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BRASIL, O PAÍS MAIS
VERDE DO MUNDO
DEPUTADO NISHIMORI
DIZ QUE BRASIL SAIRÁ
RÁPIDO DA CRISE E
QUE VAI SURPREENDER

COOPAVEL E PIONEER
SE ALIAM PARA PRODUZIR
SEMENTES DE SOJA

IBRAHIM FAIAD
FALA DA IMPORTÂNCIA
DA COOPAVEL NO ANO DO
CINQUENTENÁRIO
Com mais de 60% de seu território preservado, o Brasil é o país mais verde do mundo. Na área
de abrangência da Coopavel, 27% do território das propriedades dos cooperados é formado
por reservas legais e áreas de proteção permanente - no Paraná é de 28%. A atenção ao meio
ambiente associado ao projeto Água Viva acaba de render à Coopavel o prêmio de mérito
ambiental do Mundo de Respeito da Corteva, um dos concursos mais importantes do planeta

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.

HÍBRIDOS DE MILHO
COM MAIOR PERFORMANCE
E TOLERÂNCIA AO
COMPLEXO DE ENFEZAMENTO.
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“Recuperação da economia
brasileira vai surpreender”

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

ÁGUA VIVA

REVISTA COOPAVEL

PG. 36

Uma parceria que respeita
a natureza e os seus recursos

f Coopavel
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CORRUPÇÃO,
CONVENIÊNCIA
E MISERICÓRDIA
A corrupção é "uma praga apodrecida da
sociedade, é um pecado grave que brada aos
céus, porque mina as próprias bases da vida
pessoal e social. A corrupção impede olhar
para o futuro com esperança, porque, com a
sua prepotência e avidez, destrói os projetos
dos fracos e esmaga os mais pobres. É um
mal que se esconde nos gestos diários para
se estender depois aos escândalos públicos.
A corrupção é uma obstinação no pecado,
que pretende substituir Deus com a ilusão
do dinheiro como forma de poder. É uma
obra das trevas alimentada pela suspeita
e pela intriga. (...) Para erradicá-la da vida
pessoal e social são necessárias prudência,
vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não
se combate abertamente a corrupção, mais
cedo ou mais tarde ela nos torna cúmplices
e destrói-nos a vida"
“Desinformamos: falamos só a metade que
nos convém e não a outra metade; a outra
metade não a dizemos porque não é conveniente para nós. Em segundo lugar está a
difamação: quando uma pessoa realmente
tem um defeito, e errou, então contá-lo, 'fazer-se jornalista'… E a fama dessa pessoa está

POR PAPA
FRANCISCO

acabada! A terceira é a calúnia: dizer coisas
que não são certas. Isso é também matar o
seu irmão! Todas essas três – a desinformação, a difamação e a calúnia – são pecado!
Este é o pecado! Isso é dar um tapa em Jesus
na pessoa dos seus filhos, dos seus irmãos”.
Não é fácil entregar-se à misericórdia de
Deus, porque se trata de um abismo incompreensível. Mas devemos fazê-lo! «Oh
padre, se conhecesses a minha vida, não
me falarias assim!» «Por quê? Que fizeste?» «Oh, fi-las grandes e graves!» «Melhor! Vai ter com Jesus; Ele gosta que Lhe
contes essas coisas!». Ele esquece; Ele tem
uma capacidade especial de esquecer. Esquece, beija-te, abraça-te e apenas te diz:
«Também Eu não te condeno! Vai, e doravante não tornes a pecar» (Jo 8, 11). Esse é
o único conselho que te dá.
Passado um mês, estamos nas mesmas
condições... Voltemos ao Senhor! O Senhor nunca Se cansa de perdoar, nunca!
Somos nós que nos cansamos de Lhe pedir perdão. Peçamos a graça de não nos
cansarmos de pedir perdão, porque Ele
jamais Se cansa de perdoar.
Peçamos essa graça!
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O SHOW RURAL COOPAVEL
EDIÇÃO DE INVERNO

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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O Show Rural Coopavel mudou o
perfil do agronegócio e desenvolveu
a cultura do uso da tecnologia. Sempre que as empresas desenvolvem
novas tecnologias fazem apresentações no Show Rural Coopavel para
obterem reconhecimento e colocação do produto no mercado.
Os benefícios do Show Rural Coopavel em parte são imediatos, e outros são de longo prazo, mas o impacto no agronegócio é expressivo.
Por isso, a produtividade de milho e
soja teve crescimento de 200% em 30
anos, melhorando a renda e a vida
dos produtores rurais e preservando o meio ambiente. Tudo no evento
é voltado para o desenvolvimento e
bem-estar do homem do campo e a
qualidade dos alimentos.
As competências mais valorizadas na sociedade mundial e no
agronegócio têm o foco em manter
a produção e a produtividade. Para
manter a competitividade, o grande questionamento é de como au-

mentar a produção para atender a
demanda neste momento de pandemia?
A resposta está na experiência
de mais de 30 anos do Show Rural
Coopavel. A edição de inverno é um
grande projeto de transformação
para o cultivo do trigo e outras culturas. O trabalho vai além dos resultados de curto prazo, e visa a fazer
do Brasil autossuficiente na produção de trigo.
Inspirar-se no tradicional evento
das culturas da safra de verão para
impulsionar as culturas de inverno
é desafiar o Brasil para a cultura
do trigo. A produção nacional está
entre 6,5 milhões e 6,8 milhões de
toneladas e a demanda é de 12,5 milhões de toneladas de trigo por ano.
As características das novas variedades podem incentivar o plantio e a
produtividade e levar o Brasil à autossuficiência, como acontece nos vizinhos
Paraguai e Argentina, que produzem
mais de 22 milhões de toneladas de trigo.

Esse novo evento vai abrir caminho
para a pesquisa de todas as empresas de
insumos do mundo, colocar o processo
de produção de alta tecnologia para todos os produtores rurais do Paraná e do
Brasil, adaptando a cultura de trigo às
condições do solo e clima de cada região.
O conhecimento é o caminho e as
maiores empresas e centros de pesquisas e inovações estão no Show Rural Coopavel Edição de Inverno. É um evento
que pôde ter a presença de produtores
rurais dentro dos limites estabelecidos
pelas exigências das autoridades sanitárias.
Mas a grande novidade é a apresentação virtual do evento. A Coopavel e
o Show Rural Coopavel não vão parar.
Pelo contrário, nessas três décadas vencemos muitos e enormes desafios, crises e instabilidades políticas, ondas de
protecionismo de determinados setores e turbulências financeiras, e agora a
pandemia. Vamos continuar a luta para
consolidar e fortalecer o agronegócio
brasileiro.

Para assistir o Show Rural
Coopavel Edição de Inverno
acesse os seguintes canais:
Show Rural Coopavel
showrural
showruraloficial

www.showrural.com.br
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“Temos 380 mil propriedades rurais
e 75% delas são pequenas, justamente o foco central das cooperativas”,
afirmou. O movimento cooperativista
contribui para organizar as propriedades rurais. Com mais informação e
tecnologia, o agricultor produz mais,
melhor e otimiza custos e resultados.

PANDEMIA

PANDEMIA, APRENDIZADOS
E OPORTUNIDADES

Transmissão pelas mídias
sociais da JCI de Cascavel e
Medianeira
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As dificuldades e reflexos da pandemia, os aprendizados e as oportunidades ao agronegócio brasileiro.
Esses foram alguns dos temas centrais debatidos em live organizada
pela Câmara Júnior de Cascavel e de
Medianeira com três dos principais líderes cooperativistas do Paraná. Por
quase duas horas, Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, Elias Zydek, diretor-executivo da Frimesa, e Irineo da
Costa Rodrigues, presidente da Lar,
debateram sobre questões atuais no
1º Fórum do Agronegócio.
Consensos relevantes foram apresentados durante as falas dos três líderes, entre elas sobre a importância
de o setor agroindustrial ser considerado essencial, da incorporação de
novos hábitos sanitários aos já rigo-

rosos processos observados nas plantas industriais, da urgência de investimentos em infraestrutura e quanto
ao papel determinante reservado ao
Brasil como grande exportador de alimentos. Eles destacaram também sobre o peso do agronegócio para a economia nacional e para o superávit da
balança comercial. Em 2020, 56% dos
resultados da balança vêm das exportações do agro.
O Paraná desempenha papel importante no contexto das exportações
brasileiras e o Oeste é a região do Estado com maior contribuição. “Nosso
valor é agregado e isso significa três,
quatro vezes mais resultado na comparação com a exportação de grãos”,
destacou Dilvo Grolli, apontando
para outra característica paranaense:

As cooperativas sempre deram
atenção especial às questões sanitárias, mas com a pandemia os cuidados foram ampliados e já incorporados ao cotidiano de cada uma delas.
Elias Zydek informou que dois fatores
colaboram para os bons resultados do
agronegócio e dos avanços sentidos
no Oeste do Paraná. O primeiro de o
Ministério da Agricultura classificar
o setor como essencial, por produzir
alimentos, e o segundo a peste suína
que dizimou plantéis na China e elevou a demanda mundial por proteínas. Um dos desafios, lembra Zydek,
foi adaptar rapidamente o portfólio
das empresas diante das medidas de
isolamento e restrições que paralisaram internamente por meses restaurantes, hotéis e outras estruturas gastronômicas.
Um dado mostra o tamanho do
prejuízo ao campo e ao agronegócio
caso o segmento tivesse que suspender as suas atividades. Irineo da Costa Rodrigues destacou que a Lar tinha
em determinado momento 126 milhões de animais no campo que precisavam cumprir o seu ciclo. Esse setor
é diferente de uma empresa que vende
produtos não perecíveis, por isso ele
não pode, como alguns tentaram, ser

paralisado. A pandemia mostrou para
mais gente o que é e a relevância do
agronegócio e evidenciou o lado social e solidário das cooperativas. “Ajudamos em várias frentes, como na doação de álcool a unidades de saúde, de
alimentos e também na destinação de
recursos para melhorar a estrutura de
hospitais públicos”, disse Irineo.

