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COOPAVEL INOVA COM O 
SHOW RURAL DE INVERNO
Um evento apoiado no que há de mais moderno em mídias 
digitais e focado nas culturas de meses frios sintetizam 
um novo projeto da Coopavel, o Show Rural de Inverno. 
Além de levar conhecimentos técnicos aos produtores 
rurais, o evento quer mostrar a força e a importância de 
culturas como o trigo

ATENÇÃO A DETALHES
LEVA AVICULTOR AO
TOPO DOS BONS RESULTADOS

ALBIERO, O DONO
O REGISTRO DE
NÚMERO 104

COM APLICATIVO,
COOPAVEL EVOLUI NO JEITO
DE ATENDER COOPERADOS

PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS
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Com você
para fazer
o seu melhor.
ƒ 

COMPRE UMA MS 250 E GANHE*

UM MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL.

*Grátis 1 misturador de combustível na compra de uma motosserra MS 250. Condição válida até 
30/09/2020 ou enquanto durarem os estoques, apenas nos pontos de venda STIHL participantes.

As motosserras STIHL estão sempre com você,
seja qual for o trabalho ou atividade.
Uma parceria para você ter qualidade,
potência e tecnologia para dar o seu melhor.
E para oferecer vantagens especiais
para você levar a sua:

STIHL.COM.BR@STIHLOFICIAL STIHL BRASIL OFICIAL@STIHLBRASIL STIHL BRASIL
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REINVENTAR O 
SHOW RURAL
COOPAVEL

Estamos passando por um pe-

ríodo de transformações. A pande-

mia do novo coronavírus e a revo-

lução tecnológica estão levando o 

mundo a pensar e a agir diferente, 

inclusive na cadeia do agronegó-

cio. 

Está no foco da Coopavel a 

transformação do maior evento da 

América do Sul do agronegócio em 

um novo formato, no qual as apre-

sentações de tecnologias, desde a 

escolha da variedade das semen-

tes, insumos, tratos culturais, uso 

do equipamento e todas as orien-

tações técnicas, sejam por vídeos e 

outros recursos de tecnologias da 

mídia eletrônica.

Especialistas em tecnologias 

da Coopavel, assessores e empre-

sas parceiras estão trabalhando 

para desenvolver o Show Rural de 

Inverno. Um novo evento com um 

novo modelo de plataforma para as 

apresentações, para atender os an-

seios e as necessidades dos produ-

tores rurais sem a necessidade da 

presença das pessoas.

O Show Rural Coopavel, na 32ª 

edição, neste ano de 2020, recebeu 

300 mil pessoas com a participa-

ção de mais de 500 empresas de 

inovações e de tecnologias de todo 

o mundo. Foi um sucesso técnico 

e econômico, no qual a excelência 

dos pesquisadores e das empresas 

parceiras, sem burocracia, apre-

sentaram as melhores soluções 

para o crescimento dos produtores 

rurais da América do Sul. 

Mas, como tudo no mundo tem 

início e fim, a pandemia do corona-

vírus e a busca do crescimento evo-

lutivo mais amplo, a Coopavel está 

lançando o Show Rural de Inverno 

com os mesmos valores e visão de 

futuro. Importante: seremos sem-

pre o resultado daquilo que esco-

lhemos e acreditamos.

O relacionamento do Show Ru-

ral Coopavel sempre foi presencial, 

com toda a cadeia do agronegó-

cio. Sempre com os propósitos de 

melhorias da competitividade na 

qualidade dos alimentos, na pro-

dutividade e preservação do meio 

ambiente. A crise da pandemia é 

grave, mas o mundo continuará 

precisando de alimentos. E o Brasil 

é o quarto maior produtor do mun-

do, ficando atrás da China, Índia e 

Estados Unidos. 

A grande diferença é que o Bra-

sil e os Estados Unidos são pro-

dutores e exportadores, enquanto 

que a China e a Índia são grandes 

produtores de alimentos, mas tam-

bém grandes importadores. Esses 

não produzem o suficiente para a 

demanda da sua população.

A Coopavel tem a convicção 

que o mundo não vai parar e cada 

vez mais precisará de alimentos e o 

conhecimento será sempre funda-

mental. O que vai mudar é a estra-

tégia da divulgação. A curto prazo, 

a ausência da presença do ser hu-

mano será substituída pela tecno-

logia, por meio da mídia eletrônica. 

E a longo prazo, voltará a presença 

do ser humano nos eventos com o 

apoio e o reforço dos tradicionais e 

dos novos canais de mídia e comu-

nicação.

Para que o Brasil continue a 

buscar conhecimento, o Show Ru-

ral e a Coopavel, com sua capaci-

dade de vencer desafios, está agora 

mais do que nunca num projeto 

alternativo para os produtores ru-

rais se reinventarem na cadeia do 

agronegócio, com o lançamento do 

Show Rural de Inverno.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel
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MENSAGEM DO PAPA

1. A doença de se sentir imortal ou in-

dispensável

Acomete os que se sentem ”superiores 

a todos” e não ”a serviço de todos”. O papa 

recomenda uma visita a um cemitério 

para vermos os nomes de tantas pessoas 

que “talvez acreditassem que eram imor-

tais, imunes ou indispensáveis”.

2. A doença do excesso de trabalho

Acomete os que “submergem no tra-

balho descuidando da melhor parte: sen-

tar-se aos pés de Jesus”. O papa lembra que 

Jesus “convidou seus discípulos a ‘descan-

sarem um pouco’ porque descuidar do re-

pouso leva ao estresse e à agitação".

3. A doença da fossilização mental 

e espiritual

Acomete os que se escondem 

atrás de pilhas de papel e se tornam 

“máquinas de práticas” em vez de 

homens de Deus. Ao fazer isso, per-

dem a capacidade de “chorar com os 

que choram e se alegrar com os que 

se alegram.”

4. A doença do excesso de planeja-

mento

Planejar e se preparar para fazer as 

coisas é importante, mas “sem cair na 

tentação de impedir ou tentar dirigir a 

liberdade do Espírito Santo”.

POR PAPA 
FRANCISCO 5. A doença da má coordenação

Acomete os membros da Igreja 

que “perdem a comunhão uns com 

os outros” e se convertem em “uma 

orquestra que produz ruídos porque 

não vive o espírito de equipe”.

6. A doença de Alzheimer espiritu-

al

Trata-se de uma “redução pro-

gressiva das faculdades espirituais” 

em consequência da “perda da me-

mória” do encontro com o Senhor. O 

apóstolo ergue ao seu redor “muros 

e hábitos, quase sempre imaginá-

rios” e se torna dependente de suas 

paixões, caprichos e manias.

7. A doença da rivalidade e da vai-

dade

Quando a aparência se torna o 

primeiro objetivo da vida.

8. A doença da esquizofrenia existen-

cial

Acomete os que “abandonam o ser-

viço pastoral e se limitam às tarefas 

burocráticas, perdendo o contato com a 

realidade e as pessoas de verdade”.

9. A doença da fofoca

É a doença dos que, sem ter co-

ragem de dizer as coisas abertamen-

te, falam pelas costas das pessoas. 

Ao fazer isso, semeiam a discórdia, 

como Satanás.

10. A doença de divinizar os chefes

Acomete os que cortejam os superiores, 

são presos ao carreirismo e ao oportunismo 

e vivem a serviço daquilo que querem obter 

e não do que querem dar ao próximo.

11. A doença da indiferença com os 

outros

Quando só pensamos em nós mes-

mos e perdemos a sinceridade e o calor 

das relações humanas. Quando, por in-

veja ou astúcia, sentimos alegria em ver 

o outro cair em vez de ajudá-lo a se le-

vantar.

12. A doença da cara de enterro

Acomete as pessoas que consideram 

que, para ser comprometido e consisten-

te, “é necessário encher o rosto de melan-

colia e de dureza, assim como tratar os ou-

tros com rigidez e arrogância”. O apóstolo 

deve transmitir alegria: “Que bem nos faz 

uma boa dose de humor saudável.”

13. A doença da acumulação

Quando o apóstolo, para encher um 

vazio existencial em seu coração, só pensa 

em acumular bens materiais.

14. A doença dos círculos fechados

Quando fazer parte de uma panelinha 

se torna algo mais forte do que ser parte da 

Igreja como um todo e até mesmo ser um só 

com Cristo.

15. A doença do prazer mundano e do exi-

bicionismo

Quando o apóstolo transforma seu ser-

viço em poder para obter mais proveitos 

mundanos e acumular ainda mais poder. 

São pessoas capazes de caluniar, difamar e 

desacreditar os demais para se exibirem e se 

mostrarem mais capazes do que os demais.

CATÁLOGO DE 
DOENÇAS



REVISTA COOPAVEL 98

ENTREVISTA

A pandemia que sacode esse início 

de milênio deixará marcas profundas 

no cotidiano das pessoas, das empre-

sas e das instituições. Mas a maior e 

mais contundente das lições será a da 

solidariedade, afirma o presidente da 

ABPA (Associação Brasileira de Prote-

ína Animal), o gaúcho Francisco Tur-

ra. Ministro da Agricultura no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, Turra 

acompanha atentamente o impacto da 

crise no setor brasileiro e mundial de 

carnes.

