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UMA REVOLUÇÃO NA
FORMA DE ATENDER

É cada vez maior o número de cooperados que se integram às facilidades do Aplicativo 
Produtor Coopavel. Lançado há semanas, ele é considerado uma revolução na forma de a 

cooperativa atender aos seus associados. Por meio desse recurso, produtores rurais têm na 
palma da mão informações sobre mercado e de sua situação junto à cooperativa

UM PALCO AMPLO
PARA O MELHOR DAS
CULTURAS DE INVERNO

COOPAVEL PRATICA OS
PRINCÍPIOS QUE REGEM
O TERMO SOLIDARIEDADE

SALAZAR: COOPERATIVISMO
MOLDOU A FACE AGRÍCOLA
DO OESTE DO PARANÁ

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.
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PRODUTOS:

CONSULTE SEMPRE UM 
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO 
AGRONÔMICO.

Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na 
bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos 
de proteção individual. Nunca permita a 
utilização do produto por menores de idade.

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as doses recomendadas. 
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos. Incluir 
outros métodos de controle do programa do Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) quando disponíveis e apropriados. Restrições temporárias no 
Estado do Paraná para Opera® Ultra para o alvo Puccinia graminisf. sp. 
Triticie e Standak® Top para o alvo Pythium spp. Registros MAPA: 
Opera® Ultra nº 9310, Ativum® nº 11216, Abacus® HC nº 9210, 
Brio® nº 09009 e Versatilis® nº 01188593.

BASF na Agricultura. 
Juntos pelo seu Legado.

Soluções fungicidas BASF
para Trigo. Mais produtividade
e qualidade na sua lavoura.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions

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

Abacus® HC Ativum® Opera® Ultra Brio® Versatilis®

FUNGICIDAS

Um dos grandes desa�os de qualquer produtor de trigo é o manejo de doenças.

A�nal, a ferrugem-da-folha, a mancha-marrom a giberela e o oídio podem ser responsáveis 

por grandes prejuízos na saúde da cultura e na produtividade. A BASF tem um portfólio 

completo de fungicidas de alta performance, com produtos desenvolvidos para ajudar você 

a manter seu cultivo muito mais protegido e atingir excelentes resultados a cada safra. 

AF_65.150.1641.3582_BASF Trigo An.Solucoes Fungicidas_21x27,5.pdf   1   22/06/20   12:09

SOLUÇÕES FMC PARA UM MANEJO
MAIS EFICAZ DE PERCEVEJOS.

Controle imediato, resultado  que você vê na hora.

Alta eficácia no controle de percevejos
adultos, evitando a proliferação da praga.

Ação redobrada, controlando os percevejos 
por caminhamento e contato.

Maior proteção com controle em todo o ciclo 
da praga (ovos, ninfas e adultos).

Alta performance e residualidade,   
contribuindo para um manejo eficiente.

Controle de percevejos e outros
insetos, otimizando o manejo de pragas.

Com o Domínio Percevejo, 

você tem a flexibilidade de 

usar o inseticida certo  na 

hora certa. Um programa de 

manejo para quem busca 

alta performance  no controle 

de percevejos, podendo 

escolher a ferramenta mais 

adequada para cada fase da 

cultura e da praga.

www.fmcagricola.com.br/ 
dominiopercevejo

FMC SOJA

ATENÇÃO
CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as 
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Siga as recomendações de controle e restrições estaduais 
para os alvos descritos na bula de cada produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca 
permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente 
as embalagens e os restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

Copyright. Junho FMC 2020. Todos os direitos reservados.

FC_0052_20J_ANUNCIO_DOMINIO_PERCEVEJO_21x27,5cm_AF.indd   1FC_0052_20J_ANUNCIO_DOMINIO_PERCEVEJO_21x27,5cm_AF.indd   1 25/06/20   18:1225/06/20   18:12
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EXPEDIENTE DESTAQUES

DIA C

SOLIDARIEDADE

APLICATIVO COOPAVEL

SHOW RURAL COOPAVEL

HISTÓRIA

Duas toneladas em doações de 
solidariedade

Alimentos a quatro entidades 
admiráveis

Atendimento inovador que 
cabe na palma da mão

Um palco para as culturas de inverno

Cooperativismo moldou a face 
agrícola do Oeste

PG. 24

PG. 26

PG. 22

PG. 18

PG. 10

1. O segredo da vida cristã é o amor. Só o

amor preenche as lacunas causadas pelo

mal.

2. Que a Igreja seja sempre um lugar de

misericórdia e de esperança, onde todos

sejam bem-vindos, amados e perdoados.

3. Devemos restaurar a esperança dos jo-

vens, ajudar aos velhos, estar abertos ao

futuro, espalhar o amor.

4. Que tipo de amor que não sente a neces-

sidade de falar do amado, de apontá-lo, de

fazer com que todos o conheçam?

5. Isso é, o verdadeiro amor é concreto,

está nas obras, é um amor constante. Não

é um simples entusiasmo. Também, tan-

tas vezes é um amor doloroso: pensemos

no amor de Jesus levando a cruz.

6. A nossa vida está verdadeiramente ani-

mada por Deus? Quantas coisas antepo-

nho a Deus, em cada dia?

7. Para um cristão, a vida não é resultado

de puro acaso, mas fruto de uma chamada 

e de um amor pessoal.

8. Queridos jovens, não nos contentemos

com uma vida medíocre. Surpreendam-se 

do que é verdadeiro e belo, que não é nada

mais que Deus!

9. Seria maravilhoso, no mês de julho, re-

zar juntos em família o Terço. A oração

faz com que a vida familiar se torne ainda

mais sólida

10. Queridos jovens, não tenhais medo de

tomar decisões decisivas na vida. Tenham 

fé, o Senhor não os irá abandonar.

11. A inconsistência pelos pastores e fiéis

entre o que dizem e o que fazem, entre pa-

lavra e modo de vida, está a minar a credi-

bilidade da Igreja.

12. Queridos jovens, Cristo lhes pede para

estar totalmente acordados e alerta para

ver as coisas na vida que realmente im-

portam.

13. Deus usa de tanta misericórdia co-

nosco. Aprendamos também nós a usar

de misericórdia com os outros, espe-

cialmente aqueles que sofrem.

14. Se nos comportarmos como filhos

de Deus, sentindo-¬nos amados por Ele, 

a nossa vida será nova, cheia de sereni-

dade e de alegria

15. Um dom precioso que o Espírito San-

to traz aos nossos corações é a profunda 

confiança no amor e na misericórdia de

Deus.

POR PAPA 
FRANCISCO 

15 FRASES PARA REFLETIR

MENSAGEM DO PAPA



REVISTA COOPAVEL 76

Uma cooperativa inspiradora 

e fiel à sua origem. Desde a funda-

ção em 1970, a Coopavel não inves-

tiu em outros estados. Neste ano 

de 2020 ela completa 50 anos ven-

cendo desafios e consolidando uma 

trajetória de superação. A Coopavel 

sempre compartilhou tecnologia e 

atendimento de qualidade aos coo-

perados.

O maior exemplo de persistência 

e de trabalho para a transferência 

de conhecimento aos produtores 

rurais é o Show Rural. Em seus mais 

de 30 anos dedicados ao agronegó-

cio, o evento reflete toda a realidade 

e a pujança da Coopavel. Em 2020, 

outra revolução na forma de aten-

der e de acesso fácil é disponibiliza-

da aos associados. 

O uso de um aplicativo com diver-

sas finalidades, mas principalmen-

te pelo qual pode-se obter informa-

ções sobre todas as movimentações 

financeiras e econômicas junto à 

cooperativa. É uma revolução no 

atendimento da cooperativa, carac-

terizando-se como um novo pata-

mar que conecta o produtor rural.

A Coopavel tem 40 anos de tra-

dição na produção de fertilizantes 

e passa a contar com uma nova fá-

brica e um novo negócio na área de 

fertilizantes foliares. A marca Nu-

triagro reúne a tradição da Coopa-

vel para a produção de uma linha de 

fertilizantes com uso de alta tecno-

logia.

A realidade do agronegócio dos 

anos de 1970 era muito diferente 

da atual. A Coopavel proporcionou 

grandes avanços aos cooperados, 

influenciando na adoção de técni-

cas e de posturas com impactos po-

sitivos desde a propriedade rural 

até a mesa de consumidores de mais 

de 40 países para os quais a coope-

rativa exporta e mantém parcerias 

sólidas.

