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50 ANOS DE TRABALHO,
UNIÃO E DESENVOLVIMENTO
A Coopavel Cooperativa Agroindustrial comemora em dezembro
os seus 50 anos de fundação. Criada por 42 produtores que
queriam ter o seu trabalho na terra valorizado, a Cooperativa
cresceu e hoje está entre as 20 maiores do País. Com seis mil
cooperados e seis mil colaboradores, a Coopavel fecha o ano do
cinquentenário com recorde de faturamento, na casa de R$ 3,5
bilhões

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.

T

DEVIDO À PANDEMIA, COOPAVEL
ADIARÁ SHOW RURAL EM 50 DIAS
OESTE TEM 6 DOS 9
MUNICÍPIOS COM O
MAIOR VBP DO PARANÁ
PAZ É UM DOS PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS PARA ÊXITO
NA SUCESSÃO FAMILIAR

Soluções BASF Milho.
Sua lavoura mais saudável,
seu negócio mais rentável.
Proteja seu milho para alcançar seu máximo potencial produtivo de forma sustentável e atingir
altas produtividades. Conte com a BASF que possui soluções inovadoras para o cultivo.

PRODUTOS
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Tratamento
de sementes
Standak Top
Poncho
®

®

|

Inseticidas
Imunit
Pirate
Nomolt 150
Fastac Duo
®

®

®
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Fungicidas
Abacus HC
Orkestra SC
Ativum
®

®

®

|

Herbicidas
Heat
Finale
Poquer
Liberty
Basagran 600
®

®

®

®

®

|

Serviços
Agroclima PRO BASF
APP BASF Agro
Troca BASF

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial

agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO
CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE
AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS. LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA.
UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS NO ESTADO DO PARANÁ PARA A CULTURA DO MILHO:
STANDAK® TOP PARA O ALVO PYTHIUM SPP., PONCHO® PARA OS ALVOS DICHELOPS FURCATUS, FRANKLINIELLA WILLIAMSI E PHYLLOPHAGA CUYABANA.
REGISTROS MAPA: STANDAK® TOP Nº 01209, HEAT® Nº 01013, BASAGRAN® 600 Nº 0594, ABACUS® HC Nº 09210, ATIVUM® Nº 11216, NOMOLT® 150
2
REVISTA
Nº 01393,
PIRATE® COOPAVEL
Nº 05898, FASTAC® DUO Nº 10913, IMUNIT® Nº 08806, POQUER® Nº 8510, FINALE® Nº 0691, LIBERTY® Nº 05409 E PONCHO® Nº 007003.
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EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PAPA

DESTAQUES

REVISTA COOPAVEL
Informativo mensal da Coopavel em
circulação desde Novembro de 1976. É
permitida a reprodução parcial das
matérias desde que citada a fonte

CUIDADOS/PREVENÇÃO

PG. 10

Protocolo elimina riscos para
visitas seguras

DIRETORIA EXECUTIVA
Dilvo Grolli
Diretor-presidente
Jeomar Trivilin
Diretor vice-presidente
JORNALISTA
Jean Paterno
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PROJETO GRÁFICO
Fosbury&Brothers

Nove raças de ovelha
serão novidade na pecuária

IMPRESSÃO
Gráfica Tuicial. Tiragem de
4.000 exemplares nesta edição

REFLEXÕES SOBRE O NATAL

ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

COOPAVEL

ENDEREÇO
BR 277 Km 591, Caixa Postal 500
85.803-490, Cascavel, Paraná
(45) 3220-5000

PG. 22

50 anos de trabalho, superação
e sucesso

SITES
www.coopavel.com.br
www.showrural.com.br

JORGE NISHIMURA

E-MAILS
coopavel@coopavel.com.br
imprensa@coopavel.com.br

CRÉDITO RURAL

PG. 38

Credicoopavel chega aos
seus 39 anos

f Coopavel

REVISTA COOPAVEL

PG. 34

Paz, a chave para sucessão
nas empresas

FILIAIS
Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso,
Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas
Marques, Cascavel, Catanduvas, Centenário,
Céu Azul, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu,
Espigão Azul, Iguatu, Juvinópolis, Lindoeste,
Nova União, Pato Branco, 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, Vitorino.
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REVISTA COOPAVEL