O despertar da solidariedade pode ser 

encontrado nos mais diferentes gestos, 

principalmente entre os que estão na li-

nha de frente para salvar vidas nos hos-

pitais e também daqueles que mantêm 

o alimento na mesa das pessoas, afirma 

Turra. “Vemos a entrega e o amor que 

esses profissionais têm pelo próximo. 

Muitas contribuições são feitas em prol 

do combate aos efeitos desse vírus, in-

clusive de empresas do agronegócio”.

Devido à maior demanda da China, 

o principal comprador de commodities 

e proteínas brasileiras, as exportações 

de carne seguem em bom ritmo. No en-

tanto, segundo o presidente da ABPA, 

o momento exige cautela sobre inves-

timentos, que devem ser alinhados 

às oportunidades do momento. Saiba 

mais na entrevista exclusiva concedida 

por Francisco Turra à Revista Coopavel:

CRISE VAI DEIXAR LIÇÕES 
DE SOLIDARIEDADE, DIZ TURRA

PRESIDENTE, QUAIS SÃO OS IMPACTOS 
MAIS TEMÍVEIS QUE UMA CRISE COMO A 
ATUAL PODEM TRAZER AO AGRONEGÓ-
CIO BRASILEIRO?

O agronegócio é considerado um 

serviço essencial porque tem papel 

fundamental no abastecimento de ali-

mentos para a população. O maior te-

mor, portanto, é a impossibilidade de 

continuarmos com a produção de ali-

mentos, gerando o risco de inflação e 

desabastecimento de produtos nos su-

permercados. As consequências de uma 

paralisação das atividades frigoríficas 

afetam diretamente a sociedade, o meio 

ambiente e a economia.  Nesse quadro, 

a retomada se torna mais desafiadora e 

complexa.  Por isso, é fundamental todo 

o trabalho que tem sido desempenhado 
nos diversos polos para a manutenção 
das atividades.  Nossa prioridade é pre-
servar a saúde do trabalhador e o abas-
tecimento de alimentos para a popula-
ção.

COM A VALORIZAÇÃO DO DÓLAR, AS CON-
SEQUÊNCIAS TÊM SIDO LIGEIRAMENTE 
MINIMIZADAS, TODAVIA HÁ AJUSTES NA 
DEMANDA POR CARNES, E O QUE ESPERAR 
DE 2020?

As exportações de aves e suínos, ape-
sar da pandemia, seguem com fluxos 
positivos. Além da alta das vendas para 
a China, percebemos maior demanda 
da África, Oriente Médio e demais pa-
íses da Ásia. A demanda por carne de 
frango no acumulado deste ano foi 5,1% 
superior ao registrado no mesmo perío-
do de 2019 – até 20 de maio. E em receita 
cambial, obtivemos uma elevação de 0,5% 
neste ano em relação aos meses de janeiro 
a abril do ano passado. Em relação à carne 
suína, no primeiro quadrimestre do ano 
as exportações registraram volume 28,4% 
superior ao mesmo período do ano passa-
do. Com isso, o saldo das exportações de 
carne suína entre janeiro a abril foi 53,5% 
a mais do que nesse período de 2019. O 
fluxo de exportações deve se manter em 
aves, e seguir altamente positivo em su-
ínos. A China segue demandando forte-
mente a proteína animal do Brasil, ao 
mesmo tempo em que outros mercados 
também seguem trabalhando para garan-
tir o abastecimento de suas gôndolas. A 
parceria estratégia em prol da segurança 
alimentar com o Brasil é altamente valo-
rizada em momentos como esse.

HÁ SOLUÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO 
PRINCIPALMENTE PARA ENFRENTAR A 
DIMINUIÇÃO DE CONSUMO INTERNO DE 
CARNE DE FRANGO?

É preciso ter em mente que o qua-
dro não tem previsão de término e que o 
consumo agora será, basicamente, resi-
dencial. O food service está prejudicado 
pela quarentena e não deve seguir nos 
patamares anteriores no curto prazo 
após a retomada. Por isso, o foco de pro-
dutos e inovação deve vislumbrar esse 
novo comportamento do consumidor, 
que passará mais tempo em casa e, por 
isso, terá mais tempo para dedicar ao 
preparo de alimentos.  Daremos alguns 
passos ao passado, em antigos hábitos. 

E QUANTO AOS INVESTIMENTOS QUE ES-
TÃO PREVISTOS PARA O CURTO PRAZO, 
ACREDITA QUE ELES DEVERÃO SER RE-
TOMADOS EM BREVE OU DEVERÃO FICAR 
NA GAVETA POR TEMPO INDETERMINA-
DO?

A situação de epidemia congelou 
planos de investimentos.  Temos que ser 
realistas:  investimentos pensados no 
contexto anterior não são viáveis para 
o momento. O momento é de adaptar 
as ideias e investir em oportunidades 
que estejam mais conectadas ao quadro 
atual.  E a primeira delas é que o con-
sumo não deve apresentar elevações 
frente aos impactos na renda do consu-
midor pela crise econômica durante e 
pós-Covid-19. Produtos com mais valor 
agregado poderão perder espaço para 
alimentos in natura. Porém, superada 
a epidemia, o consumo reprimido pode 
voltar com significativa força, a exem-
plo do que se viu na China.

E QUANTO ÀS MEDIDAS GOVERNAMEN-
TAIS PARA REDUZIR REFLEXOS NA ECO-
NOMIA BRASILEIRA, SÃO ACERTADAS?

Os esforços para manter o agro-
negócio em pleno funcionamento são 
primordiais para reduzir reflexos na O presidente da ABPA, Francisco Turra
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PREVENÇÃO

Com a chegada do frio, a Co-

opavel decidiu ampliar ainda 

mais os cuidados preventivos 

contra os riscos de contágio do 

coronavírus em áreas chamadas 

comuns, onde há maior circula-

ção de pessoas. “Com orientação 

da equipe de profissionais do se-

tor da segurança e medicina do 

trabalho, estamos reforçando ao 

máximo as nossas barreiras”, in-

forma o gerente de Recursos Hu-

manos da Cooperativa, Aguinel 

Marcondes Waclawovsky.

As medidas preventivas de-

vem ser rigorosamente obser-

vadas no refeitório, vestiários, 

cartões ponto, passarelas e tam-

bém nos postos bancários que 

atendem colaboradores da Coo-

pavel. Há três meses vários cui-

dados foram incorporados ao já 

rigoroso protocolo sanitário ob-

servado na cooperativa, principal-

mente em seu parque industrial, 

em Cascavel. Logo na entrada há 

uma barreira, na qual os funcio-

nários recebem álcool em gel para 

imunizar as mãos e a temperatura 

corporal é medida com o uso de 

um equipamento sofisticado, que 

capta a informação sem tocar na 

pessoa.

“Além das medidas adicionais 

de higienização, afastamos tem-

porariamente de suas funções 

cerca de 700 colaboradores que 

integram grupos de risco (pesso-

as com mais de 60 anos, menores 

de 18, gestantes e portadores de 

doenças respiratórias crônicas”, 

informa o presidente da Coo-

pavel, Dilvo Grolli. Em todos os 

ambientes da cooperativa, que 

conta com 32 unidades em 21 mu-

nicípios do Oeste e Sudoeste do 

Paraná, foram adotadas medidas 

protetivas contra a disseminação 

do coronavírus, como disponibi-

lização de álcool em gel, uso de 

máscara e observação a distâncias 

regulamentares.

MEDIDAS

“À medida que se percebe uma 

possibilidade de melhoria, elas 

são incrementadas, assim torna-

mos o método ainda mais asser-

tivo”, conforme Paulo Bordiguini 

Bordin, engenheiro de Segurança 

do Trabalho da Coopavel. As me-

didas em vigência são as seguin-

tes: o uso de máscara é obrigató-

rio, todos devem respeitar filas e 

suas respectivas marcações que 

indicam a distância mínima entre 

uma pessoa e outra, observar li-

mites no interior dos vestiários e 

bancos, não ultrapassar o máximo 

de três pessoas por mesa no refei-

tório e colocar o prato nos locais 

demarcados na mesa.

E mais: observar proibição de 

sentar-se no meio-fio na passare-

la, fazer sanitização das mãos na 

entrada do refeitório, ao passar 

pelas catracas não colocar as mãos 

no equipamento, não comparti-

lhar objetos pessoais (celulares e 

fones de ouvido), não cumprimen-

tar as pessoas com abraços, beijos 

e apertos de mãos e evitar aglo-

merações. Outra medida protetiva 

adotada é a higienização completa 

dos ônibus que transportam cola-

boradores.

CUIDADOS AINDA MAIORES 
NAS ÁREAS COMUNS

ENTREVISTA

economia, além é claro de manter 
os produtos nos supermercados. As 
medidas adotadas em prol do fun-
cionamento do setor são pertinen-
tes para manter a salvo a saúde dos 
trabalhadores.  Nesse sentido, o go-
verno federal tem desenvolvido um 
trabalho excepcional, especialmen-
te no âmbito do Ministério da Agri-
cultura com a liderança da ministra 
Tereza Cristina. Aqui já vale men-
cionar a primeira medida tomada, o 
decreto presidencial que considera 
o setor de alimentos um segmento 
essencial para o abastecimento de 
alimentos. Também é importante 
lembrar da Orientação Conjunta n° 
0 1 /S i t ra b/S E PRT- M E /S PA- M a p a /
SVS-MS, com recomendações para 
frigoríficos, de autoria dos minis-
térios da Saúde, da Agricultura e 
da Economia. Há, ainda, protocolos 
internos nas empresas, que foram 
reforçados e são supervisionados 
por epidemiologistas. Esses avan-
ços são conquistas provenientes dos 
diversos grupos de trabalho no âm-
bito público e privado, nos quais fo-
ram desenvolvidas uma série de me-
didas para fortalecer o trabalho do 
setor produtivo e preservar a saúde 
dos colaboradores e o abastecimento.

