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O volume de experimentos, novidades e
tecnologias à disposição do agricultor
e do pecuarista jamais foi tão grande
e diversificado. Ao mesmo tempo em
que coloca o produtor em contato com
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novidades e tendências do agronegócio, o
Show Rural Coopavel faz um convite para
que o agropecuarista REINVENTE A SUA
VIDA NO CAMPO

VITRINE REVELA AS
OPÇÕES DA AGROECOLOGIA

O SHOW RURAL DIGITAL
ESTÁ AINDA MAIOR E MELHOR

CONHEÇA A NOVA CASA DO
COOPERATIVISMO PARANAENSE

A PECUÁRIA SE RENDE
À ERA DOS ROBÔS

FORSEED
PARA ACERTAR NA SEMENTE
TEM QUE SER ESPECÍFICO

vestibular univel no Show Rural
ESTAMOS NA AV. SHOW RURAL (RUA J, COBERTA)
VISITE NOSSO ESTANDE E FAÇA SUA PROVA!

Ag

ro

n om

ia

De 3 a 7 de fevereiro

de

agronomia

no

manhã/noite

medicina
veterinária

IVERSO

RA
N G

SS

I

-

Al

u

manhã/noite

até 30% DE BOLSA INCENTIvO PARA CuRSOS NO PERÍODO DA MANHÃ
>> AGRONOMIA

>> FISIOTERAPIA (10%)

>> ARQUITETURA E URBANISMO

>> MEDICINA VETERINÁRIA

>> BIOMEDICINA

>> NUTRIÇÃO

>> EDUCAÇÃO FÍSICA

>> PSICOLOGIA (33%)

*A abertura de turmas depende da quantidade de alunos matriculados.

ACESSE E
SAIBA MAIS:

UNIVEL.BR

45 3036.3664

@UNIVELOFICIAL

45 98801.7885

EXPEDIENTE

DESTAQUES
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PRODUTOR, É HORA
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O agronegócio ganha impulso e a produção
de grãos deve crescer de 3% a 4% nos próximos
anos. Avançar na produção, com índice maior
de produtividade em todas as culturas, contribuirá para que o Brasil chegue em 2030 com
produção de grãos entre 330 milhões a 350 milhões de toneladas. E na produção de carnes
de frango, suíno e bovino o País alcançará
40 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo
em que aumentamos a produção da agricultura e pecuária, necessitamos de investimentos em infraestrutura.
A perspectiva de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2,5% a 3% e a Selic
próxima de 4% ao ano indicam que o crescimento do agronegócio para a década será
fantástico, reforçando a visão otimista dos
expositores do 32º Show Rural Coopavel.
Não há excessos nessas estimativas.
O crescimento da produção agropecuária
nos últimos 20 anos foi de 4,7% ao ano em média. O agronegócio cresceu apesar da recessão
econômica e da insegurança dos governos, que
reduziram a capacidade produtiva de indústrias de máquinas e equipamentos, comprometeram a produtividade e elevaram os custos
de produção. Os produtores rurais precisam
aproveitar as tecnologias com resultados
expressivos na produção e exportações da
proteína animal. Com isso, impulsionarão
os preços e a liquidez dos grãos. Além disso,
o Brasil voltou a crescer, invertendo a tendência desde 2015, que era de recessão.
O mundo do agronegócio é muito dinâmico,comodemonstrouoShowRuralde2019,que
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A nova casa do cooperativismo

FILIAIS COOPAVEL
Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul,
Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas
Marques, Cascavel, Catanduvas, Centenário,
Céu Azul, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu,
Espigão Azul, Iguatu, Juvinópolis, Lindoeste,
Nova União, Pato Branco, Penha, Ouro Verde,
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recebeu mais de 288 mil visitantes e que mostrou o avanço das tecnologias da informação e
da automação. O evento deste ano tem uma
característica importante ao preparar um
novo modelo com a continuidade do aprendizado dos anos anteriores, mas com uma
análise mais profunda sobre a realidade da
cadeia do agronegócio.
O Show Rural Coopavel tem aspecto fundamental e de suma importância sobre outros
eventos brasileiros. O fato de ser o primeiro e o
maior das Américas do Sul e Central, e um dos
três maiores do mundo, faz dessa uma edição
especial e bastante aguardada. A Coopavel e
seus parceiros têm por responsabilidade estimular os produtores rurais a reinventar a sua
vida no campo, com eficiência e sem ficar presos
ao passado. E tudo isso mantendo o Show Rural
alinhado à essência de sua primeira edição, realizada em 1989.
A inovação e o trabalho do Show Rural
proporcionam soluções e resultados para o
mercado brasileiro e de muitos outros países.
Esse trabalho contribui para a produtividade
e a sustentabilidade do agronegócio. O sucesso
é grandioso e isso inspirou a realização de outros eventos semelhantes em várias regiões do
País, tendo sempre como base a divulgação da
pesquisa e do conhecimento para proporcionar benefícios econômicos e sociais ao homem
do campo. O Show Rural Coopavel 2020 traz
muitas tecnologias e informações. Ideias novas
e com uma linguagem simples e acessível, que
fomentam e alavancam o pensamento para que
todos possam reinventar a sua vida no campo.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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A arena vai ocupar área
de 2,2 mil metros quadrados

UM PALCO GIGANTE AO
MELHOR DA INOVAÇÃO
UMA ESTRUTURA DE 8,7 MIL METROS QUADRADOS REÚNE GRANDES EMPRESAS,
STARTUPS E RECEBE PROTAGONISTAS DE UMA ERA DE TRANSFORMAÇÕES.
Gente especializada em farejar
oportunidades de bons negócios estará em Cascavel nesta primeira semana
de fevereiro. São diretores e agentes de
cinco grandes grupos de investimentos
que aterrissam no Show Rural Digital
com muitos milhões de reais no bolso
para se aliar a ideias escaláveis e promissoras. Startups das mais diferentes
regiões do Brasil, e até do exterior, têm
a chance de apresentar projetos, ideias
e propostas inovadoras de negócios em
uma espécie de pitch (apresentações
curtas) chamada de Boot Camp. Os representantes das empresas inscritas
contam com poucos minutos para apresentar o conceito central do negócio e,
caso despertem atenção, recebem na
6
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mesma hora propostas de parceria e
de investimentos. Esses aportes financeiros podem ser determinantes para
o sucesso e prosperidade da empresa.
O Boot Camp é uma das atrações do
Show Rural Digital, um dos principais
eventos do 32º Show Rural Coopavel. A
programação completa ocupa uma área
de 8,7 mil metros quadrados, quase três
vezes maior à inaugural, em fevereiro
de 2019. São cinco mil metros cobertos,
uma arena multiuso de 2,2 mil metros
quadrados e outros ambientes que recebem inúmeras atividades. “Teremos
uma edição muito maior e mais dinâmica que a anterior”, diz o coordenador do
SRD José Rodrigues da Costa Neto.
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HACKATHON
A atividade inaugural do 2º
Show Rural Digital é o hackathon,
na Arena Paraná. Quinze equipes
formadas por cinco pessoas cada
vão passar a segunda e a terça-feira, dias 3 e 4 de fevereiro, atrás de
soluções para problemas cotidianos do agronegócio. A previsão é
de a maratona se estender por 36
horas ininterruptas. Cada equipe
é formada por um cooperado ou
filho de filiado da Coopavel, designer, profissional de administração
ou marketing e desenvolvedores.
Um júri especialmente formado vai escolher as melhores
soluções. A vencedora ganhará
uma viagem internacional para
um ecossistema de inovação, e a
segunda e terceira receberão prêmios em dinheiro. A Cresol é a patrocinadora máster do hackathon.
As equipes inscritas no hackathon
contam com outra facilidade: poder participar de dois editais, que
serão lançados durante o evento, e
que liberarão recursos para impulsionar atividades ligadas à inovação. Um deles é do PTI e outro da
Fundetec/Fundação Araucária. Os
facilitadores são Acic Labs e Fiep/
Senai.

FÓRUM DE INOVAÇÃO
O auditório da Vila Startup será
tomado, na segunda e terça-feira,
pelo Iguassu Valley Connect Show.
O fórum de inovação trará grandes
nomes da inovação do Brasil e do
8
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mundo a Cascavel, entre eles protagonistas de ecossistemas da França, Israel e Japão. São parceiros do
Iguassu Connet Show Sebrae, PTI
(Parque Tecnológico Itaipu), Embrapa, Iguassu Valley, SRI (Sistema
Regional de Inovação) e POD (Programa Oeste em Desenvolvimento).
O SRI faz no Show Rural Digital a sua primeira reunião do ano
e dará posse ao seu novo presidente, Jadson Siqueira. Acontecerá
também encontro do ecossistema
Iguassu Valley de toda a região.
Além do Boot Camp, a quarta-feira,
5, reserva outra atração. É o Like a
farmer, um encontro de startups
do agronegócio com produtores
rurais. Durante toda a manhã, empreendedores apresentam soluções que poderão contribuir para
tornar a agricultura e a pecuária,
do ponto de vista tecnológico, ainda mais rentável e desenvolvida. À
tarde ocorrem palestras magnas,
entre elas do bioquímico Luiz Donaduzzi, sócio da Prati Donaduzzi
e um dos criadores do Biopark.

FÓRUM DAS
COOPERATIVAS
A quinta e sexta-feira vai ser
dedicada a outra atividade inédita
no Show Rural Digital. É o Fórum
de TI de Cooperativas do Brasil e
Paraguai, realizado em parceria
com Ocepar, Somoscoop e Sistema
OCB. Grandes nomes farão palestras sobre tecnologias, segurança,
vendas e inovações para o agronegócio. A sexta também reserva

o Celepar Pitch Day, na carreta de
negócios do Sebrae. A atividade
envolverá startups de smart cities
e governamentais.

DRONES E PROTÓTIPOS
Um ambiente especialmente
preparado para provas, corridas, demonstrações e test-drive de drones,
protótipos e veículos elétricos é uma
das sensações do Show Rural Digital. A UPL Flying Arena é um dos
ambientes mais aguardados e festejados dessa edição do evento.
Instalada em uma área de 2,2 mil
metros quadrados, a arena é protegida por uma cerca de três metros de
altura. Devido ao seu tamanho e estrutura, a UPL Flying Arena poderá
recepcionar mais de uma atividade
ao mesmo tempo. O PTI e a Fundetec
também apresentarão suas versões
em veículos eficientes.

GRANDES
NOMES
Algumas das empresas
revolucionárias presentes no
Show Rural Digital:
• Microsoft
• AWS
• Huawei
• Unisys
• HPE
• Lenovo
• TOTVS

• VMWare
• Hikvision
• DELL EMC
• Cresol
• Biopark
• PTI
• Aruba

A evolução da tecnologia
também chegou na
telefonia fixa!

Planos de
Telefone
a partir de

R$
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,90
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Segurança no campo
Monitore sua propriedade rural 24 horas
por dia de qualquer lugar do mundo através
do sistema de monitoramento Dipelnet.
Converse com a gente e conheça as soluções
inovadoras em monitoramento 24 horas.
*Consulte viabilidade técnica

Presente em: Cascavel | Corbélia | Braganey | Iguatu | Cafelândia
www.dipelnet.com.br
0800.646.7000 | (45) 9.9994.4774
 dipelnet |  _dipelnet
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FERROVIA

OESTE É CONTRA RENOVAÇÃO
ANTECIPADA DE CONCESSÃO
Diretores e representantes de 40
cooperativas do Estado participaram
em Cascavel do Fórum de Logística do
Cooperativismo Paranaense. O objetivo
foi refletir sobre os desafios e as urgências da estruturação logística, condição indispensável para que os produtos paranaenses sigam competitivos
no concorrido mercado internacional.
O presidente da Coopavel Dilvo Grolli
apresentou dados contundentes e que
mostram que, caso os líderes paranaenses não estejam atentos e unidos,
poderão ocorrer prejuízos bilionários
à cadeia produtiva que hoje faz do Paraná uma referência de prosperidade
nacional.
Dilvo e outras autoridades do Oeste do Estado foram os primeiros a se
erguer contra a renovação automática
da concessão do pedágio considerado
o mais caro do planeta. Estudos apurados mostraram que existiam inconsistências em informações, resultando em
apurações na Assembleia Legislativa e
no Tribunal de Contas, fazendo com que
as irregularidades comprovadas fossem parar na Lava-Jato. Um engenhoso
10
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esquema de corrupção foi desfraldado e
muitos dos que se beneficiaram com as
cobranças ilegais e manobras que beneficiaram as concessionárias acabaram
presos. Pouco antes da apresentação de
Dilvo, o engenheiro da Rumo, Cristiano
Donatti, empresa que detém concessão
de trechos ferroviários no Estado, falou
sobre o possível aumento da capacidade de transporte das cargas do Oeste
em direção ao Porto de Paranaguá. No
entanto, associou os investimentos à
renovação do contrato de concessão
(expira em 2026). O presidente da Coopavel abriu sua exposição questionando a Rumo da razão de não ter feito as
obras antes, e de deixar os alinhamentos como condição para a renovação
do contrato. “Desde já, sou contra essa
renovação, porque isso não será saudável para o Estado e muito menos para o
Oeste, região responsável pela produção de grande parte das commodities
paranaenses”.
Mesmo assim, os números de expansão apresentados pela Rumo são muito
distantes do que o Oeste precisa e projeta. A diferença entre o que oferecem

