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VIVER É COOPERAR

No combate ao coronavírus, nos unimos para ajudar.
Juntos, transformamos a fábrica de agroquímicos do Grupo Guerra em 
Pato Branco em uma linha de produção de álcool 70%.

Foram produzidos

para doação a hospitais, asilos e outras entidades do Paraná.
Também dispomos aos nossos associados e funcionários uma parte 
dessa produção de álcool gel para que se protejam em casa.

Tudo fica melhor quando tem alguém para ajudar.

APOIO: PATO BASQUETE E UTFPR
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A mais duradoura intercoopera-

ção do mundo nasceu há 23 anos no 

Show Rural. Produtores de Alagoas, 

em visita à região, pararam por acaso 

no evento e ali nasceu uma parceria 

que ajudaria a mudar a realidade de 

agricultores do semiárido brasileiro. 

Carpil e Coopavel começaram então a 

trocar informações e conhecimentos e 

o projeto inspira outras parcerias pelo 

Pais, diz o presidente da cooperativa 

com base em Palmeira dos Índios, Lu-

ciano Monteiro.

De uns poucos produtores, nesta 

edição de 2020 do SRC 103 pessoas in-

tegraram a comitiva da Carpil, forma-

da por pessoas de seis estados (Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alago-

as e Ceará). “As informações e o supor-

te que recebemos contribuíram para 

saltos em produtividade em inúme-

ras culturas”, segundo Luciano. Para 

conseguir recursos à viagem de mais 

de seis mil quilômetros (ida e volta), 

a Carpil conta com a colaboração do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.

A comitiva deste ano contou com 

a participação da Secretaria de Agri-

cultura Familiar e Cooperativismo por 

meio do coordenador Geral do Fundo 

de Terras Hebert Rodrigues Pereira. A 

intercooperação, conforme ele, tem o 

poder de ensinar e de promover a pros-

peridade. “Tudo o que o produtor 

rural puder aprender para produzir 

mais e melhor deve ser apoiado”. O 

conhecimento muda realidades e 

impulsiona resultados, segundo He-

bert, que desenvolve ações pelo for-

talecimento da agricultura familiar e 

a valorização da mulher em seu coti-

diano no campo.

INSPIRAÇÃO

O secretário destaca particula-

ridades na intercooperação entre 

Coopavel e Carpil. Elas são de portes 

diferentes, estão em regiões distin-

tas e em territórios geográficos, 

sociais e culturais opostos. “Mes-

mo assim, a parceria é sucesso e 

rende prêmios nacionais”, afirma 

Luciano. O projeto inspira inclu-

sive o Ministério da Agricultura 

e Pecuária a criar uma ação na-

cional para estimular a troca de 

conhecimentos entre cooperati-

vas, de olho em avanços sociais e 

econômicos a regiões pobres do 

Brasil.

6º PRINCÍPIO

A sexta linha orientadora do 

cooperativismo trata da parceria 

e ajuda mútua não somente entre 

associados, mas também entre 

as cooperativas locais, regionais, 

nacionais ou internacionais, se-

jam do mesmo ramo ou não.

UM FÉRTIL BERÇO DE INTERCOOPERAÇÃO

O presidente da Carpil, Luciano Monteiro, e Hebert Pereira, da 
Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo

O SEXTO PRINCÍPIO

FINANCIAMENTO AOS 
PRODUTORES RURAIS 
ASSOCIADOS À COOPAVEL

A crise do coronavírus gera in-

certezas no panorama socioeconô-

mico mundial. A crise, inicialmente, 

provocou um choque, hoje é a figura 

da imprevisibilidade. Não há pre-

visão de preços dos alimentos nem 

dos insumos da produção. Os níveis 

elevados de incertezas atrapalham 

de modo específico toda a economia 

brasileira, inclusive o agronegócio 

que depende do fortalecimento e do 

funcionamento da economia mun-

dial.

Estamos passando por uma crise 

sem precedentes e, por isso, os pro-

dutores rurais precisam ficar aten-

tos aos investimentos no seu negócio 

dentro da propriedade rural. Nesse 

momento de extrema dificuldade 

econômica e financeira, os princi-

pais produtos do agronegócio do Pa-

raná tiveram, nos últimos 12 meses 

(período de 7 de maio de 2019 a 7 de 

maio de 2020), uma grande elevação 

de preço. Como é possível constatar 

a seguir: soja 46%, milho 58% e trigo 

28%.

Contudo, é importante observar 

que o principal fator de crescimento 

dos preços foi o dólar que nos últi-

mos 12 meses (período de 7 de maio 

de 2019 a 7 de maio de 2020) elevou-

-se de R$ 3,98 para R$ 5,84, ou seja 

47%. Os insumos agrícolas e pecuá-

rios no mesmo período aumentaram 

4% em média, pois a maioria dos pre-

ços dos insumos foi calculada com 

base no valor do valor de R$ 4,50, e o 

óleo diesel reduziu de preço em 25%.

A elevação do valor da moeda 

americana foi a maior dos últimos 

cinco anos. O dólar é a base na for-

mação de preços dos insumos para a 

produção, por isso é possível que eles 

sejam atualizados mesmo no decor-

rer da crise do coronavírus. O bom 

desempenho das lavouras de soja e 

milho da safra 2019/20 e o valor des-

ses grãos deram bons resultados aos 

produtores rurais. Muito diferente 

do que aconteceu nos demais setores 

da economia brasileira (comércio, 

indústria e prestação de serviços). As 

vantagens para a aquisição de insu-

mos, comparada com os preços dos 

grãos de soja, milho e trigo são exce-

lentes neste momento.

As condições excepcionais no va-

lor dos preços de insumos e a aquisi-

ção dos grãos da safra futura, com fi-

nanciamento direto da Coopavel e da 

Credicoopavel, estão proporcionan-

do uma oportunidade muito grande 

aos agricultores. Como alerta, neste 

momento em que a crise provocada 

pelo coronavírus está deteriorando 

a economia mundial, os pequenos, 

médios e grandes produtores rurais 

precisam ficar atentos e garantir os 

insumos para as próximas safras 

como uma estratégia de negócio sem 

disponibilizar dinheiro.

Por outro lado, precisamos con-

siderar que a maioria dos bancos e as 

muitas cooperativas de crédito estão 

restringindo a liberação de crédito de-

vido a iminente escalada da inadim-

plência na economia. A Coopavel e a 

Credicoopavel disponibilizaram linhas 

de crédito direto, sem burocracia aos 

produtores rurais associados para 

aquisição de insumos para as próxi-

mas safras.

Como em panoramas positivos e 

nem tantos, já passados em seus 50 

anos, a Coopavel vem atuando em uma 

atividade econômica essencial para a 

sociedade e que, por isso, continua ope-

rando e mantendo seu compromisso 

de criar condições para o fortalecimen-

to da cadeia de produção e aos seus as-

sociados, que são a razão da existência 

da Coopavel.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE
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O agricultor e avicultor Nilton 

da Silva Neckel, 57 anos, esteve na 

na unidade de Cascavel da Coopa-

vel para encaminhar dois objeti-

vos. Ele esteve na empresa para 

conversar com agrônomo da equi-

pe técnica e tirar dúvidas sobre 

produção e para participar de uma 

ação solidária e de orientação da 

cooperativa, que estimula o uso de 

álcool para higienizar mãos e am-

bientes reduzindo assim riscos de 

contágio do coronavírus.

Nilton levou até a filial uma 

embalagem plástica vazia de um 

litro, que ele mesmo encheu. “Esse 

gesto da cooperativa é importan-

te, porque mostra a todos que de-

vemos adotar cuidados para nos 

prevenirmos contra uma doença 

grave. Se todos fizermos a nossa 

parte, venceremos o desafio e mais 

rápido poderemos retornar com a 

normalidade de nossas vidas e em-

preendimentos”, diz o avicultor.

Mesmo no campo, Nilton e a 

família adotam cuidados para se 

proteger do coronavírus. “Decidi-

mos que só o funcionário entra no 

aviário e que todos devem lavar 

as mãos com água e sabão ou com 

álcool regularmente”. Pai de dois 

filhos, o agricultor se diz animado 

com o envolvimento e a colabora-

ção das pessoas na luta contra a 

doença. “Todos que conheço ado-

taram algum tipo de cuidado ou in-

corporaram algum novo hábito no 

seu dia a dia para se proteger. Isso 

é muito bom”.

15 MIL LITROS

A Coopavel, a Guerra Semen-

tes, a GP Combustíveis, a Atlas e 

o Pato Basquete se uniram para a 

produção de 15 mil litros de álcool 

70%. A fabricação ocorreu em uma 

fábrica do Grupo Guerra, em Pato 

Branco. Desse montante, 12 mil 

litros são distribuídos gratuita-

mente em hospitais e unidades de 

saúde e três mil litros são doados a 

cooperados e a funcionários nas 30 

unidades da cooperativa em cida-

des do Oeste e Sudoeste do Paraná. 

“Esse é um ato de responsabilidade 

e de estímulo, para que todos si-

gam regras e normas e se protejam 

do coronavírus”, diz o presidente 

da Coopavel Dilvo Grolli.

MEDIDAS AMPLIADAS

Há semanas, a Coopavel adota 

medidas preventivas contra a dis-

seminação do coronavírus. Cerca 

de 450 pessoas foram afastadas de 

suas funções por estar no grupo de 

risco – portadores de doenças res-

piratórias crônicas, menores, ges-

tantes e pessoas com mais de 60 

anos. A cooperativa também per-

mitiu a antecipação de férias e o 

uso de banco de horas aos que rei-

CUIDADOS REDOBRADOS

COOPERATIVA REFORÇA PREVENÇÃO 
CONTRA O CORONAVÍRUS 

vindicaram essas possibilidades.

Em todas as suas unidades, a 

Cooperativa adotou rigorosos cui-

dados de prevenção e de proteção 

de seus colaboradores. As medidas 

de higiene foram ampliadas, bem 

como repassadas orientações so-

bre o uso de máscaras e também 

para evitar aglomerações. Na área 

industrial, onde estão os frigorí-

ficos de aves e suínos, a Coopavel 

montou barreiras sanitárias no 

acesso ao parque e também às câ-

maras de corte. Na primeira, os 

funcionários recebem álcool em 

gel para higienizar as mãos e um 

termômetro especial é usado para 

medir a temperatura corporal.

