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WILSON LIRMANN: 
CONFIANÇA NA 
RECUPERAÇÃO DO BRASIL

COTRIGUAÇU INAUGURA
O MAIOR PARQUE DE 
ENERGIA SOLAR DO PARANÁ

SOJA: DESEMPENHO 
ENTRE COOPERADOS 
CONFIRMA UMA NOVA ERA 
AO AGRO BRASILEIRO

MUITO MAIS PRODUTIVIDADE 
POR HECTARE

A Coopavel emprega 40 anos de experiência na área de nutrição de plantas para apresentar uma novidade ao merca-
do, a linha Nutriagro de fertilizantes foliares. A nova indústria da cooperativa já está em atividade e os primeiros itens 

da linha começam a chegar aos produtores rurais. Uma das características desses produtos, além da qualidade, é 
oferecer mais produtividade por hectare, segundo o gerente de Fertilizantes Rogério Rizzardi.
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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 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.

QUER TROCAR PONTOS POR 
PRODUTOS PARA O SEU NEGÓCIO?

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

Uma 
ferramenta
de gestão

Mais 
vantagens

para investir
no seu 

negócio

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

/CLUBEAGROBR
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DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

O CAMINHO DA 
MUDANÇA PESSOAL

As lideranças não serão 

mais exercidas somente pelo 

conhecimento técnico, mas pela 

alma. Essa é uma característica 

muito forte neste momento, no qual 

o legado da liderança não é mais 

somente o saber das ferramentas. 

Com sabedoria e prática da lei 

espiritual, colocamo-nos em 

harmonia com a natureza e seremos 

capazes de criar um novo modelo de 

liderança, sem preocupação, com 

alegria e com amor.

Temos muitos questionamentos 

para a vida profissional e de 

oportunidades neste momento 

da pandemia, entre os quais o 

aproveitamento do tempo. Estamos 

fazendo da disponibilidade do tempo 

uma oportunidade ou limitação? 

Quando uma informação superficial 

chega a nós não nos preocupamos em 

aprofundar o que houve e vivemos 

a superficialidade do contexto do 

momento?  

O mundo não vai acabar e 

a pandemia vai passar, mas o 

tempo perdido ou desperdiçado 

não volta. Então, os gestores e 

colaboradores precisam aproveitar 

a disponibilidade do tempo para o 

crescimento e o desenvolvimento 

pessoal.

O estudo e as leituras são 

oportunidades para aproveitamento 

da disponibilidade do tempo. As 

consequências sociais e econômicas 

serão grandes em todo o mundo. 

O Brasil vive as restrições desde a 

segunda quinzena de março, com 

medidas de isolamento e afastamento 

social mas as pessoas podem usar 

esse período, mesmo seguindo as 

regras, para se preparar para o 

próximo cenário, após os efeitos do 

coronavírus. A China divulgou no dia 

31 de março a retomada de grande 

parte do trabalho e sinalizou para o 

início da recuperação de sua atividade 

econômica. O país enfrentou o maior 

desafio da epidemia e teve o impacto 

mais acentuado na sua economia.

Enquanto a produção da China é 

retomada à medida em que as restrições 

diminuem, sinalizando redução nas 

interrupções, isso acontecerá também 

em outros países brevemente e as 

demandas por alimentos tendem a 

normalizar e talvez até aumentar. A 

Coopavel e todos os seus profissionais 

precisam estar preparados. O caminho 

da mudança será uma maratona na 

qual a performance é individual e 

somente chegarão no fim aqueles 

que estiverem preparados. Por isso, o 

caminho (a maratona) é pessoal.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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MENSAGEM DO PAPA

A esperança é como lançar a 

âncora até a outra margem, mas há 

uma certa  “tensão” rumo ao encontro 

com o Senhor. Caso contrário, se 

acaba corrompido e a vida cristã corre 

o risco de se tornar uma “doutrina 

filosófica”. Certamente, “alguns 

romanos” foram se lamentar e Paulo 

exortou a olhar avante: “Eu entendo 

que os sofrimentos do tempo presente 

nem merecem ser comparados com a 

glória que deve ser revelada em nós”. 

Propensa à revelação. Essa é a 

esperança: viver voltados para a 

revelação do Senhor, para aquele 

encontro com o Senhor. Podem existir 

sofrimentos e problemas, mas “isto é 

amanhã”, enquanto hoje “você tem 

o penhor” de tal promessa, que é o 

Espírito Santo que “nos espera” e 

“trabalha” já a partir deste momento.

Com efeito, a esperança é como 

lançar a âncora até a outra margem e 

agarrar-se à corda. Mas não somente 

nós, toda a Criação na esperança 

será libertada, entrará na glória dos 

filhos de Deus. E também nós que 

possuímos as primícias do Espírito, 

o penhor, gememos interiormente 

esperando a adoção.

POR PAPA 
FRANCISCO 

A esperança é esse viver em tensão, 

sempre; saber que não podemos 

fazer o ninho aqui: a vida do cristão 

é “em tensão por”. Se um cristão 

perde essa perspectiva, a sua vida se 

torna estática e as coisas que não se 

movem, se corrompem. Pensemos 

na água: quando a água está parada, 

não corre, não se move, se corrompe. 

Um cristão que não é capaz de ser 

propenso, de estar em tensão pela 

outra margem, falta alguma coisa: 

acabará corrompido. Para ele, a vida 

cristã será uma doutrina filosófica, 

viverá assim, dirá que é fé, mas sem 

esperança.

A MAIS HUMILDE 
DAS VIRTUDES

Se falarmos da fé, nos referimos 

à fé em Deus que nos criou, em Jesus 

que nos redimiu e recitamos o Creio 

e sabemos coisas concretas sobre a 

fé; se falarmos de caridade, falamos 

em “fazer o bem ao próximo, aos 

outros, muitas obras de caridade que 

se fazem ao outro. Mas a esperança 

é difícil de compreender: é a mais 

humilde das virtudes, que somente os 

pobres podem ter:

Se quisermos ser homens e 

mulheres de esperança, devemos 

ser pobres, pobres, não ligados a 

nada. Pobres. E abertos para a outra 

margem. A esperança é humilde, é 

uma virtude que deve ser trabalhada 

– digamos assim – todos os dias: todos 

os dias é preciso retomá-la, todos os 

dias é preciso tomar a corda e ver que 

a âncora está ali fixa e eu a seguro 

pela mão; todos os dias é necessário 

recordar que temos o penhor, que é 

o Espírito que trabalha em nós com 

pequenas coisas.

FERMENTO

Para falar de esperança, Jesus usa 

também a imagem do “fermento” 

que uma mulher pegou e misturou 

com três porções de farinha. Um 

fermento não mantido na geladeira, 

mas “misturado na vida”, assim como 

o grão é enterrado sob a terra.

Por isso, a esperança é uma virtude 

que não se vê: trabalha por debaixo; 

nos faz olhar por debaixo. Não é fácil 

viver na esperança, mas eu diria 

que deveria ser o ar que um cristão 

respira, ar de esperança; do contrário, 

não poderá caminhar, não poderá ir 

avante porque não saberá aonde ir. 

A esperança – isto sim é certo – nos 

dá uma segurança: a esperança não 

desilude. Jamais. Se você espera, não 

será desiludido. 

É preciso abrir-se a essa promessa 

do Senhor, voltados para aquela 

promessa, mas sabendo que existe o 

Espírito que trabalha em nós. Que o 

Senhor nos dê, a todos nós, essa graça 

de viver em tensão, em tensão mas 

não para os nervos, os problemas, 

não: em tensão pelo Espírito Santo 

que nos lança para a outra margem e 

nos mantêm na esperança.

A ESPERANÇA É O AR 
QUE O CRISTÃO RESPIRA
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VOLVO

O mais jovem executivo a assumir 

a presidência da Volvo no Brasil e na 

América Latina, Wilson Lirmann, diz 

estar confiante na recuperação econômica 

e no contínuo processo de construção de 

um novo País. “Em fevereiro, anunciamos 

R$ 1 bilhão em novos investimentos 

e essa é a melhor sinalização de que 

estamos otimistas”, afirmou Wilson 

durante visita à Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial. Ele esteve em Cascavel 

para, ao lado de outros diretores, entregar 

ao presidente Dilvo Grolli as chaves de 

remessa de 45 caminhões (de um total 

de 102) comprados recentemente pela 

cooperativa. O investimento chega a R$ 

50 milhões.

O Brasil está saindo de uma de suas 

mais graves crises e a recuperação será 

gradual, conforme Wilson. Para isso, conta 

com a força e a performance de setores 

determinantes como o agronegócio. “Esse 

e muitos outros têm enorme potencial de 

crescimento e precisam das condições 

certas para demonstrar do que são 

capazes”. O presidente da Volvo lembrou 

que em fevereiro a empresa anunciou R$ 

1 bilhão em investimentos para o triênio 

2021 a 2023, dinheiro para desenvolver 

novos produtos, serviços e tecnologias, 

e também para a atualização da planta 

de Curitiba, bem como para apoio aos 

fornecedores. Esse valor se soma a outros 

R$ 1,25 bilhão injetados pela Volvo de 2017 

a 2019.

Mesmo que ainda não tenha superado 

todos os efeitos da pior crise brasileira, 

o crescimento verificado desde o início 

do ano passado traz resultados positivos 

ao setor automobilístico. “A Volvo 

experimenta crescimento em suas vendas 

acima da média nacional. O ano de 2019 

foi muito bom”, segundo Wilson Lirmann. 

