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MOVIDO À SUPERAÇÃO
Com enorme capacidade para se reinventar, o Show Rural Coopavel
é sinônimo de superação. A edição de fevereiro bateu recordes de
público e movimentação financeira, e tudo acontece observando
uma regra fundamental: respeitar a essência que deu origem ao
evento há 32 anos, que é apresentar tecnologias e novidades para
o agricultor produzir mais, melhor e com custos menores

O EXEMPLO DO
AGRICULTOR CEGO QUE
REAPRENDEU A VIVER

CELEPAR ENTRA
COM TUDO NA
ERA DIGITAL
RATINHO JR. INAUGURA
CASA QUE VIRA SÍMBOLO
DO COOPERATIVISMO DO PR

DESTINO TORONTO
Os integrantes da equipe Mimosa contam as horas para realizar um sonho:
conhecer o ecossistema de inovação de Toronto, no Canadá. A Mimosa foi a
vencedora do hackathon do Show Rural Digital
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EXPEDIENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

DESTAQUES

REVISTA COOPAVEL
Informativo mensal da Coopavel em
circulação desde Novembro de 1976. É
permitida a reprodução parcial das
matérias desde que citada a fonte

AGO
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Coopavel tem ano histórico

DIRETORIA EXECUTIVA
Dilvo Grolli
Diretor-presidente
Jeomar Trivilin
Diretor vice-presidente
JORNALISTA
Jean Paterno

ALÉM DO ESPERADO

PROJETO GRÁFICO
Fosbury&Brothers

Cinco dias de glória
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IMPRESSÃO
Imperial Indústria Gráfica. Tiragem de
4.000 exemplares nesta edição
ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

EXEMPLO

ENDEREÇO
BR 277 Km 591, Caixa Postal 500
85.803-490, Cascavel, Paraná
(45) 3220-5000
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Um agricultor como qualquer outro

SITES
www.coopavel.com.br
www.showrural.com.br

HACKTHON

E-MAILS
coopavel@coopavel.com.br
imprensa@coopavel.com.br
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Campeões vão conhecer
Ecossistema de Toronto

FILIAIS
Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo
Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel,
Catanduvas, Centenário, Céu Azul, Corbélia,
Espigão Alto do Iguaçu, Espigão Azul, Iguatu,
Juvinópolis, Lindoeste, Nova União, Penha,
Ouro Verde, Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio
da Paz, Santa Izabel do Oeste, Santa Tereza
do Oeste, Santo Izidoro, São João do Oeste,
São Sebastião, Sede Alvorada, Três Barras do
Paraná e Vera Cruz do Oeste.

INAUGURAÇÃO

PG. 30

A casa do cooperativismo

COLABOROU NESSA EDIÇÃO
Rejane Martins, Gustavo Bernart,
Giliardi Dalazen, Ariosto Mesquita

f Coopavel
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REINVENTE SUA
VIDA NO CAMPO
Muitas coisas mudaram nos últimos 30 anos, e muitas mais mudarão
nos próximos em uma era com espantosa velocidade da tecnologia. O produtor rural também mudou e o Show
Rural Coopavel, que acaba de realizar a
sua 32ª edição, é testemunha de quanto
ele ajustou o seu perfil para produzir
mais, melhor e se alinhar às questões
da sustentabilidade.
O Show Rural de 2020 foi o maior
da história em público (298.910 pessoas), movimentação financeira (R$ 2,7
bilhões) e também em número de tecnologias apresentadas (quase seis mil).
E o slogan dessa edição não poderia ser
mais atual e pertinente: Reinvente sua
vida no campo. Os produtores rurais
que visitaram o evento tiveram a oportunidade de ter contato com um mundo extraordinário, fortemente pautado
na inovação, na biotecnologia e na inteligência artificial.
Esses novos conhecimentos, que o
Show Rural aproxima de produtores
rurais de todos os portes e interesses,
promoverão uma verdadeira revolução no campo. Se em três décadas a

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel

produtividade da soja e do milho avançou em 200% na região, com os novos
conhecimentos disponíveis e outras
técnicas de manejo os resultados se
intensificarão ainda mais. A média de
produtividade da soja no Paraná é de
até 80 sacas por hectare, enquanto que
no Brasil é de 56. Mas temos, aqui no
evento, variedades capazes de chegar
a incríveis 120 sacas por hectare. Isso é
tecnologia.
O Show Rural Coopavel resultou
da necessidade de colocar fim ao êxodo
que durante anos obrigou milhares de
pequenos produtores rurais a trocar
o Oeste do Paraná por novas fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e Norte
do Brasil. Tudo devido às dificuldades
de acesso a tecnologias que pudessem
elevar a produtividade e tornar a atividade rural mais lucrativa, oferecendo
dignidade e perspectivas às famílias.
A Coopavel, preocupada com essa
realidade, foi buscar nos Estados Unidos, na Farm Progress Show, um modelo de evento que pudesse, de forma
rápida e eficiente, colocar o homem do
campo em contato direto com o me-

lhor das pesquisas e dos produtos desenvolvidos para uma agricultura mais
dinâmica e tecnificada. E os resultados
desde 1989 surpreendem. O sucesso do
evento está ligado à essência de sempre trazer novidades e de apresentar
ao público o melhor em inovações para
produtividades altas e com custos reduzidos.
O Show Rural do futuro será ainda
mais tecnológico e específico à realidade de cada propriedade rural. Novos
aliados como sensores, drones e softwares consolidarão a agricultura de
precisão. As aplicações ocorrerão na
dose exata e no momento indicado.
Qualquer risco será eficazmente controlado. Os índices de produtividade
vão superar as melhores médias históricas, e tudo sem avançar em um único
palmo sequer em áreas de preservação.
O Show Rural Coopavel coloca o
futuro diante dos olhos e ao alcance
das mãos daqueles que, com trabalho e determinação, constroem as
bases de um dos maiores, mais eficientes e mais surpreendentes celeiros do mundo.
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MENSAGEM DO PAPA

MERCADO

POR PAPA
FRANCISCO

MISERICÓRDIA DE DEUS

NÃO CHORE, LUTE

SOMOS ESTRANHOS

Não é fácil entregar-se à misericórdia
de Deus, porque se trata de um
abismo
incompreensível.
Mas
devemos fazê-lo! «Oh padre, se
conhecesses a minha vida, não
me falarias assim!» «Por que?
Que fizeste?» «Oh, fi-las grandes
e graves!» «Melhor! Vai ter com
Jesus; Ele gosta que Lhe contes essas
coisas!». Ele esquece; Ele tem uma
capacidade especial de esquecer.
Esquece, beija-te, abraça-te e apenas
te diz: «Também Eu não te condeno!
Vai, e doravante não tornes a pecar»
(Jo 8, 11). Esse é o único conselho que
te dá.
Passado um mês, estamos nas
mesmas condições... Voltemos ao
Senhor! O Senhor nunca Se cansa
de perdoar, nunca! Somos nós
que nos cansamos de Lhe pedir
perdão. Peçamos a graça de não nos
cansarmos de pedir perdão, porque
Ele jamais Se cansa de perdoar.
Peçamos essa graça!

Não chore pelo que você perdeu, lute
pelo que você tem.
Não chore pelo que está morto, lute por
aquilo que nasceu em você.
Não chore por quem o abandonou, lute
por quem está a seu lado.
Não chore por quem o odeia, lute por
quem o quer feliz.
Não chore pelo seu passado, lute pelo
seu presente.
Não chore pelo seu sofrimento, lute
pela sua felicidade.
Não é fácil ser feliz, temos que abrir
mão de várias coisas, fazer escolhas e
ter coragem de assumir ônus e bônus
para ser feliz.
Com o tempo, vamos aprendendo
que nada é impossível de solucionar,
apenas siga adiante com quem quer e
luta para estar com você.
Se engana quem acha que a riqueza e o
status atraem a inveja...
as pessoas invejam mesmo é o sorriso
fácil, a luz própria, a felicidade simples
e sincera e a paz interior...

“O Ser humano é estranho…
Briga com os vivos, e leva flores
para os mortos;
Lança os vivos na sarjeta, e pede
um “bom lugar para os mortos”;
Se afasta dos vivos, e se agarra
desesperado quando estes
morrem;
Fica anos sem conversar com
um vivo, e se desculpa, faz
homenagens, quando este morre;
Não tem tempo para visitar o
vivo, mas tem o dia todo para ir ao
velório do morto;
Critica, fala mal, ofende o vivo,
mas o santifica quando este morre;
Não liga, não abraça, não se
importa com os vivos, mas
se autoflagela quando estes
morrem…
Aos olhos cegos do homem, o valor
do ser humano está na sua morte,
e não na sua vida.
É bom repensarmos isso, enquanto
estamos vivos!”
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Edi Yosup é embaixador
da Indonésia no Brasil

INDONÉSIA QUER AMPLIAR
LAÇOS COM O PARANÁ
O embaixador da Indonésia no
Brasil, Edi Yosup, cumpriu uma
extensa agenda de compromissos
em Cascavel. Depois de reunião
com empresários na associação comercial, Edi e comitiva visitaram o
Show Rural Coopavel. O interesse é
conhecer mais sobre o agronegócio
e a indústria do Oeste do Paraná e
dialogar de olho em potenciais futuras parcerias e cooperações. “No
que vem, temos intenção de apresentar potenciais de nosso país
neste belo evento”, afirmou.
O embaixador disse que o país
ainda é muito fechado para o comércio de fora do continente asiático, mas assegurou que aos poucos o
cenário está mudando. Atualmen-

te, apenas poucas empresas locais
atendem o mercado de carnes da
Indonésia. “Mesmo assim, quero
saber mais sobre como essa cadeia
funciona no Brasil e de potenciais
parcerias”, informou Edi. “O Paraná exporta para diversos países daquela região, entre eles Cingapura
e Hong Kong”, disse o presidente da
Coopavel Dilvo Grolli.
O Brasil é um dos parceiros
comerciais da Indonésia no continente sul-americano. Em 2019,
o volume de negócios foi de US$ 4
bilhões. “Pouco diante do potencial que temos”, informou o embaixador. O Paraná é o quarto estado
brasileiro do ranking de exportações ao país asiático. “Temos inte-