A ABPA TEM UNIDO FORÇAS JUNTO AOS 
SEUS ASSOCIADOS PARA ENFRENTAR 
ESSE MOMENTO E PRESERVAR A SAÚDE 
DAS EQUIPES E GARANTIR A OFERTA DE 
ALIMENTOS.

Instituímos comitês de crise in-
ternos com diferentes frentes (ins-
titucional, comunicação, técnica, 
inteligência de mercados) para ali-
nharmos entendimentos e estraté-
gias frente à Covid-19. Juntamente 
com nossas empresas associadas, 

definimos protocolos, que são fre-
quentemente atualizados, relativos 
ao trabalho no frigorífico, transpor-
te e manuseio de alimentos, uso de 
máscaras e demais orientações seto-
riais. Ao mesmo tempo, a ABPA atua 
junto aos stakeholders, imprensa e 
toda a sociedade, conscientizando 
sobre a importância do abasteci-
mento, demonstrando os cuidados 
tomados em prol dos colaboradores. 
Foram diversas campanhas e ações 
de mobilização nacional com esse 
objetivo.

MUITOS TÊM DITO QUE O MUNDO SERÁ 
DIFERENTE DEPOIS DA PANDEMIA. O 
SENHOR COMPACTUA COM ESSE PEN-
SAMENTO? NA SUA OPINIÃO, QUAIS 
SÃO AS PRINCIPAIS LIÇÕES, PRINCI-
PALMENTE PARA O BRASIL, QUE FICAM 
DIANTE DE UM CENÁRIO TÃO DIFÍCIL E 
INESPERADO COMO ESSE?

Toda pandemia, historicamente, 
gera transformações. Essa em espe-
cial, acredito que nos deixará lições de 
solidariedade. Estamos acompanhan-
do diariamente o trabalho daqueles 
que estão na linha de frente seja para 
salvar vidas nos hospitais, seja para 
manter o alimento em nossas mesas, 
como é o caso desse gigante setor do 
agronegócio, e tantos outros serviços 
essenciais. Vemos a entrega e o amor 
que esses profissionais têm pelo próxi-
mo. Muitas contribuições são feitas em 
prol do combate aos efeitos desse ví-
rus. Nossas empresas associadas, sen-
sibilizadas com a situação enfrentada, 
têm contribuído com diversas ações 
sociais para as comunidades próximas, 
municípios e hospitais. Creio que esses 
cuidados pela vida permanecerão em 
todos nós e esse será o legado de nos-
sos esforços.

Diversas medidas protetivas foram adicionadas ao 
já rigoroso programa sanitário da Coopavel
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CREDICOOPAVEL

Na sua mais recente Assembleia 

Geral Ordinária, a Credicoopavel ele-

geu seus novos integrantes titulares e 

suplentes do Conselho Fiscal. O órgão é 

considerado uma das estruturas mais 

importantes em uma cooperativa de 

crédito e deve ser formado por pessoas 

preparadas, idôneas e capazes.

A finalidade do  Conselho Fis-

cal é de certificar que todas as 

atividades, as funções desempe-

nhadas, os registros e as demons-

trações contábeis e demais atos 

e fatos administrativos estão em 

conformidade com o disposto no 

estatuto social, na legislação e nas 

normas aplicáveis às cooperativas.

A Credicoopavel completa 39 

anos de atuação em 2020. A coo-

perativa de crédito rural fechou 

o exercício de 2019 com 6.470 as-

sociados e 33 colaboradores. Com 

mandato de um ano, os novos 

conselheiros fiscais titulares elei-

tos por aclamação, são Geraldo 

Tomazi, Ivo Sloboda e Paulo Ro-

berto Orso, e os suplentes são Jair 

Wenggen, Roberto Carlos Painelli 

e Rogério Aver. A seguir, saiba um 

pouco mais sobre cada um deles: 

Jair Wenggen

O produtor rural Jair Wenggen, 54, 

tem formação em Administração e 

cursou a capacitação executiva para 

conselheiros realizada pela Funpar e 

Sescoop. Natural de Cascavel, é casa-

do, pai de três  filhas e mora em Bra-

ganey há mais de 20 anos. Há anos e 

por várias gestões atuou como con-

selheiro fiscal da Coopavel e da Cre-

dicoopavel. Ele foi membro também 

do Conselho de Administração da 

Coopavel de 2002 a 2010. 

Roberto Carlos Painelli

Casado e pai de três filhos, Ro-

berto nasceu em 1967 em Formo-

sa do Oeste, no Paraná. É técnico 

agrícola, bacharel em adminis-

tração de empresas, tem MBA em 

direção de Empresas e Finanças e 

em Gestão Empresarial. Ele tam-

bém tem formação em capacita-

ção executiva para conselheiros. 

É colaborador da Coopavel des-

de 1991 e sócio da Credicoopavel 

desde 1993.

Rogério Aver

Gaúcho de Seberi, é casado e pai de 

dois filhos. Atua na área de Tecno-

logia da Informação desde 1995 e 

há 20 anos responde como gestor 

de TI da Coopavel. Aver é bacharel 

em Ciência da Computação, tem 

especializações em Ciência Políti-

ca, Estratégica e Planejamento e 

em Tecnologias da Computação. E 

ainda MBA em Gestão Empresarial 

e Logística e em Administração. É 

cooperado desde 2002.

CONSELHO FISCAL IDÔNEO, CAPAZ E PREPARADO

CONSELHO FISCAL (TITULARES)
CONSELHO FISCAL (SUPLENTES)

Geraldo Tomazi

Natural de Cambira (PR), Geraldo tem 58 anos, é casado e pai de dois fi-

lhos. Morador de Linha São Paulo, interior de Três Barras do Paraná, é 

bacharel em Administração, e tem MBA em Gestão Empresarial em Agro-

business. Ele conta também com capacitação executiva para conselhei-

ros. É associado à Credicoopavel desde 1989.

Paulo Roberto Orso

Com mais de 40 anos de Coopavel, Paulo nasceu em Sertão, interior do Rio 

Grande do Sul. Casado, pais de dois filhos e avô de cinco netos, ele é agrônomo 

e tem qualificações em Planejamento Estratégico e em Administração. Com 

capacitação executiva para conselheiros, Paulo já integrou o Conselho Fiscal 

em duas outras ocasiões: 2010 a 2013 e de 2014 a 2018. Ele tem 64 anos.

Ivo Sloboda

Natural de Ouro Verde do Piquiri, distrito de Corbélia, tem 48 anos é casa-

do e pai de dois filhos. Ele mora em Cascavel há 22 anos. Ivo é formado em 

Letras, tem MBA em Gestão Empresarial em Agribusiness e MBA em Di-

reção de Empresas e Finanças. Ivo frequentou curso de capacitação exe-

cutiva para conselheiros. Ele é cooperado da Credicoopavel desde 2006.
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O trabalho e a perseverança são alia-

dos de longa data de Vilson Albiero, um 

dos mais antigos cooperados da Coopavel. 

Hoje com 80 anos, Vilson olha para trás e 

lembra com saudades da infância difícil, 

da adolescência carregada de esperança 

e otimismo e da mocidade que o encami-

nhou à materialização de grandes proje-

tos e sonhos. “Sou um homem realizado 

e, como tantos outros, precisei de doses de 

muito esforço e coragem para enfrentar os 

desafios da vida, e também para perceber 

e aproveitar as oportunidades que ela ofe-

rece”.

Na década de 1940, São Valentim era 

uma comunidade formada por poucos 

moradores, no interior do vasto território 

gaúcho. Distrito de Erechim e a mais de 

300 quilômetros de Porto Alegre, São Va-

lentim era basicamente uma aglomeração 

de um punhado de famílias, de pessoas que 

tiravam o seu sustento de atividades extra-

tivistas e do comércio. No dia 22 de abril 

daquele ano nascia Vilson, um de nove ir-

mãos de uma típica família de descenden-

tes de italianos. “Aqueles foram anos de 

grandes provações. A infância foi precária 

pela pobreza que abraçava toda a nossa fa-

mília”. 

Crianças começavam a trabalhar cedo 

no Brasil de 70, 80 anos atrás. E Vilson ini-

ciou como entregador de leite nas casas 

do vilarejo. Mais tarde trabalhou em hotel 

desempenhando várias tarefas, de carre-

gador de malas a engraxate. “À medida em 

que eu crescia, as tarefas iam se diversifi-

cando. No período em que fiquei no hotel, 

também rachei muita lenha e aprendi o 

ofício de auxiliar de garçom”. Otimista, Vil-

son sabia que todo esforço um dia seria re-

compensado, e que todo aprendizado seria 

útil. E foi.