Há um conjunto de aspectos favoráveis, 

como inflação baixa, taxas de juros 

em queda, bons resultados da balança 

comercial e os reflexos da mãe de todas as 

reformas, a da Previdência.

Para que o bom momento siga e seja 

consistente, o presidente da fabricante 

sueca entende como fundamentais 

a aprovação das reformas fiscal e 

administrativa, principalmente. “Não 

podemos parar e muito menos perder 

tempo. A agenda das mudanças ainda 

necessárias é ampla e precisamos 

avançar”, segundo Wilson, que é 

engenheiro mecânico e ascendeu à 

presidência da Volvo em julho de 2016. A 

recuperação do equilíbrio da economia 

também é sentido com a queda do 

desemprego e com as reações em várias 

indústrias, como a da construção civil, 

que voltaram a lançar empreendimentos 

e a abrir novas vagas.

AMPLIAÇÃO DA FROTA

A junção de fatores certos cria 

um ambiente positivo à renovação e 

ampliação das frotas, a exemplo do que 

faz a Coopavel, segundo o presidente 

da Volvo. Os caminhões comprados nos 

últimos meses pela cooperativa vão 

ser empregados em diversos setores, 

de olho em mais eficiência, redução de 

custos com combustíveis e manutenção 

e melhor desempenho nas tarefas às 

quais esses conjuntos serão submetidos, 

diz o presidente Dilvo Grolli. “Temos, 

nessa parceria, a participação ativa 

e indispensável da concessionária, a 

Nórdica, que significa, entre outras coisas, 

mais agilidade na prestação de serviços”, 

complementa Wilson Lirmann.

Em visita à área industrial, Dilvo 

fez um relato à comitiva da Volvo do 

Brasil sobre história, desempenho e 

perspectivas para a Coopavel. “Somos 

uma cooperativa 100% paranaense, que 

gera desenvolvimento em uma região 

formada por mais de 20 municípios”. 

O ano de 2019 foi um dos melhores da 

trajetória de 50 anos, com crescimento 

de 280% no lucro e com investimentos 

na ascendente. Para acompanhar uma 

fase de tanto trabalho e de resultados tão 

bons, a cooperativa precisa contar, entre 

outras coisas, com uma frota confiável 

e de alto desempenho. “Estamos felizes 

com a parceria com a Volvo, reconhecida 

pela qualidade, tecnologia e durabilidade 

dos caminhões que fabrica”, afirma Dilvo.

CONFIANÇA NA 
RECUPERAÇÃO DO BRASIL

Wilson Lirmann e o presidente 
da Coopavel Dilvo Grolli

Diretores da Coopavel, da Volvo, da Nórdica e de outros 
parceiros durante a entrega de parte dos caminhões

REPORTAGEM FOI PRODUZIDA ANTES DOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS
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2019

As 216 cooperativas integradas 

ao Sistema Ocepar faturaram no 

ano passado R$ 87 bilhões, soma 

equivalente a 60% da movimentação 

do agronegócio no Estado. Essa foi 

uma das informações que o presidente 

da Ocepar, José Roberto Ricken, 

apresentou, em Cascavel, durante 

uma das quatro pré-assembleias do 

Sistema no interior do Paraná. “Esse é 

um número significativo, que mostra 

a força, a pujança e o dinamismo do 

agro e do cooperativismo paranaense”, 

disse em sua saudação aos presentes 

o presidente da Coopavel Dilvo 

Grolli. A pré-assembleia contou 

com a participação de diretores e 

representantes das cooperativas do 

Núcleo Oeste.

Setores estratégicos da Ocepar 

apresentaram informações gerais 

de 2019, exercício considerado dos 

melhores do cooperativismo estadual. 

Ao mesmo tempo em que mostram 

o peso do setor, os dados balizam o 

planejamento de 2020. Há vários bons 

indicadores que fazem acreditar que 

o ano pode ser especial, entretanto 

existem preocupações dos impactos 

que a pandemia do coronavírus 

poderá trazer. “É claro que essa é uma 

situação que aciona alertas, porque 

COOPERATIVAS RESPONDEM 
POR 60% DO AGRO NO PARANÁ

a conta em algum momento vai ser 

cobrada”, segundo Dilvo Grolli. “Os 

desafios são grandes, porém o cenário 

é de oportunidades e precisamos estar 

preparados”, destacou.

Dois dos momentos mais especiais 

de 2019 tiveram relação direta com 

a ministra da Agricultura e Pecuária 

Tereza Cristina Dias. No primeiro, ela 

permitiu decretar o Paraná como área 

livre da febre aftosa sem vacinação 

(reconhecimento internacional 

deverá sair em 2023) e de colocar 

o Estado em uma área de controle 

mais apropriada segundo o seu novo 

status sanitário. Líderes do setor 

concordam que, ao observar todos os 

passos recomendados por organismos 

nacionais e estrangeiros, abrem-se 

novas possibilidades de mercado para a 

carne produzida no Estado. O presidente 

do Sistema Ocepar destacou o Plano 

de Desenvolvimento Cooperativo e da 

expectativa de em 2020 o faturamento 

das cooperativas estaduais chegar 

próximo dos R$ 100 bilhões.

ASCENDENTE

O movimento cooperativista 

do Paraná é considerado o mais 

organizado do País. Sozinho, responde 

por 25% dos indicadores nacionais. 

Além de faturamento de R$ 87 bilhões, 

no último dia útil de 2019 eram 2,18 

milhões os cooperados, 107,2 mil os 

empregos gerados, R$ 57 bilhões 

movimentados em crédito, US$ 3,9 

bilhões em exportações e R$ 2,7 bilhões 

em investimentos. Um dado facilita a 

compreensão do que esses indicadores 

representam. Em 2015, o faturamento 

das cooperativas era de R$ 50 bilhões 

e agora está muito perto da meta de 

dobrá-lo em cinco anos ser confirmada.

ÁREAS

Os presentes à pré-assembleia 

foram informados sobre medidas 

programadas para 2020 em diversas 

áreas fundamentais à cooperação. 

Encontro no prédio Paraná 
Cooperativo, que foi inaugurado 
em fevereiro integra movimento

O presidente da Coopavel citou 
importância do cooperativismo



REVISTA COOPAVEL 1312

Entre elas estão representação, 

planejamento, intercooperação, 

desenvolvimento, comunicação, 

mercado, gestão e governança, 

inovação e equipe. “O trabalho de 

profissionalização e de otimização 

de competências e resultados é 

constante”, segundo o superintendente 

do Sistema Ocepar Robson Mafioletti. 

A elaboração e licitação do novo 

modelo de pedágio é um dos assuntos 

pulsantes nas reuniões de diretoria 

das cooperativas. Dilvo Grolli afirma 

que não há outro caminho senão o 

de defender o sistema de tarifa com 

menor preço ao usuário e a execução 

de obras segundo os interesses de 

quem paga a conta.

O superintendente da Fecoopar/

Paraná, Nelson Costa, apresentou um 

dado preocupante, de que 74% das 

propriedades rurais do Paraná ainda 

não contam com sinal de internet. 

“Isso é grave e devemos agir para 

tentar reverter o quadro rapidamente. 

Esse assunto deve envolver a todos, 

inclusive o governo estadual, já que as 

novas máquinas e equipamentos usam 

o que há de melhor em tecnologia para 

que ofereçam desempenho elevado aos 

produtores rurais. O superintendente 

do Sescoop/Paraná, Leonardo 

Boesche, apresentou resultados de 

2019 e uma das informações chamou 

atenção especial.

No ano passado foram realizados 

dez mil eventos em todo o Estado 

pelo Sistema Ocepar (oito mil apenas 

do Sescoop). Isso equivale a 454 

horas em média de dias úteis de 

treinamentos, com 57 salas de cursos 

em média por dia, e cada uma delas 

com 26 participantes. Atualmente, 

segundo Leonardo, 204 cooperativas 

são monitoras, em quesitos de gestão 

por exemplo, no Paraná. A pré-

assembleia em Cascavel, no prédio 

Paraná Cooperativo, abrigou também 

a realização de encontro do Sincoopar 

Oeste.

O presidente Dilvo e o 

superintendente Sergio Brum 

apresentaram cases de um projeto que 

poderá ser compartilhado com outras 

cooperativas. O Sincoopar criou 

grupos específicos de profissionais 

e técnicos para o gerenciamento e 

correta aplicação e observação de 

normas regulamentadoras, e os 

resultados são considerados muito 

bons. As outras pré-assembleias, 

além de Cascavel, aconteceram 

em Guarapuava, Laranjeiras do 

Sul e Maringá. A assembleia geral 

ordinária do Sistema Ocepar ainda 

será agendada.

2019

O COOPERATIVISMO NO FIM DE 2019

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 
Ricken, fez a condução dos trabalhos

Nelson Costa fez considerações 
sobre novo modelo de pedágio

R$ 87 bilhões R$ 2,7 bilhões
R$ 57 bilhões

US$ 3,9 bilhões

2,18 milhões

107,2 mil

em faturamento em investimentos

movimentados em crédito

em exportações

de cooperados

empregos gerados

Engana-se quem pensa que 

o engenheiro agrônomo é um 

profissional exclusivamente dedicado 

à pesquisa e aplicação de métodos 

de alto rendimento na agricultura. 

A gama de atribuições abre espaço 

também para uma área em projeção 

e de estreita relação com o meio 

ambiente: o paisagismo.