Comitiva da embaixada da
Indonésia em encontro com
empresários no Show Rural

resse também em intercâmbios em
outras áreas, e queremos convidar
líderes e empresários do Oeste a
participar de eventos e feiras de
grande porte que costumamos promover”.
No Show Rural, a comitiva da
embaixada indonésia foi recebida,
além de Dilvo, pelo presidente da
Acic, Michel Lopes, pelo vice-presidente Genésio Pegoraro, pelo
diretor de Comunicação Social
Carlos Guedes e pelo coordenador
da Câmara Técnica de Internacionalização Eder Waine Quareli. A
capital da Indonésia é Jacarta e sua
população é superior a 270 milhões
de habitantes. O Produto Interno
Bruto é superior a US$ 1 trilhão.
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UM MODELO DE EFICIÊNCIA
NA SUINOCULTURA
COM UMA ESTRUTURA MODERNA, ALTÍSSIMO STATUS SANITÁRIO, EQUIPE QUALIFICADA E
ÊNFASE EM GENÉTICA, A COOPAVEL PRODUZ SUÍNOS DE ALTO VALOR, AMPLIANDO GANHOS
DE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE DOS PRODUTORES INTEGRADOS À COOPERATIVA

Definir e superar metas é um exercício
cumprido à exaustão pela Coopavel Cooperativa Agroindustrial, de Cascavel, no Oeste
do Paraná. Um bom exemplo da eficácia
dessa prática pode ser observado nos resultados registrados pela Unidade de Produção
de Leitões (UPL–Coopavel), localizada no
distrito de Juvinópolis, e que vem conseguindo elevar de forma contínua os seus já excelentes índices reprodutivos e produtivos.
Operando dentro do conceito de sistema de produção fechado, a UPL conta com
plantel de fêmeas puras para produção de
matrizes de reposição. Instalada em uma
área de 254 hectares, com 40 mil m² de área
construída, e 6.300 matrizes em produção

Unidade foi implantada em
área de 254 hectares
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na primeira fase, a unidade é uma das mais
modernas em atividade no Brasil.
Idealizada para contribuir com o desenvolvimento dos associados da Coopavel,
a UPL cumpre sua missão à risca. Desde
que foi povoada, em 2016, produz, todos os
anos, cerca de 200 mil leitões do mais alto
potencial de desempenho. “A UPL é resultado de um projeto audacioso, que tem como
objetivo contribuir para o desenvolvimento
produtivo e econômico dos associados da
cooperativa por meio do fornecimento de
animais de alta performance”, afirma Dilvo
Grolli, diretor-presidente da Coopavel. A julgar pelos resultados registrados no campo, o
objetivo tem sido alcançado com êxito.

GESTÃO GENÉTICA
DE EXCELÊNCIA
Considerada a “joia da coroa” do sistema
de suínos da Coopavel, a UPL tem inúmeros
diferenciais, a começar pela modernidade de sua estrutura física, emprego de alta
tecnologia em todos os seus processos, responsabilidade ambiental e altíssimo status
sanitário.
Tudo isso é sustentado por um primoroso trabalho de gestão genética. Intensivo
e criterioso, o melhoramento genético realizado na unidade permite produzir matrizes
do mais alto valor genético, ampliando os
ganhos de eficiência na produção e a rentabilidade de seus associados no campo.
O impacto do índice genético das fêmeas produzidas sobre a produtividade do sistema de suínos da Coopavel tem sido significativo. Os resultados obtidos no último ano
não deixam margem para dúvida.
Com aproximadamente 1,4 mil fêmeas
puras AG1020 em produção, a UPL registrou
um progresso de 50 pontos no índice genético de seu plantel, nos últimos dois anos, uma
marca 20 pontos acima do alvo. Essa evolução se traduz em um incremento de nada
menos que R$ 8,50 por suíno, ao abate.
Um dos destaques foi o número de nascidos totais por parto, que saltou de 14,95
leitões em 2017 para 16,31 em 2019. “A es-

trutura da UPL, o trabalho da nossa equipe
e a qualidade do material genético têm nos
permitido produzir matrizes de excelente
performance produtiva para reposição do
nosso plantel, e oferecer o melhor a nossos
associados”, explica Marcos Jeovani Sipp,
gerente da UPL. “A genética Agroceres PIC
é muito eficiente, tanto em indicadores
zootécnicos quanto no manejo da fêmea. “A
Camborough tem excelente qualidade e tem
nos ajudado a aumentar nossa eficiência
produtiva. É uma fêmea altamente prolífica,
dócil e de grande longevidade, o que ajuda
muito a diluir o custo da granja”.

REFERÊNCIA EM
SANIDADE, RESULTADOS
DE REFERÊNCIA
A sanidade é outro grande pilar da
UPL. Construída em uma área isolada e
com rigorosos protocolos de biossegurança, a unidade da Coopavel ostenta
um dos melhores status sanitários do
País.
Essa condição sanitária lhe permite potencializar o desempenho de seu
plantel reprodutivo, reduzir o uso de
medicamentos e vacinas, melhorar as
condições de bem-estar animal e entregar aos produtores leitões aptos a expressar todo o seu potencial genético.

UPL tem inúmeros
diferenciais, como a
modernidade de sua
estrutura física
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Todos esses atributos se traduzem
nos resultados de campo obtidos por
seus produtores.
A média do resultado dos suinocultores que alojaram leitões da UPL
no quesito conversão alimentar (CA –
ajustada para 100 quilos) foi de 1,986 em
2019. No caso mais expressivo, a granja
do suinocultor Sadi Marcelo Arenhart,
de Santa Tereza do Oeste (PR), atingiu
a incrível marca de 1,796 em CA. Outro
indicador de destaque foi o GPD de 957
g/dia, na fase de terminação.

MAIOR UPL DO BRASIL
Sofisticada e eficiente, a UPL
é, sem dúvida, um modelo a ser seguido na suinocultura brasileira.
Atenta aos resultados que obtém e
de olho nas oportunidades do mer-

LIÇÃO PARA O MUNDO

cado suinícola, a Coopavel tem planos arrojados.
A cooperativa já deu início às
obras de ampliação da UPL, o que
a consolidará como a maior unidade desse tipo no País. Com investimento previsto de R$ 50 milhões
nessa nova etapa, a Coopavel pretende dobrar a capacidade de produção da unidade. Para isso, expande a sua estrutura para alojar
mais 6.300 matrizes.
Assim que estiver concluída – o
que deve acontecer já no próximo
ano – a UPL terá 12.600 matrizes
alojadas, incluindo 1.100 avós, que
serão responsáveis por uma produção de 400 mil leitões ao ano. O
investimento se justifica. Em 2021,
o abate diário de suínos da cooperativa saltará dos atuais 1,8 mil

www.cysy.com.br
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para 3 mil animais, totalizando 720
mil cabeças por ano.

“A Coopavel está sempre
antenada nas inovações e
tendências do mercado de suínos.
Não é de hoje que a cooperativa
vem investindo no fomento de
suinocultura. E, hoje, colhe os
frutos de todo esse esforço. Tenho
a convicção de que os novos
investimentos nos ajudarão a
atender as demandas do mercado
nacional e internacional, mas,
acima de tudo, a garantir novas
oportunidades para nossos
associados”.
Marcos Sipp - Gerente da UPL

O BRASIL É PROFESSOR EM
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Mais de 60% do território brasileiro é coberto por florestas, o que faz dele o país mais
preservado do mundo. “Ensinamos o mundo a preservar”, disse durante o Fórum de TI
de Cooperativas do Brasil e Paraguai o senador Luis Carlos Heinze (RS), integrante de
comissão que trata sobre questões ligadas
ao desenvolvimento tecnológico e conectividade rural. Heinze esteve no Show Rural
Digital para informar sobre programas governamentais voltados a melhorar o sinal de
internet no campo.
A cobertura é inexistente ou deficiente
em grande parte das áreas rurais do Brasil
e isso custa muito caro, disse o senador. “De
pouco adianta ter máquinas inteligentes,
dotadas dos mais sofisticados recursos se
não há comunicação para que eles possam
ser devidamente empregados”. O governo
de Jair Bolsonaro está atento ao problema
e mobiliza forças para que a cobertura de
internet aumente rápida e eficientemente.
“Todas as ferramentas possíveis terão utilidade, e abusaremos da criatividade para
ganhar tempo em um tema imprescindível”,

afirma Heinze.
Parcerias e busca de recursos permitirão empregar novos satélites, rede de eletrificação e torres para distribuir o sinal de
internet. Em estados como Paraná e Rio
Grande do Sul, o alcance seria integral com o
uso médio de 1,2 mil torres por estado. “Claro que há situações bem piores, mas para
tudo deve existir um começo e vamos atuar
determinadamente para vencer as limitações”, citou o senador.
Diante das novidades em curso, Luis
Carlos Heinze entende que em três anos
ocorrerá uma verdadeira revolução no campo. “Somos referência em produtividade, em
qualidade e em preservação, mas queremos
ainda mais porque podemos”. O senador
ressalta que o Brasil será em pouco tempo
o maior produtor de alimentos do planeta e
isso assusta os concorrentes, que empregam
de estratégias muitas vezes estranhas para
tentar limitar o potencial do País. “É isso o
que fazem quando abordam sobre desmatamento, mesmo que saibam que a realidade é
diferente do que anunciam”.