SANIDADE E
INVESTIMENTOS
Dilvo, Zydek e Irineo fizeram menção especial aos trabalhos liderados
pela Caciopar, Programa Oeste em
Desenvolvimento e governo estadual
de preparar terreno para a região e o
Estado serem áreas livres de aftosa
sem vacinação. O reconhecimento,
recentemente anunciado pelo Ministério da Agricultura, vai abrir novos
mercados ao Estado. Os líderes entendem chegada a hora de os setores público e privado investirem em novos
projetos produtivos para abrir oportunidades e movimentar a economia.
As cooperativas e outras empresas do
agro anunciam novos investimentos e
esperam que o governo, por meio de
obras de infraestrutura, faça a sua
parte. Eles consideram imprescindível melhorar os modais de transporte,
principalmente o ferroviário.
Com o aumento da população
mundial, estimada em mais de 10 bilhões de pessoas em 2050, o mundo
precisará de 60% a mais de alimentos
na comparação com a produção de
2020. “E isso será uma grande oportunidade para a América do Sul e especialmente ao Brasil’, apontou Dilvo Grolli. Ele citou a inovação como
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agente propulsor das produtividades alcançadas no País nos últimos
30 anos. Zydek destacou que o Brasil
deve lidar melhor com as barreiras internacionais e buscar novos acordos
bilaterais.
Irineo lembrou que há 40 anos a
indústria respondia por 45% do PIB
nacional e hoje por 14,5%, por outro
lado o agronegócio saltou, nessas
quatro décadas, de 10% para 40% de
participação no Produto Interno Bru-

to brasileiro. E quanto ao potencial de
crescimento de oferta de alimentos
nos próximos sete anos, o Brasil lidera o ranking com 41%, seguido da China com 15%, da União Europeia com
12%, dos Estados Unidos com 10%, do
Canadá e da Austrália com 9% e da
Rússia com 7%. A live, mediada pelo
jornalista Diego Krüger, foi encerrada com os três líderes cooperativistas
respondendo a questionamentos dos
internautas.

INDÚSTRIA

AGRONEGÓCIO

45% do PIB era a participação da
indústria há 40 anos; hoje é de:

10% do PIB era a participação do
agronegócio há 40 anos; hoje é de:

14,5% DO PIB 40% DO PIB
Potencial de crescimento de oferta de
alimentos nos próximos sete anos:
ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

41%
CHINA

15%
UNIÃO EUROPÉIA

12%
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10%
CANADÁ E
AUSTRÁLIA

9%
RÚSSIA

7%

COOPAVEL OBTÉM PRÊMIO
DE MÉRITO EM MEIO AMBIENTE
DA CORTEVA AGRISCIENCE
Pelo segundo ano consecutivo, a
Coopavel Cooperativa Agroindustrial
está entre os vencedores de um dos
mais importantes prêmios e reconhecimentos do agronegócio, o Mundo
de Respeito da Corteva Agriscience. O
anúncio oficial e a entrega da placa de
mérito acabam de ser feitos por diretores da empresa em visita à cooperativa.
Estiveram em Cascavel o gerente de
distrito de vendas Sérgio Watanabe e
o representante comercial da Pioneer
André Luís Prediger que foram recebidos pelo presidente Dilvo Grolli, vice-presidente Jeomar Trivilin e gerente
de Filiais Altair Garcia.
Em 2018, a Coopavel venceu na
categoria Sementes e agora, cuja premiação é referente a 2019, a cooperativa com sede em Cascavel leva o mérito
nas diversas atividades em que atua de
forma sustentável. “É com grande orgulho que todos que integram a Coopavel recebem essa notícia. Há décadas,
trabalhamos focados no respeito e na
atenção aos temas ligados à preservação das matas e também da água”, afirma o presidente Dilvo Grolli.
Dilvo se refere às recomendações
repassadas pela equipe técnica aos co-

Entrega da placa de mérito nacional
ao alto comando da Coopavel

operados da rigorosa observação das
regras da reserva legal e de há 15 anos
o projeto Água Viva proteger e preservar
minas d´água na região de abrangência
da cooperativa. “Esse programa deu tão
certo que a ideia que desenvolvemos aqui
foi compartilhada com outros estados
e até países. Mais de um bilhão de litros
de água foram preservados anualmente, significando mais qualidade de vida e
saúde às famílias dos agricultores”, conforme o presidente da Coopavel.

MEIO AMBIENTE
O bom desempenho do Água Viva
foi determinante para a vitória alcançada
pela Coopavel na categoria de Meio Ambiente do prêmio, diz André Prediger. “Os
cuidados adotados e disseminados pela
cooperativa na área ambiental são exemplo, devem ser compartilhados e reconhecidos”. A finalidade da premiação vai
justamente nessa direção, de acordo com
André, de divulgar e estimular empresas,
cooperativas e profissionais do agronegócio a promover boas ações e práticas agrícolas sustentáveis.
O Prêmio Mundo de Respeito da
Corteva recebeu inscrições de todo o

Brasil. Para participar elas tiveram
de responder a questionário que observa atitudes e iniciativas do parceiro – revendas, distribuidores e
cooperativas. O regulamento pede
também evidências informativas da
importância e do alcance dessas respectivas ações. Todo material é então
submetido à avaliação de uma banca
julgadora formada por especialistas
em várias áreas do conhecimento,
principalmente ligados aos assuntos
que orbitam o mundo do agronegócio.

O CONCURSO
O prêmio foi criado há 29 anos
nos Estados Unidos pela CropLife
and Farm Chemicals International.
Por 15 anos ele reconheceu boas práticas no mercado norte-americano.
A internacionalização começou em
2004. No Brasil, o concurso Mundo
de Respeito conta com organização
da Corteva Agriscience. Há 15 anos,
além de reconhecer grandes potenciais, o prêmio demonstra a responsabilidade de empresas com a segurança socioambiental.
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Ibrahim (centro) com Rogério Rizzardi e Dilvo Grolli, os criadores do Show Rural

Ibrahim Faiad

FÔLEGO AO CAMPO E
VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR
Poucos poderiam imaginar que o menino franzino que pulava da cama pontualmente às 5 da madrugada trilharia
uma história de vida tão formidável e
inspiradora. Que o entregador de leite
conhecido pelo sorriso e resiliência um
dia ajudaria a recuperar as finanças de
uma grande cooperativa e muito menos
que seu nome ecoaria com força em uma
das principais secretarias do Ministério
da Agricultura.
Descendente de libaneses, Ibrahim
Faiad teve uma infância de lutas e sacrifícios. Aprendeu cedo o significado
da palavra resiliência e entendeu que
só trabalho duro transforma sonho em
realidade. Aos 13 anos, o adolescente foi
incorporado ao time do Bamerindus. Começou como auxiliar de contínuo, uma
das posições mais modestas na hierarquia daquele que chegaria à condição de
uma das principais instituições bancárias do País. “Eu limpava placas, varria.
Enfim, fazia tudo o que mandassem”.
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A dedicação e a vontade de crescer
abriram portas e Ibrahim subiu, um a
um, os degraus da enorme escada do
organograma do banco. No ápice ele virou diretor e amigo do fundador Avelino Vieira. Juntos, levaram a instituição,
nascida em Wenceslau Braz, no Norte
Pioneiro, às mais diferentes cidades e
regiões do Paraná e do Brasil. “O Bamerindus ficou conhecido também por sua
forte conexão com os agricultores e essa
vocação fez dele parceiro de primeira
hora do agronegócio”, diz Ibrahim, que
após 32 anos de serviços se despediria
da instituição.
Depois de passagens por Curitiba e
Brasília, Ibrahim decidiu se estabelecer
no Oeste do Paraná. A cidade escolhida
foi Céu Azul, a 40 quilômetros de Cascavel, onde ele pôde voltar às raízes. A reaproximação com os afazeres rurais fez
com que ele se filiasse à Coopavel, cooperativa que comandaria de 1989 a 1995.
Mais que um praticante, Ibrahim virou

um entusiasta do cooperativismo
agrícola. Esse movimento foi o oxigênio que a região respirou para sobreviver. Sem as cooperativas e tudo
o que disponibilizam para o produtor rural, a agricultura não teria o
futuro brilhante que conquistou no
Oeste e no Paraná, afirma o agropecuarista.
O método empregado pelas multinacionais que dominavam o mercado nos anos de 1970 e 1980 trouxe
aprendizados valiosos ao cooperativismo e aos seus mentores. “Entendemos que, para ter sucesso, teríamos de ser racionais, organizados
e competitivos”, destaca Ibrahim,
acrescentando que o agronegócio
é importante para o Paraná e uma
questão estratégica de sobrevivência
para o Brasil. O período de confirmação da atividade foi de percalços e
solavancos, que por pouco não abreviaram a história da Coopavel.
Inúmeros fatores fizeram com
que a cooperativa mergulhasse, na
metade dos anos de 1980, em dívidas
e para muitos a insolvência era a única saída. Em uma manobra certeira,
o comando foi passado para Salazar
Barreiros, que tinha como vice-pre-

sidente Ibrahim Faiad e como secretário Dilvo Grolli – os dois viriam a
ocupar a presidência anos mais tarde.