A mudança para Cascavel, no interior 

de um Paraná muito diferente do de ago-

ra, aconteceu em 1956. “Completei meus 16 

anos aqui, mas da primeira vez fiquei por 

apenas seis meses. O retorno, para nunca 

mais deixar o Oeste, ocorreria cinco anos 

mais tarde”. Mesmo não originário de fa-

mília de agricultores, Vilson Albiero acom-

panhou com atenção os primeiros passos 

do cooperativismo na região. Comerciante 

do ramo de máquinas, ele foi um dos pri-

meiros filiados à Coopavel. “Tenho o regis-

tro de número 104, e desde então aprendi 

a entender e a respeitar esse movimento 

fascinante”.

A primeira propriedade agrícola foi 

comprada por Albiero em 1971, época em 

que Cascavel ainda não era nem sombra 

da potência agrícola que se transformaria. 

“Tinha muito pinheiro e araucária, que 

não prestavam para a agricultura extensi-

va. O foco era a extração de madeira”. Vil-

son lembra que a qualidade das terras em 

Cascavel e arredores não agradava os mi-

grantes de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. “Eles chegavam, olhavam e decidiam 

ir adiante, atrás de terras mais férteis, de 

Toledo para cima”.

Na época, a correção de solos por meio 

de minerais, a exemplo do calcário, não 

existia. Com a chegada dessa orientação 

técnica, que tornava a terra mais produti-

va, as coisas começaram a mudar. A agri-

cultura aos poucos foi ganhando forma e 

os produtores rurais sentiram necessidade 

de assumir o controle de suas atividades 

para além da porteira. Assim, tiveram iní-

cio os primeiros movimentos para a funda-

ção de cooperativas, entre elas a Coopavel. 

“Minha primeira participação foi como su-

plente da diretoria. As dificuldades enfren-

tadas eram muitas, desde comercialização 

até o escoamento da safra, pois não tínha-

mos estradas, e a cooperativa viria para 

ajudar nessas demandas”, lembra Albiero.

A BR-277 foi inaugurada dois anos an-

tes da constituição da Coopavel. A rodovia, 

em 1968, era a única rota possível com con-

dições de tráfego e até hoje é a principal 

artéria que leva grãos e proteínas do Oeste 

ao Porto de Paranaguá e de lá para diver-

sos destinos do mundo. “Não tínhamos na 

região nenhuma empresa que transfor-

masse soja em oleaginosa, e o milho ainda 

era uma cultura rústica. Com a chegada da 

Coopavel, e de outras cooperativas, o cená-

rio mudou rapidamente, e a produção de 

grãos transformou a realidade dos municí-

pios. “A contribuição dela foi enorme, tanto 

para Cascavel quanto para os municípios 

pequenos do entorno no que se refere à en-

trega e comercialização”.

Com a chegada da Coopavel, os agri-

cultores passaram a ter suporte da coo-

perativa, e graças a ela a agricultura se 

desenvolveu com saltos tecnológicos sur-

preendentes. Não é por acaso que hoje a 

região apresenta índices de produtividade 

entre os mais expressivos do planeta. Até 

então, lembra Vilson Albiero, praticamen-

te não existiam empresas que comercia-

lizassem os produtos, e as que atuavam 

praticavam políticas que não agradavam 

quem tinha a agricultura como fonte de 

renda.

Muita coisa mudou em 50 anos e a Co-

opavel sempre manteve sua condição de 

parceira de primeira hora de seus coopera-

dos. “Da recepção de grãos e oferta de insu-

mos, a cooperativa disseminou, por meio 

da assistência técnica, novos conhecimen-

tos que tornaram as propriedades, inclusi-

ve as pequenas e médias, em negócios ren-

táveis, fazendo da agricultura uma fonte 

de renda, empregos e desenvolvimento”. 

Ao lado das outras cooperativas, a Co-

opavel fez do Oeste um celeiro da agroin-

dústria e colocou a região com destaque 

no mapa do mundo. A Coopavel, de acordo 

com Vilson Albiero, tornou-se uma grande 

empresa e continua dando, como no início 

de sua história, suporte ao agricultor. Gra-

ças a isso, a agricultura é essa grande po-

tência que incrementa os indicadores não 

só do município de Cascavel, mas de todo o 

Oeste e do Paraná”.

O DONO DO REGISTRO 104

Vilson é casado com Ivone, tem quatro 
filhos, oito netos e um bisneto

Dono do registro de cooperado 
de número 104, Vilson Albiero 
acompanha há 50 anos 
a trajetória da Coopavel
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Um evento fortemente apoiado 

nos mais sofisticados recursos da 

tecnologia e dedicado às culturas de 

inverno. Essa é a síntese de um novo 

modelo de plataforma de dissemina-

ção de conhecimentos para o campo 

que a Coopavel cria, o Show Rural de 

Inverno. A opção por inovar é uma 

constante na trajetória de 50 anos da 

cooperativa, reconhecidamente uma 

das mais bem-sucedidas do Estado 

que é um dos celeiros do País.

Os efeitos da pandemia do coro-

navírus, que aceleraram em anos o 

uso das mais diferentes tecnologias e 

que levaram ao cancelamento de inú-

meros eventos presenciais inclusive 

ligados à agropecuária e ao agrone-

gócio, fizeram a direção da Coopavel  

pensar meios de atender aos anseios 

dos produtores rurais por novidades 

e informações de ponta. Uma comis-

são foi especialmente constituída 

para refletir e encontrar a melhor 

formatação para um evento novo e 

desafiador. 

Especialistas em vários setores se 

reuniram durante meses para trocar 

experiências e conhecimentos e en-

tão arquitetar um modelo de evento 

que pudesse contemplar as deman-

das que a cooperativa vinha receben-

do. “Percebemos a oportunidade de 

aliar as novas ferramentas da tecno-

logia da informação com culturas que 

são importantes para Cascavel, para o 

Paraná e para o Brasil e que, em fun-

ção de sua época de plantio, não eram 

devidamente apresentadas no Show 

Rural que acontece tradicionalmente 

em fevereiro, no verão”, diz o presi-

dente Dilvo Grolli.

LIÇÕES VENCEDORAS

Embora o jeito de apresentar seja 

totalmente novo, lições vencedoras 

do Show Rural Coopavel, que neste 

ano recebeu quase 300 mil pessoas 

em sua 32ª edição, servem de inspi-

ração e de alicerce para a novidade 

que passa a ser compartilhada. “Há 

grandes pilares que o Show Rural 

oferece na construção de um evento 

diferente de tudo o que já se viu. Entre 

eles estão as parcelas demonstrativas 

que levam ao agricultor as principais 

características de sementes, plantio, 

tratos culturais e colheita, observa 

Dilvo. 

A exemplo da primeira edição do 

Show Rural Coopavel, o Show Rural 

de Inverno contará com a participa-

ção de um número reduzido de em-

presas - 15. “A exemplo do primeiro 

grande teste em evento técnico de 

alta performance, há 32 anos, tere-

mos de aprender a fazer e a dominar 

esse novo formato. Mas, tenham cer-

teza, essa é uma experiência empol-

gante e instigante para todos nós”, diz 

o coordenador Rogério Rizzardi, que, 

em 1988, ao lado de Dilvo Grolli este-

ve na Farm Progress Show, nos Esta-

dos Unidos, de onde saiu a inspiração 

para a realização do evento de tecno-

logia para o campo que se tornaria 

um dos três maiores do mundo.

APRENDER

Com o uso das novas tecnologias, 

produtores rurais das mais diferen-

tes regiões poderão assistir e ver as 

culturas em detalhes. Eles receberão 

informações por meio de exposições 

técnicas feitas por nomes que são 

referências de atuação em áreas de 

conhecimento específicas. “Vamos 

trazer novidades, entre outras, sobre 

culturas de trigo, aveia, triticale, fru-

ticultura, adubação verde, pastagens 

entre outras”, observa o presidente 

Dilvo Grolli. 

TRIGO

Uma das principais motivações 

do Show Rural de Inverno é dar ao 

trigo a importância que realmente 

merece. “A triticultura já teve bons 

momentos no Brasil, no entanto não 

alcança a adesão esperada. Hoje, te-

mos uma nova realidade para o trigo, 

com tecnologias avançadas que pro-

duzem variedades que atendem exi-

gências mundiais de qualidade e pro-

dutividade”, segundo Rogério Rizzardi. 

COOPAVEL INOVA AO LANÇAR O 
SHOW RURAL DE INVERNO

“O trigo é uma grande cultura e esse 

evento pretende ajudar a colocá-lo na 

condição em que deve estar”.

O produtor rural terá acesso a in-

formações técnicas detalhadas que 

mostram que, com os cuidados certos, 

é possível alcançar produtividade su-

perior a 100 sacas de trigo por hectare. 

“Vamos mostrar com detalhes todas 

as etapas e tudo o que se refere a essa 

cultura, deixando claro que se trata de 

commoditie de peso para o País”, con-

forme Rogério. 

O Show Rural de Inverno cria um 

canal de comunicação direto e de po-

tencialização de conhecimentos, que 

permitirá consultas e acesso a conteú-

dos o ano todo. No fim de agosto, com 

os devidos cuidados, poderão ser for-

mados pequenos grupos para visitas 

presenciais na área já em preparação. 

O desafio e a superação, segundo Dilvo 

Grolli, sempre moveram o Show Rural 

Coopavel e são combustíveis para esse 

novo formato de evento técnico, que 

se apresenta como altamente dinâmi-

co e informativo.