1. “Em Jesus manifestou-se a graça, a misericórdia, a ternura do Pai:
Jesus é o Amor feito carne. Não se
trata apenas de um mestre de sabedoria, nem de um ideal para o qual
tendemos e do qual sabemos estar
inexoravelmente distantes, mas é
o sentido da vida e da história que
pôs a sua tenda no meio de nós”.
2. “Sois imenso, e fizestes-Vos
pequenino; sois rico, e fizestes-Vos
pobre; sois omnipotente, e fizestes-Vos frágil”.
3. “A primeira coisa que o Natal
nos chama a fazer é isto: dar glória
a Deus, porque Ele é bom, é fiel, é
misericordioso. Neste dia, desejo a
todos que possam reconhecer o verdadeiro rosto de Deus, o Pai que nos
deu Jesus. Desejo a todos que possam sentir que Deus está perto, possam estar na sua presença, amá-Lo,
adorá-Lo”.
4. “O dom precioso do Natal é a
paz, e Cristo é a nossa paz verdadei-

ra. Cristo bate à porta dos nossos
corações para nos conceder a paz,
a paz da alma. Abramos as portas a
Cristo!”.
5. “A mensagem que todos esperavam, que todos procuravam nas
profundezas da própria alma, mais
não era que a ternura de Deus: Deus
que nos fixa com olhos cheios de
afeto, que aceita a nossa miséria,
Deus enamorado da nossa pequenez”.
6. “Como acolhemos a ternura de
Deus? Deixo-me alcançar por Ele,
deixo-me abraçar, ou impeço-Lhe de
aproximar-Se? «Oh não, eu procuro
o Senhor!» – poderíamos replicar.
Porém a coisa mais importante não
é procurá-Lo, mas deixar que seja
Ele a procurar-me, a encontrar-me
e a cobrir-me amorosamente das
suas carícias. Esta é a pergunta que
o Menino nos coloca com a sua mera
presença: permito a Deus que me
queira bem?”.
5

PALAVRA DO PRESIDENTE

COOPAVEL, UMA
HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO
DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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A pandemia está sendo crucial
para a queda do PIB mundial e do
Brasil. Mas a Coopavel segue seu
caminho de crescimento. A previsão para o ano de 2020 será de um
crescimento de 28%, enquanto que o
Brasil perderá 4% do PIB.
O plano estratégico de crescimento
foi perfeito e eficiente. A sustentabilidade econômica está na gestão, na qual
a transformação e o valor agregado da
produção da agricultura e da pecuária
se deu pelo equilíbrio entre todos os
negócios.
Este foi um dos grandes desafios da
Coopavel nos últimos 25 anos: a transformação radical da rotina do trabalho
e dos negócios. A sustentação e o crescimento econômico estão no centro da
diversificação e do valor agregado.
O ano de 2020 foi também importante para a expansão da área de ação,
sem sair do estado do Paraná. O avanço

para o Sudoeste é muito importante e o
crescimento dos negócios e melhorias
na competitividade, com o mesmo plano de negócios sem concentração e com
muita diversificação na originação da
produção de grãos e nas agroindústrias.
O dia 15 de dezembro de 2020 é histórico para a Coopavel, que completa 50
anos de um sonho que começou com o
objetivo de substituir os atravessadores
e comerciantes que exploravam os produtores rurais.
Os desafios foram muitos ao longo
do tempo, inclusive na superação de
grandes crises econômicas e financeiras, que quase inviabilizaram a cooperativa. No ano de 1985, o endividamento
da Coopavel era muito além das suas
condições, pois para cada R$ 1 de patrimônio a Coopavel devia R$ 3. Sem liquidez e sem condições de crescimento, a
cooperativa estava insolvente e o caminho era o desaparecimento.

Uma nova diretoria e uma nova
gestão e a interação entre os produtores rurais, fornecedores, clientes e colaboradores, tudo adequado
com competitividade e posicionamento, todos firmes em todos os
negócios e nunca a Coopavel escondeu sua ambição pela construção de
uma grande cooperativa.
Hoje, a Coopavel está em 16º lugar
entre as 1.613 cooperativas agropecuárias do Brasil, com faturamento
superior a R$ 3,4 bilhões, investimentos anuais de R$ 180 milhões, e
capacidade de crescimento de mais
de 25% ao ano. A Coopavel é uma cooperativa 100% paranaense. Tudo
isso para valorizar os seus fundadores e todos aqueles que acreditaram
na Coopavel nestes 50 anos de história e superação. Com isso, a Coopavel cresceu sem nunca perder o
princípio de atender primeiramente

às necessidades de seus associados.
A nossa gratidão aos 42 agricultores e pecuaristas que se reuniram
a fundaram a Coopavel com o sonho
de melhorar a cadeia do agronegócio
sem exploração e com transparência.
A respeitabilidade da Coopavel foi
construída ao longo do caminho com
muito trabalho e dedicação, superando grandes desafios para realizar um
grande sonho.
Muito obrigado aos produtores rurais e à sociedade urbana que acreditaram e estimularam a capacidade de
superação das dificuldades, fomentando a procura de uma estratégia e ações
que tornaram a Coopavel uma cooperativa forte e de muita respeitabilidade
e apoio a todos os produtores rurais e
colaboradores, com uma visão integrada de segurança alimentar e sustentabilidade, sem perder a tradição e os
princípios do cooperativismo.
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CUIDADOS/PREVENÇÃO