No início de 1970 eram 42 pro-

dutores rurais e hoje somos 5,8 mil 

cooperados e 6 mil colaboradores 

em 32 unidades de 21 municípios do 

Oeste e do Sudoeste do Paraná. Ao 

lado da sociedade paranaense e do 

agronegócio, unindo trabalho e vi-

são de futuro, e marcando posições 

firmes e marcantes em defesa de to-

dos os produtores rurais, a Coopa-

vel liderou a não renovação dos con-

tratos de concessão dos pedágios no 

Estado. E lidera também a não reno-

vação automática da concessão das 

ferrovias, e sim uma nova licitação 

e com mais empresas participantes.

Tudo isso é para a proteção do 

agronegócio. Não são posições polí-

tico-partidárias ou pessoais, são po-

sições de defesa contra os absurdos 

de preços e a exploração dos produ-

tores rurais. Não basta participar, 

tem que exercer liderança com cora-

gem e transparência, sem interesse 

pessoal. O Brasil vive a democracia 

e a liberdade, por isso a vigilância 

e a posição da sociedade em defesa 

dos interesses coletivos.

Não será a evolução da pandemia 

do coronavírus ou a concentração 

do mercado em grupos econômi-

cos ou outros fenômenos do século 

21, com impacto da tecnologia e do 

capital em ambiente empresarial, 

que vão desarticular a base da Coo-

pavel. O coronavírus e outros fenô-

menos do século 21, com impactos 

tecnológicos e econômicos, servem 

de estímulo para a Coopavel no en-

frentamento e fortalecimento dos 

pequenos, médios e grandes produ-

tores rurais.

O crescimento da Coopavel não 

está só na revolução da tecnologia, 

mas também na economia. Os nú-

meros do primeiro semestre de 2020 

têm a marca da persistência e da 

superação, atingindo o maior fatu-

ramento da história com R$ 1,64 bi-

lhão e com o maior resultado econô-

mico, de R$ 60 milhões, comparados 

com o primeiro semestre de 2019.

Os números, os resultados eco-

nômicos e o uso intensivo da tec-

nologia, e o lançamento de novos 

produtos projetam crescimento de 

15% a 20% no exercício de 2020. Esse 

é o maior crescimento da história 

da Coopavel em um único semes-

tre, reforçando o trabalho sério de 

todos os cooperados e a dedicação 

de todos os colaboradores. E tudo 

isso em um momento no qual a eco-

nomia mundial está em enorme di-

ficuldade com queda de 5% do PIB, 

inclusive a do Brasil.

Na década de 1970 deu-se início a 

um novo caminho com o surgimento 

da Coopavel. Hoje, 50 anos depois, 

muitas coisas mudaram mas perma-

nece a essência do cooperativismo, 

que tem como características mu-

dar para melhor histórias de pesso-

as e de suas comunidades. E é isso o 

que a Coopavel tem feito em cidades 

do Oeste e mais recentemente do 

Sudoeste do Paraná, que ganharam 

relevância pelo impacto do uso da 

tecnologia e da visão estratégica da 

Coopavel nas propriedades rurais e 

na sociedade regional.

COOPAVEL DA TECNOLOGIA 
E DA DEFESA DA SOCIEDADE

PALAVRA DO PRESIDENTE

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel
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CONHECIMENTO

Um desafio em particular ron-

dava a Coopavel na década de 1990: 

como levar conhecimento de quali-

dade a cooperados e a colaborado-

res e fazer disso um instrumento de 

avanços na cooperativa e nas pro-

priedades rurais? A resposta viria 

a partir de julho de 2000 e aos pou-

cos a tão almejada transformação 

promoveria mudanças intensas no 

cotidiano de todos que, de uma for-

ma ou outra, tinham relações com a 

Coopavel.

A Universidade Coopavel foi ar-

quitetada para observar e praticar 

os preceitos do quinto princípio 

do cooperativismo, ligado à infor-

mação, formação e educação. Em 

parceria com o Sescoop (Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Co-

operativismo) e o Senar (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural), 

a Unicoop passou a ofertar um le-

que amplo e diversificado de pos-

sibilidades de aperfeiçoamentos. 

“Todos os interessados em aprimo-

rar as suas habilidades encontram 

ali um grande parceiro”, informa o 

presidente Dilvo Grolli. Os resulta-

dos logo começariam a aparecer e 

de tão bons levaram Dilvo a citar a 

Unicoop como uma das principais 

indústrias da cooperativa.

Com foco no conhecimento, a 

Universidade conduziu a Coopavel 

a um novo patamar de sofistica-

ção. Até o início dos anos 2000 uns 

poucos profissionais tinham curso 

superior completo e hoje, 20 anos 

depois, praticamente todos que 

ocupam cargos de chefia são gra-

duados. “Com a Unicoop, todos se 

sentem motivados a aprender e a 

seguir agregando habilidades à sua 

formação”, segundo Dilvo.

ÁREAS

Embora com inúmeras opções, 

alguns dos cursos disponibilizados 

pela Unicoop em seus 20 anos de 

atividades estão entre os campeões 

de procura e aceitação. Entre eles os 

de atividades relacionadas a melho-

rias práticas na propriedade rural, 

informática, matemática financei-

ra, relações humanas, de proteção 

ambiental e mata ciliar, cursos ope-

racionais e também de normas de 

prevenção e de segurança no local 

de trabalho. 

Nenhum novo colaborador da 

área industrial, e isso ocorre há 

anos, começa sua jornada profissio-

nal na empresa sem antes participar 

de um treinamento de integração. A 

função dele é informar sobre o que é a 

Coopavel e o movimento cooperativis-

ta, direitos e deveres e também sobre o 

que se espera do colaborador durante o 

expediente, diz a colaboradora da Uni-

coop Rosinei Roscosz Rezende. 

Por quatro anos, uma unidade 

móvel chegou a ser empregada para 

ampliar o alcance dos cursos e capa-

citações. Transformado em uma es-

cola sobre rodas, o ônibus percorria 

a área de abrangência da cooperativa 

para disseminar conteúdos. Com a 

sucessão de tecnologias e compacta-

ção de dispositivos de fácil portabili-

dade, a unidade acabou desativada.

PÓS-GRADUAÇÃO

A versatilidade é uma das carac-

terísticas do sucesso da Unicoop. O 

portfólio apresenta de treinamentos 

de curta duração a pós-graduações 

de alta performance. Um exercício 

simples permite compreender me-

lhor o papel da Universidade no co-

tidiano da Coopavel, uma das maio-

res cooperativas agroindustriais do 

Paraná. Em média são oferecidos 15 

cursos por mês, alcançando 180 por 

ano ou 3,6 mil em 20 anos. Conside-

rando 15 matriculados por treina-

mento, então são 2,7 mil por ano e 54 

mil já certificados ou diplomados em 

duas décadas de atividades.

REINVENÇÃO

A Unicoop experimenta um pe-

ríodo particularmente novo nesta 

metade de 2020. Ela precisa prati-

car o que de forma tão competente 

UNICOOP CHEGA AOS SEUS 20 ANOS 
COM O DESAFIO DE SE REINVENTAR

estimulou e possibilitou ao longo de sua 

existência. A pandemia do coronavírus e 

seus efeitos anteciparam mudanças irre-

versíveis e aqueles que ignorarem os si-

nais da mudança necessária ficarão pelo 

caminho. “A hora é de refletir e de encon-

trar direcionamentos que a mantenham 

atual, atraente e relevante”, segundo Dilvo 

Grolli.

Com a adoção de medidas de isola-

mento e restrições de convívio social, 

novas tecnologias assumem funções em 

empresas, instituições e na vida das pes-

soas. Do dia para a noite, escolas públicas 

e privadas passaram a empregar ambien-

tes virtuais como salas de aula. E os cur-

sos on-line estão mais presentes e fortes 

do que nunca. A Unicoop, que tão brilhan-

temente venceu seus primeiros 20 anos, 

precisará encontrar soluções para seguir 

com sua missão de disseminar saberes. O 

trunfo dela está em um conceito simples 

e definitivo: o conhecimento é e sempre 

será uma busca permanente para o ho-

mem.

A MELHOR DO BRASIL

A Coopavel foi eleita em 2018 a melhor 

cooperativa do Brasil nos fundamentos do 

quinto princípio do cooperativismo. Única 

representante do Paraná na classificação 

nacional da MundoCoop, uma das publi-

cações especializadas mais respeitadas no 

meio, a Coopavel venceu pela qualidade dos 

serviços e resultados alcançados pela Unico-

op.

ÁGUA VIVA

Em 2004, a Unicoop mostrou que po-

deria ir além de sua missão de capacitação 

para o trabalho e para aprimorar relações. 

Ela lançou um projeto de alcance socioam-

biental que acabou multiplicado e copiado 

em várias regiões.

O Água Viva estimula o envolvimento 

do agricultor, vizinhos e técnicos na recupe-

ração de minas d´água. Em 16 anos, mais de 

dez mil fontes foram protegidas, represen-

tando mais de 250 milhões de litros d´água 

preservados.