(hoje são apenas 380 mil toneladas
que seguem ao porto de trem) e o
que a região pode oferecer é muitas vezes a quantidade transportada. “O Paraná e principalmente
a região Oeste são sucesso da porteira para dentro, mas da porteira
para fora há muitos problemas que
limitam e encarecem a produção.
Não cabe às cooperativas fazer logística, nosso foco é a produção”,
ressaltou Dilvo Grolli. Apenas uma
fração da soja produzida no Oeste segue ao Porto de Paranaguá
por ferrovia. Em 2018, a produção
foi de 5,7 milhões de toneladas e
somente 183 mil toneladas foram
exportadas por meio de ferrovia,
ou 3,2% do total. As exportações
de Paranaguá com produtos transportados por ferrovia chegaram a
9,4 milhões em 2018, disso somente 380 mil toneladas do Oeste – 183
mil toneladas de soja e 197 mil toneladas de carne.
Devido à falta de opção do modal ferroviário, as empresas que
investiram em estruturas na área
do terminal, em Cascavel, operam
com prejuízo ou com resultado
muito abaixo ao projetado. “Justamente porque a região não recebe
o suporte que merece por parte da
concessionária Rumo e Ferroeste”,
conforme Dilvo Grolli.
Na operação de fertilizantes
da Coopavel, com indústria dentro
do terminal da Ferroeste, ela não
consegue transportar matéria-prima por ferrovia. Por isso, 85% do
transporte é feito por caminhões
e apenas 15% por trem. Com isso,
o prejuízo com frete, de 2010 para

cá, chega a R$ 40 milhões – e outros R$ 20 milhões na operação
do calcário. O mesmo problema
impacta um terminal construído
pela Cotriguaçu, que integra as
maiores cooperativas da região. A
central investiu R$ 200 milhões,
porém devido ao não atendimento
ferroviário decidiu paralisar investimentos que chegariam a R$ 500
milhões.
O volume de contêneires que
passou pelo terminal em 2018 e
que seguiram por ferrovia foi de
7.257. A necessidade da região Oeste, todavia, é de 15 mil a 24 mil contêineres, a grande maioria deles
embarcada em caminhões em razão dos entraves operacionais. Por
ferrovia, a demora na operação é
de sete dias, enquanto que por rodovia a distância entre Cascavel e
Paranaguá é vencida em 12 horas.
Isso gera aumento de custos de R$
1 mil por contêiner.

O VALOR
DA FERROESTE?
R$ 3 BILHÕES
As diversas empresas instaladas no
terminal da Ferroeste em Cascavel
já investiram R$ 1 bilhão em suas
estruturas. As áreas são cedidas em
regime de concessão por 25 anos.
Depois de vencido esse prazo, os investimentos revertem para a Ferroeste. “Esse é mais um
motivo para sermos contra a renovação automática da concessão da
Rumo e incorporação da Ferroeste.
A concessionária já demonstrou
interesse em assumir o controle da

Ferroeste e terá os direitos de todos
esses ativos das empresas do Oeste gratuitamente ou com valores
abaixo da realidade. Se isso ocorrer,
esse valor, que nós investimos, terá
de ser transferido à concessionária
que nada fez em favor dos produtores rurais, das agroindústrias e das
cooperativas do Oeste”, afirmou o
presidente da Coopavel. Mais R$ 3
bilhões, que seriam incorporados
pela Rumo em eventual controle da
Ferroeste, referem-se aos 250
quilômetros de trilhos entre Cascavel e Guarapuava, e ainda o direito de exploração do trecho de
Guarapuava a Dourados (MS) até o
ano de 2099. Além disso, ocorreria
a incorporação do patrimônio das
empresas instaladas no terminal da
Ferroeste em Cascavel.
Outra situação em particular deixa o transporte ferroviário
como única alternativa para barateamento de custos à região. “Nossos rios correm no sentido contrário às nossas exportações, ainda
assim estão repletos de hidrelétricas. Por isso, precisamos de uma
malha ferroviária que atenda as
nossas necessidades”, apontou
Dilvo, que apresentou custos médios mundiais de transporte por
diferentes modais. São 20 dólares
para transportar uma tonelada
pela distância de mil quilômetros
por hidrovia, por trem o custo é de
40 dólares e por caminhão, de 60
dólares. “Temos que estar unidos,
munidos de números e lutar pelo
que acreditamos que seja o melhor
para as nossas comunidades”, ressaltou o presidente da Coopavel.
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Marcos Brambilla, da Fetaep, federação que
tem 300 sindicatos espalhados pelo Paraná

Natalino é presidente
do Instituto Emater
O paraibano Nivaldo
é o presidente da Asbraer

BEBER DIRETO DA
FONTE DAS NOVIDADES
Muitas coisas mudaram nos últimos
anos no cotidiano das pessoas, empresas e profissionais. E manter-se atualizado às novidades e tendências talvez
seja uma das mais importantes. É muito
difícil seguir ativo, produtivo e competitivo sem conectar-se a um novo universo
de possibilidades que inunda os mais diferentes setores e campos de interesse.
Por reunir um grande número de informações em um só ambiente, o Show
Rural Coopavel atrai a cada ano maior
número de pessoas que buscam beber
direto da fonte das novidades. Para a
edição 2020, caravanas das mais diferentes regiões do Brasil e do mundo es12
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tarão em Cascavel para ter contato com
o melhor da pesquisa, da tecnologia e de
inovações para o agronegócio.
A expectativa é que 250 mil pessoas
passem pelo parque em apenas cinco
dias, média de 50 mil por dia. Entidades
parceiras da Coopavel há muitos anos,
como Ocepar, Faep, Fetaep e Areac,
ampliam suas participações no evento,
e outras como a Asbraer vêm pela primeira vez para conhecer mais sobre o
evento. O Instituto Emater, outro antigo participante, inova ao trazer alunos
de escolas técnicas e colégios agrícolas
de todo o Paraná a Cascavel para ver de
perto o agronegócio do futuro.

A PRIMEIRA VEZ
DA ASBRAER
O 32º Show Rural Coopavel será
o primeiro da Asbraer, a Associação
Brasileira das Entidades Estaduais de
Assistência Técnica e Extensão Rural.
Diretores e extensionistas de todo o
País participam oficialmente evento.
“Estamos muito felizes e animados
em poder participar dessa grande
mostra tecnológica, responsável por
contribuir com avanços significativos
à agropecuária do Sul e do Brasil”, diz
o presidente da Asbraer, Nivaldo Moreno de Magalhães.
Conforme Nivaldo, essa será uma
experiência fantástica, principalmente por saber que os conhecimentos do
evento e daquele disponibilizado pelos extensionistas se complementam.
“Aqui, diante dos nossos olhos, está
o melhor e mais recente em novidades para a agricultura e à pecuária do
mundo, e isso é enriquecedor”, afirma
o presidente.

A Asbraer, que no Paraná é representada pelo Instituto Emater, conta
com o trabalho de 15 mil extensionistas. A Associação está presente em 26
estados e no Distrito Federal e tem
escritórios em mais de cinco mil municípios. Os extensionistas têm por
missão executar políticas públicas de
valorização do campo, transmitindo
conhecimentos e pesquisas para que
os agricultores possam produzir mais
e melhor e, gradualmente, tenham
mais qualidade de vida”, diz Nivaldo.

AGRÔNOMOS DE
TODO O BRASIL
Emissão de convites impressos e
digitais, telefonemas e envio de mensagens pelos mais diversos canais de
comunicação. Tudo o que foi possível
acabou empregado pela Areac, a Associação Regional dos Engenheiros
Agrônomos de Cascavel, para trazer
o maior número de profissionais da
área ao evento. “Nossa expectativa é
que 12 mil agrônomos das mais diversas regiões brasileiras circulem por
aqui nesta semana”, diz o presidente
da entidade Cesar Veronese.
13
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FETAEP QUER
BATER RECORDE
Mais de 12 mil pequenos agricultores de todas as regiões do
Paraná deverão estar em Cascavel
nesta semana para conhecer as novidades do Show Rural Coopavel.
Há pelo menos três meses as caravanas são organizadas pela Federação dos Trabalhadores Rurais e
Agricultores Familiares do Paraná, e
saem das mais diferentes regiões do
Estado. “Certamente, teremos participação recorde de pequenos agricultores neste ano”, diz o presidente
da Fetaep, Marcos Brambilla.
Conforme Marcos, essa é uma

14
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oportunidade para conhecer novidades e poder, de forma rápida, agregá-las às pequenas propriedades
rurais. Filhos e esposas de agricultores também integram as comitivas,
tudo para que o máximo de informações possam ser incorporadas
ao cotidiano das famílias rurais.
Os produtores buscam conhecer
novas tecnologias e inovações que
possibilitem, corretamente aplicadas, melhorar os números da
pequena propriedade rural.
A primeira visita de agricultores da Fetaep ao Show Rural Coopavel aconteceu em 2006, com alguns
poucos produtores. De lá em diante,
os números de participação cresceram exponencialmente. Os conhecimentos apresentados no evento,
segundo Marcos, indicam os rumos
que a agropecuária deve seguir.
“Significam a geração de renda,
produções cada vez mais eficientes
e sustentáveis ambiental, financeira e socialmente”. As propriedades
da agricultura familiar têm área
de até 50 hectares e precisam se
reinventar para seguir produtivas
e competitivas. “Eventos como esse
são um caminho para a prosperidade no campo”, afirma Brambilla.

de Agricultura e Educação, com colaboração do Instituto Emater.
Professores e alunos de 40 escolas técnicas mantidas pelo Estado no Paraná foram convidados a
participar do projeto, diz o presidente do Emater, Natalino Avance de Souza. Como não é possível
envolver todos, pelo menos uma
parte virá e depois retransmitirá
o que viu.
“Temos em Cascavel uma universidade a céu aberto, com o melhor em conhecimentos técnicos e
de pesquisa desenvolvidos para o
agronegócio. Então nada melhor
que permitir que esses alunos
enriqueçam seu processo de formação visitando esse ambiente”,
ressalta o presidente do Instituto
Emater, animado com as possibilidades que a parceria abre.
Os colégios agrícolas e as escolas familiares rurais funcionam
em regime de internato e têm por
finalidade formar as próximas gerações de produtores rurais.

é #BoaDeSoja

COMUNICAÇÃO ADAMA

Os comandos das principais entidades do setor confirmaram presença e cumprem agenda no parque
que recebe o Show Rural Coopavel.
Prestigiam a mostra diretores do
Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Crea-PR
(Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e Mútua Paraná. “Diretores e associados despacham e promovem inúmeros eventos durante
toda a semana, como encontros,
palestras e reuniões oficiais das entidades”, afirma Cesar.
Em um estande maior que o de
anos anteriores, as quatro entidades (Confea, Crea-PR, Mútua-PR e
Areac) contam com ambientes individuais para que seus presidentes e principais diretores atendam
e trabalhem normalmente. Todos
teremos no evento, segundo o presidente da Areac, agendas cheias e
certamente das mais produtivas.

Mais uma vez, estamos juntos no Show Rural.

ALUNOS TÊM CHANCE
DE OLHAR PARA O FUTURO
Cerca de 1,5 mil alunos matriculados em 17 colégios agrícolas e 23
casas familiares rurais do Paraná
vão participar do 32º Show Rural
Coopavel. A novidade é resultado de
parceria alinhada entre a direção
do evento e as secretarias estaduais

Cesar é presidente da Associação Regional dos
Engenheiros Agrônomos de Cascavel

ADAMA. Pronta para quem é bom de soja.
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APASEM

TRANSPORTE DE
SEMENTES PIRATAS
Em uma iniciativa inédita no
agronegócio brasileiro, a Apasem
(Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas)
lançou no fim de 2019 uma cartilha que traz informações didáticas
sobre o transporte de sementes piratas por estradas. A intenção do
material é dar suporte, quando necessário, a agentes que trabalham
na autuação de cargas irregulares
nas estradas, como é o caso das
Polícias Rodoviárias Federal e Estadual. A cartilha vai ser apresentada também durante o Show Rural
Coopavel.
“Com a ajuda de diferentes órgãos ligados ao setor sementeiro,
instituições de segurança pública,
parceiros e direção da Associação,
conseguimos formatar esse material que vai ajudar não somente
o produtor de sementes do Sul do
País, mas também de todo o Brasil”, explica presidente da Apasem,
Paulo Pinto. A publicação leva o
nome de Pirataria de Sementes:
Ilegalidades de A a Z e contou com
o apoio irrestrito das associação
16
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Abrasem, Apassul e Aprosec. Também assinam a publicação órgãos
governamentais como
Adapar,
Mapa, Cidasc, PRF, PRE, Abin e Cecop.
“Quando iniciamos o trabalho
de massificação sobre a pirataria
de sementes no campo, observamos o quanto a sociedade como
um todo têm dificuldade para entender a problemática. Cabe aos representantes de entidades procurar formas de ajudar a esclarecer
as consequências dessa ilegalidade. Foi pensando nessas necessidades que surgiu o projeto da cartilha”, explica o diretor-executivo da
Apasem, Oribel Silva, que esteve à
frente do projeto.
De forma didática, a cartilha
traz informações sobre o setor de
sementes, sua importância, como
a semente ilegal causa prejuízos, o
que diz a legislação e como identificar carga suspeita de transportar
sementes piratas. “Nos colocamos
no lugar de quem não está no dia a
dia atuando no setor sementeiro,
mas pode ser um grande parceiro

CARTILHA INÉDITA AJUDA A
IDENTIFICAR CARGAS DE GRÃOS
COMERCIALIZADOS COMO SEMENTES

no combate à pirataria. Dessa forma, o material pode ser compreendido por todos os públicos”, explica
Oribel.

