foi o 

primeiro porto brasileiro em exportação 

de grãos. Hoje ele é o segundo colocado 

com a metade dos grãos exportados pelo 

Porto de Santos, que ocupa a liderança do 

ranking. 

O estado de São Paulo é o sétimo pro-

dutor de grãos do Brasil, com 8,2 milhões 

de toneladas, mas o Porto de Santos é o 

primeiro exportador de grãos com mais 

de 40 milhões de toneladas ao ano, isso 

tudo somente em decorrência de uma 

boa logística e da maior competitividade.

A perspectiva de retomada do cres-

cimento da economia brasileira passa 

inevitavelmente por melhorias na infra-

estrutura. O que aconteceu com o pedá-

gio no Paraná, onde o custo causou um 

desastre na economia, não pode ser re-

petido nas ferrovias do Estado. O melhor 

caminho para o crescimento sustentável 

da economia do Paraná é uma ferrovia 

eficiente, que dê condições de competiti-

vidade, integrada a um novo programa de 

concessão ferroviária. Isso deve somar-se 

à continuidade e à ampliação da abertu-

ra da economia para o comércio global, 

recentemente ampliada com acordo do 

Mercosul com a União Europeia.

A renovação antecipada das conces-

sões das ferrovias do Brasil já tem posicio-

namento contrário do Ministério Público 

do Tribunal de Contas da União (TCU), 

que pediu a rejeição da renovação anteci-

pada da Concessão Ferroviária da Malha 

Paulista, operada pela mesma concessio-

nária do Paraná, a empresa Rumo. O pro-

curador Júlio Marcelo de Oliveira pediu a 

rejeição da prorrogação do contrato. Ele 

alega não enxergar vantagens à sociedade 

brasileira na renovação e diz preferir uma 

nova licitação da ferrovia após o término 

do contrato. (Jornal Valor Econômico edi-

ção 11/07/2019).

Os governos têm instrumentos mais 

eficazes do que simplesmente a prorro-

gação de contratos de concessão. Além da 

melhoria da eficiência é preciso investi-

mentos em infraestrutura. O governador 

do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, 

tem clara visão do estadista que sabe 

ouvir as forças políticas, sociais e econô-

micas legítimas e está procurando iden-

tificar as reais prioridades das gerações 

atuais com visão nas necessidades das 

gerações futuras.

Desse modo, o POD (Programa Oeste 

em Desenvolvimento) está alinhado aos 

anseios da sociedade do Oeste com um 

trabalho de priorização das principais ne-

cessidades da economia da região e com 

experiências do empreendedorismo de 

seus membros. Essa missão, somada à 

visão estadista do governador do Estado, 

estabelecerá uma conexão logística entre 

o Oeste e o Leste do Paraná com uma 

ferrovia que também passa do Atlânti-

co ao Pacífico ligando vários países da 

América do Sul.

A história mostra que o sucesso de 

uma região depende da preservação 

dos valores fundamentais da socieda-

de.O Programa Oeste em Desenvolvi-

mento une o governo e a sociedade por 

meio dos valores dos visionários e dos 

empreendedores.  O projeto da nova 

ferrovia tem a visão clara de como o 

Oeste do Paraná e todo o Estado vai se 

conectar com o mundo. 

Voltando às concessões, é certo que 

a perspectiva de uma nova licitação para 

a malha ferroviária paranaense e do Sul 

do País, com novos investimentos e a in-

clusão de um novo modelo de negociação 

para que possibilite de modo específico a 

oportunidade de melhorias para as coo-

perativas, deva focar também as empre-

sas, o agronegócio e todos os usuários do 

transporte. A nova ferrovia, com aprovei-

tamento de vários trechos da existente, 

precisa atender a demanda de mais de 25 

milhões de toneladas ao ano de grãos, car-

nes e outros produtos para o Porto de Pa-

ranaguá e retorno de mais de 20 milhões 

de toneladas de fertilizantes e outros pro-

dutos para o Oeste do Paraná, Mato Gros-

so do Sul e Paraguai. 

Os países do Bloco do Mercosul de-

verão crescer de 30% a 40% até 2030 na 

produção agrícola e pecuária e 30% nas 

exportações e tornar-se-ão os maiores 

exportadores de produtos agropecuários 

do mundo, para atender, principalmente, 

a demanda de alimentos da Europa, Áfri-

ca, Índia e China, conforme projeção da 

OCDE, a Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico.

Precisamos manter a luta no sentido 

de evitar a prorrogação das concessões, 

iniciadas em 1997, e que não nos trouxe-

ram os prometidos investimentos em 

novas ferrovias ou o desembaraço dos 

gargalos existentes. A boa experiência 

da luta contra a renovação do pedágio no 

Anel de Integração do Paraná deve ser 

estendida para as ferrovias paranaenses 

e as da malha ferroviária do Sul do Brasil, 

para que o agronegócio paranaense e da 

América do Sul sejam fortalecidos. 

Por outro lado, é legítimo que uma 

nova licitação dê oportunidades para 

que a atual concessionária se habilite 

juntamente às demais empresas de lo-

gística para a preservação dos valores 

fundamentais da economia de mercado 

que abre caminho para um futuro prós-

pero e grandioso da economia parana-

ense, puxada por uma ferrovia eficiente 

e competitiva para a América do Sul e 

por rodovias práticas, com valores de 

pedágio dentro da realidade e livres da 

corrupção.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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HISTÓRIA

Um acordo entre os governos do Brasil e 

da Itália mudaria para sempre o destino de 

milhares de famílias a partir do fim do sécu-

lo 19. Atraídas pela promessa de terra fértil 

e prosperidade, muitas aceitaram o desafio 

de se aventurar do outro lado do Atlântico. 

Os Galafassi eram tradicionais na região de 

Mantova, nas proximidades de Milão, e tam-

bém sentiam a pressão que tomava conta 

dos moradores. As famílias eram numero-

sas e as áreas de terra já não davam conta de 

alimentar tantas bocas.

Italianos de sobrenomes diversos e das 

mais distintas regiões da Itália deixavam 

para trás o velho continente. Embarcavam 

em navios que fariam a travessia de mais de 

um mês no Porto de Florença para nunca 

mais voltar. O desembarque ocorria no Rio 

de Janeiro e de lá os imigrantes eram distri-

buídos para áreas rurais de regiões já povoa-

das ou que estavam em formação. 

Os Galafassi foram enviados para Bento 

Gonçalves, na serra gaúcha. O destino era 

mais uma vez generoso tamanha similari-

dade de clima e topografia entre sua nova e 

velha casa. Florêncio foi um dos herdeiros 

de italianos de primeira geração nascidos 

em terras brasileiras. Eram dez irmãos e, a 

exemplo do que os pais e os avôs faziam na 

Itália, subsistiam de pequenas lavouras. Em 

1948, Florêncio se mudou para São Fran-

cisco de Paula para trabalhar na Industrial 

Madeireira. O funcionário dedicado e pai de 

sete filhos recebeu então o desafio de explo-

rar o interior do Paraná.

A área de 26 mil alqueires de proprieda-

de de Moisés Lupion deixou Florêncio ani-

mado. O administrador chegou a bordo de 

um pequeno avião que aterrissou em área 

que hoje é a avenida Brasil. Foram dias de 

vistoria, anotações e análises. De volta ao 

Rio Grande do Sul, ele fez um relato deta-

FAMÍLIA DAS MAIS TRADICIONAIS DE CASCAVEL 
TERÁ SUA HISTÓRIA TRANSFORMADA EM LIVRO

PIONEIROS E 
EMPREENDEDORES

Aos 84 anos, Dercio 
transforma em livro a 
saga de família pioneira

lhado e otimista aos patrões. Valeria 

muito a pena expandir as atividades da 

empresa, que era a maior do seu ramo 

no estado, para o interior do Paraná. 

“Penso que minha tarefa exploratória 

termine aqui”, disse depois da brilhan-

te e minuciosa narrativa. 

Mas para surpresa de Florêncio, 

os diretores da Industrial Madeireira 

tinham um projeto mais ambicioso 

para o colaborador. Caberia a ele ge-

rir o processo colonizador que a em-

presa iniciaria no interior do Paraná. 

A família chegou a Cascavel em 1950. 

Dercio, o penúltimo dos sete irmãos, 

tinha 15 anos. A cidade se resumia 

a umas 70 casas que se distribuíam 

da região atualmente compreendida 

entre a rua Sete de Setembro e a Igre-

ja Santo Antônio. 

A família Galafassi foi a primeira 

a construir uma casa com instalação 

elétrica e rede hidráulica. Florêncio 

foi o dono do primeiro automóvel 

que circulou pelas ruas de chão ba-

tido da pequena cidade. Era um Jeep 

importado que virou “pau pra toda 

obra”. O veículo estava sempre à dis-

posição e para os pedidos mais inu-

sitados. Num dia conduzia uma bela 

noiva à igreja onde contrairia núp-

cias e no outro virava rabecão – carro 

fúnebre. 

Os conflitos pela posse da terra 

eram comuns na época. A situação 

era grave e os casos de violência se 

multiplicavam. O drama que parecia 

sem solução por pouco não fez com 

que a família Galafassi desistisse de 

tudo e voltasse para o interior do 

Rio Grande do Sul. Muitos dos que 

vinham à região escolhiam Toledo, 

Medianeira ou outra cidade vizinha, 

mas evitavam fixar residência em 

Cascavel devido à sua fama de peri-

gosa.

COOPERATIVISMO

Com o passar dos anos as coisas 

acalmaram e Cascavel assumiria posi-

ção de liderança entre os municípios 

emergentes da época. Os Galafassi di-

versificaram seus negócios e criaram 

um braço agrícola que se filiaria à Co-

opavel. A cooperativa fundada em 1970 

traria grande impacto à região, lembra 

Dercio, que respondeu pela chefia do 

serviço de luz e pela gerência da cons-

trução da Usina do Melissa. “Os agricul-

tores estavam desprotegidos. Faltava 

tudo e muitos ficavam à mercê do jogo 

exploratório comandado por grandes 

grupos nacionais e estrangeiros”.

A exemplo de Florêncio – que fale-

ceria em 1976 aos 78 anos de idade – e 

de Dercio, era cada vez maior o núme-

ro de líderes que entendiam a Coopa-

vel como a melhor resposta para um 

cenário de estruturação da agricultura 

comercial em Cascavel e cidades vi-

zinhas. “Ela inovou ao oferecer assis-

tência técnica, uma política de preços 

justos, disponibilizou crédito e finan-

ciamentos compatíveis com a realida-

de e organizou o segmento produtivo. 

E isso tudo viraria a nova alavanca 

propulsora do desenvolvimento local”, 

lembra Dercio Galafassi.

Dercio foi uma das estrelas do Leão 

do Oeste, a equipe de futebol do Tuiuti 

Esporte Clube que era imbatível nos anos 

60. Ele participou da fundação de várias 

entidades e na década de 1990 presidiu 

a associação comercial. No escritório de 

um prédio antigo que abriga há muito 

tempo a Parques Paraná, Dercio ocupa 

a mesa que durante anos serviu a Alceu 

Barroso Filho, gerente do Banquiri, o pri-

meiro banco a se instalar em Cascavel. 

Nesse mesmo ambiente, o filho do 

pioneiro que virou empreendedor e um 

dos mais virtuosos guardiões da história 

de Cascavel tomou nota e recuperou me-

mórias que dão forma a um livro que será 

lançado em dezembro e que contará a 

saga dos Galafassi que trocaram a Itá-

lia para se aventurar no Brasil.

De jogador do Tuiuti a cooperado da Coopavel, 
Dercio é um líder ativo e envolvido com as 
causas da sua comunidade
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BERKELEY

O grupo também conheceu startups 

que desenvolvem inovações para vá-

rias áreas do conhecimento. Uma das 

empresas em gestação que chamaram 

atenção foi a Hypercubes, que tem o 

brasileiro Fábio Teixeira como CEO. Ela 

construiu um satélite para coleta de da-

dos em tempo real e é destinada às mais 

diversas culturas agrícolas. Esse é o 

único projeto dessa natureza, envolven-

do um brasileiro e cientistas da Nasa, 

em desenvolvimento na atualidade.

Gestores e superintendentes de 28 co-

operativas brasileiras estiveram dias atrás 

em San Francisco, na Califórnia (Estados 

Unidos), para conhecer novidades que vão 

mexer e movimentar os indicadores do 

agronegócio no mundo. A Coopavel foi uma 

das representadas com a participação do 

gerente de Filiais Daltro Estivem Pestana.

Organizada pela UPL, a jornada incluiu 

curso sobre Inovação e tecnologia na agri-

cultura na Berkeley Corporate Education, 

uma das mais importantes e reconhecidas 

instituições de ensino e pesquisa do plane-

ta. Os conteúdos foram repassados por pes-

quisadores, cientistas e até engenheiros da 

Nasa, alguns inclusive com indicações para 

o Nobel, o mais destacado prêmio de reco-

nhecimento e valorização à educação, pes-

quisa e inovação da história.

O aperfeiçoamento tocou em questões 

cruciais principalmente para a tomada de 

decisões em elevados níveis de estresse. “A 

dinâmica do agronegócio, diante de um ce-

nário de tantas transformações, novidades 

e envolvendo cifras astronômicas, é muito 

grande, por isso os gestores precisam ser 

cuidadosamente preparados para decidir 

com serenidade e sempre se pautando 

pela melhor escolha e resultados, diz Es-

tivem.