“O trigo é uma 
grande cultura 
e esse evento 
pretende ajudar 
a colocá-lo na 
condição em que 
deve estar”

Rogério Rizzardi, 
agrônomo, coordenador 
geral do Show Rural 
Coopavel

O trigo é uma das culturas que terão atenção 
especial durante o Show Rural de Inverno
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A Coopavel acaba de lançar um apli-

cativo que conecta o cooperado ao que 

há de melhor em soluções voltadas a 

informações e a atendimento. O Aplica-

tivo Produtor Coopavel foi lançado dias 

atrás durante videoconferência lide-

rada pelo presidente Dilvo Grolli e que 

contou com a participação de gerentes 

de filiais, parceiros e responsáveis pelo 

desenvolvimento da ideia. “Esse ato 

marca um momento de inovação na tra-

jetória da Coopavel, que está atenta à 

informação de alta velocidade para dar 

as respostas que nossos sócios querem 

e merecem ter”, segundo Dilvo.

O gerente de Filiais Altair Garcia 

disse que o aplicativo será um novo re-

curso que atenderá de forma ainda mais 

especial e dinâmica aos cooperados. 

“Eles terão em mãos, a partir desse dis-

positivo, informações em tempo real, e 

assim poderão com mais segurança de-

cidir sobre assuntos pontuais e estraté-

gicos de sua propriedade”. Para desen-

volver o aplicativo, a área de Tecnologia 

da Informação da cooperativa buscou 

o suporte da WestSoftware, startup 

que participou da primeira edição do 

Show Rural Digital, em 2019. A startup, 

que precisou de apenas seis meses para 

colocar o aplicativo para rodar, é acele-

rada pela Acic Labs, o hub de inovação 

da Associação Comercial e Industrial de 

Cascavel.

Marcelo Biffi, da área de TI da Co-

opavel, também participou da video-

conferência e apresentou dicas sobre 

funcionalidade e como extrair o melhor 

do aplicativo. A versão inicial apresenta 

funções importantes a técnicos e a pro-

dutores, como clima, cotações, eventos 

e áreas exclusivas aos cooperados, nas 

quais ele encontrará informações sobre 

contratos e movimentações feitas junto 

à cooperativa. O dispositivo pode ser 

baixado gratuitamente no Google Play 

e APPStore (para sistemas operacionais 

Android e IOS). 

Marcelo informou que para utilizar 

a ferramenta, o cooperado precisa ter 

os números do celular e da senha de au-

toatendimento cadastrados no sistema 

da Coopavel. Com os dados informados 

ao instalar o aplicativo no celular, o 

usuário receberá um SMS com um códi-

go de ativação que deverá ser digitado 

para que ele então tenha acesso à área 

restrita pela primeira vez. A partir da 

ativação, sempre que o cooperado aces-

sar a área do produtor, precisará digitar 

a sua matrícula e a senha do autoaten-

dimento.

O APLICATIVO

Na página inicial, o Aplicativo Pro-

dutor Coopavel informa sobre clima, 

cotações das principais culturas de 

grãos (soja, milho e trigo – valores pra-

ticados em Cascavel), acesso à versão 

mais recente da revista da Coopavel/

Show Rural Coopavel e ainda poderá vi-

O aplicativo do Produtor Coopavel reúne em 

um só lugar o acesso à informações relevantes 

para os produtores da Coopavel, tais como clima, 

cotações, extratos e eventos, tornando-se assim 

um excelente canal de relacionamento.

1. BAIXAR E INSTALAR O APLICATIVO 

COOPAVEL PRODUTOR 

1.1 SMARTPHONES (CELULAR) COM SISTEMA 

OPERACIONAL ANDROID

1.1.1 No smartphone ou tablet Android, acesse o 

Google Play Store;

1.1.2 Toque em pesquisar apps e jogos e em seguida 

digite Coopavel;

1.1.3 Na listagem exibida, toque no app Coopavel 

Produtor (Imagem 01);

O APLICATIVO DO PRODUTOR 
RURAL COOPAVEL

APLICATIVO DO PRODUTORsualizar dois banners da cooperativa e 

parceiros.

ÁREA RESTRITA

Ao manusear o aplicativo, o coope-

rado terá acesso a informações atuali-

zadas sobre movimentações feitas jun-

to à cooperativa, produção entregue ou 

vendida, débitos a vencer, contratos a 

entregar, saldo a fixar e insumos a reti-

rar. Há ainda uma área para avisos im-

portantes da cooperativa ou eventuais 

notícias do agronegócio. Atualmente, o 

cooperado conta com apenas duas op-

ções para ter acesso a informações ge-

rais sobre sua situação com a coopera-

tiva: presencial ou por telefone.

O gerente de TI da Coopavel, Rogé-

rio Aver, destaca entre as vantagens do 

aplicativo Produtor Coopavel a comodi-

dade, a segurança e o acesso fácil e rá-

pido a informações. “O cooperado pode 

utilizar a ferramenta, e obter os dados 

que precisa, a qualquer hora e dia, pos-

sibilitando assim maior assertivida-

de na tomada de decisões estratégicas 

para a propriedade”. A Coopavel pro-

duziu e vai disponibilizar a técnicos da 

cooperativa e a cooperados um manual 

que orienta, passo a passo, como insta-

lar, utilizar e extrair o melhor da ferra-

menta que acaba de ser lançada.

Videoconferência que marcou o lançamento 
oficial do Aplicativo Produtor Coopavel

Observação 01: Antes de baixar o aplicativo, 

o associado deve se dirigir a filial da Coopa-

vel mais próxima para registrar ou atualizar 

o número de smartphone (celular) no sistema 

de cadastro da Coopavel e após realizar o ca-

dastramento da senha de autoatendimento. 

IMAGEM 01
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1.1.4 Toque em Instalar (Imagem 02) e 

após toque em Abrir (Imagem 03);

1.2 SMARTPHONES (CELULAR) COM 

SISTEMA OPERACIONAL IOS (IPHO-

NE APPLE)

  

1.2.1 No Iphone ou iPad da Apple, aces-

se o App Store;

1.2.2 Toque em pesquisar e em seguida 

digite Coopavel produtor;

1.2.3 Toque no App Coopavel Produtor 

em seguida em Obter e Abrir (Imagens 

04 e 05);

2.  ACESSAR ÁREA DO PRODUTOR 

Na tela inicial do aplicativo, toque 

em Acessar Área do Produtor (imagem 

06), após será aberta a tela de dados de 

acesso, onde deve-se inserir o Número 

do Cadastro e a Senha, e após tocar em 

Acessar (imagem 07).

Após a confirmação do código de 

SMS, será aberta a tela da Área do Pro-

dutor, de acordo com a imagem disponí-

vel no tópico  3.4 deste manual.

3. ACESSANDO O APLICATIVO 

Após o primeiro acesso, a tela inicial 

do aplicativo Coopavel produtor, dispo-

nibiliza as funções abaixo:

3.1 Clima 

A (imagem 09) é a interface do apli-

cativo de previsão do tempo, e mostra 

as informações básicas sobre o tempo, é 

possível consultar a temperatura míni-

ma e máxima, bem como a probabilida-

de de chuvas.

Nos casos em que houver mais de 

uma propriedade cadastrada, toque no 

ícone          que fica ao lado do nome da 

propriedade na tela inicial (imagem 12) 

e após selecione a propriedade desejada 

na listagem apresentada (imagem 13).

IMAGEM 02

IMAGEM 04

IMAGEM 06

IMAGEM 08

IMAGEM 09 IMAGEM 13

IMAGEM 12

IMAGEM 10

IMAGEM 11

IMAGEM 07IMAGEM 05

IMAGEM 03

Observação 02: Para obter o Nú-

mero de Cadastro e a Senha, entre 

em contato com a filial da Coopavel 

de sua cidade. 

Observação 03: Após o cadas-

tro ou atualização do número de 

smartphone (celular) pela filial da 

Coopavel, no primeiro acesso o as-

sociado receberá um SMS com um 

código de seis dígitos que deve ser 

inserido na tela de confirmação do 

aplicativo (imagem 08), na sequên-

cia toque para enviar. Esse código é 

exclusivo para confirmação de nú-

mero do aparelho.
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Pronto, as informações climáticas da 

propriedade selecionada estarão na tela 

inicial do aplicativo.

3.2 Preços

O aplicativo traz ao associado o 

painel com a cotação do dia dos grãos 

(Soja, Milho e Trigo) conforme (imagem 

10), disponível para Cascavel, salienta-se 

que não é necessário se logar no aplica-

tivo para conseguir visualizar a cotação.

3.3 Revista Coopavel

Ainda, está disponível para acesso 

ilimitado a Revista Coopavel conforme 

apresentado na (imagem 11), para isso 

basta tocar em Leia Mais, assim todo o 

conteúdo do informativo mensal da Coo-

pavel será disponibilizado de forma digi-

tal para leitura no smartphone (celular).

3.4 Tela Área do Produtor

3.5 Atalhos para Acesso aos Extratos  

3.5.1 Extratos

Para consultar os extratos, após re-

alizar o acesso no aplicativo,  toque em 

conforme (imagem 14). As quais serão 

disponibilizadas as seguintes opções: 

Débitos a Vencer e Vencidos, Contratos 

a Vencer, Saldo a Fixar e Insumos a Re-

tirar.

Para expandir a visualização do ex-

trato, toque na opção desejada confor-

me (imagem 16).

Para determinados casos, o associa-

do poderá visualizar o Extrato de forma 

detalhada, após expandir a opção dese-

jada toque em Ver detalhes, conforme 

demostrado na (imagem 17).