Heinze fala sobre preservação
e internet em fórum no SRD
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COOPAVEL TEM ANO HISTÓRICO
Se o ano de 2019 marcou o início
de um aguardado e bem-vindo processo de recuperação da economia brasileira, para a Coopavel ele consolidou a
força, o trabalho e a determinação de
uma das maiores cooperativas do Paraná. O desempenho da Coopavel em
2019 foi apresentado durante Assembleia Geral Ordinária no Paraná Cooperativo, prédio inaugurado durante
o 32º Show Rural. E os resultados do
ano foram excepcionais, afirmou o
presidente Dilvo Grolli.
A AGO contou com a participação
de cerca de 500 cooperados e de líderes dos mais diversos setores, entre
eles o prefeito Leonaldo Paranhos,
o deputado estadual Coronel Lee e o
presidente do Sistema Ocepar, José
Roberto Ricken. “Os números são
excelentes e fazem de 2019 um dos
melhores anos da história da cooperativa, que em 15 de dezembro vai
comemorar os seus 50 anos de fundação”, disse Dilvo. Alguns dados apresentados na Assembleia chamaram
atenção, entre eles o que aponta para
crescimento de 280% nos resultados
financeiros no comparativo de 2018
a 2019.
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O faturamento da Coopavel
em 2019 foi de R$ 2,67 bilhões.
Em 2018 foi de R$ 2,52 bilhões. Os
investimentos cresceram significativamente, chegando a R$ 113,3
milhões enquanto que em 2018 somaram R$ 44,5 milhões e em 2017,
R$ 64 milhões. O lucro da cooperativa no exercício de 2019 foi de
R$ 85,2 milhões. E em 2018 atingiu
a cifra de R$ 22,4 milhões. “Esses
números demonstram a força de
uma cooperativa 100% paranaense”, ressaltou o presidente Dilvo
Grolli.
“Temos quase cinco décadas
de história, e sempre estivemos
alinhados com os princípios do
cooperativismo. Com coragem, determinação e trabalho, vencemos
crises e hoje estamos entre as 12
maiores cooperativas brasileiras”,
destacou o presidente. As sobras
de 2019 repassadas aos cooperados chegam a R$ 30 milhões. Com
isso, a saca da soja foi agregada
em R$ 2,00 a do milho e trigo em
R$ 1,50, o suíno terminado em R$ 7,
o leitão entregue na cooperativa em
R$ 1,50 e o frango em R$ 0,10 por ave.

Os novos integrantes do
Conselho Fiscal, que foram
eleitos na Assembleia

Cerca de 500 pessoas
participaram da AGO do último
dia 22 de janeiro

CONSELHO E
INVESTIMENTOS
A Assembleia aprovou por unanimidade a formação do novo Conselho
Fiscal, que ficou assim constituído:
Gustavo Riepenhoff, Ademir Sebold,
Ênio Pereira da Silva, Francisco Leonel Ferreira, Luis Felipe Orsatto e Leonir Antônio Felini.
Os cooperados também aprovaram novos investimentos da Coopavel que incluem a aquisição de unidades da Sementes Guerra no Sudoeste.
Com essa expansão, a cooperativa
agrega capacidade de um milhão de
toneladas na recepção de grãos. A
AGO também apresentou estimativa
de receitas e custos para 2020. O total das receitas deverá ficar em R$ 3
bilhões.
Os objetivos e metas para esse
exercício são os seguintes: ampliação
e melhorias de filiais do Oeste e Sudoeste, de agroindústrias de soja, trigo e rações, dos frigoríficos de aves e
suínos, de matrizeiros e unidades de
produção de leitões e ovos férteis e de
unidades de produção de sementes.

ASSOCIADOS

OVOS PRODUZIDOS

FATURAMENTO

2016 4.751

2016 78,5

2016 2.120

2017 5.066

2017 79,8

2017 2.108

2018 5.289

2018 80,6

2018 2.512

2019 5.446

2019 89,9

2019 2.676

FUNCIONÁRIOS

(em milhões)

(em milhões de reais)

FRIGORÍFICO DE SUÍNOS

LUCRO

2016 5.426

2016 289,6

2016 53,8

2017 5.892

2017 396,2

2017 30,0

2018 5.233

2018 402,2

2018 22,4

2019 5.606

2019 446,5

2019 85,2

(em mil toneladas)

RECEPÇÃO DE
GRÃOS DE MILHO

AVICULTURA

2016 244,4

2016 54,0

2017 450,8

2017 57,5

2018 183,9

2018 45,7

2019 441,1

2019 52,5

(em mil toneladas)

(em milhões de reais)

CRESCIMENTO DE

280%
NO COMPARATIVO
ENTRE 2018 E 2019

(em milhões de aves abatidas)
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O ANFÍBIO QUE MODERNIZA
AS FORÇAS ARMADAS
As forças armadas, por meio de unidades que integram a 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada, participaram
da mais recente edição do Show Rural
Coopavel. A estrutura foi montada nos
fundos do Mirante. Lá, os visitantes puderam ver algumas das estruturas que
o Exército costuma empregar em suas
mais diversas atividades, como veículos
de combate, unidades de atendimento e
barracas, além de armas. O Guarani, o
moderno veículo anfíbio que conduz o
Exército Brasileiro a um novo patamar
de sofisticação, chamou atenção dos
presentes.
O blindado resulta de parceria do
Exército com a Iveco, fabricante italiana de veículos. O Guarani tem capacidade para 11 tripulantes e conta com
tecnologia avançada. Ele é fabricado

em Sete Lagoas, no interior de Minas
Gerais. A viatura é para transporte de
pessoal, para o deslocamento de tropas às missões de patrulhamento. Ele
tem tração nas seis rodas e câmbio
automático.
O veículo é bastante seguro. A base
do Guarani tem condições de aguentar a detonação de até seis quilos de
explosivo em qualquer ponto de sua
estrutura. A carcaça é protegida por
aço balístico. Ela suporta disparos
até de fuzil 762 e projéteis de metralhadora antiaérea .50. Entre as suas
armas está um canhão automático 30
x 173mm. Ao participar de um evento
como o Show Rural Coopavel, o Exército interage e se aproxima das pessoas e isso é importante, conforme o
comando da Brigada.

Armas, veículos, barracas e outros equipamentos
foram apresentados durante os cinco dias
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EMATER

COZINHA CRIATIVA DÁ DICAS
E COMBATE O DESPERDÍCIO
Em média, cada pessoa tem R$ 323
de perda financeira por ano com alimentos que são desperdiçados das mais
diversas formas. Por isso, o combate ao
desperdício de alimentos ganhou um
espaço especial na área do Emater durante o Show Rural Coopavel de 2020.
Os visitantes puderam acessar uma
área que mostrou a consequência de alimentos desperdiçados e, principalmente, aprenderam formas de evitar perdas
com sugestões de receitas e dicas de armazenamento.
“A perda já começa na produção,
passando pelo transporte e chegando ao
mercado. Porém, perdemos muito dentro de casa, seja pela compra exagerada
de alimentos que acabam não utilizados, seja pelo não reaproveitamento de
Atualmente, 37% da água tratada é
desperdiçada nas residências brasileiras

16
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alimentos de uma para outra refeição”,
ressalta a técnica Jussara Walkowicz.
Entre os principais alimentos mais
jogados fora pela população estão arroz, feijão e carnes. “São itens que podem ser aproveitados nas mais diversas
receitas. É isso o que queremos mostrar
para as pessoas. Para evitar o desperdício também é necessário ser criativo na
cozinha”, aponta Jussara.
O combate ao desperdício é um
dos 17 objetivos do desenvolvimento
sustentável, que também passa pela
preservação da água. “Temos uma excelente qualidade de água em nossas
casas, mas jogamos fora cerca de 37%
dela”. Jussara afirma que é preciso chamar a atenção para isso e combater o
desperdício.

Oeste é um dos grandes produtores
de leite do Estado

CUIDADOS NA
PRODUÇÃO DE LEITE
As normativas 76 e 77 do Ministério
da Agricultura criam novas exigências
quanto à produção do leite, fazendo
com que o produtor tenha que adaptar
o processo produtivo sob o risco de não
conseguir escoar a produção e, consequentemente, sofrer prejuízos.
Para auxiliar o produtor rural, equipe do Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná preparou uma área especial voltada para a qualidade da produção, passando pelos procedimentos
de higiene desde o manejo reprodutivo
até a ordenha, mantendo os melhores
índices em Contagem Padrão de Placas
(CPP) e Contagem de Células Somáticas
(CCS).

“Os produtores rurais que não
atingirem os níveis exigidos serão
impedidos de entregar o leite aos laticínios, e isso pode inviabilizar a
propriedade. O manejo reprodutivo
é o coração da produção leiteira e todas as fases se refletem na qualidade
do leite”, conta Stela Silva Desto, do
Emater.
O principal foco está na higiene.
Técnicos demonstram soluções simples com produtos naturais que podem ser feitas na propriedade sem a
necessidade de compra de produtos
químicos, auxiliando na limpeza de
tetos e na higienização de equipamentos utilizados no processo.
17
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RETORNO
A tecnologia e a inovação promovem outro fenômeno importante no dia a dia do
campo. Além de aumentar a produtividade e otimizar custos e resultados, ela desperta
o interesse das novas gerações, que percebem a dinâmica e os atrativos do negócio. O
Show Rural Digital, com seus 150 expositores, foi uma prova disso, segundo o coordenador José Rodrigues da Costa Neto. Algumas das maiores empresas do mundo estiveram
em Cascavel para dizer que o futuro bate à porta e que as oportunidades serão incríveis
para quem souber aproveitá-las.