PROTOCOLO ELIMINA RISCOS
PARA VISITAS AO SHOW RURAL

Um cuidadoso plano de contingência está em elaboração para que
produtores rurais possam visitar a
33ª edição do Show Rural Coopavel
com segurança. “Serão inúmeros
cuidados observados em todo o parque, tudo para os visitantes conhecerem as novidades em tecnologias
sem se expor a riscos”, diz o presidente Dilvo Grolli.
Os riscos potenciais foram mapeados e serão eliminados um a um,
segundo o presidente. “Observaremos rigorosamente as exigências e
recomendações da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária),
do Ministério da Saúde e das secretarias municipal e de estado da saúde”. Os cuidados serão observados
desde o deslocamento dos visitan10
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tes de suas casas ao parque, localizado no km-577 da BR-277, na saída
para Curitiba.
No caso de o transporte ser feito em
ônibus, que devem ser regularmente
sanitizados, deve-se respeitar o distanciamento mínimo e usar máscara no
percurso. Nos portões de acesso haverá aferição da temperatura corporal.
Ambulatórios distribuídos em pontos
estratégicos da área darão suporte às
equipes de saúde. Os produtores rurais, técnicos e outros visitantes terão
de utilizar a máscara durante toda a
sua permanência no local.

A CÉU ABERTO
Para evitar aglomerações, a organização do Show Rural Coopavel deci-

diu não autorizar a realização de
palestras, coletivas de imprensa
e encontros em ambientes fechados. A recomendação é que aconteçam em espaços abertos e arejados. A distribuição de álcool em
gel será farta nos 720 mil metros
quadrados da área e os mais de
110 bebedouros recebem adaptações para acionamento com o pé,
enumera o coordenador geral Rogério Rizzardi.
Outra novidade será determinar sentidos únicos em algumas
das ruas de maior movimento
do parque para que os visitantes se desloquem respeitando
distâncias seguras dos demais.
A observação dos protocolos se
dará também nos ambientes destinados às refeições, com menor
ocupação nas mesas. No restaurante, equipes de colaboradores,
devidamente paramentados, servirão os visitantes. “Tudo o que
puder ser feito para a segurança
dos produtores rurais faremos,
porque os desafios estão aí e precisamos seguir produzindo alimentos com performance e sustentabilidade”, conforme Dilvo
Grolli.
A montagem dos estandes
será em março, com permissão
de trabalho no interior do parque das 7h às 19h, informa o coordenador da área de Montagem
Samuel Felipe. Os funcionários
das montadoras terão de utilizar máscara em todas as etapas
da operação, bem como fazer uso
regular do álcool em gel e observar normas sanitárias da Anvi-

sa. “Estaremos bastante atentos
também à utilização dos equipamentos de proteção individual”,
reforça Samuel.

HÍBRIDO
O 33º Show Rural Coopavel
acontecerá de 22 a 26 de março
de 2021. Trezentas e trinta empresas já confirmaram participação e o público presencial será
menor em comparação às edições
mais recentes. No entanto, um
grande número de expectadores
será alcançado por meio das plataformas online, com transmissão ao vivo pela Tv Show Rural,
outra das novidades do evento.

ALGUMAS DAS
PRINCIPAIS MEDIDAS
• Aferição de temperatura corporal nos portões de acesso
• Uso de máscara em todo o parque
• Ruas com sentido único para evitar aglomerações
• Pontos de distribuição de álcool em gel em todo parque
• Adaptação de bebedouros para acionamento com o pé
• Palestras, reuniões e encontros apenas em ambientes
abertos
• Distanciamento em mesas no refeitório e lanchonetes
• Funcionários paramentados vão servir os visitantes nas
refeições
• Transporte de cooperados em ônibus sanitizados e com
distanciamento na ocupação de assentos
• Reforço na estrutura médico-ambulatorial em todo o
parque
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Sufoolk, uma das raças que serão
apresentadas na área pecuária

NOVE RAÇAS DE OVELHA SERÃO
NOVIDADE NA PECUÁRIA
A principal novidade da área pecuária do 33º Show Rural Coopavel será a
mostra e a comercialização de ovelhas
de nove raças. Cerca de 300 animais
vão apresentar o melhor de suas características genéticas e ressaltar as virtudes de um mercado em expansão em
várias regiões brasileiras. A atração resulta de uma parceria da Coopavel com
a Ovinopar, a Associação Paranaense
de Criadores de Ovinos.
Os animais em exposição serão das
raças Texel, Texel NC, Ile de France, Ile
de France NC, Dorper, White Dorper,
Suffolk, Poll Dorset, Hampshire Down
e Santa Inês. “São algumas das raças
com os melhores desempenhos em
termos de criação e entre as favoritas
dos consumidores no que se refere à
carne”, informa o coordenador da Pecuária do Show Rural, Rozimbo Júnior
Magro. “A novidade despertará atenção
dos visitantes, principalmente dos pecuaristas interessados em diversificar
as suas criações. A ovinocultura experimenta um momento interessante e
12
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tem enorme potencial de crescimento”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli.