VISITAS TÉCNICAS

Os inscritos tiveram a chance também 

de conhecer a sede de algumas das maio-

res empresas do Vale do Silício, o berço da 

tecnologia que há décadas muda os rumos 

da humanidade. “É impressionante ver 

como as coisas funcionam por aqui. Como 

tudo é bem planejado, organizado e lim-

po”, ressalta o gerente de Filiais da Coopa-

vel. Entre as empresas visitadas estiveram 

Apple, Google e Intel, que estão entre as 

líderes nas áreas de software e hardware. 

BRASILEIROS SE ATUALIZAM 
NO VALE DO SILÍCIO HYPERCUBES

The UC-Berkeley Haas School of Business

O gerente de Filiais, Estivem Pestana, 
representou a Coopavel no evento

Estivem com o brasileiro Fábio 
Teixeira, CEO da Hypercubes
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Dalmir falou sobre 
comprometimento e 
motivação

Palestras técnicas aprofundaram conhecimentos com 
impacto direto nos resultados da cooperativa

MANEJO E 
BIOSSEGURIDADE

Cerca de cem pessoas participa-

ram na segunda-feira, 22 de julho, 

da 2ª edição do Encontro de Matrizes 

Coopavel. Supervisores, monitores 

de recria e produção, auxiliares de 

produção e responsáveis por vacinas 

formaram o público-alvo do treina-

mento. O foco da capacitação foi ba-

sicamente ligado à biosseguridade, 

questões sanitárias, manejo de ovos 

férteis e pontos críticos buscando 

melhorar a produção e eclosão.

O primeiro assunto da programa-

ção foi Biosseguridade, com Nelva 

Grando, da Vetanco. Fabiano Fabri, 

da Hypra, falou sobre Patologias com 

impactos reprodutivos e Felipe Kro-

etz, da Aviagen, abordou o assunto 

Manejo de ovos férteis. Por sua vez, 

Cristiano Pereira, da Cobb, tratou so-

bre Pontos críticos no manejo visan-

do à produção, enquanto que Tobias 

Fernandes, da Boehringer Ingelheim, 

aprofundou aspectos associados à 

Estratégia de vacinação. A última pa-

lestra técnica foi sobre Pontos-chaves 

para a eclosão, com Marcos Aurélio 

Araújo, da empresa Aviagen.

Os organizadores afirmam que a 

intenção é fazer com que esses encon-

tros técnicos ocorram com mais fre-

quência, principalmente diante dos 

bons resultados da primeira edição, 

realizada no ano passado. As melho-

rias estão em maior interatividade 

entre os colaboradores, em avanços 

em processos e resultados e na cons-

tante atualização devido às novida-

des trazidas pelos campos da genéti-

ca, nutrição e ambiência. “Realmente, 

o retorno é muito bom aos colabora-

dores e à cooperativa”, diz o coorde-

nador da Unicoop (Universidade Coo-

pavel), Antonio Augusto Putini.

PRODUTORES DE JUNHO 

ARNALDO STOCKER

ELIZEU ANTONIO DEZAN

LAURI BORILLE

ADRIANO ANTONIO MASSON

ORLEI EDI BRAVO

ALVICIO KONRAT ELGELSING

PRODUTOR C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% Mão de obra Comedouro

2.235

2.223

2.297

2.240

2.285

2.272

1.849

1.881

1.892

1.913

1.923

1.952

0.947

0.946

1.028

0.942

0.953

0.993

120

117

112

117

117

112

2.05%

1.66%

2.92%

2.24%

2.18%

0.90%

Familiar

Contratada

Familiar

Familiar

Contratada

Familiar

Manual

Manual

Automático

Manual

Automático

Manual

Os inscritos também participa-

ram de uma palestra motivacional 

no encerramento das atividades. O 

consultor Dalmir Sant´Anna falou 

sobre Comprometimento e motiva-

ção. Intercalando passes de mági-

ca e dinâmicas, Dalmir falou sobre 

aprender, reaprender e desapren-

der. Citou a relevância do planeja-

mento e de estar aberto à mudan-

ça, mesmo que, no início, ela possa 

estar associada a transtornos, des-

confortos e resistências.

O 2º Encontro de Matrizes Coo-

pavel foi organizado em conjunto 

com diversos parceiros, entre eles 

Vetanco, Hypra, Aviagen, Coob e Bo-

ehringer Ingelheim.

ENCONTRO DE MATRIZES

MOTIVACIONAL

MELHORES DA SUINOCULTURA
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Ao lado das estruturas da adminis-
tração e da imprensa, o prédio Paraná 
Cooperativo será dotado de auditório 
com capacidade para 120 pessoas, salas 
de reuniões, cozinha, banheiros e hall. 
Haverá espaços também para a exposi-
ção de produtos e de materiais que com-
provam a força, o dinamismo e a pujan-
ça do cooperativismo. 

“Será um edifício voltado à união, 
ao trabalho e à produção, marcas inde-
léveis de um movimento transformador 
e de grande sucesso em todo o plane-
ta”, afirma Rogério Rizzardi. A estrutura 
será usada pela Ocepar durante o ano 
todo. Ali serão realizados encontros, 
palestras e treinamentos de âmbito re-
gional. 

Alguns números mostram a importân-
cia que o cooperativismo assume no Para-
ná, a quarta força econômica nacional:

A ESTRUTURA

INDICADORES

220 101.228

R$ 83,7 R$ 2 US$ 3,6

1,8  
COOPERATIVAS

BILHÕES

EMPREGOS

BILHÕES EM FATURAMENTO

EM IMPOSTOS 
E TRIBUTOS 
RECOLHIDOS BILHÕES EM EXPORTAÇÕES

MILHÃO DE 
COOPERADOS

Um prédio imponente, com facha-

da de vidro e em uma das localizações 

mais privilegiadas do parque vai ser 

uma das atrações do 32º Show Rural 

Coopavel, de 3 a 7 de fevereiro, em Cas-

cavel, no Oeste do Estado. A estrutura 

de dois mil metros quadrados resulta 

de parceria da Coopavel com a Ocepar 

e com cooperativas agroindustriais das 

mais diferentes regiões paranaenses.

O coordenador geral do Show Rural 

Coopavel, Rogério Rizzardi, informa 

que esse é um avanço que, além de for-

talecer o evento, abre um intenso canal 

de integração entre a mostra tecnoló-

gica e as cooperativas que tanto con-

tribuem para o desenvolvimento do 

Estado. “Será uma estrutura de forte 

consolidação e unidade do sistema co-

operativista no Paraná e no Brasil”, diz 

Rizzardi.

Com o suporte dessa estrutura den-

tro do parque, as cooperativas poderão 

participar ativamente do Show Rural 

Coopavel. “Poderão expor produtos, 

divulgar seu portfólio, trazer carava-

nas de cooperados, ter contato com 

CEOs de grandes empresas brasileiras 

e estrangeiras do agronegócio e desen-

volver programações técnicas específi-

cas”, diz o coordenador. “Ali, elas terão 

tudo o que precisam para recepcionar 

autoridades e delegações das mais di-

versas regiões do Brasil e do mundo”. 

Durante a mostra, o prédio Paraná Co-

operativo será a casa do cooperativis-

mo estadual.

O presidente da Coopavel e do Show 

Rural, Dilvo Grolli, considera a parceria 

que culmina com a edificação dessa es-

trutura como um marco ao evento, à Oce-

par e à cooperação agrícola. “Ficamos 

muito felizes em recepcionar um am-

biente como esse, cuidadosamente pen-

sado para integrar líderes, cooperados 

e pessoas que fazem do cooperativismo 

uma das mais fundamentais alavancas 

de desenvolvimento e de prosperidade 

do Paraná e do Brasil”. Esse passa a ser 

um diferencial dos mais relevantes para 

o evento, que há mais de 30 anos projeta 

a região e o Estado no mundo.

A NOVA CASA DO 
COOPERATIVISMO

O prédio terá área construída 
de dois mil metros quadrados

PARANÁ COOPERATIVO
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MIRIM

calcário de conchas
www.cysy.com.br

Calcário de reação imediata

Aumenta a eficiência do fertilizante

Corrige o pH da linha de plantio

Alta pureza química

Complementa a nutrição em áreas de alta produtividade

Fornece Ca solúvel

ciais e culturais comuns, por meio da 

vivência e prática do cooperativismo. 

As cooperativas fundadas são di-

rigidas e coordenadas pelos próprios 

alunos e têm por finalidade o desen-

volvimento de competências, hábitos 

e atitudes a partir de uma prática pe-

dagógica que dissemina os princípios 

do cooperativismo, harmonizando-os 

aos interesses com a comunidade e 

obtendo responsabilidades sociais, 

morais e econômicas. Os alunos pro-

duzem trabalhos artesanais e divi-

dem os resultados financeiros pro-

porcionalmente entre os membros da 

cooperativa.

O Expresso Instituto Sicoob foi uma 

das sensações do Show Rural 2019. É 

um ônibus adaptado e equipado com 

mesas, assentos, notebooks, televisores, 

impressora e acesso à internet. A plata-

forma de estrutura móvel de ensino é 

um projeto de livre acesso e tem como 

objetivo promover a igualdade à educa-

ção técnica de qualidade, por meio de 

uma educação inovadora e democráti-

ca. Durante a feira, o ônibus abrigou o 

curso de Cidadania Financeira.

EXPRESSO

Para esses futuros 
líderes é extremamente 
relevante esse 
envolvimento em um 
evento de grande 
importância e
repercussão nacional 
como é o Show Rural

Vanessa Mota 
Especialista em
Responsabilidade SocialO COOPERATIVISMO 

COMEÇA NA INFÂNCIA

Integrantes da Cooperativa Mirim 

Cooten I, de Cascavel, participaram 

da mais recente edição do Show Rural 

Coopavel, realizada em fevereiro de 

2019. Os alunos utilizaram o espaço 

no estande do Sicoob para interagir 

com o público e falar sobre coopera-

tivismo, mostrando o que eles têm 

aprendido e conquistado por meio do 

programa Cooperativa Mirim desen-

volvido pelo Instituto Sicoob. 

Para e especialista em Respon-

sabilidade Social do Sicoob Credica-

pital e Pessoa de Apoio Estratégico 

do Instituto Sicoob, Vanessa Mota, a 

participação na feira tem grande im-

portância na formação das crianças. 

“Para esses futuros líderes é extrema-

mente relevante esse envolvimento 

em um evento de grande importân-

cia e repercussão nacional como é o 

Show Rural. Para eles foi um grande 

privilégio e uma excelente oportuni-

dade para aprimorar conhecimentos 

e mostrar o que fazem e produzem no 

Programa Cooperativa Mirim”, diz Va-

nessa. 

COOPERATIVAS MIRINS

Cooperativa Mirim é uma meto-

dologia desenvolvida pelo Instituto 

Sicoob em parceria com os Sicoobs 

locais. Trata-se de uma associação de 

alunos que, sob a orientação de um 

professor-orientador, unem-se volun-

tariamente visando a satisfazer an-

seios e necessidades econômicas, so-

Alunos integrados ao 
projeto do Instituto Sicoob 
que participaram do Show 
Rural em Cascavel

PROGRAMA DO INSTITUTO SICOOB INCENTIVA ALUNOS A SE UNIR PELA BUSCA DA 
SATISFAÇÃO DE ANSEIOS E NECESSIDADES ECONÔMICAS, SOCIAIS E CULTURAIS
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IAPAR

Própria para a obtenção de farinha 

e de fécula (polvilho), IPR B36 se des-

taca pelo bom teor de amido, aponta o 

pesquisador Mário Takahashi, respon-

sável pelo desenvolvimento da culti-

var. Ele ressalta ainda, como vantagem 

para a indústria, as raízes com casca 

delgada, característica que favorece o 

processamento.

No campo, a IPR B36 se sobressai 

pela precocidade e produtividade – 

chega à colheita em 10 a 12 meses no 

primeiro ciclo, com potencial produti-

vo acima de 30 toneladas por hectare. 

O porte das plantas, de baixo a médio, 

facilita os tratos culturais na lavou-

ra. Outro ponto alto do novo material é 

o formato das raízes e sua inserção pró-

xima à superfície. “Essas característi-

cas aumentam o rendimento operacio-

nal da colheita”, explica Takahashi. 

A nova cultivar é tolerante às prin-

cipais doenças que afetam lavouras de 

mandioca e não apresenta fitotoxidade 

aos herbicidas registrados para a cul-

tura. Pode ser cultivada em plantio di-

reto ou convencional.

IPR B36 é indicada para plantio em 

todas as regiões produtoras do Paraná, 

preferencialmente em terrenos com 

teor médio de argila inferior a 25%. 

Benedito Gonçalves, de Indianópo-

lis (Noroeste do Paraná), testa a nova 

cultivar em sua propriedade há quatro 

anos, com acompanhamento dos pes-

quisadores do Iapar. “Ela é rápida no 

desenvolvimento, então não tem pro-

blema com mato, fecha bem, tem uma 

brotação boa, é uma variedade vanta-

josa de trabalhar”, elogia o produtor.

