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Catorze entidades preparam aquela que será uma 
das atrações do 32º Show Rural Coopavel. As 
novidades da Vitrine Tecnológica da Agroecologia 
vão ser apresentadas em uma área de 4,4 mil metros 
quadrados. Entre as novidades estarão a venda de 
produtos orgânicos, bioconstruções e horta com 65 
espécies de hortaliças
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MANEJO
EFICIENTE

Controle as doenças na lavoura 
de Soja e atinja altas produtividades.
Com o Manejo Eficiente de doenças e fungicidas de alta performance,
sua lavoura fica protegida contra doenças e sua soja produz mais.

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

DOENÇAS

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses 
recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os restos 
de produtos. Incluir outros métodos de controle do programa  
do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis  
e apropriados. MAPA: Ativum® nº 11216, Orkestra® SC nº 08813, 
Spot® SC nº 0516, Status® nº 6210 e Versatilis® nº 001188593. 

Ativum®

• Excelente performance no controle da ferrugem-asiática
 e manchas foliares, com amplo espectro de controle  

(oídio, mancha-alvo e DFCs).
• Eficiente em várias fases da cultura.
• Importante ferramenta para o manejo de resistência.

Spot® SC 

• Controle eficiente de mofo-branco  
(Sclerotinia sclerotiorum).

• Redução de número de escleródios do patógeno.
• Manutenção do potencial produtivo da cultura.

Orkestra® SC

• Excelentes resultados na primeira aplicação.
• Amplo espectro de controle de doenças:
 ferrugem-asiática, mancha-alvo, antracnose, oídio e mela.
• Excelente sanidade do baixeiro.

Status® 

• Fungicida protetor de ação multissítio com foco 
 no manejo de resistência de doenças na soja.
• Sua ação multissítio bloqueia várias fases de
 desenvolvimento do fungo.
• Excelente cobertura foliar.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagrobasf.com.br

Versatilis® 

• Efetivo no controle de ferrugem.
• Ferramenta essencial para o manejo de resistência.
• Flexibilidade de aplicação em diferentes fases da cultura.
• Fácil aplicação.
• Efetivo no controle de oídio.

Kit Versatilis® Plus

• Kit composto por 5 L de Versatilis® e 10 L  
de Status®, pronto para aplicação.

• O manejo eficiente de doenças, com comodidade  
e praticidade para o agricultor.

• Ferramenta essencial para o manejo  
de resistência dos fungos.

AF_65.150.159.623_Soja Manejo_Plantas_Doenças Rev.Coopavel_21x27.5.indd   1 13/08/19   13:30
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O SHOW NÃO PARA

2020

Oeste precisa trilhar um novo
caminho em direção à prosperidade

Paraná sem Aftosa marca nova
era para o agronegócio estadual

Cooperação e integração 
para a agroecologia

Um lugar onde todos aprendem

Reinvente sua vida 
no campo
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O desenvolvimento do agrone-

gócio do Paraná foi responsável 

por alavancar a economia do Esta-

do. Isso tem tudo a ver com a fer-

tilidade das terras e o bom clima, 

que possibilitam realizar de duas 

a três safras agrícolas por ano. Mas 

só isso não seria suficiente se não 

tivéssemos usado tecnologias de 

última geração e, evidente, o traba-

lho, a coragem e a determinação do 

produtor rural.

Os líderes do setor e os técnicos 

trabalharam muito para aumentar 

o controle sanitário no Paraná. No 

dia 1º de novembro de 2019 grandes 

autoridades políticas e do agrone-

gócio, e o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, lidera-

dos pelo governador Carlos Rober-

to Massa Júnior e pela ministra da 

Agricultura Tereza Cristina Corrêa 

da Costa Dias, assinaram acordo 

para valorizar a produção pecuária 

com o fim da vacinação contra a fe-

bre aftosa, com ganhos econômicos 

de R$ 1,5 bilhão por ano. 

Mas precisamos enxergar que o 

fim da vacinação é o início de uma 

caminhada voltada para o futuro, 

e todos os produtores rurais têm 

enorme responsabilidade com a 

sanidade dos animais e o gesto do 

fim da vacinação da febre aftosa 

precisa da participação de toda a 

sociedade com início de um novo 

processo desafiador e modelo de 

responsabilidade. Antes, a obri-

gação dos produtores rurais era a 

vacinação. Agora todos têm a res-

ponsabilidade de gerenciamento 

da propriedade e dos rebanhos, ao 

mesmo tempo que as autoridades 

do Estado e do Mapa são encarre-

gadas de arranjar toda a documen-

tação e seu trâmite para reconheci-

mento internacional. 

Para termos os ganhos econô-

micos, precisamos fazer um plano 

estratégico multifuncional, com 

novas responsabilidades muito 

maiores e com uma visão de lon-

go prazo para sustentabilidade do 

status de livre de aftosa sem vaci-

nação. Isso significa eliminar todos 

os riscos da doença e, para tanto, 

tomar providências de controle nas 

propriedades rurais e nas agroin-

dústrias. 

Líderes e produtores rurais, a 

partir desse momento, não podem 

falhar e precisam de gerenciamen-

to em tempo integral. De agora até 

o ano de 2021, o Estado precisa 

ajustar-se ao cumprimento de nor-

mas estabelecidas pela OIE, a Orga-

nização Mundial da Saúde Animal. 

E então, a partir de 2022 sermos 

oficialmente reconhecidos como 

Estado Livre de Aftosa Sem Vaci-

nação.

O Paraná evoluiu, mas todas as 

pessoas precisam entender que o 

sucesso está longe. Precisamos de 

muito trabalho e controles perma-

nentes. Pois o risco da febre aftosa 

é iminente em estados brasileiros e 

países da América do Sul que não 

têm a expertise e cuidados iguais 

ao do estado do Paraná. A medida 

do governo do Estado foi uma deci-

são corajosa e arrojada que contra-

riou muitos produtores rurais que 

sempre viveram acomodados com 

a vacinação.

Mas a eficiência da medida está 

com a sociedade, que deve garantir 

a sanidade de todos os rebanhos e 

o esforço da eliminação da vacina é 

o início de uma grande caminhada. 

Todos devem comportar-se como 

se estivessem dirigindo um veículo 

em alta velocidade em uma estrada 

de terra e com chuva, onde o míni-

mo de descuido leva ao desastre e a 

perdas irreparáveis.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

FEBRE AFTOSA, 
RESPONSABILIDADE DE 
TODOS OS PARANAENSES

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Dono de uma memória privilegiada 

e um apaixonado por números e estatís-

ticas, Dilvo Grolli domina como poucos a 

arte de decifrar e de interpretar cenários. 

O ofício de se debruçar sobre uma infini-

dade de dados é uma rotina constante na 

atuação do presidente da Coopavel, que 

acaba de compor uma nova e detalhada 

apresentação sobre a realidade mundial e 

brasileira do agronegócio. Os dados foram 

apresentados dias atrás a diretores e filia-

dos da Areac, a Associação Regional dos 

Engenheiros Agrônomos de Cascavel.

A economia mundial movimenta o 

equivalente a US$ 80 trilhões por ano – 

R$ 320 trilhões considerando o dólar a 

quatro reais. Os Estados Unidos seguem 

na liderança como grande potência glo-

bal, respondendo por 24,4% desse enorme 

bolo de dinheiro, ou US$ 19,3 trilhões. A 

China é responsável por 15,4% dessa espé-

cie de PIB mundial, ou a US$ 12,4 trilhões. 

Em seguida aparece o Japão, com US$ 4,87 

trilhões (6,13%), a Alemanha com US$ 3,68 

trilhões (4,63%) e a Índia com respeitáveis 

US$ 2,6 trilhões (3,27%). O Brasil, por sua 

vez, soma US$ 2 trilhões, ou 2,59% de to-

das as riquezas produzidas pelo mundo.

Fatia considerável do PIB brasilei-

ro, como citou Dilvo, vem da produção 

agropecuária. De 2015 a 2020, a produção 

brasileira de grãos cresceu 32%, enquan-

to que o Produto Interno Bruto do País 

avançou, no mesmo período, apenas 5,2%. 

A produção de grãos na safra 2016/2017 

foi de 186,6 milhões de toneladas e saltou 

para 245,8 milhões de toneladas na atual. 

A soja é a cultura com maior resultado, 

com 120,3 milhões de toneladas, seguida 

pela do milho com 98,3 milhões. Um dos 

dados mais impressionantes está no cres-

cimento da produtividade brasileira, que 

subiu 325% nos últimos 29 anos, surpre-

endentes 5,1% ao ano. Por sua vez, a área 

plantada no período avançou 69%.

PREDOMINÂNCIA

Dilvo apresentou informações que 

mostram a força da produção nas regiões 

Centro-Oeste e Sul do Brasil que, juntas, 

respondem por 78,3% de todos os grãos 

produzidos no País. O Centro-Oeste lidera 

com 45,8%, enquanto no Sul são colhidos 

32,5%. O Sudeste aparece em terceiro lu-

gar com 9,5%, o Nordeste com 8% e o Nor-

te com 4,2%. A previsão é que a produção 

nacional alcance 300 milhões de tonela-

das em 2025. A expansão se deve às novas 

tecnologias e à sua rápida introdução no 

campo, com ganhos consistentes de pro-

dutividade. E ainda há muito o que cres-

cer, como exemplificou o presidente da 

Coopavel.

A produtividade média de soja no Bra-

sil, na safra 2018/2019, foi de 3.208 quilos 

por hectare. No Paraná, foi de 2.989 e no 

Show Rural Coopavel há cultivares que 

já alcançam 6.345 quilos por hectare. No 

milho, os números são igualmente im-

BRASIL / MUNDO

PRESENTE E FUTURO 
DO AGRONEGÓCIO

pressionantes. A média nacional é de 

5.730 quilos por hectare, no Oeste do 

Paraná é de 11 mil e no Show Rural 

há híbridos que atingem a marca de 

até 18.302 quilos por hectare. 

O presidente da Coopavel tam-

bém apresentou informações so-

bre a oferta mundial das princi-

pais commodities, referente à safra 

2019/2020. A produção mundial de 

soja chegou a 338,9 milhões de tone-

ladas e o consumo a 354,3 milhões. O 

estoque atual é de 109,8 milhões. O 

Brasil é o maior produtor, com 120 

milhões de toneladas, dessas 75 mi-

lhões foram destinadas à exporta-

ção. Em seguida aparecem Estados 

Unidos com 96,6 milhões, Argentina 

com 53 milhões, China com 17 mi-

lhões e Paraguai com 10,2 milhões de 

toneladas.

MILHO

A produção mundial de milho 

na safra 2019/2020 ultrapassou a 

marca de 1,104 bilhão de toneladas. 

E o consumo foi ainda maior, de 

1,125 bilhão, com estoque final na 

casa de 302,5 milhões de toneladas. 

Os Estados Unidos seguem como 

os maiores produtores do grão, al-

cançando 350,5 milhões de tonela-

das. A China produziu 254 milhões, 

o Brasil 98,3 milhões e a Ucrânia 

36,5 milhões. O Brasil consumiu 

65 milhões e destinou 35 milhões 

ao mercado externo. Para pro-

dução de etanol, o País dedicou 4 

milhões, enquanto que os Estados 

Unidos empregaram 136,5 milhões 

de toneladas de milho na produção 

de combustíveis.

TRIGO

A palestra aos agrônomos permi-

tiu a Dilvo falar também sobre o tri-

go, que no Brasil tem produtividade 

média de 2.725 quilos por hectare e 

no Paraná e no Oeste de 2.708 qui-

los/hectare. O consumo brasileiro 

do cereal chega a 12,5 milhões, con-

tra produção nacional que alcançou 

na safra atual 5,3 milhões de tonela-

das. A produção do grão no mundo é 

de 765,5 milhões de toneladas, com 

consumo de 758,1 milhões e estoque 

na casa de 277,6 milhões. Os grandes 

produtores são União Europeia com 

152 milhões, China com 132 milhões, 

Índia com 102 milhões, Rússia com 

72,5 milhões, Estados Unidos com 

53,4 milhões e Canadá com 33 mi-

lhões de toneladas.

SUPERÁVIT NA 
BALANÇA COMERCIAL

O agronegócio segue como um 

grande diferencial para o saldo da 

balança comercial brasileira. De ja-

neiro a setembro deste ano, o agro 

movimentou US$ 64,5 bilhões em 

exportação, enquanto que as impor-

tações somaram US$ 9,23 bilhões. O 

superávit apenas do setor é de US$ 

55,3 bilhões, enquanto que o saldo to-

tal da balança no período soma US$ 

31,7 bilhões.

O MERCADO DE CARNES

O atual cenário das principais 

proteínas que contribuem para criar 

oportunidades, gerar divisas e im-

pulsionar o saldo da balança comer-

cial brasileira também foi detalhado 

pelo presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, no recente encontro com en-

genheiros agrônomos na Areac.

O presidente começou falando 

da área de frangos, com 65,5% da pro-

dução nacional concentrada nos es-

tados do Sul. O Paraná responde por 

35,5%, Santa Catarina por 16% e Rio 

Grande do Sul por 14%. A produção 

de milho na região Sul, base da dieta 

da aves, é de 25%. Em 2012, o Brasil 

produziu 12,6 milhões de toneladas 

de frango e exportou 3,9 milhões; em 

2019 serão 13,5 milhões produzidas e 

4,4 milhões de toneladas enviadas a 

Dilvo Grolli apresentou números atuais 
e detalhados da realidade do setor
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outros mercados.