DIVULGAÇÃO
A campanha contra a pirataria de
sementes foi tema discutido nas duas
últimas edições do Show Rural Coopavel. Em 2018, a mesma foi lançada
como um desafio para o setor sementeiro paranaense. A ideia cresceu e em
2019, também durante do Show Rural,
foi lançada a versão nacional da campanha.
Além de mensagens de alerta, a
ação tem por objetivo esclarecer as
pessoas sobre a importância de se utilizar a semente de qualidade no campo.
Somente nos últimos 11 meses, a Apasem viu os números de denúncias sobre a comercialização ou produção de
sementes piratas mais que dobrar em
relação ao ano de 2018. Em 90% dos casos houve a efetividade na fiscalização
realizada por órgãos competentes.
“Esse resultado mostra que estamos no caminho certo quando levan-

tamos a questão do problema da pirataria
de sementes e a necessidade de se olhar
com maior cuidado para o incentivo da
produção de semente legal”, avalia o presidente da Associação. O dirigente destaca que os resultados são reflexo de uma
série de ações constantes trabalhadas ao
longo dos dois últimos anos, seguindo um
planejamento organizado, respeitando
o grau de amadurecimento do tema e da
própria campanha.
“Em 2019, por exemplo, a Apasem começou com um amplo trabalho realizado
durante o Show Rural, em Cascavel, ancorado na divulgação nacional da campanha.
Na sequência, passou por inúmeros dias de
campo, esteve abortando a situação em encontros relacionados pelo setor, divulgou
conteúdo em rádios de todas as regiões paranaenses, seguiu munindo a mídia espontânea, a rede social e estreitou o relacionamento com órgãos de segurança pública
e aqueles ligados ao agronegócio”, explica
Paulo Pinto.
Essa junção de esforços é tida pela Apasem como o fator principal ao combate à pirataria de sementes e à valorização da produção e comercialização da semente legal.

Evento da Associação
junto à PM de Guaratuba

Capa da cartilha inédita que
será utilizada em todo o Brasil

2020
O tema novamente está em evidência
durante o Show Rural Coopavel. A Apasem conta com o apoio de expositores
ligados ao setor sementeiro os quais ajudam a divulgar materiais de orientação
em seus estandes, como forma de alertar
os visitantes sobre essa problemática. “O
evento da Coopavel é primordial para a
disseminação da ideia de que semente de
qualidade é semente legal. Nesse entendimento, toda a cadeia do agronegócio é
beneficiada”, pontua Paulo Pinto.
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IAPAR

INSTITUTO LANÇA
CULTIVARES DE ACEROLA

Cultivares de acerola
para as condições de solo
e clima do Paraná

Cultivares de feijão IPR:
alta qualidade em todos os
elos da cadeia produtiva
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A apresentação de quatro novas cultivares de acerola é o destaque do Instituto Agronômico do Paraná no 32º Show
Rural Coopavel. São materiais para o
mercado de fruta fresca, de polpa congelada e, ainda, para extração de vitamina
C pela indústria farmacêutica. “Elas suprem a demanda de cultivares adequadas às condições do Paraná. Há muitos
materiais no mercado, mas desenvolvidos para o Nordeste brasileiro, a maior
região produtora do País”, explica o pesquisador Pedro Martins Auler.
A acerola é produzida comercialmente em cerca de 30 municípios.
Cruzeiro do Oeste, Japurá, Marilena,
Nova Tebas e Pérola são os principais
produtores. A produção, cerca de 3,6
mil toneladas, é direcionada principalmente ao processamento de polpa
e, em menor escala, para o mercado
de vitamina C. Auler aponta também
a importância do cultivo em pequenas áreas, encontrado em mais de 228
municípios. “A produção para o consumo doméstico melhora a dieta da
população”, ressalta.
Ainda na fruticultura, o Iapar
mostra uma coleção de citros indicados para o Paraná. Também apresenta informações técnicas atualizadas
sobre o combate ao huanglongbing
(HLB), ou greening, doença que causa
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grande preocupação, e prejuízos, aos
produtores de citros. No caso do maracujá, mais uma vez é apresentado o
modelo de produção para áreas onde
ocorre o vírus do endurecimento dos
frutos – doença que atinge as principais áreas de produção no Estado.
Maçã e ameixa são outras opções
que o Iapar propõe para diversificação da propriedade, com a apresentação das macieiras Eva e Julieta e das
ameixeiras Reubennel, FLA-3 e FLA-8,
todas em avaliação na região Oeste.
Para interessados em produzir uva,
o Iapar mostra a cultivar Isabel e demonstra três técnicas para condução
– espaldeira tradicional, espaldeira
duplo descendente e o método dupla
cortina de geneva (GDC). A espaldeira
também é utilizada para a produção
da amora-preta. Dessa espécie, o Iapar mostra no Show Rural as cultivares Brazos, Comanche e Tupy, igualmente em estudos para cultivo no
Oeste do Paraná.

FEIJÃO
O Iapar busca cultivares com atributos que atendam todos os elos da
cadeia produtiva – eficiência agronômica no campo, grãos de bom aspecto
para o comércio; sabor, caldo espesso

e elevado percentual de grãos inteiros
no preparo e, ainda, alto teor nutritivo
para o consumidor final. As características e desempenho dos materiais
atualmente disponíveis no comércio
podem ser conferidos no Show Rural.
A cultivar de mandioca IPR Upira,
para o consumo de mesa, destaca-se
pelo alto valor nutritivo e a cor alaranjada das raízes. “Isso ocorre em
virtude do alto teor de carotenoides,
substância que é precursora da vitamina A, a mesma existente na cenoura”, explica o pesquisador Mário
Takahashi. Outro ponto positivo é o
cozimento rápido, em cerca de 20 minutos.
O Iapar ainda mostra a cultivar
IPR B36, mandioca de elevado teor de
amido, desenvolvida para os agricultores que destinam sua produção à
indústria de farinha e de fécula (polvilho). É precoce e tem elevada produtividade – chega à colheita em 10 a 12
meses no primeiro ciclo, com potencial produtivo acima de 30 toneladas
por hectare. O porte das plantas, de
baixo a médio, é um diferencial que
facilita os tratos culturais na lavoura.

PRAGAS E DOENÇAS
O visitante pode conferir também
o manejo integrado de pragas e doenças em soja e feijão, além de novidades em tecnologia de aplicação de
agroquímicos, como bicos e efeitos da
deriva. A estratégia do manejo integrado envolve um conjunto de práticas e cuidados desde antes do plantio,
como o uso de cultivares resistentes
e a escolha das plantas utilizadas na
sucessão de culturas.
Uma vez implantada a lavoura, a
decisão de aplicar agroquímicos só
ocorre após amostragens que avaliam

o nível de dano econômico. A prática
também preconiza, entre outras técnicas, o controle biológico e a adequação de tratos culturais. Nessa vitrine,
que vem se tornando uma tradição
no Show Rural, o visitante conhece
os avanços das pesquisas em temas
como terraços, rotação de culturas,
compactação do solo, plantas de cobertura, adubação orgânica, plantio
direto, consórcio de milho com braquiária e muitas outras técnicas conservacionistas.

AGROECOLOGIA
Aqui, o visitante pode conhecer
uma propriedade que segue os princípios da produção agroecológica.
“O objetivo é apresentar tecnologias,
técnicas de manejo e conhecimentos
das entidades parceiras”, explica a
engenheira-agrônoma Simone Grisa,
do Iapar. Plantas alimentícias não
convencionais (pancs); medicinais;
condimentares; sistema agrossilvipastoril, bioconstruções; apicultura;
aquicultura e energia renovável são
outras atrações da unidade. Aos interessados, há venda de produtos orgânicos certificados no local.

Boas práticas de manejo
e conservação do solo e da água
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BELEZAS

IMAGENS QUE
ALEGRAM A ALMA
O Show Rural Coopavel é mais do
que inovações, tecnologias e oportunidades para fortalecer a agropecuária.
É também um ambiente que propicia
inúmeras experiências agradáveis. Ali
é possível conhecer pessoas, encon-
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trar velhos amigos e também apreciar
belas paisagens. O olhar sensível do
repórter fotográfico Myckael Allan, da
Coopavel, traz a seguir algumas imagens que, além de belas, têm o poder
de alegrar a alma. Confira:
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JCI CASCAVEL

www.spraytec.com

O CONHECIMENTO QUE VOCÊ PRECISA
ESTÁ NO ESTANDE DA SPRAYTEC.

UMA ESCOLA
À FORMAÇÃO DE LÍDERES

Dia 06/02 às 14h.

Há anos, membros da JCI são recebidos
por Dilvo e diretores da Coopavel

Não há como separar a formação de jovens líderes do que o Show
Rural Coopavel faz anualmente.
Mesmo voltado para as novas tecnologias do campo, o evento é notório por formar e informar os filhos de agricultores na questão do
gerenciamento de suas propriedades rurais. Esse fato coloca o Show
Rural Coopavel como celeiro não
somente de novidades que facilitam a vida do produtor, mas também potencializa a permanência,
com qual dade, do jovem empreendedor rural no campo. Formar jovens líderes: esse é o propósito que
move a JCI Cascavel. A entidade,
que neste ano completará 45 anos
de existência na Capital do Oeste,
teve em seu corpo de membros nomes ilustres como de Dilvo Grolli,
presidente da Coopavel. “É uma
honra para nós, que ainda estamos
em fase de formação, ter em nossa história nomes como o próprio
Dilvo, que lutaram e ainda lutam
por uma sociedade melhor e mais
justa, bandeira que defendemos há
décadas”, lembra o presidente da
JCI Cascavel, Christofer Farias.
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Direto de IOWA STATE UNIVERSITY,
palestra com o pesquisador SHRISHAIL S. NAVI
Christofer Farias é o atual
presidente da JCI Cascavel

SHOW RURAL "JOVEM"

mo de alegria para todos os mem-

As similaridades entre o Show
Rural Coopavel e a JCI Cascavel
são muitas, lembra Farias, que
menciona o fato da mobilização
em busca do bem comum. “Assim
como o Show Rural Coopavel, o
que a JCI Cascavel quer é causar
impacto, seja ele social, ambiental e principalmente em questão
de evolução da cidade e da região na qual vivemos. O impacto,
nesse caso, é de coisas positivas,
de discussão, de cobranças não
só aos gestores políticos, mas a
empresários e todos os atores
sociais que têm, cada um de sua
forma, atuação na sociedade”.
Para o presidente Farias, Cascavel é um lugar diferenciado. “Veja
só o que é o Show Rural Coopavel
hoje. Um ambiente que irradia conhecimento para o agronegócio.
Cascavel é diferenciada porque é
formadora de líderes, que transformam até mesmo o País. Queremos fazer parte dessa mudança
positiva”. Participar desse grande
evento, diz o presidente, é sinôni-

“Estamos muito felizes em sempre

bros, aspirantes, júnior e sêniores.
sermos muito bem recebidos”.