CINCO DIAS
DE GLÓRIA

Coletiva à imprensa. “Números são importantes, mas não
podemos jamais perder a essência de mostrar novidades e
o melhor da tecnologia”, afirmou Dilvo Grolli

Mesmo que o desafio seja a contínua
superação e o fazer sempre melhor, a 32ª
entra para a história como uma das melhores e mais intensas edições já realizadas do
Show Rural Coopavel. O comando do evento
se reuniu com a imprensa, no fim da tarde
da sexta-feira, 7 de fevereiro, com números
expressivos em mãos. Em apenas cinco dias,
298.910 pessoas passaram pelo parque e R$
2,7 bilhões em negócios haviam sido confirmados, avanços, respectivamente, de 3,5% e
23% em comparação com o ano anterior.
Apesar de dados tão sólidos, a mensagem passada é que a essência, a novidade e
a capacidade de reinvenção jamais podem
ser perdidas. “Os números são importantes,
comprovam a força e a pujança do agronegócio e desse evento em particular, mas o determinante ao Show Rural é a disseminação
das tecnologias e o que elas representam ao
cotidiano do agricultor e à cadeia do agronegócio”, afirmou o presidente Dilvo Grolli.
O presidente apresentou aos jornalistas
um pé de soja bonito e vistoso, que garante
média de produtividade de 75 sacas por hectare. E alertou que, embora esteja acima da

18
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média nacional, que aquele já é superado
por outros apresentados no evento e que
atingem produtividades na casa das 120
sacas por hectare. “As pesquisas e as tecnologias avançam sem parar, por isso não
podemos ficar parados e muito menos nos
acomodar”, ressaltou o presidente da Coopavel. De 1989 até agora, graças ao que os
agricultores puderam conhecer e aplicar, a
produtividade da soja e do milho na região
cresceu em 300%.
“Os números da 32ª edição refletem planejamento, dedicação, trabalho e amor de
todos que, de uma forma ou outra, contribuíram para que ela fosse um sucesso. Porém, a
responsabilidade é fazer com que a cada ano
o Show Rural seja melhor”, disse o coordenador geral Rogério Rizzardi. “Queremos agradecer a todos, porque não se constrói um
evento desse tamanho sozinho e do dia para
a noite. Milhares deram o seu melhor para
que o resultado fosse esse que todos que
aqui estiveram puderam ver”. O vice-presidente da Coopavel, Jeomar Trivilin, lembrou
que o evento não é só da Coopavel, é de toda
a comunidade.

Média de 60 mil pessoas passou pelo parque
em cada um dos cinco dias do evento

Movimentação financeira
chegou a R$ 2,7 bilhões

Abertura oficial foi no domingo, dia 2,
com missa celebrada por Dom Mauro
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ARTIGO

R$ 2,2

bilhões em vendas em 2019

R$ 2,7

bilhões em vendas
em 2020

288.802
visitantes em 2019

298.910

Crescimento de

23%

Crescimento de

visitantes em 2020

3,5%

1 a 5 de fevereiro de 2020, essa será a data de
realização do 33º Show Rural Coopavel
SEGURANÇA E CONFIANÇA
Onze fatores relevantes contribuíram para o resultado significativo alcançado pelo
Show Rural Coopavel 2020. Eles criaram um cenário de segurança e confiança aos agricultores, que decidiram antecipar investimentos:

01

Anúncio da maior safra de grãos
da história do Brasil
(251 milhões de toneladas);

Valores das sacas de soja e milho
maiores, respectivamente, em
02 15% e 35% comparativamente aos
preços praticados em fevereiro de
2019;
Produtividade média da soja, no
Oeste do Paraná, entre 70 e 80
03
sacas por hectare – em alguns
casos chegando a 90 sacas/hectare;
Bom desempenho do
04
PIB brasileiro;
Redução da taxa de
05
desemprego;
06
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Alta do dólar em 7%
em janeiro;

REJANE MARTINS

07

Valorização das carnes no
mercado internacional em
2019 que serve de parâmetro
para o ano de 2020;

08

Maior controle do corona
vírus na China e outros países;

09

Necessidade de a China
importar mais alimentos
neste ano devido à redução
entre 30% e 40% do seu plantel
de suínos;

10

Novos casos de influenza
aviária no frango;

11

Desenvolvimento sustentável
do mercado mundial de grãos
e carnes;

A autora é jornalista,
escritora e editora
da Revista Aldeia

A VIDA SEM #
“A SOCIEDADE SE RECONFIGURA QUANDO SE PROJETA UMA IMAGEM VITORIOSA.
HÁ UMA GLORIFICAÇÃO DA FIGURA DO SER BONITO, RICO E PERFEITO” C. DOURADO

Há um mês e meio, dei um tempo nas redes sociais. Não é detox
digital. Só uma certa náusea, um
desconforto. Muita mentira, pouca
realidade. Muita ostentação – material e de felicidade – e pouca autenticidade. O exibicionismo em excesso cansa. Os “stalkers” cansam.
Os radicais cansam. Os beligerantes
também. E os “gavolas” nem se fala!
Não excluí as contas. Apenas deletei os aplicativos do celular e assim não acesso. Posso recair. Devo
recair. Preciso recair. Ficar offline
nos dias de hoje é uma espécie de
morte. Você morre para a maioria.
A maioria morre para você. Nestes
poucos mais de 40 dias, recebi mensagens de amigas perguntando se

estava tudo bem. Se eu estava deprimida, angustiada, com problemas e
outros tantos adjetivos carregados
de penalização.
Estou ótima! Não se trata de demonizar as redes sociais. Tem coisa
boa sim. O problema é o excesso dos
sem noção. É gente que posta tudo.
Do amanhecer ao anoitecer, a vida
está lá. Aí você para e pensa! No
que nos transformamos? Amebas
virtuais? Não sei dizer. Só sei que
desconexão é liberdade. Ganha-se
tempo. Muito tempo! E você percebe
que está vivo. Mais vivo do que nunca. Mais conectado com a realidade
do que nunca e mais perto de você.
De vez em quando, permita-se viver
sem #! Viva sendo você mesmo!
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PALAVRA DO ESPECIALISTA

IMPORTANTE
Confira a instalação incorreta versus a
instalação correta do bebedouro tipo
chupeta.

GESTÃO DA ÁGUA NA
SUINOCULTURA
Água demais na produção de suínos é prejuízo. Pouca água, também.
Sem acesso à água de qualidade, os animais não se alimentam direito e a produtividade cai. Por isso, esse recurso
está entre as principais preocupações
do suinocultor. Graças a avanços na
produção, novas tecnologias e adoção
de boas práticas, pesquisas da Embrapa apontam que um suíno consegue
consumir a metade de água que era
utilizada há cerca de 30 anos. O desafio
é fazer com que os produtores brasileiros saibam como isso é possível.
Á agua pode ser considerada um
dos alimentos mais importantes para
a produção de suínos. Sem ela, em
quantidade e qualidade certas, não há
como produzir bem. Já está provado
há muito tempo que não se pode pensar em uma produção sustentável sem
uma boa gestão da água na produção
animal. Para começar a compreender
como se gere eficazmente a água dentro da suinocultura, é preciso olhar
com a atenção para a captação, armazenamento, tratamento e qualidade.
Por que é importante? Erros em
qualquer um desses pontos compro22
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GUSTAVO BERNART
Médico-Veterinário

X

V

PARÂMETROS

UNIDADE

CONCENTRAÇÃO

CLORETO TOTAL

mg/L

200-250

COBRE DISSOLVIDO

mg/L

0,013-5,0

COLIFORMES TERMOTOLERANTES

-

<1.000/100mL

DBO³

mg/L

10,0

FERRO DISSOLVIDO

mg/L

5,0

FÓSFORO TOTAL

mg/L

0,15

meterão o fornecimento para os animais e certamente gerarão problemas
sanitários e de produtividade. No momento de projetar o sistema de fornecimento de água aos animais não se
pode pensar em economizar. É preciso
instalar o modelo de bebedouro correto à fase fisiológica, atentar à quantidade necessária e ao seu posicionamento
dentro das edificações. A regulagem
deve ser feita em função da vazão e
pressão de água que abastece a granja.

b) Na fase de crescimento e termina-

MANGANÊS TOTAL

mg/L

0,5

ção, os bebedouros tipo chupetas de-

NITRATO

mg/L

<10,0

vem ser ajustados pelo menos uma vez

NITRITO

mg/L

<100,0

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

mg/L

>4,0

PH

-

6,5 - 8,5

SULFATO TOTAL

mg/L

250,0

SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS

mg/L

<1.000

TURBIDEZ3

UNT

100,0

ZINCO TOTAL

mg/L

5,0

MANEJO DOS
BEBEDOUROS

animal consuma água na quantidade

Pode parecer que o bebedouro é
um equipamento que se instala uma
vez e depois não se mexe mais. Não é
bem assim. O bebedouro tem que ser
manejado de acordo com a sua característica e com o crescimento do animal. Atenção ainda para as seguintes
recomendações:
a) Se os bebedouros forem instalados
inadequadamente (altura e ângulo)
provavelmente os suínos vão ingerir
menos agua, já que terão dificuldades
em acessar corretamente o bebedouro.

por semana. O equipamento quando
fixo na parede deve ser ajustável a uma
altura de 5 centímetros acima da paleta do menor suíno da baia. Em caso de
bebedouro pendular, a altura deve ser
regulada pela boca do suíno, em ângulo reto (90°) para evitar problemas na
rede hidráulica.
É de extrema importância que esse
correta e de qualidade. O suíno bebe
em torno de 10% a 12% do peso vivo. Um
suíno de 80 quilos ingere em torno de
oito a nove litros de água por dia apenas para a sua manutenção. Essa agua
também precisa ser de boa qualidade,

5 MELHORES PRODUTORES DE SUINOCULTURA - JANEIRO
PRODUTOR
C.R.
C.A.
GPD

IDADE

MORT.%

Mão de obra

Comedouro

SADI MARCELO ARENHART

2.244

1.845

1.040

115

2.24

Familiar

Automatico

ARLINDO TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

2.289

1.866

1.008

119

3.87

Familiar

Automatico

PATRICIA SCHMIDT SOAVE

2.310

1.891

1.027

115

2.40

Contratada

Automatico

ADELAR RENATO ARENHARDT

2.262

1.894

0.991

116

2.34

Contratada

Automatico

VALDOMIRO LORENZETTI

2.251

1.987

0.922

112

1.28

Contratada

Manual

IDADE

MORT.%

Mão de obra

Comedouro

10 MELHORES PRODUTORES SUINOCULTURA 2019		
PRODUTOR
C.R.
C.A.
GPD
SADI MARCELO ARENHART

2.205

1.796

1.095

108

1.90

Familiar

Automatico

PATRICIA SCHMIDT SOAVE

2.218

1.818

1.024

113

0.80

Contratada

Automatico

ROGERIO SOAVE

2.250

1.829

1.057

114

1.15

Contratada

Automatico

temperatura de 18º e 22°C. Ou seja, su-

ADELAR RENATO ARENHARDT

2.244

1.838

1.065

108

2.04

Contratada

Automatico

íno que bebe água quente tem grandes

ARNALDO STOCKER

2.177

1.848

0.974

113

1.23

Familiar

Manual

chances de diminuir o consumo, au-

MARCELO TRACZ

2.201

1.855

0.935

116

3.19

Familiar

Automatico

mentar quadros de diarreia e piorar os

VALDOMIRO LORENZETTI

2.213

1.866

0.988

112

1.58

Contratada

Manual

ARLINDO TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

2.181

1.866

0.955

113

2.10

Familiar

Automatico

LAURI BORILLE

2.196

1.867

1.052

104

2.09

Familiar

Automatico

JOACIR ANTONIO MACIEL SCHERER

2.163

1.867

0.951

118

0.18

Familiar

Manual

ou seja não possuir matéria orgânica, ter cloração de 1 a 3 ppm e estar na

índices produtivos. Segue a referência
para água de boa qualidade aos suínos
(referência Embrapa Suínos e Aves).
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EXEMPLO