O novo projeto de ajardinamento 

da Areac surgiu justamente do olhar 

da engenheira agrônoma Giane 

Dranka Mori. Harmonia e movimento 

são os adjetivos mais adequados para 

descrever o novo projeto, concebido 

pela profissional de forma a explorar 

o potencial oferecido pela arquitetura 

rústica e ampla visão proporcionada 

pela transparência dos vidros. O jardim 

era a cereja do bolo que faltava para 

coroar todo um trabalho feito com 

muito amor. E há mais de meio século 

fruto da dedicação das diretorias 

anteriores e principalmente, pela atual, 

presidida pelo engenheiro agrônomo 

Cesar Veronese.

“Minha inspiração partiu da 

utilização de plantas que combinassem 

entre si, fossem resistentes e com um 

colorido diferente nas folhas”, descreve 

Giane. No canteiro central, destaque 

para o desenho em movimento 

das plantas e Palmeiras Azuis. “As 

linhas do jardim são curvas, em 

sintonia com o espaço”.

As espécies utilizadas no 

projeto de paisagismo no canteiro 

central foram a Sunpatiens - flores 

belíssimas e que darão um colorido 

especial à entrada da associação, 

juntamente com a beleza rara das 

Palmeiras Bismarck, conhecidas 

como Palmeiras Azuis. Para a 

transparência do salão, lírios da 

paz, buxus, aspargos, Palmeira 

Rafis, pleomele, língua de serpente, 

clusia e alpinias. No caminho para 

o quiosque-bar, uma jabuticabeira 

dá as boas-vindas aos visitantes, 

contornando toda essa exuberância 

de tons de verde a grama Esmeralda.

FORÇA-TAREFA

Na primeira etapa de 

implantação do paisagismo, uma 

força-tarefa mobilizou membros 

engenheiros agrônomos da 

diretoria e do Conselho no plantio 

das plantas e flores. A conclusão 

dos serviços teve respaldo de mão 

de obra contratada. O projeto prevê 

ainda a etapa da iluminação e a 

implantação de plantas em torno 

da piscina (laterais e fundos), 

para aumentar a privacidade 

dos banhistas.  “O paisagismo é 

o acabamento e a vida de uma 

obra, valorizando a arquitetura”, 

sintetiza.

Giane Dranka Mori é esposa do 

atual diretor-financeiro da Areac, 

engenheiro agrônomo Andrei 

Mori. Com mais de uma década de 

expertise na área de paisagismo, 

Giane tem especialização em 

Paisagismo pela Escola Vasterival 

de Curitiba e duas pós-graduações 

na área ambiental. Atualmente, 

Giane Mori está perto de concluir 

o mestrado nessa área. “Fico feliz 

em contribuir com esse momento 

da Areac, desde a elaboração à 

execução do projeto”.

AREAC

PAISAGISMO É 
ATRIBUIÇÃO DO AGRÔNOMO

Projeto paisagístico da Areac leva a 
assinatura de engenheira agrônoma

O ajardinamento acompanha as formas 
rústicas da estrutura do salão social e do 
quioesque-bar
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NINGUÉM CHEGA
AO TOPO POR ACASO.

STANDAK® TOP:
HÁ 10 ANOS LÍDER
NO TRATAMENTO

DE SEMENTES.

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.

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.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

Soluções para Sementes
Seed Solutions

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.

Proteção do potencial produtivo das sementes

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

Conheça os benefícios do uso de Standak® Top:

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br/

AF_65.150.216.1365 - Campanha Standak Top_42x27,5.pdf   1   11/02/20   12:04



REVISTA COOPAVEL 1716

NUTRIAGRO

A Coopavel associa quase 40 anos 

de experiência na produção de fertili-

zantes em um novo e marcante proje-

to para a cooperativa. Durante o Show 

Rural, no início de fevereiro, agriculto-

res do Oeste e de várias regiões do País 

conheceram produtos da linha Nutria-

gro destinados à nutrição foliar. “Come-

çamos a colocar no mercado produtos 

que se transformam em aliados às altas 

produtividades das principais culturas 

agrícolas do País”, diz o presidente Dil-

vo Grolli.

A linha, os produtos já em fabri-

cação e as características centrais de 

cada um deles foram apresentadas em 

workshop à equipe técnica da coope-

rativa. “Esse trabalho é indispensável, 

porque quanto mais nossos colaborado-

res souberem sobre a linha Nutriagro e 

suas características melhor informado 

o cooperado será”, diz o gerente da área 

de Fertilizantes, o engenheiro agrôno-

mo Rogério Rizzardi.

O novo investimento estratégico 

da Coopavel observa os movimentos e 

a demanda do mercado e os produtos 

da nutrição foliar carregam a marca de 

uma cooperativa referência na comer-

cialização de produtos sustentáveis, con-

forme Rizzardi. “Os produtos de nossa 

nova fábrica, já em operação no parque 

industrial, chegam ao mercado com ele-

vado patamar de tecnologia e qualida-

de”, ressalta o presidente Dilvo Grolli. 

“Essa é a construção de um projeto de 

fôlego e que mostra a dinâmica e o com-

promisso de contínua reinvenção da 

Coopavel”.

Focada em um mercado com gran-

des possibilidades e com bons índices 

de crescimento, a Coopavel emprega uma 

UM ALIADO DAS ALTAS 
PRODUTIVIDADES

equipe altamente qualificada no proje-

to de desenvolvimento e produção da li-

nha de nutrientes. Um dos envolvidos é o 

professor, consultor e empresário Zaki 

Akel Sobrinho, que durante anos foi rei-

tor da Universidade Federal do Paraná. 

Segundo ele, a inovação é característica 

das grandes empresas e instituições e a 

Coopavel dá um passo determinante no 

período em que comemora os seus 50 

anos. “É dona de uma marca poderosa, 

associada à qualidade, seriedade e com-

promisso com a sustentabilidade”.

PRODUTIVIDADE

O gestor da Nutriagro Fertilizante 

Foliar Cassio Bassi apresentou infor-

mações sobre formulações e caracte-

rísticas dos produtos da linha. Ele falou 

sobre compostos vitamínicos, princí-

pios para a recuperação do estresse das 

plantas e também sobre os materiais 

empregados na fabricação. “A linha 

atende a um pacote nutricional focado 

no aumento de produtividade na área 

aplicada. As fórmulas são de desenhos 

de produtos originários de matérias-

-primas de grande qualidade e êxito 

prático, que levarão a resultados cada 

vez melhores”.

O principal item da linha é o fertili-

zante foliar, desenvolvido para nutrição 

de macros e microelementos a partir 

da folha da planta. O portfólio apre-

senta produtos para milho, soja, tri-

go, feijão, citrus, cana e mix para apli-

cações em cada período determinante 

a cada uma dessas culturas – enrai-

zamento, germinação, emergência, 

floração e enchimento de grãos. São 

ativos para indução radicular, nutri-

ção, bioestimulantes, indutores de re-

sistência e adjuvantes utilizados para 

potencializar o resultado das aplica-

ções.

O controle dos processos dos pro-

dutos da linha é assegurado a partir 

de um laboratório próprio, destinado 

a assegurar a qualidade final de tudo 

o que a Nutriagro passa a disponibi-

lizar. “Temos ferramentas em mãos 

para monitorar tudo, do recebimento 

da matéria-prima ao produto final”, 

informa o responsável técnico Ale-

xandre Aparecido Fernandes. Além 

do workshop, uma agenda começa a 

ser elaborada para que técnicos da 

Nutriagro percorram as filiais da co-

operativa ampliando o repasse de in-

formações sobre a linha que acaba de 

ser lançada. A Coopavel tem outro di-

ferencial que torna a expectativa com 

a Nutriagro ainda maior, que é con-

tar com um amplo e experiente corpo 

agronômico.

O workshop ocupou o auditório do prédio Paraná Cooperativo

O gerente de Fertilizantes da Coopavel, Rogério
 Rizzardi, ressalta qualidades da linha

O professor Zaki é um dos 
envolvidos no projeto que 
mira todo o Brasil

Cassio Bassi é o gestor 
da Nutriagro

Alexandre, responsável 
técnico pela linha 
recentemente lançada
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CAMPO

O sistema de produção praticado 

atualmente na maioria das proprie-

dades se resume em monocultivo e/

ou sucessão de culturas, como por 

exemplo soja/trigo, soja/milho sa-

frinha, soja/pousio, pastagem/soja. 

Esse sistema, quando adotado re-

petidamente, leva o solo a uma de-

gradação física, química e biológica, 

além de causar aumento populacio-

nal de algumas pragas, propagação 

de plantas daninhas resistentes e 

maior incidência de fungos de solo. 

A principal prática a ser adotada pe-

los produtores para ter o solo equi-

librado quimicamente, fisicamente 

e biologicamente é por meio da ro-

tação de culturas, que nada mais é 

que o cultivo alternado de diferen-

tes plantas na mesma área ao longo 

do tempo. Essa forma de cultivo tem 

o objetivo de aumentar a atividade 

biológica e a capacidade de armaze-

namento de água e assim diminuir o 

risco de erosão e perda de nutrien-

tes com as enxurradas. 

O milho verão, quando incluído 

no sistema de rotação bem plane-

jado, apresenta resultados expres-

sivos no longo prazo. Áreas que fo-

ram cultivadas com soja no verão 

deveriam receber a cada três anos 

a cultura do milho, pois ela ofere-

ce maiores benefícios técnicos e 

econômicos para o verão. Alguns 

produtores desconhecem e/ou não 

levam em consideração os benefí-

cios técnicos que o cereal traz para 

o sistema de produção e optam pela 

cultura do milho no verão somente 

pelo interesse econômico, ou seja, 

quando o cereal apresenta preços 

bons, essa decisão baseada somente 

no preço pode trazer algumas frus-

trações pois entre o plantio e a co-

lheita muitas mudanças no merca-

do podem ocorrer. 