HISTÓRIA
A JCI (Junior Chamber International) é uma organização não
governamental de jovens entre 18 e
40 anos. Possui membros em cerca

Palestras diárias:
Manejo de Nematoides:
Dra. Claudia Arieira
Tecnologia de Aplicação:
Dr. Rone Oliveira
Indução de Resistência:
Dr. Sérgio Mazaro
Nutrição Vegetal:
Dr. Marcelo Batista

de 124 países e organizações regionais ou nacionais na maioria deles.
Nasceu em 1915, em Saint Louis,
estado do Missouri, nos Estados
Unidos. Fundada primeiramente
como Câmara Júnior, a JCI Cascavel
alicerça a ideia de que todo jovem
pode e deve contribuir para a sociedade onde vive. Dentro de seus
princípios estão os trabalhos junto ao terceiro setor - organizações
de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que prestam serviços de
caráter público – desenvolvimento
pessoal, como cursos de debates e
oratória, e principalmente o envolvimento do jovem nas discussões
importantes da sociedade.
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A tecnologia entra com força na
pecuária de leite brasileira

A TECNOLOGIA INVADE OS CURRAIS
A tecnologia impacta o cotidiano das pessoas de um jeito muito mais intenso do que a maioria
imagina. Ela está em todos os ambientes e renova continuamente
a forma como uma tarefa ou um
procedimento é executado. É isso
o que as pessoas que visitarem o
salão tecnológico da área pecuária
do 32º Show Rural Coopavel, de 3 a
7 de fevereiro de 2020, poderão ver.
“Vivemos a era em que a tecnologia, definitivamente, invadiu
os currais”, diz o coordenador da
área Pecuária do evento, o zootecnista Rozimbo Júnior Magro. Em
um ambiente amplo, os visitantes
poderão acompanhar como as máquinas e os softwares reformulam
o cotidiano dos espaços destinados
à produção de leite.
A DeLaval, empresa sueca que é
26
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a maior fabricante da atualidade de
equipamentos à pecuária de leite,
vai transportar os visitantes para
uma fazenda-modelo altamente
inovadora e sofisticada. “Será possível perceber todas as etapas da
produção, da bezerra ao laticínio,
em um mesmo local”, informa Rozimbo.
Para possibilitar essa imersão,
todo o ambiente físico do salão tecnológico estará integrado ao método do cross ventilation, empregado
para manter a temperatura interior de barracões de confinamento
de gado de leite a agradáveis e contínuos 22 graus Celsius. O conforto
térmico é uma evolução tão significativa na pecuária que, devidamente aplicada, contribui para aumento de produtividade na ordem
de 30%, conforme o zootecnista.

tações da Embrapa Gados de Corte
e Leite que mostra uma balança de
pesagem dotada de sensores e leitores que apuram a saúde do animal e da Prodap, empresa focada
em softwares de gestão pecuária
e nutrição animal personalizada.
A Prodap traz uma novidade, uma
cerca elétrica virtual, monitorada
por GPS.
Tratar sobre genética animal
cabe à ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu), que
apresenta no Show Rural Coopavel
2020 questões ligadas ao genoma
bovino. O salão tecnológico conta
também com a participação da Piracanjuba, uma das maiores indústrias de lácteos do Brasil. Parceira

da Coopavel, a empresa informa sobre o início de sua atuação no Oeste
do Paraná e apresenta, durante os
cinco dias de feira, produtos de seu
portfólio para degustação.

CONTÊINER
TECNOLÓGICO
A Corteva, multinacional do
agronegócio, também traz uma
das atrações da área pecuária ao
Show Rural Coopavel. Ela apresenta um contêiner, que está na parte
externa da estrutura, onde são disponibilizadas informações sobre
controle de ervas daninhas nas
pastagens. Até recursos 3D são empregados para melhorar o repasse

desse conhecimento e captura das
informações pelos visitantes.
No aspecto estrutural, os vãos
dos pavilhões da pecuária foram
cobertos e um novo pavilhão, de
2.711 metros quadrados, construído para abrigar touros destinados
à venda. Com 50 baias, têm capacidade para 150 animais. As vendas
ocorrem diretamente entre criador
e comprador, sem intermediários
e sem pagamento de comissão. A
Coopavel disponibiliza um espaço destinado à comercialização de
rações, medicamentos e afins. “Os
pecuaristas têm, nesse local, itens
para a pecuária com preços e condições especiais”, informa Rozimbo
Júnior Magro.

ROBÔS
A metragem utilizada pela DeLaval no Show Rural Coopavel 2020
vai dobrar na comparação com a
do ano anterior. E os robôs estarão presentes em várias etapas do
círculo completo da produção de
leite. O primeiro é um alimentador
automático para bezerras. Depois,
é possível ver o robô-ordenhadeira
em plena atividade e então presenciar uma novidade, a máquina que
recolhe e refaz a mistura do trato
no cocho dos animais.
A tecnologia e o conhecimento
de profissionais da área de veterinária se fundem em outro estágio
do passeio, em uma sessão de troncos de contenção onde ocorre a verificação da saúde dos cascos dos
animais. O roteiro inclui apresen-

O barracão de quase três mil metros quadrados
tem capacidade para abrigar 150 animais

DeLaval apresenta diversos robôs que
desempenham tarefas importantes nos currais
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FERTILIZANTES

COOPAVEL LANÇA
A LINHA NUTRIAGRO
No ano em que comemora o seu cinquentenário, a Coopavel comprova que
segue alinhada com o propósito de se
reinventar continuamente. A cooperativa
escolheu o evento que promove há mais
de 30 anos, e que é um dos mais respeitados e visitados do mundo, para apresentar uma novidade ao mercado. É a Coopavel Nutriagro, uma linha de produtos para
nutrição foliar destinada às principais
culturas da região, do Sul e de outros estados brasileiros, como soja, milho, trigo
e outras.
A novidade é apresentada em estande
da Coopavel no prédio Paraná Cooperativo. Ali, os visitantes podem saber mais
sobre a linha completa de produtos que
em breve poderão ser adquiridos por produtores rurais interessados em obter resultados ainda melhores em seus cultivos.
28
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A Coopavel fez diversos investimentos
para iniciar a produção de fertilizantes foliares líquidos. A unidade opera em uma
estrutura física de cerca de quatro mil
metros quadrados na área industrial da
cooperativa. Equipamentos sofisticados e
específicos foram comprados e uma equipe altamente qualificada montada para
a tarefa de produzir e de gerir o negócio.
“Está tudo pronto para início de produção em escala comercial e isso marca um
novo tempo na trajetória da Coopavel”, diz
o presidente Dilvo Grolli.

CONTROLE
A fabricação e a comercialização de
produtos com marca própria geram propriedade e controle em todos os processos,
diz o agrônomo e gerente de Fertilizantes

da Coopavel, Rogério Rizzardi. “Levaremos ao mercado o que há de melhor em uma área fundamental para
o bom desenvolvimento e desempenho dessas culturas agrícolas, que é a
nutrição foliar”, ressalta Rogério.
A Coopavel tem laboratório próprio que assegura o controle dos
processos e a qualidade final do produto. “Temos como monitorar tudo,
do recebimento da matéria-prima
ao produto final”, diz o responsável
técnico Alexandre Aparecido Fernandes. No portfólio, há produtos
para milho, soja, trigo, feijão, citrus,
cana e mix para aplicações em cada
período de cada uma dessas culturas
– fases: ativos para indução radicular (enraizamento); nutrição (suprir
necessidades específicas da planta),
bioestimulantes e indutores de resistência e enchimento de grãos, bem
como adjuvantes empregados para
potencializar as aplicações.
“A linha que estamos apresentando busca atender todo um pacote
nutricional, que leva ao aumento de
produtividade na área aplicada”, informa o gestor da Coopavel Nutriagro Cassio Bassi. As fórmulas utilizadas são de desenhos de produtos
provenientes de matérias-primas
de grande qualidade e êxito prático,
que conduzirão progressivamente a
resultados melhores. O carro-chefe
é o fertilizante foliar, destinado à nutrição de macros e microelementos a
partir da folha da planta.

EQUIPE
Para entrar nesse novo nicho de
mercado, a Coopavel montou uma

equipe técnica de competência comprovada e com bastante experiência.
“Os profissionais recrutados para a
tarefa de produzir os fertilizantes
foliares têm vasto conhecimento e
contribuirão para fazer da Nutriagro
um grande sucesso”, afirma o presidente Dilvo Grolli. Além disso, a
cooperativa tem outro diferencial
que é contar com um vasto e experiente corpo agronômico. A Coopavel tem forte tradição na produção
de fertilizantes sólidos, que também estão em exposição no estande da cooperativa.

O responsável técnico Alexandre e o gestor da
Coopavel Nutriagro Cassio Bassi

“Os profissionais recrutados
para a tarefa de produzir os
fertilizantes foliares têm vasto
conhecimento e contribuirão
para fazer da Coopavel Nutriagro
um grande sucesso”
Dilvo Grolli
Presidente da Coopavel

“Levaremos ao mercado o
que há de melhor em uma
área fundamental para o
bom desenvolvimento e
desempenho dessas culturas
agrícolas, que é a nutrição
foliar”
Rogério Rizzardi
Coordenador geral do Show Rural Coopavel

O agrônomo Rogério Rizzardi é gerente
de Fertilizantes da cooperativa

29

QUER TROCAR PONTOS POR
PRODUTOS PARA O SEU NEGÓCIO?

SUINOCULTURA
O equipamento avisa
quando o frasco com o
medicamento está vazio

VACINA INDOLOR
E SEM USO DE AGULHA
A tecnologia assume as mais diferentes aplicações e finalidades na agropecuária moderna. O aumento de produtividade e a redução de custos é uma das mais
destacadas, mas há outras, como de tornar procedimentos mais eficientes e com
mais conforto aos animais. É isso o que
vai mostrar uma das novidades da área
da suinocultura durante o 32º Show Rural
Coopavel.
O médico veterinário Gustavo Bernart
informa que os suinocultores que estiverem no evento vão ter a chance de conhecer um equipamento revolucionário no
campo da imunização animal. É o Idal 3G,
dispositivo utilizado para vacinação intradérmica sem agulha em suínos, fabricado pela alemã MSD. “É uma pistola que
dispensa a agulha e que, com o auxílio da
tecnologia, traz inúmeras vantagens na
aplicação e aos resultados da atividade”,
segundo Gustavo.
O equipamento permite vacinar um
elevado número de animais em menor
tempo, com redução de desperdícios e
maior eficiência. A pistola é equipada com
baterias de longa duração e permite que a
aplicação ocorra em várias partes do animal. Ela é de fácil manutenção e limpeza.
A precisão na aplicação de cada dose é
uma das características do equipamento,
já que é fornecida ao animal a dose exatamente correta. Dotada de sensores, avisa
o aplicador de quando o frasco que contém o medicamento está vazio. Gustavo
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diz que a pistola traz facilidades ao operador, evita reação e estresse ao animal
e previne de possíveis problemas, como
abscessos, que costumam surgir quando
a vacina utiliza agulha e detectados posteriormente no frigorífico. Um aplicativo,
com bluetooth, facilita registros e rastreabilidade.

TI
A inovação é uma das marcas da trajetória de mais de 150 anos da Cargill, norte-americana que é uma das maiores do
planeta em serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais.
Presente no Show Rural Coopavel, a Cargill
apresentará sistemas de TI (Tecnologia da
Informação) que podem assegurar ganhos
substanciais à gestão e à criação de suínos. “Essa é uma empresa que faz escola,
portanto tudo o que ela tiver a ensinar e a
compartilhar é muito bem-vindo”, ressalta
Gustavo. Com 160 mil funcionários, ela está
presente em 70 países.
Outra novidade, apresentada pela Zoetis, diz respeito à imunocastração em machos e fêmeas. Trata-se de uma técnica não
cirúrgica que observa o bem-estar animal.
O foco central será em fêmeas, para inibição
de cio. Com isso, a tendência é que ela ganhe
mais peso e garanta melhor rendimento. A
imunocastração é considerada inovadora e
é feita com uso de vacina. As novidades da
área de suínos poderão ser conhecidas em
espaço anexo ao pavilhão pecuário.