Com água boa na propriedade, a famí-

lia rural alcançou mais qualidade de vida e 

também mais saúde, porque água tratada 

contribui para eliminar riscos que podem 

deixar as pessoas doentes. 

Mais de 150 municípios brasileiros e de 

outros países latinos se utilizam do método 

do Água Viva, que detecta, recupera e prote-

ge fontes de água com baixo custo. “A água 

é a base da vida e tudo o que puder ser feito 

para protegê-la e valorizá-la precisa de apoio 

e engajamento”, diz o presidente Dilvo Grolli.

A Unicoop foi criada em julho de 2000 e funciona 
em estrutura no parque industrial da cooperativa

3,6 mil cursos, 
treinamentos 
e palestras realizados 
em 20 anos

54 mil pessoas já 
foram capacitadas 
pela instituição
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HISTÓRIA

O filho de imigrantes portugueses bem 

que tentou indagar a voz do destino por 

algumas vezes. Como todo jovenzinho car-

regado de curiosidade pensava em como 

seria e o que lhe traria o futuro. Sem res-

postas ou qualquer pista que satisfizesse a 

sua busca, ele fez o que lhe parecia o mais 

correto e coerente, baixar a cabeça e viver 

um dia de cada vez. Assim fez Salazar Bar-

reiros, nascido em junho de 1939 na região 

conhecida por Macucos, em Getulina, no 

interior do estado de São Paulo.

O filho de agricultores foi para o semi-

nário bem cedo. Mas em vez da religiosa, a 

vocação para ensinar falou mais alto e ele 

virou professor de respeito e prestígio em 

Lins, também no interior paulista. Em 1957, 

Salazar mudou-se para o interior do Para-

ná. Em Mandaguaçu, mesmo lecionando, 

encontrou tempo para se graduar em Di-

reito. Lá conheceria e se casaria com Ida-

lina, com quem teve três filhos. Anos mais 

tarde, a família mudou-se para Cascavel, a 

promissora cidade do Oeste do Paraná.

O advogado, voltando às suas raízes, 

comprou terras e se aproximou da Coopa-

vel na época em que o presidente era Rober-

to Wypych. “Percebi coisas muito interes-

santes naquele movimento que, por razões 

muito claras, cresce em praticamente todo 

o mundo”. Os pilares do cooperativismo 

são nobres e sólidos, principalmente o que 

faz do cooperado dono do empreendimen-

to. Ao participar desse sistema, o agricul-

tor pode opinar e contribuir para condu-

zir o negócio pelo caminho mais saudável 

possível. E há ainda o grande diferencial do 

compartilhamento das sobras.

FEZ A DIFERENÇA

A realidade da metade dos anos de 

1970 era muito diferente da atual em Cas-

cavel e no Oeste do Paraná. A região, lem-

bra Salazar Barreiros, estava descobrindo 

a agricultura de grande escala e tudo o 

que ela poderia representar. A chegada da 

Coopavel e das cooperativas fez enorme 

diferença. Elas aproximaram o melhor 

dos novos conhecimentos e das pesquisas 

do agricultor, que então passou a cuidar 

melhor do solo, a investir em sementes e 

tratos culturais mais apurados. Assim, as 

produtividades cresceram a níveis impres-

sionantes. 

As cooperativas aceleraram o proces-

so de profissionalização dos agricultores, 

tornando o Oeste do Paraná em tempo ab-

solutamente curto em um dos emergentes 

celeiros do País. “A Coopavel e as outras 

que se estabeleceram na região trouxe-

ram respostas e condições melhores, en-

tre outras coisas, de comercialização e 

armazenagem. E isso possibilitou saltos 

fabulosos aos nossos agricultores e coo-

perados. O cooperativismo moldou a face 

agrícola do Oeste”, segundo Salazar.

Os bons resultados da agricultura 

influenciaram positivamente em toda a 

região. As comunidades com matrizes e 

filiais de cooperativas passaram a expe-

rimentar um tempo de grande prosperi-

dade, e isso segue até hoje. “O Oeste é um 

bom exemplo do alcance e das transfor-

mações que o cooperativismo é capaz de 

promover, por isso tenho grande otimis-

mo quanto ao futuro dessa modalidade de 

parceria”. Salazar considera que o coope-

rativismo, que no mundo tem dois séculos 

e pouco mais de 50 anos na região, permi-

tirá avanços ainda mais contundentes à 

agropecuária e aos seus filiados.

Salazar assumiu a presidência da Co-

opavel na década de 1980 e teve um papel 

determinante para tirar a cooperativa de 

uma crise séria. Ao lado do vice Ibrahim 

Faiad e do então secretário Dilvo Grolli, 

eles formaram um núcleo que adotou 

inúmeras ações estratégicas que condu-

ziram não apenas à recuperação, mas à 

pavimentação de um caminho que faria 

da Coopavel uma das maiores e mais res-

peitadas cooperativas do Paraná. “Era um 

grande time e, ao lado de outros colabora-

dores e sócios, fizemos um trabalho que 

culminou no fortalecimento e no engran-

decimento da Coopavel”.

Mais tarde, Salazar aceitou o convi-

te de se dedicar à vida pública, e acabou 

eleito prefeito. Hoje longe da advocacia e 

dedicado à atividade primária, o ex-presi-

dente destaca outra decisiva colaboração 

da cooperativa à região e ao Paraná: “O 

Show Rural Coopavel é a demonstração 

mais clara da força, do trabalho e da de-

dicação de todos que fazem a nossa coo-

perativa acontecer. Esse evento, que aju-

dou a elevar e muito as produtividades de 

milho e soja, coloca o agropecuarista em 

contato com a melhor informação dispo-

nível no mundo e que é capaz, desde que 

bem aplicada, de fazer com que se produ-

za mais, melhor e com menos custos. Isso 

ajuda a explicar o sucesso indiscutível do 

cooperativismo”.

COOPERATIVISMO MOLDOU 
A FACE AGRÍCOLA DO OESTE

Atualmente, o advogado e ex-prefeito se dedica 
integralmente à agricultura e pecuária

Salazar foi presidente da Coopavel 
no período de 1985 a 1989

Nessa foto, Salazar (segundo a partir da esquerda) ao lado de 
líderes e cooperados, entre eles Ibrahim Faiad e Dilvo Grolli
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NUTRIAGRO

A NOVA INDÚSTRIA DE 
FERTILIZANTES DA COOPAVEL

A Coopavel Cooperativa Agroin-

dustrial, com sede em Cascavel, no 

Oeste do Paraná, empenha 40 anos de 

tradição na produção de fertilizantes 

em um novo negócio. É na área de fer-

tilizantes foliares, com produção ini-

ciada em fevereiro.

A marca Nutriagro reúne o me-

lhor da tradição da Coopavel, que em 

dezembro chega aos seus 50 anos de 

fundação. Para produzir a nova linha 

de produtos, a cooperativa criou uma 

nova unidade industrial. “Há muito 

tempo analisamos as possibilidades 

desse negócio e há um ano trabalha-

mos na estruturação dele”, conforme 

Dilvo Grolli.

“Nossa finalidade é fazer desses 

fertilizantes foliares aliados de pro-

dutividades ainda mais altas e ren-

táveis”, destaca o agrônomo Rogério 

Rizzardi, gerente da área de Fertili-

zantes da Cooperativa. Para fazer o 

negócio acontecer, a Coopavel inves-

tiu R$ 12 milhões. “Esse é um inves-

timento estratégico que observa os 

movimentos e a demanda do merca-

do e os produtos da nutrição foliar 

carregam a força de uma cooperativa 

referência na produção e comerciali-

zação de produtos sustentáveis”, con-

forme Rizzardi.

VALOR NUTRICIONAL

O fertilizante foliar é destinado à 

nutrição de micro e macroelementos 

a partir da folha da planta. O portfólio 

disponibiliza produtos para as cultu-

ras de milho, soja, feijão, citrus, cana e 

também um mix para aplicações em 

cada período determinante no desen-

volvimento dessas culturas.

A nova indústria da Coopavel é 

sofisticada e conta, entre outros re-

cursos, com laboratório próprio para 

garantir a qualidade final de tudo o 

que a Nutriagro oferece ao mercado. 

O potencial de fabricação é de quatro 

milhões de litros por ano, podendo 

chegar a seis milhões.