“Com a decidida participação
dos diretores das unidades, da
diretoria executiva, cooperados e
colaboradores, conseguimos reverter
o cenário e ressurgimos mais fortes
do que nunca. Aquele foi um período
de enormes dificuldades e ao mesmo
tempo bastante gratificante”
Ibrahim Faiad
“Com a decidida participação
dos diretores das unidades, da diretoria executiva, cooperados e colaboradores, conseguimos reverter o
cenário e ressurgimos mais fortes do
que nunca. Aquele foi um período de
enormes dificuldades e ao mesmo
tempo bastante gratificante”, conta
Ibrahim, que ajudou a pavimentar
os alicerces que fariam da Coopavel
uma cooperativa bem-sucedida e
respeitada.
O êxito está associado a diversos
fatores, mas um deles foi a percepção
do então presidente de defender uma

nova postura por parte da empresa.
Além de receptora ela também precisaria ser processadora de alimentos.
A verticalização com o início de instalação das primeiras agroindústrias
trouxe impactos positivos ao caixa da
Coopavel e também ao cotidiano dos
cooperados. “Demos mais fôlego ao
campo e valorizamos a produção agrícola na nossa área de cobertura”.
Mesmo em processo de reestruturação econômica, a cooperativa seguia com seus projetos voltados a levar
informações e orientações técnicas
aos cooperados. Na gestão de Ibrahim
nasceu o embrião do que se tornaria o
Show Rural. Ele deu sinal verde e em
1989 Rogério Rizzardi e Dilvo Grolli
promoveram um dia de campo que faria história. Na época, lembra Ibrahim
Faiad, o acesso à informação não era
tão rápido e fácil e com a configuração
proposta seria possível concentrar em
um mesmo ambiente as novidades e
pesquisas que as empresas do setor estavam tão ávidas a apresentar.
O interesse pela mostra de tecnologia avançou à medida em que os resultados dos experimentos foram transferidos para o campo. Em pouco tempo a
evolução nos índices de produtividade
do feijão, soja e milho começou a aparecer e essa foi a senha que definiria o
êxito do Show Rural. “Tínhamos nas
mãos um grande número de informações, técnicos afiados e agricultores
comprometidos em alcançar as melhores performances possíveis”.
O cooperativismo, e no caso da
Coopavel turbinado pela mostra de
tecnologia que atraia olhares de todos
os cantos do Brasil, virou instrumento de disseminação de posturas
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os argumentos e essa prática acabou
abolida”. Outra ideia de Ibrahim renderia saltos fascinantes à agricultura e
pecuária. A formatação do Moderfrota,
uma linha de crédito com juros baixos,
permitiu aos agropecuaristas trocar
sucatas por máquinas e implementos
novos recheados de tecnologias, a evolução tão aguardada para os sucessivos aumentos de produtividade que
viriam.

Uma das muitas reuniões que Ibrahim
comandou na sede da cooperativa

inteligentes e necessárias ao cotidiano
da propriedade rural. Entre as práticas
já comuns se somaram racionalização de
custos para se precaver de adversidades,
programação de investimentos de médio prazo, planejamento e inovações. O
movimento cooperativista foi, segundo
Ibrahim, determinante para fazer da região polo emergente do agronegócio.

MEDIDAS SALVADORAS
Tão logo deixou a presidência da cooperativa, Ibrahim passou a ser sondado
para ocupar os mais diferentes cargos em
estruturas governamentais. Ele acabou
aceitando o convite do então governador
Jaime Lerner e assumiu a chefia da Casa
Civil. Uma longa trajetória de bons serviços ao sistema bancário fez dele um dos
Durante o Show Rural, recepção a
autoridades empresariais e a políticos

líderes destacados para ajudar a encaminhar a desestatização do Banestado.
Como compensação, o governo constituiu
a Agência de Fomento do Paraná, que tinha como proposta ser um agente estrutural para a economia do Estado. Ibrahim
foi o primeiro presidente da Agência.
Depois não teve como recusar a indicação do ministro da Agricultura, Marcus
Vinícius Pratini de Moraes, de comandar
a Secretaria Nacional de Política Agrícola.
Em Brasília, o paranaense empunhou com
sucesso duas bandeiras há muito reivindicadas pelo campo. Inicialmente, Ibrahim
defendeu o fim da correção monetária e
de seus efeitos devastadores nos financiamentos rurais. “Esses débitos assumiam
dimensões estratosféricas e sufocavam o
agronegócio. Pratini de Moraes e Pedro Malan, então ministro da Fazenda, entenderam

TÍTULOS
O talento empreendedor se relevou
também na gestão de sua propriedade

de 1,1 mil hectares em Céu Azul. Na
Iguaçu Starmilk, Ibrahim investiu em
diversas culturas, como pecuária de
leite, reflorestamento, plantios de soja,
milho, trigo e canola. A excelência na
produção de leite, superior a 20 mil
litros por dia, transformou a propriedade em uma escola frequentada por
técnicos e produtores do mundo
todo. A área foi uma das primeiras da
região dotadas de práticas de bem-estar animal, de investimentos em
energias renováveis, na fabricação e
no uso de biofertilizantes.
As contribuições de Ibrahim foram reconhecidas pelos títulos com

os quais ele foi agraciado, entre eles
de Cidadão Benemérito do Paraná, Cidadão Honorário de Cascavel
e Cidadão Honorário do Oeste do
Paraná. Também foi homenageado
pela Caciopar com a Comenda Hylo
Bresolin, um dos grandes nomes do
associativismo empresarial do Estado, e recebeu a Ordem do Mérito
Militar. Nada mal para o menino
pobre que acordava às 5 da madrugada na pequena Wenceslau Braz
e que se transformaria no senhor
gentil, hoje com 82 anos, que distribui sorrisos e palavras de afeto a
todos que encontra.

É com muita alegria e orgulho que celebramos mais um ano de existência e sucesso.
Manter-se em um mercado tão competitivo e conseguir crescer é uma grande
conquista que só se torna possível graças ao empenho e dedicação de todos.

Que Deus continue iluminando os nossos caminhos para que possamos progredir
ainda mais.

Nosso agradecimento especial a todos os clientes, parceiros e
colaboradores que nos acompanham durante todos esses anos.

www.cysy.com.br
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COOPAVEL E PIONEER FIRMAM
PARCERIA PARA A PRODUÇÃO
DE SEMENTES DE SOJA
A Coopavel e a Pioneer, duas referências do agronegócio brasileiro, acabam de assinar uma parceria
histórica para a produção conjunta
de sementes de soja. A confirmação
do acordo aconteceu em recente
encontro de diretores das duas empresas, em Pato Branco, onde está a
Sementes Guerra, que foi adquirida
pela Coopavel no ano passado. “É,
sem dúvida, um momento de grande
alegria à direção e a todos que integram essas três empresas, que se
tornam parceiras em uma área em
forte expansão na agricultura brasileira”, segundo o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.
O gerente da Unidade de Beneficiamento de Sementes da Coopavel,
Anderson Granville, informa que
há um bom tempo foram iniciadas
as primeiras conversas de olho em
uma parceria que pudesse unir a cooperativa e a Pioneer na produção
de sementes. Já havia o interesse da
norte-americana, que atua no Brasil
há cinco décadas, em multiplicar a
produção de sementes e com a compra pela Coopavel de uma estrutura
moderna em Pato Branco deu à cooperativa as condições certas para
participar do projeto.
Em uma primeira fase serão pro16
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duzidas duas cultivares precoces,
uma delas mais adaptada à realidade de solo e clima do Oeste e outra
obedecendo esses mesmos critérios
em relação ao Sudoeste. Dilvo Grolli
informa que essa junção de forças e
interesses traz grandes possibilidades, tanto em novos lançamentos de
cultivares quanto de transferência
de tecnologias.
“As três (Pioneer, Coopavel e Sementes Guerra) têm expertise na
produção de sementes e vão oportunizar aos agricultores a condição
de também serem produtores de sementes, uma vez que o melhor dessa
tecnologia vai ser levado ao campo e
elevará ainda mais a produtividade
de safras futuras”. A Pioneer surgiu
em 1913 em Iowa, nos Estados Unidos, e é referência mundial em melhoramento de sementes de soja e
milho.
O presidente da Coopavel cita a
característica do cooperativismo
agrícola de agregar valor aos cooperados e de melhorar as condições
econômicas do campo. “Hoje, temos
bons preços à soja, milho, trigo e
carnes e estamos alcançando produtividades jamais vistas. A força do
agronegócio tem sido determinante
ao superávit da balança comercial

A solenidade de assinatura da parceria ocorreu dias atrás em Pato Branco

brasileira em um ano bastante difícil à economia. O saldo, devido ao
bom momento do agro, é de R$ 50
bilhões, e sem a participação dele o
déficit da balança no ano estaria em
R$ 23 bilhões”, destacou Dilvo.

PRODUTOR É O QUE
MAIS GANHA
O gerente de Distrito de Vendas
da Pioneer, Sérgio Watanabe, lembrou que há uma história de quase
40 anos de parceria entre a empresa
e a Coopavel. “Sentimo-nos muito
honrados em ter sido convidados a
dar continuidade e aumentar ainda mais a importância desse trabalho conjunto a partir da produção e
multiplicação de sementes”. É uma
grande satisfação participar desse
projeto, reforçou Sérgio, afirmando
que quem mais ganha com a parceria são os produtores rurais que te-

rão à disposição sementes voltadas
a ganhos expressivos em produtividade.
A Coopavel otimiza a sua estrutura, que é ampla e dotada de tecnologia sofisticada, e incrementa negócios em uma área em expansão da
cooperativa no Sudoeste, destaca o
vice-presidente Jeomar Trivilin. Ele
reforça ainda que se trata de uma
parceria com uma empresa idônea
e tradicional. “Essa integração merece ser ressaltada, porque o objetivo é o mesmo: levar o melhor ao
campo de olho em resultados mais
expressivos”, diz o gerente de Filiais
do Oeste Altair Garcia. Um dos aspectos mais determinantes dessa
junção de forças e conhecimentos é
a possibilidade de aumentar o portfólio de sementes, gerando novas
oportunidades ao agricultor, pontua o gerente de Filiais do Sudoeste,
Adelar Goehl.
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OESTE PODERÁ FORMAR EMPRESAS
REGIONAIS PARA PARTICIPAR DAS
LICITAÇÕES DO PEDÁGIO NO PARANÁ
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
entregou na manhã de sexta-feira, 21 de
agosto, ao secretário da Casa Civil, Guto
Silva, documento elaborado pelo Programa Oeste em Desenvolvimento com o título Chegou o momento, Vamos construir
uma nova história. Nele, está manifestado
o desejo e o interesse da região de participar ainda mais decisivamente da nova
licitação de rodovias no Estado.
Um dos trechos do documento diz
o seguinte: “Abre-se hoje uma porta importante para termos mais direito na
construção do nosso destino. Podemos
participar das licitações com empresas
regionais, em todos os lotes das rodovias
que serão pedagiados. A maneira é muito
simples: unir de 10 a 100 cidadãos ou empresas com disposição de constituir uma
sociedade empresarial, na qual cada um
participa com importâncias de acordo
com a sua disponibilidade e compõe-se
um capital segundo as exigências da licitação”.
O capital servirá, segue o texto, para o
começo das atividades e parte dos investimentos iniciais. Os grandes investimentos
nas rodovias virão de outras fontes, com a
participação de instituições financeiras
privadas, públicas, fundos de investimentos e cooperativas de crédito e outros interessados. Poderão participar do processo
de formação das empresas regionais entidades dos mais diferentes setores, coo18