Entre os principais benefícios 

técnicos que a rotação de cultura 

com milho no verão traz ao sistema 

de produção e consequentemente 

ao produtor podemos citar o con-

trole de doenças de solo como, por 

exemplo, a podridão cinza Macro-

phomina phaseolina, podridão ra-

dicular vermelha Fusarium solani, 

podridão radicular de fitóftora Phy-

tophthora sojae, mofo branco Scle-

rotinia sclereotiorum  e antracnose 

Colletotricum truncatum que vem 

BENEFÍCIOS DA INSERÇÃO 
DO MILHO VERÃO NA 
ROTAÇÃO DE CULTURA

aumentando muito ano a ano devi-

do ao monocultivo. Essa diminuição 

das doenças ocorre devido à decom-

posição ou mineralização da maté-

ria orgânica dos restos culturais e 

exaustão nutricional do substrato. 

Além disso, a camada de palha ser-

ve como barreira aos propágulos de 

agentes de doença, reduzindo a in-

fecção de doenças nas plantas.

A rotação de culturas com o mi-

lho, por meio da formação de pa-

lhada, reduz a germinação e disse-

minação de sementes de plantas 

daninhas resistentes e proporcio-

na o uso de diferentes mecanismos 

de ação de herbicidas que também 

contribuem para o controle de plan-

tas daninhas resistentes e toleran-

tes como a buva, capim amargoso, 

azevém, corda-de-viola, trapoeraba 

etc... Algumas pragas, como o ta-

manduá da soja Sternechus sub-

signatus, têm a sua disseminação 

aumentada quando se pratica a mo-

nocultura de verão com soja, ape-

sar de se ter um controle químico 

bastante eficaz para o tamanduá, 

poderemos ter prejuízos significa-

tivos em áreas sem rotação de cul-

turas para quebrar o ciclo da praga. 

A raiz fasciculada do milho explora 

lugares no solo onde a soja não con-

segue explorar por contar com raiz 

pivotante. Esse enraizamento, di-

ferente do milho, proporciona uma 

descompactação da camada de 0 a 

25 cm e defesa do solo em proble-

mas de escorrimentos superficiais 

de água e nutrientes em épocas de 

chuvas mais intensas. 

A introdução do milho na rotação de 

culturas é fundamental para proporcio-

nar a ciclagem de nutrientes e aumen-

tar os teores de matéria orgânica. A soja 

é produtora e recicladora de nitrogênio 

(N) e exportadora de Cálcio (Ca) e Potás-

sio (k). O milho é grande consumidor e 

exportador de N e reciclador de Ca e K, 

ou seja, a rotação com milho promove 

um aumento direto nos teores de po-

tássio, maior acúmulo de N devido ao 

incremento de palha no sistema e re-

tenção de Cálcio e Magnésio no solo 

como benefício para a soja.

JOÃO PAULO DOS 
SANTOS DAUN

Engenheiro Agrônomo 
da Filial Rio da Paz

Mofo branco, doença causada pelo fitopatógeno
Sclerotinia sclereotiorum

Antracnose, doença causada pelo fitopatógeno
Colletotrichum truncatum

Podridão cinza na lavoura de soja
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A produtividade da soja em áreas 

onde se faz a rotação de culturas com mi-

lho adequadamente é 17% superior àquelas 

onde se faz a sucessão soja/trigo (FRANCHI-

NI et al., 2011). Esse aumento de produtivida-

de da soja cultivada após o milho na rotação 

se dá devido à reciclagem de nutrientes, me-

nor incidência de doenças, plantas daninhas 

e pragas e pela maior conservação do solo.

Importante o produtor ter em mente 

que para se obter sucesso com a produti-

vidade das culturas é preciso um acompa-

nhamento técnico de um agrônomo que 

saiba fazer o planejamento antecipado do 

sistema de produção e conhecer a neces-

sidade nutricional de cada talhão e, com 

isso, fazer as recomendações de correção 

e adubação baseado na análise de solo 

e na extração de nutrientes pela cultura 

conforme a expectativa de produtivida-

de. Estabilidade de produção e aumento 

da produtividade das culturas somente 

é obtido quando o produtor faz o manejo 

correto do solo ao longo do tempo.

CAMPO

Um grupo de 30 agricultores das 

regiões de Düsseldorf, Münster e 

Wesphalia, na Alemanha, esteve em 

Cascavel para conhecer a Coopavel e 

visitar algumas propriedades rurais 

destinadas aos cultivos de soja, milho 

e criação de animais. A recepção foi 

feita pelo presidente Dilvo Grolli e 

pelo gerente da Unidade de Cascavel, 

Gilberto de Moura.

Dilvo informou sobre a Coopavel 

e o sistema cooperativista brasileiro, 

que hoje reúne perto de sete mil 

cooperativas e gera quase 450 mil 

empregos. Juntas, elas têm receita 

superior a R$ 260 bilhões e a soma 

de tributos recolhidos é de R$ 7 

bilhões por ano. O Paraná responde 

por 25% do setor, com mais de 100 mil 

empregos gerados e faturamento, no 

ano de 2019, de quase R$ 84 bilhões. 

São 220 cooperativas no Estado, que 

atuam em sete ramos de atividades.

O presidente informou sobre a 

Coopavel, que em dezembro comemora 

os seus 50 anos de fundação, sobre 

o bom desempenho que ela teve no 

ano passado (com crescimento de 

faturamento de 280%) e quanto ao 

projeto de expansão que consolida a 

participação dela no Sudoeste. “Nosso 

faturamento foi em 2019 de R$ 2,67 

bilhões, temos 5,5 mil cooperados 

e damos ocupação e renda a mais 

de 5,6 mil trabalhadores. Somos 

uma cooperativa 100% paranaense”, 

destacou Dilvo Grolli.

Ao responder a questionamentos dos 

integrantes da comitiva, o presidente da 

Coopavel informou que o Brasil é o país 

que mais preserva no mundo. “Cerca de 

65% de toda a nossa extensão territorial 

é formada por florestas que está 

intocada. E os mais modernos recursos 

da tecnologia e da sustentabilidade são 

empregados em tudo o que fazemos para 

produzir e ajudar a alimentar o mundo”, 

afirmou Dilvo Grolli. A caravana alemã 

esteve em regiões do Brasil e também 

visitou pontos do interior da Argentina, 

outro grande produtor mundial de 

commodities.

A COOPERAÇÃO 
INTEGRA OS POVOS

Recepção à comitiva 
alemã, que também esteve 
em regiões da Argentina

ALEMÃES

Gerente da Unidade Roberto Carlos Painelli e o engenheiro agrônomo João Paulo Daun acompanhando 
a colheita de milho verão safra 2019/2020 do associado Camilo Caus, da Unidade de Rio da Paz
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Embrapa Soja, Londrina/PR, 2010. A produtividade refere-se à média de cinco safras para as condições ano 
1 e ano 2 após o milho, quatro safras para a condição ano 3 após o milho de verão e 21 safras para a sucessão 
trigo/soja. (Fonte: FRANCHINI, J.C et al. 2011)

Gráfico: Produtividade média da soja (safras 1991/92 a 2008/09) em função do tempo após o cultivo do milho 
de verão, no sistema de rotação tremoço/milho – aveia/soja – trigo/soja – trigo/soja e no sistema de sucessão 
trigo/soja.
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COTRIGUAÇU

É cada vez maior o número de 

empresas e de consumidores resi-

denciais que se rendem aos atrati-

vos das energias alternativas. Uma 

das que mais crescem no mundo e 

no Brasil é a fotovoltaica, tecnolo-

gia alicerçada em placas solares. 

Especialistas dizem que o uso de 

energias limpas vai ser fortemen-

te ampliado nos próximos anos e 

que isso fará bem ao consumidor, à 

economia e ao planeta. 

O maior parque de energia so-

lar do Paraná foi recentemente 

inaugurado, e fica em Cascavel. São 

2.028 placas instaladas em uma 

área nas proximidades do arma-

zém graneleiro da Cotriguaçu, cen-

tral que integra quatro das maio-

res cooperativas agroindustriais 

do Estado e do Brasil – C. Vale, Co-

pacol, Coopavel e Lar. “Quando se 

decide por um investimento como 

esse mostra-se o quanto esse seg-

mento produtivo está conectado 

com as tecnologias do futuro”, afir-

mou o então presidente da Cotri-

guaçu, Dilvo Grolli.

A Central investiu R$ 2,17 mi-

lhões para colocar o parque em 

funcionamento. A implantação de 

todo o sistema consumiu aproxi-

madamente oito meses de traba-

lho, tarefa que coube à Biowatts, 

empresa de Cascavel especializada 

em sistemas de produção de ener-

gia a partir da captação do calor e 

da luz do sol. A previsão é que, com 

o sistema operando em sua capaci-

dade ideal, a economia para a Co-

triguaçu na fatura de luz será de 

R$ 600 mil por ano – cerca de R$ 50 

mil por mês. Caso a estimativa se 

confirme, então em apenas quatro 

anos o investimento terá sido pago.

A média mensal de gastos com 

energia na estrutura da Central, que 

funciona no terminal ferroviário da 

Ferroeste, na BR-277 na saída para 

Curitiba, é de R$ 300 mil. Lá estão a 

câmara frigorífica e o armazém gra-

neleiro, as duas estruturas essenciais 

desse investimento milionário reali-

zado há alguns anos pelas cooperati-

vas integradas à Cotriguaçu. “Mesmo 

operando há poucas semanas, esta-

mos animados com os resultados. Os 

O MAIOR PARQUE DE 
ENERGIA SOLAR DO PARANÁ

investimentos em energia solar ten-

dem a crescer muito e vão ajudar o 

Brasil em uma etapa decisiva em seu 

processo de recuperação e de fortale-

cimento econômico”, conforme Dilvo 

Grolli.