É o valor do investimento na nova fábrica

Por ano é a capacidade de 
produção da unidade

De tradição na área da produção 
de fertilizantes

A COOPAVEL

Constituída por 42 produtores rurais em 

1970, a Coopavel Cooperativa Agroindustrial 

tem 5,8 mil cooperados e seis mil colaborado-

res. Ela conta com 32 unidades espalhadas por 

21 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do 

Paraná. Mesmo em um ano de grandes desa-

fios, a Coopavel projeta crescimento de fatu-

ramento de 15% em 2020, fechando o exercício 

com R$ 3,1 bilhões.
A capacidade inicial de produção 
é de quatro milhões de litros

A qualidade das matérias-primas e dos 
cuidados em todas as etapas serão diferenciais 
importantes

Objetivo inicial é atender cooperados 
e produtores de regiões do Paraná

A nova fábrica opera na área industrial da Coopavel, na BR-277 saída para Curitiba

“Há muito tempo 
analisamos as pos-
sibilidades desse 
negócio e há um ano 
trabalhamos na es-
truturação dele”

“Esse é um investi-
mento estratégico 
que observa os mo-
vimentos e a deman-
da do mercado e os 
produtos da nutrição 
foliar carregam a 
força de uma coope-
rativa referência na 
produção e comer-
cialização de produ-
tos sustentáveis”

Dilvo Grolli 
Presidente da Coopavel

Rogério Rizzardi
Gerente da Área de 
Fertilizantes da Coopavel

R$ 12 milhões

6 milhões de litros

40 anos
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BIODIGESTOR

BOM PARA O BOLSO 
E AO MEIO AMBIENTE

Uma parceria com a Cibiogás e 

com um investidor de São Paulo aten-

deu a duas demandas há muito al-

mejadas por Dirce Arenhart Zanatta. 

Dirce é integrada da área de suínos da 

Coopavel e encontrou no sistema de 

biodigestores um meio de melhorar 

a renda de sua propriedade e, prin-

cipalmente, de minimizar impactos 

ambientais com dejetos animais.

Integrada há quatro anos, Dirce 

tem propriedade na região de Gra-

madinho, interior de Cascavel, onde 

gere estrutura de pocilgas com 4,1 

mil suínos em terminação. Há muito 

a criadora busca meios para tornar 

os dejetos em fonte de recursos. En-

tão surgiu a oportunidade de parceria 

com a Cibiogás, instituição ligada à 

área de energias renováveis instalada 

no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz 

do Iguaçu. 

A produtora não precisou investir 

um único centavo em estrutura e re-

ceberá 10% dos resultados da trans-

formação dos dejetos em biogás, que 

então, por meio de um transformador, 

vai virar energia elétrica. A eletrici-

dade será comercializada para tercei-

ros. Dirce entra com a área onde o bio-

digestor foi montado para processar a 

biomassa. 

O aspecto mais interessante da 

conjugação de forças e interesses está, 

pelo menos para a criadora integrada 

à Coopavel, no resultado final obtido 

com a transformação dos dejetos den-

tro do biodigestor. O resultado é bio-

fertilizante, que Dirce utilizará para 

melhorar a qualidade do feno que ela 

comercializa a criadores de gado de 

leite. Parte do material será utilizada 

na lavoura.

O que é Biogás?

Para entender melhor o que é o 

biogás, é necessário contextualizá-lo. 

Com o encarecimento da energia elé-

trica no Brasil e devido a necessidade 

de diversificação na matriz energéti-

ca, a implantação de fontes alternati-

vas de energia tem sido cada vez mais 

estimulada. Isso porque, uma das for-

mas de geração de energia a partir do 

biogás é por meio do aproveitamento 

de dejetos que resultam da criação de 

animais ou outros substratos produ-

zidos na área urbana ou rural. Além 

de contribuir com a redução de um 

passivo ambiental, o uso do biogás di-

minui custos com energia.

Como fazer biogás?

O biogás é um tipo de biocombus-

tível produzido a partir da decom-

posição de materiais orgânicos (de 

origem vegetal ou animal), que são 

decompostos, produzindo uma mis-

tura de gases, cuja maior parte é com-

posta de metano. Por sua vez, o meta-

no é um gás combustível, que pode ser 

aproveitado para geração de energia 

térmica, elétrica e como combustível 

veicular. Uma vez que a decomposição 

da matéria orgânica precisa ocorrer 

em ambientes sem oxigênio, o proces-

so de formação do biogás é também 

conhecido por “digestão anaeróbica”. 

Essa digestão pode ser feita por meio 

de microrganismos. Fezes de animais, 

restos de comida e lodo de esgoto são 

alguns exemplos. A principal razão 

para o aumento do uso do biogás é a 

capacidade de tornar o que antes era 

um passivo ambiental em ativo ener-

gético. Para que o biogás seja produ-

zido, é necessária a instalação de um 

biodigestor. Esses equipamentos pro-

piciam, basicamente, um ambiente 

anaeróbio adequado que possibilita a 

decomposição dos resíduos orgânicos 

sem a presença de oxigênio. Em razão 

da grande quantidade de matéria or-

gânica gerada no campo, os biodiges-

tores têm sido cada vez mais adota-

dos para reduzir custos e melhorar a 

gestão ambiental.

Por que o biogás é cada 
vez mais usado no campo?

Há várias razões para o cresci-

mento do uso da energia do biogás no 

campo. Entre elas estão a necessidade 

da destinação adequada dos resídu-

os, a possibilidade de reduzir custos 

com energia e fertilizantes, e a des-

centralização na geração de energia. 

Propriedade fica na localidade de 
Gramadinho, interior de Cascavel

A técnica dos biodigestores está presente, devido 
à sua eficiência, em várias regiões do Brasil

Biodigestor transforma dejetos em biogás e então, 
por meio de transformador, em energia elétrica
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Com o crescimento da produção, e a 

importância do agronegócio no País, 

também aumentam as gerações de re-

síduos (biomassa dos restos de cultu-

ra ou efluentes dos abatedouros, por 

exemplo). E a maior parte do resíduo 

gerado no campo não é destinado ade-

quadamente, tornando-se um passivo 

ambiental. Dessa forma, para manter 

a competitividade no mercado, a em-

presa ou o produtor rural precisa ge-

renciar esses resíduos para que eles 

não se tornem problemas ambientais.

Quais as vantagens 
da instalação de 
biodigestores?

Em algumas atividades agropecu-

árias, os dejetos animais são um enor-

me problema ambiental. É o caso da 

suinocultura. Isso equivale a 2,6 mil 

carretas de três eixos cheias de deje-

tos que precisam ser tratados. Mas, 

com a instalação de digestores para 

produção do biogás, o que era um pas-

sivo ambiental torna-se um valioso 

ativo econômico. Alguns produtores 

preocupam-se com o valor do inves-

timento necessário para instalar um 

biodigestor. Porém, é importante en-

fatizar que cada projeto é específico 

para cada propriedade. Portanto, os 

custos de implantação podem variar 

bastante. No entanto, mesmo que o 

valor inicial seja alto, o rápido retor-

no de investimento compensa o esfor-

ço. Isso se deve ao fato de que a ins-

talação do biodigestor pode indicar 

uma redução considerável no custo 

com energia. Dependendo da biomas-

sa, esse custo pode até “zerar”, so-

brando apenas taxas fixas de estrutu-

ra da concessionária. E essa redução 

no custo pode impactar significativa-

mente os custos de produção. (Fonte: 

Cibiogás)(Fonte: Cibiogás)

BIODIGESTOR
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Dirce vai melhorar renda e resolver problema ambiental

Propriedade da cooperada Dirce tem 4,1 mil suínos
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SHOW RURAL COOPAVEL

UM PALCO PARA AS 
CULTURAS DE INVERNO

Um vídeo com a participação do pre-

sidente Dilvo Grolli, do coordenador Ro-

gério Rizzardi e de toda equipe de apoio 

e produção abriu oficialmente, nos últi-

mos dias de junho, as atividades do Show 

Rural Coopavel Edição de Inverno. Em 

formato único e inovador, o projeto é o 

primeiro voltado à disseminação de co-

nhecimentos técnicos para o campo se 

utilizando para isso inteiramente de pla-

taformas virtuais.

Nesse episódio, Dilvo, Rogério e equi-

pe detalharam o que é o Show Rural Edi-

ção de Inverno, como ele foi arquitetado, 

amadurecido e também de suas etapas 

de produção. “Há muito queríamos abrir 

espaço para apresentar com mais ampli-

tude e detalhes as culturas de inverno e 

agora surgiu a oportunidade de materiali-

zar essa ideia”, afirma Dilvo Grolli, um dos 

idealizadores do Show Rural Coopavel 

que há 32 anos acontece de forma presen-

cial sempre no início do mês de fevereiro.

O Show Rural Coopavel Edição de In-

verno será palco principalmente para a 

cultura do trigo, que tem enorme poten-

cial de crescimento no País. O Brasil pro-

duz menos da metade do que consome e 

com as novas tecnologias disponíveis a 

cultura se mostra produtiva e rentável. 