O Sul também responde por 65% 

da produção nacional de suínos, com 

liderança de Santa Catarina com 

26%, do Paraná com 20% e do Rio 

Grande do Sul com 19%. A produção 

em 2015 foi de 3,64 milhões de tone-

ladas com 555 mil exportadas. Já em 

2019 serão produzidas 4 milhões de 

toneladas com 900 mil exportadas. 

Com 190 milhões de cabeças, o reba-

nho bovino está estável nos últimos 

cinco anos. O consumo chega a 8,2 

milhões de toneladas e 2 milhões são 

destinados a outros países consumi-

dores. 

CONVERSÃO

O custo da conversão alimentar 

foi detalhado por Dilvo Grolli duran-

te a apresentação. O quilo do frango 

vivo no Paraná é de R$ 2,60 e a con-

versão alimentar é de 1,75 quilo de 

ração para cada quilo de frango. Já 

o quilo do suíno vivo no Estado é de 

R$ 3,65. Para cada quilo de carne são 

necessários 2,4 quilos de ração. O bo-

vino criado a pasto precisa de R$ 7 

para produzir um quilo de carne, e o 

valor sobe para R$ 9 àqueles termi-

nados em sistema de confinamento. 

BRASIL / MUNDO

Para produzir um quilo de carne, frango 
precisa ingerir 1,75 quilo de ração

AS COOPERATIVAS E O 
AGRONEGÓCIO NO PARANÁ

Com dois milhões de filiados e 

R$ 90 bilhões gerados em riquezas 

apenas nos seis primeiros meses 

de 2019, o sistema cooperativista 

exerce grande influência sobre a 

economia do Paraná, disse o pre-

sidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

durante palestra a agrônomos na 

Areac.

As cooperativas agroindus-

triais do Estado respondem por 

70% da soja produzida (11,4 mi-

lhões de toneladas), 64% do milho 

(10,2 milhões de toneladas), 64% 

do trigo (1,4 milhão de toneladas), 

45% do leite (2,8 bilhões de litros), 

40% dos suínos (272 mil toneladas) 

e 34% do frango (1,6 milhão de to-

neladas). Segundo a OCB (Organi-

zação das Cooperativas do Brasil), 

estão no Paraná 25% dos 425 mil 

empregos que o cooperativismo 

gera no País.

Com base em dados de 

2018/2019, as cooperativas para-

naenses contam com 7 indústrias 

de óleo de soja, 9 moinhos de trigo, 

2 indústrias de milho, 1 indústria 

de malte, 20 indústrias de ração, 9 

indústrias de carne de frango, 4 in-

dústrias de processamento de suí-

nos, 2 de processamento de peixe 

e 8 de leite. Atualmente, 48% da re-

ceita das cooperativas é geradaem 

suas indústrias.

Mesmo diante de seu avançado 

modelo agropecuário, conforme 

Dilvo Grolli, o Paraná conta com 

28% de suas áreas de florestas pre-

servadas – a lei exige 20%. O Brasil, 

ao contrário do que muitos falam, 

principalmente no exterior, é o 

país mais preservado do planeta. 

Atualmente, mais de 60% do terri-

tório nacional está protegido. 

FUTURO

Um dos principais gargalos 

brasileiros na área do agronegó-

cio está em sua capacidade de ar-

mazenamento. A estrutura atual é 

suficiente para recepcionar 169,5 

milhões de toneladas, muito abai-

xo da produção nacional superior 

a 240 milhões de toneladas. O Mato 

Grosso tem armazéns para acomo-

dar 39,8 milhões e sua produção 

é de 67,4 milhões de toneladas; o 

Paraná possui espaço para abrigar 

31,3 milhões e produz 36,3 milhões 

e o Rio Grande do Sul pode recep-

cionar 31,8 milhões e sua produção 

atual chega a 35,3 milhões. O défi-

cit ocorre em todo o País e reverter 

isso exige medidas rápidas, prá-

ticas e eficientes, conforme Dilvo 

Grolli.

NA CONTRAMÃO DO MUNDO

Um dos mais graves gargalos brasilei-

ros está em sua logística de transportes, que 

segue no caminho inverso ao das principais 

potências agrícolas do globo. Os Estados 

Unidos transportam 61% de seus grãos por 

hidrovia, 23% por ferrovia e 16% por rodovia. 

Já o Brasil faz o contrário, 62% dos grãos são 

escoados por caminhão, enquanto que ape-

nas 25% seguem de trem e 13% de hidrovia.

Os custos mostram o quanto essa distor-

çãoexige da economia nacional, conforme 

Dilvo Grolli. O transporte de uma tonelada 

de grãos por trecho de mil quilômetros con-

some US$ 20 por hidrovia, US$ 40 por ferro-

via e US$ 60 por rodovia.

O transporte por hidrovia consome 
US$ 20 a cada mil quilômetros

A armazenagem é um dos gargalos 
do setor produtivo rural brasileiro

COOPERADOS

COLABORADORES

DE AVES ABATIDAS

SUÍNOS ABATIDOS SACAS DE SEMENTES

5.500
5.800
60milhões

480mil 250mil
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A civilização experimenta um momento 

particular em sua trajetória, o fim de uma e 

o início de outra era. A sociedade mundial se 

despede da modernidade, concebida a par-

tir do Iluminismo francês no século 17, e re-

cepciona a pós-modernidade, que deu seus 

primeiros sinais na década de 1960 com o 

arrojo arquitetônico de algumas obras es-

truturais pelo mundo.

Uma das principais mudanças advindas 

dessa transição está no fim da educação con-

vencional e começo de um processo chama-

do de iniciação, com forte predominância de 

grupos e tribos de socialização, e substitui-

ção do individualismo pelo coletivo. Haverá 

também a consolidação das tecnologias e 

inovações que trazem enorme impacto no 

dia a dia das pessoas e das empresas.

É um pouco desse cenário que inspira 

o lema do Show Rural Coopavel de 2020, 

agendado para o período de 3 a 7 de feverei-

ro. Reinvente sua vida no campo é mais que 

um convite à reflexão. É um recado objetivo 

para que o produtor rural assuma uma nova 

postura diante das novidades que inundam 

o campo. 

“Fico feliz por todos aqueles que enten-

deram que a informação e a atualização são 

urgências contínuas, e volto a reforçar aos 

outros que ainda dá tempo para se juntar a 

essa grande onda e prosperar”, diz o coorde-

nador geral do evento o agrônomo Rogério 

Rizzardi. Para o presidente da Coopavel Dil-

vo Grolli, o Show Rural é uma grande opor-

tunidade de confrontar o presente com o 

futuro. “Ali, na frente dos olhos e ao alcance 

das mãos, estão soluções que podem trans-

formar os indicadores da propriedade e me-

lhorar a vida do agricultor e de sua família”, 

afirma ele.

Rizzardi chama a atenção para uma 

questão simples e relevante: as coisas não 

são mais como eram. A produção agrope-

cuária exige conhecimentos, investimentos 

e tecnologias. “Isso não representa investi-

mentos inalcansáveis, mas acesso a infor-

mações capazes de mudar a forma de fazer”. 

O agricultor e o pecuarista precisam estar 

conectados com o futuro e entender que a 

acomodação é sinônimo de prejuízo. As pro-

dutividades melhoraram nos últimos anos, 

mas há muito ainda por fazer para que os 

números alcançados no Show Rural sejam 

realidade nas propriedades rurais.

MAPA

Vários símbolos compõem a essên-

cia de um dos três maiores eventos do 

mundo em transmissão de conhecimen-

tos agropecuários. Um deles é um mapa, 

feito com flores, que ilustra a frente da 

caixa d´água, nos fundos do parque. 

Para a edição de 2020, a ilustração fará 

com que o produtor rural entenda como 

se inserir a um articulado cenário de 

transformações. “Elas são inúmeras e 

têm o poder de conduzir a grandes fei-

tos”, sintetiza o gerente de Tecnologia da 

Informação da Coopavel, Rogério Aver.

ESCOLA A CÉU ABERTO

O folder produzido para informar 

sobre algumas das atrações da edição 

de 2020 dá dicas de como, a partir de vi-

sitas ao Show Rural Coopavel, é possível 

reinventar-se.

A mensagem inicial diz: Quantos 

objetivos são apenas sonhos distantes? 

E se pudéssemos transformar a inquie-

tação em possibilidades? Novas ideias 

não bastam para ser inovadoras, elas 

têm que acontecer.

Use o conhecimento com a vonta-

de de fazer para que o amanhã se torne 

hoje. Reinvente-se, os inquietos mudam 

o mundo. O campo não para. O campo 

pulsa.

SUPERE-SE

O nosso objetivo é colocar você em contato com os maiores e os melhores, não importando se você é um produtor de sub-

sistência, pequeno ou grande. O seu tamanho não o impede de se reinventar para que seus sonhos se realizem.

O Show Rural Coopavel é o local onde os inquietos e os que querem se reinventar encontram todo o suporte necessário. É 

aqui que você vai encontrar novas técnicas de manejo e administração, novas tecnologias, novos produtos, novas máquinas 

e novas maneiras de se reinventar.

EVOLUIR COM SUSTENTABILIDADE

Consciência ambiental está relacionada diretamente com tudo o que construímos e ensinamos até agora. É por isso que 

aqui também é possível aprender sobre agricultura sustentável, reflorestamento, recuperação de solo e energias alternativas.

REINVENTE SUA 
VIDA NO CAMPO

• AGRICULTURA
• AVICULTURA
• PECUÁRIA
• SUINOCULTURA

• APICULTURA
• ERVAS MEDICINAIS
• FRUTICULTURA
• INDÚSTRIA CASEIRA

• OLERICULTURA
• OVINOCULTURA
• PISCICULTURA

REINVENTE-SE NA:

Rizzardi e Rogério Aver, gerente de TI da 
Coopavel, trocam ideias sobre desenho que 
será formado na frente da caixa d´água
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NAVEGAÇÃO

Um novo sistema de navegação 

vai tornar as visitas pela área de 

720 mil metros quadrados do Show 

Rural Coopavel mais fáceis, ágeis, 

dinâmicas e produtivas. Duran-

te meses, a Fosbury, agência que 

presta serviços à cooperativa, e di-

retores do evento tecnológico dia-

logaram e trocaram ideias sobre a 

melhor maneira de tornar a visita 

ao evento uma experiência ainda 

mais simples e enriquecedora.

A resposta encontrada é a ado-

ção de um sistema de orientação e 

de informação conhecido por way-

finding, que combina sinais, ma-

pas, símbolos e cores. Por meio de 

um conjunto de dicas visuais, os 

visitantes terão mais elementos 

em mãos para guiá-los e chegar, 

por meio do caminho mais curto, 

no lugar onde eles desejam ir. Para 

implantar o mecanismo, é funda-

mental vencer algumas etapas. A 

primeira delas é dividir o território 

onde o Show Rural Coopavel acon-

tece em áreas por meio de níveis 

hierárquicos.

Serão quatro macrorregiões 

com as cores laranja, verde, azul e 

amarelo. A principal avenida, co-

nhecida com J, passará a ser cha-

mada de Show Rural Coopavel. Ela 

é o ponto de partida do sistema de 

orientação, justamente por ser a 

principal do parque e por receber 

o maior fluxo de pessoas e estar 

no centro do terreno. Como o me-

ridiano de Greenwich que divide 

o planeta em ocidente e oriente, a 

avenida principal divide as regiões 

Oeste e Leste da área.

Um dos cuidados na elaboração 

do sistema de navegação foi fazer 

com que cada área seja absoluta-

mente funcional. Cada uma delas é 

dotada de banheiros, espaço para 

alimentação, apoio médico, entre 

outros equipamentos. As placas da 

referida área, da laranja por exem-

plo, indicarão apenas as estruturas 

que existem ali. Por sua vez, nas re-

giões de grande fluxo, como portões 

de entrada e intersecções de regi-

ões, as placas trarão informações e 

orientações sobre a macrorregião, 

mostrando a totalidade do evento.

NOVO SISTEMA FACILITA 
E POTENCIALIZA VISITAS

ÁREAS

UM MECANISMO CONHECIDO POR WAYFINDING VAI TORNAR 
A EXPERIÊNCIA DE CONHECER E SE LOCOMOVER PELO 
SHOW RURAL COOPAVEL MAIS FÁCIL, ÁGIL E DINÂMICO

LARANJA

VERDE

PONTOS PRINCIPAIS

PONTOS PRINCIPAIS

É a principal região do Show Rural Coopavel, localizada na região Sul. Ela começa no início do parque, estendendo-se 
longitudinalmente ao Norte até a rua 6. Em sua área destacam-se o Portão 1 (entrada principal), a Área Administrativa, 
Sala de Imprensa, Auditório, Venda de Tickets do Almoço e Restaurante.

Está localizada na região Oeste. Ela tem início na rua 6, desenvolvendo-se latitudinalmente, ao Norte, até a rua 10. Ela 
começa na avenida Show Rural Coopavel (antiga Avenida/Rua J) e estende-se, a Oeste, até a rua P. Ali estão o Show 
Rural Digital, o Estacionamento 3, o pavilhão da Agroindústria e da Piscicultura e Olericultura. 