LANÇAMENTO

Márcio é do interior de Guarapuava
e precisou, depois de ficar cego, reinventar-se

A SOJA TOLERANTE
A PERCEVEJOS

UM AGRICULTOR
COMO QUALQUER OUTRO
Um rosto simples ganhou o mundo nas semanas que antecederam o
32º Show Rural Coopavel. A história do
agricultor Márcio Oliveira, de 53 anos,
emocionou pessoas de todas as idades
nos quatro cantos da Terra. Cego há dez
anos, Márcio enfrentou a deficiência de
um jeito corajoso e determinado. Em
vez de aceitar a limitação e recolher-se
em uma vida pouco produtiva, ele fez
exatamente o oposto. A escolha por
reinventar-se fez de Márcio o protagonista do filme oficial de divulgação do
Show Rural, que contabilizou milhões
de visualizações.
“Quando a cegueira passou a ser
total e irreversível, minha decisão foi
por reaprender a viver, a partir do básico, das coisas mais simples”, disse o
agricultor em visita a um dos maiores
eventos do planeta em transmissão de
conhecimentos para o campo. Dono
24
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de uma pequena propriedade rural em
Guairacá, no interior de Guarapuava,
Márcio cumpre todos os afazeres da
lida no campo. Mesmo sem enxergar,
ele acende o fogo no velho fogão à lenha, alimenta e ordenha as suas vacas
e cumpre todas as etapas dos cultivos
agrícolas do seu sítio.

EMOCIONANTE
“A história desse pequeno produtor rural, que é das mais belas e admiráveis, emociona pessoas em vários
lugares”, disse Dilvo ao recebê-lo. Ao
saber mais sobre a trajetória do Márcio
é inevitável que cada um se sinta impactado, que não reflita e analise o que
teria feito caso enfrentasse um desafio
dessas proporções, observa o coordenador geral do Show Rural Coopavel
Rogério Rizzardi.

Márcio optou por reinventar-se.
“Confesso que não foi fácil, mas com
força de vontade e paciência sou prova de que tudo é possível”. O tema da
32ª edição foi Reinvente sua vida no
campo, mensagem que chama atenção
para as transformações que cercam o
cotidiano das pessoas, do agronegócio
e das empresas.
“Diante de uma avalanche de novidades não dá para ficar parado. Márcio,
que teria motivos para se acomodar,
fez o contrário e nos mostra que podemos conseguir o que quisermos desde
que sigamos com determinação e confiança”, ressalta Dilvo Grolli. Mesmo
surpreso com a repercussão que sua
história de vida alcançou, o pequeno
agricultor de Guarapuava segue espalhando lições de humildade e altruísmo. ‘Se eu consegui, você também consegue”, ele costuma afirmar.

Os visitantes do Show Rural Coopavel tiveram a oportunidade de conhecer
a BRS 543RR, que tem as características
da Tecnologia Block. A tecnologia amplia a proteção da lavoura ao ataque do
percevejo que suga as vagens e os grãos.
“Os percevejos são atualmente uma das
pragas mais importantes para a cultura
da soja, porque interferem na produtividade e na qualidade dos grãos e das
sementes”, avalia o pesquisador da Embrapa Soja, Marcos Petek.
A Embrapa e a Fundação Meridional
estão empenhadas no desenvolvimento
de cultivares de soja com essa tecnologia para auxiliar os produtores que
enfrentam dificuldades no campo para
manejar essa praga. “As cultivares com
a genética Block têm maior tolerância
aos percevejos, o que minimiza a ação
destrutiva da praga. Porém, a tecnologia não dispensa o uso de inseticidas,
mas permite uma melhor convivência
com os insetos no campo”, enfatiza

Além desse diferencial, a BRS 543RR
é uma cultivar altamente produtiva
com precocidade associada (grupo de
maturidade 6.0), caraterísticas que garantem excelente performance em 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”, explica o pesquisador. “Além
disso, apresenta resistência às principais doenças da soja, inclusive à podridão radicular de Phytophthora”, reforça
Marcos.
Por apresentar tolerância ao glifosato, a BRS 543RR colabora ainda com o
controle de plantas daninhas e pode ser
usada como opção de refúgio para as
áreas de soja Intacta. A nova cultivar é
recomendada para São Paulo, Paraná e
Mato Grosso do Sul, abrangendo toda a
macrorregião sojícola 2 (RECs 201, 202,
203 e 204).

A BRS 543RR, que tem
as características da
Tecnologia Block
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HACKATHON

Quinze equipes, com 75 participantes,
foram inscritos no hackathon

A maratona de tecnologia se
estendeu por 36 horas

CAMPEÕES VÃO CONHECER
ECOSSISTEMA DE TORONTO
A equipe Mimosa é a grande vencedora do hackathon do Show Rural
Digital 2020. O anúncio das equipes
finalistas foi feito na presença de autoridades e participantes do evento.
“Os três melhores trabalhos foram
decididos em detalhes, já que o nível
das soluções apresentadas foi bem
alto”, diz o coordenador do SRD José
Rodrigues da Costa Neto.
Como prêmio, a Mimosa ganhará uma viagem ao ecossistema de
inovação de Toronto, no Canadá.
Dezessete desafios foram apresentados aos concorrentes – 15 equipes
com 75 inscritos, entre eles 15 filhos
de agricultores cooperados à Coopavel. O desafio se estendeu por 36 horas, tudo com acompanhamento de
facilitadores da Acic Labs, Sistema
Fiep, Senai e Sebrae.
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A Mimosa apresentou projeto para
resolver demanda na área de leite. O
foco foi desenvolver um sistema de
controle de temperatura no qual o
produtor e a cooperativa, ou empresa
a quem ele entrega a produção, podem acompanhar a temperatura do
ambiente em tempo real. Se houver
algum imprevisto, um aviso é disparado para a adoção de medidas que
evitem perdas, informa Fabiano Muschalski, integrante da equipe. Em segundo lugar ficou a Harvest soy, que
ganha R$ 4 mil, e em terceiro a Psico
Logic, que receberá R$ 2 mil.
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, informa que a tecnologia é
uma aliada indispensável do agronegócio e que o Show Rural tem, desde
sua criação há mais de 30 anos, o propósito de levar o melhor em novos co-

nhecimentos ao agricultor. “Ficamos
felizes em poder contribuir com um
evento dessa categoria. Quanto mais
debatermos e aplicarmos novas soluções para atuais e antigos problemas,
mais nossa cidade e região se desenvolverão”, afirma o presidente da Acic,
Michel Lopes.
O diretor de Comunicação da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, Carlos Guedes, diz que o hackathon
foi sucesso de participação e de resultados gerados. “Impactou a elevada
qualidade dos projetos todos focados
no agro. Impressiona a possibilidade de
muitos dos projetos se transformar em
futuros negócios”, afirma ele. “Estamos
muito animados com os resultados e
agradecemos a oportunidade de poder
participar e colaborar. Esse é um evento que ganha o Brasil e vira referência”,
complementa o vice-presidente da Acic
para a Microempresa, Siro Canabarro.
O hackathon contou patrocínio da Cresol.

Em segundo ficou a Harvest
soy, que ganhou R$ 4 mil

A Psico Logic terminou a
competição em terceiro lugar

Com patrocínio da Cresol, equipe vencedora
viajará para Toronto, no Canadá
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UOPECCAN

O TRATOR DA
SOLIDARIEDADE

R$ 12 MILHÕES

DINHEIRO DE AÇÃO ENTRE AMIGOS VAI CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO
DE UMA CENTRAL DE TRANSPLANTES

Um trator zero km modelo 5065E, da
John Deere, vai ajudar a Uopeccan a realizar mais um de seus projetos na luta
que há quase três décadas trava contra
o câncer. Doado pelo braço brasileiro da
gigante norte-americana em parceria
com a M.A. Máquinas, o trator é atração
de uma ação entre amigos lançada para
arrecadar dinheiro para a construção
de uma Central de Transplantes, a primeira do interior do Paraná. O trator
foi entregue à diretoria da Uopeccan no
início de fevereiro, durante o Show Rural Coopavel.
As chaves foram repassadas a diretores e a voluntários pelo presidente da
John Deere Brasil, Paulo Hermann, que
se fez acompanhar no ato de membros
da família Giombelli, que comanda a
M.A Máquinas. O sorteio ocorrerá no
dia 7 de outubro, pela Loteria Federal. O
número é comercializado a R$ 1 mil – é
possível parcelar o valor em cinco vezes
no cartão. A compra pode ser feita com
diretores da União Oeste Paranaense de
Estudos e Combate ao Câncer ou pelo
telemarketing.
“A Uopeccan é referência no atendimento a pacientes com câncer. Esse
é um trabalho belíssimo, que merece
apoio e toda ajuda possível”, disse Paulo
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Hermann. Ele citou também as atitudes
de responsabilidade social manifestadas pela equipe da M.A., “que sempre
colabora quando percebe que a causa é
nobre e verdadeira”. A confirmação da
parceria ocorreu no Show Rural, evento
de tecnologia organizado pela Coopavel, antiga parceira da Uopeccan.
“A cooperativa, por meio de seus diretores e funcionários, sempre foi solícita às causas de nossa entidade. Temos
muito respeito e admiração por todos”,
afirma o primeiro presidente da Uopeccan, Hilgo Gonçalves, que assumiu o
cargo em 1993. Até então, pacientes da
região tinham de ir a Curitiba para fazer
o tratamento. A viagem longa e desgastante era um desafio também aos familiares, já que os custos eram elevados e
as condições nem sempre as ideais. Hilgo, como tantos outros, solidarizou-se
com a causa e resolveu participar. “Aos
poucos, prefeituras, entidades e moradores cercavam fileiras ao nosso lado”.
Além da estrutura de tratamento, a
Uopeccan conta com a Casa de Apoio,
que hospeda gratuitamente 80 pessoas
por dia em Cascavel. São 460 pacientes
e familiares, do Paraná e outras regiões,
que diariamente contam com os serviços oferecidos pela instituição.