PLANO DE 
CONTINGÊNCIA

O plano de contingência alcan-

ça também as unidades da coope-

rativa e algumas, por irem além do 

recomendado, tornam-se referên-

cias às suas comunidades e região. 

É o caso das filiais de Santo Isido-

ro, Realeza, Nova União, Capitão 

Leônidas Marques, Iguatu, Espi-

gão Azul e Ucas. Nessas, além do 

álcool em gel e da recomendação 

do uso de máscaras, os funcioná-

rios também adotaram cuidados 

para evitar aglomerações, com o 

uso de faixas e de sinalizações no 

piso para que todos possam obe-

decer distâncias mínimas de segu-

rança, entre outras.

A ESPERA PRODUTIVA

A informação é uma das alia-

das na luta que a humanidade tra-

va há meses contra o coronavírus, 

pandemia que paralisou empresas 

e levou bilhões de pessoas à qua-

rentena. A Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial emprega os mais 

diversos e diferentes recursos 

para orientar as pessoas sobre ati-

tudes que dificultam o contágio.

Uma das ferramentas utiliza-

das é uma mensagem padronizada 

que pode ser ouvida na espera te-

lefônica. Quem liga para a sede, in-

dústrias ou filiais da cooperativa, 

escuta recomendações enquanto 

aguarda para conversar com a 

pessoa que dará sequência às suas 

demandas. São alguns poucos se-

gundos de duração, mas o conteú-

do é prático e esclarecedor, infor-

ma o presidente Dilvo Grolli.

As orientações sobre preven-

ção ao coronavírus incluem cobrir 

nariz e boca ao espirrar, manter os 

ambientes ventilados, lavar regu-

larmente as mãos com água e sa-

bão, utilizar o álcool para higiene 

das mãos e para a limpeza de su-

perfícies e objetos compartilha-

dos (concentração de 70%), bem 

como substituir o aperto de mãos 

pelo cumprimento verbal. “São 

medidas simples, mas que segun-

do os especialistas fazem diferen-

ça na luta contra o vírus”, afirma 

Dilvo Grolli.

Nilton é cooperado há mais de cinco anos. 
Ele é da região de São Salvador, interior de 
Cascavel

Cuidados reforçados nas unidades da 
Coopavel no Oeste e Sudoeste do Paraná

Alguns segundos são suficientes para saber 
o básico para enfrentar o coronavírus

Termômetro mede a temperatura 
sem encostar nas pessoas

O gerente de filiais Altair Garcia dá o exemplo
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EXPRESSO SICOOB

UMA ESCOLA SOBRE RODAS

BIOSSEGURIDADE 
NA SUINOCULTURA

O Expresso Instituto Sicoob foi um 

grande sucesso no Show Rural Coopavel 

2020. O ônibus adaptado e equipado com 

mesas, assentos, notebooks, televisores, 

impressora e acesso à internet despertou 

a curiosidade dos visitantes que passaram 

pelo estande da cooperativa de crédito.

Agricultores das mais diferentes regi-

ões do País puderam acessar o Expresso 

Instituto Sicoob e conhecer internamente 

a plataforma de estrutura móvel de ensi-

no, ouvir explicações e tirar dúvidas sobre 

o projeto, além de assistir ao trailer da sé-

rie “Expresso tour”, que conta a história 

da maior viagem que o Expresso fez até o 

momento.

Em fevereiro de 2019, o ônibus passou 

55 dias na estrada, 80 horas de balsa, visi-

tando 13 cidades de seis estados. A série 

completa de como foi a jornada está dis-

ponível no canal do Instituto Sicoob no 

YouTube e é dividida em três capítulos.

O QUE É?

O Expresso Instituto Sicoob é um 

ônibus adaptado e equipado com mesas, 

assentos, notebooks, televisores, impres-

sora e acesso à internet. A plataforma de 

estrutura móvel de ensino é um projeto 

de livre acesso e tem como objetivo pro-

mover a igualdade de acesso à educação 

técnica de qualidade, por meio de uma 

educação inovadora e democrática.

A suinocultura brasileira avança de-

vido a grandes problemas sanitários que 

vem ocorrendo no Oriente Médio, mais 

especificamente na China, que apresenta-

va até recentemente o maior plantel mun-

dial.

Com isso, o Paraná busca melhorar o 

seu status sanitário. Por buscar o status 

de livre da febre aftosa sem vacinação, 

condição que somente Santa Catarina 

tem no País, o Paraná é o primeiro estado 

a implantar uma normativa de biossegu-

ridade nas granjas de suínos. Esse é um 

avanço na questão sanitária com o intuito 

de ter acesso a mercados mais exigentes 

e garantir a estabilidade no status sanitá-

rio.     

O Departamento de Fomento de Su-

ínos já vem implementando a Instrução 

Normativa 265 nos produtores integrados 

da Coopavel em parceria com a Adapar. 

Foram realizadas reuniões com os produ-

tores em diversas regiões, esclarecendo 

dúvidas e os benefícios que a normativa 

trará à suinocultura paranaense.

A integração de suínos da Coopavel 

já possui 90% das propriedades dentro 

dos padrões da normativa. A IN 265 des-

creve exigências como cercado em volta 

da granja, escritório, arco de desinfecção, 

controle de vetores (moscas, ratos), entre 

outros cuidados.

A biosseguridade é uma ação preven-

tiva que delimita barreiras e ações para 

garantir a saúde e a segurança do reba-

nho, trazendo assim redução no uso de 

antibióticos, que hoje está cada vez mais 

restrito devido a exigências e a resistên-

cias ao uso do mesmo, garantindo assim 

qualidade no produto Coopavel.

O produtor que tiver dúvidas sobre a 

Instrução Normativa 265 deve procurar 

o Departamento Técnico de Fomento da 

Coopavel ou a Adapar.

Em sua maior jornada, o ônibus do Expresso Sicoob 
passou:

dias na estrada horas de balsa

cidades de
6 estados55 80 13

IN 265

Adaptado com recursos de mídia, veículo é uma 
espécie de escola itinerante

Jovens, principalmente, se utilizam das 
ferramentas para pesquisas e outros trabalhos

ABRAÃO 
BARBOSA

Médico 
Veterinário

Diversos cuidados são orientados pelos técnicos para tornar o 
ambiente e a criação conectados às normas da biossegurança



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 1110

MARCIO BALLAS

IMPROVISO É 
FERRAMENTA PODEROSA

COMPROMISSO COM A 
SUSTENTABILIDADE

O humorista, improvisador e apresen-

tador Marcio Ballas foi uma das sensa-

ções do Fórum de TI das Cooperativas do 

Brasil e Paraguai, atração do Show Rural 

Digital deste ano. Com o tema Cocriação 

e criatividade, Marcio falou de aspectos 

comuns mas fundamentais ao cotidiano 

de empresas, instituições e de profissio-

nais dos mais diferentes segmentos. Com 

um jeito irreverente e bem-humorado, 

ele passou ideias e conceitos apoiado em 

exercícios com a colaboração de voluntá-

rios e da plateia.

Um dos pontos fortes da apresenta-

ção foi o improviso, que Marcio entende 

como uma ferramenta poderosa na atual 

atmosfera de múltiplas conexões. “Impro-

visar não é fazer gambiarra, muito menos 

fazer de qualquer jeito. É preciso conhecer 

e dominar um assunto para improvisar 

sobre ele. E isso vale para os mais diversos 

ambientes, da música ao teatro”. É possí-

vel improvisar sobre qualquer tema, e ele 

ocorre da melhor forma na área em que 

cada um se entende como especialista.

As inovações, segundo Marcio Ballas, 

são junções de coisas que já existem, mas 

que são feitas de um jeito novo empregan-

do elementos da tecnologia e da pós-mo-

dernidade. Menos de 1% do que se tem ou 

se vê são conceitos disruptivos, e a grande 

maioria são rearranjos.

A experiência e a testagem são ele-

mentos à confirmação do sucesso de uma 

ideia ou projeto. “Somos naturalmente 

flexíveis e adaptáveis, por isso o erro é 

algo bom, que ajuda a melhorar”, segun-

do o apresentador. O Fórum de TI Brasil e 

Paraguai foi organizado pela Coopavel em 

parceria com a Ocepar e com a OCB, Orga-

nização das Cooperativas do Brasil.

Boa parte das novidades apresenta-

das no Show Rural Digital tem a susten-

tabilidade como uma de suas principais 

características. Pela primeira vez, o even-

to contou com uma tecnologia já comum 

em países desenvolvidos. Três mictórios 

foram instalados em um dos conjuntos 

de banheiros ao lado da estrutura do SRD. 

Na parte externa, recipientes para a cole-

ta de água da chuva também chamaram 

atenção.

Os produtos são distribuídos na re-

gião de Cascavel pela TRC, empresa vol-

tada à sustentabilidade e à economia de 

água, diz o diretor André Luiz Lorensi. “A 

novidade caiu no gosto dos frequentado-

res, que buscaram mais informações so-

bre o funcionamento dessas tecnologias”, 

diz o coordenador do Show Rural Digital 

José Rodrigues da Costa Neto. A TRC atua 

com prestação de serviços e com a venda 

de produtos, todos voltados a questões 

ecológicas.

Algumas das soluções, que incluem 

ajustes em torneiras, chuveiros e descar-

gas, além de detecção e combate a vaza-

mentos, levam a até 20% de economia de 

água. A TRC Sustentável representa três 

empresas: produtos ecológicos de comba-

te a odores em empresas e tratamento de 

efluentes, de cisternas para coleta de água 

da máquina de lavar e da chuva, com ca-

pacidades de 150 a 1.050 litros (fabricados 

no Rio Grande do Sul), e mictórios, que 

empregam tecnologia desenvolvida nos 

Estados Unidos.

ÁGUA

Em uma época de combate ao des-

perdício, produtos com esse apelo têm 

forte aderência principalmente com 

o público jovem. Os mictórios instala-

dos no conjunto de banheiros do SRD 

empregam um gel, que elimina odores. 

Quarenta gramas de gel são suficien-

tes para 1,5 mil usos. “Se levarmos em 

conta que no modelo convencional cada 

descarga consome até três litros de 

água, então é possível entender o ganho 

dessa tecnologia”, segundo André. Os 

mictórios podem ser usados em empre-

sas, indústrias e cooperativas. Já as cis-

ternas têm utilização ainda mais larga. 