MANDIOCA

IPR Urutau reúne bons atributos 
agronômicos, comerciais e culinários

Com alto teor de amido, IPR B36 é ideal 
para a obtenção de farinha e de polvilho

Formato e profundidade 
das raízes propiciam maior 
eficiência na colheita

O Instituto Agronômico do Paraná 

liberou para o setor produtivo a cultivar 

IPR Urutau, de feijão, e IPR 36B, uma 

mandioca para processamento indus-

trial. “São dois alimentos fundamen-

tais na mesa dos brasileiros e é natural 

que a pesquisa pública dedique esforço 

para desenvolver materiais que, além 

de boas características agronômicas, 

também atendam as necessidades do 

setor de processamento e se ajustem ao 

hábito alimentar da população”, ressal-

ta o diretor de pesquisas da instituição, 

Rafael Fuentes Llanillo.

Feijão do grupo comercial preto, 

a principal característica da cultivar 

IPR Urutau é o potencial de rendimen-

to, que pode chegar a 4,9 mil quilos por 

hectare, segundo a engenheira agrôno-

ma Vania Moda Cirino, especialista em 

melhoramento genético vegetal do Ia-

par que trabalhou no desenvolvimento 

do material. “Dos cruzamentos iniciais 

até a entrega das sementes aos multi-

plicadores foram 12 anos de trabalho”, 

pontua a pesquisadora.

A nova cultivar tem ciclo semipre-

coce e, em média, chega à colheita 84 

dias após a emergência das plantas. 

Destaca-se ainda pelo bom comporta-

mento frente às principais doenças que 

atingem lavouras de feijão, e também 

pelo porte ereto, característica que pro-

porciona mais eficiência na operação 

de colheita. Para o consumidor final, a 

cultivar tem grãos que cozinham rapi-

damente – cerca de 19 minutos – e alto 

teor de proteína, segundo a pesquisado-

ra. IPR Urutau é indicada para plantio 

nos estados do Rio Grande do Sul, San-

ta Catarina, Paraná, São Paulo e Mato 

Grosso do Sul.

CULTIVARES DE FEIJÃO E DE 
MANDIOCA PARA A INDÚSTRIA

IAPAR

NOVOS MATERIAIS ATENDEM NECESSIDADES DO PRODUTOR 
E OFERECEM ALIMENTOS DE QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO 

Vania Moda Cirino, pesquisadora: nova cultivar 
de feijão demandou 12 anos de pesquisas
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ALTRUÍSMO

A NOBRE MISSÃO DA APOFILAB

Há 27 anos a Associação de Por-

tadores de Fissura Lábio-Palatal 

desenvolve e exercita a missão de 

ajudar. A Apofilab atende, assessora 

e defende, gratuitamente, pessoas 

com fissura lábio-palatal ou má for-

mação craniofacial e suas famílias. A 

entidade faz acompanhamento de 

tratamento de saúde, de escolari-

zação e assegura acesso a direitos 

e à cidadania.

Dias atrás, representantes da en-

tidade estiveram na Coopavel para 

uma visita ao presidente Dilvo Grolli 

e ao vice-presidente Jeomar Trivilin. 

Eles informaram sobre a atual situ-

ação da entidade, dos trabalhos que 

desenvolve e da assistência ofereci-

da atualmente a 187 pessoas, entre 

crianças, adolescentes e familiares. 

Os atendimentos, na sede da Apofi-

lab, ocorrem semanalmente. 

São as parcerias que a associa-

ção mantém que ajudam a promo-

ver sorrisos. O atual presidente da 

Apofilab em Cascavel é Marcelo Sil-

va, e a diretora é Sonia Jimenez.

O QUE É A APOFILAB?

Criada em 19 de outubro de 

1991 por um grupo de pais, a As-

sociação de Portadores de Fissu-

ra Lábio-Palatal tem por objetivo 

atender as necessidades emergen-

ciais para reabilitação de seus 

filhos que nasceram com fissura 

lábio-palatal e/ou com malfor-

mação craniofacial. É uma OSC 

(Organização da Sociedade Civil), 

sem fins lucrativos, destinada a 

prestar assistência gratuita às 

pessoas com Fissura Lábio-Pala-

tal e/ou malformação craniofacial 

de Cascavel e regiões Oeste e Su-

doeste do Paraná. 

QUANTAS PESSOAS A ENTIDADE
ATENDE?

Atualmente ela atende 187 pacien-

tes/alunos de 68 municípios. A Apofi-

lab é considerada referência nesse tipo 

de atendimento, com mais de 1,2 mil 

pessoas cadastradas desde a sua cria-

ção. Para realizar os trabalhos propos-

tos, a associação mantém convênios 

com a Prefeitura de Cascavel e com a 

Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná, e busca apoio de outros órgãos 

públicos, particulares e voluntários da 

comunidade. 

E QUANTO À PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO?

A Apofilab é inscrita no Conselho 

Municipal da Assistência Social com 

registro na Defesa e Garantia de Direi-

tos da Pessoa com Fissura e/ou mal-

formação craniofacial. Vale ressaltar 

também que a entidade tem conse-

lheiros representantes nos Conselhos 

MAIS SOBRE A ENTIDADE

Membros, colaboradores e voluntários da 
associação em visita à Coopavel

Municipais da Criança e do Ado-

lescente, da Assistência Social, da 

Pessoa com Deficiência, do Idoso, 

da Mulher, da Saúde e participa ati-

vamente da Rede Socioassistencial 

do município desde a sua criação.

QUAL É A MISSÃO DA 
APOFILAB?

Prestar serviços gratuitos de 

atendimento, assessoramento e 

defesa de direitos às pessoas com 

fissura lábio-palatal e/ou malfor-

mação craniofacial e a suas famí-

lias, promovendo o acompanha-

mento do tratamento de saúde, da 

escolarização e acesso aos direitos 

de cidadania.

187 pessoas 
Entre crianças, adolescentes e familiares, 
são atualmente atendidos pela Apofilab 
em Cascavel

1 em cada 650 nascimentos 
Essa é a prevalência da fissura
lábio-palatal no Brasil

1,2 mil pessoas 
Foram atendidas pela Apofilab desde 
que a entidade foi oficialmente criada

O QUE É FISSURA?

De etimologia latina, a  palavra  

“fissura”  significa fenda,  abertu-

ra.  As fissuras congênitas de lábio 

e palato são as mais frequentes 

malformações faciais. Ocorrem 

no período embrionário (até os 

três primeiros meses de gestação) 

e resultam da deficiência da fusão 

dos processos maxilares e médio 

nasal, impedindo o completo cres-

cimento dessas estruturas. Assim, 

a influência de qualquer agente 

teratogênico, (infecções viróticas, 

epilepsias, drogas, anticonvul-

sivos, deficiências nutricionais, 

fumo e alcoolismo) ou por fatores 

genéticos, falhas de estruturas ós-

seas e teciduais que comprometam 

o desenvolvimento  embrionário,  

poderão  originar  uma  fissura  de  

lábio  e/ou  palato. Portanto, a etio-

logia das fissuras labiopalatinas é 

controvertida. Não é ainda possí-

vel isolar um fator causal especí-

fico, podendo ter fatores ambien-

tais, genéticos, ou ambos.

O NÚMERO DE CASOS É GRANDE?

A incidência de indivíduos que 

nascem com malformações congêni-

tas labiopalatais é relativamente alta. 

No Brasil, a prevalência é de um para 

cada 650 nascimentos. As fissuras po-

dem atingir o  lábio e/ou  palato de  for-

ma  completa ou  incompleta, uni ou 

bilateralmente.  A alteração  morfoló-

gica manifestada  clinicamente  é  vari-

ável,  podendo envolver o lábio (fissura 

pré-forame incisivo), o palato (fissura 

pós-forame incisivo) ou ambos (fissura 

transforame incisivo) unilateral (direi-

ta ou esquerda) ou bilateral.

COMO É FEITO O TRATAMENTO?

A Apofilab faz encaminhamentos 

das pessoas com fissura e malforma-

ção craniana para o CAIF (Centro de 

Atendimento Integral ao Fissurado 

Lábio-Palatal) em Curitiba/PR. E para 

o HRAC (Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais) em Bauru - 

USP/SP - são encaminhados os nasci-

dos antes de 2005.



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 2322

ARTIGO

JOÃO PAULO DOS 
SANTOS DAUN

Engenheiro
Agrônomo
Coopavel 
Filial Rio da Paz

OS BENEFÍCIOS DO CULTIVO 
DO TRIGO E A DESSECAÇÃO 
PRÉ-COLHEITA

Desde a implantação do moinho da 

Coopavel, as lavouras de trigo na área 

de atuação da cooperativa assumem 

um novo grau de importância. Em vez 

de ser apenas uma planta de cobertura 

que oferecia altos riscos da falta de pre-

ço no momento da comercialização, o 

trigo passou a ser considerado uma cul-

tura principal de inverno que traz uma 

boa lucratividade ao produtor. 

Isso se deve pelo motivo de o moi-

nho de trigo Coopavel absorver toda a 

produção dos cooperados, que antes 

depositavam o cereal na cooperativa e 

essa dependia de comercializar a pro-

dução com o mercado. Em sua grande 

maioria, o grão ficava em moinhos de 

trigo de pequeno porte e de proprietá-

rios independentes.

Nas áreas onde o trigo é utilizado 

em rotação de culturas, o produtor se 

beneficia de diversas maneiras. Uma 

delas é como cobertura do solo que im-

pede a germinação de plantas daninhas 

de difícil controle, como a buva e o ca-

pim amargoso, diminuindo assim gas-

tos com herbicidas e deixando a área 

limpa para o plantio da safra de verão. 

O trigo é uma das melhores opções 

de gramíneas para ser incluído na ro-

tação de culturas devido a promover a 

ciclagem de nutrientes, redução da in-

cidência de nematoides e capacidade 

de produção de grandes quantidades 

de palha para o sistema, uma vez que as 

cultivares de soja possuem baixa pro-

dução de massa e rápida decomposição 

da palha deixando assim o solo desco-

berto após a colheita. Essa cobertura 

uniforme de palha deixada pelo trigo 

evita erosões, lixiviação de nutrientes 

pelas enxurradas, protege o solo contra 

altas temperaturas, melhora o processo 

de semeadura, instalação e uniformida-

de de emergência da lavoura de soja de-

vido a melhor infiltração e retenção de 

água pelo solo etc.

No cultivo do trigo também se tem 

a oportunidade de fazer adubações cor-

retivas para a safra de verão, principal-

mente com o fósforo que é um nutriente 

que deve ser incorporado no solo e que 

na maioria das áreas da região o seu 

teor é baixo. Além das produtividades 

da soja serem aumentadas após o trigo, 

o cultivo do cereal também traz mais 

sustentabilidade no ano agrícola devi-

do o produtor conseguir diluir custos 

de insumos, mão de obra e maquinário 

na propriedade.

Para o produtor ter segurança e 

rentabilidade com a cultura do tri-

go, além de fazer a contratação de 

um bom seguro agrícola, ele precisa 

atender a vários aspectos técnicos 

durante a condução da cultura. Uma 

das técnicas que auxilia o produtor a 

fazer a retirada da cultura do campo 

o mais rápido possível é a dessecação 

pré-colheita. 

Para o agricultor usufruir de to-

dos os benefícios da dessecação pré-

-colheita do trigo é necessário que 

ele tenha o acompanhamento de um 

engenheiro agrônomo treinado para 

identificar a real necessidade da apli-

cação, fazer a recomendação técnica 

do produto, receituário agronômico e 

identificar na cultura, de acordo com 

o estágio das plantas, o momento cor-

reto de realizar a aplicação a fim de 

não ter perdas de produtividades e 

qualidade de grãos com a prática da 

dessecação. A época correta de reali-

zar a dessecação é na fase final de en-

chimento de grãos, quando a cultura 

atinge a maturidade fisiológica e para 

de absorver água e nutrientes, tecni-

camente dizendo é quando as plantas 

se encontram no estádio GS 87 da es-

cala de Zadoks. 

Para identificar na prática esse 

momento a campo, deve-se coletar 

30 plantas ao acaso que representem 

a real situação daquele talhão e iden-

tificar na planta-mãe as seguintes ca-

racterísticas: pedúnculo amarelado e 

entrenós ainda verdes, espigas e glu-

mas de cor amarela e os grãos locali-

zados na parte central da espiga de-

vem estar completamente amarelos e 

pastoso duro, ainda possível de defor-

má-lo exercendo pressão com a unha.

ANTES DO
MOMENTO 

IDEAL

MOMENTO
IDEAL

O único produto registrado para 

dessecação pré-colheita do trigo é o in-

grediente ativo Amônio Glufosinato nas 

marcas comerciais Finale® e Fascinate 

BR® na dose de 350 g i.a-1 com adição 

de 0,5% v/v de óleo vegetal. Existem vá-

rios benefícios em realizar a dessecação 

da lavoura de trigo, entre elas podemos 

citar a uniformização da maturação da 

lavoura. Em safras que ocorrem emer-

gências desuniformes de plantas devi-
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ARTIGO

do a chuvas irregulares, perfilhamen-

to mais tardio e falhas no controle de 

plantas daninhas, a dessecação auxilia 

o produtor a ter menos descontos por 

impurezas e qualidade dos grãos e mais 

facilidade no momento da colheita. 