Dilvo informa que além da triticultura 

e de todas as suas fases, envolvendo de 

mercado às etapas de cultivo, o evento 

mostrará em detalhes outras opções de 

inverno como triticale, aveia, adubação 

verde e até fruticultura. 

Há um potencial enorme de crescimen-

to, de acordo com o presidente da Coopavel, 

a essas atividades e o Show Rural Coopavel 

Edição de Inverno mostrará isso. Novos epi-

sódios serão apresentados regularmente, 

com duração aproximada de dez minutos 

cada. O primeiro deles aprofunda questões 

ligadas ao mercado e conta com a participa-

ção de especialistas no setor. 

O coordenador Rogério Rizzardi, que é 

agrônomo, observa que, além de mostrar 

em detalhes todas as fases de desenvolvi-

mento dessas culturas, o Show Rural de 

Inverno abrirá espaço para a participação 

de grandes pesquisadores e conhecedores 

de cada uma dessas opções de cultivo. Eles 

informarão sobre tratos culturais e quanto 

à tomada de decisões capazes de melhorar 

resultados. A exemplo da primeira edição do 

Show Rural Coopavel, em 1989, a primeira 

desse novo evento também conta com a par-

ticipação de 15 empresas.

VERSÁTIL

A versatilidade é uma das característi-

cas do Show Rural Coopavel Edição de In-

verno. Ao mesmo tempo em que mostra a 

importância, o potencial e tudo o que se refe-

re a culturas de inverno, ele vai manter cada 

episódio sempre disponível aos agricultores, 

técnicos e outros interessados. “Devido às 

plataformas virtuais, os conteúdos do even-

to estarão sempre à mão para aprendizado, 

estudos e pesquisas”, diz a gerente do Show 

Rural Adriana Gomes.

APRENDIZADO 
E PESQUISA

Um dos principais diferenciais 

desse novo evento é virar uma fonte 

permanente, a partir dos canais vir-

tuais, de pesquisa, consulta e apren-

dizado. “Todo o material produzido 

vai ficar à disposição nos canais dis-

ponibilizados e cada episódio poderá 

ser assistido a qualquer hora e a qual-

quer dia”, segundo a gerente do Show 

Rural Coopavel Adriana Gomes.

A previsão é que sejam 20 epi-

sódios que mostrarão e abordarão 

todos os aspectos ligados às cultu-

ras de inverno – trigo, aveia, triticale, 

fruticultura, adubação verde e pasta-

gens. A exemplo do que ocorreu há 

mais de 30 anos com o Show Rural 

Coopavel, teremos que aprender a 

fazer e a dominar esse novo formato. 

Mas, como o anterior, essa também 

será uma experiência empolgante 

e enriquecedora”, segundo Rogério 

Rizzardi.

VALOR À CULTURA 
DO TRIGO

Conforme Dilvo Grolli, uma das 

motivações centrais do Show Rural 

Coopavel Edição de Inverno é criar 

um palco apropriado para mostrar 

tudo o que o trigo representa e pode 

representar ao Oeste, ao Paraná e ao 

Brasil. “A triticultura nacional teve 

ótimos momentos. Porém, ela ainda 

não obtém a atenção merecida. Hoje 

há uma nova realidade para o trigo, 

com tecnologias avançadas que pro-

duzem variedades que atendem exi-

gências mundiais de produtividade e 

qualidade”, ressalta ele.

Já é possível alcançar produtivida-

des superiores a cem sacas por hectare 

no trigo e todas as etapas para isso se-

rão detalhadas nos episódios do Show 

Rural de Inverno, diz Rogério Rizzardi. 

Os produtores rurais vão poder co-

nhecer mais sobre características de 

sementes, plantio, tratos culturais, co-

lheita e mercado. “O desafio e a supe-

ração, a exemplo do que ocorre há 32 

anos com o Show Rural Coopavel, são 

também os combustíveis desse novo 

projeto”, afirma o coordenador geral.

Quer ver os 
episódios?

Acesse os seguintes 
endereços

Show Rural Coopavel

www.showrural.com.br 

showruraloficial

@showrural
Parcelas em área do Show Rural Coopavel 
mostram os estágios das culturas de inverno

A aveia é uma das culturas de inverno 
apresentadas no novo evento da Coopavel

Com conhecimentos e tecnologias 
disponíveis é possível produzir mais 
de cem sacas de trigo por hectare
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Quando se fala em maquinário 

agrícola, imediatamente vem à nos-

sa cabeça o trator. Versátil e potente, 

esse equipamento é fundamental para 

praticamente todas as atividades agrí-

colas. Ele é um dos maiores aliados do 

homem do campo. No entanto, esse 

equipamento possui riscos de aciden-

tes graves e fatais, tanto como veículo 

como máquina estacionária.

Citar todos os riscos à saúde e se-

gurança do trabalhador que utiliza o 

trator é uma tarefa árdua, pois o trator 

possui inúmeros equipamentos aco-

pláveis que agregam novas funções 

e, consequentemente, novos riscos. A 

grande variedade de marcas, modelos 

e ano de fabricação dos tratores en-

contrados em território nacional torna 

ainda mais complexo o conhecimento 

geral e a operação segura.

Alguns acidentes são mais comuns 

e possuem maior gravidade, como por 

exemplo o capotamento. O trator é um 

equipamento bastante utilizado em 

terrenos instáveis, próximos a barran-

cos e áreas encharcadas ou com pe-

dras. Nesses casos, o risco de o terreno 

ceder sob o peso do trator é alto, provo-

cando assim a queda e o capotamento 

do mesmo, que pode ser fatal caso tal 

equipamento não possua a estrutura 

de proteção contra capotamento.

DICAS DE SEGURANÇA
NA OPERAÇÃO DE 
TRATORES

Basicamente, para que o trabalho 

com tratores ocorra de forma segura, es-

tas dicas devem ser observadas:

1 – Realizar manutenção periódica: Ga-

rantir que todos os sistemas do trator 

funcionam corretamente evita diversas 

exposições do trabalhador ao risco de 

acidentes e ainda se ganha em produti-

vidade;

2 – Não fazer improvisos e “gambiarras”: 

Quando o trator perde a funcionalidade 

no meio de uma tarefa, é comum sur-

girem os consertos improvisados que 

podem comprometer algumas funções 

de segurança. Outro risco é a criação de 

implementos sem acompanhamento 

técnico de profissional legalmente habi-

litado, pondo em risco a saúde e a segu-

rança do operador do trator;

3 – Treinar adequadamente o ope-

rador: Um operador devidamente 

treinado vai evitar acidentes e tra-

balhará com melhor eficiência;

4 – Utilizar todos os EPIs (Equipa-

mentos de Proteção Individual): Os 

EPIs são muito importantes para a 

saúde e segurança do trabalhador. 

Esses equipamentos não seguem 

padronização para a operação do 

trator pois dependem muito do am-

biente e a aplicação do trator. A es-

colha dos EPIs é baseada nos riscos 

aos quais o operador está exposto. 

Esse trabalho é realizado por téc-

nico ou engenheiro de segurança 

do trabalho e são descritos no do-

cumento PPRA (Programa de Pre-

venção de Riscos Ambientais) da 

empresa.

5 – Ler o manual e se informar sobre 

todas as funções do trator e imple-

mentos: A maioria dos brasileiros 

não utiliza o manual do equipamen-

to e simplesmente o ignora, no en-

tanto, esse livreto traz as soluções 

dos problemas mais recorrentes e 

ainda diz a maneira mais segura de 

se utilizar tais equipamentos.

TRATOR, UM 
ALIADO PERIGOSO

Realizar a manutenção periódica é 
um dos cuidados mais importantes 

Situações como essa devem ser evitadas porque 
apresentam sérios riscos aos ocupantes

PAULO LUCIANO BORDIGUINI BORDIN

Engenheiro de Segurança do Trabalho – Sesmt (Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) – da Coopavel 

SEGURANÇA NO TRABALHO
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APLICATIVO COOPAVEL

ATENDIMENTO INOVADOR 
QUE CABE NA PALMA DA MÃO

O acesso é fácil, as informações dispo-

nibilizadas são relevantes e a praticidade 

é incrível. É assim que o agricultor Roma-

no Calgaro, de Céu Azul, descreve o Apli-

cativo Produtor Coopavel, recentemente 

lançado pela cooperativa. O aplicativo, 

que demorou seis meses para ser desen-

volvido, é classificado pelo presidente 

Dilvo Grolli como uma revolução nos 

atendimentos da cooperativa ao seu qua-

dro de cooperados. “É um novo patamar, 

necessário e que conecta a Coopavel e os 

seus cooperados ao que há de melhor nes-

se tipo de ferramenta de comunicação”, 

segundo Dilvo.