O retorno do investimento, nos dois ca-

sos, pode ocorrer em até três anos.

Ballas durante a abertura do 
Fórum de TI de Cooperativas do 
Brasil e Paraguai

MEIO AMBIENTE

Novidade no conjunto de 
banheiros que atendeu o 
Show Rural Digital

“A inovação reside na 
atualização, no realinhamento 
dos conhecimentos, em combinar 
a partir de uma perspectiva 
diferente”                                    MARCIO BALLAS
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TECNOLOGIA

Atenta às mais transformadoras 

tendências mundiais, a Coopavel ino-

va e dá um salto determinante em seu 

modelo de atendimento aos coopera-

dos. A cooperativa empregou o que há 

de mais sofisticado na construção de 

um aplicativo que repassará, em tem-

po real e com fácil manuseio, informa-

ções úteis e estratégicas para a gestão e 

tomada de decisões nas propriedades 

rurais. “Essa é uma revolução intensa e 

da qual a Coopavel precisa e vai partici-

par ativamente”, informa o presidente 

Dilvo Grolli.

O Aplicativo do Produtor Coopa-

vel foi elaborado em cerca de seis me-

ses por uma startup que participou da 

primeira edição do Show Rural Digital, 

em 2019, a WestSoftware, em conjunto 

com o Departamento de TI da coope-

rativa. A primeira versão traz funções 

consideradas fundamentais por pro-

dutores rurais e técnicos, e informa-

ções sobre clima, cotações, eventos e 

ainda campos específicos a coopera-

dos nos quais ele encontra contratos 

e movimentações feitas junto à Coo-

pavel. “O cooperado terá a qualquer 

hora, e em tempo real, dados preciosos 

e determinantes ao seu negócio”, diz o 

gerente de Filiais Altair Garcia.

GRATUITO

O aplicativo pode ser baixado gra-

tuitamente no Google Play e APPStore 

(para sistemas operacionais Android 

e IOS). Para poder usar o dispositivo, o 

cooperado precisa ter os números do 

celular e da senha de autoatendimento 

cadastrados no sistema da Coopavel. 

Com os dados devidamente informa-

dos ao instalar a ferramenta no celular, 

o usuário receberá um SMS com um 

código de ativação o qual deverá ser di-

gitado para que o mesmo tenha acesso 

à área restrita pela primeira vez. A par-

tir da ativação, sempre que o coopera-

do quiser acessar a área do produtor, 

terá então que digitar sua matrícula e a 

senha do autoatendimento.

INFORMAÇÕES

Na página inicial, o Aplicativo do 

Produtor Coopavel traz informações 

atualizadas sobre clima, cotações das 

principais culturas de grãos (soja, mi-

lho e trigo) tendo sempre como base 

os preços para Cascavel, onde fica lo-

calizada a sede administrativa da coo-

perativa, acesso à versão mais recente 

da revista da Coopavel/Show Rural 

Coopavel e ainda há dois banners da 

cooperativa e parceiros.

Ao navegar pelo aplicativo (área 

restrita liberada com senha do autoa-

tendimento), o cooperado terá acesso 

a informações atualizadas sobre mo-

vimentações feitas junto à coopera-

tiva, produção entregue ou vendida, 

débitos a vencer, contratos a entre-

gar, saldo a fixar e insumos a retirar. 

Esse campo do dispositivo possibili-

ta ao usuário saber as condições do 

clima, em tempo real, em todas as 

suas propriedades devidamente ca-

dastradas no sistema da cooperativa 

e que estejam dentro da sua área de 

abrangência pelo fato de a Coopavel 

manter um contrato de prestação de 

serviços climatológicos junto a uma 

empresa especializada no setor.

“Com um clique, ele saberá como 

está o tempo em sua área de terra, 

só para exemplificar, em Braganey, 

Céu Azul ou Três Barras do Paraná”, 

COM APLICATIVO, 
COOPAVEL GARANTE 
SALTO DE ATENDIMENTO 
PARA O COOPERADO

segundo Altair Garcia. Basta para isso, 

selecionar o nome da propriedade dese-

jada, cujas informações o próprio aplica-

tivo traz. Há ainda uma área para avisos 

importantes da cooperativa ou eventuais 

notícias do agronegócio. Atualmente, o 

cooperado conta com apenas duas opções 

para ter acesso a informações gerais sobre 

sua situação com a cooperativa: presen-

cial ou por telefone.

De acordo com o gerente de TI da Coo-

pavel, Rogério Aver entre as vantagens do 

aplicativo estão comodidade, segurança 

e acesso fácil e rápido a informações do 

cooperado a qualquer hora e dia, possi-

bilitando assim maior assertividade na 

tomada de decisões estratégicas para a 

propriedade.

Informações úteis 
na palma da mão

www.cysy.com.br

calcário de conchas

Plante com tecnologia
Colha resultados!

calcário de conchas

0 
anos
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CELEPAR

Não dá para ficar parado em um 

cenário de mudanças tão rápidas e 

contundentes. A lógica alcança em-

presas 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 sensa-

ções do 32º Show Rural Coopavel re-

alizado em fevereiro em Cascavel, no 

Oeste do Paraná.

“Acompanhar as tendências é 

uma necessidade para oferecer o 

melhor serviço ao cidadão. Por isso, 

estamos nos reinventando”, afirmou 

o presidente da Celepar Leandro Vic-

torino 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 áre-

as. 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 in-

clusão. Um aplicativo para acio-

nar a polícia ganha instrumentos 

que possibilitam a inclusão de 

pessoas que não conseguem ou-

vir e falar. “Inovar é usar a tec-

nologia para facilitar a vida do 

cidadão”, diz a diretoria da Com-

panhia. Por meio de um disposi-

tivo conhecido por Escola Paraná 

é possível que os pais saibam se 

os filhos realmente estão em sala 

de aula e também ter acesso a in-

formações sobre o desempenho 

deles.

A biometria das catracas de 

acesso à Arena da Baixada, do 

Athlético Paranaense, é um refor-

ço à área da segurança. O recurso 

identifica e armazena informa-

ções em um poderoso banco de 

dados. A inclusão alcança tam-

bém pessoas da terceira idade, 

que tornaram sucesso um dispo-

sitivo que ensina a como utilizar 

o smartphone. O maior desta-

que da Celepar no ano passado 

foi o Paraná Serviços, criado para 

modernizar a contratação de tra-

balhadores 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 so-

bre 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 si-

gilosa, em um imenso arquivo. A 

companhia tem vários selos de se-

gurança, 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 Ro-

drigues da Costa Neto.

CONEXÃO COM UM 
MUNDO EM MUDANÇA

DataCenter da Celepar recebeu 
certificação internacional

O presidente da Celepar, 
Leandro Victorino de Moura

A comitiva foi 
recepcionada por diretores 
da cooperativa e líderes 
empresariais

INTERCÂMBIO

Uma comitiva governamental da re-

gião de Wielkopolka, na Polônia, esteve 

em Cascavel, no início de fevereiro, para 

conhecer o Show Rural Coopavel. Lide-

rada pelo vice-governador da provín-

cia, Krystof Grabowski, veio ao evento 

no Oeste do Paraná com a intenção de 

entender melhor aspectos do agronegó-

cio brasileiro. Além de visitar o parque, 

a missão se reuniu com diretores do 

SRC e líderes empresariais do Estado, a 

exemplo do ex-presidente da Federação 

das Indústrias do Paraná, Edson Cam-

pagnolo.

A Polônia, como praticamente toda 

a Europa, adota critérios rigorosos em 

suas atividades agropecuárias, com 

base de alta tecnologia e com foco sus-

tentável. No parque, o roteiro do grupo 

inclui visitas à Embrapa, Emater, Bio-

park, Ocepar, Fetaep, Fiep e PTI. A mis-

são busca aprofundar diálogos, também 

com autoridades políticas, que possam 

conduzir a parcerias ainda mais in-

tensas entre mercados e empresas dos 

dois países. O grupo visita o Show Rural 

Coopavel pela primeira vez e, segundo 

Krystof, a organização, a beleza e a di-

versidade de novidades surpreendem.

 

O EVENTO

O Show Rural Coopavel começou 

como um dia de campo em 1989. Resul-

tou de uma visita do presidente Dilvo 

Grolli e do agrônomo Rogério Rizzar-

di à Farm Progress Show, nos Estados 

Unidos, um ano antes. “Queríamos 

fazer aqui um evento que pudesse 

aproximar o agricultor das novidades 

desenvolvidas para ele produzir mais 

e melhor. E, felizmente, isso tem ocor-

rido com grande êxito”, conforme Riz-

zardi.

POLONESES BUSCAM SUBSÍDIOS 
SOBRE O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

“Queríamos fazer 
aqui um evento que 
pudesse aproximar 
o agricultor 
das novidades 
desenvolvidas 
para ele produzir 
mais e melhor. E, 
felizmente, isso tem 
ocorrido com êxito”

Rogério Rizzardi

Coordenador do 
Show Rural Coopavel
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PAUTAS PRIORITÁRIAS

Feira de tecnologia e inovação, o 

Show Rural Coopavel consolidou-se 

como um canal de articulação das pau-

tas e reivindicações da região. Parceria 

entre a coordenação da feira e o POD 

(Programa Oeste em Desenvolvimen-

to) resultou em uma intensa agenda 

com autoridades estaduais e federais. 

Em espaço no prédio da adminis-

tração do Show Rural, a direção do 

POD recebeu gestores e parlamentares 

do Paraná e do Brasil. Apresentadas 

por empresários, líderes regionais e re-

presentantes de instituições públicas 

do Oeste, as demandas abrangeram 

temas como energia elétrica, inovação, 

sanidade agropecuária, infraestrutura 

e logística.

A programação do POD incluiu 

palestras e encontros setoriais, como 

as reuniões do Conselho Regional de 

Sanidade Agropecuária do Oeste do 

Paraná e do Comitê Estadual de Sani-

dade de Suínos (Coesui). Alinhamen-

to institucional com a Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná (Amop) 

e assembleias do Sistema Regional de 

Inovação (SRI) e da Cooperoeste tam-

bém fizeram parte da agenda. 