REVISTA COOPAVEL

perativas e empresas do agronegócio bem
como pessoas físicas e jurídicas

HISTÓRIA
O documento é assinado pelo presidente do POD, Danilo Vendruscolo, e pelo
coordenador da Câmara Técnica de Infraestrutura e Logística do Programa Oeste em Desenvolvimento Dilvo Grolli. No
material entregue ao secretário Guto Silva há um relato histórico do processo de
concessão de rodovias no Estado. A união
de algumas empresas, na segunda metade
de 1990, formou a Ecocataratas, com capital inicial de R$ 8 milhões, que participou
e ganhou a concessão por 25 anos do Lote
3 do Anel de Integração Rodoviário, composto por trecho de 387 quilômetros da
BR-277 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava.
“Em 1997, quando houve as licitações,
a sociedade não teve a ousadia e o discernimento de também constituir empresas para fazer parte das licitações. Sem a
presença de representantes da economia
regional, os grupos econômicos de outras
regiões e de outros países tomaram conta das licitações, sem resistência e com a
passividade da nossa sociedade”, relatam
Dilvo e Danilo no documento. “São esses
estranhos que desde 1997 estão rapinando parte da nossa economia. “Toda a população paga milhões de reais sem saber
quem são na realidade os verdadeiros ar-

Reunião em que o Programa de Retomada Econômica do
Paraná foi apresentada por Guto aos empresários

recadadores e para onde vai o nosso dinheiro”. De 1998 a 2018, a Ecocataratas
teve lucro líquido de R$ 493 milhões,
sem correção monetária.

ABUSOS
O texto do POD cita também os
recentes acordos de leniência das concessionárias do Paraná para compensar os abusos nos reajustes dos preços
de pedágio e a supressão de obras previstas nos contratos em troca de propina. “De certo modo puniram de forma
justa e legítima os inúmeros atos de
corrupção. Abriu-se o melhor caminho para que novos empreendedores

possam entrar por competência nos
negócios do pedágio. Os autores do documento fazem um alerta: “É preciso
que nos atenhamos à participação das
empresas envolvidas em corrupção
em novas licitações. Essa, se acontecer,
não só é ilegal e imoral, como mantém
o País na escandalosa rota da impunidade... Em resumo, essas empresas devem ser banidas das novas licitações”.
Afirmando que não há necessidade de grandes somas de recursos e
sim de líderes e de disponibilidade
de participação da sociedade, o POD
e as entidades fazem um questionamento: “Será que a sociedade de cada
região onde forem licitadas as con-

Dilvo entrega documento do
POD e entidades a Guto Silva

cessões das rodovias não têm a capacidade de formar grupos econômicos? Não reúnem condições de abrir
um novo caminho de afirmação e
fortalecimento da economia e da geração de emprego regional, sem os
arranjos escusos de outras épocas? A
conclusão do documento é a seguinte: “Precisamos construir uma nova
história, com integralidade e com
a participação dos paranaenses da
nossa e de outras regiões, seguindo
as leis de livre mercado, pelas quais
ninguém tem privilégio e todos têm
oportunidades”.

DEPUTADOS

Durante recente reunião empresarial na Acic, o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
encontrou-se com os deputados estaduais Gugu Bueno, Coronel Lee e Márcio Pacheco.

19

morgansementes.com.br

MERCADO

GENÉTICA DE RESULTADOS,
HÍBRIDOS CAMPEÕES

Os professores se comunicam
com a classe via Zoom

DE OLHO NA INOVAÇÃO ESTRATÉGICA

C

M
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A inovação estratégica é um
tema de interesse da civilização desde o início das grandes invenções e
descobertas. Com o avanço das tecnologias e da abertura de mercados,
o assunto ganhou ainda mais relevância e se torna indispensável na
contemporaneidade. Atenta a isso,
a Coopavel criou um grupo de trabalho com foco na Inovação Estratégica que participou de treinamento
dias atrás. “O desafio é pensar a médio e a longo prazos com olhar atento às mudanças, exigências de um
novo tempo e também conectado às
oportunidades”, diz o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli.
“O panorama é de movimentos
intensos em todo o mundo e não é
possível ficar parado. Todos precisam estar atentos a esse novo momento, agir proativamente e inves20
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tir em aperfeiçoamento”, observou
Dilvo Grolli na abertura dos trabalhos conduzidos por professores de
Curitiba. “É determinante pensar
em novas estratégias para tornar a
Coopavel ainda mais competitiva e
atender as demandas de um mercado mundial cada vez mais exigente”,
complementa.
O gerente de Tecnologia da Informação da Coopavel, Rogério
Aver, afirma: “Essa formação visa
a gerar conhecimento para os gestores da Cooperativa no sentido de
organizar, sistematizar e tornar
perene as atividades de inovação
na empresa por meio de processos
e ferramentas apropriadas. Trata-se de uma ação do grupo de inovação para disseminação de conhecimentos no tema”. Esse é o primeiro
de inúmeros cursos, treinamentos

MY

e atividades agendados, tudo para
aprimorar ao máximo o senso de
inovação e estratégia de cada um dos
participantes.

CY

CMY

K

ATIVIDADES
O programa de atividades desse
primeiro encontro técnico é o seguinte: debates sobre inovação como
estratégica, programa de inovação
Coopavel e responsáveis pela inovação; atividades em times – coleta e
análise, apresentação das estratégias
indicadas pelas equipes e análise estratégica da inovação na Coopavel.
“Fico feliz em perceber o entusiasmo
dos envolvidos e a qualidade das reflexões já apresentadas”, diz o professor Zaki Akel Sobrinho, um dos instrutores e que durante anos foi reitor
da Universidade Federal do Paraná.
21
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O QUE É DARK HOUSE?
O sistema de produção para frangos de corte conhecido por dark
house consiste na combinação de um específico programa de luz
com um adequado programa de ventilação. As aves, nesse sistema,
passam a maior parte de seu confinamento em um ambiente escuro,
sem contato com a luz natural.

4 ASPECTOS
Luiz Carlos, Arlete e o médico
veterinário Fernando Rossani

“ORGULHO DE LEVAR
QUALIDADE AO CONSUMIDOR”
Tradição é uma das palavras que
melhor conectam a história da família
Tormen com a avicultura. Geci e Adércio são avicultores há 33 anos e passaram a atividade e os conhecimentos
adquiridos ao longo do tempo ao filho
Luiz Carlos, que hoje gere os aviários
instalados na propriedade da família
na linha Tormen, no interior de Capitão
Leônidas Marques.
A propriedade de seis alqueires tem
a avicultura como a sua atividade principal. “É dela que extraímos a renda que
mantém a família no campo”, informa
Luiz Carlos, que é natural de Chapecó,
interior de Santa Catarina. Segundo ele,
é gratificante fazer o que se gosta e, com
dedicação e trabalho, levar à mesa do
consumidor um produto de qualidade.

22
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Luiz Carlos e a esposa Arlete Ribeiro executam todas as tarefas dos dois
aviários instalados na propriedade.
Cada um deles tem área de 12 por 130
metros e os investimentos mais recentes em suas estruturas aconteceram há
18 meses. O sistema convencional foi
substituído pelo dark house. Os aviários também receberam placas evaporativas.
Sobre a assistência técnica disponibilizada pela Coopavel, Luiz Carlos
afirma o seguinte: “A Coopavel é uma
ótima empresa, que conta com uma boa
assistência técnica (quem nos atende é
o médico veterinário Fernando Rossani). Ele trouxe até a gente um novo sistema de trabalho, com mais tecnologia.
Assim, os resultados têm sido ótimos”.

O método dark house está alicerçado em 4
aspectos básicos:
1. Correto escurecimento do galpão (barreiras
luminosas e vedações)
2. Projeto de ventilação adequado
3. Sistemas de manejo de luminosidade
4. Sistemas de proteção

CARACTERÍSTICAS
Algumas das principais características do
dark house são as seguintes:

• Utilização de ambiente cada vez mais controlado
• Condição de conforto para as aves
• Melhora na produtividade
• Visão de relação de custo-benefício sobre o sistema

OS 10 MELHORES LOTES DO MÊS DE JUNHO - 2020
PRODUTOR

CIDADE

EXTENSIONISTA

Nº LOTE

CAC

PM

IDADE

GPD

1

ADERCIO JOAO TORMEM

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

FERNANDO

68078

1.553

3.502

49

71.4

2

JANETE SILVESTRE

CATANDUVAS

DJALMA

68105

1.574

3.523

45

78.2

3

NERI BEZ

TRÊS BARRAS DO PARANA

DJALMA

68162

1.575

3.347

43

77.8

4

RONALDO TREVISO

GUARANIAÇU

JHONATAN

68253

1.581

3.387

48

70.5

5

JANILDE APARECIDA TOBALDINI

IBEMA

ISABELLE

68106

1.582

3.318

45

73.7

6

EDSON DEL PUPPO

GUARANIAÇU

JHONATAN

67868

1.588

3.453

45

76.7

7

LEOPOLDO KARVAT

CASCAVEL

JESSICA

68255

1.601

3.165

44

71.9

8

VALDEMIR MACHADO

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

FERNANDO

68121

1.604

3.287

44

74.7

9

EDSON LUIZ KOSWOSKI

GUARANIAÇU

JHONATAN

68206

1.613

3.584

46

77.9

GUARANIAÇU

JHONATAN

68415

1.614

3.203

42

76.2

10 LEOMAR LORENCATTO
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Na prática a concessão do crédito com maior segurança diminui o
inadimplemento, e, por sua vez, aumenta a oferta de crédito, criando-se um ciclo harmonioso para manter e crescer os bons resultados do
agronegócio.
QUE TIPO DE IMPACTOS ELA TRAZ,
POR EXEMPLO, NO COTIDIANO DE
UMA COOPERATIVA?