• Portão 1 
Entrada Principal;
• Portão 2
Entrada Estacionamento 1;
• Portão 6
Entrada Estacionamento 3;
• Restaurante;
• Auditório;
• Venda de almoço;
• Sala de imprensa;
• Administração;
• Ponto de informações;

• Boutique Show Rural;
• Enfermaria;
• Polícia;
• Zona de informação;
• Estacionamento de 
ônibus e excursões;
• Entradas e Saídas de 
Ambulâncias - Portão 2.
• Expresso Show Rural
Rua P com Rua 3 e 6;
    

• Banheiro 1
Ao lado do Restaurante;
• Banheiro 2
Ao lado da Enfermaria;
• Banheiro 3
Avenida Show Rural, quase 
esquina com a Rua 4;
• Banheiro 4
Rua 3, entre a Rua P e 
a Avenida Show Rural;
• Banheiro 5
Rua 4, esquina com Rua P.

• Estacionamento 3 
(somente credenciais); 
• Área de Lanches 2;
• Show Rural Digital;
• Agroindústria;
• Piscicultura e Olicultura;

• Casa da Embrapa
• Expresso Show Rural
Rua P, esquina com a 
Rua 7, 8, 9 e 10.

SANITÁRIOS

SANITÁRIOS

• Banheiro 6
Rua 7, esquina com a Rua N;
• Banheiro 7
Rua 8, esquina com a Rua K;
• Banheiro 8
Rua N ao lado do S.R. Digital;
• Banheiro 9 
Avenida Show Rural, 
ao lado da Rua 10.

AZUL

PONTOS PRINCIPAIS

Na região Leste, tem início na rua 6, seguindo latitudinalmente, ao Norte, até a rua 10. Tem início na avenida Show Rural 
Coopavel e estende-se, à leste, até a rua A.

• Portão 3
Estacionamento 1b;
• Portão 4
Estacionamento 1c;
• Área de Lanche 1;

• Pavilhões 1 ao 4;
• ACC - Distribuição;
• Enfermaria - Rua C;
• Expresso Show Rural
Portão 3 e 4 - Rua 8 e 10.

• Banheiro 13
Rua 10 entre Rua E e D;
• Banheiro 14
Rua 01 esquina com a Rua 9,5.

SANITÁRIOS
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NAVEGAÇÃO

AMARELA

PONTOS PRINCIPAIS

A área Amarela está localizada na região Norte. Tem início na rua 10, desenvolvendo-se ao Norte, até o fim do parque. 
Ela engloba todo o terreno – de Leste a Oeste e vice-versa.Em sua área, destacam-se o Show Rural Pecuário, o Mirante, 
o Pavilhão da Avicultura, as empresas de veículos e o Estacionamento 2. 

• Portão 4
Estacionamento 1 
dividido com Área Azul;
• Portão 5A, 5B e 5C 
Estacionamento 2;
• Pavilhão Avicultura
• Heliponto;

• Capela;
• Mirante;
• Corpo de Bombeiros
Entre Rua E e Rua C;
• Show Rural Pecuário;
• Área de Lanches 3;
• Enfermaria

 Rua 10 com Rua P.
• Expresso Show Rural 
- Rua P, esquina com 
Rua 10, Rua K, Rua G, 
Rua C;

SANITÁRIOS

• Banheiro 10
Avenida Show Rural Coopavel;
• Banheiro 11
Rua I;
• Banheiro 12
Rua C, ao lado do Show Rural 
Pecuário.

• Placa de identificação das ruas 

em cada esquina; 

• Placa de direção específica para 

cada zona, posicionada em cada 

esquina (placas de teto);

• Totem com um mapa específico 

de cada área mostrando a localiza-

ção atual e os pontos principais da 

região em questão;

• Totem da macrorregião. Contém 

um mapa geral do evento com os 

pontos principais de cada área;

• Placa de identificação para os 

banheiros;

• Placa de identificação para as 

áreas de lanches;

• Placa de identificação para área 

da enfermaria e bombeiro;• Placa 

de identificação para os portões;

• Placa de identificação da área 

(você está na área X);

• Pintura de uma faixa nas ruas 

de acordo com a cor da área para 

identificação e possíveis indica-

ções.

Reestrutura-lo ele trará facilidades para tornar o manuseio mais simples. As dobras isolam cada área 

do mapa. Assim, o usuário só visualizará a área em que tiver inserido. Cada uma delas terá uma legen-

da para seu espaço. Também serão inseridos pequenos ícones indicando como deve ser feita a dobra 

para guardá-lo novamente.

MATERIAIS

MAPA DE BOLSO

INÉDITO

Uma das principais novidades da 

segunda edição do Show Rural Digital, 

agendado para o período de 3 a 7 de feve-

reiro de 2020, será o Encontro de TI das 

Cooperativas do Brasil e Paraguai. O even-

to é inédito na área de Tecnologia da In-

formação e contribuirá para aprofundar 

assuntos de interesse comum das coope-

rativas dos dois países e Mercosul.

Os temas do encontro já são alinha-

dos por equipes da Coopavel, Ocepar e 

OCB, a Organização das Cooperativas do 

Brasil. Segundo o coordenador do Show 

Rural Digital, José Rodrigues da Cos-

ta Neto, há a possibilidade também de 

representantes de cooperativas da Ar-

gentina participar do evento. A área de 

TI, devido às inovações que invadem o 

setor produtivo e que estão presentes 

nos mais diversos segmentos do agro-

negócio, ganham grande importância 

no cotidiano das cooperativas.

Na edição inaugural do Show Rural 

Digital, em fevereiro de 2019, aconteceu 

em Cascavel o Fórum de TI das Coope-

rativas do Paraná. Diante da repercus-

são desse evento e do que o Show Rural 

Coopavel representa para o País, a OCB 

entendeu como importante a realização 

do encontro nacional, que ganha ainda 

mais destaque com a confirmação da 

presença de cooperativas do Paraguai, 

que, a exemplo do Brasil, é um grande 

produtor de grãos e consumidor de no-

vas tecnologias e inovações para o setor.

NÚMEROS

Atualmente, o Brasil conta com 

6.828 cooperativas com atuação em 13 

segmentos. Juntas elas têm 14,6 milhões 

de cooperados e geram 425 mil empre-

gos. O faturamento anual é superior 

a R$ 260 bilhões, com geração de R$ 7 

bilhões em impostos todos os anos. No 

Paraná, são 220 as cooperativas em ati-

vidade, com 1,8 milhão de cooperados 

e mais de 101 mil empregos gerados. O 

faturamento global do setor no ano pas-

sado foi de R$ 83,7 bilhões, com mais 

de R$ 2 bilhões em impostos e R$ 15 bi-

lhões em exportações.

SHOW RURAL TERÁ ENCONTRO DE 
TI DE COOPERATIVAS DO MERCOSUL

Em fevereiro de 2019 foi 
realizado o Fórum de TI das 
Cooperativas do Paraná, no 
Show Rural Digital
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APRENDIZAGEM

Alunos dos 17 colégios agrícolas e 

das 25 casas familiares rurais do Pa-

raná vão ter a chance de aprimorar 

os seus conhecimentos. Parte deles 

participará de uma missão técnica 

que, de 3 a 7 de fevereiro de 2020, es-

tará em Cascavel para conhecer as 

novidades do Show Rural Coopavel. 

A expectativa é de envolver pelo me-

nos 1,5 mil alunos dessas instituições 

em uma parceria inédita no Estado.

Há uma cobrança da Secretaria 

de Estado da Educação para que os 

alunos dessas escolas tenham con-

tato ainda maior com a prática das 

atividades rurais, principalmente 

quanto às novas tecnologias desen-

volvidas para impulsionar o seg-

mento. “Isso acabou se tornando 

uma oportunidade de parceria entre 

as secretarias estaduais da Educação 

e da Agricultura e com a direção do 

Show Rural para viabilizar o pro-

jeto”, diz o presidente do Instituto 

Emater Natalino Avance de Souza.

Todos os anos, colégios agrícolas 

e escolas familiares rurais formam 

alunos que vão procurar ocupação 

no mercado. Parte emprega o que 

aprendeu na propriedade da famí-

lia, mas outra prefere seguir carreira 

ofertando seus conhecimentos ao 

mercado. Há intensivos práticos nes-

sas instituições, com monitoria de 

professores especializados na área. 

“Todavia, visitar e perceber o univer-

so de potencialidades que um evento 

como Show Rural Coopavel oferece 

amplia substancialmente o horizon-

te desses jovens”, afirma Natalino.

40 ÔNIBUS

Os ajustes da parceria estão 

adiantados e a meta é envolver pelo 

menos parte dos estudantes dos co-

légios agrícolas e escolas familiares 

rurais nas comitivas que partirão de 

todas as regiões do Paraná. “Quere-

mos garantir pelo menos um ônibus 

por instituição, o que corresponderia 

a cerca de 1,5 mil jovens integrados, 

além de professores. No retorno, eles 

vão poder multiplicar e comparti-

lhar o que aprenderam com os cole-

gas”, informa o presidente do Institu-

to Emater. 

Um calendário vai ser montado 

para evitar que todas as caravanas se 

desloquem para Cascavel no mesmo 

dia. O Show Rural Coopavel aconte-

ce em cinco dias de visitação, então 

o ideal é que os alunos sejam cuida-

dosamente distribuídos para que o 

aproveitamento seja o maior possí-

vel, diz Natalino. 

INTERNATO
 

Os colégios agrícolas funcionam 

em regime de internato e oferecem 

dormitórios, salas de estudo, refei-

tórios, auditórios, laboratórios espe-

cíficos, bibliotecas e ginásios espor-

tivos, acervo bibliográfico próprio 

para os cursos ofertados, além dos 

equipamentos para aulas práticas.

ORIGEM NA FRANÇA

O conceito das casas familiares 

rurais teve origem na França na dé-

cada de 1930 por iniciativa de um 

grupo de famílias camponesas inte-

ressadas na formação profissional 

aliada à educação para seus filhos. 

Hoje, essa forma diferenciada de en-

sino está disseminada no mundo. No 

Paraná, o processo de implantação 

começou em 1988.

A oferta de escolarização nas Ca-

sas Familiares Rurais acontece na 

forma de organização curricular in-

tegrada ao ensino médio ou ensino 

médio com qualificação sob respon-

sabilidade da prefeitura do muni-

cípio. As aulas são ministradas em 

tempo integral, em três séries anuais 

e em regime de internato. 

PARCERIA VIABILIZA VISITA DE 
ALUNOS DE ESCOLAS AGRÍCOLAS

Filhos de agricultores aprimoram 
conhecimentos em colégios agrícolas
e casas familiares rurais

As técnicas aprendidas são compartilhadas em casa, 
com os familiares para melhorar resultados
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COMBATE AO ESTRESSE

Um dos principais problemas de 

bem-estar animal na engorda está 

relacionado ao estresse social devi-

do à mistura de animais, que causa-

rá brigas e competição por espaço, 

alimento e também pela dominância 

do grupo. Esse quadro leva à piora 

dos índices, lesões e infecções. Essa 

mistura é feita quando se busca uni-

formizar os lotes e aumentar a dis-

ponibilidade de espaço. Assim, os 

animais brigam para disputar a hie-

rarquia do grupo.   

A maneira mais fácil de ameni-

zar as disputas é diminuir a mistura 

de origens e, quando na terminação, 

classificar os animais até 15 dias de 

alojamento. Quando ocorre a for-

mação dos grupos, a frequência das 

brigas é reduzida. É preciso respei-

tar a quantidade ideal de animais 

por baia, de 0,95 m² por suíno e em 

comedouros manuais e 33 centíme-

tros por suíno no comedouro. 

Há também um estresse quando 

comedouros e bebedouros não são 

proporcionais à quantidade de ani-

mais. O indicado é um bebedouro 

para cada dez animais e em come-

douros automáticos, sugerido con-

forme a fabricante, que gira em mé-

dia de um para 40 animais. Quando 

não se atende essa necessidade por 

água e ração, os animais disputam, 

gerando assim estresse.  

Outro fator que pode levar os 

animais ao estresse é a temperatura 

ambiente, que dependendo da ida-

de têm necessidades diferentes. Os 

animais recém-alojados até a quin-

ta semana preferem temperaturas 

entre 24° e 26° C; animais em fase de 

crescimento 18° a 21°C e na termina-

ção 12° a 21°C. Um manejo inadequa-

do na granja, na qual não se atinge 

temperaturas ideais também pre-

judica o desenvolvimento dos ani-

mais.     

A caudofagia é um dos principais 

problemas de bem-estar na fase de 

terminação e é considerado um in-

dicador de bem-estar. Consiste no 

ato de um animal morder a cauda 

de outro, ocorrendo assim o sangra-

mento podendo intensificar as mor-

didas e lesionar o local.

BEM-ESTAR ANIMAL 
NA ENGORDA 
DE SUÍNOS

ABRAÃO BARBOSA 
GONÇALVES

Médico
Veterinário

As causas hipotéticas da caudo-

fagia são: 1) devido ao comporta-

mento exploratório dos animais em 

busca de alimento; 2) por ser criados 

em sistemas intensivos tornando 

entediante; 3) desequilíbrio na dieta 

pela falta de sal ou fibra e 4) manejo 

inadequado da granja. Exemplo dis-

so é a temperatura não controlada, 

acúmulo de gás e má ventilação, que 

é mais relacionado devido à limita-

ção dos animais nas baias gerando 

estresse.   

Além de prejudicar a questão de 

bem-estar, há gasto para tratamen-

to desse e uma perda de valor agre-

gado na hora do abate devido aos 

abscessos gerados na coluna verte-

bral que são condenados no frigo-

rífico. Algumas práticas de manejo 

são realizadas para diminuir a cau-

dofagia:1) uso de objetos (correntes, 

garrafas pets, pneus) nas baias di-

minuindo o estresse e entretendo os 

animais; 2) prover palha nas baias 

para o consumo de fibra; 3) prover 

sal nas baias para diminuir a densi-

dade; 4) desinfecção das baias dia-

riamente e 5) colocar a quantidade 

ideal de animais por baia. O trata-

mento deve ser realizado conforme 

indicado pelo médico veterinário.