É
.
É CLUBE AGRO.
O Clube Agro é um programa de relacionamento multimarcas para você,
que vive o agronegócio brasileiro. Com ele, ganhe:

Mais poder
de compra

Flexibilidade
para escolher
produtos de
diversas marcas

Uma rede
social
exclusiva

Mais
vantagens
para investir
no seu
negócio

Uma
ferramenta
de gestão

CADASTRE-SE E VÁ DIRETO AOS
PONTOS COM O CLUBE AGRO.
Acesse www.clubeagro.com.br e saiba mais
sobre todos os benefícios.
/CLUBEAGROBR
BAIXE AGORA:

Em sua primeira fase, prevista até maio/2020, o programa é válido para os Estados do PR, RS e SC. Durante esta fase, somente serão aceitas notas fiscais emitidas e com destino para estes Estados.
Os pontos devem ser trocados por vouchers para o resgate dos produtos. Mais informações, consulte o regulamento em www.clubeagro.com.br.
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EMBRAPA

A Embrapa e a Fundação Meridional lançam durante o Show Rural
Coopavel duas cultivares de soja - a
BRS 543RR e a BRS 1061IPRO - altamente competitivas para atender
às demandas dos produtores de São
Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.
A BRS 543RR tem como principal
diferencial as características da tecnologia Block, ou seja, são tolerantes
ao ataque de percevejos.
34
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Sul, abrangendo toda a macrorregião sojícola 2 (RECs 201, 202, 203
e 204).
Os produtores que semeiam
soja na macrorregião sojícola 2 têm
agora no mercado uma nova opção
de soja com altos rendimentos e
precoce (grupo de maturidade 6.1),
a BRS 1061IPRO. Esse lançamento
permite o plantio antecipado da
soja, o que possibilita a semeadura
de segunda safra. “A cultivar possui
alto potencial produtivo especial-
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Além disso, a BRS 543RR é
uma cultivar altamente produtiva
com precocidade associada (grupo
de maturidade 6.0), com excelente
performance também nas semeaduras antecipadas. É uma opção
bastante competitiva para os produtores que adotam o sistema de
sucessão com outras culturas, o
que propicia a semeadura do milho safrinha, por exemplo. A nova
cultivar é recomendada para São
Paulo, Paraná e Mato Grosso do

510000
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SOJA

Durante o Show Rural Coopavel,
a Embrapa lança o “Mapa de aptidão
de terras para o cultivo do eucalipto
nos municípios formadores da Bacia
do Paraná 3 e do município de Palotina”, um dos resultados do Projeto Bioeste Florestas, parceria entre a
Embrapa Florestas, Itaipu Binacional
e CIBiogás, com apoio da C.Vale e
Emater/PR. O mapa é uma ferramenta para a tomada de decisão em
ações de planejamento regional relacionadas à cadeia produtiva de biomassa florestal para geração de energia e pode ser utilizado por analistas
do planejamento regional, extensionistas, técnicos de cooperativas e
produtores rurais.
Na região, há uma grande demanda do agronegócio por biomassa florestal para secagem de grãos,

22

5
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LANÇAMENTOS

EUCALIPTO

900000

serão promovidas diariamente
palestras sobre diferentes temas
que são desafios ao campo.
A Embrapa está presente
no Show Rural por meio de 12
unidades de pesquisa (Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa
Florestas, Embrapa Gado de
Corte, Embrapa Gado de Leite,
Embrapa Informática Agropecuária, Embrapa Mandioca e
Fruticultura, Embrapa Milho
e Sorgo, Embrapa Pantanal,
Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, Embrapa Soja,
Embrapa Suínos e Aves e Embrapa Trigo).

850000

tos para diferentes segmentos,
como: produção animal, genética,
sistemas de produção sustentáveis de grãos, sistemas florestais,
entre outros. Além desses espaços, a Embrapa também estará
presente no Show Rural Digital,
com palestras e interação com os
parceiros e startups.
Os participantes poderão visitar a Livraria da Embrapa que
comercializará títulos de diferentes temáticas a preços acessíveis. Os visitantes também
poderão interagir com os pesquisadores da Embrapa na Estação
do Conhecimento, local em que

800000

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apresenta
na 32ª edição do Show Rural Coopavel suas principais inovações,
além de lançar cinco novas tecnologias para atender as demandas
do agronegócio brasileiro.
Os lançamentos e as novidades
da Embrapa serão demonstrados
em três espaços distintos: na Casa
da Embrapa, na Vitrine de Tecnologias e na Vitrine Tecnológica de
Agroecologia Vilson Nilson Redel.
As soluções tecnológicas a serem
demonstradas trazem incremen-

caldeiras de agroindústrias, aquecimento de aviários e outras atividades
agropecuárias. Para atender a essa
demanda, é estratégico o plantio florestal para biomassa próximo aos locais de consumo, reduzindo os elevados custos de transporte de madeira.
O mapa mostra, de forma espacial, os diversos fatores de limitação
de produção, considerando o nível
tecnológico (insumos) de produção
de biomassa de madeira na região e
a oferta ambiental a partir de atributos de clima e solos. Embora a produção dessa biomassa para energia
seja estratégica para a região, ainda
não existia esse tipo de mapa consolidado, com arquivos shapes que
organizam e distinguem as terras do
perímetro de estudo em mais de 400
polígonos, qualificando cada ponto
com a classe e subclasse de aptidão
das terras para o cultivo do eucalipto
e os diferentes fatores de limitação,
incluindo os fatores com influência
de atributos climáticos (risco de geadas e deficiência de água).
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mente em regiões mais altas e férteis”, destaca o pesquisador Carlos
Arrabal Arias. A BRS 1061IPRO
possui ainda resistência às principais doenças, com destaque para a
moderada resistência ao nematoide de galha M. javanica.
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Símbolo

1

AS/r-s

2
3
4

AS/rr-s
AI h/a/m-s
AI h/m-s

5

AI g/rr-s

6

RS fh/a/m-s

7

RS H/a/m-s

8

RS H/m-s

9

RS G/rr-s

10

RS fh/a/m-o

11
12
13
14
15
16

RS /rr-o
RS /rr-o
RS g/rr-o
RS g/rr-o
RS h/rr-o
RS G/rr-o

17

RI G/rr-o

18

MA h/r-f(<)

19

MA H/r-f(<)

20

MA HG/r-f(<)

Descrição
Unidades de mapeamento
Classe de aptidão apta superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula/ligeira, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão ligeira, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo, deficiência de água nula/ligeira e risco de geada muito baixo
LVe1
a baixo, textura argilosa, relevo suave ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão apta superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula a nula/ligeira, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão ligeira, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo/ligeiro, deficiência de água nula a nula/ligeira e risco de
LVdf3, LVef1, LVef2, NVef1
geada muito baixo a baixo, textura muito argilosa, relevo suave ondulado (algum relevo ondulado), solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão apta inferior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão ligeira/moderada, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo, deficiência de água ligeira e risco de geada muito baixo
PVe1
a baixo, textura arenosa/média, relevo suave ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão apta inferior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão ligeira/moderada, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo, deficiência de água ligeira e risco de geada baixo,
LVd, LVe2
textura média, relevo suave ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão apta inferior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula a nula/ligeira, deficiência de oxigênio nula a nula/ligeira, suscetibilidade à erosão ligeira a moderada, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo/ligeiro a ligeiro, deficiência de LVdf1, LVdf3, LVdf4, LVef1, LVef2,
NVef1, NVef3
água nula e risco de geada moderado, textura muito argilosa, relevo suave ondulado (algum relevo ondulado), solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira/moderada, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo/ligeiro, deficiência de água ligeira e risco
PVd
de geada muito baixo, textura arenosa/média, relevo suave ondulado a ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão ligeira/moderada, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo, deficiência de água moderada e risco de geada
PVe1
baixo, textura arenosa/média, relevo suave ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula, suscetibilidade à erosão ligeira/moderada, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo, deficiência de água moderada e risco de geada
LVd, LVe2
baixo, textura média, relevo suave ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula a ligeira, deficiência de oxigênio nula a nula/ligeira, suscetibilidade à erosão ligeira a moderada, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo/ligeiro a ligeiro, deficiência de
LVdf1, LVdf3, LVdf4, LVef1, NVdf3
água nula e risco de geada alto, textura muito argilosa, relevo suave ondulado a ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira/moderada, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) nulo/ligeiro, deficiência de água ligeira e
PVe2
risco de geada muito baixo a baixo, textura arenosa/média, relevo ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula/ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) ligeiro, deficiência de água nula e risco de
NVef4
geada muito baixo a baixo, textura muito argilosa, relevo ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula/ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) ligeiro, deficiência de água nula e risco de
NVef4
geada muito baixo a baixo, textura muito argilosa, relevo ondulado, solum mais espesso que 100 cm. Existem terras com aptidão inferior à classe preponderante
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nulo/ligeira a ligeira, deficiência de oxigênio nula a nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) ligeiro, deficiência de água nula
LVdf2, LVdf5, NVdf1, NVef2, NVef4
a nula/ligeira e risco de geada moderado, textura muito argilosa, relevo ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nulo/ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) ligeiro, deficiência de água nula e risco de
NVef5
geada moderado, textura muito argilosa, relevo ondulado, solum mais espesso que 100 cm. Existem terras com aptidão inferior (Classe Inapta por má drenagem do solo) à classe preponderante
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nulo/ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) ligeiro, deficiência de água ligeira e risco de
NVef4
geada baixo, textura muito argilosa, relevo ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular superior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nulo/ligeira a ligeira, deficiência de oxigênio nula a nula/ligeira, suscetibilidade à erosão moderada/forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) ligeiro, deficiência de água nula LVdf2, LVdf5, NVdf1, NVdf2, NVef2,
NVef4
a nula/ligeira e risco de geada alto, textura muito argilosa, relevo ondulado (pouco relevo suave ondulado), solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão regular inferior para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) moderado, deficiência de água nula e risco de geada alto,
NBef
textura muito argilosa, relevo ondulado e forte ondulado, solum mais espesso que 100 cm
Classe de aptidão marginal para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte/muito forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte, deficiência de água ligeira e risco de geada baixo,
RRe
textura argilosa pedregosa, relevo forte ondulado e montanhoso, solum menos espesso que 100 cm (variações para < 50 cm e > 100 cm). Existem terras com aptidão inferior e superior à classe preponderante
Classe de aptidão marginal para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte/muito forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte, deficiência de água moderada a forte e risco de
RRe
geada muito baixo a baixo, textura argilosa pedregosa, relevo forte ondulado e montanhoso, solum menos espesso que 100 cm (variações para < 50 cm e > 100 cm). Existem terras com aptidão inferior e superior à classe preponderante
Classe de aptidão marginal para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte/muito forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte, deficiência de água moderada e risco de geada alto,
RRe
textura argilosa pedregosa, relevo forte ondulado e montanhoso, solum menos espesso que 100 cm (variações para < 50 cm e > 100 cm). Existem terras com aptidão inferior e superior à classe preponderante
Classe de aptidão marginal para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte/muito forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte, deficiência de água ligeira e risco de geada alto,
RRe
textura argilosa pedregosa, relevo forte ondulado e montanhoso, solum menos espesso que 100 cm (variações para < 50 cm e > 100 cm). Existem terras com aptidão inferior e superior à classe preponderante
Classe de aptidão marginal para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte/muito forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte, deficiência de água moderada a forte e risco de
RRe
geada moderado, textura argilosa pedregosa, relevo forte ondulado e montanhoso, solum menos espesso que 100 cm (variações para < 50 cm e > 100 cm). Existem terras com aptidão inferior e superior à classe preponderante
Classe de aptidão marginal para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) ligeira, deficiência de oxigênio nula/ligeira, suscetibilidade à erosão forte/muito forte, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte, deficiência de água ligeira e risco de geada
RRe
moderado, textura argilosa pedregosa, relevo forte ondulado e montanhoso, solum menos espesso que 100 cm (variações para < 50 cm e > 100 cm). Existem terras com aptidão inferior e superior à classe preponderante
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Classe de aptidão inapta para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula/ligeira, deficiência de oxigênio muito forte, suscetibilidade à erosão nula, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte/muito forte, textura indiscriminada, relevo plano
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IN o/i-p

Classe de aptidão inapta para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula/ligeira, deficiência de oxigênio muito forte, suscetibilidade à erosão nula, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte/muito forte, textura indiscriminada, relevo plano. Existem
terras com aptidão superior à classe preponderante
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Classe de aptidão inapta para o cultivo de eucalipto, formada por terras com limitações por deficiência de fertilidade (após melhoramento) nula/ligeira, deficiência de oxigênio muito forte, suscetibilidade à erosão nula, impedimentos ao manejo (após melhoramento) forte/muito forte, textura argilosa, relevo plano
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FEIJÃO
A Embrapa lança no Show Rural
2020 a cultivar de feijão com grão especial do grupo calima, a BRS FS305.
Para que o público experimente o
sabor diferenciado dessa variedade,
a Embrapa promoverá degustações
diárias deste lançamento, na Casa da
Embrapa. A BRS FS305 possui como
destaque a resistência à antracnose e
a tolerância à murcha de fusário, que
estão entre as principais doenças que
atacam a cultura.
A cultivar vem se somar a outras
medidas de controle de doenças, tais
como o uso de sementes de boa qualidade e a rotação de culturas. A BRS
FS305 é adaptada à colheita mecânica direta, possui potencial de produtividade de 3500 kg por hectare.
A cultivar apresenta também grãos
comerciais rajados tipo exportação,
considerado padrão de qualidade
pelo mercado.
A nova cultivar possui plantas
com porte semiereto e inserção de
vagens altas em relação ao solo proporcionando adaptação à colheita
mecânica direta. Tem ciclo semiprecoce em torno de 75 dias. Desenvolve uma boa arquitetura de raízes
com sistema radicular bastante vigoroso, tolerante a murcha de fusarium
e resistente à antracnose. A cultivar
é recomendada para a semeadura
em São Paulo para as três épocas de
cultivo (águas, seca e inverno) e também para o Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul para cultivo nas
épocas da seca e das águas. A Embrapa recomenda o uso de espaçamento
entrelinhas de 50 cm com 12 plantas
finais por metro linear, totalizando
240 mil plantas por hectare.
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MANDIOCA
A Embrapa também lança no Show
Rural a BRS 420, cultivar precoce de
mandioca para a indústria, adaptada ao
plantio direto e à mecanização. Essa e outras variedades de mandioca, apropriadas
para o Centro-Sul do País, são demonstradas na Vitrine de Tecnologias da Embrapa e na Vitrine Tecnológica de Agroecologia, que vai demonstrar o plantio em
fileira dupla e a câmara de multiplicação
rápida, duas tecnologias de fácil apropriação pelo produtor.
Além da adaptação ao plantio direto
(sistema que confere estabilidade produtiva e conservação ambiental), o comportamento produtivo da BRS 420 foi superior ao das cultivares locais, seja em
colheitas precoces (10 a 12 meses após o
plantio) ou tardias (até 24 meses após),
o que assegura flexibilidade de colheita e
amplia a janela de comercialização. Outra característica é a rápida cobertura do
solo, que ajuda no manejo das ervas daninhas. Testes realizados em fecularias
revelaram elevada aptidão da cultivar
para uso industrial, uma vez que suas
raízes apresentam fácil descascamento e
amido de alta qualidade para a alimentação. Outra característica importante
da BRS 420 é a facilidade de arranque,
em função da disposição horizontal de
suas raízes.
O trabalho de pesquisa foi realizado
em parceria com a Associação Técnica
das Indústrias de Mandioca do Oeste do
Paraná (Atimop), Associação Brasileira
dos Produtores de Amido de Mandioca
(Abam), Centro Tecnológico da Mandioca (Cetem), Sindicato das Indústrias
de Mandioca do Paraná (Simp), Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste) e Fundação Banco do Brasil.
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CRÉDITO RURAL CAIXA

apoiando quem produz

Quem é parte importante
da nossa economia
precisa continuar crescendo.