Romano usa o aplicativo para diver-

sas finalidades, mas principalmente para 

ver o saldo, informar-se sobre a retirada 

de produtos e vencimentos. “Essa é uma 

tecnologia revolucionária e, como coope-

rado, fico feliz em perceber que a Coopa-

vel investe nessa direção”. A cooperada 

Rosane Giza, moradora da Linha Anta 

Gorda, interior de Santa Izabel do Oeste, 

também está animada com o novo dis-

positivo: “Além de entregar informações 

preciosas na palma da mão, por meio do 

celular, evita que precisemos nos deslocar 

com tanta frequência à filial da cooperati-

va”. Essa é uma evolução importante e que 

otimiza a comunicação da Coopavel e de 

seus cooperados, ressalta Rosane.

Alan Osvino Welter foi um dos pri-

meiros cooperados da região de Corbélia 

a aderir ao Aplicativo Produtor Coopavel. 

“Estou gostando muito. O acesso é fácil, as 

informações oferecidas são importantes 

e a atualização é rápida e eficiente”. Dias 

atrás, segundo Alan, ele precisou fazer a 

troca de alguns produtos e, só a título de 

curiosidade, decidiu pesquisar em segui-

da o aplicativo e as novas informações já 

estavam lá. A tecnologia é irreversível e 

a cada dia assume posição mais determi-

nante na vida das pessoas e nos negócios 

das empresas, e as propriedades rurais 

precisam acompanhar esse ritmo. “Com 

ferramentas como essa, tão úteis, os coo-

perados da Coopavel estão prontos para 

as oportunidades de uma nova era”, se-

gundo Alan Welter.

Outro que aprova a novidade é o coo-

perado Júnior Antonio Brandini, de Três 

Barras do Paraná. “O Aplicativo do Pro-

dutor Coopavel traz dados atuais, entre 

outros, de saldos, vencimentos, cotações 

e clima. Tudo para facilitar o cotidiano 

dos agricultores”. Júnior se diz animado 

com as potencialidades da ferramenta e 

das comodidades contempladas. Roma-

no Calgaro, cooperado de Céu Azul, já vê 

espaço para avanços no aplicativo, e cita 

um exemplo: “Podem criar um segmento 

no dispositivo que gere, em tempo real, 

informações sobre produtos entregues na 

cooperativa. Isso seria outro salto empol-

gante”, observa.

BAIXAR É FÁCIL

O Aplicativo Produtor Coopavel re-

sulta de parceria do setor de TI da coo-

perativa e da WestSoftware, startup que 

participou da primeira edição do Show 

Rural Digital, em 2019 – ela está incubada 

na Acic Labs, aceleradora da Associação 

Comercial e Industrial de Cascavel, e no 

Biopark, em Toledo. O dispositivo pode 

ser baixado gratuitamente no Google Play 

e APPStore (para sistemas operacionais 

Android e IOS).

Para usar a ferramenta, o cooperado 

precisa ter os números do celular e da se-

nha de autoatendimento cadastrados no 

sistema da Coopavel. Com os dados infor-

mados ao instalar o aplicativo no celular, 

o usuário receberá um SMS com um códi-

go de ativação que deve ser digitado para 

que ele então tenha acesso à área restrita 

pela primeira vez. A partir da ativação, 

sempre que o cooperado acessar a área do 

produtor, precisará digitar a sua matrícu-

la e a senha do autoatendimento.

O APLICATIVO

Na página inicial, o aplicativo informa 

sobre clima, cotações das principais cul-

turas de grãos (soja, milho e trigo – valores 

praticados em Cascavel) e permite acesso 

à versão mais recente da revista da Coo-

pavel/Show Rural Coopavel. Na capa há 

ainda banners da cooperativa e parceiros. 

Por meio dele, o cooperado tem acesso a 

informações atualizadas sobre movimen-

tações feitas junto à cooperativa, produ-

ção entregue ou vendida, débitos a vencer, 

contratos a entregar, saldo a fixar e insu-

mos a retirar.

O gerente de TI da Coopavel, Rogério 

Aver, diz estar muito animado com o re-

sultado, principalmente pelo fato de o 

desenvolvimento do APP ter aconteci-

do de forma remota. “O resultado sur-

preendeu pela qualidade e rapidez da 

equipe da WestSoftware. Cerca de dois 

meses depois da implantação do apli-

cativo ele tem se mostrado útil para os 

cooperados”, afirma Rogério.

“Com ferramentas como essa, tão 
úteis, os cooperados da Coopavel 
estão prontos para as oportuni-
dades de uma nova era”

Alan Osvino Welter
Cooperado

Alan foi um dos primeiros cooperados 
da região de Corbélia a aderir à novidade

Aplicativo foi desenvolvido em parceria pela 
área de TI da Coopavel e a WestSoftware
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DIA C

DUAS TONELADAS EM 
DOAÇÕES DE SOLIDARIEDADE

Duas toneladas em materiais de 

higiene, limpeza e também alimentos. 

Esse é o resultado da participação da 

Coopavel e da Credicoopavel na edi-

ção de 2020 do Dia de Cooperar. Caixas 

para a recepção de donativos foram 

instaladas em unidades da cooperativa 

e diretores e colaboradores, atentos à 

importância da ação, contribuíram. 

“Estender a mão ao próximo é um 

gesto de amor e solidariedade que pre-

cisa ser incentivado e reconhecido. Em 

função da pandemia, o mundo e o Bra-

sil vivem dias difíceis e toda campanha 

que busca ajudar o próximo é muito 

bem-vinda”, diz o presidente da Coopa-

vel Dilvo Grolli. 

Os materiais conseguidos pelos 

parceiros foram enviados para um de-

pósito da Cotriguaçu e, por meio da 

Unimed, quatro entidades serão al-

cançadas com a campanha – Cootacar, 

Caremel, Recanto da Criança e Alber-

gue Noturno André Luiz. “Queremos 

agradecer a todos que abriram o seu 

coração e doaram. Tudo o que foi con-

seguido será muito bem aproveitado”, 

diz o gerente de Recursos Humanos 

da Coopavel Aguinel Marcondes Wa-

clawovsky.

O tema da campanha do Dia C de 

2020 é Atitudes simples mudam o 

mundo. O Dia de Cooperar é um even-

to tradicional que acontece em todo o 

País com organização da OCB (Organi-

zação das Cooperativas do Brasil). No 

Paraná, a realização conta com o apoio 

também da Ocepar. “A finalidade desse 

movimento é mostrar às pessoas o que 

é o cooperativismo, o que ele faz e suas 

contribuições à comunidade”, pontua 

Aguinel. 

O gerente de RH, Aguinel Marcondes Waclawovsky, em 
entrevista sobre a importância da campanha

calcário de conchas
www.cysy.com.br

Calcário de reação imediata

Aumenta a eficiência do fertilizante

Corrige o pH da linha de plantio

Alta pureza química

Complementa a nutrição em áreas de alta produtividade

Fornece Ca solúvel

calcário de conchas

0 anos

O COOPERATIVISMO

No Brasil há 6.828 cooperativas em 

atividade. O número de cooperados se 

aproxima de 15 milhões e o de empregados 

de 450 mil. O faturamento dessas coopera-

tivas, juntas, em 2019 foi de R$ 260 bilhões. 

No Paraná, elas são 220 e têm dois milhões 

de cooperados. As cooperativas que atuam 

no Estado contam com mais de 101 mil cola-

boradores e faturaram no ano passado R$ 85 

bilhões.

OS DONATIVOS

Entre os materiais arrecadados estão 

água sanitária, detergente, sabão em barra, 

álcool antisséptico, sabonete, creme dental, 

papel higiênico, papel toalha, sabão em pó, 

xampu, máscaras e alimentos. Além da Coo-

pavel e da Credicoopavel, o Dia de Cooperar 

conta com a participação, em Cascavel, da 

Cotriguaçu, Cresol, Sicoob, Sicredi, Unimed 

e Uniprime. A campanha tem a colaboração 

do Sescoop e do SomosCoop.

Parte dos donativos arrecadados 
pela Coopavel e Credicoopavel
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ALIMENTOS A QUATRO 
ENTIDADES ADMIRÁVEIS

Os momentos de adversida-

de são pródigos em gerar lições e 

ensinamentos. A dificuldade faz 

aflorar um dos sentimentos mais 

nobres ao homem, a solidarieda-

de, que costuma aparecer seguida 

de outra manifestação igualmente 

nobre, a gratidão. Atenta ao atual 

cenário, a Coopavel, por meio do 

moinho de trigo e de dois de seus 

parceiros (Liane Alimentos e Pas-

tifício Selmi – marcas Galo e Re-

nata), decidiu contribuir com en-

tidades assistenciais que há anos 

prestam um serviço de enorme va-

lor e relevância à comunidade de 

Cascavel. 