3.6 Pesquisa

A opção de pesquisa na (imagem 14), é 

um espaço aberto para que os associados 

possam realizar sugestões a fim de contri-

buir com a evolução do aplicativo.

Para isso é necessário tocar nas opções 

desejadas (imagem 18), podendo selecio-

nar até 03 opções. Na mesma tela, também 

existe o campo Outro, um espaço para que 

o associado digite sugestões além das que já 

foram apontadas pelo aplicativo conforme 

demostrado na imagem a seguir:   

Finalize a operação tocando no botão 

vermelho ENVIAR.

3.7 Avisos

O item referente à (imagem 15) é 

um espaço de comunicação da Coopa-

vel com seus associados que utilizam o 

aplicativo, tendo este, a função de exibir 

avisos a respeito de assuntos de seus 

negócios junto a Cooperativa.

IMAGEM 14

IMAGEM 15
IMAGEM 16

IMAGEM 17

IMAGEM 17

Atenção: Essa opção de sugestão 

somente poderá ser enviada uma 

única vez
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AVICULTURA

Prestar atenção aos detalhes é 

um cuidado fundamental para ex-

trair o melhor resultado de qual-

quer atividade, e chegar ao sucesso. 

E essa tem sido uma das caracterís-

ticas que Enio Pereira da Silva, de 

73 anos, emprega na gestão da ativi-

dade responsável por gerar a maior 

parte da receita de sua propriedade 

rural, em Linha Flor da Serra no in-

terior de Três Barras do Paraná.

Natural de Passo Fundo, no Rio 

Grande do Sul, Enio é filho de agri-

cultores e desde cedo gostou das 

tarefas rurais. Em forte crescimen-

to na região Oeste do Paraná a par-

tir da segunda metade da década 

de 1990, a avicultura despertou o 

interesse do agricultor. Depois de 

analisar e de considerar aquele um 

negócio com boas possibilidades e 

perspectivas, Enio decidiu diversi-

ficar a sua propriedade de 52 hecta-

res.

O primeiro aviário, de 50 metros 

de comprimento por 12 de largura, 

foi construído no ano de 1998. Ali, 

e com olhar atento, Enio apren-

deu e aperfeiçoou os cuidados que 

o tornaram uma referência entre 

os avicultores da região. Em abril 

passado, ele tirou o melhor lote 

entre todos os criadores de frango 

integrados à Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial.

A atenção aos detalhes, além 

de observar cuidadosamente as 

orientações da assistência técnica 

e o conforto das aves, está presente 

também na manutenção sempre em 

dia da estrutura física do aviário. 

“É importante, por exemplo, apurar 

a situação das vedações, coisa que 

costumo fazer com bastante frequ-

ência devido aos impactos que pro-

blemas nesse campo podem trazer”, 

afirma Enio, que desde 2006 executa 

tarefas em um aviário de 130 metros 

DETALHES QUE LEVAM 
AO SUCESSO

de comprimento por 12 de largura.

“Seu Enio é um produtor dedi-

cado, muito bom de manejo. E está 

sempre atento aos detalhes. Ele tem 

por hábito observar as aves e com 

isso consegue se antecipar a proble-

mas que o lote venha a apresentar”, 

informa Djalma Potulski Deschk. 

Sobre a assistência técnica, o avi-

cultor afirma: “A assistência técnica 

tem melhorado muito, e é muito im-

portante. Além dos cuidados que a 

gente toma no aviário, sempre pro-

curo seguir as orientações técnicas 

do extensionista. O Djalma tem me 

ajudado muito nos últimos tempos. 

Ele tem sido um companheiro”. 

O avicultor conta com a colabo-

ração da esposa Lourdes Dezan da 

Silva, e de um filho, que gere outras 

atividades da propriedade, como pe-

cuárias de corte e leite e cultivo de 

grãos. Conectado aos movimentos 

do agronegócio e do mundo, Enio se 

diz otimista por entender que toda 

crise ou dificuldade são fatores que 

fortalecem pessoas, instituições e 

empresas.

O avicultor conta com a colaboração 
da esposa Lourdes nas tarefas do aviário

Enio iniciou na atividade 
avícola em 1998

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ENIO PEREIRA DA SILVA TRÊS BARRAS DJALMA 67384 3.375 44 76.71.562 

EDSON LUIZ KOSWOSKI GUARANIAÇU JHONATAN 67393 3.334 45 74.01.563 

DIRCEU BONAMIGO TRÊS BARRAS DJALMA 67471 3.617 47 76.91.565 

JAIMIR MASSON TRÊS BARRAS DJALMA 67371 3.459 46 75.11.569 

VALMIR ANTONIO TRENTIN CATANDUVAS DJALMA 67469 3.528 47 75.01.573 

LUIZINHA M. DALLAVECHIA GUARANIACU JHONATAN 67452 3.716 49 75.81.576 

REMILSON ANDRE QUADRI CAPITAO LEONIDAS MARQUES

CAPITAO LEONIDAS MARQUES

FERNANDO 67499 3.173 43 73.71.576 

SILVINO PELICIOLI CASCAVEL LAURIENE 67534 3.734 49 76.21.579 

ALDEMIR FERRARI IBEMA ISABELLE 67449 3.139 43 73.01.580 
PAULO CEZAR FREIBERG MARCELO 67592 3.448 46 74.91.580 

OS 10 MELHORES PRODUTORES DO MÊS DE ABRIL DE 2020
PRODUTOR CIDADE Nº LOTEEXTENSIONISTA CAC PM IDADE GPD
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PALESTRA

O profissionalismo e o traba-

lho de todos que fazem o agrone-

gócio brasileiro acontecer serão, 

mais uma vez, responsáveis por 

ajudar na recuperação da econo-

mia nacional tão logo os riscos 

e prejuízos provocados pelo co-

ronavírus sejam minimizados. 

Essa foi uma das informações 

passadas pelo presidente da Co-

opavel, Dilvo Grolli, em recente 

palestra a alunos do 1º período 

do curso de Agronomia da Uni-

vel. O encontro do líder coope-

rativista com os calouros foi 

organizado, por meio de plata-

forma digital, pela professora e 

coordenadora do curso Vanessa 

Taques Batista Josefi. Com du-

ração de uma hora, o encontro 

integrou aula da disciplina de 

Agronegócio.

Dilvo apresentou um cená-

rio amplo e atual da agricultura 

e pecuária brasileira conside-

rando aspectos ligados aos efei-

tos da pandemia. Os números e 

informações mostrados refor-

çaram o peso do agronegócio na 

economia brasileira e o quanto 

ele representa para o País. Mes-

mo com previsão de recuo do 

PIB nacional em 6% em 2020, o 

agro deverá crescer no que se 

refere ao Valor Bruto de Produ-

ção de Grãos. Em 2019, segun-

do o presidente da Coopavel, o 

VBP alcançou R$ 674,2 bilhões 

e deverá chegar, em 2020, a R$ 

683,2 bilhões. 

Em 2025, pontuou Dilvo 

Grolli, o Brasil deverá alcançar 

produção de 300 milhões de to-

neladas de grãos, crescimento 

de 20% ante a 2020. O presidente 

da Coopavel disse que um agri-

cultor conseguia produzir ali-

mentos para 19 pessoas na dé-

cada de 1970, e agora a relação 

chega a 1 produtor rural para 

cada grupo de 200 consumido-

res. “Informações e análises 

como essa contribuem e muito 

para que o aluno de Agronomia 

entenda a relevância do agro e a 

sua participação no Produto In-

terno Bruto brasileiro”, ressalta 

a professora Vanessa.

Por meio de gráficos, Dilvo 

Grolli apresentou dados sobre 

o crescimento da produção de 

grãos no Brasil. De 2016 a 2020, 

o avanço foi de 30%, saltando 

de 186,6 milhões para 250,9 mi-

lhões de toneladas no período. 

Na soja, a ampliação foi de 95,4 

milhões para 120,3 milhões, e 

no milho de 66,5 milhões para 

102,3 milhões de toneladas. Em 

30 anos, conforme o líder co-

operativista, a produtividade 

de grãos saltou 334% enquanto 

que a área plantada expandiu 

apenas 70%. Em três décadas, 

a produção passou de 57,8 mi-

lhões para 250,9 milhões de 

toneladas e o País mudou seu 

perfil de importador para gran-

de exportador de commodities. 

A área cultivada, por sua vez, 

saiu de 37,8 milhões de hectares 

para 64,2 milhões de hectares.

Os acadêmicos foram infor-

mados da participação das re-

giões brasileiras na produção 

nacional de grãos. O Centro-

-Oeste responde por 48%, o Sul 

AGRONEGÓCIO 
VAI AJUDAR O
BRASIL A SAIR 
DA CRISE

por 29,2%, o Sudeste por 10%, o 

Nordeste por 8,4% e Norte por 

4,4%. Sozinho, o Paraná pro-

duz o equivalente a 16% de toda 

a produção nacional de grãos, 

ou seja: 40,5 milhões de tonela-

das considerando os números 

da safra mais recente. Dilvo falou 

também das produtividades de 

soja e milho alcançadas no Show 

Rural Coopavel no comparativo 

com o Oeste do Paraná e o Brasil. 