Animais em boas condições res-

pondem melhor aos desafios. Baias 

com densidade adequada com bebe-

douros e comedouros com capacida-

de de sobra.

Com algumas práticas de mane-

jo, pode-se evitar o estresse dos ani-

mais durante o período de engorda, 

melhorando assim o bem-estar na 

granja e consequentemente condu-

zindo a melhores resultados.
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O SHOW NÃO PARA

Circular pela área que há mais de 

30 anos recebe o Show Rural Coopavel 

não é um exercício didático e de apren-

dizagem apenas para agricultores e 

profissionais que estão diretamente 

integrados ao mundo do agronegócio. 

A maior vitrine tecnológica da Améri-

ca Latina é uma grande escola. Todos 

que têm a chance de conhecer o even-

to, independentemente da área em 

que atuem, deixam o local melhores 

do que quando chegaram.

Poder fazer a cobertura de um dos 

três maiores eventos de dissemina-

ção de inovações e tecnologias para a 

agropecuária da atualidade é um prê-

mio a jornalistas de todas as idades, 

dos mais diferentes veículos e espe-

cialidades. Somente na edição mais 

recente, de 3 a 7 de fevereiro de 2019, 

mais de 500 profissionais de comuni-

cação cobriram o Show Rural Coopa-

vel. Jornalistas, assessores de impren-

sa, fotógrafos, cinegrafistas, e muitos 

outros, vieram das mais diferentes 

regiões do País e exterior para ver e 

repercutir o evento.

“Os jornalistas e a imprensa têm 

participação determinante nessa gran-

de mostra tecnológica. Eles contribuem 

na disseminação de informações rele-

vantes para quem produz e tem o agro-

negócio como ganha pão. E não é só 

isso, levam o melhor da nossa mostra 

aos consumidores, que respondem por 

fatia considerável de um negócio que 

movimenta bilhões de reais todos os 

anos e que gera oportunidades a muita 

gente”, diz o presidente da Coopavel e 

do Show Rural, Dilvo Grolli. “Só temos a 

agradecer a todos os profissionais que, 

de uma forma ou outra, repercutem as 

novidades que apresentamos e se so-

mam a esse enorme esforço”.

UM LUGAR ONDE 
TODOS APRENDEM

Em 31 edições, o Show Rural 
Coopavel recebeu público de 
3,8 milhões de visitantes

Há 13 anos, a Ocepar promove um dos mais importantes prêmios de jornalismo do Sul do Brasil. O concur-

so é aberto a profissionais que cobrem e produzem reportagens sobre o agronegócio. Na edição mais recente, 

que revelou seus vencedores em setembro, quatro jornalistas de Cascavel ficaram com o título em quatro das 

seis categorias. “Dos seis vencedores, quatro são daqui e isso nos orgulha muito e mostra o elevado nível desses 

profissionais”, diz o coordenador geral do Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi.

Ao mesmo tempo em que reconhece o trabalho dos jornalistas que há tantos anos divulgam o evento de tec-

nologia, a diretoria da Coopavel e do Show Rural convidou os quatro vencedores para, em um texto breve, definir 

como percebem o evento. Os jornalistas convidados são Fernanda Toigo, Cristiane Guimarães, Rejane Martins 

Pires e Jean Paterno – este jornalista da Coopavel. Acompanhe: 

“O cooperativismo é para mim uma filosofia de vida. O ato de 

cooperar significa trabalhar junto para um bem comum a todos. 

Acredito ser com esse objetivo, de promover um bem a todos, que o 

Show Rural Coopavel transcende os limites do parque de exposições 

e espalha seus frutos de conhecimento e tecnologia para milhares 

e milhares de trabalhadores. É impressionante, e ao mesmo tempo 

emocionante, ver a quantidade de gente em busca de informação, de 

conteúdo técnico, de pesquisa, de cases de sucesso. O Show Rural Co-

opavel é sem dúvidas o evento mais importante por ser o primeiro do 

calendário anual do agronegócio brasileiro. Quem deseja conhecer 

as inovações, deve tomar Cascavel como ponto de partida na corrida 

em busca do que há de mais eficiente e inovador para a agricultura 

e pecuária”.

“Há mais de dez anos participo das coberturas jornalísticas do Show Ru-

ral e ao fim de cada edição a sensação é de voltar à rotina com a bagagem 

recheada de conteúdo e aprendizado. Pisar no parque tecnológico ainda na 

madrugada e ver o sol nascer sobre os jardins impecáveis é inspirador!

É uma semana de trabalho intenso e também de oportunidades para 

agregar muito conhecimento. É o maior evento tecnológico do agronegócio 

da América Latina, uma vitrine da inovação, um local onde produtores ru-

rais de norte ao sul do País se encontram e interagem.  Pequenos e grandes. 

Especialistas das mais diversas culturas. Onde visitantes internacionais tro-

cam experiências, onde os expositores demonstram a evolução da ciência e 

da tecnologia, onde a sustentabilidade também ganha espaço, onde as auto-

ridades políticas circulam e escutam os anseios para que o desenvolvimento 

regional aconteça. O Show Rural é um ambiente em que o Oeste do Paraná 

ganha força. O evento une as lideranças, cria o ambiente para a definição de 

estratégias e movimenta a economia de uma região inteira”.

PRÊMIO OCEPAR

CRISTIANE GUIMARÃES
Repórter da Rede Massa de TV

Atua na área do jornalismo há 17 anos. Prêmio 
Ocepar 2019: 1º lugar na categoria Prêmio 
Especial Unimed. Título da reportagem:
“Envelhecer com saúde e apoio”

FERNANDA TOIGO
Repórter da CATVE

Atua na área do jornalismo há 17 anos. 
Prêmio Ocepar 2019: 1º lugar na categoria 
Telejornalismo. Título da reportagem:
“De mãos dadas pela sustentabilidade”
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“Nasci e cresci no campo, vendo meu pai cultivando a terra. Algu-

mas vezes sofrendo com safras frustradas e, outras tantas, feliz com 

a produção abundante. Cuidar da terra, para ele, era uma dádiva. Sig-

nificava cuidar de todo o meio ambiente. Como um bom semeador, 

compartilhava todo o conhecimento que adquiria, principalmente 

pela leitura. Com grande senso de comunidade, ajudou a fundar coo-

perativas (agropecuária e de crédito) e nunca descuidou dos relacio-

namentos pessoais. Foi embora do Paraná antes da criação do Show 

Rural, em 1989. Então, quando caminho pelos corredores desta que 

é maior feira do agronegócio da América Latina, gosto de observar o 

rosto das pessoas. Muitas vezes o imagino ali. Certamente, sua rea-

ção seria a mesma de milhares de homens, mulheres, jovens, idosos 

e crianças que, ao observar atentamente cada inovação e cada ideia 

nova, compartilham a mesma expressão: um misto de orgulho, ale-

gria e esperança! O Show Rural é isso: um encantamento genuíno e 

verdadeiro, como toda semeadura deve ser”!

“Até os 18 anos, meu pai foi lavrador em uma pequena propriedade ru-

ral em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. A terra nem de longe tinha a fer-

tilidade da que se tem no Oeste do Paraná, e em vez de planícies imensas, lá 

sobram morros. Em alguns lugares, contava meu pai, o plantio de grãos só 

era possível com a espingarda e a colheita com o laço. Morreu jovem, poucos 

anos depois de chegar com a família a Cascavel. Não conheceu o Show Ru-

ral Coopavel, mas certamente ficaria deslumbrado com as coisas que veria. 

A enxada, a foice e as juntas de boi deram lugar a equipamentos e a máqui-

nas sofisticadas. O chutômetro foi substituído pela precisão da tecnologia e 

as produtividades, há mais de 30 anos, crescem espantosamente. Fico feliz, 

como jornalista, em poder cobrir e ajudar a disseminar tanta informação de 

qualidade e que tanta diferença faz nas propriedades rurais e na economia 

do nosso Brasil”.

REJANE MARTINS PIRES
Editora da Revista Aldeia

Atua na área do jornalismo há 28 anos. Prêmio 
Ocepar 2019: 1º lugar na categoria. Prêmio 
Especial Sicredi. Título da reportagem: 
“Ventos da vida, ventos da morte”

JEAN PATERNO
Jornalista Coopavel/Show Rural Coopavel

Atua na área do jornalismo há 29 anos
Prêmio Ocepar 2019:1º lugar na categoria 
Mídia Cooperativa. Título da reportagem: 
“Intercooperação - Uma parceria que 
inspira o Brasil"

O SHOW NÃO PARA IAPAR

Lançado em fevereiro deste ano no 

Show Rural, o aplicativo para celulares 

Iapar Clima vem conquistando o interes-

se de técnicos e produtores. A ferramenta 

mostra em tempo real as condições agro-

meteorológicas de todas as regiões produ-

toras do Paraná. 

São informações que ajudam a decidir 

sobre operações no campo, como semea-

dura, aplicação de agroquímicos, colheita 

e, também, monitorar as condições hídri-

cas do solo e até receber avisos de geadas 

ou fitossanitários, enumera o engenheiro 

agrícola Pablo Ricardo Nitsche, pesquisa-

dor do Instituto Agronômico do Paraná e 

idealizador da ferramenta. 

Previsão do tempo, chuva acumulada, 

situação da água no solo, temperatura e 

mapas climáticos são algumas das funcio-

nalidades da aplicação. A equipe está tra-

balhando para incorporar ainda o moni-

toramento da ferrugem asiática, tábua de 

riscos climáticos e alertas para a cultura 

da maçã, informa o pesquisador. Nitsche 

acrescenta que o aplicativo faz a compila-

ção de dados registrados por 90 estações 

meteorológicas – 32 do Iapar e outras 38 

do Simepar.

VERSÃO IOS

Por enquanto, o aplicativo está dis-

ponível apenas para aparelhos Android e 

pode ser baixado gratuitamente no Goo-

gle Play e App Store. A versão para siste-

ma operacional IOS se encontra em fase 

de finalização e estará disponível até o fim 

deste ano, adianta Nitsche.

CLIMA AJUDA PLANEJAR 
DIA A DIA NA PROPRIEDADE 

Objetivo é oferecer informações 
para ajudar o agricultor a tomar 
decisões na propriedade.
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AREAC

Cerca de 12 mil engenheiros agrôno-

mos de todo o Brasil são esperados na 

32ª edição do Show Rural Coopavel. “O 

evento se consolida como um grande 

ponto de encontro, e também de conhe-

cimentos e de acesso a novidades, a pro-

fissionais que atuam nas mais diversas 

áreas da cadeia do agronegócio em todo 

o País”, diz o presidente da Areac (Asso-

ciação Regional dos Engenheiros Agrô-

nomos de Cascavel), Cesar Veronese.

Diretores e presidentes das mais 

importantes e atuantes entidades da ca-

tegoria estarão em Cascavel para pres-

tigiar o evento, como Confea (Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia), 

Crea-PR (Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia) e Mútua Paraná. 

Diretores e associados vão despachar 

durante o Show Rural Coopavel e pro-

mover inúmeros eventos, como encon-

tros, palestras e reuniões oficiais das 

entidades. 

Veronese lembra que o apoio da di-

reção do evento, que praticamente do-

brou o tamanho da área do estande da 

Areac, possibilita receber tantas entida-

des, líderes e abrigar uma programação 

tão ampla. “Teremos vários ambientes, 

como auditório com capacidade para 

cem pessoas e sala de reuniões para 30 

participantes. As quatro entidades (Con-

fea, Crea-PR, Mútua-PR e Areac) terão 

salas individuais para que seus presi-

dentes e principais diretores possam 

atender e despachar normalmente”, afir-

ma o presidente.

MOBILIZAÇÃO

A participação dos agrônomos cres-

ce a cada ano, mas o evento de 2020 de-

verá bater recorde de profissionais no 

parque. Para mobilizar o maior número 

possível de pessoas, a Areac emprega de 

uma estratégia especial de divulgação e 

de emissão de convites. “São muitos mi-

lhares de comunicados, impressos e ele-

trônicos, enviados para os agrônomos de 

todo o território nacional. Damos uma 

descrição geral do evento e reforçamos a 

relevância de tê-los em Cascavel no perí-

odo de 3 a 7 de fevereiro”, diz Veronese.

A diretoria da Areac entende o Show 

PONTO DE ENCONTRO A 
AGRÔNOMOS DO BRASIL

Cesar Veronese é o 
presidente da Associação 
Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel

Rural Coopavel como uma oportunidade 

para uma categoria profissional direta-

mente ligada às atividades do agronegó-

cio. “Queremos fazer com que venham, 

integrem-se e percebam a força da clas-

se, que tanto contribui para a evolução 

de um setor produtivo indispensável 

para a economia brasileira”, afirma o 

presidente da Associação Regional dos 

Engenheiros Agrônomos de Cascavel.