Outro benefício importante para 

realizar a dessecação no momento 

adequado é a antecipação da colheita, 

que pode chegar a até sete dias quan-

do comparado a uma lavoura não des-

secada colhida com umidade de 16% a 

18% de umidade. Estudos demonstram 

perda de 30 quilos/hectare de trigo por 

dia após a maturidade fisiológica, co-

lhendo sete dias antes evita-se perda de 

210 quilos/hectare por atraso e teve-se 

acréscimo no PH. Uma dúvida frequen-

te dos agricultores sobre a dessecação é 

quanto ao efeito da chuva na produtivi-

dade e na qualidade da lavoura de trigo 

que foi dessecado. Resultados de pes-

quisa da Fundação ABC explicam essa 

questão, que pode ser melhor entendida 

por meio do gráfico a seguir: 

SEM APLICAÇÃO 
DE FINALE

COM APLICAÇÃO 
DE FINALE

LEGENDA

MOMENTO DA 
APLICAÇÃO VISÃO GERAL 

DA ÁREA 
12 DIAS APÓS
A APLICAÇÃO

ANTES DA
APLICAÇÃO

DEPOIS DA
APLICAÇÃO

UMIDADE: 18
PH: 77

PRODUÇÃO LÍQ:
161 sac. / Alq.

UMIDADE: 15,5
PH: 80

PRODUÇÃO LÍQ:
175 sac. / Alq.

Dessecado (glufosinato)

Não dessecado 

DOSE FINALE
5 L / Alq.
AUREO
1,5 L / Alq.

FERROVIA

ARTIGO SOBRE EXPANSÃO 
REPERCUTE NO PARANÁ

Um artigo escrito pelo presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli, sobre o modal ferro-

viário repercute nas mais diversas esferas 

organizadas do Paraná. Durante a abertura 

do Show Pecuário 2019, no Parque de Expo-

sições, Dilvo entregou cópias do documento 

ao governador Ratinho Júnior, aos deputa-

dos Coronel Lee, Márcio Pacheco e Marcel 

Micheletto e a autoridades dos mais diversos 

segmentos organizados.

No texto, que foi publicado em jornais, 

portais e sites de todo o Estado, o presidente 

da Coopavel fala sobre a Ferroeste e a impor-

tância estratégica de o Oeste e o Paraná con-

tarem com uma estrada de ferro moderna e 

que, realmente, atenda aos anseios do setor 

produtivo. 

Em um dos trechos, Dilvo afirma: “No 

Paraná, faz-se necessária uma nova versão 

de concessão, bem como um programa de 

investimentos em melhorias nas ferrovias e 

em novos trechos como o de Cascavel a Pa-

ranaguá, inclusive com o aproveitamento 

de parte da malha existente e ampliação da 

linha da Ferroeste para o Mato Grosso do Sul 

e para o Paraguai, via Foz do Iguaçu”.

E mais adiante, o presidente da Coopavel 

toca em um ponto especialmente defendido 

pelo governador do Paraná: “Neste momen-

to, temos ainda a possibilidade e a perspec-

tiva de uma Ferrovia Bioceânica que poderá 

causar verdadeira revolução na economia 

do Paraná com o fortalecimento do Porto de 

Paranaguá que já foi primeiro do Brasil em 

exportação de grãos. A perspectiva de reto-

mada do crescimento da economia brasilei-

ra passa inevitavelmente por melhorias na 

infraestrutura”, afirma ele.

Dilvo Grolli toca em outro aspecto deter-

minante da questão, da não renovação das 

atuais concessões ferroviárias. Sobre isso, 

ele afirma: “A renovação antecipada das con-

cessões das ferrovias no Brasil já tem posi-

cionamento contrário do Ministério Público 

do Tribunal de Contas da União, que pediu 

a rejeição da renovação antecipada da Con-

cessão Ferroviária da Malha Paulista, opera-

da pela mesma concessionária do Paraná, a 

Rumo”. 

Dilvo conclui afirmando que “pre-

cisamos manter a luta no sentido de 

evitar a prorrogação das concessões, 

iniciadas em 1997, e que não trouxeram 

os prometidos investimentos em novas 

ferrovias ou o desembaraço dos garga-

los existentes. A boa experiência da luta 

contra a renovação do pedágio no Anel 

de Integração do Paraná deve ser exten-

dida para as ferrovias paranaenses e às da 

malha ferroviária do Sul do Brasil, para 

que o agronegócio paranaense e da Amé-

rica do Sul seja fortalecido”. (Leia o artigo 

na íntegra nas páginas 6 e 7 desta edição 

da Revista Show Rural Coopavel)

O ex-presidente da Coopavel, Ibrahim 
Faiad, Ratinho Jr. e Dilvo Grolli

O presidente da Coopavel entregou cópia do artigo também aos 
deputados Márcio Pacheco, Coronel Lee e Marcel Micheletto
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SEMENTES

ANÁLISES DE CREDIBILIDADE 
VIRAM REFERÊNCIA

Com quase quatro décadas de 

atuação no mercado brasileiro, 

os serviços dos laboratórios de 

análises de sementes da Apasem 

(Associação Paranaense dos Pro-

dutores de Sementes e Mudas) 

são reconhecidos pelo mercado 

como estruturas que oferecem 

serviços de ponta pautados na 

credibilidade, em conhecimen-

tos avançados e que efetivamen-

te atendem às necessidades dos 

produtores de sementes.

A experiência dos colabora-

dores, aliada a um sistema de 

gestão de qualidade moderno é 

tido como um dos diferenciais 

dos laboratórios localizados em 

Toledo, no Oeste do Paraná, e 

em Ponta Grossa, na região dos 

Campos Gerais. O produtor que 

utiliza dos serviços visualiza nos 

resultados o peso que a trajetória 

do LAS Apasem tem no momento 

da entrega dos serviços contrata-

dos. 

23 ESPÉCIES

Referências para outros labo-

ratórios, os LAS Apasem também 

possuem testes de proficiência. 

Em Ponta Grossa em Rede de 

Laboratórios Bayer 2018 e BASF 

2019; e Toledo, da Agrária 2018. 

Também no ano passado, o LAS 

de Ponta Grossa teve um motivo 

a mais para comemorar, ou seja, 

quando recebeu do Mapa, o au-

mento de nove para 23 espécies 

atualizadas no Registro Nacional 

de Sementes para atender o asso-

ciado e o mercado externo tam-

bém. 

“Essa expansão no portfólio 

ocorreu a partir de um planeja-

mento feito pela Apasem, o que 

exigiu investimentos em equipa-

mentos de ponta, treinamento 

de pessoal e análise da demanda 

para a região. O mesmo aconte-

ceu, no ano de 2016, com o LAS de 

Toledo”, aponta o presidente da 

entidade, Paulo Pinto. 

Entre as análises de novas es-

pécies que são feitas, encontram-

-se as de sementes de girassol e 

tabaco, produzidas por associa-

dos na região dos Campos Gerais 

e que têm tido significativa pro-

cura. Anualmente, os colabora-

dores do LAS analisam, em mé-

dia, oito mil amostras.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PERMITIU O AUMENTO 
DO NÚMERO DE ESPÉCIES AUTORIZADAS PARA ESTUDO

Visita técnica dos alunos do 
Curso de Agronomia da PUC Toledo

A experiência dos colaboradores, 
aliada a um sistema de gestão 
de qualidade moderno é tido 
como um dos diferenciais dos 
laboratórios

REFERÊNCIA E ESTUDO
A precisão na análise de sementes tem atraído olhares 

também de instituições de ensino e estudantes universitários. 

“Recebemos mensalmente dezenas de estudantes que desejam 

conhecer o processo de análise de sementes dos LASs. Eles saem 

encantados e com o esclarecimento de muitas dúvidas”, afirma 

o diretor executivo da Apasem, Oribel Silva. 

 A Apasem também tem promovido, em ambas as estrutu-

ras do LAS, encontros de interesse de profissionais que atuam na 

área de sementes em todo o Paraná. O objetivo dos workshops é 

abordar a complexidade da soja contemporânea e a busca por 

sementes de alta qualidade, aliando teoria e prática em um mes-

mo momento. A especialista, doutora Maria de Fátima Zoratto, 

é a parceira dos eventos realizados pela entidade. 

LAS APASEM TOLEDO
Espécies no escopo
• Culturas de Inverno:  Aveias, centeio, cevada, trigo e triti-

cale.

• Culturas de Verão:  Algodão, feijão, milho, soja e trigo mou-

risco.

Diferencial:  Estrutura especializada para análises e testes 

em areia.

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Analisar sementes

• Treinar responsáveis técnicos

• Levantar custos de produção de sementes

• Representar os associados junto a entidades públicas

• Reivindicar benefícios ao setor

• Promover encontros, seminários e reuniões com foco

no aperfeiçoamento técnico e mercadológico do setor

DESDE 1971
 

Congregando hoje 65 associados, a  Apasem (Associação Pa-

ranaense dos Produtores de Sementes e Mudas) foi fundada em 

agosto de 1971 com o intuito de defender os interesses dos em-

presários da produção e comércio de sementes e mudas do Es-

tado. Nessas quase cinco décadas de estrada, a Associação tem 

se dedicado à defesa e representação dos interesses do setor, ao 

melhoramento vegetal e à produção de sementes.

LAS APASEM PONTA GROSSA
Espécies no escopo
• Grandes Culturas (feijão, milho, soja e trigo e etc)

• Espécies Forrageiras (aveias, azevém, canola, capim su-

dão, girassol, milheto, nabo forrageiro e etc).

• Outras Espécies (tabaco e trigo mourisco)

Diferencial: Determinação de umidade pelo método da es-

tufa e mais de 22 espécies em escopo.

Também está no escopo de atividades da instituição a análi-

se de sementes e o treinamento e capacitação de técnicos. Cons-

tantemente promove encontros, seminários e reuniões com 

associados e entidades que atuam com o agronegócio, como for-

ma de captar as demandas que vêm do campo para que se possa 

saná-las em âmbito estadual e federal. É da Apasem o papel de 

representar seus associados junto a diferentes órgãos e entida-

des, reivindicando a resolução das demandas apresentadas pelo 

setor sementeiro.

A doutora Maria de Fátima Zoratto com as 
responsáveis técnicas dos dois laboratórios 

Precisão nas análises atrai 
atenção de outros laboratórios
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A capacidade de superação é 

um dos poucos atributos exclusi-

vos da raça humana. Associado à 

curiosidade e ao talento de empre-

ender, o superar-se é uma espécie 

de trampolim que, a cada novo sal-

to, leva a civilização para mais lon-

ge. É por reafirmar essa condição 

que a equipe que arquitetou e fez o 

Show Rural Digital acontecer tra-

balha dedicadamente desde o dia 

seguinte ao término do 31º Show 

Rural Coopavel, em 8 de fevereiro 

de 2019.

O desafio é simples: fazer da 

segunda edição da mais empolgan-

te novidade da feira, que é uma das 

maiores do mundo, um espetáculo 

ainda maior e mais surpreendente. 

“Estamos cheios de novidades, mas 

tudo é cuidadosamente analisado 

para levar aos visitantes um projeto 

versátil e otimizado”, diz o coorde-

nador geral do Show Rural Digital 

José Rodrigues da Costa Neto. Uma 

comissão se reúne periodicamente 

para avaliar, debater, sugerir e apre-

sentar ideias à diretoria.

Com a anuência do alto coman-

do da cooperativa, as medidas en-

tão começam a ser desdobradas 

para ganhar forma. Uma das deci-

sões já tomadas é a de levar o Show 

Rural Digital para um espaço ainda 

maior. “Trabalhamos com quase 

três mil metros quadrados na pri-

meira edição, no entanto percebe-

mos que diante das novas atrações 

já em tabulação vamos precisar de 

muito mais”. Neto não dá nomes, 

mas garante que várias empresas-

-âncoras já estão confirmadas para 

o evento agendado para o período 

de 3 a 7 de fevereiro de 2020.

O hackathon, uma das sen-

sações do evento inaugural, será 

mantido e poderá ter novas ver-

sões. O grupo organizador traba-

lha motivado também com a possi-

bilidade de contar com a presença 

de CEOs internacionais de empre-

sas referências nas áreas da tecno-

logia e inovação. “Penso que vá dar 

certo, que teremos circulando pela 

área do Show Rural Digital alguns 

nomes que dão contornos a uma 

era tão sofisticada, porém ainda 

dependemos de confirmações e de 

bloqueios de agenda”, afirma José 

Rodrigues da Costa Neto. 

A edição inaugural do Show Rural Digital, realizada de 3 a 7 de fevereiro de 2019, contou com a participação de 116 

empresas de tecnologia. Entre elas, nomes como Microsoft, HPE, Cisco, Aruba, Huawei e Totvs. Além do hackathon, 

foi realizado o Fórum Paranaense de Cooperativas, palestras com CEOs de grandes empresas nacionais e espaço para 

startups e parceiros.

O DESAFIO DA SUPERAÇÃO

A PRIMEIRA EDIÇÃO

Neto é o coordenador geral 
do Show Rural Digital

SHOW RURAL DIGITAL
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RECEITUÁRIO 
AGRONÔMICO

Uma prática essencial à agricultura 

de alta produtividade é a aplicação de 

defensivos agrícolas nas lavouras, seja 

de inseticidas, herbicidas, fungicidas, 

bactericidas, entre outros que reque-

rem alguns cuidados para aplicação 

que são definidos por meio do recei-

tuário agronômico. Mas nem sempre é 

dada a devida atenção a esse tema.