SAC CAIXA – 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com defciência auditiva
ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa
caixa.gov.br
caixa.go
* Taxa de juros para Recursos Obrigatórios.
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CAPITAL

“O Paraná é um dos estados
mais pujantes do País, e
muito disso se deve à força
de trabalho de nossos
agricultores"

calcário de conchas

Ratinho Júnior
Governador do Paraná
Ratinho e autoridades durante o
31º Show Rural, em fevereiro de 2019

CASCAVEL VIRA SEDE
DO GOVERNO ESTADUAL
A exemplo do que ocorreu em fevereiro do ano passado, Cascavel será
novamente a sede do governo estadual
neste início de mês. Por conta da realização do Show Rural Coopavel 2020,
o governador Ratinho Júnior determinou a transferência administrativa
da capital, Curitiba para Cascavel, por
três dias. Nesse período, o governador
vai despachar e receber autoridades
durante o evento. A sede do governo
funcionará no prédio Paraná Cooperativo, estrutura construída em parceria
entre Ocepar e Coopavel, e que será oficialmente inaugurada nesta semana.
Ratinho vem a Cascavel acompanhado
de secretários do primeiro escalão e de
responsáveis por áreas estratégicas do
governo.
O governo, por diversas vezes, tem
afirmado a importância do agronegócio para a economia do Estado e de um
38
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evento como o Show Rural Coopavel
para o contínuo fortalecimento dos indicadores e de toda a cadeia produtiva.
“O Paraná é um dos estados mais pujantes do País, e muito disso se deve à
força de trabalho de nossos agricultores, à dinâmica de nossas cooperativas
e do arrojo do agronegócio paranaense”, afirma o gestor.
Para o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, a decisão de Ratinho de novamente fazer de Cascavel, e do Show
Rural, a sede do governo demonstra a
relevância que o setor têm e do respeito do atual governo estadual pelo agronegócio. “Ficamos muito agradecidos
pela atitude do governador e honrados
com a presença. Cultivamos enorme
gratidão a Ratinho Júnior e a toda a sua
equipe. Faremos de tudo para que eles
se sintam à vontade para cumprir as
suas agendas durante o evento”.

Calcário de reação imediata
Fornece Ca solúvel
Aumenta a eﬁciência do fertilizante
Alta pureza química
Corrige o pH da linha de plantio
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MENÇÃO HONROSA

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O reconhecimento entregue à Coopavel, que obteve menção
honrosa na categoria Indústria de grande porte

A Organização das Nações Unidas lançou em 2015 um conjunto de orientações
para um mundo mais unido e sustentável. São 169 metas que a ONU considera
imprescindíveis alcançar até 2030. O Sesi
(Serviço Social da Indústria) criou um prêmio para estimular a adoção de mudanças
no cotidiano das indústrias. O Prêmio Sesi
ODS 2019 anunciou recentemente os seus
vencedores e entre eles, na categoria Indústria, está a Coopavel.
A cooperativa recebeu menção honrosa pelas ações que adota e que estão conectadas ao que busca e orienta o Prêmio,
que considera 17 pontos específicos. “Estamos muito felizes com a menção, porque
isso mostra que estamos conectados a um
mundo em transformações. A produção
com sustentabilidade é importante e tem
atenção especial no dia a dia das tarefas
desenvolvidas pela Coopavel”, afirma o
diretor presidente Dilvo Grolli. Conforme
a direção do Serviço Social da Indústria,

o ODS 2019 é um reconhecimento às instituições e empresas que pautam as suas
atividades em projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao
editar o rol de orientações, a Organização
das Nações Unidas citou ações que prefeituras, escolas, universidades, indústrias,
comércios, organizações não governamentais e cidadãos podem desenvolver
para colaborar. Para o sucesso do programa é fundamental agir localmente, considera a ONU.
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A ONU informa que as ações são
apenas algumas possibilidades. São
imprescindíveis políticas públicas e
programas nas empresas e adoção de
projetos de Responsabilidade Social
Corporativa. Os 17 pontos considerados como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são os seguintes:
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A YAMADIESEL EQUIPAMENTOS
acaba de reinaugurar a sua unidade
de Cascavel. Segundo o diretor
Cleison Tureck, a unidade foi reaberta com o objetivo de melhor
atender os clientes do Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná. A
YAMADIESEL EQUIPAMENTOS é
revendedor autorizado da marca
XCMG para o Paraná e o negócio
abrange venda, locação e assistência técnica para equipamentos da
marca XCMG.
A XCMG fabrica equipamentos para
uso em terraplanagem, movimentação de materiais, compactação
de solo e asfalto, mineração, pavimentação, acessórios e implementos em geral. A YAMADIESEL oferece ao mercado paranaense máquinas novas da marca XCMG com
certiﬁcado de qualidade ISO 9001,
produzidas no Brasil e com peças
de reposição permanente, além do
tradicional serviço de assistência
técnica da YAMADIESEL, que é
especializada em maquinário
pesado.

PRODUTO
FABRICADO
NO BRASIL

A XCMG é uma gigante global fundada em
1943 que possui fábrica no Brasil desde
2014. A XCMG investiu mais de R$ 500
milhões na implantação de uma das mais
modernas indústrias do setor de máquinas
e equipamentos do País. Instalada em
Pouso Alegre (MG), a XCMG do BRASIL
ocupa uma área de 1 milhão de m². A unidade tem capacidade de produção de sete
mil máquinas por ano e, atualmente,
produz no Brasil as linhas de carregadeiras
de rodas, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, rolos-compactadores, retroescavadeiras e caminhões guindastes de grande
porte. Todos os equipamentos têm certiﬁcação de qualidade ISO 9001.

VISITE-NOS NO SHOW
RURAL COOPAVEL 2020
ESTANDE 14.3, RUA E

Quadro indica as 17 ações
prioritárias do ODS
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41

#EuFaçoOFuturo

METAS A 2020

POD DEFINE SETE EIXOS ESTRUTURANTES
O Programa Oeste em Desenvolvimento sabe onde vai concentrar as
suas energias em 2020. O POD elegeu
sete eixos considerados prioritários
para o cumprimento das próximas
fases de desenvolvimento que se
projeta para a região. “São compromissos importantes e que vão exigir
a dedicação, o tempo e o melhor de
cada um de nós”, diz o presidente do
POD, o empresário Danilo Vendruscolo. As iniciativas do Plano de Ações
do POD para 2020 foram desdobradas e alinhadas em encontro com a
presença da governança do Progra-

ma, formada pela diretoria, conselhos de administração e fiscal
e executiva. O encontro que definiu as metas para 2020 ocorreu
no Sebrae, em Cascavel.
Constituído há cinco anos, o
Programa Oeste em Desenvolvimento tem suporte de 65 entidades
representativas e organizadas de
uma das regiões que mais crescem
no País. O POD visa a estabelecer estratégias de desenvolvimento nos
54 municípios da região, tornando
o ambiente favorável para a criação
e a evolução dos negócios, de modo

sustentável, por meio de acesso a
novas tecnologias e mobilização
para a inovação. As sete áreas priorizadas serão: logística, sanidade
agropecuária, plano energético do
Oeste, SRI (Sistema Regional de
Inovação), educação, sustentabilidade ambiental e pequenos negócios. Os presentes à mobilização
de alinhamento definiram também
as fases subsequentes do trabalho.
Cada eixo contará com uma equipe
designada para comandar as ações,
bem como objetivo, prioridade e
respectivas agendas.

1 LOGÍSTICA

2 SANIDADE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO

OBJETIVO

Reduzir o custo logístico com maior
eficiência e competitividade para o
Paraná.

Garantir a sanidade agropecuária do
Oeste do Paraná.

PRIORIDADE

• Estruturar e fortalecer os conselhos
municipais de sanidade;
• Fomentar o monitoramento e controle da biosseguridade;
• Manter o Oeste como área livre de endemias/doenças agropecuárias.

• Implementação do novo modelo de
integração ferroviária do Paraná;
• Implementação do novo modelo de
concessões rodoviárias do Paraná;
• Buscar mais eficiência e modernização dos portos do Estado para ampliar o escoamento da produção;
• Apoiar a implantação do Aeroporto
Regional.
Danilo Vendruscolo é o presidente do Programa
Oeste em Desenvolvimento
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2dcb.com.br

PROGRAMA OESTE EM DESENVOLVIMENTO É UMA DAS FORÇAS REGIONAIS
PRESENTES NO SHOW RURAL COOPAVEL

Leonardo Naves Titoto
Cliente Jacto - Brasil

PRIORIDADE

O Consórcio Nacional da Jacto está
com condições imperdíveis!
Contemplação garantida após pagamento da primeira parcela
no plano de 12 meses para toda a linha tratorizada e lance de
50% da contemplação assegurada para linha Uniport.
Visite o estande da Jacto no Show Rural Coopavel e veja de
perto as melhores soluções para o seu negócio
.

SHOW RURAL COOPAVEL
DE 03 A 07 DE FEVEREIRO

Servir. Esse é o nosso propósito.

jacto.com
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METAS A 2020

3 SISTEMA REGIONAL
DE INOVAÇÃO

4 PLANO ENERGÉTICO
DO OESTE

OBJETIVO

OBJETIVO

Promover um ambiente favorável à
inovação por meio da cooperação
ao desenvolvimento regional.

Fazer com que a região tenha infraestrutura energética suficiente às demandas dos setores produtivos.

PRIORIDADE

PRIORIDADE

• Criar fundos de inovação
• Consolidar o movimento Iguassu Valley;
• Ser reconhecido pelo Mapa como polo
de inovação agropecuária;
• Ampliar redes de habitats de inovação.

• Utilizar o indicador de demanda de
energia do Oeste para planejar os investimentos da região;
• Articulação do POD no ambiente
institucional para simplificação, desoneração e facilitação de negócios
com energia;
• Apoio aos municípios do Paraná no
desenvolvimento da cultura da gestão de energia

GENÉTICA DE RESULTADOS,
HÍBRIDOS CAMPEÕES

Líderes da região durante definição de atuação
do POD em 2020

C

M

Y

CM

MY

Encontro contou com a
colaboração de consultores
do Sebrae

CY

CMY

K

5 SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

6 EDUCAÇÃO

7 PEQUENOS NEGÓCIOS

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

Estimular a implantação de propostas educacionais inovadoras e de novas metodologias de ensino, voltadas
à formação de cidadãos capazes de
transformar o meio em que vivem.

Ter um ambiente ideal ao desenvolvimento de pequenos negócios como
forma de dinamizar a economia regional.

PRIORIDADE

• Mobilizar entes públicos para a criação de políticas de incentivo e apoio
aos pequenos negócios;
• Sensibilizar à modernização da gestão dos pequenos negócios ao aumento da competitividade econômica;
• Mobilizar os municípios à adoção de
conceitos de cidades inteligentes.

Fomentar e incentivar as ações de sustentabilidade ambiental.

PRIORIDADE
• Fomentar a busca de soluções para
dejetos criatórios e destinação de lixos
urbanos;
• Estimular programas de conservação
de solos e águas.
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• Formação docente;
• Implantação de legislação favorável
para projetos na educação;
• Empreendedorismo e inovação nas
instituições de ensino.