O advogado José
Fernando Marucci

A NOVA LEI DO AGRO
Novidades e mudanças é o que não
faltam em um mundo tão dinâmico e tecnológico. O agronegócio também sente os
impactos de uma era de tantos movimentos. No Brasil, uma das novidades é
a lei de número 13.986, conhecida como
a Lei do Agro, que traz alterações principalmente no que se refere a crédito.
Para esclarecer pontos importantes dessa novidade, a Revista Co-

opavel entrevistou o advogado José
Fernando Marucci, que tem MBA em
Direito Empresarial e especializações
internacionais. Um dos aspectos que
ele observa é o seguinte: “A Lei facilitará o acesso ao crédito, pois reforça
os instrumentos de garantia, dando
mais segurança para todas as partes
envolvidas”. Saiba mais na entrevista
a seguir:

O QUE É A LEI DO AGRO E POR QUE

estrangeira. A Lei facilitará o aces-

ELA É IMPORTANTE PARA O SETOR?

so ao crédito, pois reforça os instrumentos de garantia, dando mais

A Lei 13.986 de 07 de abril de
2020, nominada como Lei do Agro,

segurança para todas as partes envolvidas.

traz novos institutos como o Fundo
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Garantidor Solidário (FGS), o patri-

UMA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍS-

mônio rural em afetação e a Cédula

TICAS DA NOVA LEI É MODERNIZAR

Imobiliária Rural (CIR), bem como

AS BASES LEGAIS DO CRÉDITO DO

aprimora a CPR, inclusive com a

AGRONEGÓCIO. O QUE ISSO SIGNIFICA

possibilidade de atrelá-la à moeda

NA PRÁTICA?

A cooperativa ao conceder crédito, para vendas de insumos agropecuários, poderá receber em contrapartida do agricultor, uma garantia
mais eficaz, como o patrimônio rural em afetação, que é justamente a
possibilidade do proprietário destinar o imóvel ou parte do imóvel para
garantir o crédito concedido pela cooperativa. Além disso, a partir da Lei
do Agro admite-se a constituição de
alienação fiduciária nas CPRs, permitindo-se a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente.
ESSE NOVO INSTRUMENTO TRAZ
BENEFÍCIOS AOS PRODUTORES
RURAIS?
Sim. Atualmente o produtor rural
dá o imóvel de sua propriedade em
hipoteca, ficando todo o imóvel vinculado ao pagamento do débito, dificultando utilizá-lo para abrir crédito
em mais de um fornecedor ou instituição. Com o patrimônio rural em
afetação vai possibilitar que produtores designem frações especificas de suas áreas, registrem isso em
sua matrícula, possibilitando que o
imóvel sirva de garantia para mais

de um credor. Ademais, a utilização
da CPR também foi ampliada para
as atividades de “floresta plantada
e de pesca e aquicultura, seus derivados, subprodutos e resíduos de
valor econômico, inclusive quando
submetidos a beneficiamento ou à
primeira industrialização”, e ainda “relacionadas à conservação de
florestas nativas e dos respectivos
biomas e ao manejo de florestas
nativas no âmbito do programa de
concessão de florestas públicas, ou
obtidos em outras atividades florestais que vierem a ser definidas pelo
Poder Executivo como ambientalmente sustentáveis”, conforme artigo 1º, § 2º, I e II, da Lei 8.929/94,
alterada pela Lei do Agro.
DOUTOR, DÊ DETALHES DAS NOVAS
MODALIDADES DE GARANTIA NAS
OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO
RURAL?
A Lei do Agro cria o Fundo Garantidor Solidário (FGS), que de
acordo com o artigo 1º da lei, refere
"as operações de crédito realizadas
por produtores rurais, incluídas as
resultantes de consolidação de dívidas, poderão ser garantidas por
Fundos Garantidores Solidários".
Resumindo, o Fundo Garantidor
Solidário é uma troca de aval entre
produtores para dar garantia a operações com empresas, bancos e tradings.
O FGS será regido por um Estatuto que nos termos do artigo 6º, da
Lei, preconiza que: “Disporá sobre a
forma de constituição do FGS e sua
administração, a remuneração do
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administrador, a utilização dos recursos e sua forma de atualização,
a representação ativa e passiva do
fundo, entre outras disposições necessárias ao seu funcionamento.”
A Lei do Agro criou também a
CIR – Cédula Imobiliária Rural, título de crédito nominativo, transferível e
de livre negociação, representativa de
(i) promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de
qualquer modalidade; e
(II) obrigação de entregar, em favor
do credor, bem imóvel rural, ou fração
deste, vinculado ao patrimônio rural
em afetação, e que seja garantia da operação de que trata o inciso I do caput
deste artigo, nas hipóteses em que não
houver o pagamento da operação até a
data do vencimento.
COM SUA EXPERIÊNCIA EM ASSUNTOS
LIGADOS À LEGISLAÇÃO, A
ATUALIZAÇÃO DESSES INSTRUMENTOS,
A EXEMPLO DO QUE OCORRE AGORA
COM A LEI DO AGRONEGÓCIO, TRAZ
BENEFÍCIOS AO SETOR PRODUTIVO
AGROPECUÁRIO?
Sim, pois com a desburocratização
do acesso ao crédito agrícola e a maior
competitividade entre os fornecedores
e instituições de crédito, espera-se uma
maior oferta de crédito, agrícola a juros
mais acessíveis, e, principalmente, menos inadimplência.
ALGUM OUTRO PONTO QUE QUERIA
DESTACAR SOBRE A LEI DO AGRO?

emitida a partir de 1º de janeiro de
2021, bem como seus aditamentos,
para ter validade e eficácia, deverá
ser registrada ou depositada, em até
dez dias úteis da data de emissão ou
aditamento, em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a
exercer a atividade de registro ou
de depósito centralizado de ativos
financeiros ou de valores mobiliários.”. Assim, aguardar-se a regulamentação do Banco Central, para
que seja possível o registro da CPR,
sendo certo que espera-se que CPRs
com liquidação física, realizada entre os cooperados e as cooperativas
agropecuárias deveriam ser isentas
do registro, por serem transações
mercantis abrangidas pelo ato cooperativo, e somente deveriam ser
registradas, quando utilizadas para
lastrear emissões de CDCA ou CRA.

LONGO PERÍODO
RESIDUAL

MANEJO INTEGRADO
DE PRAGAS

CONTROLE

PROPORCIONA
PROTEÇÃO DA CULTURA
POR MAIS TEMPO

MAIS UMA FERRAMENTA PARA
MANEJO DE RESISTÊNCIA,
PRESERVANDO A TECNOLOGIA BT

AMPLO ESPECTRO,
FACILITANDO O MANEJO
DE LAGARTAS

ATENÇÃO

No artigo 42, que trata das alterações da CPR, no artigo 12, introduzido na Lei 8.929/94, diz que a “CPR

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. Agosto FMC 2020. Todos os direitos reservados.
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www.fmcagricola.com.br/premio

MEIO AMBIENTE

COOPAVEL E SEU
COMPROMISSO COM A
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
SUSTENTÁVEIS
Três dias antes da abertura oficial da
31ª edição do Show Rural Coopavel, no
início de fevereiro de 2019, o presidente
Dilvo Grolli recebeu a visita de uma comitiva de agricultores franceses. Como
educada e didaticamente costuma proceder, Dilvo fez ao grupo uma apresentação minuciosa do agronegócio brasileiro.
Os números mostrados, que despertam
atenção pela grandiosidade em qualquer
canto do planeta, não chamaram como
se esperava a atenção dos franceses. Céticos, eles ficaram desconcertados com a
afirmação do cooperativista de que o Brasil é o país mais verde do mundo.
Mas como assim, verde, se a imprensa europeia cita os brasileiros como campeões em desmatamento, questionaram os franceses. Dilvo respirou fundo,
controlou suas emoções e, calmamente,
mostrou indicadores que, ao contrário do
que muitos divulgam, apontam o Brasil
como modelo em preservação ambiental
para o mundo. Atualmente, 66% do território nacional é preservado e a produção
de grãos acontece em uma área de apenas 8%. “E com as novas tecnologias, o aumento de produtividade é tão expressivo
que os números do agronegócio nacional
crescerão muito mais sem a necessidade
de mexer em um único metro quadrado
da Amazônia”.
O compromisso ambiental da Coopavel é antigo e se torna maior e mais
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considera fundamental cada um seguir
fazendo a sua parte da melhor maneira
possível.

MODERNAS E RIGOROSAS
A preservação ambiental é um
dos compromissos da Coopavel
e de seus cooperados

efetivo a cada ano. Tanto que a cooperativa costuma receber prêmios e reconhecimentos nacionais pela postura de produzir com absoluto respeito aos temas
ambientais. “Produzir alimentos de forma sustentável nos move há anos”, afirma Dilvo Grolli, que comemora o recente
título de mérito em meio ambiente dado
à cooperativa pelo Prêmio Mundo de
Respeito da Corteva, um dos mais destacados concursos de boas práticas do agro
mundial. Além de orientações sobre maneiras mais eficientes de aplicação de defensivos, a Coopavel presta informações
sobre preservação e com o projeto Água
Viva garante a qualidade de um bilhão de
litros de água por ano.

pondem a reservas legal e de preservação
permanente”.
A engenheira afirma que, com base
nesses números, a Coopavel comprova a
cuidadosa observância de sua missão de
produzir alimentos sustentáveis. “Provamos ser possível produzir preservando o
meio ambiente, conservando e procurando o equilíbrio entre a produção e a natureza”. No estudo, Lucimar destaca outra
informação apontada como significante:
13,5% das áreas declaradas são de preservação permanente, percentual muito
superior ao de outras regiões do Paraná e
do Brasil. E isso que estamos em um dos
principais celeiros de grãos e proteínas
do País”.