PLANTE COM TECNOLOGIA
COLHA RESULTADOS

calcário de conchas

Diversas atividades serão desenvolvidas pelas entida-

des da área tecnológica presentes na 32ª edição do Show 

Rural Coopavel. Entre elas estarão:

• 2º Encontro Paranaense de Entidades da Agronomia

• 2º Encontro Brasileiro de Entidades da Agronomia

• Diariamente, às 11h, palestras com grandes nomes 

brasileiros sobre assuntos ligados ao agronegócio

PAUTA

QUEM VEM?
• Ricardo Rocha, presidente do Crea-PR
• Joel Krüger, presidente do Confea
• Diretores nacionais da Mútua
• Diretores da Areac
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EMBRAPA

SOJA PRETA ABRE NOVAS 
PERSPECTIVAS NO CARDÁPIO

Há  uma novidade na safra 2019/2020: 

a produção de sementes da BRSMG 715A, 

soja de coloração preta desenvolvida pela 

Embrapa em parceria com a Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(Epamig) e com a Fundação Triângulo. A 

nova leguminosa é rica em antioxi-

dantes e apresenta sabor suave. Essa 

característica é importante porque a 

resistência ao gosto forte da soja foi 

por muito tempo um desafio para a 

pesquisa científica, que tentava pro-

mover a adoção da leguminosa na ali-

mentação humana de maneira mais 

ampla.

Os cientistas acreditam que as ca-

racterísticas inovadoras do produto 

abrem novos espaços para a soja no 

cardápio de brasileiros e já chama-

ram a atenção de interessados em ali-

mentos mais saudáveis e nutritivos.

De acordo com o pesquisador da 

Embrapa Soja (Londrina, PR) Roberto 

Zito, a produção de sementes da BR-

SMG 715A é iniciada nesta safra para 

atender a uma expectativa inicial de 

cultivo em 50 hectares. “É muito gra-

tificante ver uma cultivar atender 

a um nicho de mercado, tanto pelo 

seu potencial produtivo quanto pelas 

qualidades nutricionais”, ressalta.

A nova soja será um dos destaques 

das rodadas de negócios tecnológicos 

do Workshop Nichos de Mercado. No 

evento, ela estará disponível para de-

gustação.

MAIS FÁCIL DE COZINHAR

A BRSMG 715A é capaz de enriquecer 

nutricionalmente uma feijoada, ou mes-

mo substituir completamente o feijão, já 

que é uma excelente fonte de proteína. “Os 

testes que fizemos mostraram que a soja 

preta tem sabor mais agradável e maior 

facilidade de cozimento do que a comum. 

Ela ainda é rica em antocianina, um an-

tioxidante natural que reduz o envelheci-

mento das células”, explica a pesquisado-

ra Ana Cristina Juhász, da Epamig.

De acordo com Ana, as avaliações sen-

soriais indicaram que o sabor da soja pre-

ta foi considerado suave e bem aceito no 

preparo de saladas, na mistura com feijão 

preto e até mesmo na elaboração de “sojo-

ada”, ou feijoada de soja preta.

Nas avaliações realizadas pela cientis-

ta, o tempo de cozimento foi menor quan-

do comparado ao de outras cultivares, 

principalmente em relação à soja mar-

rom, que possui o maior tempo de cozi-

mento entre as cultivares para alimenta-

ção humana (as cultivares para indústria 

possuem menor tempo de cozimento).

“Essa característica é importante para 

a dona de casa que vai cozinhar a soja”, res-

salta Ana. “Os grãos também não soltam 

a casquinha (tegumento) e não formam 

espuma na panela de pressão durante seu 

cozimento, características que as cultiva-

res para indústria possuem e que o consu-

midor não aprecia”, explica.

ANTIOXIDANTE

Os grãos da soja preta possuem gran-

de quantidade de ácidos graxos mo-

noinsaturados, o que lhes confere maior 

estabilidade oxidativa. Ao comparar a 

capacidade antioxidante da BRSMG 715A, 

a Embrapa concluiu que a soja preta tem 

pelo menos 1,8 vez mais atividade antio-

xidante que a soja amarela. Isso significa 

que a nova variedade tem maior capaci-

dade para prevenir o envelhecimento, por 

exemplo.

A pesquisadora  Priscila Bassinello, 

da Embrapa Arroz e Feijão (GO), que con-

duziu as análises das amostras, entende 

que a nova leguminosa traz mais bene-

fícios para a saúde humana. “Podemos 

dizer que, com atividade antioxidante 

maior, a soja preta pode colaborar com 

o bom funcionamento de órgãos como o 

coração e também proteger o organismo 

contra doenças degenerativas (artrite, 

aterosclerose, diabetes e câncer), relacio-

nadas aos danos causados pelo oxigênio 

extremamente reativo”, frisa a pesquisa-

dora. Segundo ela, esses compostos antio-

xidantes (como os fenólicos) possuem a 

propriedade de proteger os tecidos contra 

radicais livres.

PRODUTIVIDADE

No Brasil, serão multiplicados ini-

cialmente mil quilos de sementes até 

que se consiga volume suficiente para 

atender a demanda de mercado. Indi-

cada inicialmente para Minas Gerais, a 

BRSMG 715A apresenta produtividade 

similar à de outras cultivares conven-

cionais disponíveis. “Além disso, é resis-

tente às principais doenças, inclusive 

a nematoides de cisto e galha, que são 

problemas para a região de indicação”, 

declara Zito.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o consumo diário de no mínimo 

25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol. Seu consumo deve estar associado a uma 

dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. “Gradativamente, as indústrias de alimentos, que já usavam 

a soja como ingrediente em suas formulações, passaram a utilizá-la como matéria-prima na produção de 

alimentos inovadores, nutritivos e funcionais”, explica a pesquisadora da Embrapa Vera Benassi.

IMPACTO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE

Soja preta tem sabor mais agradável e 
maior facilidade de cozimento

Os grãos da soja preta possuem grande 
quantidade de ácidos graxos monoinsaturados
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FETAEP

UM OÁSIS DE OPORTUNIDADES
AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Mais de 12 mil pequenos agricultores de 

todas as regiões do Paraná estarão em Cas-

cavel, de 3 a 7 de fevereiro de 2020, para co-

nhecer as novidades da 32ª edição do Show 

Rural Coopavel. As caravanas são organi-

zadas pela Federação dos Trabalhadores 

Rurais e Agricultores Familiares do Paraná, 

que trará número recorde de pessoas ao se-

gundo maior evento do mundo em trans-

missão de conhecimentos para o campo. 

“Para essa edição, estamos inovando. Vamos 

trabalhar em conjunto com Emater e Iapar 

e, com isso, praticamente dobrar o número 

de produtores envolvidos em comparação 

ao ano anterior”, diz o presidente da Fetaep, 

Marcos Brambilla.

Grande parte dos produtores integrados 

às caravanas são do Oeste, mas há ônibus 

que partem, no início de fevereiro em dire-

ção a Cascavel, de todas as regiões do Estado. 

“Essa é uma oportunidade para conhecer 

novidades e poder, de forma rápida, agre-

gá-las às pequenas propriedades rurais”, 

diz o presidente, que é filho de agricultores 

de Capitão Leônidas Marques e participa da 

Federação desde 2005 – ele foi diretor de vá-

rias áreas, vice-presidente e agora assume a 

presidência para mandato de quatro anos. 

Filhos e esposas de agricultores também 

integram as comitivas, tudo para que o má-

ximo de informações possam ser incorpora-

das pelas famílias rurais.

As caravanas seguem ao Show Ru-

ral Coopavel já com roteiro pré-definido, 

principalmente com foco na agricultura 

familiar. “Os produtores buscam conhe-

cer novas tecnologias e inovações que 

possibilitem, corretamente aplicadas, 

melhorar os números da pequena pro-

priedade rural”, diz Brambilla. A Fetaep 

tem 300 sindicatos espalhados pelo Para-

ná e como alguns atendem mais de uma 

cidade então praticamente todo o Estado 

está ligado às ações da Federação. Uma 

das preocupações na elaboração da agen-

da de visitas é permitir que o tempo de 

permanência no parque seja aproveitado 

da melhor forma possível. “Não é passeio, 

é trabalho. Por isso, todo tempo de busca 

de conhecimentos conta muito”.

EXPECTATIVA

A primeira visita de agriculto-

res da Fetaep ao Show Rural Coo-

pavel aconteceu em 2006, com al-

guns poucos produtores. Diante do 

que os primeiros visitantes viram, 

a notícia se espalhou e as carava-

nas acabaram multiplicadas. Atu-

almente, a Federação é uma das 

organizações que mais mobilizam 

pessoas para visitar o evento técni-

co. “Frequentar o Show Rural sig-

nifica estar no maior canteiro de 

produção agrícola do País. É uma 

grande escola, com os professores 

à sua disposição para qualquer 

esclarecimento. E isso estimula o 

nosso produtor, que busca melho-

rias para que possa produzir mais 

em menos espaço”, ressalta Marcos 

Brambilla.

O conhecimento apresentado 

no evento, segundo o presidente 

da Fetaep, é o resultado do esfor-

ço da pesquisa, da extensão e da 

evolução na agricultura. Retrata o 

avanço e indica o rumo que a nos-

sa agropecuária deve seguir nos 

próximos anos. Significa a geração 

de renda, produções cada vez mais 

eficientes e sustentáveis ambien-

tal, financeira e socialmente, con-

forme Brambilla. Mesmo diante de 

um mercado tão amplo e de tanta 

demanda é imprescindível estar 

conectado às mudanças, que vão 

de poder conhecer sobre uma nova 

cultivar a novas técnicas associa-

das à inseminação artificial.  

 

DIVERSIFICAÇÃO

A enorme variedade de infor-

mações é um dos atrativos parti-

cularmente procurados pelas pes-

soas que, todos os anos, visitam o 

Show Rural Coopavel. “No evento, 

o pequeno produtor encontra al-

ternativas e técnicas que permi-

tem, desde que corretamente em-

pregadas, dar ainda mais dinâmica 

à pequena propriedade”, observa 

Marcos Brambilla. “Na mostra que 

acontece em Cascavel é possível 

encontrar novidades sobre fruti-

cultura, hortaliças, atividade lei-

teira e equipamentos na medida 

certa às nossas necessidades, de 

máquina costal a sistema de irriga-

ção eficientes e acessíveis”.

 

EMPREENDEDOR

A demanda do mercado é gran-

de e a vocação das pequenas pro-

priedades rurais é produzir ali-

mentos que são consumidos no 

dia a dia das pessoas. Os orgânicos 

estão no radar desses produtores, 

mas para que os resultados sejam 

mais intensos tem-se que avançar 

em políticas públicas de estímu-

lo, a exemplo do que ocorre com a 

merenda escolar. A orientação da 

Fetaep é que seu associado seja um 

empreendedor, que esteja filiado a 

cooperativas, que são fortes, atu-

antes e abrem novos nichos a di-

versos produtos do campo. “Com 

incentivos e políticas públicas cer-

tas, temos potencial até de rom-

per as fronteiras do País”, afirma 

Brambilla.

As propriedades da agricultu-

ra familiar têm área de até 50 hec-

tares e, como as demais, também 

enfrentam o desafio da sucessão 

familiar. “Esse tema é uma ação co-

tidiana na pauta prioritária da Fe-

taep. Muitos jovens ainda deixam a 

zona rural por falta de oportunida-

des. Por isso, encontrar boas alter-

nativas de renda e diversificação é 

tão importante. Com mais ativida-

des é possível gerar mais renda e 

remunerar melhor a família, com-

batendo o êxodo rural e fortalecen-

do o campo”. Um dos consensos de 

especialistas é que, mesmo com o 

enorme avanço das tecnologias, o 

conhecimento e o olhar do homem 

em atividades tão estratégicas se-

guirão como fundamentais.

Caravanas da Fetaep aproveitam o tempo ao máximo para 
absorver o maior número possível de informações

Natural de Medianeira e criado em Capitão 
Leônidas Marques, Marcos Brambilla tem 37 anos 
e assumiu a presidência da Fetaep em 2019
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COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
PARA A AGROECOLOGIA
COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
PARA A AGROECOLOGIA

O interesse por alimentos orgâni-

cos cresce em todo o mundo. No Bra-

sil, o avanço é de 25% ao ano. São 17 mil 

produtores rurais certificados e outros 

milhares estão em processo de certifi-

cação. O Paraná lidera a produção e ins-

pira vários projetos no País. O melhor 

da agroecologia estará no Show Rural 

Coopavel de 3 a 7 de fevereiro de 2020 

por meio da Vitrine Tecnológica, um 

ambiente amplo e diversificado cons-

truído em conjunto por 14 instituições 

de pesquisa, extensão e ensino.

O coordenador da Vitrine Tecnológica de 

Agroecologia é Luiz Carlos Hartmann, que 

atua no Capa (Centro de Apoio e Promoção 

da Agroecologia), núcleo de Marechal Cân-

dido Rondon. O tema da próxima edição 

será Cooperação e integração para a agro-

ecologia. A finalidade da vitrine, segundo 

o coordenador, é apresentar no espaço um 

conjunto de tecnologias, técnicas de manejo 

e conhecimentos que as entidades parceiras 

acumulam. “Queremos compartilhar e irra-

diar essas informações com a perspectiva de 

intensificar essas iniciativas na sociedade”.

A direção do Show Rural Coopavel 

disponibilizou uma área maior à vitrine 

tecnológica, o que permitirá novidades. 

Entre elas está a criação de um espaço 

para exposição e comercialização de 

alimentos orgânicos. “Terá disponível 

um conjunto de itens que são produzi-

dos por famílias agricultoras aqui do 

Oeste, além de itens oriundos de ou-

tras regiões. Assim, será apresentado 

o conjunto de alimentos orgânicos que 

hoje já podem ser adquiridos regular-

mente pelos consumidores em diversos 

locais”, diz Luiz. 