LIMPA E RENOVÁVEL

“Além de visar a uma redu-

ção de custos em seu consumo de 

energia elétrica em suas unidades 

de Cascavel, a Cotriguaçu decidiu 

investir em energia fotovoltaica 

por ser essa limpa e renovável”, in-

forma o superintendente da Cen-

tral Gilson Anizelli. Outros fatores 

endossaram a decisão de autorizar 

a execução do projeto, entre eles 

por entender que se trata de uma 

necessidade de a Cotriguaçu contri-

buir com a sociedade em que está 

inserida e atuar de forma respon-

sável para que haja a preservação 

do meio ambiente. “Queremos 

que as próximas gerações possam 

viver em um mundo melhor”, afir-

ma Gilson.

Como funciona a energia solar?

A energia solar, como o próprio 

nome indica, refere-se à energia cuja 

fonte é o Sol. Sua captação pode ser 

feita por meio de diversas tecnolo-

gias, como painéis fotovoltaicos, usi-

nas heliotérmicas e aquecedores so-

lares. Basicamente, ao ser captada, 

a luz solar é convertida em energia. 

Nos painéis fotovoltaicos e nas usi-

nas heliotérmicas, a luz solar é con-

vertida em energia elétrica e térmica. 

Já no aquecimento solar, a luz solar é 

convertida em energia térmica.

O que é a energia solar fotovoltaica?

Nada mais é do que a conver-

são direta da radiação solar em 

energia elétrica. Essa conversão é 

realizada pelas chamadas células 

fotovoltaicas, compostas por mate-

rial semicondutor, normalmente o 

silício. Ao incidir sobre as células, a 

luz solar provoca a movimentação 

dos elétrons do material condutor, 

transportando-os pelo material até 

serem captados por um campo elé-

trico (formado por uma diferença 

de potencial existente entre os se-

micondutores). Dessa forma, gera-se 

eletricidade.

Constituído por painéis, mó-

dulos e equipamentos elétricos, o 

sistema fotovoltaico não exige um 

ambiente com alta radiação para 

funcionar. No entanto, a quantida-

de de energia produzida depende 

da densidade das nuvens, ou seja, 

quanto menos nuvens houver no 

céu, maior será a produção de eletri-

cidade.

Essa forma de obtenção de ener-

gia, uma das mais promissoras atu-

almente, vem crescendo cada vez 

mais em virtude da redução dos pre-

ços e dos incentivos oferecidos para 

que os países adotem fontes renová-

veis de energia.

SAIBA MAISAs 2.028 placas estão distribuídas em área ao lado do armazém graneleiro

Placas que marcam a inauguração oficial da 
estrutura, que consumiu oito meses de trabalho

Se tudo correr como o previsto, em 
quatro anos investimento estará pago
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AGRICULTURA

O Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Paraná Iapar-Emater põe à 

disposição do setor produtivo dois 

boletins técnicos contendo avalia-

ções de fungicidas utilizados para o 

controle da mancha branca do milho 

segunda safra. As obras trazem resul-

tados de ensaios realizados nos prin-

cipais centros produtores do Paraná, 

abrangendo o período de 2016 a 2019.

De acordo com o engenheiro 

agrônomo Adriano Augusto de Paiva 

Custódio, há mais de 40 anos é rela-

tada a presença de mancha branca 

em lavouras de milho, mas a doença 

cresceu em importância no início da 

década de 1990 e se tornou a mais im-

portante doença foliar da cultura nos 

últimos anos. “É atualmente um dos 

principais fatores limitantes à produ-

ção, especialmente na segunda safra”, 

explica o pesquisador, que é também 

o principal autor dos boletins. 

A doença tem potencial para re-

duzir em 60% a produtividade em la-

vouras de híbridos suscetíveis, o que 

leva ao uso de fungicidas. “É um dos 

principais métodos de controle atual-

mente empregados na cultura desde 

o início dos anos 2000”, afirma Cus-

tódio. Segundo ele, para controlar do-

enças foliares nas lavouras de milho 

os produtores fazem, em média, duas 

aplicações de fungicidas na safra, e 

uma na segunda safra. “Havia cerca 

de 30 produtos registrados para a cul-

tura em 2013, número que saltou para 

126 em 2019. Daí a necessidade de co-

nhecer a eficiência do controle e os 

ganhos de produtividade”.

O Departamento de Economia 

Rural da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento estima 2,2 milhões de 

hectares cultivados com milho nesta 

segunda safra, com expectativa de co-

lher em torno de 12,4 milhões de to-

neladas.

AVALIAÇÃO

A primeira obra apresenta re-

sultados da avaliação de fungicidas 

nas safras 2016 e 2017 em Londrina e 

Campo Mourão. Já a segunda, abran-

PUBLICAÇÕES AVALIAM 
CONTROLE DA MANCHA 
BRANCA NO MILHO

gendo os anos de 2018 e 2019, é 
resultado de uma rede de ensaios 
ampliada, envolvendo outras 12 
entidades que conduziram expe-
rimentos em 13 municípios do Es-
tado.

Fungicidas são moléculas que 
bloqueiam o desenvolvimento 
dos fungos e impedem que a do-
ença se manifeste. Dependendo 
da forma de ação, atuam em ape-
nas um ou em vários pontos do 
metabolismo desses microrga-

nismos, denominados “específi-
cos” ou “multissítios”. No total, os 
estudos analisaram o desempe-
nho de 23 tratamentos, envolven-
do fungicidas de sítio específico, 
multissítios e suas combinações, 
testados nos diversos estágios 
de severidade da doença, explica 
Custódio. Baixe gratuitamente a 
versão em PDF do informe “BT 93 
- Eficiência de fungicidas no con-
trole da mancha branca do milho – 
segunda safra 2016 e 2017” e “BT 94 

- Eficiência de fungicidas no con-
trole da mancha branca do milho 
– segunda safra 2018 e 2019”. 

A rede de ensaios resultou de par-
ceria que envolveu a Universidade 
Estadual de Londrina, Universidade 
Federal do Paraná, cooperativas e as 
empresas Agroensaio, Tagro, Terra 
PR e G12Agro. O projeto cooperativo 
ganha a adesão de outras entidades 
e, a partir deste ano, passa a ser con-
duzido em todas as regiões produ-
toras de milho safrinha no Brasil.

ESTUDOS DE EFICIÊNCIA ABRANGEM SEGUNDA 
SAFRA DOS ANOS DE 2016 A 2019

No total, os estudos analisaram o 
desempenho de 23 tratamentos

www.cysy.com.br
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ASSEMBLEIA

Cooperados e diretores definiram um 
conjunto de sete metas que a Credicoopa-
vel terá de alcançar no exercício de 2020. 
A apresentação dos pontos foi feita du-
rante Assembleia Geral Ordinária com a 
participação de cooperados e diretores. 
Constituída há 39 anos, a Cooperativa de 
Crédito Rural Coopavel fechou o ano de 
2019 com 6.470 associados e 33 colabora-
dores. A AGO foi conduzida pelo diretor-
-presidente do Conselho de Administra-
ção Dilvo Grolli.

De acordo com Dilvo Grolli, as metas 
para 2020 demandarão esforços coletivos 
e apoio dos líderes da cooperativa para que 
realmente se confirmem. “A análise da si-
tuação política, econômica e social do am-
biente que envolve a Credicoopavel neste 
ano é um grande desafio,  que levará mais 
tempo e mais esforço na geração de resulta-
dos”.  Segundo o presidente, a gestão cum-
pre todas as responsabilidades e exigências 
do Banco Central, zela por melhorias nos 
processos e controles internos e leva adian-
te o objetivo de fortalecer a cooperativa de 
crédito e seus associados.

O ativo da Credi no último dia útil de 
2019 era de R$ 202.318.671,78. As sobras 

A AGO DA CREDICOOPAVEL

somaram R$ 2.906.216. Desse montante, 
R$ 2.060.558 são destinados aos associa-
dos e R$ 845.658 vão para fundo de reser-
va e Fates (Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social). A ordem do dia 
colocou em apreciação, com aprovação 
unânime dos presentes, prestação de 
contas do órgão de administração (rela-
tório de gestão, balanço dos dois semes-
tres do exercício de 2019, demonstrativo 
de contas de resultado de 2019, relatório 
da auditoria independente, parecer do 
Conselho Fiscal, destinação de sobras, 
eleições do Conselho Fiscal, fixação da re-
muneração de conselhos de Administra-
ção e Fiscal, plano de metas, aprovação 
para utilização do Fates e assuntos gerais.

ELEITOS

Os novos integrantes do Conselho Fis-
cal, para a gestão 2020/2021, foram eleitos 
por aclamação. 

Os conselheiros efetivos são: Paulo Ro-
berto Orso, Ivo Sloboda e Geraldo Tomazi, e 
os conselheiros suplentes são: Jair Weng-
gen, Roberto Carlos Painelli e Rogério Aver.

Pontos apresentados tiveram 
aprovação unânime dos presentes

Os investimentos em pesquisa, as 

características do clima e solo, o com-

prometimento do agricultor e a força da 

cadeia de produção conduzem o Brasil à 

condição de “estado da arte no agronegó-

cio”. Quem afirma é o general da reserva 

José Fernando Iasbech, que há quatro 

anos atua como relações instituições in-

clusive para assuntos do agronegócio. O 

general esteve em Cascavel para conhe-

cer o Show Rural Coopavel, que realizou 

a sua 32ª edição.