A produtividade de soja ob-

tida nos testes de produtivida-

de no Show Rural chega a 7.515 

quilos por hectare. A média da 

região é de 4,5 mil quilos e a na-

cional é de 3.268. Já no milho, o 

evento tecnológico da Coopavel 

obteve produtividade de 19.332 

quilos por hectare, no Oeste ela 

é de 11 mil e no Brasil de 5.982 

quilos. O presidente da Coopa-

vel disse que há 15 usinas em 

atividade no País à produção 

de etanol, e 25 em estruturação 

e projeto. Neste ano, serão uti-

lizadas 6 milhões de toneladas 

de milho à produção do com-

bustível, gerando 2,4 bilhões de 

litros. Nos Estados Unidos, por 

sua vez, a produção de etanol 

consome 136,56 milhões de to-

neladas de milho.

Os alunos que participa-

ram da palestra on-line com 

Dilvo também foram informa-

dos sobre os números do trigo. 

O consumo brasileiro é de 12,5 

milhões de toneladas, enquan-

to a produção é de 5,4 milhões. 

A produção mundial é de 731,5 

milhões e o consumo é de 760 

milhões de toneladas. O esto-

que final é de 278,1 milhões. A 

União Europeia é a maior pro-

dutora do grão, com 136,86 mi-

lhões de toneladas, seguida da 

China com 131,43 milhões, Índia 

com 99,87 milhões, Rússia com 

71,69 milhões e Estados Unidos 

com 51,30 milhões. Na Améri-

ca do Sul, a maior produção é 

alcançada na Argentina, com 

19,50 milhões de toneladas,

CARNES

O líder cooperativista apre-

sentou em seguida um panora-

ma sobre a atual realidade do 

mercado de proteínas. Dilvo co-

meçou falando sobre frango. Os 

três estados do Sul respondem 

por 65,50% da produção nacio-

nal, com liderança do Paraná 

com 35,50%, seguido de Santa 

Catarina com 16% e Rio Gran-

de do Sul com 14%. Em 2015, a 

produção chegou a 13,1 milhões 

de toneladas com exportação 

de 4,3 milhões. Já em 2019, fo-

ram produzidas 13,24 milhões 

de toneladas e vendidas para 

diversos países 4,21 milhões de 

toneladas. 

Por sua vez, a produção e ex-

portação de suínos apresentou 

os seguintes números no com-

parativo entre os anos de 2017 

e 2020: 2017 produção de 3.758 

milhões de toneladas e expor-

tação de 697 mil toneladas; e 

para 2020 os indicadores são os 

seguintes: produção de 4,2 mi-

lhões de toneladas e vendas ao 

exterior de 900 mil toneladas. 

O Sul responde por 69% da pro-

dução da carne suína, com li-

derança de Santa Catarina com 

30%, seguida pelo Paraná com 

20% e Rio Grande do Sul com 

19%.

O presidente da Coopavel 

apresentou também dados da 

bovinocultura, considerando 

o comparativo de 2014 a 2019, 

com rebanhos, respectivamen-

te, de 190 milhões e 217 milhões 

de cabeças. Dilvo deu detalhes 

da participação do cooperati-

vismo na produção de grãos e 

carnes do Paraná. Na soja, as 

cooperativas respondem por 

70%, totalizando 11,4 milhões 

de toneladas; no milho 64%, ou 

10,2 milhões de toneladas; no 

trigo 64%, ou 1,4 milhão de tone-

Dilvo durante encontro on-line; abaixo na tela a 
professora Vanessa, que organizou o encontro

Paraná responde por 16% de toda 
a produção nacional de grãos

Cooperativas respondem por 34% da 
produção estadual de carne de frango,
ou 1,6 milhão de toneladas
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ladas; no leite 45%, somando 2,8 bi-

lhões de litros; de carne suína 40%, 

ou 272 mil toneladas e de frango por 

34%, ou 1,6 milhão de toneladas. 

Atualmente, 48% da participa-

ção da produção no Paraná vem das 

agroindústrias das cooperativas. 

E na Coopavel, a participação das 

agroindústrias é de 78% no total da 

receita gerada pela cooperativa. A 

Coopavel participa de oito do total 

de 11 segmentos industriais no qual 

o movimento atua. Uma informação 

em particular chamou a atenção dos 

alunos do curso de Agronomia da 

Univel: o Brasil tem mais de 60% do 

seu território preservado e no Para-

ná, 28% de suas terras estão protegi-

dos, enquanto a lei obriga 20%. 

O presidente da Coopavel citou ain-

da um dos desafios brasileiros no que 

se refere aos resultados da produção de 

grãos, e ele reside nos custos com trans-

porte. Grande parte do que o País colhe 

e transporta segue para seu destino de 

caminhão, que consome US$ 60 por tone-

lada. Por sua vez, a ferrovia faz o mesmo 

percurso de mil quilômetros por tonelada 

a US$ 40 e a hidrovia, a US$ 20. “Precisa-

mos melhorar muito nisso para que pos-

samos seguir competitivos mundialmen-

te”, segundo Dilvo Grolli.

PRODUÇÃO DE GRÃOS NO BRASIL

300300300 
MILHÕES DE TONELADAS

deverá ser a produção brasileira 
de grãos em 2030.

20% maior que a atual

Paraná produz 16% da produção brasileira 
de commodities, ou 40,5 milhões de toneladas

48% Centro-Oeste

29,2% Sul

10% Sudeste

8,4% Nordeste

4,4% Norte

Brasil tem mais de 60% do seu 
território preservado

Transporte por hidrovia custa US$ 20 por 
tonelada para percurso de mil quilômetros

PALESTRA

Segurança e a Medicina do Trabalho são 

os segmentos do Direito do Trabalho que vi-

sam, de maneira comum, à proteção física e 

mental ao trabalhador, tendo como objetivo 

a melhoria das condições de trabalho para 

evitar a ocorrência de doenças e aciden-

tes.

A segurança e medicina do trabalho 

são segmentos do Direito do Trabalho 

incumbidos de oferecer condições de 

proteção à saúde do trabalhador no 

local de trabalho e de sua recuperação 

quando não se encontrar em condições 

de prestar serviços ao empregador. 

(MARTINS, 2000, p. 199).

Ambas são matérias inseridas no 

direito tutelar do trabalho, pois o seu 

intuito é zelar pela vida do trabalhador, 

evitando acidentes, preservando a saú-

de, bem como propiciando a humaniza-

ção do trabalho. As disposições inseri-

das na legislação e que são pertinentes 

à saúde, higiene e segurança possuem a 

titulação de segurança e medicina e do 

trabalho.

A Medicina do Trabalho cumpre ati-

vidades de grande importância. Uma 

dessas consiste no estudo das característi-

cas das tarefas a serem desenvolvidas pelos 

trabalhadores, coletando informações para 

a elaboração dos perfis profissiográficos que 

são importantes referências para os exames 

médicos pré-admissionais.

Outra atividade é coordenar e desen-

volver o programa de controle médico de 

saúde ocupacional, conforme determina 

a norma regulamentadora (NR 7) , cujo 

objetivo é identificar a ocorrência de 

algum distúrbio orgânico resultante da 

atividade profissional, em uma fase ini-

cial, possibilitando tomar as medidas 

necessárias para neutralizá-lo ou evitar 

a evolução.

Devido à importância da Medicina 

do Trabalho em prol da prevenção de 

doenças e seus agravos é que se encontra 

prevista pelo art. 168 da CLT a obrigato-

riedade do exame médico, por conta do 

empregador, nas seguintes circunstân-

cias:

• No ato da admissão;

• Na demissão;

• Periodicamente.

Outros exames complementares 

poderão ser exigidos, a critério médico, 

para apuração da capacidade ou apti-

dão física e mental do empregado para a 

função que deva exercer. A periodicidade 

dos exames médicos é estabelecida pela 

NR 7 em função dos riscos da atividade 

e do tempo de exposição. A critério do 

Coordenador do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

a periodicidade pode ser reduzida com 

o objetivo de permitir melhor diagnós-

tico ou acompanhamento dos sintomas 

apresentados pelos trabalhadores.

A IMPORTÂNCIA 
DA MEDICINA DO
TRABALHO

ARTIGO
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SUINOCULTURA

Com a chegada dos meses de ou-

tono e inverno, as temperaturas bai-

xas (frequentemente abaixo do limite 

crítico inferior) tornam-se fatores pre-

disponentes para a ocorrência de pro-

blemas respiratórios nas creches e nas 

terminações, e entéricos nas materni-

dades e creches. Além da ocorrência 

significativa de problemas nervosos, 

como encefalites, e também a perda 

por ganho de peso, devido ao gasto 

energético para aquece-los.

Independentemente do tamanho 

do plantel, tipo de instalação ou tempo 

de uso da granja, podem ser utilizados 

equipamentos e acessórios anexos às 

edificações para minimizar a interfe-

rência do ambiente externo sobre o 

suíno confinado e produzir um mi-

croclima interno adequado à fase 

de produção a fim de fornecer as 

condições para que o leitão mani-

feste todo o seu potencial de cres-

cimento. Essa condição ambiental 

conhecidamente exerce efeitos di-

retos e indiretos sobre os suínos 

em todas as fases de produção, os 

quais se agravam nas fases iniciais 

da produção pela alta susceptibili-

dade às baixas temperaturas dessa 

fase do ano.