COMPROMISSO

DOAÇÃO

Há anos especialistas em temas ambientais afirmam que o campo é modelo
na adoção de cuidados e na proteção dos
mais diferentes recursos naturais. Diferente das cidades, onde estão, segundo
os pesquisadores, os problemas mais
crônicos e graves. Estudo da área técnica
da Coopavel apresenta números interessantes sobre a atenção da cooperativa e
de seus associados ao tema, informa a
engenheira ambiental Lucimar Novaes,
encarregada de Meio Ambiente da Divisão Industrial. “Na nossa região de abrangência, 27% das áreas declaradas corres-

Com base nesses indicadores fica
mais fácil entender as razões de a Coopavel aparecer com frequência entre as
melhores quando o alvo da apuração
são temas associados ao meio ambiente, observa Dilvo Grolli, afirmando: “Os
cooperados da Coopavel doam 27% do
seu patrimônio à preservação do meio
ambiente. Esse é um gesto de responsabilidade, de amor ao Brasil e principalmente de respeito às próximas gerações”.
Dilvo lamenta que a verdade sobre a real
situação ambiental do País não seja corretamente divulgada e mostrada, mas

O agricultor e a cadeia brasileira do
agronegócio seguem leis ambientais
entre as mais modernas e rigorosas do
planeta. E a tendência é de o cenário melhorar ainda mais, segundo Dilvo, reforçando que os 8% destinados à produção
de grãos equivalem a 66 milhões de hectares. Na conversa com a comitiva francesa, a exemplo do que já fez diante de
agricultores, técnicos e líderes das mais
diferentes nacionalidades em eventos
no Brasil e no exterior, o presidente da
Coopavel afirma que o Brasil não precisa
tocar na Amazônia para aumentar a sua
produção de grãos.
Isso acontece porque existem outros 7% disponíveis a novas lavouras e a
metade dos 20% destinados a pastagens
também podem recepcionar cultivos
agrícolas. A tecnologia é a grande aliada
da revolução das últimas três décadas.
“Em 28 anos, a inovação transformou os
números da agricultura nacional. O crescimento da produtividade das principais
commodities é de 310% nesse período e o
avanço da área foi de somente 65%. Nesse ritmo, a produção brasileira de grãos
saltará para 300 milhões de toneladas em
três anos”. Somente na área diretamente
abrangida pelo Show Rural, a produtividade das safras de milho e soja foram
incrementadas em mais de 200% em três
décadas. Seis estados brasileiros (três do
Sul e três do Centro-Oeste) são responsáveis por 78% da produção brasileira de
grãos, hoje na casa de 250 milhões de toneladas.

MUNDO DE RESPEITO
Alguns apontamentos feitos no formulário do Prêmio Mundo de Respeito
da Corteva reforçam o compromisso da
Coopavel com a produção sustentável de
alimentos:
“Ser reconhecida pelos projetos socioambientais e pelos esforços contínuos
para a produção de alimentos sustentáveis é uma grande recompensa e incentivo para continuar promovendo ações de
desenvolvimento de um futuro sustentável e de boas práticas agrícolas para o
Brasil e o mundo”
“A equipe que presta assistência técnica realiza o diagnóstico da propriedade, começando com a amostragem e coleta de solos e verificando a necessidade
de aplicação de corretivos e fertilizantes,
buscando sempre a melhor alternativa
para o produtor, como exemplo o serviço
de agricultura de precisão que permite a
identificação de problemas pontuais na
área. Além disso, a cooperativa preconiza
a adoção de boas práticas de cultivo, tais
como rotação de culturas, uso de plantas
de cobertura na entressafra, terraceamento e boas práticas de manejo visando
a preservação do solo e da água”
A Coopavel incentiva o reflorestamento, a recuperação de nascentes e de
reservas legais. A cooperativa conta com
assessoria ambiental especializada a partir do Departamento de Meio Ambiente”
A Cooperativa desenvolve ações para
capacitar parceiros a melhorar suas práticas em benefício do solo, ar, água e biodiversidade. São elas:
- Uso correto de defensivos, boas práticas
agrícolas e proteção aos aplicadores
- Proteção do meio ambiente e o cuidado
no uso de agroquímicos

- Abastecimento de água limpa para o
consumo humano e animal
- Investimentos em energias limpas e renováveis – implantação de plantas fotovoltaicas e de biodigestores anaeróbicos
de dejetos de suínos
E mais:
- Recuperação de mata ciliar e reserva
legal. Em parceria com o IAP faz a distribuição anual de 80 mil mudas de árvores
nativas. A cooperativa conta com 325,6
hectares de área de reserva legal e de
preservação permanente em diferentes
lugares
- Para a adoção de boas práticas agrícolas
e manutenção do potencial produtivo
dos solos, os agrônomos são treinados
para desenvolver, junto ao serviço de assistência técnica, o dimensionamento de
terraços sem custo ao produtor rural.

PROJETOS AMBIENTAIS
“O compromisso com a preservação
ambiental é marca dos diversos projetos
da Coopavel. Todas as unidades da cooperativa observam regras, leis ambientais
e de emissão de efluentes, e o entorno é
igualmente protegido. Além do projeto
de captação de águas pluviais, há mais de
15 anos a Coopavel criou o Água Viva, voltado à proteção de nascentes.
Um dos projetos mais novos é o da
geração de energia por meio de biodigestor, transformando dejetos animais
em energia limpa, barata e renovável. Recentemente foram feitos investimentos
também em uma central fotovoltaica.
Essas ações constituem parte das metas
da cooperativa rumo a um futuro sustentável, produzindo alimentos de maneira
compartilhada, com qualidade e responsabilidade socioambiental”.
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DEZ ANOS

Solenidade aconteceu na
região do entroncamento
rodoviário

DINHEIRO DE ACORDO DE
LENIÊNCIA VAI BANCAR
NOVO TREVO CATARATAS
Cascavel e região acabam de dar mais
um passo à solução de um de seus mais
antigos gargalos rodoviários. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve na
cidade para assinar a ordem de serviços
para o início dos trabalhos de reestruturação do Trevo Cataratas, que passa a levar o nome do empresário Alsir Pelissaro.
Líderes dos mais diferentes segmentos
organizados acompanharam a cerimônia,
que contou também com a presença do
prefeito Leonaldo Paranhos e secretários
de Estado.
O presidente da Acic, Michel Lopes,
considera essa uma vitória histórica,
porque resulta do trabalho integrado de
várias forças. “Há décadas a associação
comercial alerta para o problema e para a
busca de uma solução à altura da importância do trevo, que chega a receber 45 mil
veículos em um único dia”. Com cerca de
50 anos ele é um dos principais entroncamentos rodoviários do Sul do Brasil,
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porque recebe o tráfego de três rodovias
federais (277, 369 e 467) e também de uma
estadual (PR-180). “Essa é uma conexão
bastante utilizada e, além de segurança,
deve oferecer boas condições ao tráfego”,
conforme Michel.
Depois de iniciada, o que deve ocorrer nas próximas semanas, a previsão é
de conclusão dos trabalhos em dois anos.
Para a construção dos recursos estruturais necessários para acabar com os congestionamentos, o investimento previsto
é de R$ 82 milhões – custo total é R$ 130
milhões – diferença de R$ 48 milhões será
destinada à implantação de terceiras faixas entre Cascavel e Guarapuava. “É sem
dúvida uma obra emblemática, porque
dará solução a um problema de mais de 30
anos. Cascavel está no centro de uma das
regiões de maior produção do País e precisa contar com infraestrutura à altura de
sua importância e desenvolvimento”, afirmou o governador Ratinho Júnior.

Para acompanhar o aumento do fluxo e exigências do local,
as obras de reestruturação deveriam estar prontas há no mínimo
dez anos, disse o prefeito Leonaldo Paranhos. “Essa é uma luta de
gerações que agora vai receber a
atenção que merece”, destacou o
gestor público, que fez menção
a Alsir Pelissaro, empresário e
líder local que ocupou diversas
pastas no poder público – a mais
recente de presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia

de Transporte e Trânsito, agora
Transitar). A nobreza de caráter
e a atuação fervorosa pelos temas
locais, duas das principais características de Alsir, foram destacadas pelos oradores.
Para que os trabalhos possam
ser iniciados, a primeira providência será a construção de vias
marginais para que o tráfego possa
fluir com a mínima interferência
possível, informa a Ecocataratas.
O dinheiro empregado na reformulação do trevo vem de acordo de
leniência da concessionária com o
Ministério Público Federal, devido

a irregularidades na observação
do contrato. São R$ 400 milhões
destinados a um pacote de obras
rodoviárias. Do montante, R$ 150
milhões serão aplicados até 2021
ao longo da BR-277 – desses, R$
130 milhões entre Cascavel e Guarapuava. Serão R$ 220 milhões em
redução das tarifas do pedágio e
R$ 30 milhões em multas. Acic e
Cotriguaçu destinaram R$ 190 mil
para a elaboração de um projeto
complementar ao Trevo Cataratas, que é a duplicação da BR-277
do acesso ao trevo de Juvinópolis
ao distrito de São João.

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.
CONSULTE SEMPRE UM
ENGENHEIRO-AGRÔNOMO.
VENDA SOB RECEITUÁRIO
AGRONÔMICO.
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EDIÇÃO DE INVERNO

ANÁLISES DE SOLO EVOLUEM PARA
MELHORAR PERFORMANCE AGRÍCOLA
Embora a essência de cultivar a terra
ainda seja a mesma, muita coisa mudou
dos primórdios da atividade até a agricultura de grande escala contemporânea.
Qualidade, boa produtividade e a melhor
performance dependem da associação de
inúmeros fatores. Um deles é a análise de
solos, que protagoniza novos episódios do
Ciclo do Trigo mostrado em plataformas
digitais pelo Show Rural Coopavel Edição
de Inverno.
A análise de solos não é uma técnica
nova e no Brasil ela começou a despertar
interesse há mais de 130 anos. Inclinado
em contribuir para ampliar ainda mais
os resultados da cafeicultura, Dom Pedro
II contratou uma empresa europeia para,
em parceria com a Estação Agronômica
de Campinas, realizar estudos para melhorar a performance do café. A exemplo
de tudo o que dá suporte à agricultura e
ao agronegócio, a análise de solos evoluiu
bastante ao longo dos anos.
O terceiro e quarto capítulos do Show
Rural Coopavel Edição de Inverno traz informações sobre essa ferramenta desenvolvida para indicar o quanto o solo pode
fornecer de determinados nutrientes. Ela
é apontada como indispensável para, de
forma confiável e técnica, revelar o estado
nutricional e o grau de fertilidade de uma
determinada área agrícola. Com esses dados em mãos então é possível decidir o
melhor a fazer para obter o desempenho e
os resultados possíveis e desejados.
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INOVAÇÃO
Um dos saltos mais importantes na
evolução da técnica foi dado recentemente, fruto de parceria da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
e do Ibra (Instituto Brasileiro de Análises),
de Campinas, interior de São Paulo. A novidade está em fazer a leitura do solo por
meio da espectroscopia no infravermelho,
técnica batizada de SpecSolo. Para alcançar
a maior precisão possível, o sistema utiliza
até recursos como a Inteligência Artificial e
o Big Data (sistema que estuda como tratar,
analisar e obter informações de conjuntos
de dados que, devido ao seu tamanho, não
podem ser processados por mecanismos
convencionais).
O pesquisador da Embrapa Solos, do Rio
de Janeiro, Daniel Vidal Pérez, acompanhou
e participou das etapas que chegaram ao
SpecSolo, e ele se diz animado com tudo o
que essa novidade pode oferecer ao campo.
“Esse é um método baseado na resposta do
solo ao infravermelho. A análise de infravermelho tem muita relação com a questão
das vibrações nas ligações químicas, principalmente em compostos contendo carbono,
hidrogênio e nitrogênio”. Essa tecnologia é
utilizada em solos e correlacionada exatamente nas principais análises que a Embrapa realiza, como de teor de carbono no solo,
granulometria, pH e outros atributos.
Daniel informa que depois de analisar
mais de 100 mil amostras, conseguiu-se ve-