A previsão de investimentos na
Central de Transplantes é de R$ 12
milhões, informa o presidente do
Conselho Superior do Complexo
Hospitalar Uopeccan, Ciro Kreuz.
A contribuição para arrecadar o
valor necessário vem dos mais
diferentes setores, de empresas,
entidades, voluntários e também
do governo do Estado. A estrutura
será sofisticada e terá mais de dois
mil metros quadrados, além de leitos
de UTI para adultos, salas cirúrgicas
e alas de internamento. O Hospital
do Câncer já faz transplantes de medula óssea e de fígado, autorizados,
respectivamente, em 2009 e 2017.
O projeto de construção de uma
Central de Transplantes é um antigo
sonho dos diretores da instituição.
Otimistas com seu poder de mobi-

lização e com a força da solidariedade, eles já encaminharam pedido
de credenciamento para duas novas
modalidades de transplantes, de rins
e pâncreas. “Estamos certos que em
pouco tempo, com a colaboração
de todos, entregaremos mais essa
unidade, que então vai melhorar e
ampliar ainda mais o alcance das
ações da Uopeccan”, diz o presidente Leopoldo Furlan.
Há 28 anos a Uopeccan atua
com diagnóstico, tratamento, prevenção e mais recentemente com
transplantes.

TRANSPLANTES
•De medula óssea já foram
200 procedimentos
• De fígado já foram
mais de 100

PREVENÇÃO
A Uopeccan promove
ações preventivas há anos durante o Show Rural Coopavel,
mas nada comparado ao que
se viu na edição mais recente.
Um grande contingente de voluntários e profissionais atuou
em exames iniciais à detecção
de casos suspeitos de câncer
de pele. Algumas das pessoas abordadas foram enviadas
para exames mais apurados.
Em média, foram feitas cem
avaliações por dia, além de encaminhamentos para mamografia (outras cem/dia)

Empresários, diretores da Uopeccan e comando da
John Deere no Brasil durante repasse do trator
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INAUGURAÇÃO
Com mais de dois mil
metros quadrados,
a casa ocupa área
privilegiada no parque

união do cooperativismo pelo bem do
agronegócio paranaense”.

MIL EVENTOS

A CASA DO
COOPERATIVISMO
“Cooperar é estender a mão, é andar
juntos para compartilhar prosperidade”, disse o governador Ratinho Júnior
ao participar da inauguração do prédio
Paraná Cooperativo durante o 32º
Show Rural Coopavel, realizado em
Cascavel de 3 a 7 de fevereiro. Ao
lado de autoridades e líderes do cooperativismo, ele deu números que
mostram a importância e a força do
setor. “Dez das 15 maiores cooperativas do Brasil estão no Paraná. São
mais de 200 cooperativas que dão
enorme contribuição ao desenvolvimento do Estado”.
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Em 2020, as cooperativas que
integram o Sistema Ocepar deverão movimentar R$ 87 bilhões. “E
para facilitar ainda mais a vida do
agricultor, lanço aqui o Descomplica rural, um conjunto de ações para
desburocratizar a vida de quem quer
empreender. O pequeno agricultor
passa a receber automaticamente a
sua licença ambiental e assim não
perderá tempo para trabalhar, produzir e gerar oportunidades”, afirmou
Ratinho. O governador fez referência ao prédio que acabava de ser entregue: “Um espaço que representa a

O presidente do Sistema Ocepar,
José Roberto Ricken, agradeceu a direção da Coopavel por construir um
ambiente que integra e valoriza as
cooperativas. “Promovemos na região
cerca de mil eventos por ano e muitos ocorriam em locais improvisados.
Agora, temos um espaço amplo, bonito e muito bem equipado. O prédio do
Paraná Cooperativo vai ser utilizado
o ano todo”, afirmou Ricken. Já o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, ressaltou que essa passa a ser a nova casa
do cooperativismo no Estado. “Aqui,
dirigentes e cooperados terão um ambiente para desfrutar o melhor do cooperativismo”.
O prédio, ao lado da administração do Show Rural, tem mais de dois
mil metros quadrados de área construída. São dois pisos com hall, auditório para 230 pessoas, banheiros, salas de reuniões, deck e ambiente para
confraternizações.

Ambiente vai ser utilizado
o ano todo pela Ocepar

R$ 87 BILHÕES
É O QUE AS COOPERATIVAS ESPERAM
MOVIMENTAR EM 2020 NO PARANÁ

A solenidade de inauguração reuniu
autoridades e líderes do setor cooperativista

Dom Mauro Aparecido dos Santos, arcebispo de Cascavel,
abençoou a nova casa do cooperativismo do Paraná
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Conheça os benefícios do uso de Standak Top:
®

Proteção do potencial produtivo das sementes

NINGUÉM CHEGA
AO TOPO POR ACASO.
STANDAK TOP:
HÁ 10 ANOS LÍDER
NO TRATAMENTO
DE SEMENTES.
®

Só quem coloca lá em cima
o cuidado com as raízes há 10 anos
tem propriedade para oferecer
a proteção que as sementes
e plântulas precisam e promover
um excelente desempenho
para a lavoura.

Melhor enraizamento
Arranque uniforme e bom estabelecimento
Desenvolvimento do número ideal de plantas durante o estabelecimento
Maior tolerância a estresses por intempéries
Eficiência contra pragas e doenças de solo e plântulas

Quer potencializar ainda mais a proteção
e suas sementes? Conheça demais produtos
e serviços da plataforma Seed Solutions
da BASF e comece a sua safra certo.
0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br/

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.
Incluir outros métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados.
Restrições temporárias no Estado do Paraná: Standak® Top para os alvos Colletotrichum gossypii, Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum
e Lasiodiplodia theobromae em Algodão, Pythium spp. em Milho, Alternaria alternata, Aspergillus spp., Colletotrichum graminicola,
Fusarium moniliforme, Penicillium spp., Phoma spp. e Pythium spp. em Sorgo e Pythium spp. em Trigo. Registro MAPA: Standak® Top nº 01209.
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BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

Seed Solutions
Soluções para Sementes
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POD

Reunião que
debateu o assunto

O OESTE COMO POLO
DE INOVAÇÃO
RECONHECIMENTO PODERÁ SER DADO PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento poderá
chancelar a região Oeste como Polo
Regional de Inovação no Agronegócio. Essa medida foi debatida com o
diretor de Inovação do ministério,
Luis Cláudio de França, em eventos
do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD) e Sebrae, no Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR).
O pedido, em tramitação no
Mapa, é uma demanda das institui34
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ções que integram o Sistema Regional de Inovação (SRI), que articula
o movimento Iguassu Valley, rede de
atores públicos e privados da região
que estimula ambientes inovadores.
Os polos de agroinovação desenvolvem soluções tecnológicas ligadas à
produção rural.
No Paraná, somente a cidade de
Londrina é reconhecida pelo governo federal como Polo Regional de
Inovação no Agronegócio. Conforme

Luis Cláudio de França, o ministério
vai agilizar o andamento da solicitação feita pela região Oeste para
que o SRI passe a integrar os esforços do Mapa na definição e consolidação desse programa nacional.
"Entendemos que a região Oeste já é um polo de inovação. Vamos
acelerar o procedimento de reconhecimento pelo ministério para
seguirmos construindo juntos esse
processo, integrando e dialogando
com as iniciativas pública e privada,
universidades e instituições de pesquisa", afirmou o diretor do Mapa.
"O governo quer promover os polos de inovação servindo de ponte
para atrair investimentos, empresas, e conectar todos os agentes de
inovação", esclareceu Luis Cláudio
de França. "A intenção é trabalhar o
desenvolvimento para que a região
seja cada vez mais pujante", enfatizou o diretor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

VISIBILIDADE
Gerente da unidade Regional
Oeste do Sebrae, Augusto Cesar
Stein destacou que o programa de
polos de inovação está em implantação pelo governo federal. "O importante é que, reconhecidos oficialmente como Polo Regional de
Inovação no Agronegócio, vamos
participar dessa construção", explicou.
As regiões chanceladas, frisou,
já promovem inovação. Com o reconhecimento, poderão receber recursos, editais, políticas públicas
e apoio. "O Oeste ficará ainda mais

em evidência, podendo atrair investimentos públicos e privados e
envolver empresas ligadas ao agronegócio e à TI, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras, academias, entre outras instituições",
pontuou.

POLO DE FRONTEIRA
Para o presidente do POD, Danilo Vendruscolo, o polo de inovação
do Oeste deverá conectar o Paraguai, devido à integração econômica que existe entre o país vizinho e
a região. Ele ressaltou ainda a infraestrutura de parceiros como o Polo
Tecnológico Itaipu, universidades e
empresas que demandam e produzem inovação.
"Estamos pensando além das
fronteiras. Buscamos essa chancela
do governo federal para envolvermos o setor produtivo e de inovação
paraguaio", mencionou Danilo Vendruscolo. "Como os polos de agroinovação fazem parte de uma política nova, acreditamos que também
podemos ajudar a desenhar o modelo de governança e a forma de atuação desses organismos".