Assim como um receituário médi-

co, no qual o profissional da área da 

saúde faz um diagnóstico de uma en-

fermidade na pessoa e receita algum 

medicamento ou procedimento, o mes-

mo deve ser seguido por intermédio do 

receituário agronômico quanto à ne-

cessidade de aplicação de determinado 

defensivo agrícola.

Receituário agronômico ou receita 

agronômica é a prescrição e orientação 

técnica para utilização de agrotóxico 

ou afim por profissional legalmente 

habilitado. No Brasil, os agrotóxicos e 

afins só podem ser comercializados di-

retamente ao usuário mediante a apre-

sentação da receita agronômica. Nele 

estão contidas informações importan-

tes, como:

- Tipo de bico e pressão de trabalho: 

para evitar deriva e atingir melhor o 

alvo garantindo mais eficiência do pro-

duto

- Temperatura e umidade do ar: reco-

mendado para que tenha melhor efeito 

e evitem-se perdas por volatilização e 

evaporação e também, em alguns ca-

sos, fitotoxidez

- Velocidade do vento: ideal ter vento 

moderado não acima de 10 km/h;

- Adjuvantes indicados: alguns produ-

tos requerem adjuvantes específicos 

para ter seu efeito aperfeiçoado como 

óleos minerais ou vegetais, ésteres, es-

palhantes, tensoativos ou condiciona-

dores de calda (redutores de pH, tam-

ponantes, sequestrantes de cátions 

etc)

- Estágios das plantas: principalmente 

alguns herbicidas requerem estágios 

corretos de aplicação tanto das plantas 

daninhas ou mesmo da cultura

- Destinação e manuseios das embala-

MARIO DA
SILVA NETO

Engenheiro Agrônomo

AGRICULTURA

gens: recomenda como deve ser o ma-

nuseio e armazenamento das emba-

lagens após o uso sejam elas frascos, 

baldes, bujões, pacotes, sachês, entre 

outras

Não só isso, mas principalmen-

te indica a dosagem recomendada do 

produto para o qual foi diagnosticado, 

para qual cultura, carência no caso de 

alguns produtos e em que área foi pres-

crita.

Uma novidade é que agora ela deve 

contar uma coordenada geográfica para 

se ter como referência da área a ser apli-

cada.

Além dessas informações para uma 

boa aplicação e identificação da área a 

ser aplicada ele ainda informa alguns 

cuidados quanto a distâncias que deve-

-se respeitar referente a cursos d’água e 

habitações dependendo da forma como 

foi recomendado aplicar.

RESPEITO
O receituário traz, além de informa-

ções importantes para que o produtor 

consiga obter sucesso na aplicação do 

produto em sua lavoura para o que foi 

diagnosticado, mas também, se segui-

do corretamente, garantias de respeito 

ao meio ambiente. Prevê situações que 

evitam que os produtos possam conta-

minar cursos hídricos, matas e outras 

áreas que não sejam a lavoura. O mes-

mo se faz quando em áreas próximas 

aos centros urbanos, evitando-se que os 

produtos possam contaminar pessoas 

como núcleos populacionais, escolas, 

habitações e locais de recreação.

RESPONSABILIDADE
Ter o Receituário Agronômico e se-

gui-lo corretamente nas suas instru-

ções é segurança para o produtor que 

está passível de multa pelos órgãos 

fiscalizadores e é dever e garantia do 

profissional graduado receitá-lo corre-

tamente.

Exija o receituário agronômico. 

Leia-o atentamente e sempre o tenha 

em mãos durante a aplicação dos defen-

sivos agrícolas.
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BIOGÁS

ENERGIA LIMPA GERA 
RENDA E SANEAMENTO 
PROJETO APRESENTADO NO SHOW RURAL ABRE NOVAS 
PERSPECTIVAS A PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO

“Quando vieram nos contando sobre 

esse projeto, lá em 2012, nós não acredi-

távamos, e hoje estamos presenciando 

algo que está mudando a nossa vida”. A 

frase é de Ademir Roberto Escher, sui-

nocultor que há 23 anos vive em Entre 

Rios do Oeste, município que encarou 

a característica inovadora do projeto 

como uma oportunidade para utilizar 

os efluentes da suinocultura para pro-

duzir o biogás e gerar energia elétrica. 

Projeto nesse sentido foi apresentado 

pelo CiBiogás na mais recente edição do 

Show Rural Coopavel, em fevereiro.

O projeto que promete “zerar” a con-

ta de luz de 72 unidades consumidoras 

da prefeitura é resultado de chamada 

pública realizada pela Aneel (Agência 

Nacional de Energia Elétrica), com in-

vestimentos da Copel Geração e Trans-

missão. A ideia surgiu há sete anos, mas 

apenas em 2016 as obras começaram. 

Além da geração de energia, esse mo-

delo de negócios traz renda extra a 18 

produtores rurais. Além da Copel, ou-

tros parceiros estão envolvidos, como 

Parque Tecnológico Itaipu e Centro In-

ternacional de Energias Renováveis. 

De acordo com o diretor-presidente 

do CIBiogás, Rodrigo Regis de Almei-

da Galvão, esse é um projeto inovador. 

"Vamos entregar minicentral injetando 

energia na rede elétrica do município. 

Desse modo, promovemos desenvol-

vimento econômico, com saneamento 

rural por meio de uma geração limpa de 

energia”, afirma Galvão. Com a instala-

ção de biodigestores, a preservação am-

biental ganha destaque com toneladas 

de gases de efeito estufa que deixam de 

ser emitidos devido ao tratamento de 

dejetos. 

A estimativa é que ocorra produção 

de energia renovável no meio rural de 

4.600m3 dia de biogás, estimando a ge-

ração elétrica de 250 MWh/mês. Eletri-

cidade seria o suficiente para atender 

cerca de mil casas, considerando um 

consumo de 250 kWh/mês. O arranjo 

técnico e comercial de geração distribu-

ída de energia elétrica a partir do bio-

gás movimenta os indicadores de Entre 

Rios. Com cerca de 4,9 mil habitantes e 

aproximadamente  155 mil suínos, essa 

virou uma das principais atividades 

econômicas da região. A possibilidade 

de gerar renda extra com a produção de 

biogás anima os produtores.

Jaime Joner integra o coletivo de pe-

quenos produtores que receberão con-

trapartida financeira pela produção de 

biogás. Ele tem a suinocultura na rotina 

de sua família desde a infância e essa 

foi a atividade que herdou do pai. Com 

um plantel de 870 suínos, o plano é a ex-

pansão da produção. “Espero conseguir 

manter os custos da propriedade e pa-

gar o investimento feito na granja”, diz 

Joner. 

O suinocultor conta que a qualidade 

de vida da família já mudou. “O chei-

ro do esterco do porco é muito forte. 

Depois que instalamos o biodigestor 

amenizou em 90%”, afirma Joner. Antes 

do projeto, os dejetos produzidos iam 

para a lavoura como adubo e os gases 

gerados tornavam-se poluidores am-

bientais. Agora, com os biodigestores 

instalados nas propriedades há uma 

destinação adequada aos dejetos. 

O biogás produzido é canalizado e 

conduzido por meio de uma rede cole-

tora de 23 quilômetros até a Minicen-

tral Termoelétrica para conversão em 

energia elétrica. Lá, dois grupos moto-

geradores de 240 kW de potência cada 

transformam o biogás em eletricidade. 

O MAIOR LEGADO

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste 
forneceu o terreno para a instalação da 
Minicentral Termoelétrica, horas técni-
cas de seus colaboradores e serviço de 
terraplenagem para a construção dos 
biodigestores. Segundo o prefeito Jones 
Heiden, a implantação vai ajudar a aca-
bar com os passivos ambientais dos sui-
nocultores. “Estimo que em dois anos 

essa mesma solução chegará a outros 
lugares do Brasil, porque os passivos 
ambientais precisam ser tratados e re-
solvidos”. 

Jones comemora e diz que a econo-
mia do município não é o principal ga-
nho. “Não olho tanto para a economia 
que o projeto traz ao município, mas 
sim o colaborar para resolver os passi-
vos ambientais da suinocultura, e esse 
é o legado que vou deixar para o meu 
sucessor e à população”, afirma o gestor 
público.

ENERGIA DE QUALIDADE

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior, que esteve no Show Rural 
Coopavel, conheceu parte dos projetos 
relacionados à produção de biogás e se 
comprometeu a desenvolver condições 
para mais investimentos, tanto em pes-
quisa quanto em políticas públicas que 
facilitem a produção do biogás. 

Segundo Ratinho, o estímulo à pro-
dução de energias alternativas é um 
compromisso do plano de governo. “En-
tendemos que um dos diferenciais com-
petitivos do Paraná é o fornecimento de 
energia de qualidade. Assim, considero 
de extrema importância para o Estado 
a implantação desse projeto em Entre 
Rios do Oeste, que aproveita a biomassa 
da suinocultura”.

Minicentral que 
faz conversão 
do biogás em 
eletricidade

Nesta fase, 18 produtores rurais 
são integrados ao projeto
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COOPERATIVISMO 
E INFRAESTRUTURA

Governador Ratinho Júnior 
recepcionou alguns dos 
mais importantes líderes do 
setor cooperativista do Estado

Encontro para comemorar o Dia do 
Cooperativismo aconteceu no Palácio Iguaçu

ESSES FORAM DOIS DOS TEMAS QUE MOVIMENTARAM RECENTE ENCONTRO DE 
LÍDERES DO AGRONEGÓCIO COM O GOVERNADOR DO PARANÁ, RATINHO JÚNIOR

Para comemorar o Dia Internacional 

do Cooperativismo, data mundialmente ce-

lebrada no primeiro sábado de julho, o Sis-

tema Ocepar realizou sua reunião mensal 

de diretoria no dia 4 de julho excepcional-

mente no Palácio Iguaçu, em Curitiba, sede 

do Governo do Paraná. “Nós temos total di-

álogo com o atual governo, participamos de 

projetos em conjunto, apresentamos nossas 

reivindicações sempre que é necessário. En-

tão, a reunião de hoje foi um encontro come-

morativo ao 97º Dia Internacional do Coope-

rativismo, em que pudemos apresentar ao 

governo o que o cooperativismo do Paraná 

representa para a economia do Estado”, dis-

se o presidente do Sistema Ocepar, José Ro-

berto Ricken.

Além de indicadores com a evolução 

de receitas, número de cooperados, capa-

cidade de armazenagem, exportações, en-

tre outros dados do setor, na ocasião o pre-

sidente da Ocepar destacou a capacidade 

de geração de empregos das cooperativas 

paranaenses. “Atingimos a marca de 101 

mil empregos com carteira assinada no 

Paraná, sem mencionar que milhões de 

oportunidades de trabalho são geradas 

por conta da atuação das cooperativas. 

Nós, como setor organizado, temos um 

compromisso com o desenvolvimento do 

Paraná.   Então, essa interação com o go-

verno do Estado é muito importante”, fri-

sou Ricken. O trabalho que o Paraná vem 

desenvolvendo para conquistar o status 

de área livre de febre aftosa sem vacina-

ção, demanda de investimentos e créditos 

tributários, também foram assuntos tra-

tados durante a reunião.

DIÁLOGO

INFRAESTRUTURA

Os projetos para resolver os gar-

galos de infraestrutura foram tra-

tados pelo governador Ratinho 

Júnior e também pelo secretário 

Sandro Alex. “Faremos o maior 

leilão de concessões do Brasil e 

precisamos que vocês nos ajudem 

a divulgar isso porque, quanto 

mais concorrentes, melhores são 

as chances de conseguirmos pre-

ços mais baixos”, disse Ratinho 

Júnior. Segundo ele, a proposta é 

solucionar questões críticas, como 

a PR-280, no Sudoeste do Estado, e 

PR-151, entre Jaguariaíva e Sengés, 

e modernizar a infraestrutura já 

existente. “Por isso, incluímos na 

proposta de concessão aeroportos 

- Afonso Pena, Bacacheri e Foz do 

Iguaçu – além da construção de um 

segundo anel de integração. Que-

remos transformar o Paraná num 

grande corredor logístico”, disse.

Ratinho Júnior elogiou a ini-

ciativa da Ocepar em realizar sua 

reunião mensal no Palácio Iguaçu, 

pela oportunidade de interação e 

aproximação com o governo. “É 

muito oportuno podermos sentar 

à mesa e colocar aquilo que o go-

verno está fazendo e também ouvir 

de vocês, demandas e sugestões. 

Então, proponho aqui que reuniões 

como essa aconteçam com mais 

frequência”, afirmou. 

PRESENÇA

Participaram da reunião o go-

vernador Carlos Massa Ratinho 

Júnior, o vice-governador Darci 

Piana, os secretários estaduais 

Norberto Ortigara (Agricultu-

ra), Sandro Alex (Infraestrutu-

ra) e   Valdemar Bernardo Jor-

ge (Planejamento), o deputado 

estadual Marcel Micheletto, 

o diretor da Agência Paraná 

Desenvolvimento (APD), José 

Eduardo Bekin, o presidente 

o Conselho de Administração 

do Banco Regional de Desenvol-

vimento do Extremo-Sul (BRDE), 

Wilson Bley, e o diretor do banco, 

Luiz Carlos Borges da Silveira. 

Também estiveram presentes os 

superintendentes Leonardo Bo-

esche (Sescoop/PR), Nelson Cos-

ta (Fecoopar) e Robson Mafioletti 

(Ocepar), gerentes e coordenado-

res da organização.