Há atualmente um conjunto de pon-

tos de venda, feiras agroecológicas, pro-

gramas de cestas, gôndolas de supermer-

cados que já comercializam esse conjunto 

de alimentos. Conforme Luiz, o quiosque 

de comercialização foi estruturado por 

meio de técnicas de bioconstrução, com 

uso de hiperadobe e bambu.

A demanda por itens orgânicos faz 

crescer o número de produtores rurais de-

dicados a esse tipo de produção. O Para-

ná pretende, até o ano de 2030, empregar 

100% de alimentos orgânicos na merenda 

das escolas públicas. De acordo com Luiz 

Carlos Hartmann, devido à qualidade e 

segurança que apresentam esses itens são 

mais valorizados que os similares con-

vencionais. “Essa é uma opção interessan-

te principalmente aos pequenos produto-

res, que terão na vitrine, no Show Rural 

Coopavel, a chance de se integrar a novi-

dades, tecnologias e técnicas de cultivos”.

O sistema chama atenção pela beleza estética e diversidade de plantas e a disposição dos caminhos, enriquecidos 

com a ponte em arco sobre o lago e a ampla pérgula sombreada. As plantas medicinais e condimentares são muito procu-

radas devido ao tradicional uso medicinal e pela alternativa de renda aos agricultores familiares. As plantas alimentícias 

não convencionais, por sua vez, têm ganhado grande publicidade nas mídias, principalmente entre as pessoas que bus-

cam uma alimentação mais saudável, por alimentos com maior rusticidade e riqueza nutricional. 

• Coopavel
• Biolabore
• Capa
• Gebana
• Unioeste
• CPRA
• Emater

• Iapar
• UFPR
• Itaipu
• Embrapa
• Pedra da Mata
• UFFS
• Ecovida

PRODUTOS

HORTA MANDALA

MERENDA

PARCEIROS

Vitrine vai ocupar área de 
4,4 mil metros quadrados

Novidades apresentadas atraem a 
curiosidade de produtores rurais das 
mais diversas regiões

Entidades mostram resultados de 
pesquisas feitas ao longo do ano

ÁREAS APRESENTADAS
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Considerando a necessidade de inserir um espaço para roda de conversas dentro da área 

foi construído um pergolado que passou a ocupar um quarto da área total da Mandala. E 

também uma ponte em arco sobre o reservatório de água a fim de melhorar o fluxo de visi-

tantes e fornecer sombra aos peixes. 

Foram implantados conjunto de cultivos e distintas cultivares com rusticidade e carac-

terísticas diferenciadas em seus produtos. Junto, apresentadas tecnologias de manejo na 

condução de seus  sistemas de producão. Entre as principais culturas apresentadas vai estar 

o cultivo de cultivares de Mandioca em Consórcios, 3 cultivares de Milho Variedades, 5 culti-

vares de Arroz Sequeiro, 4 cultivares de Batata Doce,  duas delas Biofortificadas, 5 cultivares 

de Feijão, 2 cultivares de Soja, entre outras.

Caracteriza-se como uma das mais promissoras e eficientes tecnologias de manejo, agre-

gando altos índices produtivos por área com alta intensidade de manejo. Vitrine terá sistema 

composto por um conjunto de cultivos de espécies perenes, semiperenes e anuais. 

Uma das novidades deste ano será a Horta Caseira Sustentável. Essa área reúne um con-

junto de diferentes possibilidades caseiras para a estruturação de horta para consumo do-

méstico, com possibilidade de se transformar em uma atividade geradora de renda. Entre o 

que será apresentado, estarão diferentes composições e formas de fabricação de compostos 

e substratos orgânicos, biofertilizantes, minhocário, extratos vegetais, caldas repelentes, cul-

tivos verticais, em caixotes, entre outras.

Outro destaque para o próximo evento será a apresentação de tecnologias voltadas para 

o saneamento e construção ecológica. Entre essas vai estar a Bacia de Evapotranspiração, 

Banheiro Seco, Construção em Bambu e Hiperadobe.

Um sistema de irrigação por gotejamento foi instalado nos canteiros, além de um meca-

nismo alternativo. Foram trocadas as mangueiras e as garrafas e também ampliado o siste-

ma de irrigação para outro elo da Mandala.

Na Mandala também foram inseridas hortaliças para compor o espaço. São 65 espécies 

diferentes, propiciando aos visitantes um espaço de resgate ancestral de espécies, diversida-

de e interação.

No espaço do cultivo protegido há uma estrutura em bambu e diferentes cultivos e tec-

nologias na produção visando à diversificação produtiva em época desfavorável (verão) ao 

cultivo de hortaliças.

PERGOLADOS

CULTURAS ANUAIS

SISTEMA AGROFLORESTAL

SANEAMENTO RURAL E BIOCONSTRUÇÕES

HORTA CASEIRA SUSTENTÁVEL

SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 

ESPÉCIES IMPLANTADAS

CULTIVO PROTEGIDO Haverá ainda áreas de produção animal, apicultura, meliponíde-
os, aquicultura, energia renovável, plantas de cobertura e adu-
bação verde, fruticultura, feira orgânica e exposição de livros

Canteiros com plantas medicinais 
e PANCs também despertam a 
atenção dos visitantes
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Manter-se atualizado é uma neces-

sidade a técnicos e a produtores rurais 

em uma época de tantos lançamentos 

e opções de produtos e soluções para o 

campo. De olho nisso, a UPL envolveu 

recentemente cooperados e profissio-

nais da equipe técnica da Coopavel em 

dois treinamentos, em Santa Tereza 

do Oeste e em Espigão Azul, distrito de 

Cascavel.

Os conceitos do Programa Aplique 

Bem foram apresentados por especia-

listas do IAC (Instituto Agronômico de 

Campinas). Trata-se de uma parceria 

público-privada voltada à assistência 

ao agricultor em tecnologia de aplica-

ção, treinamento e assistência perso-

nalizados, maximização dos recursos 

disponíveis, segurança na aplicação e 

laboratório móvel (desde 2007, Arysta).

Os objetivos do Aplique Bem são 

maximizar os benefícios da aplicação 

correta e racional de agrotóxicos, redu-

zir perdas na aplicação, diminuir riscos 

de contaminação, meio ambiente, ali-

mentos e limitar ao máximo a exposi-

ção do trabalhador. No mesmo evento 

foi realizada prática com pulverizador.

A UPL desembarcou dias atrás com 

a sua Caravana Proteção UPL no distri-

to de Espigão Azul, em Cascavel. Pro-

dutores rurais e técnicos ligados à Co-

opavel participaram de palestras que 

informaram sobre os fungicidas Tri-

dium e Unizeb Gold.

PROTEÇÃO UPL

DICAS PRÁTICAS PARA SE 
MANTER BEM INFORMADO

A prática foi demonstrada 
com o uso de pulverizador

Repasse de informações sobre o 
Aplique Bem, em Santa Tereza

UPL-0022-19F-AF_ANUN_GENERICO UNIZEB_LY01_21X27,5.pdf   1   25/09/19   14:46
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OESTE PRECISA TRILHAR
UM NOVO CAMINHO EM 
DIREÇÃO À PROSPERIDADE

Mesmo com índices de crescimento 

acima da média brasileira, há décadas o 

Oeste do Paraná se debruça sobre temas 

estratégicos e considerados imprescin-

díveis para a região dar novos saltos no 

seu processo de expansão. “Devemos 

trilhar um novo caminho em direção 

à prosperidade, que equilibre desen-

volvimento, princípios democráticos e 

avanços sociais”, disse o presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli, durante encon-

tro que reuniu Núcleo Cooperativista 

da Ocepar em Cascavel.

A região defende há anos projetos 

que permitam que ela releve todo o seu 

potencial, contribuindo assim de forma 

ainda mais decisiva para o crescimento 

do Oeste e do Paraná. “Temos as nos-

sas bandeiras e aqui as apresentamos à 

Ocepar, organização que representa um 

movimento que há décadas impulsiona 

a economia estadual”, apontou Dilvo 

Grolli. Entre as principais aspirações 

regionais estão a consolidação do sta-

tus sanitário de área livre de aftosa sem 

vacinação, de novos ramais ferroviários 

e de uma nova concessão de pedágio 

com mais obras e preços justos.

A recente autorização que o Paraná 

recebeu do Ministério da Agricultura, 

de não precisar realizar campanhas de 

vacinação em novembro e em maio de 

2020, é apenas mais um passo em dire-

ção ao status definitivo, observou Dilvo. 

“Precisamos estar atentos e vigilantes, 

porque qualquer atitude ou risco pode 

comprometer um trabalho de décadas e 

que renderá ao Estado R$ 1,5 bilhão por 

ano”, afirmou o presidente da Coopavel. 

Ele destacou também a atual situação 

ferroviária paranaense. 

Em 2018, apenas 536 mil toneladas 

das 9 milhões que chegaram a Parana-

guá foram do Oeste. “A concessionária 

está interessada nos produtos da ca-

deia sucroalcoeeira do Norte e, por isso, 

nossa região não recebe a atenção que 

merece e nossos custos anuais, devido 

à falta da infraestrutura certa, crescem 

R$ 250 milhões por ano”. Dilvo lem-

brou também do enorme desafio que foi 

mostrar às autoridades e ao Paraná as 

severas consequências do pedágio mais 

caro do mundo à economia do Estado. 

E o resultado será uma nova concessão 

que deverá priorizar mais obras e pre-

ços mais justos.

POD/CACIOPAR

O presidente do Sicoob Credicapi-

tal, Guido Bresolin Júnior, ressaltou as 

reivindicações e entregou ao presidente 

da Ocepar, José Roberto Ricken, um li-

vro com ações prioritárias defendidas 

pelo Programa Oeste em Desenvolvi-

mento em parceria com a Caciopar, co-

ordenadoria que reúne 46 associações 

comerciais e empresariais da região. O 

encontro do núcleo cooperativista reu-

niu cerca de 130 pessoas de várias cida-

des e trouxe a Cascavel representantes 

da OCB (Organização das Cooperativas 

do Brasil) e de outras entidades que re-

presentam o setor produtivo.

O prefeito Leonaldo Paranhos par-

ticipou da abertura dos trabalhos e 

ressaltou o papel das cooperativas na 

expansão dos indicadores socioeconô-

micos da região e do Estado. “É um se-

tor que merece todo nosso respeito e 

apoio. Entendo que as administrações 

públicas precisam ajudar a impulsio-

nar ainda mais esse segmento. Um dos 

investimentos em andamento em Cas-

cavel é o de melhorias de estradas ru-

rais. São R$ 70 milhões para facilitar a 

locomoção e o escoamento das riquezas 

extraídas do campo”.

COMPROMISSO COM 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL

O sistema cooperativista do Paraná 

é um dos mais organizados e pujantes 

do Brasil. Ele responde por 25% dos 425 

Dilvo apresentou à Ocepar 
reivindicações que há 
muito o Oeste considera 
fundamentais

O prefeito Paranhos citou a importância do cooperativismo
no processo de expansão socioeconômica da região
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Ricken apresenta as atuais defesas do 
sistema cooperativista no Paraná

mil empregos que o setor gera no País 

e no primeiro semestre de 2019 cresceu 

8,1% em comparação ao mesmo período 

do ano anterior. “Fechamos o semestre 

com faturamento superior aos R$ 90 bi-

lhões”, informou no encontro do Núcleo 

Cooperarivista da Ocepar, na Associa-

ção Atlética Coopavel, o presidente do 

sistema no Paraná José Roberto Ricken.

O compromisso do cooperativismo, 

de impulsionar o crescimento econô-

mico e social, é rigorosamente cumpri-

do no Estado, afirmou Ricken, dizendo 

que o número de empregos gerados 

pelas 220 cooperativas já ultrapassa os 

106 mil e que a soma de cooperados já 

é superior a 2 milhões de pessoas no 

Paraná. O presidente da Ocepar fez, na 

sequência, a apresentação dos pontos 

principais da pauta que a Ocepar de-

fende. Eles são os seguintes: PRC 100 

– Planejamento do Cooperativismo Pa-

ranaense, sanidade, financiamento das 

cooperativas, comitê técnico do ramo 

de crédito.

E mais: incorporação das empresas 

de agricultura do Paraná, programa 

estadual de desburocratização de leis 

e normas, programa de desenvolvi-

mento de dirigentes das cooperativas 

Unimeds, Programa Paraná Trifásico e 

Show Rural/Paraná Cooperativo. Os di-

retores presentes enriqueceram o deba-

te dando detalhes sobre a atual situação 

de cada um dos pontos.

SINERGIA

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

foi convidado por Ricken para falar de 

uma estrutura de mais de dois mil me-

tros quadrados em construção na área do 

Show Rural Coopavel. “Será um ambiente 

de sinergia e de integração para que as 

cooperativas possam receber líderes e co-

operados em um local agradável e dotado 

de inúmeros recursos”. Essa vai ser a nova 

casa do cooperativismo do Paraná, afir-

mou o presidente da Ocepar, dizendo que 

ela será utilizada durante todo o ano para 

os mais diversos eventos que a organiza-

ção e o Sescoop promovem. Ficou decidi-

do que a inauguração oficial ocorrerá du-

rante pré-assembleia no início de 2020.

FORÇA DA MARCA E 
PROPOSTAS DO SESCOOP 
PARA 2020

O encontro do Núcleo Cooperati-

vista da Ocepar, no fim de outubro, 

em Cascavel, abriu espaço para que o 

economista Claudio Shimoyama, da 

DataCenso, apresentasse informações 

de uma recente pesquisa que aferiu a 

força e o peso da marca do cooperati-

vismo e de cooperativas no Paraná. 