INOVAÇÃO EM REDE
O Sistema Regional de Inovação
é uma rede formada por representantes dos setores governamentais,
universitários e empresariais que
interage para promover, identificar
e compartilhar iniciativas de inovação. Sua atuação está alinhada aos
objetivos do Programa Oeste em Desenvolvimento.
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CELEPAR

RECONHECIMENTO

A MUDANÇA NÃO
POUPA NINGUÉM
O presidente da Celepar,
Leandro Victorino de Moura,
participou do Fórum de TI
das Cooperativas do Brasil e
Paraguai
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Não dá para ficar parado em um cenário de mudanças tão rápidas e contundentes. A lógica alcança empresas e
órgãos públicos, como a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná). O novo formato da empresa foi apresentado no Fórum
de TI das Cooperativas do Brasil e Paraguai no Show Rural Digital, uma das sensações do 32º Show Rural Coopavel.
“Acompanhar as tendências é uma
necessidade para oferecer o melhor serviço ao cidadão. Por isso, estamos nos
reinventando”, afirmou o presidente da
Celepar Leandro Victorino de Moura.
Além de atender a estrutura governamental, a empresa passa a desenvolver
aplicativos que levam facilidades aos
paranaenses. E eles estão nas mais diferentes áreas. Há alguns anos, as cinco
maiores empresas do mundo eram do
setor de petróleo e hoje estão na pesquisa e inovação.
Com 1.128 colaboradores, a Celepar
desenvolve e aprimora soluções e adota atitudes de inclusão. Um aplicativo
para acionar a polícia ganha instrumentos que possibilitam a inclusão de
pessoas que não conseguem ouvir e falar. “Inovar é usar a tecnologia para facilitar a vida do cidadão”, diz a diretoria
da Companhia. Por meio de um dispositivo conhecido por Escola Paraná é
possível que os pais saibam se os filhos

realmente estão em sala de aula e também ter acesso a informações sobre o desempenho deles.
A biometria das catracas de acesso à
Arena da Baixada, do Athlético Paranaense, é um reforço à área da segurança. O
recurso identifica e armazena informações em um poderoso banco de dados.
A inclusão alcança também pessoas da
terceira idade, que tornaram sucesso um
dispositivo que ensina a como utilizar o
smartphone. O maior destaque da Celepar no ano passado foi o Paraná Serviços,
criado para modernizar a contratação de
trabalhadores autônomos. Lá estão informações sobre os candidatos, suas habilidades e também sobre sua conduta pessoal e profissional.
O Piá é o Paraná Inteligência Artificial, ferramenta com mais de 400 serviços on-line, entre eles IPVA e repasse de
informações sobre pontos acumulados
na carteira de motorista e sobre a emissão
do RG e carteira de trabalho. Ao ser acionado, o Piá grava os dados do usuário e os
mantêm, de forma sigilosa, em um imenso arquivo. A companhia tem vários selos
de segurança, garantia da qualidade dos
serviços e de responsabilidade em abrigar informações estratégicas. “Não é por
acaso que a Celepar é pioneira no Brasil
em inteligência para governos”, diz o coordenador do Show Rural Coopavel, José
Rodrigues da Costa Neto.

DÍVIDA DE GRATIDÃO
COM O GOVERNADOR
As medidas anunciadas pelo governador, que priorizam ações estratégicas e a transparência, fazem com
que a região tenha uma dívida de
gratidão com Ratinho Júnior. A afirmação é do presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e foi feita durante
visita do governador, do vice Darci
Piana e outras autoridades ao 32º
Show Rural.
Dilvo se referiu à reestruturação
do trevo Cataratas, um dos principais gargalos rodoviários do Oeste,
à nova licitação dos contratos do pedágio e a obras de duplicação de trecho de seis quilômetros entre a Polícia Rodoviária Federal e o trevo de
acesso ao distrito de São João. “Elas
são há muito aguardadas e figuram
na lista de reivindicações de entidades como Acic, Caciopar e Programa
Oeste em Desenvolvimento”.
Ratinho, que destacou a relevância do Show Rural Coopavel como
difusor de inovações para o agronegócio, afirmou que a agropecuária é
vocação do Estado e prioridade do
seu governo. Uma das novidades da
gestão de Ratinho é o Descomplica rural, conjunto de medidas para
desburocratizar e facilitar a vida do
agricultor.

Ratinho Júnior, Dilvo e o prefeito
de Cascavel Leonaldo Paranhos

Para propriedades rurais com
até 13 hectares, a licença ambiental
será automática. “Hoje, o processo
chega a demorar até um ano para
ficar pronto e o prazo reduzirá para
até um dia”. É o mesmo do que já
acontece com empresas, com abertura em até apenas 12 minutos. “São
500 novas empresas por dia no Paraná”, afirmou. “Estamos entre os três
estados mais inovadores do Brasil e
o cenário vai melhorar ainda mais
nos próximos anos”, afirmou o governador.

O governador lembrou que
quando assumiu havia 12 mil quilômetros de rodovias em situação precária e que, em cerca de
seis meses, terá início um amplo
programa de recuperação. Ele citou também sobre parceria com a
Rumo que duplicará a capacidade
de transporte da Ferroeste, e lembrou que não está em debate a renovação antecipada do contrato de
concessão ferroviária já que esse
assunto compete unicamente ao
Tribunal de Contas da União.

TRANSPARÊNCIA

OBRAS

A celeridade e a transparência
passam a determinar a execução de
obras estratégicas em todo o território estadual. “Vamos, em parceria
com o Banco Mundial, repensar o
anel viário do Paraná. O novo modelo de concessão de pedágio está
com processo adiantado e a partir de
2022, depois de licitação com empresas nacionais e estrangeiras, ocorrerão mudanças intensas e favoráveis
aos usuários de rodovias, com tarifas
menores, obras no início dos contratos e participação ativa das pessoas
que utilizam o serviço.

Ainda em coletiva à imprensa,
Ratinho Júnior falou da autorização de duplicação de seis quilômetros da BR-277, entre o posto da Polícia Rodoviária Federal até o trevo
de São João – passando pela área
do Show Rural. O projeto será atualizado com colaboração da Acic e
a licitação deverá ser lançada em
poucos meses. O governador espera que as obras comecem o mais
rapidamente possível. Depois, ele
participou de encontros com líderes e autoridades nacionais e estrangeiras.
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TRIGO

INTRODUÇÃO DA TECNOLOGIA
CLEARFIELD EM CULTIVARES
NO BRASIL
GILIARDI
DALAZEN
O autor é doutor em
fitotecnia e professor
na Universidade Estadual
de Londrina (UEL)
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O trigo é um importante cereal, cultivado em praticamente todas as regiões brasileiras. Um dos principais entraves para
o seu cultivo é a ocorrência de plantas daninhas, que competem com a cultura por
elementos essenciais para que se atinjam
grandes produtividades, como água, luz,
nutrientes, CO2 e espaço físico. Na região
sul, onde o trigo é amplamente cultivado,
as espécies de plantas daninhas que se destacam são o azevém (Lolium multiflorum),
aveia preta (Avena strigosa), aveia branca
(Avena sativa), nabiça (Raphanus raphanistrum) e nabo (Raphanus sativus).
O controle químico dessas plantas daninhas é realizado, na grande maioria das
vezes, com herbicidas ariloxifenoxipropanoatos (FOPs), que inibem a enzima ACCase, no caso das espécies poáceas (folhas
estreitas). Nesse grupo estão os herbicidas
diclofop-methyl e clodinafop-propargyl.
Também são amplamente utilizadas as sulfonilureias (SU), que inibem a enzima ALS.
Nesse caso, incluem-se o metsulfuron-methyl, para o controle de folhas largas, e o iodosulfuron-methyl, que apresenta controle
sobre espécies de folhas largas e de folhas
estreitas (Rodrigues; Almeida, 2011).
No entanto, em algumas regiões já foram constatados casos de resistência de
algumas espécies de plantas daninhas citadas anteriormente aos herbicidas inibidores da ACCase ou da ALS. São exemplos a

resistência de azevém aos inibidores da ACCase, e às SU (ALS), com casos de resistência múltipla ao glyphosate (EPSPS), além
da resistência cruzada de nabo e nabiça aos
inibidores da ALS (sulfunilureias e imidazolinonas) (Heap, 2019; Cechin et al., 2017).
Para contribuir no controle dessas espécies de plantas daninhas, a partir de 2020
estará disponível aos produtores a tecnologia Clearfield (CL) em cultivares de trigo,
resultante de uma parceria entre Biotrigo
e Basf. A tecnologia Clearfield, presente na
cultivar TBIO Capricho CL, confere tolerância dessa cultivar de trigo aos herbicidas
imizadolinonas (IMI), mais precisamente
ao ingrediente ativo imazamoxi. Não se trata de um evento de transgenia, mas sim de
uma mutação induzida no gene ALS, que
proporciona seletividade do herbicida imazamoxi nessas cultivares. Essa tecnologia
já é utilizada em países produtores de trigo,
como Canadá e Austrália.
Essa tecnologia auxiliará o produtor
no manejo de algumas plantas daninhas
importantes no trigo, como azevém, aveia e
nabiça. No caso do azevém, a qual pode ser
considerada a principal planta daninha da
cultura do trigo, essa tecnologia poderá trazer grandes benefícios ao agricultor, uma
vez que será possível realizar o controle de
biótipos de azevém resistentes ao glifosato,
aos inibidores da ACCase (graminicidas) e
inibidores da ALS.