O Recanto da Criança, a Uopec-

can, o Provopar e a Apae recebe-

ram na sexta-feira, 3 de julho, a 

doação de 2,2 mil quilos de macar-

rão. “Esse gesto tão generoso vai 

alimentar pessoas em tratamento 

de saúde, famílias de baixa renda 

e outras em situação de vulnera-

bilidade que precisam de ajuda 

para seguir com as suas vidas”, diz 

o presidente da União Oeste Para-

naense de Estudos e Combate ao 

Câncer, Leopoldo Nestor Furlan. 

Todos da Uopeccan se sentem hon-

rados com a lembrança e agrade-

cem à Coopavel e aos seus parcei-

ros, diz Leopoldo.

A responsável pelo Departa-

mento Comercial do Moinho de 

Trigo da Coopavel, Mary Sheila, 

afirma que a solidariedade é uma 

A Uopeccan foi uma das 
entidades beneficiadas

SOLIDARIEDADE

Recanto da Criança é uma 
instituição tradicional

Ajuda ao Provopar, que atende 
famílias em situação de risco

Entrega também beneficia 
alunos matriculados na Apae

característica presente no coti-

diano da cooperativa. Ela se re-

fere, entre outras ações, às mais 

recentes que fizeram com que do-

asse 15 mil litros de álcool 70 a uni-

dades hospitalares e de saúde do 

Parana e também a cooperados e a 

colaboradores; à entrega de equipa-

mentos para a estruturação do hos-

pital de campanha de Corbélia, e de 

sua recente participação no Dia de 

Cooperar. Nessa ação, a Coopavel e 

a Credicoopavel conseguiram, em 

conjunto com seus associados e co-

laboradores, mais de duas toneladas 

de materiais de higiene e limpeza e 

também alimentos não perecíveis.

“Quero agradecer aos nossos 

parceiros, que também são grandes 

clientes da Coopavel, e a todos que 

contribuíram para tornar ações tão 

belas e admiráveis possíveis”, diz o 

presidente Dilvo Grolli. Mary Shei-

la informa que o Moinho de Trigo e 

seus parceiros se sentem felizes em 

poder estender a mão a pessoas que 

tanto precisam e que são assistidas 

por quatro instituições que são re-

ferências em projetos ligados à fi-

lantropia.
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CORBÉLIA

A solidariedade e a humanização 

das relações estão entre as mais pre-

ciosas lições que traz a pandemia do 

coronavírus, que desde o início deste 

ano provoca mortes e impacta o co-

tidiano de pessoas e de empresas em 

países de várias regiões do mundo. A 

Coopavel exercita com força o ato de 

estender, por meio de sua diretoria e 

colaboradores, a mão a quem precisa 

de auxílio nesse momento tão parti-

cular.

A colaboração mais recente da Co-

opavel aconteceu em Corbélia, onde a 

filial da cooperativa contribui com a 

administração pública municipal na 

estruturação de um hospital de campa-

nha. Para aumentar o número de leitos 

para atender pessoas contaminadas 

pelo coronavírus, a prefeitura decidiu 

transformar o Centro de Convenções 

em um hospital temporário. E para isso, 

conta com a ajuda de empresas e insti-

tuições diversas. “Ficamos muito feli-

zes em também poder contribuir”, diz o 

presidente Dilvo Grolli.

Para melhorar a qualidade da estrutura, 

a Coopavel acaba de fazer a doação de 1,5 mil 

metros quadrados de lona e também de 

cem litros de álcool em gel. A lona é em-

pregada em tapar aberturas da estrutura 

e melhorar assim o conforto térmico dos 

pacientes. “Quanto melhor for a qualida-

de das instalações, e mais confortáveis, 

melhor”, observa o gerente da filial de Cor-

bélia Renan Albuquerque. “É bom poder 

estender a mão e potencializar esse esfor-

ço da administração pública de Corbélia”, 

diz a responsável pelo Departamento de 

Meio Ambiente das Filiais, Edinéia Ballan.     

A entrega dos materiais foi feita dias 

atrás e o ato contou com as presenças, além 

de Edinéia e de Renan, da secretária de Saú-

de de Corbélia, Cleide Terezinha dos Santos 

Messias, e de Augusto Tomazzoni Lubenow, 

responsável pela Vigilância Ambiental e 

Saúde do Trabalhador. Entre outras cola-

borações, a Coopavel fez, em parceria com a 

Guerra Sementes e outros parceiros do Su-

doeste, a entrega de 15 mil litros de álcool 70 

a unidades de saúde, a sócios e a colabora-

dores da cooperativa.

COOPAVEL AJUDA ESTRUTURAR 
HOSPITAL DE CAMPANHA

A entrega dos materiais aconteceu dias atrás

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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AGROCERES PIC

Em um momento de forte retração 

na economia global, devido a pandemia 

do novo coronavírus, a Agroceres PIC, 

na contramão da crise, decide acredi-

tar no Brasil e manter o seu programa 

de investimentos. Líder no mercado de 

genética, a empresa anuncia o aporte 

de R$ 100 milhões para a construção de 

duas novas unidades de produção na 

região Noroeste do Paraná: uma moder-

níssima Granja Núcleo e uma nova Uni-

dade de Disseminação de Genes (UDG). 

O investimento faz parte do projeto 

de fortalecimento da estrutura da Agro-

ceres PIC no Brasil e permitirá a empre-

sa ampliar o fornecimento de fêmeas 

e reprodutores de alto valor genético e 

de Genética Líquida, uma forte ten-

dência observada tanto no mercado 

brasileiro como no sul-americano. 

“Esse investimento é estratégico 

para a empresa e reafirma nossa 

confiança na suinocultura brasilei-

ra e paranaense. Com essas novas 

unidades, vamos fortalecer nossa 

operação no Brasil e dar um passo 

importante para garantir novos ga-

nhos de competitividade aos nossos 

R$ 100 MILHÕES EM DUAS
NOVAS UNIDADES DE PRODUÇÃO
RECURSOS SERÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO NÚCLEO GENÉTICO 
E DE MAIS UMA UNIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE GENES. OBJETIVO DO INVESTIMENTO 
É FORTALECER A OPERAÇÃO DA EMPRESA NO BRASIL E AMPLIAR SUA ATUAÇÃO EM 
PAÍSES VIZINHOS COMO ARGENTINA, PARAGUAI E BOLÍVIA   

Grupo Agroceres, Rio Claro

clientes”, afirma Marcelo Araujo Ri-

beiral, presidente do Grupo Agroce-

res.

REFERÊNCIA

Projetada para alojar 3.500 fê-

meas elite, a nova granja Núcleo 

da Agroceres PIC deverá ser a mais 

moderna da América Latina. O pro-

jeto construtivo da unidade, elabo-

rado pela empresa norte-americana 

Pipestone, é inovador e incorpora 

tecnologias de última geração, aten-

dendo às mais rigorosas normas de 

biossegurança e bem-estar animal. 

“O novo Núcleo Genético da 

Agroceres PIC será construído em 

uma área isolada de grandes pro-

duções suinícolas, no município de 

Paranavaí, terá 60 mil m² de área 

construída e capacidade para pro-

duzir até 110 mil animais por ano. 

Seu foco será fornecer animais de 

altíssimo valor genético para o Bra-

sil e alguns países sul-americanos”, 

explica Alexandre Furtado da Rosa, 

Diretor Superintendente da Agro-

ceres PIC.  Dado o seu grau de exce-

lência, a nova unidade vai funcionar 

como “backup” genético de sua par-

ceira PIC, na América Latina.    

GENÉTICA LÍQUIDA

O investimento prevê ainda a 

construção de uma nova UDG, com 

capacidade de alojamento para 800 

reprodutores e uma produção de 1 

milhão de doses inseminantes por 

ano. Quando a nova unidade no Pa-

raná estiver construída, a Agroceres 

PIC vai elevar o plantel de machos 

comerciais de suas UDGs para 3.000 

animais, que responderão por uma 

produção anual de 4 milhões de do-

ses de altíssimo nível genético.

Em paralelo, e para dar suporte 

às duas novas unidades de produ-

ção, a Agroceres PIC deverá cons-

truir uma fábrica de ração, com 

capacidade de produção de 30 mil 

toneladas por ano. A empresa vai 

investir ainda em mais uma estação 

TADD (Thermo-assisted drying and 

decontamination, em inglês), siste-

ma de descontaminação e secagem 

de caminhões termo-assistida, um 

processo de alta eficácia na elimina-

ção de potenciais agentes infeccio-

sos de impacto econômico.       