Os dados apresentados conside-

raram pesquisas de 2017 e outra que 

acaba de ser tabulada. A mais recente 

ouviu 1.015 consumidores, 10 direto-

res de cooperativas e 50 consumido-

res de supermercados. Os trabalhos 

ocorreram em duas etapas, aferição 

quantitativa e qualitativa, e conside-

raram as realidades da capital e região 

metropolitana e do interior. Cuidados, 

segundo Cláudio, para que o resultado 

fosse o mais preciso possível.

Entre as marcas mais lembradas de 

cooperativas no Estado está a da Co-

opavel. De acordo com o economista, 

a força da marca é mais importante e 

determinante para o negócio do que o 

imobilizado. O movimento cooperati-

vista e a qualidade dos seus produtos 

são reconhecidos por número crescente 

de paranaenses e o índice de satisfação 

com que elas oferecem e levam ao mer-

cado é bastante alto. “As cooperativas 

contam com a confiança e a credibilida-

de do consumidor”, disse o professor.

AGENDA

O superintendente do Serviço Na-

cional de Aprendizagem do Coopera-

tivismo do Paraná, Leonardo Boesche, 

apresentou aos presentes a proposta 

de trabalho de 2020 do Sescoop, que é 

a seguinte: programas Trabalho Segu-

ro e Sustentável, de Inovação, de Com-

pliance, de Excelência, Lei Geral de 

Proteção de Dados, Programa do Coo-

perativismo, Programa Universitário, 

Autogestão 2.0, revitalização do Pro-

coope, agentes estratégicos, high per-

formance, Novo Plano Paraná Coope-

rativo, Programa de Desenvolvimento 

Regional, Intercooperação Centro-Sul 

e Show Rural Coopavel.

Cerca de 130 autoridades do setor 
cooperativista partiparam do encontro
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BRASILSEG

O Banco do Brasil desenvolveu 

nova modalidade de seguro para o 

setor rural. O produto foi apresentado 

em Cascavel durante o encontro de 

Núcleo Cooperativista da Ocepar. As 

características do BrasilSeg foram 

elencadas pelos diretores Sérgio Augusto 

Vilela de Souza, Luiz Antonio Digiovani e 

Fabrício Casali Reis.

O modelo apresentado é considerado 

ainda mais completo e abrangente para 

proteger o patrimônio dos agricultores. 

Na safra 2018/2019, o prêmio acumulado 

pelo Banco do Brasil foi de R$ 1,2 bilhão e 

o valor indenizado chegou a R$ 1,1 bilhão. 

O Paraná, atrás apenas de Goiás (R$ 306 

milhões), foi o segundo estado com o 

maior volume de indenizações, de R$ 207 

milhões. Somente a soja representou in-

denização de R$ 907 milhões no País.

A região Oeste do Paraná registrou 2,5 

mil contratos e mil produtores comunicaram 

problemas, representando indenização de 

R$ 30 milhões – o prêmio foi de R$ 43 mi-

lhões. “Se não tivessem feito o seguro e ga-

rantido a indenização, agora estariam de-

batendo como pagar a dívida com o banco”, 

disse Digiovani, para reforçar a importân-

cia do seguro agrícola.

Renato Nobile é superintendente da OCB

O gerente da Agência Corporate, Sérgio de Souza, deu 
detalhes sobre a nova modalidade de seguro

OS 13 PONTOS DA PAUTA 
COOPERATIVISTA NACIONAL

Ao mesmo tempo em que produz e 

contribui para dar movimento à econo-

mia brasileira, o setor agropecuário se 

articula politicamente para assegurar 

condições mínimas de trabalho e resul-

tados. O superintendente da OCB (Or-

ganização das Cooperativas do Brasil), 

Renato Nobile, esteve em Cascavel para 

o encontro do Núcleo Cooperativista da 

Ocepar e informou sobre as movimenta-

ções do campo em Brasília.

Com a renovação que ocorreu nas 

eleições de 2018 na Câmara e Senado, 

a Frencoop (Frente Parlamentar do 

Cooperativismo) agora conta com 264 

deputados e 37 senadores. Quinze por 

cento do total de parlamentares são fi-

liados a alguma cooperativa. Em recen-

te pesquisa, 19,6% deles citaram que os 

temas agropecuários são as suas prin-

cipais bandeiras e a imagem do setor é 

considerada negativa apenas por 5,5% 

deles. No novo governo, são 108 os car-

gos técnicos de interesse do cooperati-

vismo.

Uma das principais novidades, se-

gundo Nobile, é que o novo governo 

reconhece a importância do cooperati-

vismo para o desenvolvimento do País. 

“Jamais estivemos em uma situação de 

tão boa e tanta visibilidade”, conforme 

o superintendente. A articulação do se-

tor em Brasília é determinante para a 

vigilância em vários temas e decisões, 

alguns com potencial para trazer enor-

mes prejuízos para as cooperativas e 

ao agronegócio. “A partir da Frencoop, 

tudo é cuidadosamente analisado e de-

liberado e nossas posições são então de-

fendidas no Congresso”.

PAUTA

Atualmente, a pauta de assuntos 

prioritários do segmento agropecuá-

rio envolve 13 temas. São eles: ação do 

Sistema OCB nos três poderes, reforma 

da Previdência, Lei Complementar 130, 

recuperação judicial do produtor rural 

pessoa física, revisão do convênio do 

ICMS 100, Integração vertical, aplica-

ções financeiras das cooperativas, alte-

rações do ISS, revogação da Lei Kandir, 

reforma tributária, Medida Provisória 

897, DAP Pessoa Jurídica – selo combus-

tível social - e pisos mínimos do trans-

porte rodoviário.

Cláudio apresentou dados de recente 
pesquisa sobre cooperativismo
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Segundo informações do gover-

no, as vendas externas de carne 

bovina caminham para novas má-

ximas históricas em 2019, obtendo 

no acumulado do ano, até agosto, 

de mais de 1 milhão de toneladas. O 

crescimento é de cerca de 14%.

Conforme dados do IBGE, o Bra-

sil segue com o maior rebanho co-

mercial do mundo. São 213,5 mi-

lhões de cabeças e cerca de 80% 

desses animais são destinados à 

bovinocultura de corte, que com o 

passar dos anos vem se tecnifican-

do em busca de resultados cada vez 

mais satisfatórios.

Exemplo disso é a Inseminação 

Artificial em Tempo Fixo (IATF), 

que se trata de uma biotecnologia 

que visa a elevar a eficiência repro-

dutiva dos rebanhos por meio da in-

dução e sincronização da ovulação 

das fêmeas por meio de protocolos 

hormonais e assim a inseminação 

das mesmas.

A IATF é uma técnica que desde o 

início da década de 1970 é aplicada 

nos rebanhos brasileiros, apresen-

tando taxas de prenhez média na 

casa dos 50% a cada IATF, podendo 

atingir 60%, e em propriedades com 

ótimo manejo nutricional, sanitário 

e reprodutivo até 70%. 

As principais vantagens da Insemi-

nação Artificial em Tempo Fixo são a re-

alização da inseminação com dia e hora 

marcados, a eliminação da detecção de cio, 

inseminação das matrizes a partir de 40 

dias pós-parto, indução da ciclicidade em 

vacas em anestro, redução do intervalo en-

tre partos, possibilidade de altas taxas de 

prenhez no início da estação de monta, per-

mite o nascimento programado e a padro-

nização dos bezerros, entre outras.

REMERSON 
VALDUGA 

Médico 
Veterinário

O USO DA INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL EM TEMPO 
FIXO NO GADO DE CORTE

O pecuarista Odair José Stang e 
o filho Adolfo. Na propriedade de 
Odair, a IATF é praticada com alta 
performance e melhoramento 
genético

Segundo o grupo Gerar Corte, a IATF 

no último ano teve incremento de 32% 

de utilização no Brasil, mostrando as-

sim a modernização que a pecuária de 

corte vem sofrendo nos últimos anos.

Um dos grandes problemas encon-

trados nos resultados da IATF está 

ligado diretamente com o Estado de 

Condição Corporal (ECC) das vacas 

submetidas aos protocolos de IATF.

Normalmente, os técnicos avaliam 

somente o ECC no início do protocolo, 

mas isso é um erro, pois o ECC deve 

ser avaliado dias antes do protocolo e 

reavaliado no período inicial. 

Vacas que estejam em uma cres-

cente no ECC, mesmo que magras na 

primeira avaliação, terão bons resul-

tados na IATF. Já vacas que estejam 

perdendo ECC terão resultados não 

muito significativos.  Outros proble-

mas que acontecem estão relaciona-

dos ao momento e ao manejo da inse-

minação artificial. São eles: aplicação 

inadequada dos hormônios utilizados 

nos protocolos em relação à quanti-

dade e momento exato e a qualidade 

técnica do responsável pelo progra-

ma. 

Para que se obtenham bezerros 

de qualidade, a escolha do sêmen é 

de suma importância. Dessa forma, 

conclui-se que a aplicação da IATF de 

maneira assertiva, por profissionais 

capacitados alavanca a produtividade 

da propriedade.

PECUÁRIA

Ao fundo, matrizes e animais provenientes da técnica da 
IATF na Fazenda Cuia, em Quedas do Iguaçu
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RELACIONAMENTOS

A DIFÍCIL ARTE DE 
RESOLVER CONFLITOS

O conflito e o desentendimento são tão 

antigos quanto o próprio homem. Ele está 

em todos os ambientes, inclusive no traba-

lho. Não é de hoje que estudiosos, pesquisa-

dores e observadores das relações humanas 

procuram decifrar as causas que levam aos 

problemas de relacionamento e o que pode 

ser feito para evitá-los ou minimizá-los. A 

Unicoop (Universidade Coopavel), em par-

ceria com o Sescoop, acaba de envolver cola-

boradores em um treinamento sobre Gestão 

de análises de conflitos.

Para repassar os conteúdos, esteve em 

Cascavel o professor e consultor da Pós-A-

gro, de Campo Grande (MS), Marcelo Cerut-

ti. Com 11 anos de experiência, Marcelo já 

viu, testemunhou e estudou muito sobre os 

eventos catalisadores dos mais diferentes 

tipos de desentendimentos, e também dos 

reflexos que são capazes de provocar. “Por 

mais que avancemos tecnologicamente, não 

podemos esquecer jamais que a peça fun-

damental que move o nosso mundo são as 

pessoas”.

O desafio das empresas nessa nova era 

é investir no ser humano. De pouco adianta, 

segundo Marcelo, gastar milhões em equi-

pamentos, tecnologias, estruturas enormes 

e deslumbrantes de trabalho se a pessoa, e 

sua importância no processo, for ignorada. 

O treinamento que envolveu três turmas 

da Coopavel considerou aspectos ligados ao 

trabalho em equipe, relações interpessoais 

e autoconhecimento. Um exercício simples 

que qualquer um pode fazer é o de se colocar 

no lugar do outro e, a partir disso, ter uma 

compreensão maior sobre um determinado 

assunto, orientou o professor.

CINCO PASSOS

Os estudiosos do comportamento de-

senvolveram métodos e técnicas na tenta-

tiva de melhorar as relações interpessoais. 

Marcelo Cerutti empregou, em exercício 

com os 80 colaboradores da Coopavel inscri-

tos no curso de aperfeiçoamento, uma teoria 

que utiliza cinco passos à solução de confli-

tos. São elas: ouvir atentamente, demons-

trar empatia, fazer perguntas para entender 

as circunstâncias envolvidas na questão, 

construir uma solução, elaborar e executar 

um plano de ação. “Bem estruturado, ele é 

capaz até de oferecer elementos suficientes 

para prevenir desentendimentos e dissabo-

res”, afirma o consultor.

Um dos conflitos mais comuns nas or-

ganizações tem relação com a comunicação. 

As falhas são diversas, todavia as mais habi-

tuais são falta de clareza, superficialidade no 

ato de informar e não dizer ao colaborador, 

de forma detalhada, qual é a sua função, o 

que ele deve fazer e o que se espera dele. Sem 

isso e diante do receio de fazer errado ou de 

avançar o sinal, as pessoas costumam se aco-

modar e, consequentemente, geram falta de 

compromisso com o projeto de trabalho que 

a empresa objetiva alcançar. Marcelo usou 

dinâmicas para facilitar a compreensão das 

teorias e das orientações passadas durante o 

treinamento.

OUVIR E REFLETIR

Diovane Dal Canton é engenheiro 
agrônomo da unidade da Coopavel em 
Capitão Leônidas Marques. Ele foi um 
dos participantes do curso de Gestão e 
análise de conflitos e aprovou a expe-
riência. “O conteúdo apresentado fez 
com que eu refletisse sobre muitas coi-
sas, principalmente quanto a situações 
que costumam acontecer no ambiente 
de trabalho”. 

Os passos ensinados serão muito 
úteis para contornar situações de es-
tresse e que podem ser bastante desa-
gradáveis, diz o agrônomo. Particular-
mente, vou passar a aplicar mais alguns 
pontos como ouvir e refletir antes de 
tomar qualquer atitude que possa levar 
a algum desentendimento. Somos seres 
humanos e temos a capacidade de ser 
melhores a cada dia”, afirma Diovane.