rificar e validar a questão da análise principalmente para carbono e textura. “Já se conseguiu até a ISO 17.025 para o uso dele para
esses dois atributos”, afirma o pesquisador.
O Ibra desenvolveu o equipamento e uma
joint-venture chamada SpecLab na qual
usa essa técnica para fazer diversas análises
em solo e outros materiais. Há um software
em nuvem destinado ao processamento de
informações e um sistema automatizado à
coleta de espectros do solo, o SpecSolo-Scan.
Por meio do SpecSolo, a análise de
amostras ocorre de maneira não destrutiva,
com economia e velocidade. Parâmetros de
matérias orgânica e física, como argila, areia
e silte, são estudados em apenas alguns segundos e de forma conjunta. Com a plataforma digital criada a partir desses estudos,
observa Daniel Pérez, os agricultores têm
em mãos uma solução desenvolvida para
facilitar a elaboração de recomendações de
correção e fertilização do solo. Segundo o
Ibra, esse procedimento é on-line a partir de
consulta a um banco de dados onde estão informações referentes às culturas.

Show Rural Coopavel
Para assistir
ao Show Rural
Coopavel Edição
de Inverno:

showrural
showruraloficial
www.showrural.com.br

O SpecSolo emprega o melhor da tecnologia
para indicar as condições do solo

PLANEJAMENTO
Nos capítulos 3 e 4 do Show Rural Edição de Inverno, o pesquisador do Instituto
de Desenvolvimento Rural, de Santa Tereza
do Oeste, Luiz Antônio Zanão Júnior, dá detalhes sobre o planejamento agrícola a partir da análise de solo. A adubação conta com
três fases importantes (análise, controle da
acidez e correta aplicação dos corretivos),
tudo para conhecer a fundo as características do solo da propriedade.
Como a base dos trabalhos é a cultura do
trigo, o primeiro episódio do tema análise de
solos aborda os conceitos centrais da técnica e o segundo traz informações sobre adubação nitrogenada.

A análise de solos é uma etapa indispensável para
bons resultados na agricultura contemporânea

Ibra e Embrapa são parceiros nas pesquisas
que levaram ao desenvolvimento da técnica
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NISHIMORI

O deputado Nishimori, Dilvo e o agropecuarista Erwim Soliva

“RECUPERAÇÃO DA
ECONOMIA BRASILEIRA
VAI SURPREENDER”
O processo de recuperação da
economia brasileira vai ser muito
mais rápido e dinâmico do que muitos pensam. A retomada dos indicadores de empregos e da atividade
produtiva nacional vai surpreender,
afirmou o deputado federal Luiz
Nishimori (PL/PR) em visita ao presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. O
agronegócio, que vive um momento
excepcional, será o grande puxador
dessa recuperação, assegurou o parlamentar, que esteve em Cascavel
depois de acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em uma extensa
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agenda de compromissos em Foz do
Iguaçu.
Com o pulso determinado de Bolsonaro e o conhecimento técnico do
ministro da Fazenda, Paulo Guedes,
o Brasil vinha muito bem. “Estávamos avançando rapidamente para
deixar para traz as sequelas de um
período de extrema dificuldade, mas
então veio a pandemia. Precisamos
nos ajustar, seguir recomendações e
adotar novos hábitos para preservar
vidas. As medidas de isolamento, por
sua vez, afetaram o desempenho de
inúmeros setores e teremos redução

do PIB em 2020”. Entretanto, se olharmos para o Brasil e o que já começa
a acontecer aqui, seguiu o deputado,
isso comparativamente aos nossos vizinhos e outros países do mundo, percebe-se que sairemos da crise mais
rapidamente.
As medidas de apoio a empresas,
a facilitação do crédito e o auxílio
emergencial, somados ao agronegócio em um momento tão especial, reduzem as perspectivas de queda no
crescimento, e isso é muito bom, conforme Nishimori. A aproximação de
Bolsonaro do Congresso aumenta a
confiança na aprovação das reformas,
principalmente da tributária que trará, entre outras coisas, simplificação
e unificação de impostos. O investimento em obras de infraestrutura é
outro aspecto destacado pelo parlamentar. “O ministro Tarcísio (Freitas,
dos Transportes) tem feito um excelente trabalho. Só no Paraná, o governo federal vai entregar em quatro
anos 2,4 mil quilômetros de duplicação”.

CARNES
O bom momento do agronegócio
está associado também à forte demanda por carnes e à recente conquista de seis estados, entre eles o
Paraná, de status de área livre da febre aftosa sem vacinação. “Isso vai
abrir um mercado enorme à nossa
proteína, principalmente à suína. E
atrairemos consumidores que remuneram melhor pela qualidade do que
compram, a exemplo do Japão”. Luiz
Nishimori foi convidado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina,

para ser uma espécie de “embaixador da carne brasileira” nos países
da Ásia. “Divulgamos principalmente
a paranaense, que tem forte conexão
com as cooperativas, como a Coopavel, que são modelo de organização,
responsabilidade e trabalho”.

BONS FATORES
Dilvo Grolli acentuou a importância das considerações de Nishimori
com alguns números: “O deputado
está com a razão. O Brasil vai sair
mais cedo do que muitos pensam desse momento de dificuldades, e vamos
sim surpreender o mundo. A inflação
ficará em menos de 3%, a Selic está
no menor patamar histórico de 2%, as
exportações estão crescendo e o recuo do PIB (em cerca de 4,5%) ficará
abaixo do que se previa”. O presidente
da Coopavel cita também o compromisso do atual governo de atacar a
corrupção e de dar oportunidades à
iniciativa privada de produzir e gerar
riquezas.
A visão estratégica de Bolsonaro e
do ministro Guedes, que ao mesmo tempo em que priorizaram a vida deram
atenção à economia, minimiza consequências. E já para 2021, a previsão é de
crescimento de 3% no PIB, segundo Dilvo, que fez um agradecimento especial
ao deputado Nishimori: “É um parlamentar que conhece as potencialidades do Paraná, que incentiva e divulga os nossos produtos no exterior,
principalmente no mercado asiático”.
A Coopavel, ressaltou Dilvo, é muito
grata a Nishimori, um deputado empenhado em contribuir para a construção de um País melhor a todos.
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O HÍBRIDO CERTO
PARA A SUA REGIÃO

ÁGUA VIVA

LANÇA M EN TO
Colaboradores da Coopavel
e Trentin vistoriam obras de
proteção da mina

UMA PARCERIA QUE RESPEITA
A NATUREZA E OS SEUS RECURSOS
O agricultor Valmir Antonio Trentin, da comunidade de Igreja Amarela,
em Três Barras do Paraná, está feliz da
vida. Um antigo projeto do produtor
acaba de ser consolidado com a colaboração da Coopavel, cooperativa da
qual é filiado há anos. Duas nascentes
da propriedade, de onde ele tira o sustento da família, acabam de ser recuperadas e protegidas. “E não é só isso,
passam a abastecer todas as instalações garantindo água de qualidade às
pessoas e também às criações”.
Valmir é mais um dos cooperados
integrados ao Água Viva, programa
de recuperação de fontes de água criado há 16 anos pela Coopavel. Por meio
dele, técnicos detectam minas que podem ser protegidas e, assim, melhorar
as condições de vida da família rural.
“Esse é um trabalho ambiental e social
de grande repercussão. Ele pratica o
“ganha-ganha”: de um lado as nascentes e o meio ambiente protegidos e
do outro o produtor rural garantindo
água limpa e abastecimento para a sua
propriedade”, diz o gerente da Filial de
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Três Barras, Eder Luis Alves de Carvalho.
O sucesso do Água Viva está alicerçado também na praticidade de execução dos trabalhos de proteção da mina.
A Coopavel tem prestadores de serviço
e parceiros capacitados para a função
que, ao ser acionados, vão à propriedade e com a ajuda do produtor e vizinhos fazem um mutirão para a preservação da fonte. O trabalho se torna
rápido e barato por utilizar recursos
encontrados na propriedade e muitas
vezes sem nenhum uso. “Utilizamos
terra, pedras, cimento e canos de PVC”,
afirma Eder. A proteção ocorre depois
de uma limpeza geral na área da fonte
e no seu entorno.

SUCESSO
Oficialmente criado em 2004, o
Água Viva é um case de sucesso da
Coopavel. Devido à sua simplicidade e facilidade de execução, ele foi
levado para diversos estados e até
para o exterior. Desde a concepção

FS575
PWU

A nascente protegida.
Método simples, barato
e eficiente

do programa, mais de 12 mil nascentes já foram preservadas, alcançando mais de um bilhão de litros de
água por ano. “Diante de sua forte conexão ambiental, o Água Viva rende
inúmeros prêmios à Coopavel e garante reconhecimentos de boas práticas também em outras regiões nas
quais o conceito é praticado”, afirma
Dilvo Grolli.
Um bom exemplo do êxito do
programa está em Alagoas, onde a
Carpil, uma cooperativa agrícola sediada em Palmeira dos Índios, dissemina
o método. “Os resultados aqui colhidos
são surpreendentes. Além de melhorar
as condições de disponibilidade e de
qualidade de água oferecida às famílias
rurais e aos animais que elas mantêm,
o Água Viva virou uma boa prática que
também ajudamos a disseminar”, diz o
presidente da Carpil, Luciano Monteiro. O prêmio mais recente dado
à Coopavel, devido ao alcance do
Água Viva, é o título de Mérito Nacional do Programa Mundo de Respeito da Corteva Agriscience.
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POWERCORE™ Ultra contém tecnologia licenciada da Dow AgroSciences, Monsanto e Syngenta. Agrisure® é marca registrada da Syngenta Group Company.