PRIORIDADE
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OCEPAR

A NOVA CASA DO
COOPERATIVISMO
NO CORAÇÃO DO PARQUE, UM EDIFÍCIO VIRA SÍMBOLO DA UNIDADE
E DA PROSPERIDADE DE UM MOVIMENTO INTENSO E ADMIRADO

As cooperativas que integram o
Sistema Ocepar ganham um espaço
de integração no Show Rural Coopavel. É um edifício de mais de dois mil
metros quadrados construído em área
nobre do parque que abriga o evento
que é referência em disseminação de
novidades para a agropecuária. “Essa
é a nova casa do cooperativismo no Paraná. Estamos muito felizes em poder
receber a todos em um local tão belo
e cuidadosamente planejado”, diz o
presidente Dilvo Grolli. A estrutura é
destinada à recepção de diretores, filiados e convidados das cooperativas
integradas à Ocepar. “É um lugar que
simboliza a força, a união e o trabalho
que o movimento cooperativista desenvolve”, afirma Dilvo. Com o suporte
dessa estrutura no parque, as cooperativas podem participar ainda mais ativamente do Show Rural. Já nesta edição, algumas utilizam o primeiro piso
para a apresentação de seu portfólio
de produtos, bem como materiais que
comprovam a força, o dinamismo e a
pujança do cooperativismo.
“Os cooperativistas que visitam o
Show Rural terão um espaço adequa-
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do e confortável para recepcioná-los.
A Casa Paraná Cooperativo terá um
cronograma de atividades, exposições
e palestras. Também promoverá os
produtos e serviços das cooperativas
e receberá autoridades, atuando como
um espaço democrático para a discussão das demandas do setor. É um
marco na história da participação das
cooperativas neste que é um dos eventos tecnológicos mais importantes do
mundo”, diz o presidente do Sistema
Ocepar, José Roberto Ricken.
“Ali, elas têm tudo o que precisam
para recepcionar autoridades e delegações”, destaca o coordenador-geral
do evento Rogério Rizzardi. “Esse passa a ser um novo marco de união, ao
trabalho e à produção, marcas indeléveis de um movimento transformador
e de grande sucesso”, afirma Rizzardi.
A estrutura será usada pela Ocepar durante o ano todo. Ali serão realizados
encontros, palestras e treinamentos
de âmbito regional. O edifício conta
com salas de reuniões, ambientes para
confraternização, cozinha, conjuntos
de banheiros e auditório com capacidade para mais de 200 pessoas.

Além do Show Rural, edifício vai abrigar cursos, palestras e atividades técnicas durante o ano todo

O TAMANHO DO SETOR
Alguns números ressaltam a força e a relevância do cooperativismo no Paraná. O Sistema Ocepar conta com:

220

Cooperativas de
7 áreas diferentes

R$ 2

2

Milhões
de cooperados

Bilhões em impostos e
tributos pagos por ano

101.228
R$ 13

Empregos

R$ 83,7

Bilhões de faturamento anual

Bilhões em
exportações

BRASIL

MUNDO

6.828 cooperativas em atividade
14,6 milhões de cooperados
425,3 mil empregos gerados
R$ 259,9 bilhões
em faturamento em 2019
R$ 7 bilhões em tributos

1,3 bilhão de cooperados
105 países alcançados
250 milhões de empregos
R$ 13 trilhões de faturamento anual
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Nesta edição, confirmaram apresentação
de estandes na Casa Paraná Cooperativo,
entre outras, as cooperativas Agrária,
C.Vale, Coamo, Cocamar, Coonagro, Coopavel,
Cooperaliança, Copacol, Cotriguaçu,
Frimesa, Integrada, Lar. Unimed PR
e Unium (Frísia, Castrolanda e Capal).
Diariamente, durante o evento, haverá
uma programação com fóruns e palestras.
Confira:

FÓRUNS E PALESTRAS
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NOTAS

TORCEDOR ILUSTRE
O presidente Jair Bolsonaro
usou branco no primeiro dia de
2020. E escolheu como figurino titular a camisa do FC Cascavel, que
tem entre os patrocinadores a Coopavel Cooperativa Agroindustrial.

O presidente do clube, Valdinei Silva, diz que ficou muito
feliz com o gesto do presidente. Agora, a expectativa é que
a torcida de Bolsonaro dê sorte dentro de campo.

BOUTIQUE
Quem visitar o 32º Show Rural
Coopavel poderá levar para casa
produtos com a marca de um dos
maiores eventos de tecnologias
para o campo do mundo. São camisas, chapéus, bonés, botas, kits
de chimarrão, facas, entre outros.
Neste ano, a boutique funcionará
no Prédio Paraná Cooperativo,
construído ao lado da administração e da assessoria de imprensa,
em área nobre do parque. Os coordenadores Cleber Castelucci e

Cacá Cruz informam que estarão
à venda alguns modelos e produtos novos, como bonés e camisetas. Alguns itens custam a partir
de R$ 5. As compras podem ser
pagas com dinheiro ou cartão.
São dezenas de itens colocados
à disposição dos visitantes, conforme Cacá. “Muitos dos que vêm
ao evento são de outras cidades e
querem ter opções de lembrança
para levar para casa ou presentear alguém”, informa Cleber.

250 MIL MUDAS
Os jardins são uma atração à
parte do Show Rural Coopavel.
Para esta edição, 250 mil mudas foram cultivadas. O projeto de paisagismo é da agrônoma do Instituto
Emater Vânia Baratto. As espécies
predominantes são as sunpatiens,
tagetes, sálvias vermelhas e azuis,
begônias, onze horas, zínias e petúnias. A produção das mudas é feita
em estrutura própria da Coopavel.
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SOLUÇÕES

PTI SE VOLTA
PARA O AGRONEGÓCIO
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DESENVOLVIDAS PELO PARQUE
E EMPRESAS COMPÕEM A VITRINE DO ESTANDE NO SHOW RURAL DIGITAL
Uma pequena mostra de tudo o que o
Parque Tecnológico Itaipu, localizado dentro da área de Itaipu Binacional, em Foz do
Iguaçu, tem a oferecer para tornar o agronegócio do Brasil ainda mais próspero esta disponível na 32ª edição do Show Rural Coopavel, no espaço do Show Rural Digital. Além
de toda a tecnologia e inovação dos projetos
do PTI, que tem uma expertise de mais de
16 anos de atuação, atendendo principalmente a maior geradora de energia elétrica
do mundo - a Itaipu, o estande do Parque
reune projetos e soluções de empresas incubadas e do CIBiogás, o Centro Internacional
de Energias Renováveis, que compõem o
ecossistema e também têm atuação voltada
ao agronegócio. Em 2019, o Parque Tecnológico iniciou um processo de reestruturação
- alinhada às diretrizes de austeridade do
general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral
brasileiro da Itaipu - e adotou um novo planejamento estratégico, no qual o agronegócio está entre as quatro vertentes de atuação
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do Parque, juntamente com energias, segurança de infraestrutura, e turismo e cidades
Dentro dessa linha, uma série de
projetos do Parque Tecnológico podem
auxiliar o incremento da produtividade do agronegócio e estão à mostra no
Show Rural 2020. É o caso, por exemplo,
de aeronaves não tripuladas, conhecidas como drones, que captam imagens
em locais de difícil acesso de forma segura - o que permite a otimização do
monitoramento da produção. As estações meteorológicas de baixo custo desenvolvidas pelo Parque também são
exemplos das tecnologias que estarão
no estande. Elas compõem o projeto da
Fazenda Inteligente, por meio do qual o
PTI disponibiliza infraestrutura de rede
em locais onde não há acesso e, por meio
da aplicação do conceito de Internet das
Coisas, faz a medição dos dados agrometeorológicos para auxiliar a tomada
de decisões no campo.

ALTERNATIVA
O biogás com fonte alternativa de
energia elétrica, térmica e de biocombustível e com potencial de reduzir
custos e diversificar a renda do agronegócio é apresentado pelo CIBiogás
no estande do PTI. O Centro acumula
cases de sucesso no Paraná, como é o
da Granja Haacke em Santa Helena,
onde o que era problema - o passivo
ambiental - foi transformado em ativo
energético.
O biogás traz benefícios ao município de Entre Rios do Oeste, onde foi inaugurado em 2019 um arranjo de microgeração desenvolvido em parceria entre
PTI, CIBIogás, Copel e Prefeitura. Ele interligou 17 propriedades rurais por meio
de um gasoduto. A produção de energia
a partir do biogás é destinada para a iluminação dos prédios e espaços públicos
e gera economia para a administração
municipal, além de garantir a segurança
energética da localidade.

HACKATHON
Um dos desafios da maratona de
desenvolvimento de soluções para problemas da agroindústria, o Hackathon
Show Rural Coopavel, dias 3 e 4, foi pro-

posto pelo Parque Tecnológico. A equipe do Programa de Desenvolvimento
de Negócios acompanha e dá mentoria
aos participantes. Neste ano, os três primeiros lugares do Hackathon, além da
premiação, terão suas ideias automaticamente incubadas no edital 2020 da
Incubadora do PTI, que será lançado no
Show Rural 2020, e terão a possibilidade
de transformar suas propostas em negócios de sucesso.

LANÇAMENTOS
O Parque Tecnológico aproveita a
32ª edição do Show Rural para lançar importantes iniciativas da instituição. Um
dos exemplos é a Expedição do Conhecimento, caminhão itinerante que levará
atividades educativas com as temáticas
Água, Energia e Sustentabilidade aos 55
municípios que compõem a Associação
dos Municípios do Oeste do Paraná. A
ação é conjunta do PTI e da Itaipu.
Outro lançamento é o do curso básico de Gestão para Sustentabilidade Territorial da Escola para Sustentabilidade,
projeto do PTI e da Itaipu que tem como
objetivo disponibilizar o conhecimento
sobre os conceitos, as experiências e as
ações socioambientais realizadas pela hidrelétrica em seu território de influência.

53

O EVENTO

8) Onde o evento ocorre?
Em uma área de 72 hectares às
margens da BR-277, no km 577, saída para Curitiba, a dez quilômetros
do centro de Cascavel.

SAIBA MAIS SOBRE O
32º SHOW RURAL COOPAVEL

9) Qual é o horário de funcionamento
da mostra ao público visitante?
O evento abre para visitação, diariamente, das 8h às 18h.
Vista aérea de um dos maiores eventos do mundo
de transmissão de conhecimentos para o campo

A Assessoria de Imprensa da Coopavel elaborou material especial para informar e tirar dúvidas sobre o 32º Show Rural.
São 32 perguntas e respostas que trazem dados gerais sobre um dos maiores e mais conhecidos eventos de novas tecnologias para o campo do mundo. Acompanhe:

1) O que é o Show Rural Coopavel?
Maior das Américas do Sul e Central
e um dos maiores eventos do mundo em novidades para o agronegócio. Reúne o que há de melhor em
tecnologias, inovações e tendências
para o campo. Ele abre espaço para
a apresentação de cultivares, agroquímicos, máquinas e implementos,
além de inovações tecnológicas que
tornam a atividade rural ainda mais
sustentável e rentável.
2) Quando e como o evento
começou?
A primeira edição do que viria a ser
o Show Rural Coopavel aconteceu
em 1989. Contou com a presença de
15 expositores e foi prestigiada por
110 agricultores e pecuaristas.
3) Quem organiza?
É a Coopavel Cooperativa Agroindustrial. Ela foi oficialmente fundada em 15 de dezembro de 1970,
54

REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL

em Cascavel – hoje ela tem 33 unidades espalhadas por cidades do
Oeste e do Sudoeste do Paraná. A
cooperativa conta com 5,5 mil cooperados e dá emprego e renda a 5,8
mil trabalhadores.
4) Quem são os atuais presidente e vice
da Coopavel e quem é o coordenador
do Show Rural Coopavel?
O diretor-presidente da Coopavel é
Dilvo Grolli; o vice é Jeomar Trivilin. O coordenador-geral do Show
Rural Coopavel é o engenheiro
agrônomo Rogério Rizzardi.
5) Como surgiu a ideia de
promover um evento com essas
características?
O esboço foi rascunhado durante
viagem aos Estados Unidos, para
a Farm Progress Show (uma das
maiores feiras do agronegócio do
mundo), pelo presidente Dilvo
Grolli e pelo coordenador-geral

Rogério Rizzardi. Eles definiram,
em um guardanapo, os pontos centrais do projeto que viria a ser o
Show Rural Coopavel.
6) Em que datas o evento
tradicionalmente ocorre?
Em fevereiro, na primeira quinzena do mês. A 32ª edição será de 3 a
7 de fevereiro de 2020.
7) Quando é a abertura oficial?
O Show Rural Coopavel tem uma
particularidade. É o único evento do
agronegócio no Brasil aberto com
uma missa de ação de graças. Ela
ocorre sempre no domingo que antecede o início do evento. Na 32ª edição, a missa ocorrerá às 11h do dia 2
de fevereiro de 2020. Esse é um dia
festivo e no qual as comunidades de
Cascavel e do Oeste do Paraná aproveitam para visitar e conhecer as novidades expostas no parque.