"Entregamos as demandas do Oes-

te do Paraná a todas as autoridades 

que visitaram o Show Rural. As pautas 

prioritárias da região saíram fortale-

cidas. Certamente, esse trabalho em 

conjunto resultará em grandes entre-

gas para a população das 54 cidades de 

nossa região", frisou Danilo Vendrus-

colo.

O presidente do POD agradeceu a 

parceria da Coopavel e ressaltou o em-

penho das instituições que integram o 

Conselho de Administração do Progra-

ma Oeste em Desenvolvimento. "Nossa 

atuação no Show Rural foi possível por 

causa do apoio e força dessas entida-

des", completou Danilo.

Presidente da Coopavel, coopera-

tiva que organiza o Show Rural, Dilvo 

Grolli destacou a parceria com o POD 

durante a feira. "O Oeste em Desenvol-

vimento representa a região, não ape-

nas o agronegócio, mas também outros 

setores da economia. O papel do POD é 

o de ser o catalisador das necessidades 

do Oeste e fazer as demandas che-

garem às autoridades", enfatizou. 

PAUTAS PRINCIPAIS
 

Energia elétrica – Suprir, com 

qualidade, a demanda de energia 

elétrica do campo, de cooperativas e 

da indústria agropecuária do Oeste é 

uma reivindicação feita pelo POD ao 

presidente da Companhia Paranaen-

se de Energia (Copel), Daniel Pimen-

tel Slaviero. Um plano de atendimen-

to das necessidades da região para os 

próximos cinco anos será definido 

pela companhia e o Programa Oeste 

em Desenvolvimento. 

Polo regional de inovação – Ser 

a segunda iniciativa do Paraná reco-

nhecida pelo governo federal como 

Polo Regional de Inovação no Agro-

negócio foi pauta de reunião com o 

diretor de Inovação do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento (Mapa), Luis Cláudio de Fran-

ça. O representante do órgão con-

firmou a concessão da chancela e 

convidou as instituições a ajudar 

na construção dessa política nacio-

nal pioneira. 

Planejamento e projetos – O 

secretário de Planejamento e Pro-

jetos Estruturantes do Paraná, 

Valdemar Bernardo Jorge, recebeu 

do POD a pauta dos projetos em in-

fraestrutura e logística, e reafirmou 

a parceria do governo com a região. 

Também foi definida a realização do 

Fórum Internacional de Infraestru-

tura e Logística, em Foz do Iguaçu. 

Sanidade agroecológica – Em 

conjunto com o Conselho Regional 

de Sanidade Agropecuária do Oes-

te, o POD e a Amop decidiram em 

reunião no Show Rural Coopavel 

que atuarão em parceria para criar 

conselhos municipais de sanidade. 

As instituições darão suporte com 

informações, legislação e forma de 

funcionamento dos organismos lo-

cais. 

Desenvolvimento – O presi-

dente da Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná (Fiep), Carlos 

Valter Martins Pedro, em visita ao 

espaço do POD, propôs o fortale-

cimento de parceria institucional. 

O objetivo da pactuação é somar 

forças para o desenvolvimento. Foi 

definido que as duas instituições 

vão organizar agenda conjunta em 

Foz do Iguaçu para elaborar uma 

proposta de cooperação. 

Laboratório de inteligência 

artificial – Ocorreu a assinatura 

do protocolo para um laboratório 

de inteligência artificial no Oeste, 

durante assembleia do Sistema 

Regional de Inovação. O documen-

to foi firmado pelo Governo do Pa-

raná, Itaipu Binacional, Parque 

Tecnológico Itaipu (PTI), Progra-

ma Oeste em Desenvolvimento e 

outros líderes regionais.

OUTRAS AGENDAS
 

Em jantar promovido pela As-

sociação Comercial e Industrial 

de Cascavel (ACIC), o governador 

Ratinho Junior reforçou, ao pre-

sidente do POD, Danilo Vendrus-

colo, o compromisso com as pau-

tas da região Oeste.

O diretor-geral brasileiro da 

Itaipu Binacional, general Joa-

quim Silva e Luna, e o presidente 

do POD, Danilo Vendruscolo, dis-

cutiram parcerias na região.

O chefe da Casa Civil do Para-

ná, Guto Silva, colocou-se à dis-

posição do Oeste e afirmou que 

o POD é um tradutor das deman-

das regionais. 

Associados aprovaram a 

constituição e elegeram os mem-

bros do Conselho Consultivo da 

Cooperativa Oeste de Energias 

Renováveis (Cooperoeste).

AGENDA DO POD GANHA 
DESTAQUE NO SHOW RURAL

Encontros com líderes dos 
mais diferentes setores

Danilo Vendruscolo e Ratinho Júnior Danilo, General Luna e Jeomar Trivilin (vice-presidente da Coopavel)
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TECNOLOGIA

Comprar em lojas físicas e virtu-

ais faz parte do cotidiano do produ-

tor rural como consumidor e, agora, 

será uma realidade também como 

rotina para o seu negócio. Na mais 

recente edição do Show Rural Co-

opavel produtores rurais de várias 

regiões do País puderam conferir o 

novo modelo digital que a Bayer está 

trazendo para seus clientes e como 

ele pode facilitar e contribuir com a 

tomada de decisão do agricultor em 

toda sua jornada no manejo da la-

voura. 

Trata-se de uma evolução da 

proposta da Rede AgroServices para 

duas novas iniciativas:  o Impulso 

Bayer – novo programa de relaciona-

mento com o produtor –, e a Orbia, a 

plataforma que surgiu de uma joint 

venture em parceria com a Bravium, 

que combina marketplaces de fideli-

dade, commodities e insumos.

Ao comprar produtos Bayer, os 

clientes poderão acumular pontos 

na plataforma Orbia e acessar expe-

riências no Impulso Bayer de acordo 

com a sua classificação, que varia 

de uma a cinco estrelas. As estrelas 

proporcionam acesso a experiências 

exclusivas, como assessoria 100% on-

line, participação em eventos e até 

mesmo viagens exclusivas para des-

tinos internacionais. 

“Todas as experiências do Im-

pulso Bayer têm como objetivo pro-

mover o diálogo, a imersão sobre 

as novas tecnologias disponíveis e 

discutir temas importantes para o 

agronegócio, como sustentabilidade, 

inovação e transformação digital”, 

explica André Angonese, consultor 

de desenvolvimento de mercado da 

Bayer na região.

FIDELIDADE

É importante ressaltar que o 

produtor passará a acumular pon-

tos dentro do Impulso Bayer, fun-

cionando como um programa de 

fidelidade, e poderá trocá-los por 

produtos e serviços na plataforma 

da Orbia. O programa de fidelida-

de por coalizão permite a amplia-

ção do modelo atual para um novo 

formato, no qual outras empresas 

do agronegócio também ofereçam 

pontos em suas transações e ex-

pandam a oferta de produtos e ser-

viços para serem trocados por pon-

tos. Esse programa de coalizão com 

foco no agronegócio já nasce com 

catálogo relevante com mais de 

700 produtos e serviços diferentes, 

além de uma base com 154 mil pro-

dutores engajados, o equivalente a 

aproximadamente 69% área plan-

tada do Brasil.

 

CANAL VIRTUAL

O marketplace de venda de in-

sumos permite que distribuidores 

e cooperativas comercializem seu 

portfólio por meio de um canal vir-

tual, utilizando um sistema simpli-

ficado, que viabiliza a negociação 

e submissão de prescrição agro-

nômica digital. Vale lembrar que a 

nova ferramenta de compra tam-

bém permite maior acesso à oferta 

de crédito, assim como respeita as 

políticas de distribuição estabeleci-

das pela indústria.

Além disso, em breve, a Or-

bia oferecerá uma ferramenta 

moderna para a comercialização 

de commodities de forma direta, 

ampliando o acesso ao mercado 

para produtores e originadores. O 

serviço vai permitir a mitigação 

de riscos de crédito para tradings 

e distribuidores e viabilizar que 

o produtor utilize sua produção 

como meio de pagamento.

A EVOLUÇÃO DA 
REDE AGROSERVICES

Todas as experiências buscam promover o diálogo 
e a imersão sobre as novas tecnologias disponíveis

PECUÁRIA

Reconhecida oficialmente pelo 

Ministério de Agricultura e Abasteci-

mento há dois anos, a raça de corte 

genuinamente paranaense Purunã 

conquista pecuaristas em todas as 

regiões brasileiras. Cerca de 40 ani-

mais, que representam o melhor da 

raça, foram expostas no setor pecu-

ário do Show Rural Coopavel, no iní-

cio de fevereiro, e atraíram a atenção 

e o interesse de pecuaristas de várias 

regiões brasileiras.

“Nosso objetivo é chegar a to-

dos os estados do País até o fim de 

2020, e já há criadores também no 

Paraguai”, anuncia Piotre Laginski, 

presidente da Associação Brasileira 

de Criadores de Purunã. O Oeste do 

Paraná é um dos maiores polos de 

criadores da raça no Brasil. Laginski  

lembra que a ABCP firmou durante o 

evento contrato com a empresa Se-

mex para ampliar a oferta de sêmen 

Purunã no Brasil e ao exterior.

A ABCP também formalizou par-

ceria com uma empresa de consulto-

ria em planejamento, organização e 

gestão de propriedades rurais. O pe-

cuarista que comprar um touro Pu-

runã recebe a visita de um consultor 

para avaliar a administração de seu 

negócio. “É uma cortesia que, por en-

quanto, oferecemos a produtores do 

Sul do Brasil”, esclarece o presiden-

te. Laginski cita ainda a parceria da 

associação com a empresa Cescage 

Genética, de Ponta Grossa, que ofe-

rece condições facilitadas aos pecu-

aristas interessados em multiplicar 

embriões da raça.

CARACTERÍSTICAS

Gado de corte genuinamente 

paranaense e primeira raça criada 

por um centro de pesquisa estadu-

al é resultado de mais de 30 anos de 

estudos e cruzamentos envolvendo 

as raças Charolês, Aberdeen Angus, 

Caracu e Canchim. Seu desenvolvi-

mento foi planejado para agregar 

os melhores atributos de cada raça 

formadora. Charolês contribuiu com 

a velocidade de ganho de peso, gran-

de rendimento de carcaça e elevado 

percentual de carnes nobres. 