Encontro serviu também para cooperativas e governo estadual trocar informações sobre projetos estratégicos ao setor produtivo e ao Estado

• 1,8 milhão 
de cooperados

• 220 cooperativas

• 101.228 mil 
empregos

• 6.828 mil cooperativas

• 14,6 milhões 
de cooperados

• 425.300 mil 
empregos gerados

• 259,9 bilhões 
em faturamento

• 7 bilhões em
impostos/tributos
recolhidos

• R$ 83,7 bilhões em 
faturamento

• R$ 2 bilhões em impostos/
tributos recolhidos

• U$ 3,6 bilhões em 
exportações

NO PARANÁNO BRASIL



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 3736

COOPAVEL COMPRA INDÚSTRIA 
DE SEMENTES EM IBEMA

Uma nova estrutura com unida-

des de recebimento de grãos e de 

beneficiamento de sementes passa a 

ser integrada ao patrimônio da Co-

opavel, uma das maiores cooperati-

vas agroindustriais do Sul do Brasil. 

A diretoria, com anuência do Conse-

lho de Administração, autorizou a 

compra de um complexo agroindus-

trial em Ibema, a 50 quilômetros de 

Cascavel.

O negócio fechado com a Semen-

tes Condor Ltda contempla a com-

pra de um imóvel de 40,5 mil metros 

quadrados de instalações físicas que 

somam 4.728,35 metros quadrados. 

Com o investimento, a capacidade de 

recepção de grãos e de armazenagem 

da Coopavel aumenta em 170 mil sa-

cas comerciais por ano. 

“Esse é um investimento estraté-

gico para a Coopavel, que faz frente à 

uma demanda crescente e de um pro-

grama de expansão cuidadosamen-

te planejado”, diz o presidente Dilvo 

Grolli. Atualmente, a cooperativa 

conta com uma Unidade de Beneficia-

mento de Sementes que opera na área 

industrial em frente ao Autódromo, 

também às margens da BR-277. Além 

de elevar a produção de cultivares de 

soja e trigo, a nova unidade traz outra 

vantagem na questão logística, com 

atendimento mais ágil e econômico 

aos cooperados dos municípios de 

Ibema, Campo Bonito e Catanduvas.

MAIS UM MUNICÍPIO

A estrutura está em pleno funcio-

namento e a Coopavel deverá assumir 

as operações no local nos próximos 

dias. Com a aquisição dessa indústria, 

Ibema é mais um dos municípios da 

região direta e fortemente alcançados 

pela cooperativa, diz o vice-presiden-

te Jeomar Trivilin. Além de recepcio-

nar grãos e beneficiar sementes, a 

unidade comercializará defensivos e 

outros produtos aos cooperados. 

Estrutura que acaba de ser comprada pela 
Coopavel está às margens da BR-277 em Ibema

INVESTIMENTO

A unidade dará mais agilidade no atendimento a 
cooperados deIbema, Campo Bonito e Catanduvas

A unidade de recebimento de grãos e beneficia-

mento de sementes que a Coopavel acaba de comprar 

é dotada de silos, moegas, armazém graneleiro, bar-

racão a fertilizantes, usina de beneficiamento de se-

mentes, guarita, escritório, balança, refeitório, casa 

de máquinas, depósito e Central de GLP, além de uma 

residência.

ESTRUTURA

170 MIL

4,72 MIL

32 MIL

40,5 MIL

SACAS COMERCIAIS

METROS QUADRADOS

SACAS DE SEMENTES DE SOJA

METROS QUADRADOS

É a capacidade de armazenamento 
da unidade de recepção de grãos

É o tamanho das 
estruturas físicas

É a capacidade de beneficiamento
anual da unidade

É o tamanho total da área
comprada pela Coopavel

Com a compra do imóvel, Ibema entra 
com força no circuito da Coopavel

Diversas estruturas compõem a unidade que a cooperativa acaba de incorporar ao seu patrimônio
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A revista Exame fez um estudo de-

talhado para tentar entender o impac-

to da pós-modernidade no mundo do 

trabalho. Publicação especializada em 

economia das mais respeitadas, a Exa-

me fez a mesma pergunta a especialis-

tas com a missão de identificar o perfil 

do profissional do futuro. E a resposta 

apareceu em dez características consi-

deradas indispensáveis, a maioria sem 

qualquer relação com inovações e tec-

nologias.

O conteúdo da aferição da revista foi 

apresentado pelo professor Jean Matos 

em treinamento oferecido pela Unicoop 

(Universidade Coopavel) a diferentes 

grupos de diretores e colaboradores da 

cooperativa. As características pontua-

das desse profissional tão desejado são 

resiliente, tecnológico, ético e com valo-

res, flexível, inovador, criativo e comu-

nicativo, que sabe aprender e desapren-

der, que tenha inteligência emocional, 

seja competitivo e leal e que domine o 

ofício de se gerenciar.

Com exceção de uma ou outra, as 

demais são todas virtudes que acom-

panham as pessoas desde o início dos 

tempos, ressaltou Jean. “Quer dizer: 

por mais que as coisas se alterem e 

a tecnologia produza maravilhas, 

aspectos como ética, flexibilidade, 

inteligência, dedicação e vontade de 

aprender e trabalhar serão sempre 

valorizados”. São moedas fortes tam-

bém a capacidade de adaptação e a 

melhoria contínua. Tudo na era que 

compartilha habilidades humanas e 

a eficiência das máquinas está mais 

rápido, inteligente e dinâmico. “Ser 

dinâmico é não se deixar cair na ro-

tina”, pontuou o professor.

ATITUDES DE SUCESSO 
PARA TEMPOS DE MUDANÇA

Um dos grupos que participaram de
treinamento oferecido pela Unicoop

MERCADO

O mundo pós-moderno é muito di-

ferente do de algumas décadas atrás. 

Hoje, a população é de 7,8 bilhões de 

habitantes contra 2,2 bilhões em 1950. 

Até 1987 a internet sequer existia. As 

profissões mudaram muito e até as 

mais simples incorporam elementos da 

inteligência artificial. Então, como se 

preparar para o futuro?, perguntou Jean 

Matos. E a resposta está em se adaptar 

rapidamente ao novo, em estudar, em 

ler, em acompanhar as tendências do 

mercado e do seu ofício.

As diferentes turmas envolvidas 

na capacitação aprenderam sobre as 

principais causas do fracasso (colo-

car a culpa nos outros, tendência de 

se culpar e se rebaixar e acreditar 

que o sucesso está associado a sorte) 

e dos três tipos de pessoas que histo-

ricamente se encontram no mercado: 

a que faz acontecer, a que vai com 

as outras e a perdida, que só desper-

ta para uma realidade ou para uma 

oportunidade quando ela já aconte-

ceu. 

As mudanças profundas ocorrem 

por inspiração ou desespero, alertou 

Jean Matos, que citou Aristóteles, um 

dos pais do pensamento moderno que 

afirmou há mais de 2,5 mil anos que 

“somos o que repetidamente fazemos”.

MUDANÇAS

“Trabalho na Coopavel há 24 anos. Faço a entrega de rações em propriedades rurais e 
isso me realiza muito. Essa atividade permite que, diariamente, eu lembre de passagens 
da minha infância e adolescência, época em que eu morava no sítio da família. Sou 
muito grato à Coopavel pela oportunidade e devo a ela tudo o que, ao longo dos anos, 
conquistei”.  Ademir José Czoupynski, 57 anos, motorista

O professor Jean Matos foi o
responsável por passar os conteúdos
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“Significa muito para mim estar há tantos anos na mesma empresa. Sou feliz como 
pessoa e sou uma profissional realizada. Com meu trabalho com carteira assinada na 
Coopavel consegui realizar muitos sonhos. Do meu ofício diário na cooperativa consegui 
comprar lote, construir minha casa, comprar meu carro e encaminhar meus filhos, hoje 
todos crescidos e estudados”.   Maria Aparecida Silva, 56 anos, sala de corte

“Quem trabalha com dedicação, vontade e persistência constrói uma bela história na 
empresa que o acolheu. Essa é a relação de carinho e respeito que eu cultivo com a 
Coopavel há mais de duas décadas. Aqui é possível aprender, manter-se atualizado e 
crescer profissionalmente. Só tenho a agradecer a chance de estar há tantos anos na 
mesma empresa”. José Pessotto, 55 anos, operador de empilhadeira

“Tenho duas passagens pela Coopavel que somam 32 anos. Comecei em 1982 e posso 
afirmar que, nesses anos todos, muita coisa mudou. Tudo no passado era mais difícil. 
Hoje, principalmente com novidades tecnológicas, meu ofício está mais fácil, prático 
e preciso. Não há receita para ficar na mesma empresa por tantos anos, mas entendo 
que seja fundamental trabalhar com persistência, dedicação e sem desaminar”. 
Fernandes Moreno, 64 anos, mecânico industrial

POPULAÇÃO MUNDIAL

2,2
5,5
7,8
9,0

1950

2000

2019

2040

bilhões de pessoas

bilhões de pessoas

bilhões de pessoas

bilhões de pessoas

TRÊS TIPOS DE
PROFISSIONAIS

• Que faz acontecer

• Que vai com os outros

• Perdido, desperta depois 
que a oportunidade passou

MERCADO

A área de 72 hectares que anualmen-

te recebe o Show Rural Coopavel é um 

canteiro de obras permanente. “O evento 

cresce, muda e evolui. E as estruturas fí-

sicas precisam acompanhar esse movi-

mento”, diz o coordenador geral Rogério 

Rizzardi. Serão inúmeras as novidades 

para a edição de 2020, de 3 a 7 de fevereiro, 

quando a mostra chegará à sua edição de 

número 32.

A área física do Show Rural Digital 

vai dobrar e um prédio de dois mil me-

tros quadrados dará suporte à Ocepar 

e às suas cooperativas filiadas. Outro 

investimento autorizado e em fase de 

obras é a cobertura da área pecuária, 

onde ocorre a comercialização de ani-

mais. O aspecto visual da estrutura tam-

bém será melhorado. Ruas que cortam o 

interior do parque vão ser alargadas de 

três para cinco metros, outras recebe-

rão asfalto e algumas serão incluídas no 

projeto de cobertura.

ALIMENTAÇÃO
O Show Rural Coopavel conta com um 

dos maiores restaurantes em estrutura fí-

sica e em número de refeições diariamente 

servidas no Paraná. Mesmo com capacidade 

para atender até três mil pessoas simultane-

amente, ele ficou pequeno e novas áreas de 

alimentação serão construídas. E ocuparão 

áreas distintas e descentralizadas, tudo para 

facilitar e dar mais agilidade aos visitantes. 

A atual estrutura física do parque, 

com mais de 30 barracões e conjuntos de 

sanitários, passa por manutenção. Tudo 

vai estar pronto para quando fevereiro 

chegar, afirma Rizzardi. O ritmo de tra-

balho é intenso também no setor de ajar-

dinamento, que prepara as mudas que 

darão colorido especial aos canteiros. São 

cerca de 250 mil mudas preparadas por 

uma equipe da própria cooperativa, que 

durante o ano todo se dedica à tarefa de 

deixar a área limpa e organizada.

Os espaços que serão ocupados por mais de 500 expositores, em fevereiro de 2020, 

já estão todos confirmados. E algumas novas empresas serão novidade na edição do 

ano que vem, diz o coordenador geral Rogério Rizzardi. A expectativa é grande também 

para o Show Rural Digital, que em sua primeira edição, em 2019, reuniu 116 empresas 

de tecnologia e inovação.

NOVAS ESTRUTURAS 
PARA BEM RECEPCIONAR

TODOS OS ESPAÇOS JÁ CONFIRMADOS

Além de novas estruturas, as 
antigas já existentes também 
passam por manutenção

PARQUE
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elas estão a criação da Unicoop (Uni-

versidade Coopavel) com a finalidade 

de multiplicar e compartilhar conhe-

cimentos para melhorar a produtivi-

dade, a relação do homem com o meio 

ambiente e também promover avan-

ços na qualidade de vida dos produ-

tores e colaboradores. A cooperativa 

há anos participa do Escola do Cam-

po, parceria que leva informações so-

bre agricultura sustentável a alunos 

de quinta série. 

O Água Viva, desenvolvido há 14 anos, 

protege 12 mil fontes de água com a recupe-

ração de 160 milhões de litros. O projeto da 

Coopavel virou modelo em vários estados 

brasileiros e no exterior. Outra ação de res-

ponsabilidade social que levou a cooperati-

va a conquistar o prêmio da One Agro é o de 

recolha e reciclagem de cem toneladas de 

resíduos anualmente produzidos no Show 

Rural Coopavel, um dos três maiores even-

tos de disseminação de inovações e novas 

tecnologias para o campo no mundo.

O gerente Estivem Pestana conside-

ra que o reconhecimento da Syngenta aos 

programas de responsabilidade social da 

Coopavel dizem muito sobre como a co-

operativa se porta. “Essa é uma prova de 

que estamos no caminho certo, de produ-

zir de olho na sustentabilidade, em opor-

tunidades de emprego e renda e em levar 

qualidade de vida à região alcançada pela 

cooperativa. Todos estamos muito felizes 

com esse prêmio”. De acordo com o CEO 

Erik Fyrwald, o One Agro permite enaltecer 

empresas e cooperativas que fazem a dife-

rença no cenário agro brasileiro e também 

àqueles que marcaram época com suas 

histórias de pioneirismo. 