10) É preciso pagar ingresso?
Não. O acesso ao evento é gratuito.
11) E quanto ao estacionamento?
O estacionamento colocado à disposição das pessoas que visitam o
Show Rural Coopavel tem capacidade para 14 mil veículos. É gratuito.
12) Qual é o público-alvo da mostra?
Agricultores, pecuaristas, filhos de
produtores rurais, técnicos, pesquisadores, parceiros, acadêmicos,
empresários, autoridades e todas
as pessoas que, de uma forma ou
outra, estão ligadas ou têm interesse na cadeia do agronegócio.
13) O evento recebe caravanas?
Centenas de milhares de agricultores do Brasil e do mundo dirigem-se a Cascavel no início de fevereiro para conhecer as novidades do
Show Rural Coopavel. Ele é o primeiro do calendário de grandes feiras do agronegócio no País. A mostra recebe comitivas e diretorias de
empresas nacionais e estrangeiras.
14) Quais serão as principais
atrações do evento para 2020?
Agricultura – 5,5 mil parcelas experimentais que mostram o melhor do desempenho de híbridos,
variedades e tratos culturais

Pecuária – Repasse de informações sobre conhecimentos e tecnologias para avicultura, suinocultura e bovinocultura
Máquinas – Milhares de máquinas
em exposição, lançamentos para
práticas mais eficientes, econômicas e sustentáveis. Apresentação
de modelos com o melhor da tecnologia disponível
TI – O Show Rural Digital abrigará empresas inovadoras, startups,
eventos e maratonas de computação. São soluções em software e
hardware para conduzir produtores rurais à era da Agricultura 4.0.
15) Quais serão as principais
novidades do 2º Show Rural Digital?
O tamanho da área que abrigará a
mostra quase triplicou, de 2,8 mil
para 8,7 mil metros quadrados. Entre as atrações estarão a arena para
competições de drones e o Fórum
de TI de Cooperativas do Mercosul.
16) Por que o Show Rural Coopavel
passa a ser a nova casa do
cooperativismo paranaense?
O cooperativismo é uma das grandes indústrias do Paraná, um estado
essencialmente agrícola. A partir de
fevereiro de 2020, o setor contará
com uma estrutura de mais de dois
mil metros quadrados no parque do
Show Rural Coopavel. O prédio, chamado de Paraná Cooperativo, oferecerá espaço às cooperativas de todo
o Estado para apresentar portfólios,
recepcionar autoridades e cooperados. Será um ambiente de integração e de fortalecimento de um
movimento intenso e significativo à
economia estadual.

Caravanas de todo o Brasil, e também do exterior, vem a
Cascavel conhecer as novidades

Empresas fazem no evento diversos lançamentos de
máquinas e implementos

Há diversas áreas de descanso espalhadas pelo parque

Há diversas áreas de descanso espalhadas pelo parque
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17) Qual será o número de
expositores da 32ª edição?
Serão 650 expositores.
18) E a expectativa de
comercialização nos cinco dias?
De R$ 2 bilhões.
19) Quais são os impactos do Show
Rural Coopavel para o comércio de
Cascavel e região?
A injeção de recursos em apenas
cinco dias será de cerca de R$ 60
milhões. Uma cadeia relevante da
economia é alcançada pela vinda
de pessoas do Brasil e do exterior a
Cascavel e região. São beneficiados
hotéis, restaurantes, bares, supermercados, prestadores de serviços
entre outros.
20) Quantas pessoas costumam
trabalhar no Show Rural Coopavel?
O evento não para. Termina uma
edição e imediatamente começa a
outra. A Coopavel mantém de forma permanente em média 60 pessoas na área, executando inúmeras
tarefas. Quanto mais perto do início do evento, maior é o número de
colaboradores envolvidos. A previsão para os cinco dias da 32ª edição
é de contar com o talento de 5,5 mil
profissionais.
21) Há restaurantes e lanchonetes
na área?
Há um restaurante com capacidade
para servir até 3,5 mil refeições simultaneamente. E há também lanchonetes espalhadas pelo parque.
22) Como são as ruas no interior do
parque?
A área de 72 hectares do parque
onde o Show Rural Coopavel acon-
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tece conta com 15 quilômetros de
ruas. Todo percurso é pavimentado
ou calçado. Já são sete quilômetros
de vias cobertas, que protegem os
visitantes do sol e da chuva.
23) Onde posso comprar souvenires
do Show Rural Coopavel?
A Coopavel mantém uma boutique
com uma grande variedade de produtos com a marca Show Rural.
São camisas, bonés, botas, conjuntos de facas e chimarrão, entre
muitos outros itens.
24) Há banheiros na área?
Estão à disposição dos visitantes
14 conjuntos de sanitários totalmente equipados e adaptados.
25) Existem espaços para descanso?
Sim, muitos. São ambientes formados por pergolados e cobertura
verde, com bancos em seu interior.
26) O que é feito com as toneladas
de lixo que o evento gera?
Tudo é responsavelmente descartado. O material reciclável atende
aos critérios da logística reversa.
27) Em 31 anos de realização,
quantos visitantes o Show Rural
Coopavel recebeu?
Em 31 anos, o evento recebeu quase
quatro milhões de visitantes, o que
corresponde a 12 vezes a população da cidade de Cascavel, onde a
mostra acontece, que tem 330 mil
habitantes.
28) O que será destaque na área da
bovinocultura?
A Coopavel criou uma estrutura de
sete pavilhões para receber a área
pecuária. Ali está, entre outros,
ambiente para venda de animais,

com negociação direta entre criadores e visitantes. Há espaços para
apresentações de novas tecnologias e sistemas de manejo.
29) E quanto às áreas de suínos e
aves, o que há de novo?
Uma das principais preocupações
sobre esses dois segmentos, além de
informar e mostrar sobre sua força
e importância econômica ao Paraná
e Brasil, é fortalecer aspectos ligados à biossegurança. As áreas apresentarão tecnologias e ressaltarão
cuidados para melhorar resultados.
30) E para quem quer fazer
negócios durante o Show Rural
Coopavel, há linhas de crédito
disponíveis?
Grandes bancos e cooperativas de
crédito participam ativamente do
evento. Eles oferecem aos produtores rurais inúmeras possibilidades
de linhas de crédito com taxas e
prazos atrativos. Até com o uso de
aplicativos é possível conseguir recursos para confirmar aquisições.
31) Qual é a previsão de recursos
que deverão ser disponibilizados
pelas instituições parceiras?
Para a 32ª edição do Show Rural Coopavel, cerca de R$ 3 bilhões estarão à
disposição em crédito aos visitantes
interessados em investir em máquinas, equipamentos ou em qualquer
outra tecnologia apresentada.
32) Como é possível acompanhar
e ter acesso a informações
atualizadas sobre o Show Rural
Coopavel?
Informações atualizadas e detalhadas sobre o evento podem
ser acessadas e lidas no site:
www.showrural.com.br .
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O maior parceiro do
Agronegócio está
esperando você no
Show Rural Coopavel 2020.
Visite o nosso
estande e
conheça as
mais avançadas
soluções
digitais para a
sua produção.

UMA VITRINE
PARA A AGROECOLOGIA
A demanda por alimentos or-

Catorze instituições de pes-

quisas. Uma das novidades é

gânicos cresce ao ritmo de 25% ao

quisa, extensão e ensino so-

um espaço para exposição e

ano no Brasil. A procura estimula

maram forças para preparar

comercialização de alimentos

cultivos diferenciados, com produ-

um ambiente com novidades, e

orgânicos. As entidades par-

tos que chegam às gôndolas devida-

elas são muitas, informa o co-

ceiras do projeto são: Coopavel,

mente certificados. Há atualmente

ordenador da área Luiz Carlos

Biolabore, Capa, Gebana, Unioeste,

17 mil agricultores e outros milhares

Hartmann, do Capa (Centro de

em processo de certificação no País.

Apoio e Promoção da Agroe-

O Paraná lidera o mercado, que se

cologia), núcleo de Marechal

mostra amplo e dos mais promisso-

Cândido Rondon. O ambiente

res. Uma Vitrine Tecnológica, ex-

mostra técnicas de manejo e

os visitantes do Show Rural Coopa-

clusiva para itens da agroecolo-

conhecimentos que as entida-

vel encontram na Vitrine, que tem

gia, é um dos destaques do Show

des parceiras acumulam em

como tema Cooperação e integra-

Rural Coopavel 2020.

seus estudos, práticas e pes-

ção para a agroecologia.
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CPRA, Emater, Iapar, UFPR, Itaipu,
Embrapa, Pedra da Mata, UFFS e
Ecovida. Acompanhe a seguir o que

agro

é amarelo
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HORTA MANDALA

ESPÉCIES

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 procuradas devido ao tradicional uso
medicinal e pela alternativa de renda aos agricultores familiares. As
plantas alimentícias não convencionais ganham grande publicidade
nas mídias, principalmente entre
as pessoas que buscam uma alimentação mais saudável, por alimentos
com maior rusticidade e riqueza

Na Mandala foram inseridas hortaliças para compor o espaço. São 65
espécies diferentes, propiciando aos
visitantes um espaço de resgate ancestral, diversidade e interação.

nutricional.

PERGOLADOS
O Considerando a necessidade
de inserir um espaço para roda de
conversas dentro da área foi construído um pergolado que passou
a ocupar um quarto do total da
Mandala. E também uma ponte em
arco sobre o reservatório a fim de
melhorar o fluxo de visitantes e
fornecer sombra aos peixes.

IRRIGAÇÃO
Um sistema de irrigação por
gotejamento foi instalado nos canteiros, além de um mecanismo alternativo. Foram trocadas as mangueiras e as garrafas e também
ampliado o sistema de irrigação
para outro elo da Mandala.
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CULTIVO PROTEGIDO
No espaço do cultivo protegido há
uma estrutura em bambu e diferentes cultivos e tecnologias na produção visando à diversificação produtiva em época desfavorável (verão) ao
cultivo de hortaliças.

CULTURAS ANUAIS
Foram implantados um conjunto de cultivos e distintas cultivares
com rusticidade e características diferenciadas em seus produtos. Junto,
apresentadas tecnologias de manejo
na condução de seus sistemas de produção. Entre as principais culturas
apresentadas estão o cultivo de cultivares de mandioca em consórcios,
3 cultivares de milho variedades, 5
de arroz sequeiro, 4 de batata doce,
dessas duas delas biofortificadas, 5
cultivares de feijão, 2 de Soja, entre
outras.

SISTEMA AGROFLORESTAL
Caracteriza-se como uma das
mais promissoras e eficientes tecnologias de manejo, agregando 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.
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SUSTENTÁVEL
Uma das novidades é a Horta Caseira Sustentável. Essa área reúne um
conjunto de diferentes possibilidades
caseiras para a estruturação de horta
para consumo doméstico, com possibilidade de se transformar em uma
atividade geradora de renda. Entre o
que é apresentado, estão diferentes
composições e formas de fabricação
de compostos e substratos orgânicos,
biofertilizantes, minhocário, extratos
vegetais, caldas repelentes, cultivos
verticais, em caixotes, entre outras.

Soluções BASF para
o Trigo. Seu Legado
mais produtivo.
Conheça as soluções integradas BASF para o trigo e potencialize
a produtividade e a qualidade da sua lavoura.
PRODUTOS:
Tratamento de Sementes

Standak Top
®

Herbicidas

SANEAMENTO RURAL E
BIOCONSTRUÇÕES

Heat
Poquer
Basagran 600
Finale
®

®

®

®

Outro destaque é a apresentação de tecnologias voltadas para
o saneamento e construção ecológica. Entre essas está a Bacia
de Evapotranspiração, Banheiro
Seco, Construção em Bambu e Hiperadobe.
*Há ainda áreas de produção
animal, apicultura, meliponídeos, aquicultura, energia renovável, plantas de cobertura e adubação verde, fruticultura, feira
orgânica e exposição de livros.

Novidades atraem interesse de
produtores rurais de diversas regiões

Inseticidas

Nomolt 150
Imunit
Fastac Duo
®

®

®

Fungicidas

Abacus HC
Ativum
Versatilis
Brio
Opera Ultra
®

®

®

®

®

Tecnologia

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions

Entidades mostram, no Show Rural,
resultados de pesquisas de um ano
inteiro de trabalho
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na
bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos
de proteção individual. Nunca permita a
utilização do produto por menores de idade.
CONSULTE SEMPRE UM
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO.

BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br
www.blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas.
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir
outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas
(MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrições temporárias no
Estado do Paraná para Opera® Ultra para o alvo Puccinia graminisf. sp.
Triticie Standak® Top para o alvo Pythium spp. Registros MAPA:
Opera® Ultra nº 9310, Ativum® nº 11216, Abacus ® HC nº 9210,
Brio ® nº 09009, Versatilis ® nº 01188593, Nomolt® 150 nº 01393,
Imunit ® nº 08806, Fastac ® Duo nº 10913, Poquer® nº 8510,
Heat ® nº 01013, Basagran ® 600 nº 0594, Finale ® nº 0691
e Standak® Top nº 01209.
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Peça pelo M de

Monsoy
www.monsoy.com.br