Angus conferiu precocidade, ta-

manho adulto moderado e tempe-

ramento dócil, além de carne macia 

e com alta qualidade de marmoreio. 

Caracu e Canchim transmitiram 

rusticidade, tolerância ao calor e 

resistência aos parasitas. As vacas 

Purunã se destacam pela habilida-

de materna e boa produção de leite, 

características herdadas de Caracu e 

Angus. Já os touros vêm agradando 

os pecuaristas pelo bom desempe-

nho em áreas de clima mais quente.

A precocidade sexual é outro 

ponto positivo. Novilhas e tourinhos 

criados em sistema extensivo com 

suplementação podem chegar à ida-

de reprodutiva em cerca de 15 meses. 

De acordo com a ABCP, Purunã pode 

ser adotada tanto para criação exclu-

siva quanto em cruzamentos com 

vacas Nelore e aneloradas, visando a 

terminação.

O nome é uma homenagem à 

Serra do Purunã, que separa o pri-

meiro e o segundo planaltos do Para-

ná e fica próxima à Fazenda-Modelo, 

estação experimental do Instituto 

Agronômico do Paraná (Iapar), onde, 

por mais de 30 anos, o trabalho de de-

senvolvimento da raça foi realizado.

PURUNÃ QUER ALCANÇAR 
TODO O BRASIL

Piotre Laginski é presidente 
da Associação Brasileira de 
Criadores de Purunã
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SOLOS

Tratar o solo com o respeito que ele 

merece e aplicar as tecnologias corre-

tas e já disponíveis para obter dele os 

melhores resultados ao agricultor, à 

economia e ao meio ambiente. Essa 

foi a síntese de workshop a jornalis-

tas realizado em um dos ambientes da 

Embrapa durante o 32º Show Rural. O 

evento foi organizado com apoio da 

Ocepar e da Coopavel.

O coordenador geral do Show Ru-

ral, o agrônomo Rogério Rizzardi, 

destacou a relevância do solo na pro-

dução de alimentos. “Entender cor-

retamente como tratá-lo, aperfeiçoar 

tecnologias e fazer com que, além de 

alcançar o público certo, elas che-

guem rápida e eficientemente ao agri-

cultor é um grande desafio”.

Rizzardi afirmou que hoje a gran-

de maioria dos produtores rurais al-

cança produtividade média de 60 sa-

cas de soja por hectare, mas existem 

aqueles com cem e no Show Rural há 

tecnologias disponíveis para produti-

vidades de mais de 120 sacas por hec-

tare. “Imaginem o que isso representa 

para os produtores, para a economia e 

para o País. Se tudo for feito como se 

recomenda, e dando-se a devida aten-

ção ao perfil de solo, em pouco tempo 

o Brasil será o maior produtor de ali-

mentos do mundo, com produção su-

perior aos 500 milhões de toneladas 

por ano”, diz o agrônomo.

EQUILÍBRIO

O agrônomo da Embrapa, Alvadi An-

tônio Balbinot Júnior, apresentou infor-

mações sobre solo, meio ambiente, erosão, 

técnicas e quanto aos cuidados para que as 

produções possam garantir todo o seu po-

tencial. “Um dos aspectos mais importan-

tes de todo esse processo é o equilíbrio. To-

das as fases são igualmente relevantes para 

alcançar a produtividade pretendida. E não 

adianta utilizar sementes de alta tecnologia 

em solo que não foi cuidadosamente prepa-

rado”, disse o agrônomo. Balbinot deu deta-

lhes sobre o plantio direto, técnica desen-

volvida no Paraná e que permitiu avanços 

econômicos e ambientais significativos.

O workshop aos jornalistas, que já 

é uma tradição da Embrapa no Show 

Rural Coopavel, busca oferecer mais 

subsídios aos profissionais de imprensa 

na produção de reportagens. “Vocês são 

essenciais na comunicação de informa-

ções que mostrem e evidenciem a capaci-

dade do agronegócio brasileiro. E quanto 

mais souberem sobre essas culturas e suas 

características e particularidades, melhor”, 

enfatizou Rogério Rizzardi. O diretor de Co-

municação Social da Ocepar, Samuel Miléo 

Filho, aproveitou a presença dos profissio-

nais para informar sobre a 14ª edição do 

Prêmio Ocepar de Jornalismo, que premia-

rá trabalhos que tratam sobre assuntos liga-

dos ao cooperativismo.

O SOLO E O MEIO 
AMBIENTE

• Regulação da distribuição, escoa-

mento e infiltração de água 

• Armazenamento e ciclagem de 

nutrientes

• Ambiente de sobrevivência e 

multiplicação de muitas espécies 

(biodiversidade)

• Sequestro e liberação de gases de 

efeito estufa (qualidade do ar)

• Permite a produção vegetal e por 

consequência a produção animal 

(cadeia alimentar)

PLANTIO DIRETO

• Economia de combustível

• Economia de tempo entre 

colheita e semeadura

• Redução de erosão

• Redução de perdas de nutrientes

• Melhor aproveitamento da água

• Redução da temperatura do solo

• Redução de emissão de gases de 

efeito estufa

• Ambiente mais favorável à 

vida do solo

QUALIDADE DO SOLO

PERFIL QUÍMICO
• Correção do solo em profundida-

de antes da implantação do SPD

• Calagem e gessagem em superfí-

cie, com critério

• Adubação conforme disponibili-

dade no solo,  demanda da planta e 

potencial produtivo

PERFIL FISIOLÓGICO/BIOLÓGICO
• Matéria orgânica do solo

• Raízes

• Cobertura do solo

• Diversidade biológica

DESAFIOS?

• Aumentar e manter a matéria or-

gânica e a atividade biológica do 

solo

• Reduzir a compactação

• Ampliar o controle da erosão

• Aumentar a fertilidade do solo 

em camadas profundas (perfil do 

solo)

• Ampliar o manejo de plantas da-

ninhas, doenças e nematoides

PLANTIO DIRETO 
REPRESENTA

• Mudança de paradigma, com 

muitas vantagens ao agronegó-

cio e ao meio ambiente

• Há ações robustas de pesquisa, 

desenvolvimento e transferên-

cia de tecnologia para vencer os 

principais desafios do Sistema 

Plantio Direto

• A ampla divulgação de infor-

mações é fundamental para que 

as boas práticas de manejo do 

solo sejam efetivamente utiliza-

das pelo produtor, com reflexos 

econômicos e ambientai alta-

mente positivos

TRATAR COM RESPEITO 
NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO

CONCEITOS APRESENTADOS POR BALBINOT

O coordenador do Show Rural, Rogério Rizzardi, também 
ressaltou necessidade de bom perfil de solo para resultados 
cada vez melhores

Balbinot repassou informações técnicas 
sobre solos e técnicas
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SOCIAL

Em sua 32ª edição, o Show Rural Coo-

pavel está consolidado como um dos maio-

res eventos do mundo em transferência de 

informações, tecnologias e inovações para 

o campo. Além de uma vitrine técnica, de 

orientações de olho em resultados e na 

excelência de produzir, ela é também um 

ambiente de negócios e de integração de 

pessoas dos mais diferentes lugares. 

Acompanhe a seguir alguns dos mo-

mentos especiais da edição mais recen-

te, realizada de 3 a 7 de abril e que re-

cebeu, em apenas cinco dias, quase 300 

mil pessoas.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
E INTEGRAÇÃO DE LÍDERES

A bandeira do Brasil tem lugar de honra no maior 
evento brasileiro de tecnologias para o campo

Homenagem da Polícia Militar ao 
governador Ratinho Júnior

Recepção a diretores 
da Sancor

Ratinho Júnior e o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, em recepção a líderes 
cooperativistas (na esquerda, José Aroldo Gallassini, presidente da Coamo)
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SOCIAL

Banco do Brasil é um dos mais 
antigos parceiros do evento

O arcebispo metropolitano de Cascavel, dom Mauro Aparecido 
dos Santos, e o presidente da Coopavel Dilvo Grolli

Time da Nutriagro, linha de fertilizante foliar lançada 
pela Coopavel: Cassio, Carlos e Alexandre

O vice-presidente da Coopavel, Jeomar Trivilin 
(3º a partir da esq.) em recepção a diretores da Copagril 

Autoridades prestigiam evento no 
estande do Banco do Brasil

Claudia Urio, Michel Lopes, Genésio Pegoraro, Siro Canabarro e 
Andrea Marcon em encontro com presidente e vice da Coopavel
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SOCIAL

Encontro de líderes cooperativistas 
na Casa Paraná Cooperativo

Colaboradores, facilitadores e mentores do 
hackathon do Show Rural Digital

A Cresol foi a patrocinadora máster do hackathon, 
uma das atrações da área de inovação

Alguns dos diretores e colaboradores da Totvs 
que estiveram no Show Rural Digital

Diretores da Coopavel em recepção a autoridades políticas e 
representantes de empresas e entidades parceiras da cooperativa
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PIRACANJUBA

A visita de diretores de gran-

des empresas nacionais e inter-

nacionais é uma das tradições 

do Show Rural Coopavel. O pre-

sidente Dilvo Grolli, ao lado de 

autoridades e representantes 

de entidades empresariais de 

Cascavel e da região, recepcio-

naram durante a mais recente 

edição do evento, em fevereiro, 

líderes de inúmeras empresas. 

Uma delas de forma especial, 

a Piracanjuba, que se tornou 

parceira da Coopavel na área de 

leite.

Pela primeira vez, o presi-

dente da empresa, César Helou, 

esteve no evento e ficou impres-

sionado com o que viu. “Essa é 

uma prova das habilidades e 

capacidades do agricultor e dos 

empreendedores brasileiros. 

Estou entusiasmado com tanta 

beleza, novidades e inovação. 

Vocês estão de parabéns”, afir-

mou ele ao se dirigir ao presi-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

e ao vice Jeomar Trivilin.

A recepção à comitiva da Pi-

racanjuba contou com a presen-

ça do presidente do Programa 

Oeste em Desenvolvimento, Da-

nilo Vendruscolo, que informou 

sobre eixos estratégicos que o 

POD, que conta com a colabora-

ção de mais 65 entidades, traçou 

como prioritários. “Um deles é 

a sanidade animal, com avan-

ços já significativos ao Paraná”, 

informou. Danilo citou também 

a busca por investimentos em 

obras de duplicação rodoviária, 

melhorias em aeroportos e ex-

tensões para a Ferroeste.