A recuperação envolve também
a limpeza da mina e do entorno
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COM DEMANDA EM ALTA,
COOPAVEL AMPLIA INTEGRAÇÃO
NA ÁREA DE SUÍNOS
Com o aumento da demanda no
mercado de carnes, a Coopavel faz expansão na cadeia de suínos. A cooperativa abre mercados de exportação da
carne suína brasileira para outros países e houve necessidade de ampliar essa
cadeia produtora.
O frigorífico da Coopavel, localizado na área industrial, em Cascavel, tem
capacidade para abater 3,2 mil suínos
por dia. Uma das ampliações está na
construção de um novo túnel no frigorífico, assim aumenta-se a capacidade
da linha de cortes. Hoje, a cooperativa
abate 40 mil suínos por mês e com essa
ampliação a meta é chegar a 60 mil.
Para suprir essa necessidade de
abate, a Coopavel conta com duas UPLs
(Unidade Produtora de Leitões) próprias. Uma delas com 3 mil fêmeas e
outra com 6,3 mil fêmeas, além de produtores parceiros que juntos possuem
4,5 mil fêmeas, todas com as melhores
ferramentas em nutrição, genética, infraestrutura e departamento técnico
especializado. A cooperativa conta ainda com mais 8 mil animais entregues
por meio de contratos.
Com essa grande demanda, a Coopavel investiu R$ 70 milhões na ampliação
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de uma das UPLs, dobrando a sua capacidade de 6,3 mil para 12,6 mil fêmeas;
somando 15,6 mil matrizes; investimento esse para oferecer o que há de melhor
em qualidade ao integrado e ao consumidor final, informa o médico veterinário da área de Fomento à Suinocultura,
Gustavo Bernart.
Com essa grande demanda, a Coopavel busca novos integrados para a atividade da suinocultura. Hoje, a integração conta com cerca de 110 produtores.
O sistema de parceria representado pelas granjas de terminação oferece
uma oportunidade rentável para produtores rurais que desejam investir no
setor desenvolvendo uma criação com
elevado padrão de desempenho em custos operacionais relativamente baixos
comparados a outras atividades.
O padrão de galpão de terminação da Coopavel é o seguinte: modais
106x9,4 metros com a capacidade para
alojar 920 animais (conforme as fotos
que ilustram esse texto). O barracão é
pré-moldado com pé direito de 3,5 metros e possui sistema de piso vazado
(grelhas de concreto) em 60% da baia.
De acordo com a cooperativa, o perfil esperado do produtor é o seguinte:

Barracão pré-moldado com
pé direito de 3,5 metros

• Localização da propriedade em raio
médio de 60 km da indústria;
• Propriedade com estrutura básica boa
(água de qualidade, energia constante, sem restrições de acesso a qualquer
tempo);
• Visão empresarial e ser associado da
cooperativa movimentando sua produção nas unidades.

Nebulizadores utilizados
para a desinfecção e
controle de temperatura
na granja

Compromisso da Integradora;
• Dar a assistência técnica necessária
para o bom desempenho zootécnico;
• Fornecimento de rações adequadas
para cada fase de produção;
• Fornecer os leitões com boa sanidade
e peso padrão
• Orientar quanto à aplicação de vacinas, medicamentos etc;
• Assessorar no desenvolvimento dos
projetos e orientar para a obtenção das
linhas de crédito existentes para o setor.

Linha de comedouros
automáticos com
ração o tempo todo
aos animais
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Wypych morou nos últimos anos na capital
do Estado e faleceu em Anápolis, Goiás
Granja totalmente cercada
com acesso liberado a
colaboradores

O GRANDE LEGADO DE UM EMPREENDEDOR
A Coopavel oferece todo aporte desde o
projeto até o financiamento das atividades com a Credicoopavel. Para esclarecer dúvidas ou ter acesso a informações
adicionais, os contatos do Departamento Técnico são com os seguintes profissionais: Gustavo / Valdevino / Marcelo /
Abraão (45) 3218-5060 e 3218-5098.

5 MELHORES PRODUTORES SUINOCULTURA AGOSTO 2020
PRODUTOR

MUNICÍPIOS

C.R.

C.A.

GPD

IDADE

MORT.%

Mão de obra

Comedouro

HERIBERTO RUCKER
E/OU VALDEMAR RUCKER

GUARANIAÇU

2.185

1.902

0.946

112

0.61

Familiar

Manual

LOURDES MARIA ROCHA

TRÊS BARRAS

2.260

1.954

0.973

110

1.12

Familiar

Manual

GERSON KRUG
E/OU CLAUDIO KRUG

MARECHAL C.
RONDON

2.362

1.957

1.070

107

1.58

Familiar

Automático

ALVICIO KONRAT ELGELSING

TOLEDO

2.315

2.006

0.980

107

2.30

Familiar

Automático

DIONATAN GRANDO E/OU
VANDERLEIA JANSEM
D AVILA GRANDO

TOLEDO

2.351

2.003

0.986

109

1.75

Familiar

Automático
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O anúncio da morte do agropecuarista Roberto Wypych, na
manhã de quarta-feira, 18 de
agosto, aos 92 anos em Anápolis
(Goiás), foi recebido com tristeza
por diretores, associados e colaboradores da Coopavel Cooperativa Agroindustrial. Wypych
construiu uma história de trabalho e dedicação nos anos iniciais
da cooperativa e foi um dos mentores da Cotriguaçu.
Para o atual presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli, as lições
de Roberto Wypych não serão esquecidas. “Foi um grande homem
e ser humano. Um empreendedor
dedicado e impactado pelas causas do bem. Ele fez história na
Coopavel e consolidou a sua trajetória como líder e entusiasta
do cooperativismo. Temos uma
imensa dívida de gratidão com
ele”, afirma Dilvo. “O Roberto dei-

xa exemplos e uma grande obra”,
complementa.

REALIZAÇÕES
Wypych comandou a Coopavel por cinco anos, de 1974 a 1979.
Mais velho de quatro irmãos filhos de poloneses ele nasceu em
Cruz Machado e teve uma infância difícil. Chegou a ser morador
de rua, engraxate e conquistou a
grande oportunidade de sua vida
ao entrar para o colégio militar.
Já no Oeste do Paraná, Roberto
Wypych construiu uma trajetória de sucesso.
Além de sócio-fundador e segundo presidente da Coopavel,
seria presidente da Cotriguaçu,
o braço logístico de cooperativas
instaladas na região. Ele chegaria a vice-presidente da Ocepar e,
devido à sua tenacidade e poder

de aglutinação, teve seu nome
lançado na política. Foi deputado
estadual e suplente de senador
de outro paranaense ilustre, Affonso Camargo. Em 1985, ele chegou a titular da cadeira.
Outra das contribuições de
Wypych para o agronegócio brasileiro foi ter ajudado, a partir de
recomendações feitas ao BNDES,
na liberação de financiamentos
a projetos rurais em várias regiões do País. O primeiro contemplou um produtor rural do Mato
Grosso do Sul e esse foi o salto
necessário para a transformação produtiva e econômica do
estado. Líder cooperativista dos
mais respeitados, Wypych teve a
sua história recentemente imortalizada em livro. Uma das homenagens mais importantes que
recebeu foi em 2011, o Título de
Cidadão Honorário de Cascavel.
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RECEITAS COM COOPAVEL

ROCAMBOLE DE FRANGO
RECHEADO COM ESCAROLA
FILÉ-MIGNON À MEDITERRÂNEA
INGREDIENTES
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 kg de costelinha de
porco Coopavel em
pedaços
• 1 cebola em cubos
• 2 dentes de alho picados
• 1 folha de louro

• Sal, pimenta-do-reino e
cebolinha picada a gosto
• 2 xícaras (chá) de água
fervente
• 3 xícaras (chá) de quiabo
lavado e seco fatiado
• Suco de 1 limão
• 1 lata de milho verde
escorrido

MODO DE PREPARO
Aqueça uma panela com o óleo, em fogo alto, e frite a
costelinha até dourar.
Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o
alho até dourar.
Volte a costelinha à panela, junte o louro, sal, pimenta, a
água e cozinhe por 35 minutos ou até a costelinha amaciar e o líquido secar.
Junte o quiabo, o suco e refogue por 5 minutos, mexendo até parar de soltar baba do quiabo. Adicione o milho
e refogue por 3 minutos. Transfira para uma travessa e
sirva polvilhado com cebolinha.
Espalhe o molho sobre os medalhões e sirva em seguida
com legumes mediterrâneos salteados – pimentão vermelho, berinjela e abobrinha cortadas em tiras.
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INGREDIENTES
• 2 peitos de frango
Coopavel desossados
• 2 dentes de alho
picados
• Sal e pimenta-do-reino
a gosto
• 300g de bacon em fatias
finas
• Azeite de oliva para
untar e regar

Recheio:
• 1 colher (sopa) de azeite
de oliva
• 200g de bacon em
cubos
• 2 dentes de alho
picados
• 1 maço de escarola
picado
• 1 xícara (chá) de
requeijão cremoso
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Para o recheio, aqueça uma panela com o azeite e frite o bacon até dourar. Adicione o alho, a escarola e refogue por 3
minutos.
Desligue, misture o requeijão, tempere com sal e reserve.
Com uma faca, abra os 2 peitos de frango formando, sem separar as partes, 2 mantas.
Bata com um martelo de carne, entre duas folhas de plástico,
tempere com o alho, sal e pimenta.
Sobreponha as duas mantas de frango, formando um retângulo grande. Espalhe o recheio sobre o frango e enrole como
rocambole. Enrole as fatias de bacon no frango, apertando
bem.
Coloque em uma fôrma untada, regue com azeite, cubra com
papel-alumínio e leve ao forno médio (180º C), preaquecido.
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