OS VENCEDORES
Categoria: Responsabilidade Social
Vencedor: Coopavel 

Categoria: Digital
Vencedor: SLC 

Categoria: Inovação
Vencedor: Coopercitrus

Categoria: Gestão de Negócio 
Vencedor: Agrojangada

Categoria: Empreendorismo
Vencedor: Francisco Sergio de Assis 

Categoria: Liderança Feminina
Vencedoras: Margot Schneider, Carine 
Schneider e Caroline Schneider

Anúncio oficial: projetos de responsabilidade social da Coopavel rendem reconhecimento nacional

ONE AGRO

COOPAVEL VIRA REFERÊNCIA
EM RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Coopavel foi uma das sensações 

de concurso que anunciou e entre-

gou prêmios aos vencedores da edi-

ção de 2019 do One Agro, evento de 

grande repercussão realizado pela 

Syngenta, uma das maiores empresas 

do agronegócio no mundo. Centenas 

de pessoas do setor participaram da 

cerimônia, entendida pela Syngenta 

como uma forma de unir líderes para 

um bem comum, um compromisso 

para o futuro e para a prosperidade 

do agronegócio brasileiro.

Realizado no Royal Palm Hall, em 

Campinas, o One Agro contou com a 

presença de diretores mundiais da 

Syngenta, entre eles o presidente Erik 

Fyrwald. Erik entregou ao presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli, e ao geren-

te de Filiais, Daltro Estivem Pestana, 

prêmio na categoria Responsabilida-

de Social. “Esse é um reconhecimen-

to dos mais relevantes, porque evi-

dencia o nosso compromisso com a 

essência do cooperativismo, que é de 

unir, produzir, gerar empregos, opor-

tunidades e qualidade de vida”, diz 

Dilvo.

São inúmeras as ações de respon-

sabilidade social desenvolvidas pela 

Coopavel, que em dezembro chega 

aos seus 49 anos de atividades. Entre 

SYNGENTA ENTREGA EM EVENTO EM CAMPINAS PREMIAÇÃO DE CONCURSO NACIONAL 
QUE RESSALTA O TRABALHO DE EMPRESAS QUE SÃO MODELO NO AGRONEGÓCIO

Diretores da Syngenta e da Coopavel 
durante a entrega da premiação
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A Syngenta é uma empresa líder no 

segmento agrícola que trabalha pela se-

gurança alimentar mundial, permitin-

do que milhões de agricultores façam 

melhor uso dos recursos disponíveis. 

Por meio da ciência e de soluções de 

cultivo inovadoras, 28 mil funcionários 

em mais de 90 países estão trabalhan-

do para transformar a maneira como os 

cultivos são desenvolvidos. Ela está em-

penhada em recuperar terras à beira da 

degradação, promover a biodiversidade 

e revitalizar comunidades rurais. 

SOBRE A SYNGENTA

enxergamos o negócio de forma profis-

sional como empreendedores e empre-

sários agrícolas, de todas as dimensões 

(pequenos, médios e grandes). Conti-

nuaremos trabalhando juntos, contri-

buindo para o crescimento do Brasil. 

- Apoiamos a aprovação das refor-

mas estruturantes (previdência, tri-

butária, transporte, trabalho, entre 

outros) fundamentais para o retorno 

da confiança, dos investimentos e a 

redução do desemprego. - Apoiamos 

também as reformas microeconômi-

cas que facilitem o ambiente de negó-

cios, arejando e estimulando o setor 

privado.

- Continuaremos trabalhando para 

expandir a produção brasileira de for-

ma sustentável, extraindo mais valor 

das imensas áreas hoje utilizadas de 

forma incompleta para, assim, abas-

tecer com alimentos de alta qualidade 

e preço competitivo a população de 

todo o mundo, bem como com etanol, 

biodiesel, bioeletricidade e outros. 

- Extrairemos da ciência e da tecno-

logia seu melhor, buscando na agricul-

tura de precisão e na genética de ponta 

soluções efetivas para a preservação 

ambiental e a produção sustentável. 

Para isso, precisaremos, cada vez mais, 

fortalecer nosso sistema de pesquisa e 

inovação, tanto público como privado.

- Por meio de uma comunicação 

transparente e efetiva, construiremos 

uma nova narrativa para o agronegó-

cio, mostrando à população que tra-

zemos soluções, não geramos proble-

mas.

- Buscaremos fortalecer a econo-

mia circular, com interligação das 

cadeias produtivas (subprodutos de 

uma como insumo de outra) e a inte-

gração de lavoura, pecuária e floresta.

ONE AGRO

Durante a abertura do One Agro, a minis-

tra da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to, Tereza Cristina, destacou a importância 

do agronegócio para a economia brasileira, 

afirmando que o País é uma potência mun-

dial e que “a sustentabilidade pode andar 

com a produtividade”.

“O agronegócio produziu, nos últimos 

40 anos, quando o Brasil era mero impor-

tador de alimentos, 346% mais com apenas 

33% de aumento da sua área. Isso é produzir 

de maneira eficiente e inovadora”, destacou 

a ministra Tereza Cristina. 

A imagem distorcida e equivocada de 

que o “Brasil entrega produtos de má quali-

dade, como se isso fosse verdade” não deve 

ser tolerada, afirmou a ministra, ao parabe-

nizar a realização do One Agro. O Ministério 

da Agricultura é parceiro nessa cruzada de 

melhorar a imagem do agronegócio perante 

a sociedade brasileira e o mundo”.

O One Agro é considerado o maior 

evento do agronegócio no Brasil. Entre os 

presentes, estiveram produtores, distribui-

dores, autoridades, pesquisadores e outros 

integrantes da cadeia de valor, que juntos 

representam 40% do PIB agrícola brasileiro 

e um terço de toda a área plantada no País. 

Entre os temas debatidos no evento estive-

ram sustentabilidade na agricultura, uso de 

novas tecnologias e novas formas de finan-

ciamento.

A seguir, alguns pontos de carta-com-

promisso apresentada durante o evento 

com a presença de líderes dos mais diversos 

segmentos do agronegócio:

Nós, líderes do agronegócio – repre-

sentantes de empresas privadas, pú-

blicas, de pesquisa e extensão, de uni-

versidades, de associações, sindicatos, 

cooperativas, distribuidores, revendas, 

entre outras organizações – escolhemos 

o Brasil que dá certo. 

- Respeitamos e valorizamos nossa 

história e tudo o que fizemos até aqui, 

mas estamos em um novo momento: 

SUSTENTABILIDADE E PRODUTIVIDADE

COMPROMISSO ONE AGRO 2019

A ministra Tereza Cristina durante o One Agro 2019
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de soja, os pré-emergentes se tornam 

imprescindíveis para controle do 

banco de sementes do solo proporcio-

nando um longo período de controle 

residual. Os herbicidas disponíveis 

utilizados para essa finalidade são: 

diclosulan, imazetapir +flumioxazi-

na, diuron+sulfentrazone. Já em áreas 

com plantas estabelecidas, o melhor 

controle é em aplicação de produtos 

específicos de contato e até mesmo 

em aplicações sequênciais. 

Os ativos mais utilizados para 

esse fim são: saflufenacil, paraquat+-

diuron, glufosinato, triclopir, carfen-

trazone, diquat, dicamba, pensando 

sempre em rotação de herbicidas 

para quebrar a pressão de seleção de 

biotipos resistentes, além da rotação 

de cultura e cobertura de solo evitan-

do deixar áreas em pousio. O controle 

químico aliado à cobertura de solo di-

ficulta a germinação dessa planta da-

ninha, já que a Buva necessita de luz 

para germinar - planta “fotoblástica 

positiva”.    

Para a utilização de herbicidas é 

importante salientar a tecnologia de 

aplicação, respeitando sempre as boas 

práticas para a melhor performan-

ce, umidade relativa do ar superior a 

55%, para adequada absorção pela fo-

lha. Deve-se evitar aplicações em altas 

temperaturas, que leva a uma evapo-

ração rápida do produto, e não aplicar 

com vento. A deriva ocasiona o deslo-

camento do produto para um local não 

alvo, podendo até contaminar áreas vi-

zinhas, ajustar volume de calda, pres-

são e bicos adequados para desseca-

ção, maquinário em boas condições de 

manutenção

Cada produto tem a sua recomen-

dação específica de uso, quanto ao in-

tervalo de segurança, limitações de uso 

e doses de aplicação, seguindo testes e 

repetições de campo. Assim é sempre 

muito importante consultar o profis-

sional da Coopavel especializado para 

a melhor tomada de decisão e seguir 

atentamente as orientações do Recei-

tuário Agronômico.

MILHO SAFRINHA

LUCAS SENKO 
FERREIRA

Engenheiro
Agrônomo

MAYCON C. 
CASAGRANDE

Engenheiro
Agrônomo

A cada ano os sojicultores enfren-

tam mais dificuldades para o controle 

de plantas daninhas, entre elas a Buva 

(Conyza bonariensis, C. canadenses, C. 

sumatrensis). Ela é uma das principais 

invasoras que comprometem o rendi-

mento produtivo da cultura da soja de 

forma silenciosa e de alta propagação. 

Com início da tecnologia RoundUp Re-

ady nas cultivares de soja o manejo era 

fácil, porém com o uso repetido do mes-

mo ingrediente ativo ocorreu a seleção 

natural de plantas resistentes da mes-

ma espécie. 

Herbicidas como o 2,4-D, clorimu-

ron, glifosato e paraquat já estão tendo 

dificuldade para controle, ou até mes-

mo sem nenhuma ação sobre a planta 

daninha. Com essa dificuldade de ma-

nejo, o produtor rural está começando a 

utilizar outras formas de controle e en-

tre elas o uso de pré-emergentes ganha 

espaço no cenário do manejo de Buva 

em pós-colheita do milho safrinha.

A disseminação da Buva é extre-

mamente agressiva. Uma planta pode 

gerar mais de 200 mil sementes, que é 

facilmente disseminada pelo vento por 

suas características físicas, podendo se 

deslocar a uma distância de até 65 km. 

Uma planta/m2 pode comprometer 

a produtividade em até 12% a 14%, por 

mato-competição, levando assim uma 

fatia expressiva do lucro. O ponto ideal 

de controle para herbicidas de conta-

to seria de 6 a 8 folhas completamente 

desenvolvidas, evitando deixar passar 

de 10 cm, limite ideal para um contro-

le eficiente. Quanto maior a altura das 

plantas de Buva no momento da aplica-

ção dos herbicidas, menor é a eficácia 

de controle.

Entre as ferramentas de controle 

da Buva para dessecação pré-plantio 

O MANEJO DE BUVA 
APÓS A COLHEITA

FONTE: EMBRAPA

TRATAMENTO PERDAS (SC/HA)PRODUTIVIDADE (KG/HA)

Testemunha

3 plantas/m ²

6 plantas/m ²

12 plantas/m ²

21 plantas/m ²

28 plantas/m ²

3.140

2.890

2.410

2.300

1.750

1.610

4

12

14

23

25
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OLERICULTURA
Uma das novidades apresentadas 

pelo Instituto Emater foi a exposição 

de enxertia de tomate e pimentão. Esse 

procedimento faz com que seja possível 

produzir um determinado tomate ou 

pimentão, que por natureza é sensível 

a doenças do solo, utilizando um tron-

co de uma planta mais rústica imune 

a essas doenças. Outras novidades 

foram espécies de mini-tomates do 

tipo grape, tomates exóticos, toma-

tes cimarrón e pietra que são inéditos 

na região, adubos para horticultura 

hidropônica ou semi-hidropônica e 

variedades de alfaces do grupo das 

roxas e verdes.

equipamentos especiais, permitiu visi-

tas a uma Unidade Produtora de Leitões 

onde não é possível entrar.

A Neopigg Experience foi apresentada 

pela multinacional Cargill, norte-ameri-

cana de Minnesota que atua também com 

nutrição animal. Com o uso de óculos de 

realidade virtual muitos visitantes pude-

ram conhecer por dentro uma unidade 

onde a biosseguridade é extrema.

A tecnologia permite uma experiên-

cia emersiva com vídeos de 360 graus. A 

atração caiu no gosto de suinocultores, 

que puderam entender melhor o funcio-

namento da UPL e os rigores observados 

para mantê-la livre de doenças zootécni-

cas. A estrutura visitada foi a Unidade de 

Produção de Leitões 2 da Coopavel. 

NOTAS

O Programa Oeste em Desenvolvi-

mento conta com um sistema regional 

que debate e aprofunda questões liga-

das à inovação. Membros do SRI, como 

o mecanismo é conhecido, estiveram 

reunidos no Show Rural Coopavel para 

analisar trabalhos realizados no ano 

passado e para alinhar ações para 2019. 

As ações do ecossistema de inovação 

tiveram como contribuições duas apre-

sentações feitas pelo diretor-técnico do 

Sebrae, Júlio César Agostine, e pelo in-

tegrante da diretoria da Fundação Par-

que Tecnológico de Itaipu, Juan Carlos 

Sotuyo. 