O secretário de Estado da 

Agricultura e Abastecimen-

to, Norberto Ortigara, falou do 

novo status sanitário do Para-

ná, que já obteve reconhecimen-

to do Ministério da Agricultu-

ra para suspender vacinações. 

“Todos os procedimentos são 

adotados com o máximo de 

atenção”, afirmou Ortigara, 

lembrando que todos precisam 

fazer a sua parte para que em 

2021 ocorra o reconhecimento 

internacional. “Essa mudança 

representa muito para a agro-

pecuária, porque abrirá novos 

mercados à proteína paranaen-

se”, segundo Dilvo Grolli.

Para a Piracanjuba, qualidade e inova-

ção são os melhores ingredientes para uma 

trajetória de sucesso. Foi pela iniciativa de 

uma família goiana que nasceu, em 1955, a 

primeira Unidade, na cidade de Piracanjuba 

(GO). Em 2020, ao completar 65 anos de mer-

cado, a empresa celebra a posição de 9ª mar-

ca mais escolhida nos lares de todo o País.

Junto das marcas Pirakids, LeitBom, 

Chocobom e Viva Bem, a Piracanjuba 

compõe o conglomerado Laticínios Bela 

Vista, uma das quatro maiores indústrias 

de laticínios do Brasil, com capacidade de 

processamento de mais de 6 milhões de 

litros da matéria-prima por dia e geração 

de 3,2 mil empregos diretos. A empresa re-

úne sete Unidades Fabris, localizadas em 

Bela Vista de Goiás (GO), Governador Va-

ladares (MG), Maravilha (SC), Sulina (PR), 

Araraquara (SP), Três Rios (RJ) e Carazi-

nho (RS). Além disso, mantém duas gran-

des parcerias: Blue Diamond (cooperati-

va americana produtora de amêndoas), 

com a produção e comercialização da 

marca Almond Breeze, e Nestlé Brasil, 

com licença para a produção e distri-

buição das marcas Ninho e Molico, na 

modalidade leite UHT.

A família de produtos soma mais de 160 

itens, que agradam aos diferentes gostos, 

além de possibilitar diferentes experiências 

com a culinária, mesmo para quem tem res-

trições alimentares. Exemplo disso é a Linha 

Zero Lactose, para pessoas com intolerância 

à lactose e o Piracanjuba Whey, que con-

firmam o compromisso da marca em 

lançar produtos inovadores, sem abrir 

mão da qualidade, praticidade e sabor.

Ao ser referência em valores sólidos, 

como ética, valorização das pessoas e 

responsabilidade socioambiental, a Pira-

canjuba tem sido protagonista em várias 

premiações e reconhecimentos nacionais 

e internacionais, que dão destaque aos 

produtos e à gestão eficiente. Todas essas 

conquistas são fruto do esforço coletivo 

da empresa, que se empenha diaria-

mente para levar o melhor aos consu-

midores, colaboradores e parceiros. É 

que, além de produzir com qualidade, a 

Piracanjuba trabalha para realizar so-

nhos, planejar e conquistar paladares. 

PREOCUPAÇÃO

A Piracanjuba é uma das 

maiores empresas brasileiras 

da área de lácteos. Ela iniciou 

seus investimentos no Paraná 

por Itapejara e agora chega a 

Cascavel. César Helou se disse 

otimista com o Brasil dos pró-

ximos anos, mas lamentou o in-

teresse de alguns de, na reforma 

tributária, taxar produtos bási-

cos. “Precisamos de tratamento 

diferenciado. Não é possível co-

brar o mesmo de uma joia fina e 

de um pacote de arroz”, afirmou. 

Ele pediu união ao setor para 

que essa proposta não passe. 

“Precisamos agir com sinergia 

para que os avanços que todos 

esperam e merecem ter, em âm-

bito nacional, ocorram”, afirmou 

Dilvo Grolli.

HISTÓRIA DE SUCESSO

UMA PROVA DAS 
HABILIDADES DO 
NOSSO PRODUTOR

Dilvo Grolli e diretores da Coopavel e de outras 
entidades em recepção a César Helou (Piracanjuba)

Empresa criada em 1955 hoje é uma das maiores do seu segmento no País
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PRODUTIVIDADE

HÍBRIDOS E VARIEDADES 
DE ALTA PERFORMANCE

Um dos momentos mais aguar-

dados pelos produtores de soja e mi-

lho da região, depois de finalizado o 

Show Rural Coopavel, é ter acesso aos 

números dos testes de produtividade 

realizados na área do evento. A testa-

gem é tradicional e permite conhecer 

os avanços das variedades de soja e 

dos híbridos de milho colocados no 

mercado por grandes empresas do 

setor. “É o resultado de muitos anos 

de conhecimento, de experimentos e 

de investimentos vultuosos em pes-

quisa”, diz o coordenador geral de um 

dos maiores eventos globais de disse-

minação de inovações para o campo, 

o engenheiro agrônomo Rogério Riz-

zardi.

O objetivo dos testes é informar 

sobre a produtividade dos materiais 

disponibilizados por empresas par-

ceiras da Coopavel e então os resulta-

dos viram referências aos agriculto-

res de Cascavel e de outros municípios 

do Oeste e Sudoeste do Paraná. Inú-

meros cuidados são observados para 

que os resultados sejam os melhores 

e os mais justos possíveis. A tecnolo-

gia e os tratos culturais empregados 

são os mesmos em todas as parcelas 

destinadas à testagem, com perfil de 

solo bem preparado para receber as 

sementes. 

“No geral, as condições que usa-

mos são com custos parecidos com o 

que boa parte dos produtores rurais 

dos municípios do nosso entorno 

têm. Porém, no Show Rural, procura-

-se ajustar o máximo possível as exi-

gências no equilíbrio nutricional que 

cada cultura requer para altas produ-

tividades, além dos cuidados na cons-

trução de um perfil de solo o mais 

adequado possível”, informa o res-

ponsável pela área técnica do Show 

Rural, Pedro Todero. Com essas medi-

das então os números alcançados no 

experimento poderão, caso todas elas 

sejam rigorosamente observadas e 

implementadas, ser muito próximos. 

Rizzardi informa que o preparo do 

solo, no Show Rural Coopavel, é feito 

com absoluta transparência. Confor-

me ele, os anos permitiram aperfei-

çoar o trabalho e as condições ideais 

hoje observadas garantem aos mate-

riais disponibilizados revelar o máxi-

mo de seu potencial.

Todas as etapas da testagem, do 

início do preparo do solo à tabulação 

final dos números depois da colheita, 

são zelosamente seguidas. “Os agri-

cultores ficam atentos aos resulta-

dos, porque os números apurados e 

divulgados poderão determinar que 

variedades ou híbridos comprar para 

os seus próximos plantios. E para as 

empresas os indicadores apurados 

são igualmente significativos. Algu-

mas chegam a informar os resultados 

em materiais próprios de divulgação 

e até em campanhas para promover 

as suas sementes”, segundo Rogério 

Rizzardi.

Os testes mostram também, com o 

passar dos anos, o quanto a inovação 

e a pesquisa ditam as regras em um 

negócio que movimenta cifras enor-

mes. É incrível, segundo Rizzardi, 

perceber que em 30 anos de Show Ru-

ral Coopavel a produtividade de culti-

vos de soja e milho na região aumen-

taram em cerca de 300%. “O número, 

sem dúvida, é surpreendente, mas a 

tecnologia mostra que há ainda fôle-

go para muito mais”. Na mais recente 

safra de soja, um bom número de agri-

cultores ligados à cooperativa alcan-

çaram produtividade acima das 200 

sacas. Todavia, a vencedora da testa-

gem deste ano alcançou 303,13 sacas 

por alqueire, demonstrando quanto 

espaço há ainda para crescer.

CLIMA

Há pelo menos um fator que foge 

ao controle em provas como essa, o 

clima. Por isso, a cada ano os resul-

tados são diferentes, geralmente são 

melhores, mas nada impede, depen-

dendo das intempéries, que sejam 

piores. Quando tudo o que já se sabe 

para a semente produzir atendendo a 

todo o potencial genético que carrega 

é colocado em prática, e somando-se 

a isso clima favorável, então os núme-

ros são robustos e impressionantes. O 

presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

considera os testes importantes, por-

que revelam quanto o agronegócio, 

por meio da pesquisa e da tecnologia, 

avança de um ano para o outro. “E a 

inovação é tanta que ela parece não 

ter limite”.

O coordenador geral do Show Rural 
Coopavel, Rogério Rizzardi

Alguns híbridos de milho testados no SRC 
se aproximam das 800 sacas por hectares

Investimentos em pesquisa aumentam 
continuamente a produtividade das culturas
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO 1ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º P 3016 VYHR 322.20 779.72

2º SYN 505 VIP 3 301.63 729.94

3º SYN 488 VIP 3 296.75 718.14

4º AS 1757 294.74 713.27

5º 20A20 TOP 2 279.63 676.70

6º P 2501 278.40 673.73

7º NS 73 VIP 3 275.56 666.86

8º MG 545 PWU 272.21 658.75

9º 2A521 PW 270.73 655.17

10º B 2418 VYHR 269.96 653.30

11º 10A40 TOP 266.79 645.63

12º SUPREMO VIP 3 266.69 645.39

13º K 9410 266.19 644.18

14º NS 45 VIP 3 265.63 642.82

15º 20A07 263.17 636.87

16º P 3754 PWU 261.43 632.66

17º K9606 259.67 628.40

18º P 30F53 VYHR 259.00 626.78

19º NS 77 PRO 2 257.96 624.26

20º SYN 422 VIP 3 256.13 619.83

21º P 2719 VYHR 255.91 619.30

22º B 2612 PWU 255.87 619.21

23º B 2401 PWU 255.81 619.06

24º B K 7330 255.06 617.25

25º 20A44 VIP 3 253.22 612.79

26º 20A85 TOP 3 252.26 610.47

27º NS 50 PRO 2 251.53 608.70

28º FS 670 PW 250.66 606.60

29º FS 481 249.48 603.74

30º MG 580 PWU 246.37 596.22

31º K 9300 239.10 578.62

32º MG 593 PWU 238.34 576.78

33º FS 620 PWU 236.74 572.91

34º AG 9025 216.93 524.97

35º K 9500 210.13 508.51

Média 261.48 632.78

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO 2ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º SUPREMO VIP 3 300.59 727.43