“Temos um forte compromis-

so com a evolução da suinocultura 

brasileira. Com as novas unidades 

poderemos aumentar nossa capa-

cidade produtiva, fortalecer nossa 

operação no país e, principalmente, 

disponibilizar aos nossos clientes, 

material genético de altíssima qua-

lidade”, afirma Furtado da Rosa.

O diretor superintendente da Agroceres 
PIC Alexandre Furtado da Rosa
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SUINOCULTURA

Causada por bactérias que atingem os 

alvéolos pulmonares ocorrendo inflamação 

e consolidação pulmonar. Os sinais clínicos 

são tosse, respiração abdominal, febre, cor-

rimento nasal e dificuldade respiratória. Os 

animais ficam nos cantos das baias isola-

dos e deitados em decúbito esternal (barri-

ga para baixo) e muitas vezes cianose. Em 

alguns casos, devido o animal estar com os 

alvéolos consolidados, pode ocorrer a perda 

de peso e refugagem, tendo animais desuni-

formes no lote.

A contaminação ocorre pelo contato 

direto focinho com focinho entre suínos 

da mesma baia ou baias ao lado e tam-

bém por objetos utilizados pelo produtor 

como rodo, roupas e botas que vai de uma 

baia para a outra.

As doenças respiratórias são multifa-

toriais, basicamente causadas por vários 

fatores. São eles: pressão de agente infec-

cioso, manejo, ambiência, imunidade do 

animal.

Um animal com boa saúde tem menor 

chance de contrair doença comparada a 

um animal debilitado, o agente infeccioso 

está relacionado ao número presente nas 

instalações, pois quando um ambiente 

está com baixa pressão não conseguem 

causar doença nos animais. Há a presença 

desses agentes no trato respiratório, mas 

quando estão em baixas quantidades não 

são patogênicos aos animais. 

O ambiente envolve a parte de mane-

jo do produtor no qual instalações limpas 

com boa aeração, densidade de animais 

adequada, animais classificados por ta-

manho e sexo atuam diretamente no efei-

O QUE É UMA PNEUMONIA? 
ABRAÃO BARBOSA 
GONÇALVES

Médico Veterinário 

Animal com sinal de refugagem 
devido a pneumonia

Animal apresentando respiração abdominal e 
emagrecimento, caso típico de pneumonia 
na qual o animal começa a perder peso 

to dos animais adoecerem. Quando um 

dos fatores não está em condições ade-

quadas ocorre a doença, então não adian-

ta um animal estar com boa saúde se o 

ambiente onde ele vive está com uma alta 

pressão de infecção e não ter um manejo 

adequado de cortinas e limpeza com acú-

mulo de matéria orgânica. 

Para o controle dessas doenças, a en-

trada com medicamentos antibióticos 

e anti-inflamatórios é precisa conforme 

é prescrito pelo médico veterinário que 

presta assistência ao produtor. Mas de-

vemos pensar em um modo pelo qual de-

vemos prevenir a entrada da doença na 

granja em que uma redução nos custos e 

os animais não vão perder desempenho 

se não adoecerem, melhorando assim os 

índices do lote.

As medidas preventivas que devem 

ser implantadas estão relacionadas ao 

manejo do produtor:

• Vazio sanitário de no mínimo 15 dias; 

• Limpeza das instalações logo após a sa-

ída de lote;

• Desinfecção das instalações ;

• Alojar leitões em boas condições am-

bientais de temperatura (26°-28°C nas 

primeiras semanas) e ventilação (possibi-

litando a saída de gás);

• Limpeza das instalações duas vezes ao 

dia evitando a formação de cascão nas 

baias;  

• Uso de nebulização três vezes na sema-

na para desinfetar a granja em condições 

propícias, não realizando quando a umi-

dade estiver acima de 60% e a temperatu-

ra muito baixa. O controle com desinfe-

tantes tem efeito significativo, pois ajuda 

a baixar a pressão de agentes presentes 

nas instalações;

• Proibição de entrada de pessoas que não 

fazem parte da cadeia da granja;

• Uso de roupas próprias da granja, banho 

na entrada.  

O manejo está inteiramente na mão 

do produtor, cabendo a ele realizar as 

atividades cotidianas na granja. Essas 

medidas adotadas não só vão prevenir 

as doenças respiratórias como também 

outras doenças como as enterites. Assim, 

quanto melhor for o manejo nas instalações 

menor será o risco de desencadear doenças 

na granja melhorando os resultados finais.

5  MELHORES PRODUTORES DE SUINOCULTURA ABRIL E MAIO 2020

SADI MARCELO ARENHART

ADELAR RENATO ARENHARDT

PATRICIA SCHMIDT SOAVE

SANTO ANTONELO E/OU SIRLEI ANTONELO

AFONSO ISIDORO FUHR E/OU AIRTON MIGUEL FUHR

PRODUTOR C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% Mão de obra Comedouro
2.212

2.228

2.236

2.336

2.257

1.787

1.851

1.865

1.958

2.003

1.0839

1.0533

0.9913

0.977

0.924

110

110

113

115

111

2.17

1.97

2.90

4.13

0.92

Familiar

Contratada

Contratada

Familiar

Familiar

Automático

Automático

Automático

Automático

Automático
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RECEITAS COM COOPAVEL

YAKITORI DE FRANGOFILÉ-MIGNON À MEDITERRÂNEA

RECEITAS

INGREDIENTES 
• 1 quilo de peito de 

frango Coopavel

 • 1 cebola

 • 2 pimentões

 • 1 alho poró

 • 1 punhado de 

tomate cereja

• 5 colheres de sopa de 

molho yakitori (receita 

abaixo)

 • 1 pitada de sal

• 1 pitada de pimenta 

do reino

• 1 fio de óleo (opcional)

INGREDIENTES 
• 8 medalhões de filé-

mignon suíno Coopavel

• 8 fatias de bacon

• ½ xícara (chá) de azeite

• ¼ de xícara de ervas 

picadas (cheiro-verde e 

alecrim)

• 2 colheres (chá) de sal

• 1 colher (chá) de amido 

de milho

• 1 colher (sopa) de 

manteiga

MODO DE PREPARO
Envolva os medalhões nas fatias de bacon e amarre com 

um barbante

Aqueça uma frigideira grande, adicione 2 colheres 

(sopa) de azeite e, quando estiver bem quente, coloque 

2 a 3 medalhões por vez

Misture o restante do azeite com as ervas e o sal. Colo-

que os medalhões em uma assadeira e pincele-os com 

a mistura de azeite e ervas. Leve ao forno pré-aquecido 

(220 ºC) e asse por 15 minutos.

Leve a assadeira na qual os medalhões foram assados 

para a chama do fogão. Adicione 1 ½ xícara (chá) de 

água, misturando com uma espátula para soltar o fun-

do, e deixe ferver. À parte, misture o amido de milho e a 

manteiga e despeje diretamente na assadeira. 

Espalhe o molho sobre os medalhões e sirva em seguida 

com legumes mediterrâneos salteados – pimentão ver-

melho, berinjela e abobrinha cortadas em tiras.

MODO DE PREPARO
Corte os peitos de frango em cubos. Coloque o frango 

numa tigela e tempere com sal, pimenta e molho yakitori. 

Deixe por 30 minutos para pegar o sabor.

Prepare os legumes. Corte a cebola e o alho poró em 4 par-

tes e separe as camadas, corte os pimentões em pedaços 

com mais ou menos o tamanho dos pedaços de frango e 

corte os tomates em metades.

Monte o espetinho de frango com legumes. Em cada es-

petinho coloque um pedaço de frango, seguido de um pe-

daço de legumes (cebola, alho poró, pimentão ou tomate)

Grelhe os espetinhos de frango com legumes num grelha-

dor untado com um fio de óleo ou grelhe diretamente no 

churrasco, por 15 a 20 minutos.

Soluções BASF para o
 controle de plantas daninhas.
 Para sua Soja ficar sempre
 no limpo.

AmplexusTM     Poquer®     Heat®     Finale®     Atectra®     

Conheça os herbicidas BASF para o manejo eficiente de plantas daninhas.
Conte com estas soluções para um Legado ainda mais rentável e produtivo.

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

CONSULTE SEMPRE UM 
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO 
AGRONÔMICO.

Este produto é perigoso à saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na 
bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos 
de proteção individual. Nunca permita a 
utilização do produto por menores de idade.

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. Registro MAPA: 
 Atectra® nº 4916, Amplexus™ nº 008298, Finale® nº 000691, 
 Heat® nº 01013 e Poquer® nº 8510.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

HERBICIDAS
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