O evento, conforme o general, com-

prova que a fronteira agrícola brasileira 

SRC

GENERAL IASBECH:
“ESTADO DA ARTE 
NO AGRONEGÓCIO”

O general Iasbech visitou o 
Show Rural pela primeira vez

não precisa crescer, o fundamental é ter 

tecnologia para aumentar a produtivi-

dade e o lucro do produtor rural. “Esse é 

o segredo para preservar e o Brasil dá li-

ções para o mundo na área da produção 

sustentável e do meio ambiente”, segun-

do José Fernando Iasbech. “Com o cor-

reto uso da tecnologia todos ganham. 

Estou impressionado com o que é e o 

que apresenta o Show Rural Coopavel, 

que concentra em um único lugar o me-

lhor de um setor fundamental à nossa 

economia”.

OTIMISTA

O general se diz um otimista. “Sob a 

condução atual e com a união dos bra-

sileiros, o País voltará a ser o que foi e 

a crescer, ainda neste governo, a índices 

superiores a 5% ao ano”. O povo precisa 

amadurecer e cobrar responsabilidade 

e resultados de seus governantes, pon-

tua Iasbech. “Não podemos mais acei-

tar o retorno da corrupção”. O general 

foi recebido pelo presidente da Coopa-

vel, Dilvo Grolli, pelo ex-presidente da 

Fiep, Edson Campagnolo, e pelo ex-pre-

sidente da Itaipu Jorge Samek.
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ACEROLA

IAPAR LANÇA QUATRO 
NOVAS CULTIVARES

O Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Rural do Paraná Iapar-
-Emater lançou no 32º Show Rural 
Coopavel as cultivares de acerola IPR 
Bruna, IPR Letícia, IPR Stella e IPR 
Stephanie. A solenidade de apresenta-
ção dos novos materiais contou com a 
participação do secretário de Agricul-
tura e Abastecimento Norberto Anacle-
to Ortigara. “Fruticultura é e será cada 
vez mais importante na economia das 
famílias e na economia do Paraná. O 
esforço que fazemos é focar em opções 
que possam trazer mais renda à peque-
na propriedade”, disse Ortigara.

dutores de acerola”, disse o presidente 
da Cooperativa Agrícola dos Fruticul-
tores de Pérola (Frutipérola), Luciano 
Lazarin.

A acerola é produzida comercial-
mente em cerca de 30 municípios do 
Paraná. Cruzeiro do Oeste, Japurá, Ma-
rilena, Nova Tebas e Pérola são os prin-
cipais produtores. A produção, cerca de 
3,6 mil toneladas, é direcionada princi-
palmente ao processamento de polpa 
e, em menor escala, para o mercado de 
vitamina C.

Neusa Stenzel explica que todas elas 
são bem adaptadas às regiões produ-
toras do Estado e, ainda, adequadas ao 
cultivo orgânico. “O produtor só deve 
observar atentamente a área onde vai 
implantar o pomar, que não deve ser 
sujeita a geadas frequentes e severas”, 
aconselha.

Stenzel destaca ainda a reduzida 
suscetibilidade a pragas e doenças e a 
boa arquitetura das plantas, que favo-
rece a colheita. Em todas as cultivares, 
outra particularidade que facilita a ope-
ração de colheita é a baixa presença de 
pelos nas folhas. Essas estruturas cau-
sam coceira e irritação na pele, com di-
minuição no rendimento do trabalho.

CULTIVARES

IPR Bruna tem elevado potencial 
produtivo – cerca de 56 toneladas por 
hectare –, e é destinada ao mercado de 
fruta fresca, polpa e vitamina C. Os fru-
tos são carnosos, suculentos, de sabor 
delicadamente ácido, tamanho que varia 
de médio a grande e têm alto rendimen-
to de polpa. No manejo, demanda po-
das de formação para o bom desenvolvi-
mento dos ramos, para adequar a altura 
da copa e de limpeza periódica.

IPR Letícia é indicada para proces-
samento da polpa e extração de vitami-
na C. O potencial produtivo gira ao re-

dor de 60 toneladas por hectare. Produz 
frutos com tamanho de médio a grande 
e alto rendimento de polpa. Exige podas 
de formação, para adequação de altura 
da planta e de limpeza.

IPR Stella foi desenvolvida para 
o mercado de fruta fresca e de polpa. 
Sua produção pode chegar a 60 tonela-
das por hectare. Os frutos são grandes, 
firmes, carnosos, de acidez delicada e 
apresentam ótimo rendimento de polpa. 
Demanda poda de formação e de lim-
peza, mas sem necessidade de ajustar a 
altura da copa.

Por fim, IPR Stephanie é dirigida à 
produção de polpa e extração de vita-
mina C, com potencial produtivo de 57 
toneladas por hectare. Os frutos têm ta-
manho médio e alto rendimento de pol-
pa. Também demanda podas para for-
mação e limpeza, mas não exige ajustes 
na altura da copa.

MUDAS

Pequenas quantidades de estacas e 
de mudas das novas cultivares poderão 
ser obtidas a partir de setembro. Con-
tato pelo telefone (43) 3376-2461 ou 
e-mail nstenzel@iapar.br.

Líderes que acompanharam ato que marcou 
o lançamento das novas cultivares

Com essas opções, produtor terá melhores 
resultados com a fruta

Natalino Avance de Souza, diretor-
-presidente do Instituto, destacou o 
trabalho da pesquisa. “O serviço pú-
blico vive de entregas e da qualidade 
do que entrega aos agricultores e à so-
ciedade”, disse.

A engenheira-agrônoma e pesqui-
sadora Neusa Colauto Stenzel, res-
ponsável pelos estudos com a fruta no 
Instituto, apontou que as cultivares 
foram desenvolvidas com o objetivo 
de oferecer opções e fortalecer a ca-
deia produtiva no Paraná.

“O uso de cultivares adaptadas 
torna o produtor mais competitivo, 
melhora a qualidade de vida no meio 
rural, abre a possibilidade de acesso 
ao mercado de fruta fresca madura, 
fortalece a indústria regional proces-
sadora de polpa e, ainda, a comerciali-
zação de frutos verdes para empresas 
extratoras de vitamina C”, ela desta-
cou.

Segundo Neusa Stenzel, os po-
mares comerciais do Estado foram 
formados com mudas obtidas de se-
mentes, o que resultou em alta varia-
bilidade entre as plantas. “A explora-
ção dessa variabilidade foi estudada 
para selecionar plantas com caracte-
rísticas agroindustriais superiores e 
adaptadas às condições de solo e cli-
ma do Paraná”, explicou.

“Queremos não só agradecer e des-
tacar o que foi feito, um trabalho de 20 
anos, mas também falar da importân-
cia de sua continuidade para os pro-
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PRODUTIVIDADE

UM NOVO RUMO AO 
AGRO BRASILEIRO

A descoberta da agricultura foi uma 
das maiores revoluções da história da hu-
manidade. Até cerca de 40 mil anos atrás, 
pequenos bandos circulavam pelo plane-
ta em busca do que comer. A epopeia para 
conseguir atender a uma necessidade tão 
básica fazia com que os grupos vivessem 
em movimento, sem poder se fixar em 
lugar nenhum. Tão logo o “estoque” de 
alimentos da região chegasse ao fim, a or-
dem era levantar acampamento e buscar 
outro local onde houvesse frutas, raízes e 
animais para caça.

A produção de grãos não substituiu 
por completo o extrativismo, mas per-
mitiu criar extensas áreas com reservas 
alimentares e conceber assim as bases 
iniciais do conceito de cidade. Tão deter-
minante quanto o ato de aprender a plan-

tar tem sido historicamente empregar 
tecnologias capazes de melhorar a produ-
tividade usando o mesmo espaço de terra. 
Há 50 anos, um agricultor produzia o sufi-
ciente para alimentar 19 pessoas. E agora, 
um único produtor rural detém recursos 
e conhecimento suficientes para saciar a 
fome de 200 pessoas. 

Os números mostram evoluções incrí-
veis principalmente ao longo das últimas 
décadas e parece não existir limites para 
a capacidade de avanços em produtivi-
dade de commodities como soja, milho e 

trigo, diz o presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli. A mais recente safra de soja na re-
gião abrangida pela cooperativa foi gene-
rosa. Um percentual considerável de coo-
perados atingiu índices que há algumas 
décadas eram considerados improváveis.  

 
“Dezenas de agricultores do Oeste obtive-
ram produtividade acima das 200 sacas 
de soja por alqueire, o que é fantástico”, 
informa Dilvo.

300%

As condições para atingir números 
excepcionais já existem, porém exigem 
investimentos por parte do produtor 
rural. Bilhões de reais são destinados 
todos os anos por empresas do agrone-
gócio em pesquisas que possam oferecer 
o melhor dos mundos à produtividade de 
grãos. Sementes de alto potencial genéti-
co, insumos eficientes, preparo cuidado-
so do perfil de solo e utilização de equi-
pamentos sofisticados compõem um mix 
vencedor. “Não há dúvidas, é a união de 
um leque de fatores, todos rigorosamente 
observados, que cria as condições ideais 
para superprodutividades”, diz o enge-
nheiro agrônomo Rogério Rizzardi.