2º P 30F53 VYHR 294.92 713.71

3º FS 670 PW 276.61 669.40

4º P 3016 VYHR 266.01 643.74

5º P 3754 PWU 255.43 618.14

6º P2501 251.89 609.57

7º K9500 248.36 601.03

8º K9606 247.57 599.12

9º FS481 247.33 598.54

10º SYN 488 VIP 3 246.01 595.34

11º NS 45 VIP 3 243.48 589.22

12º SYN 505 VIP 3 242.08 585.83

13º SYN 422 VIP 3 242.08 585.83

14º 10A40 TOP 239.33 579.18

15º MG 593 PWU 237.02 573.59

16º AS 1757 236.98 573.49

17º B 2401 PWU 236.11 571.39

18º 20A85 TOP 3 234.24 566.86

19º 2A521 PW 232.67 563.06

20º NS 50 PRO 2 227.84 551.37

21º NS 77 PRO 2 225.21 545.01

22º K7 330 224.23 542.64

23º 20A44 VIP 3 222.46 538.85

24º AG 9025 220.54 533.71

25º 20A20 TOP 2 220.07 532.57

26º MG 545 PWU 219.72 531.72

27º MG580 PWU 218.90 529.74

28º B 2612 PWU 217.40 526.11

29º NS 73 VIP 3 217.16 525.53

30º FS 620 PWU 215.40 521.27

31º K 9410 214.23 518.44

32º P 2719 VYH 208.73 505.13

33º 20A07 205.20 496.58

34º B 2418 VYHR 203.71 492.98

35º KP300 184.80 447.22

Média 234.98 568.67

Empresa Cultivares

AGROESTE AS 1757

AGROCERES AG 9025

BREVANT B 2418 VYHR

B 2612 PWU

B 2401 PWU

B K 7330

FORSEEDS 2A521 PW

FS 670 PWU

FS 481

FS 620 PWU

MORGAN MG 545 PWU

MG 580 PWU

MG 593 PWU

NIDERA NS 73 VIP 3

NS 45 VIP 3

NS 77 PRO 2

NS 50 PRO 2

PIONEER P 3016 VYHR

P 2501

P 3754 PWU

P 30F53 VYHR

P 2719 VYH

SYNGENTA SEEDS SYN 422 VIP 3

SYN 505 VIP 3

SYN 488 VIP 3

SUPREMO VIP 3

SEMPRE 20A20 TOP 2

10A40 TOP

20A07

20A44 VIP 3

20A85 TOP 3

KWS SEMENTES K9300

K9500

K9606

K9410

PRODUTIVIDADE

MILHO, RESULTADOS

Trinta e cinco híbridos de milho foram 

plantados em primeira época – 9 de setem-

bro de 2019. O campeão entre os testados foi 

o P 3016 VYHR com 322,20 sacas por hecta-

re, ou 779,72 sacas por alqueire. Em segundo 

lugar ficou o SYN 505 VIP3 com 301,63 sacas 

por hectare ou 729,94 sacas por alqueire. As 

médias alcançadas foram de 261,48 sacas 

por hectare ou 632,78 por alqueire. Foram 

usados 430 quilos de adubo por hectare – co-

bertura (ureia super, 330 quilos) e feitas três 

aplicações de inseticidas e três de fungicidas.

Já o milho segunda época, com plantio 

no dia 5 de outubro, teve o híbrido Supremo 

VIP 3 como vencedor. A produtividade por 

hectare chegou a 300,59 sacas e de 727,43 

por alqueire. Em segundo lugar ficou o P 

30F53 VYHR, com 294,92 sacas por hectare 

ou 713,71 sacas por alqueire. Foram 35 híbri-

dos testados, com as seguintes médias de 

produtividade: 234,98 sacas por hectare ou 

568,67 sacas por alqueire. O uso de adubo, 

ureia e aplicações de inseticidas e fungicidas 

foi exatamente igual ao milho da primeira 

época.

TRATOS CULTURAIS 

Plantio Milho 1º época: 09/09/2019
Plantio Milho 2º época: 05/10/2019

Adubação de base: 08-20-10 + Ca 1,0% +
S 5,5% + Bo 0,02% + Mn 0,10% + Z 0,35%
Quantidade: 430 Kg/Ha 

Adubação de cobertura: Ureia super
Quantidade: 330 kg/ha

3 Aplicações de inseticida
3 Aplicações de fungicida



Empresa Cultivares

AGROESTE AS 3590 IPRO

AS 3680 IPRO

BASF CZ 15 B70 IPRO

CZ 26B10 IPRO

CZ 26B42 IPRO

EMBRAPA BRS 1061 IPRO

BRS 433 RR

BRS 544 RR

FT SEMENTES FTR 4262 RR

FTR 4153 RR

FTR 2557 RR

FTR 1154 RR

FTR 2155 RR

KWS SEMENTES RK 6719 IPRO

RK 6316 IPRO

RK 5519 RR

RK 6813 RR

RK 5813

NIDERA NS 5700

NS 6010

NS 6909

NS 5445

NS 5258

PIONEER P 96R10

P 95R95 IPRO

P 96Y90

P 95R90 IPRO

P 95Y52

PRO-SEMENTES FPS 1897 IPRO

FPS 2063 IPRO

FPS 1859 RR

FPS 1954 RR

SYNGENTA SYN X16 21803 IPRO

TMG TMG 7262 RR

TMG 7260 IPRO

TMG 7058 IPRO

TMG 7061 IPRO

TMG 7063 IPRO
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A testagem das variedades de soja, feitas 

na véspera e durante o 32º Show Rural Coo-

pavel, apresentou os seguintes resultados. 

No plantio de primeira época, no dia 18 de 

setembro, a variedade mais produtiva foi a 

RK 6719 IPRO com 125,26 sacas por hectare 

ou 303,13 sacas por alqueire. Em segundo 

ficou a NS 6909, com 120,26 sacas por hec-

tare ou 291,03 sacas por alqueire. Foram 37 

variedades testadas e a média de produtivi-

dade ficou assim: 99,92 sacas por hectare ou 

241,82 sacas por alqueire.

A segunda época foi cultivada no dia 14 

de outubro. A variedade com melhor desem-

penho foi a CZ 15 B70 IPRO com 106,99 sacas 

por hectare e 258,93 sacas por alqueire. Em 

segundo ficou a TMG 7262 RR com 106,56 

sacas por hectare e 257,89 sacas por alqueire. 

Trinta e oito variedades de soja foram testa-

das, com média de produtividade de 92,94 

sacas por hectare e 224,25 por alqueire. Nas 

duas épocas o preparo foi o mesmo, com 380 

quilos de adubação e três aplicações de inse-

ticida e outras três de fungicidas.

SOJA, RESULTADOS
AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA 1ª ÉPOCA

Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq.

1º RK 6719 IPRO 125.26 303.13

2º NS 6909 120.26 291.03

3º P 95R95 IPRO 120.11 290.66

4º RK 6813 RR 117.99 285.53

5º RK 5813 RR 110.25 266.81

6º BRS 1061 IPRO 109.29 264.48

7º TMG 7063 IPRO 108.87 263.46

8º TMG 7061 IPRO 108.47 262.50

9º FTR 2155 RR 107.73 260.71

10º FPS 1867 IPRO 107.71 260.66

11º CZ 26B10 IPRO 107.14 259.27

12º TMG 7262 RR 106.74 258.31

13º TMG 7260 IPRO 106.43 257.57

14º AS 3680 IPRO 106.25 257.14

15º BRS 433 RR 105.02 254.14

16º RK 6316 IPRO 103.82 251.24

17º FTR 4262 RR 103.79 251.17

18º P 96Y90 102.74 248.64

19º P95R90 IPRO 99.59 241.01

20º FPS 2063 IPRO 99.34 240.41

21º NS 6010 99.34 240.41

22º BRS 544 RR 99.28 240.25

23º CZ 15B70 IPRO 99.09 239.81

24º P 26R10 97.69 236.41

25º AS 3590 IPRO 97.69 236.40

26º NK 6201 IPRO 97.44 235.80

27º FTR 1154 RR 95.70 231.60

28º FTR 2557 RR 94.33 228.29

29º FPS 1859 RR 90.75 219.62

30º CZ 26 8242 IPRO 86.30 208.85

31º NS 5258 84.95 205.57

32º NS 5445 84.62 204.77

33º FTR 4153 RR 83.99 203.27

34º P 25Y52 83.01 200.88

35º NS 5700 82.65 200.01

36º FPS 1954 RR 74.58 180.48

37º RK 5519 RR 69.00 166.98

Média 99.92 241.82

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA 2ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq.

1º CZ 15 B70 IPRO 106.99 258.93

2º TMG 7262 RR 106.56 257.89

3º BRS 1061 IPRO 103.07 249.43

4º AS 3590 IPRO 102.46 247.97

5º FPS 1897 IPRO 99.58 241.00

6º NS 5700 99.51 240.81

7º FPS 2063 IPRO 99.25 240.20

8º P 96R10 98.70 228.85

9º TMG 7260 IPRO 96.29 233.03

10º FTR 4262 RR 96.29 233.03

11º NS 6010 96.29 233.03

12º FPS 1859 RR 94.51 228.73

13º BRS 433 RR 94.23 228.05

14º FTR 4153 RR 94.04 227.58

15º P 95R95 IPRO 93.82 227.05

16º CZ 26B10 IPRO 98.80 227.00

17º NS 6909 93.41 226.06

18º TMG 7058 IPRO 93.00 225.06

19º P 96Y90 92.63 224.16

20º TMG 7061 IPRO 92.17 223.05

21º CZ 26B42 IPRO 91.36 221.09

22º RK 6719 IPRO 91.35 221.08

23º FTR 2557 RR 91.35 221.08

24º FTR 1154 RR 91.35 221.08

25º NS 5445 91.35 221.08

26º RK 6316 IPRO 90.53 219.09

27º SYN X16 21803 IPRO 90.30 218.52

28º NS 5258 90.12 218.09

29º FTR 2155 RR 88.80 215.11

30º RK 5519 RR 87.24 211.13

31º FPS 1954 RR 87.24 211.12

32º P 95R90 IPRO 86.41 209.13

33º RK 6813 RR 85.42 206.72

34º BRS 544 RR 85.18 206.14

35º AS 3680 IPRO 83.95 203.16

36º TMG 7063 IPRO 83.53 202.16

37º

38º

RK 5813

P 95Y52

82.44

82.30

199.51

199.17

Média 92.94 224.25

TRATOS CULTURAIS 

Plantio Soja 1º época: 18/09/2019 
Plantio Soja 2º época: 14/10/2019

Adubação de base: S-02-20-20 + Ca 7% + S 
11% + Bo 10% + Ca 0,02% + Mn 0,10% + Z 0,10%
Quantidade: 380 Kg/Ha

3 aplicação de inseticida
3 aplicação de fungicida

PRODUTIVIDADE
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MILHO

Em alta no mercado e com uma produ-

ção de quase 100 milhões de toneladas na 

safra 2018/2019, o milho deve levar o Brasil 

a ocupar novas posições no abastecimento 

global de alimentos nas próximas décadas. 