A inovação é uma pauta perma-

nente do POD, Sebrae e FPTI, por isso 

essa sinergia é tão importante, con-

forme Sotuyo. O Programa Oeste em 

Desenvolvimento foi criado há cerca 

de três anos para refletir o presente e 

o futuro da região. Ele é formado pe-

las principais entidades empresariais 

do Oeste do Paraná, entre elas Itai-

pu, Sebrae, Amop e Caciopar, e conta 

com participação de cooperativas e 

instituições de ensino e pesquisas. O 

POD une forças pelo desenvolvimento 

regional, diz o presidente Danilo Ven-

druscolo.

TOUR VIRTUAL
Recursos da tecnologia permitem co-

nhecer estruturas de alta segurança sem 

causar qualquer risco ou impacto. É o que 

visitantes do Show Rural Coopavel pude-

ram conhecer em uma área destinada à 

suinocultura. O tour virtual, com uso de 

SISTEMA REGIONAL 
DE INOVAÇÃO
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A Empresa Brasileira de Pesqui-

sa Agropecuária acaba de lançar a 

inovadora Tecnologia Block, uma li-

nha de cultivares de soja que auxilia 

o sojicultor no manejo integrado de 

um dos seus principais inimigos, o 

complexo de percevejos. “Os perce-

vejos são atualmente uma das pra-

gas mais importantes para a cultura 

da soja, porque interferem na pro-

dutividade e na qualidade dos grãos 

e das sementes”, avalia o chefe-geral 

da Embrapa Soja José Renato Bouças 

Farias. “Por isso, estamos empenha-

dos no desenvolvimento de cultiva-

res de soja com essa tecnologia para 

auxiliar os produtores que enfren-

tam dificuldades no campo para ma-

nejar essa praga”, avalia.

O pesquisador Carlos Arrabal 

Arias, líder do programa de melho-

ramento genético de soja da Embra-

pa, e responsável pelo desenvolvi-

mento de genótipos resistentes a 

insetos diz que a Tecnologia Block 

amplia a proteção da lavoura ao 

ataque dessa praga que suga as 

vagens e os grãos de soja.  “As cul-

tivares com a genética Block têm 

maior tolerância aos percevejos, 

o que minimiza a ação destrutiva 

da praga. Porém, a tecnologia não 

dispensa o uso de inseticidas, mas 

permite uma melhor convivência 

com os insetos no campo”, enfatiza 

Arias.

TECNOLOGIA NO MERCADO

Conforme o pesquisador, o uso 

de cultivares tolerantes aos perce-

vejos permite melhor convivência 

com os insetos no campo, transfor-

mando-se em uma ferramenta im-

portante no Manejo Integrado de 

Pragas. A primeira cultivar de soja 

com a tecnologia Block é a BRS 

1003IPRO, que foi desenvolvida 

pela Embrapa Soja com a Funda-

ção Meridional de Apoio à Pesqui-

sa. A BRS 1003IPRO é uma cultivar 

de soja do grupo de maturidade 

6.3 (macrorregiões 1 e 2) e 7.0 (ma-

crorregião 3), indicada para os 

seguintes estados: Paraná, Santa 

Catarina, São Paulo, Mato Grosso 

do Sul, Goiás e Minas Gerais. “Essa 

cultivar apresenta ampla adapta-

ção, excelente potencial produtivo, 

estabilidade de produção e mode-

rada resistência ao nematoide de 

galha Meloidogyne javanica, além 

de resistência às principais doen-

ças da soja como o cancro da haste, 

mancha olho-de-rã e podridão ra-

dicular de fitóftora”, ressalta Arias.

A Embrapa e a Fundação Meri-

dional vão lançar na safra 2019/20 

uma nova cultivar, desenvolvida via 

melhoramento genético tradicional, 

e que amplia as opções de cultivares 

tolerantes a percevejo no mercado.  A 

busca por cultivares de soja com maior 

tolerância ao ataque de insetos suga-

dores foi intensificada em 2016, quan-

do foram avaliadas no campo experi-

mental da Embrapa, em Londrina, 30 

linhagens convencionais e 20 com a 

tecnologia RR e Intacta. O trabalho de 

pesquisa envolveu especialmente as 

equipes que atuam com melhoramen-

to genético e entomologia. 

O pesquisador Carlos Arrabal 

Arias relata que enquanto o nível de 

ação definido pela pesquisa atualmen-

te é de dois percevejos por pano de ba-

tida, a nova cultivar consegue suportar, 

pelo menos, o dobro de percevejos sem 

afetar a sua produtividade. “Algumas 

plantas, mesmo na presença de alta 

TECNOLOGIA BLOCK 
CONTRA O PERCEVEJO

NOVA CULTIVAR

PERCEVEJO MARROM

população de percevejos, mantiveram a pro-

dutividade alta, enquanto que as cultivares 

suscetíveis ao ataque de percevejos apresen-

taram perdas importantes”, revela. 

Na Embrapa, as melhores plantas pro-

venientes de cruzamentos genéticos espe-

cíficos para resistência a percevejos foram 

testadas em gaiolas fechadas, instaladas 

no campo experimental. Nessa condição, 

o objetivo foi avaliar o dano causado por 

densidades de 0, 4, 8, 16 percevejos por 

metro quadrado. “Esses ensaios também 

comprovaram os resultados obtidos ante-

riormente”, diz a pesquisadora Clara Bea-

triz Hoffmann Campo. 

“A vantagem dessa tolerância é que 

o produtor pode aguardar mais tempo 

para realizar a pulverização com inse-

ticidas, o que além de reduzir custos 

ainda mantém a presença dos agentes 

de controle biológico no campo, favore-

cendo o controle natural da praga, pela 

integração de táticas do Manejo Inte-

grado de Pragas, como o controle bioló-

gico e a tolerância da soja aos perceve-

jos”, explica a pesquisadora.

O principal problema dos percevejos é o 

seu ataque direto ao grão e às vagens da soja, 

diferentemente das lagartas, por exemplo, 

que atacam as folhas. “Por isso, existe poten-

cial de perda em produtividade e também 

em qualidade de produtos que serão gera-

dos como o óleo e a ração animal”, explica 

o pesquisador Samuel Roggia, da Embrapa 

Soja. No caso dos produtores de sementes, 

o problema é ainda maior, porque o ataque 

de percevejos afeta o vigor da semente, o que 

impactará no estabelecimento adequado da 

futura lavoura.

Em particular, o controle do percevejo-

-marrom (Euschistus heros) tem sido feito 

principalmente com a utilização de produ-

tos químicos e há vários casos de população 

da praga que apresentam elevada tolerância 

a alguns inseticidas. “São populações em 

que os inseticidas não conseguem controlar 

tão bem”, diz Roggia.  

Comparativamente com outras pra-

gas, o percevejo-marrom ainda não tem 

disponíveis outras ferramentas como 

a biotecnologia e o controle biológico 

aplicado. Quando os percevejos se tor-

nam resistentes a produtos químicos, 

o risco de perda é grande. “Por isso, é 

importante termos cultivares toleran-

tes a essa praga como ferramenta para 

ser utilizada no manejo integrado dessa 

praga”, afirma Roggia.

SOJA
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DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS DO SEMESTRE - DATA 30/06/2019 
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 DE 2019 (R$) VALORES  DE 2018 (R$)

10.00.0.0 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA         16.011.080,63            15.202.365,54     

               10.10.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO        13.747.744,77            13.321.788,42    

               10.50.0.0 RESULTADO OPER. C/TIT. MOBILIÁRIOS         2.263.335,86        1.880.577,12   

15.00.0.0 DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA        -21.167.675,51       -5.532.762,14   

               15.10.0.0 OPER. DE CAPTAÇÃO NO MERCADO         -2.346.005,60        -2.229.459,20

               PROV.CARTEIRA DE CRÉDITO     -18.821.669,91          -3.303.302,94   

20.00.0.0 RESULTADO BRUTO DA INTERMED. FINANCEIRA       -5.156.594,88          9.669.603,40  

50.00.0.0 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS        -2.954.439,20          -3.836.834,63    

                50.10.0.0 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         332.432,23             253.910,23     

                50.20.0.0 DESPESAS DE PESSOAL          -2.168.151,40      -1.977.179,87

                50.30.0.0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS        -2.759.562,42            -2.649.150,01    

                50.40.0.0 DESPESAS TRIBUTÁRIAS      3.593.978,70        -9.253,11  

                50.50.0.0 OUTRAS RECEITAS       -8.728,83            1.923.073,86     

                50.90.0.0 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS         3.320.251,74      -1.378.235,73 

60.00.0.0 RESULTADO OPERACIONAL           -1.670.680,52         5.832.768,77    

             

 75.00.0.0 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ O LUCRO    -8.111.034,08           5.832.768,77  

                                  

   

90.00.0.0 SOBRAS/PERDAS 1º SEMESTRE      -8.111.034,08     5.832.768,77  

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

RELATÓRIO DE BALANÇO PATRIMONIAL - DATA 30/06/2019 
Cooperativa de Crédito Rural Coopavel - CrediCoopavel

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

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO 30/06/2019   30/06/2018 CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO 30/06/2019 30/06/2018

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A 
LONGO PRAZO  184.557.628,44      192.182.606.99 4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   121.606.032,12   122.440.543,26

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE 6.455.922,64     4.522.141,11 4.1.0.00.0    DEPÓSITOS   112.442.155,94   101.078.597,73

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE 
LIQUIDEZ         10,289,208.83 411 - Depósitos a Vista   17.165.795,69   21.224.061,95

122 - Aplic. Depositos Interfinanc.   10.289.208,83 414 - Depósitos a Prazo   95.276.360,25   79.854.535,78

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 62.865.953,61         48.546.700,75 4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS   1.389.693,18   12.626.520,24

131 - Carteira Própria  62.865.953,61     48.546.700,75 451 - Repasses Interfinanceiros   1.389.693,18   12.626.520,24

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 113.831.924,72         126.277.387,86 4.1.6.00.0 RELAÇÕES 
INTERDEPENDÊNCIAS   240,653.95   777.315,95

161 - Operações de Crédito Setor Privado 146.783.110,57    137.945.230,86 468 - Recursos em Trânsito de Terceiros 240,653.95   777.315,95

169 - Operações de Crédito em Liquidação -32.951.185,85   -11.667.842,36 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES   7.533.529,05   7.958.109,34

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS   444.471,25   625.260,42 491 - Adicional de Proagro   67.829,39

180 - Diversos        444.471,25        625.260,42  493 - Sociais e Estatutárias   3.593.978,70   2.985.146,94

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS    959.356,22        1.921.908,02  494 - Fiscais e Previdenciárias   243.212,68   1.636.273,05

194 - Outros Valores e Bens   959.356,22     1.921.908,02  503 - Diversas   3.628.508,28   3.336.689,35

1.1.0.00.0 PERMANENTE  170.124,33     191.652,57 6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   63.121.720,65   69.933.716,30

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO       170.124,33    191.652,57  611 - Capital Social   28.337.109,00   25.997.213,00

 324 - Outras Imobilizações de Uso 601.949,78   541.220,21 611 - (-) Capital a realizar   -400.00   -14.100,00

329 - (Depreciações Acumuladas)          - 431.825,45  -349.567,64  615 - Fundo de Reserva   42.896.045,73   38.117.834,53

                         616- Sobras ou Perdas Acumuladas   -8.111.034,08     5.832.768,77 

TOTAL DO ATIVO 184.727.752,77  192.374.259,56  TOTAL DO PASSIVO  184.727.752,77   192,374,259.56    

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

CREDICOOPAVEL
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30/06/2019 
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       184.557.628,44    4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO        121.606.032,12   

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE        6.455.922,64   4.1.0.00.0    DEPÓSITOS       112.442.155,94  

                110 - Disponibilidade     6.455.922,64                  411 - Depósitos a Vista        17.165.795,69   

1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ                        414 - Depósitos a Prazo       95.276.360,25  

                122 - Aplic. Depositos Interfinanc.     4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS       240.653,95   

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS        62.865.953,61                   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros   240.653,95 

                131 - Carteira Própria     62.865.953,61  4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS      1.389.693,18    

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO       113.831.924,72                    468 - Banco do Brasil       747.988,82   

                161 - Operações de Crédito Setor Privado        146.783.110,57                    472 - Outras Instituições       641.704,36   

                169 - Operações de Crédito em Liquidação   -32.951.185,85 4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES        7.533.529,05   

1.1.8.00.0  OUTROS CRÉDITOS         444.471,25                    491 - Adicional de Proagro      67.829,39   

                180 - Diversos     444.471,25                  493 - Sociais e Estatutárias      3.593.978,70  

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS         959.356,22                    494 - Fiscais e Previdenciárias      243.212,68  

                194 - Outros Valores e Bens  959.356,22                 503 - Diversas       3.628.508,28   

1.1.0.00.0 PERMANENTE       170.124,33   6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO         71.232.754,73 

        1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO    170.124,33                 611 - Capital Social        28.337.109,00   

                         324 - Outras Imobilizações de Uso         601.949,78                 611 - (-) Capital a realizar     -400.00

                         329 - (Depreciações Acumuladas)   - 431.825,45                 615 - Fundo de Reserva       42.896.045,73  

                   

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO        -8.111.034,08   

         7.1.0.00.0 Receitas Operacionais         19.663.764,60    

         8.1.0.00.0 Despesas Operacionais       -27.774.798,68

TOTAL DO ATIVO     184.727.752,77  TOTAL DO PASSIVO      184.727.752,77   

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, 30 de Junho 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

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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feita por muitos.
Somos uma empresa

Somos muitos,
movidos pelo desao 
de criar simplicidade 

na agricultura.