INFORMAÇÃO

Produzir mais no mesmo espaço ga-
rantiu a viabilização financeira de muitas 
pequenas e médias propriedades agrí-
colas. Dias de campo e eventos técnicos 
como o Show Rural Coopavel têm papel 
de destaque no processo, porque apro-
ximaram a informação mais atual do 
produtor. “Eles podem, com o auxílio de 
técnicos, conhecer novidades e compro-
var resultados em um mesmo ambiente. 
E, caso queiram, têm a chance de apli-
car esse patamar de tecnologia em sua 
propriedade”, afirma Dilvo Grolli. Em 30 
anos, a produtividade da soja e do milho 
aumentou em cerca de 300% na região e, 
diante das novidades que estão chegando, 
há fôlego para muito mais.

Há muitos anos, a Coopavel faz testes 
de produtividade em áreas do parque que 
abriga o Show Rural. O preparo é o mes-
mo para todos e os parceiros (empresas 

A produtividade da soja, na safra 
2019/2020, surpreendeu na 
região Oeste do Paraná

A soja é uma das 
principais e mais valorizadas 
commodities do mundo
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nacionais e estrangeiras) destinam seus 

melhores materiais para testagem. Na 

edição mais recente, de fevereiro, há re-

sultados que em outras épocas poderiam 

parecer impossíveis, com produtividade 

de soja acima de 300 sacas por alqueire. 

“Estamos empolgados com 200 e poucas 

sacas, agora percebam o potencial que 

ainda é possível extrair com a utilização 

de todo o conhecimento já dominado e 

disponível”, ressalta Rizzardi. 

“A tecnologia associada à vontade de 

trabalhar e às condições de cultivo que 

temos produzem cenários surpreenden-

tes”, afirma Dilvo Grolli, que comprova: 

“Estamos pavimentando um novo rumo 

ao agronegócio brasileiro”. Alguns fatores 

impulsionaram os índices na safra 2019, 

segundo a área técnica da Coopavel. O 

atraso no plantio (fim de setembro e iní-

cio de outubro) permitiu o melhor apro-

veitamento do clima que se apresentou, 

com vários dias de boa luminosidade, 

umidade e o melhor em temperatura, e 

também não ocorreu grande pressão de 

doenças e pragas. 

Os produtores com os melhores resul-

tados são aqueles que há anos fazem bons 

manejos de solo e investem em fertilidade 

e nutrição da planta. Os eventos técnicos 

aceleram e facilitam o acesso aos novos 

saberes, todavia um dos desafios que ain-

da persistem é convencer que o maior 

número de produtores decida, no menor 

espaço de tempo possível, migrar para o 

melhor cenário em termos de manejo, 

tratos culturais e tecnologias. 

“Os números dos últimos anos indi-

cam que melhoramos muito, não há dúvi-

da disso, mas os testes de produtividade 

anualmente realizados comprovam que 

é possível ir muito mais longe”, de acordo 

com Rogério Rizzardi. E tudo isso, com-

plementa Dilvo Grolli, sem a necessida-

de de utilizar um único palmo a mais de 

terra, consolidando o Brasil como o país 

mais preservado do mundo – 66% do seu 

território é formado por florestas e reser-

vas. Hoje, a produção precisa atender a 

demanda de 7,5 bilhões de pessoas, mas 

em 2050, com dez bilhões, a demanda por 

alimentos será 40% maior. “E estamos 

provando que é possível atender a essa 

exigência”, segundo Rogério Rizzardi.

PRODUTIVIDADE

RECORDISTAS

Há muitos casos de produto-

res rurais integrados à Coopavel 

que alcançaram, na safra de soja 

2019/2020, produtividades acima 

das 200 sacas por alqueire. Sai-

ba quem são alguns deles: Alaér-

cio Natal Sartori, Ivan/Claudemir 

Dallabrida, Nildo Foscarini, Vitor 

Duffeck, Lidio Hossa, Francisco Le-

onel, Erwin Soliva, Marcelo Milani, 

Valmir/Douglas Dalgalo, Amauri 

Lermen, Pedro Kazanovski, Fran-

cisco Tibola, Alcides Tonin, Doni-

zeti Conradi, Nei Bruning, Eduardo 

Klaczik, Osmar Brandini, Wilson 

José Grolli, Cleimar Kominkiecwz, 

Oney Pasqualotto, Nery Bressan, 

Décio Fornari, Sílvio Alberton, Ala-

ércio Sartori, Edu/Laércio Mioran-

za, Evaldo Bianco.

A IRREVERSÍVEL ERA DOS DRONES
Drones e pequenos robôs chamaram 

a atenção e alimentaram a imaginação 
dos visitantes do 32º Show Rural Coopa-
vel. Atração do Show Rural Digital, a UPL 
Flying Arena mostrou como essa nova tec-
nologia começa a ser aplicada nas lavouras. 
As demonstrações ocorreram em área de 
2,2 mil metros quadrados e foram condu-
zidas por instituições pública e privadas 
que percebem que o uso desses equipa-
mentos é um caminho sem volta na 
agricultura moderna.

A inovação está a cada dia mais presen-
te no agronegócio e com a arena é possível 
mostrar com ela contribui para intensificar 
ainda mais a execução de tarefas e resulta-
dos no campo, diz o coordenador geral do 
SRD, José Rodrigues da Costa Neto. Alguns 
dos equipamentos mapeiam o solo e per-
mitem leituras apuradas para aplicações 
dirigidas e eficientes de agroquímicos. “As 
vantagens são inúmeras, mas principal-
mente trazem economia, evitam aplicações 
em áreas desnecessárias e reduzem possí-
veis impactos”, diz Neto.

Um dos veículos apresentados foi o ro-
ver, ou agrobot, desenvolvido em parceria 
pela Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 
e o Parque Tecnológico Itaipu. É um robô 
multiplataforma para agricultura de pre-
cisão usado em diferentes configurações, 
mas principalmente como pulverizador. A 
plataforma é automatizada e programada 
para receber uma missão.

A área de testes e demonstrações foi 
protegida por cerca de três metros de altu-
ra. O público assiste a tudo do lado de fora, 
com total segurança. “Pela primeira vez 
tenho a oportunidade de ver um drone de 
perto e em voo. Estou maravilhado, porque 
essas máquinas passam a influenciar for-
temente as nossas vidas”, disse o agricultor 
Luiz Herculano, que esteve no Show Rural 

A interação entre homem e máquina ganha espaço no agronegócio

As demonstrações ocorreram nos cinco dias de feira

Alguns equipamentos são destinados a 
trabalhos práticos, como em tarefas 
em aviários

Outros, de porte maior, 
são empregados em aplicações 
de alta precisão

Coopavel e se disse impressionado com o 
que viu.

Participaram das demonstrações a 
Netword Agro, o PTI (Parque Tecnológi-
co Itaipu) e a Fundetec (Fundação para o 
Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co de Cascavel).

UPL Flying Arena
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GOTAS DE IGUAL
TAMANHO MESMO COM 
VELOCIDADE VARIÁVEL

MÁQUINAS

Atendendo a necessidade de seus 

clientes, a Jacto apresentou no Show 

Rural Coopavel  a tecnologia PWM, que 

foi demonstrada no Espaço Inovação e 

em uma das máquinas para que o pro-

dutor possa entender os avanços em tec-

nologia de aplicação que logo em breve 

entrarão comercialmente no mercado. 

Desenvolvida totalmente no Brasil, essa 

tecnologia permite uma pulverização 

ainda mais uniforme, mantendo o ta-

manho das gotas mesmo com variação 

de velocidade da máquina.

“A tecnologia PWM vem integrada 

ao já conhecido sistema bico a bico que 

possibilita uma economia em defensi-

vos agrícolas de até 10%. Faz a gestão 

automática da operação sendo aciona-

do somente quando necessário. Em ope-

rações onde o talhão permite a velocida-

de constante, o sistema trabalha como 

se fosse uma pulverização normal. Em 

posição onde é detectada a variação de 

velocidade, o sistema automaticamente 

responde com controle de vazão ade-

quando o sistema PWM à nova condição 

de velocidade. Com isso, a pulverização 

fica mais eficiente e com tamanho de 

gota dentro do especificado”, explica 

Rodrigo Madeira, gerente de negócio de 

pulverizadores automotrizes da Jacto.

“Essa inovação permite um controle da 

vazão ao longo de todo o comprimento das 

barras nas operações que necessitam fazer 

curva, compensando a vazão dos bicos du-

rante uma manobra de giro ou desvio de obs-

táculos. Quando a máquina precisa desviar 

de algum poste ou algum obstáculo no meio 

da plantação, por exemplo, a tecnologia PWM 

equaliza automaticamente a vazão nos bicos 

e corrige o tamanho da gota para seguir o pa-

drão do trabalho”, exemplifica o especialista.

A tecnologia PWM não tem restrições 

quanto ao uso de defensivos, podendo apli-

car herbicidas, fungicidas, inseticidas e 

particulados, atuando em todo o ciclo da 

pulverização. É também um sistema que 

pode operar com pressões de até 150 psi, 

permitindo, com isso, mais condições de 

aplicação.

No Uniport 3030 EletroVortex, o aco-

plamento da tecnologia PWM é feito com a 

assistência de ar e o carregamento eletros-

tático das gotas, elevando o nível de efetivi-

dade de pulverização, reduzindo impactos 

ambientais e garantindo aumento da pro-

dutividade.

LANÇAMENTO

Bocal de abastecimento de 3” (três pole-

gadas): o Uniport 3030 e o Uniport 3030 Ele-

troVortex passam a ter o sistema de abaste-

cimento com bocal de 3” como item de série 

nas máquinas, assim como já é equipado o 

Uniport 4530, permitindo abastecimento 

mais rápido e deixando a máquina mais tem-

po disponível para trabalhar. Dependendo 

das condições de abastecimento, o ganho de 

produtividade pode chegar a até 7% em hecta-

res/dia, quando comparado com o sistema de 

2”. É mais produtividade na operação de pulve-

rização.