Com potencial para dobrar sua capacidade 

agrícola sem precisar ampliar significativa-

mente áreas agricultáveis, em função dos 

investimentos em melhoramento genético, 

biotecnologia e novas técnicas de manejo, o 

País já é tido como um dos grandes respon-

sáveis pela segurança alimentar global.

Cientes de que híbridos cada vez mais 

produtivos, mas também resistentes às 

condições climáticas e à pressão de pragas 

e doenças, serão necessários para oferecer 

produtividade com qualidade e sustentabi-

lidade, produtores buscam o que há de mais 

inovador e tecnológico no campo. 

Durante a mais recente edição do Show 

Rural Coopavel, agricultores conheceram os 

resultados de lançamentos em híbridos de 

milho de alto desempenho, como o super-

precoce FS403 e os precoces FS564, FS575, 

FS670, que trazem alto potencial produtivo 

com estabilidade, sanidade e qualidade de 

grão, respeitando a especificidade de clima, 

solo, época de plantio e pressão de pragas e 

doenças de cada microrregião.

Para quem investe em silagem de planta 

inteira e grãos úmidos, estão disponíveis hí-

bridos campeões em média de produtivida-

de como o FS533, com ampla janela de corte 

e adaptação a solos de média e alta fertilida-

de, e o FS620 que, em 2019, atingiu desempe-

nho superior a 80 toneladas por hectare no 

estado e foi destaque no 11º Concurso de Si-

lagem de Milho da Fundação ABC, nos Cam-

pos Gerais, uma das regiões leiteiras mais 

tecnificadas do País.

“O agronegócio brasileiro é exponen-

cial. Até 2050, ainda serão muitos os desa-

fios para abastecer os mercados interno 

e externo, mas temos investido continu-

amente em pesquisa e tecnologia com o 

objetivo de apoiar o produtor a buscar 

resultados consistentes e sustentáveis, 

incrementando os seus negócios e forta-

lecendo toda a cadeia de valor”, diz o líder 

de Marketing da Forseed, Fabiano Vieira 

Romero.

Os materiais apresentados no evento 

contam com a nova tecnologia Power-

Core™ Ultra, bem como a consagrada 

PowerCore™, para controle de pragas e 

manejo de plantas daninhas, além de tra-

tamento de sementes industrial Cruiser® 

e Fortenza®Duo, protegendo a lavoura em 

seus estágios iniciais e permitindo que o 

híbrido expresse seu máximo potencial 

de rendimento e produtividade.

SOBRE A FORSEED

Forseed é uma marca que alia tecnolo-

gia com especificidade e foi criada especial-

mente para atender as necessidades do pro-

dutor. Em seu DNA está a busca contínua 

por antecipar fatores que podem afetar a 

alta performance em campo e é, desta aná-

lise, que é desenvolvido o híbrido certo para 

cada situação.

A Tropical Melhoramento e Genética 

trouxe ao Show Rural Coopavel 2020 três no-

vos lançamentos de soja para o Sul do Brasil, 

além de seis cultivares já consolidadas do 

portfólio. Nas áreas de plantio da empresa 

no evento, todas as cultivares foram seme-

adas em duas épocas, setembro e outubro, 

demonstrando o posicionamento adequado 

e o potencial de cada uma. Os lançamentos 

são a TMG 7058IPRO, TMG 2165IPRO e TMG 

2364IPRO, soluções inovadoras e produtivas 

para atender diferentes regiões do País com 

características em comum.

A TMG 7058IPRO é uma cultivar que alia 

as tecnologias Intacta RR2 PRO™ e Inox®, 

tem como ponto forte a precocidade com 

potencial produtivo, é indicada para regiões 

mais altas e frias e tem tolerância ao acama-

mento. O diferencial da TMG 2165IPRO é a 

rusticidade e a estabilidade produtiva; culti-

var que é uma excelente opção para anteci-

pação de plantio, indicada para regiões mais 

baixas e quentes e com teores de argila mais 

baixos.

Já a TMG 2364IPRO tem como pontos 

fortes a ótima sanidade de raiz, alto teto 

produtivo, é tolerante ao acamamento e tem 

excelente resistência à Fitóftora. Permite o 

milho segunda safra e é indicada para áreas 

que vão de média a alta fertilidade e para re-

giões mais baixas até as mais altas.

LINHAGENS

Os visitantes do Show Rural 2020 pude-

ram conhecer ainda duas linhagens de soja 

TMG, futuros lançamentos que estão 

em fase de testes no melhoramento ge-

nético da empresa e em breve vão agre-

gar o portfólio.

As demais cultivares da TMG, já 

consolidadas e que vêm trazendo exce-

lentes resultados em campo, também 

estarão nos plots agrícolas para que os 

agricultores esclareçam as dúvidas. São 

elas: TMG 7061IPRO, TMG 7067IPRO, 

TMG 7062IPRO, TMG 7063IPRO TMG 

7260IPRO e TMG 7262RR.

SOJA TOLERANTE À SECA

A característica transgênica tole-

rante à seca HB4® em soja foi aprovada 

para uso comercial no Brasil em 2019. 

A TMG e a Verdeca, joint venture entre 

a Arcadia Biosciences e Bioceres Crop 

Solutions Corp. são parceiras no desen-

volvimento do novo trait, que, em breve, 

ajudará produtores a enfrentar desafios 

climáticos e de produção.

No Show Rural Coopavel, os visitan-

tes tiraram dúvidas sobre essa novida-

de e ver em imagem a diferença visual 

da soja com tecnologia HB4® e sem a 

tecnologia HB4®, em experimento de 

seca induzida com plantio em 4 de ja-

neiro último. O lançamento das primei-

ras variedades pela TMG depende da 

desregulamentação (aprovação) da tec-

nologia em países da Europa e na China, 

os maiores importadores da oleaginosa 

produzida no Brasil.

HÍBRIDO DE ALTO 
DESEMPENHO

TRÊS NOVAS CULTIVARES 
PARA DIFERENTES REGIÕES

SOJA
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Revolução Industrial foi no século XVIII

ARTIGO

A CULTURA DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

O Brasil é um dos maiores países 

do mundo em quantidade de trabalha-

dores e, juntamente com esse número, 

é expressiva a quantidade de acidentes 

e doenças do trabalho. Esse mal assola 

praticamente todos os ramos de ativi-

dade.

A Revolução Industrial, ocorrida 

no século XVIII, trouxe grandes mu-

danças na sociedade e principalmente 

no trabalho. Boa parte das pessoas que 

viviam nas áreas rurais passou a viver 

nas cidades maiores. Essas contavam 

com indústrias e produção em larga 

escala, necessitando assim de mão de 

obra para atender à demanda.

Nesse contexto, o trabalho braçal 

deu lugar às máquinas a vapor. E a ve-

locidade e a força que essas máquinas 

possuíam abriram um novo horizonte 

de possibilidades. A forma de traba-

lhar então passou a ser algo novo para 

todos, porque não existiam regras e 

limites. Conforme a célebre frase “é er-

rando que se aprende”, os acidentes e 

as doenças do trabalho começaram a 

aumentar, tanto em quantidade como 

em gravidade.

O resultado de acidentes e doenças 

do trabalho é algo imensurável e isso 

se torna um problema social, pois o 

trabalhador vai procurar atendimento 

médico (aumentando as filas na rede 

do SUS), será remunerado pelo INSS 

(onerando assim o contribuinte) e po-

derá precisar de cuidados de familiares 

e outras necessidades. Portanto, é im-

possível calcular o impacto real desse 

mal, mas é nítido que toda a sociedade 

é afetada.

A grande maioria dos acidentes e 

doenças do trabalho é evitável. É pos-

sível reduzir consideravelmente esses 

casos no Brasil e no mundo utilizan-

do-se de recursos tecnológicos, medi-

das administrativas, treinamentos e 

principalmente a cultura de saúde e 

segurança no trabalho. Trata-se de um 

conjunto de esforços em prol da vida 

do trabalhador. A criação dessa cultura 

ocorre aplicando-se ações voltadas à 

maneira de agir e pensar de forma se-

gura e saudável, buscando a melhoria 

contínua na interação do trabalho com 

o trabalhador.

Essa cultura deve ser inserida já 

na concepção de novas ferramentas 

e maneiras de trabalhar. A dissemi-

nação de conhecimentos e a difusão 

tecnológica devem acompanhar esse 

princípio. Afinal, o homem tira do 

trabalho os recursos para sobreviver 

e não há sentido em perder a vida 

nessa interação.

A Coopavel, por intermédio do 

Sesmt (Serviço Especializado em En-

genharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho) passa a publicar artigos com 

informações importantes sobre saúde 

e segurança no trabalho a partir desta 

edição das revistas Coopavel/Show Ru-

ral Coopavel. O foco dos artigos será a 

prevenção dos acidentes e das doenças 

do trabalho mais relevantes dentro da 

realidade da nossa região.

PAULO LUCIANO 
BORDIGUINI BORDIN

Engenheiro de 
Segurança do Trabalho

Da revolução industrial aos dias de hoje, 
é grande a evolução dos cuidados em 
segurança do trabalho

Todo cuidado para preservar a 
vida é importante

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.