É muito comum que os leitões se-

jam transferidos das creches para as 

instalações de terminação, pratica-

mente sem a preparação do ambien-

te da nova instalação, ou seja, saindo 

de uma temperatura controlada pró-

xima de 26-29°C para a temperatura 

ambiente, conforme o quadro que 

mostra as temperaturas de confor-

to dos suínos em diferentes fases de 

vida do animal.

A temperatura ambiente tem efei-

to direto sobre o gasto de energia e 

o consumo voluntário dos suínos e, 

consequentemente, na performance 

produtiva dos animais. Quando o ani-

mal está em equilíbrio térmico com 

o ambiente ao seu redor diz-se que 

o ambiente é confortável. Condições 

de ambientes inadequadas afetam 

consideravelmente a produção. Com 

temperatura ambiente muito baixa, 

abaixo das temperaturas de conforto, 

o crescimento dos animais torna-se 

lento e, com a diminuição das tempe-

raturas, a eficiência da conversão ali-

mentar é reduzida, MANGOLD, 1967. 

Na fase de terminação pode ser 
utilizado o forro sobre parte de cima 
da baia, ou abafadores e as campâ-
nulas para promover uma adaptação 
gradativa às temperaturas mais baixas 
(conforme fotos). A zona de confor-
to térmico dessa fase é de 25 a 19°C 
- 15°C é o limite crítico inferior. As 
cortinas apresentam mais uma vez a 
função de isolamento do ambiente 
interno (como nas demais fases) e a 
qualidade do ar deve ser mantida por 
meio da constante renovação durante 
o dia.

Em todas as fases da produção é 
possível adaptar as instalações para a 
época mais fria do ano, promovendo 
a máxima expressão de crescimento 
dos animais com bom retorno sobre 
o investimento.

A atenção ao fornecimento da 
adequada condição de ambiente jun-
tamente com a eficiente realização 
dos manejos básicos auxilia na me-
lhoria da produtividade e reduzindo 
a ocorrência de surtos de problemas 
sanitários e a mortalidade e os custos 
com medicação.

MANEJO DE INVERNO 
EM LEITÕES 
RECÉM-ALOJADOS  

CATEGORIA

Início da Creche

Final da Creche

Crescimento

Terminação

26-29

21-24

19-24

18-21

TEMPERATURA DE CONFORTO (C)

GUSTAVO BERNART

Médico Veterinário 
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SUINOCULTURA

Cortinados e bandô devem estar bem ve-
dados e sem furos para evitar correntes de ar, 
deixando assim propício para entrada de cor-

rentes geladas e afetando os animais. Dúvidas 
devem ser tratadas diretamente com o depar-
tamento técnico da suinocultura da Coopavel.

10  MELHORES PRODUTORES DE SUINOCULTURA ABRIL E MAIO 2020

JOACIR ANTONIO MACIEL SCHERER

JOSE BORDIGNON

WALDIR OLDONI E/OU ANADIR GALESKY OLDONI

DIRCEU DAL CANTON

LAZIR PRESTES DE OLIVEIRA

ROMAO KARVAT E/OU MARIA TEREZINHA KARVAT

ARLINDO TEIXEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

DIRCE ARENHART ZANATTA

OSVALDIR ZANELA MARMENTINI E/OU NELSON MARMENTINI

ROGERIO SOAVE

PRODUTOR C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% Mão de obra Comedouro
2.189

2.315

2.214

2.328

2.264

2.201

2.250

2.320

2.243

2.366

1.893

1.902

1.904

1.920

1.927

1.928

1.941

1.950

1.962

1.963

0.967

0.983

0.969

1.017

0.965

0.935

0.983

0.999

0.929

1.050

111

117

109

113
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Startups, micros e pequenas em-

presas do Oeste do Paraná têm até 

o dia 10 de julho para garantir a sua 

participação no Desafio Inova Oeste 

2020. A iniciativa busca desenvol-

ver e implementar soluções tecnoló-

gicas de alto impacto para fomentar 

a economia regional como forma de 

enfrentamento à crise desencadea-

da pelo novo coronavírus.

O edital (premioedesafio.oeste-

emdesenvolvimento.com.br) inte-

gra ações do Programa Acelera Foz 

e é organizado pelo Parque Tecno-

lógico Itaipu, Sebrae/Paraná, Fun-

dação Araucária, Itaipu Binacional 

e tem apoio das entidades que com-

põem o Sistema Regional de Inova-

ção.

Para participar, as empresas de-

vem propor o desenvolvimento e a 

implementação de produtos, servi-

ços e melhorias de processos den-

tro das seguintes linhas temáticas: 

energia, saúde, produção de alimen-

tos, varejo, turismo, cidades inte-

ligentes, logística, meio ambiente, 

internet das coisas, indústria 4.0 e 

tecnologia da informação e comuni-

cação.

As 20 empresas selecionadas po-

derão receber até R$ 58 mil por meio 

de instrumentos de fomento assina-

dos com o PTI-BR, com vigência de 

até seis meses. Esse recurso poderá 

ser aplicado em consultorias tecno-

lógicas, mentorias, compra de equi-

pamentos, bolsas de pesquisa, entre 

outros. 

Para a escolha, serão conside-

rados critérios como estimular ne-

gócios que mais contribuem para 

a dinamização da economia, gerar 

reflexos positivos no maior núme-

ro possível de empresas da região, 

grande potencial de impacto eco-

nômico em curto espaço de tempo, 

e análise de crescimento estimado 

baseado em indicadores.

Como resultado, o desafio busca 

contribuir para acelerar o portfólio 

das empresas participantes, aden-

sar as cadeias produtivas, aumentar 

faturamento e condições de susten-

tabilidade, incorporar novos produ-

tos e soluções para as empresas da 

região, bem como gerar empregos e 

renda. Mais informações pelo: 

premioedesafio.oesteemdesenvolvimen-

to.com.br.

DESAFIO VAI BENEFICIAR 
PEQUENAS EMPRESAS

INOVA OESTE 2020
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RECEITAS COM COOPAVEL

FRANGO COM MOLHO
CREMOSO DE CHAMPIGNON

COSTELINHA DE PORCO 
ASSADA COM MAÇÃ

RECEITAS

INGREDIENTES 
(4 porções)
• 2 peitos de frango 

Coopavel grandes e 

sem ossos

• 1 colher (de sopa) de 

manteiga (rasa)

• 1/2 colher (de sopa) 

de óleo

• Sal e Pimenta do reino 

moída na hora

• 1 cebola média bem 

picadinha

• 2 dentes de alho 

pequenos e espremidos

• 100 g de champignon 

em conserva, escorrido e 

cortado em fatias

• 1 caixa de creme de leite 

(de 200 g)

INGREDIENTES 
• 1 costelinha de porco 

Coopavel de mais ou 

menos 1 kg

• Suco de 1 limão

• 4 dentes de alho 

amassados

• Sal a gosto

• 1 cebola

• 2 maçãs

MODO DE PREPARO
Coloque a costelinha em um recipiente e tempere com 

o limão, o sal e o alho amassado. Tampe e deixe na ge-

ladeira de um dia para o outro. No dia seguinte colo-

que em uma assadeira untada com um pouco de óleo 

(não precisa ser assadeira de vidro). Cubra com papel 

alumínio e leve ao forno médio preaquecido (uns 180 

graus). Deixe assando por 30 minutos. Retire o papel 

alumínio, acrescente a cebola cortada em pedaços 

grandes e a maçã cortada em rodelas. Aumente o for-

no para 200 graus e deixe dourar. Deixe mais uns 15 

minutos, virando a costelinha e as maçãs na metade 

do tempo.

Dica:

Pode substituir a maçã por batata, mas se eu fosse 

você experimentaria com maçã, fica perfeito.

MODO DE PREPARO
Corte cada peito de frango ao meio no sentido do com-

primento. Coloque a manteiga e o óleo em uma frigi-

deira e deixe esquentar bem. Coloque dois pedaços 

de frango e deixe fritar. Assim que ficar dourado, vire 

polvilhe sal e pimenta do reino moída e deixe fritar do 

outro lado, depois polvilhe sal e pimenta do outro lado 

também. Faça isso com todos os pedaços. Retire da fri-

gideira e reserve.

Na frigideira, coloque a cebola picadinha e o alho espre-

mido, deixe fritar bem, Acrescente o champignon fatia-

do e o creme de leite e misture bem. Deixe aquecer, mas 

não ferver para não talhar.

Conveniência
é ter diversos
benefícios
no mesmo
fungicida.

CONTROLE DE FERRUGEM ASIÁTICA,
MANCHA ALVO E OÍDIO

MELHOR DISTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA

APLICAÇÃO MAIS OTIMIZADA
E NÃO ENTOPE O BICO DE PULVERIZAÇÃO

FERRAMENTA ESSENCIAL PARA
O MANEJO DE RESISTÊNCIA DOS FUNGOS

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente 
as doses recomendadas. Descarte corretamente 
as embalagens e os restos de produtos. Incluir 
outros métodos de controle do programa do 
Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando 
disponíveis e apropriados. Restrição temporária 
no Estado do Paraná na cultura da Soja para 
o alvo  Microsphaera diffusa. Registro MAPA: 
Aumenax® nº 07720.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

AUMENAX® CONTROLA

AS PRINCIPAIS DOENÇAS DA SOJA

E CONTRIBUI PARA O MÁXIMO

POTENCIAL PRODUTIVO DO CULTIVO

COM BENEFÍCIOS QUE COMBINAM 

PRATICIDADE E EFICIÊNCIA.
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