Reservatório de diesel – 400 litros: dispo-

nível como item de série para o Uniport 3030 

EletroVortex e opcional para o Uniport 3030 e 

Uniport 4530, as máquinas passam a ter a opção 

de um maior reservatório de combustível, per-

mitindo grande autonomia de trabalho. Depen-

dendo da condição de operação, pode atingir até 

24 horas sem abastecimento.

Tecnologia de pneus VF: na dimensão VF 

380/90 R46, esta nova tecnologia permite tra-

balhar com pressões menores, diminuindo a 

compactação do solo, aumentando o rendi-

mento de tração e reduzindo o consumo de 

combustível. “Um grande diferencial desta 

tecnologia é poder trabalhar com pressão 

menor nos pneus, melhorando o conforto 

na operação e o desempenho de tração nos 

terrenos. Entra como item opcional nos mo-

delos Uniport 3030, Uniport 3030 EletroVor-

tex,  Uniport 4530  e  Uniport 2530”, explica 

Madeira.

Iluminação de LED:  todos os modelos 

da família Uniport passam a ter como item 

de série a iluminação de LED. Além de mais 

moderna, consomem menos energia e 

permitem maior rendimento em tra-

balhos noturnos com mais segurança e 

produtividade.A nova tecnologia usa o melhor 
da sofisticação tecnológica
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PTI

O DESAFIO DE 
PRODUZIR MAIS E MELHOR

Com 10 bilhões de habitantes em 
2050, o mundo terá demanda 50% maior 
que a atual por alimentos. E o Brasil leva-
rá grande vantagem competitiva no pro-
cesso, mas para isso precisará seguir de 
forma rápida e contínua pelo caminho da 
integração dos produtores rurais às tec-
nologias do Agro 4.0, disse em palestra no 
Fórum de TI de Cooperativas do Brasil e 
Paraguai o general Eduardo Castanheira 
Garrido Alves. O presidente do Parque 
Tecnológico Itaipu foi convidado para fa-
lar sobre O PTI e a inovação.

A população do planeta crescerá mui-
to nos próximos anos e a produção de 
alimentos precisará acompanhar essa 
expansão. Com a forte limitação de aber-
tura de novas áreas agrícolas em inúme-
ras regiões, a tecnologia assume condição 
de aliada indispensável para abastecer a 
dispensa do mundo. O Brasil tem condi-
ção privilegiada no contexto, já que ocupa 
apenas 7% de sua área com cultivos agrí-
colas. “Os avanços em tecnologia contri-
buem para elevar a produtividade com 
aumento de área bastante modesto”.

O general lembra que a demanda por 
proteínas também cresce e que a evolu-
ção é o melhor caminho para aproveitar 
oportunidades e fazer frente ao cenário 
que se avizinha. O PTI, além de atender às 
solicitações de Itaipu, está conectado com 
as mudanças em curso e também procura 
se integrar às novas exigências, informa 
Eduardo, que atua no exército há 44 anos 
e é especialista em logística e gestão pú-
blica.

4.0
Para produzir mais e com sustenta-

bilidade, o agronegócio acompanha ten-
dências e se reinventa. “Precisamos estar 
atentos e aderir fortemente aos sistemas 
cibernéticos, à internet das coisas, ao Big-
data, biotecnologia, nanotecnologia, inteli-
gência artificial e veículos movidos a ener-
gias alternativas, entre outros”. O general 
citou o Show Rural Coopavel e o Show Rural 
Digital como instrumentos à disseminação 
desses novos conhecimentos e indutores de 
posturas entre os protagonistas de uma ca-
deia produtiva cada vez mais valorizada.

NOTAS

A participação do general foi 
durante o Fórum de TI das 
Cooperativas do Brasil e Paraguai

ABCZ COM ORTIGARA

O vice-presidente da Asso-

ciação Brasileira dos Criadores 

de Zebu, Marcelo Ártico, foi rece-

bido pelo secretário estadual da 

Agricultura e do Abastecimento, 

Norberto Ortigara, para tratar do 

Termo de Cooperação Técnica en-

tre a ABCZ e o estado do Paraná. 

O termo que tem como finalidade 

alavancar os avanços tecnológicos 

para a pecuária paranaense, deverá 

ser assinado durante a Expozebu 

em Uberaba (MG). Participaram da 

reunião, representando o governo 

do estado do Paraná, Otamir Ce-

sar Martins, presidente da Agência 

de Defesa Agropecuária; Eder Bu-

blitz, presidente do Ceasa; Rubens 

Niderheitmann, diretor técnico da 

Secretaria; Manoel Chavez, chefe 

do Núcleo Regional da Secretaria 

da Agricultura e do Abastecimento; 

e Richardson de Souza, diretor ge-

ral da Secretaria.

SAÚDE DO TRABALHO

Saúde e segurança em primei-
ro lugar. A preocupação de todos é 
uma prioridade no cooperativismo. 
Por isso, o Show Rural Coopavel re-
cebeu um evento sobre o assunto. O 
encontro mensal dos profissionais 
da área de Sesmets reuniu todas as 
dez cooperativas da região Oeste e 
do Sudoeste. O objetivo da reunião, 
que contará com representantes do 

Sistema Ocepar e também do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo do Paraná foi 
tratar da engenharia para a rea-
lização de cursos e treinamentos 
integrados em 2020. A iniciativa 
de reunir esses profissionais par-
tiu do Sincoopar Oeste (Sindica-
to das Cooperativas Agrícolas, 
Agropecuárias e Agroindustriais 
da Região Oeste do Paraná). O 
presidente do Sindicato, Dilvo 
Grolli considera o tema essencial 
dentro do sistema cooperativo.

INOCULANTE

Uma parceria público-privada entre 
a Embrapa e a empresa Bioma ofe-
rece pela primeira vez ao mercado 
brasileiro um inoculante totalmente 
desenvolvido a partir de tecnologia 
nacional. O produto denominado 
BiomaPhos alia sustentabilidade e 
produtividade porque é biológico – 
produzido a partir de duas bactérias 
identificadas pela Embrapa, uma no 
solo e a outra no milho – e capaz de 
aumentar a absorção de fósforo pelas 
plantas, o que pode mudar o quadro de 
alta dependência brasileira do mercado 
internacional de fertilizantes. À Em-
brapa coube a parte de pesquisa, com a 
detecção das bactérias que apresentam 
aptidão para solubilizar ou tornar dis-
ponível o elemento fosfato. Esse mine-
ral é indispensável para o crescimento 
e a produção vegetal, já que interfere 
nos processos de fotossíntese, respira-
ção, armazenamento e transferência de 
energia. Concluída essa etapa, a empre-
sa Bioma estabeleceu os índices de pro-
dução em larga escala e a formulação 
do produto, que permitiram melhor 
sobrevivência do inoculante na prate-
leira e nas condições de campo.
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RECEITAS COM COOPAVEL

PICANHA COM 
MANTEIGA E ERVAS

ESCONDIDINHO DE FRANGO 
COM PURÊ DE BATATA

RECEITAS

INGREDIENTES

• 4 bifes de picanha 

suína Coopavel com 4 cm 

altura (800 g)

• 3 colheres (sopa) de 

óleo

• 3 colheres (sopa) de 

manteiga (50 g)

• 2 dentes de alho 

inteiros

• 2 folhas de louro

• 3 ramos de tomilho

• 1 ramo de alecrim

• Sal e pimenta-do-reino 

recém-moída a gosto

INGREDIENTES 

• 1  kg de frango Coopavel 

cozido e desfiado

• 2 colheres (de sopa) 

de óleo

• 1 cebola média picada

• 3 dentes de alho 

amassados

•2 tomates picados

• 6 batatas médias cozidas 

e amassadas

• 1 ovo

• 1/2 xícara (de chá) 

de leite

• 1 colher (de sopa) 

de manteiga

• Sal a gosto

• 150 g de queijo muçarela 

em fatias ou ralado

MODO DE PREPARO
Frite o alho no óleo, junte a cebola e frite um pouco 

mais. Junte o tomate e deixe murchar. Acrescente o 

frango cozido e desfiado, tempere com sal e mexa 

bem. Coloque em um refratário e reserve.

Para o purê

Em um recipiente junte a batata cozida e amassada, o 

leite, o ovo, a manteiga e misture muito bem. Coloque 

o sal e mexa novamente. Coloque o purê no refratário, 

por cima do frango. Cubra com o queijo muçarela e 

leve ao forno médio para gratinar.

MODO DE PREPARO
Aqueça uma frigideira de fundo grosso em fogo alto, 

adicione o óleo e espere aquecer bem. Coloque um ou 

dois bifes de picanha por vez e deixe dourar por 4 a 6 

minutos. Vire-os, adicione a manteiga, o alho, o louro, o 

tomilho e o alecrim. 

Incline levemente a frigideira para que a carne fique 

longe do alcance da chama e, com o auxílio de uma co-

lher, vá regando com a manteiga e as ervas por mais 6 

a 8 minutos. Retire da frigideira e deixe descansar por 

3 minutos antes de fatiar. Sirva com legumes salteados: 

batata bolinha, ervilha-torta e cenoura.

Produzir
assim é bom.



F E R T I L I Z A N T E  F O L I A R

MUITO MAIS PRODUTIVIDADE POR HECTARE

Produzir muito
mais com o 
mesmo espaço 
é melhor ainda.