Mas se o azevém é resistente aos inibidores da ALS, como que o herbicida imazamoxi, um inibidor da ALS, poderá contribuir para o controle dessa espécie? A
resposta para essa pergunta está no padrão
de resistência dessa espécie aos inibidores
da ALS. Os inibidores da ALS são divididos
em cinco grupos químicos, e entre eles estão as sulfonilureias (SU) e as imidazolinonas (IMI). A resistência de azevém ocorre
para o herbicida iodosulfuron-methyl, que
pertence ao grupo químico das SU. Contudo, a mutação no gene ALS que resulta em
resistência ao iodosulfuron-methyl, nem
sempre resulta em resistência às IMI, como
é o caso do imazamoxi.
Em azevém e em nabiça, as populações
com o mecanismo de resistência conhecido
mostram que a mutação ocorre na posição
Prolina 197 do gene ALS. Esse aminoácido
é importante para a ligação das SU na enzima ALS, e menos importante para a ligação
dos herbicidas IMI (Powles; Yu, 2010; Heap,
2019). Dessa forma, em plantas em que a
resistência às SU é em decorrência dessa
mutação, os herbicidas IMI funcionam de
forma eficiente e podem ser utilizados no
controle e manejo da resistência. O mesmo
não pode ser dito para o nabo, em que a mutação identificada nos biótipos resistentes
(Triptofano 574) confere resistência tanto
às SU quanto às IMI (Cechin et al., 2017).
Essa mesma mutação já foi identificada em
nabiça em outros países (Yu et al., 2012) e,
portanto, o conhecimento do mecanismo
de resistência é essencial para se saber se o
imazamoxi será ou não eficiente no controle dos biótipos presentes em cada área ou
região.
Portanto, a tecnologia Clearfield em
cultivares de trigo no Brasil será mais uma
aliada no controle de plantas daninhas na
cultura do trigo, incluindo plantas daninhas

resistentes. No entanto, cabe ressaltar que
essa tecnologia deve ser adotada com cautela, e ser considerada mais uma ferramenta,
e não a solução de todos os problemas. É importante que essa cultivar seja introduzida
num cronograma de rotação de cultivares,
utilizando-a em 25 ou 33% da área cultivada com trigo a cada ano, sem repeti-la na
mesma área nos anos seguintes. Assim, se
dificultará a seleção de biótipos de plantas
daninhas resistentes ao herbicida utilizado,
prolongando a vida útil da tecnologia.

Cultivar será introduzida num cronograma de rotação de
cultivares, utilizando-a em 25 ou 33% da área cultivada com trigo
a cada ano, sem repeti-la na mesma área nos anos seguintes

Cultivar auxiliará o produtor no manejo de algumas plantas
daninhas importantes no trigo, como azevém e aveia
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PECUÁRIA

CRIADORES USAM SORGO PARA
GARANTIR VOLUMOSO
Pequenos e médios pecuaristas do Paraná aproveitaram o
Show Rural Coopavel para buscar alternativas de produção de
volumoso barato para suprir a
demanda dos animais no próximo período seco (maio a setembro). Em muitas regiões do PR e
também do MS, a semeadura da
safra de verão (soja) atrasou por
questões climáticas e isso encurtou a janela de plantio do milho
segunda-safra, parte dele usado
pelos produtores para produção
de silagem ou uso in natura (picado) nos cochos.
E mesmo quem espera obter
o milho em tempo hábil (sem
sofrer efeitos das primeiras geadas) está pensando duas vezes
antes de derrubar a planta toda
para dar de comer aos bovinos.
Boa parte prefere colher e vender
o grão, cujo preço permaneceu
em alta nos últimos meses (apesar de ligeira queda nos últimos
dias). A saca de 60 kg, que valia
R$ 30,50 em 3 de outubro do ano
passado, foi comercializada a R$
40,00 no dia 3 de fevereiro na região de Cascavel (cotações Coopavel). Uma valorização de 31%
em quatro meses.
Um termômetro disso é a procura pelo sorgo gigante Agri002E
da AgricomSeeds, multinacional
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sul-americana de produção de
sementes de cereais, que estreou
em 2020 no Show Rural. O serviço
de atendimento no estande identificou uma verdadeira corrida
pelo material que é rústico, de
forte enraizamento e de alto poder de produção de massa verde
(até 120 t/ha no primeiro corte).
No segundo corte (que pode render até 50 t/ha de massa verde)
a planta ainda dá a opção de ser
usada como adubo verde, fornecendo matéria orgânica no solo e
palhada para o plantio direto.
Dono do Sítio São José em
Maria Helena, PR (próximo a
Umuarama), o produtor Guilherme Rechick, decidiu: “Vou partir
para o sorgo”. Ele fez os cálculos
e entendeu que utilizar a planta hoje compensa mais do que o
milho enquanto principal fonte
de matéria prima para produção
de silagem. “O custo de produção
é bem inferior ao do milho, algo
entre R$ 500/ha e R$700/ha de
diferença”. Rechick está adquirindo sementes do sorgo gigante
para o plantio de até 24 hectares.
“O leite não está tão valorizado e
preciso diminuir custos”, justifica.
Gilmar Rustich, que é dono
do Sítio Silva Jardim, em Medianeira, PR, não conhecia o sorgo

ARIOSTO
MESQUITA

gigante boliviano, mas vai começar a cultivá-lo. “Ele é espantoso.
Ainda não vi ninguém plantando
na região, e por isso estou levando uma quantidade para experimentar”, garante.
E por falar em fornecimento,
esta é a estratégia do produtor e
sementeiro Gilberto Coldebella,
de Laranjeiras do Sul, PR. Ele não
conhecia o sorgo gigante, mas já
fez pedido de sementes. “Adquiri alguns pacotes, pois pretendo
vender para a produção de silagem na região. Particularmente
nunca havia visto tanto poder de
produção em um sorgo”, observa.

quiriu no Show Rural sacos de dois
sorgos da AgricomSeeds (Agri 002E e
Agri001E) e do milho Agri320.
Já o produtor rural e presidente da
Comunidade do Palmital, em Quedas
do Iguaçu, PR, Angelino Toebe, decidiu apostar em outra funcionalidade
para o sorgo gigante: a produção de
cobertura verde. “Eu conheci, gostei
e comprei. Vou plantar 2,5 hectares
para fazer palhada. Minha ideia é posteriormente cultivar soja ou feijão”,
revela.

NOME POPULAR
O Agri002E ganhou popularmente
a denominação de ”sorgo gigante boliviano” em função de seu porte (atinge alturas superiores a cinco metros)
e pelo fato de suas sementes serem
multiplicadas pela AgricomSeeds em
Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

No Brasil, o “sorgão” e demais híbridos do portfólio da empresa são comercializados pela Latina Sementes.
O sorgo Agri 002E começou a ser
distribuído no Brasil ao final de 2017. As
projeções são de que a extensão de plantio comercial chegue a 120 mil hectares
(ha) no ciclo 2020/2021 e pule para 250
mil ha na safra 2021/2022. A versatilidade (material multiuso – silagem, recondicionar de solos, formador de palhada
e gerador de bioenergia) e o baixo custo
de produção são pontos altos do material. Há relatos de cultivos do “sorgão”
no Brasil cuja silagem obtida saiu a um
custo entre R$ 0,04 e R$ 0,05 o kg (entre
R$ 40 e R$ 50 a tonelada). “Em Goiás,
o preço de referência para a tonelada
pronta de silagem – incluindo plantio,
pulverização, colheita, trator e lona –
vem variando entre R$ 28 e R$ 42”, garante o diretor da Latina Sementes,
Willian Sawa.

O produtor Angelino Toebe,
de Quedas do Iguaçu, PR:
“Conheci, gostei e comprei”;

REPETINDO A DOSE
Proprietário do Sítio São Sebastião, em Janiópolis, PR (região
de Campo Mourão, PR) o pecuarista Adriano Menão usou o sorgo na safra anterior e vai repetir
a dose. Em 2019 ele plantou fora
da janela – março. Vinha fornecendo in natura para sua vacada
de leite até que a planta pegou
a primeira geada. Ele conta que
neste momento obteve boa matéria seca ensilando junto com o
milho. O “sorgo gigante me ajudou a aumentar em 10% a minha
produção de leite”, afirma. Para
repetir o consórcio, Menão ad-

As sementes e o sorgo
gigante Agri002E

Adriano Menão, de Janiópolis, PR, vai repetir a
dose: “No ano passado o sorgo gigante foi quem
me ajudou a aumentar em 10% a minha produção
de leite”.
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RECEITAS COM COOPAVEL

CREME DE GALINHA
COM MAISENA
INGREDIENTES
• 4 peitos
de frango Coopavel
cozidos e desfiados
• 3 tomate picado
• 1 cebola picada
• 1 lata de milho verde
• 3 colheres de sopa
de manteiga ou óleo

LOMBO COM
MOSTARDA E MEL

• 1 garrafinha
de leite de coco
• 1 caixa de creme de leite
• 2 cubos de caldo
de galinha
• 2 colheres de sopa
de maizena

MODO DE PREPARO
Em uma panela com a manteiga ou o óleo refogue a
cebola com os tomates até ficarem macios.
Em seguida acrescente o frango, os cubinhos de
caldo e 4 xícaras de água com a maizena dissolva
nelas. Fique mexendo por 5 minutos ou até ferver
e engrossar.
Por fim junte o milho, o leite de coco e o creme de
leite e, se quiser, acrescente um pouco de sal e pimenta do reino. Misture muito bem, deixe ferver
novamente e está pronto a servir!
Acompanhe o creme de galinha com maizena com
batata palha e arroz, como no estrogonofe, ou
com polenta cremosa.
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INGREDIENTES
• 1,2 kg de lombo suíno
Coopavel
• 1 colher de sopa
de mostarda
• 2 colheres de sopa
de mel

• 1 dente de alho
espremido
• 2 cebolas cortadas
em fatias
• 250 ml de caldo
de galinha
• sal e pimenta

MODO DE PREPARO
Pré-aqueça o forno a 180 graus.
Combine todos os ingredientes, exceto o lombo, o caldo
de galinha e as cebolas até obter um molho espesso.
Cubra o lombo com este molho. Tempere com sal e pimenta. Em um refratário faça uma cama de cebolas e
coloque a carne sobre as cebolas.
Adicione o caldo de galinha, cubra o assado e coloque
no forno por cerca de 1h30.
Para verificar a cozedura, use um palito de dente. Se ele
penetrar facilmente, o assado está pronto.
Sirva como batatas coradas, farofa, salada ou com o
que mais você quiser.
Essa é uma receita simples e saborosa. O prato fica uma
delícia quente ou frio.
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Muito mais
produtividade
por hectare

Fertilizantes Coopavel Premium
(45) 3220-5165
fertilizantes@coopavel.com.br
Encontre na unidade Coopavel mais próxima:
www.coopavel.com.br/unidades

FERTILIZANTE FOLIAR