Um dos exercícios trabalhados no 
treinamento: confiança no trabalho 
em equipe

O consultor Marcelo Cerutti 
tem 11 anos de experiências em 
treinamentos pelo Brasil

Uma das três turmas que participaram do 
aperfeiçoamento sobre análise de conflitos
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STATUS SANITÁRIO

PARANÁ SEM AFTOSA
MARCA NOVA ERA PARA 
O AGRONEGÓCIO ESTADUAL

“O Paraná trabalhou por vários anos 

para alcançar essa conquista que abre 

um novo momento para o Estado e para 

a pecuária. Vamos dar um salto em nos-

sas exportações e ter novas oportunida-

des para toda a cadeia do agronegócio” 

é o que afirma o presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, sobre o anúncio feito pelo 

Ministério da Agricultura de suspender 

a vacinação da febre aftosa no Paraná. 

A campanha que seria realizada em no-

vembro foi suspensa em função de o Es-

tado ter cumprido fases indispensáveis 

para sua mudança de status sanitário, 

de área livre de febre aftosa com vacina-

ção para área livre de febre aftosa sem 

vacinação. 

Conforme Dilvo Grolli, a novidade 

vai representar a injeção anual de R$ 

1,5 bilhão na economia do Paraná. O im-

pacto será intenso na pecuária e tam-

bém será sentido pela cadeia de grãos. 

“Vamos melhorar toda a performance 

do agronegócio estadual. O dia 15 de 

outubro de 2019 entra para a história 

do setor produtivo de carnes, grãos e 

derivados”, afirma o presidente da Coo-

pavel. O governo estima que haverá au-

mento das exportações das atuais 107 

mil para 200 mil toneladas de carnes 

por ano.

Com a autorização do Mapa, o Pa-

raná se alia a Santa Catarina como os 

únicos estados brasileiros onde não há 

vacinação do rebanho bovino contra a 

aftosa. Diversos fatores pesaram para 

que o Ministério atendesse à solicita-

ção de entidades e do próprio governo 

estadual para que a vacinação fosse 

suspensa. Entre elas estão medidas e 

cuidados adotados pela Adapar (Agên-

cia de Desenvolvimento Agropecuário 

do Paraná) e Seab (Secretaria de Esta-

do da Agricultura e Abastecimento) e a 

resposta sempre positiva por parte dos 

pecuaristas.

Um dos primeiros impactos da 

medida será redução de custos aos pe-

cuaristas de R$ 20 milhões na produ-

ção de carne bovina. O rebanho é de 

9,5 milhões de cabeças e o Paraná vai 

liderar a exportação de proteínas no 

Sul do Brasil. Com a nova qualificação, 

mercados mais nobres e exigentes, que 

pagam mais por produto de melhor 

qualidade, vão se abrir aos criadores 

e frigoríficos paranaenses, informa o 

secretário de Estado da Agricultura, 

Norberto Ortigara. “Sem a vacinação, o 

Paraná alcança uma condição diferen-

ciada no mundo, podendo mostrar um 

selo sanitário de grande importância”, 

diz o governador Ratinho Júnior.

O reconhecimento de área livre da 

aftosa sem vacinação vai sair dois anos 

antes do esperado. A região Oeste, 

por meio da Caciopar (Coordenadoria 

das Associações Comerciais e Empre-

sariais do Oeste do Paraná) e do POD 

(Programa Oeste em Desenvolvimen-

to) criaram estratégias para defender a 

suspensão. “Com base em indicadores 

dos mais confiáveis e do relato de pes-

soas que conhecem muito esse merca-

do, a Caciopar colocou o assunto como 

prioridade em sua pauta de trabalho. 

E, com as contribuições do POD, o re-

sultado começa a aparecer e os frutos 

serão generosos”, afirma o presidente 

da Coordenadoria, Alci Rotta Júnior.

A contratação de mais veteri-

nários e a instalação de postos de 

fiscalização na divisa com outros 

estados, para ampliar o controle do 

tráfego de animais, estão entre as 

principais atitudes tomadas pelo 

Estado e que levaram à decisão ado-

tada pelo Ministério da Agricultura. 

A expectativa agora, com o envio de 

toda a documentação e informação 

necessária nesse tipo de processo, 

é que o novo status seja pleiteado 

em setembro de 2020 e o reconheci-

mento internacional pela OIE (Orga-

nização Mundial de Saúde Animal) 

deverá ocorrer em maio de 2021. 

Já a partir de janeiro não será 

permitido o ingresso de animais, no 

Paraná, que tenham sido vacinados 

em outras regiões do País. Há 13 anos 

o País não registra caso de febre af-

tosa. A meta do governo federal, se-

gundo um plano de metas divulgado 

em 2017, é que todo o País seja mun-

dialmente reconhecido como área 

livre da febre aftosa sem vacinação 

até 2026. A ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina, informa que todos 

os esforços têm sido adotados para 

que esse compromisso seja cumpri-

do e a mudança do status sanitário 

se torne realidade. “A economia do 

nosso País tem muito a ganhar com 

isso”, afirma ela.

Ratinho Júnior e Tereza 
Cristina com autoridades 
durante o anúncio

Elias Zydek, vice do Programa Oeste em 
Desenvolvimento, Paulo Orso, presidente do 
Sindicato Rural, e Dilvo Grolli
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RIO DA PAZ

EXCEL VIRA 
FERRAMENTA 
DE INTEGRAÇÃO

A filial da Coopavel de Rio da 

Paz, no interior de Cascavel, encon-

trou uma forma de aliar conheci-

mento e integrar a cooperativa com 

famílias das localidades adjacentes 

que atende. Pela primeira vez, cola-

boradores e cooperados dividiram o 

mesmo espaço para aprender.

Quinze pessoas se matricularam 

em um curso de Excel, o primeiro de 

muitos que passam a ser oferecidos 

na unidade, diz o gerente Roberto 

Painelli. “Esse é um recurso impor-

tante e dominá-lo é de grande auxí-

lio nas mais diferentes tarefas”, de 

acordo com Roberto. O treinamento 

foi oferecido sem custos aos partici-

pantes. Os conteúdos foram repas-

sados pelo instrutor Edson Orlando.

O treinamento foi desenvolvido 
durante três dias, na metade 
de outubro

Atividades de orientação e coleta 
de materiais para exames na área 
industrial da cooperativa

SAÚDE

COOPAVEL REALIZA AÇÕES 
DE PREVENÇÃO AO CÂNCER

Colaboradores de várias áreas 

da Coopavel participara de ativida-

des relativas ao Outubro Rosa, que 

orienta sobre prevenção ao câncer. 

As ações estão ligadas à campanha 

do Inca (Instituto Nacional de Cân-

cer) e são organizadas pelo setor mé-

dico da cooperativa.

A enfermeira do trabalho Giane 

Quinhones Dalla Costa informa que 

entre as atividades desenvolvidas 

estão exames de Papanicolau, de 

pele, mamografia e PSA. Também foi 

feita a aferição de sinais vitais e pa-

lestra sobre Doenças crônicas dege-

nerativas. O assunto foi apresentado 

pela nutricionista Sabrine Zambiazi 

da Silva.

A Coopavel há anos realiza ações 

ligadas à prevenção a partir da me-

dicina do trabalho e incorporou, com 

isso, atitudes de orientação ao cân-

cer, a doença que ainda mais mata no 

Brasil e no mundo. “Quanto mais as 

pessoas souberem sobre ela e o que 

fazer para prevenir ou para detectar 

potenciais focos da doença precoce-

mente, melhor”, segundo Giane.

TEMA

Câncer de mama: juntos, sem medo 

é o tema da campanha que o Inca de-

senvolve em todo o território nacional 

em 2019. A finalidade das ações, que são 

diversas, é fortalecer recomendações 

do Ministério da Saúde para rastrea-

mento e diagnóstico precoce do câncer 

de mama. “Um dos desafios é orientar 

e mostrar os avanços da medicina e dos 

tratamentos para desconstruir o medo 

que grande parte das mulheres têm da 

doença”, diz a enfermeira Giane.

No Brasil, são registrados 59,7 mil 

casos de câncer de mama por ano, o 

que corresponde a 25% de todos os 

diagnósticos positivos da doença. O 

risco estimado é de 56 casos para cada 

grupo de cem mil mulheres. Uma das 

orientações do Inca é que as mulheres 

fiquem alerta a qualquer possível alte-

ração nas mamas. O Instituto reforça 

solicitação também a gestores e a pro-

fissionais de saúde para que os enca-

minhamentos para investigação diag-

nóstica de casos suspeitos ocorram o 

mais rapidamente possível. 

De todos os diagnósticos de 
câncer no Brasil são de mama. 

Anualmente são confirmados 
mais de 59,7 mil casos de 
câncer de mama no País

25%
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Herbicidas BASF Milho.
Manejo e proteção para
o seu cultivo.
Proteja sua lavoura. Faça um manejo eficiente de plantas  
daninhas e tenha ainda mais produtividade.

BASF na Agricultura. 
Juntos pelo seu Legado.

0800 0192 500

facebook.com/BASF.AgroBrasil

www.agro.basf.com.br

www.blogagro.basf.com.br

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. Registros MAPA:  
Heat® nº 01013, Basagran® 600 nº 0594, Poquer® nº 8510 
e Liberty® nº 05409.

 Basagran® 600

• Herbicida seletivo de ação  
 não sistêmico.

• Excelente no manejo  
 de resistência.

• Excelente controle  
 de picão-preto  
 e corda-de-viola.

• Adequado para melhorar  
 a ação de controle de  
 outros produtos.

• Alta seletividade.

Poquer®   

• Indicado para o manejo  
 de infestantes de folhas  
 estreitas resistentes  
 e de difícil controle  
 (capim-amargoso, azevém,  
 milho voluntário, etc.).

• Altamente seletivo.

Liberty® 

• Sem efeito residual em grãos  
 e solo.

• Totalmente biodegradado  
 no solo e na água.

• Controle de plantas daninhas 
 resistentes ao glifosato  
 e outras de difícil controle.

• Possibilita o controle  
 de amplo espectro de plantas  
 daninhas, tanto folhas largas  
 quanto folhas estreitas.

• Rápida atuação, evitando, 
 assim, a perda de produtividade  
 por matocompetição.

PRODUTOS

HERBICIDAS

 Heat® 

• Amplo espectro de  
 controle de importantes  
 plantas daninhas  
 de folhas largas.

• Permite o plantio  
 e a emergência  
 da cultura “no limpo”.
 
• Baixa dose de uso.
 
• Produto multicultura.
 
• Ação rápida  
 na dessecação.
 
• Eficiente no manejo  
 de resistência de  
 plantas daninhas.
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BOVINOCULTURA

CÃES DE PASTOREIO E MAIS
COMODIDADE AOS VISITANTES

COM FIM DA VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA, APENAS ANIMAIS DE CRIADORES DO 
PARANÁ PODERÃO PARTICIPAR DE MOSTRAS E COMERCIALIZAÇÕES NO EVENTO

A área da pecuária é uma das que mais 

crescem no Show Rural Coopavel nos últi-

mos quatro anos. Para a edição de 2020, as 

novidades serão inúmeras, informa o coor-

denador e zootecnista Rozimbo Júnior Ma-

gro. Entre elas estarão tecnologias para que 

o pecuarista consiga impulsionar resulta-

dos até a apresentação de cães de pastoreio.

A Delaval, maior empresa do mundo na 

área de ordenha, trará novidades de ponta 

aos visitantes. Nas edições mais recentes, ela 

apresentou o robô-ordenhadeira que, pela 

primeira vez em eventos como esse no Bra-

sil, foi apresentada em funcionamento em 

fevereiro último. “Estamos alinhando com 

o pessoal e a novidade para 2020 será igual-

mente interessante e tecnológica”, conforme 

Rozimbo.

ESTRUTURA

Algumas das novidades mais impor-

tantes ocorrem na infraestrutura dos am-

bientes destinados à pecuária. A de maior 

impacto é a cobertura dos vãos que existiam 

entre um pavilhão e outro. “Agora, as pesso-

as poderão acessar novidades em todos eles 

sem se molhar, em caso de chuva, e protegi-

das do sol em dias de tempo firme”, afirma o 

coordenador. 

A área que recepciona touros para ven-

da também recebe melhorias e o pavilhão 

de tecnologias ganha manutenção para 

abrigar os equipamentos que estarão à 

disposição dos visitantes. A coordenação 

do setor pecuário estuda a possibilida-

de de instalar uma loja de vendas para 

os pecuaristas em visita ao Show Rural. 

“Essa é outra das novidades em processo 

de alinhamento, a exemplo de definições 

sobre a melhor forma de recepcionar pe-

cuaristas, técnicos e visitantes”, conforme 

Rozimbo.

DESAFIO

O maior desafio que a área de pecuária 

do evento enfrenta nessa edição é quanto 

às mudanças que já ocorrem devido à sus-

pensão de vacinações contra a febre afto-

sa no Paraná. “Essa é uma grande vitória 

e uma grande notícia aos pecuaristas e à 

nossa economia, porque vai valorizar ain-

da mais as carnes aqui produzidas e ex-

portadas, que terão acesso a novos e pro-

missores mercados”, ressalta ele. 

Com o novo status sanitário, a pecuá-

ria do Show Rural Coopavel poderá contar 

apenas com animais de criadores do Pa-

raná, ou eventualmente de Santa Catari-

na, estado reconhecido como área livre da 

aftosa sem vacinação. “Mas as coisas ca-

minham muito bem e teremos, mais uma 

vez, um grande evento”, afirma Rozimbo.

Cães de pastoreio:
novidade na área
pecuária
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