19 MILHÕES
O rebanho brasileiro de ovinos é de
19 milhões de cabeças, com concentração especialmente no Nordeste e Rio
Grande do Sul. O Paraná tem 750 mil
ovinos, com predominância na área
Central do Estado. A genética dos animais tem melhorado ao longo dos anos
e o consumidor está atento à mudança. O consumo per capita no Brasil é
de 400 gramas, contra dois quilos no
mundo. Em países árabes, uma pessoa
consome em média 28 quilos desse tipo
de proteína todos os anos. “Esse é mais
um indicativo de que esse é um setor
produtivo que pode crescer muito por
aqui”, conforme o coordenador geral
do Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi.
Outra vantagem da criação de ovelhas é a possibilidade de se manter de

10 a 15 animais no mesmo espaço necessário para alimentar um único bovino. Os cordeiros podem ser desmamados com 45 dias e com menos de
seis meses atingem peso de 30 quilos,
estando aptos então para o abate. Um
boi, por sua vez, pode ser abatido com
idade entre 22 e 24 meses. O preço médio do quilo da carne de ovelha é de R$
25, enquanto que o de bovino é de R$
18.
Além da carne bastante apreciada,
a ovelha oferece ainda subprodutos ao
criador como leite, pele e lã, que ajudam a formar a receita da propriedade
rural que se destina à atividade. “Essas
informações todas ajudam a compor
um cenário favorável a um negócio
com importante potencial de crescimento”, aponta Rozimbo Júnior Magro.

evento será presencial (com a adoção
de um cuidadoso protocolo de segurança sanitária, segundo normas da
Anvisa, Ministério e Secretarias de Estado e Municipal de Saúde) e terá também forte presença nas mídias sociais.
Uma das novidades será o lançamento
da TV Show Rural, que fará a transmissão de atrações do evento.

O EVENTO
A 33ª edição do Show Rural Coopavel vai ser realizada de 22 a 26 de
março de 2021, em Cascavel, no Oeste
do Paraná. Em função da pandemia, o

Rozimbo é o coordenador da área
pecuária do Show Rural Coopavel

RAÇAS
Texel
Texel NC
Ile de France
Ile de France NC
Dorper
White Dorper
Suffolk
Poll Dorset
Hampshire Down

400
GRAMAS

é a média de consumo
per capita de carne de
ovelha no Brasil

2 quilos é a média no mundo
28 quilos é a média em países árabes

Santa Inês
13

BR-277

Entrega do projeto de duplicação de trecho de seis quilômetros da BR-277

GOVERNO LIBERA R$ 65 MILHÕES
A 6 KM DE DUPLICAÇÃO
A licitação da duplicação de um
trecho rodoviário da BR-277 de cerca de seis quilômetros, entre o Posto da Polícia Rodoviária Federal e o
Terminal da Cotriguaçu, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de São João, deverá ser concluída em 45 dias. “Se tudo correr bem,
queremos começar as obras no início
de 2021”, disse dias atrás, na Acic, o
secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Essa
é uma obra há muito aguardada pela
região e um compromisso do governador Ratinho Júnior, por isso terá
toda a nossa atenção”, afirmou ele.
A previsão do governo é de investir R$ 65 milhões nos trabalhos que,
quando concluídos, vão eliminar um
dos mais sérios e antigos gargalos
rodoviários do Paraná. “Temos também o Trevo Cataratas, outra obra
estratégica já autorizada pelo Ratinho e que, agora vencida a etapa das
desapropriações, começa a ganhar
ritmo. Pedimos desde já paciência
14
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e compreensão aos motoristas, porque se trata de um empreendimento de vulto, um dos maiores do País
desse tipo”, conforme Sandro Alex,
que esteve na associação comercial
acompanhado do secretário de Estado da Administração Marcel Micheletto e do deputado estadual Coronel Lee.

PARCERIA
A nova duplicação faz parte da
parceria da iniciativa privada com o
Governo do Paraná. Os projetos, que
custaram R$ 190 mil, foram bancados pela Acic e pela Cotriguaçu.
“Quando Ratinho assumiu, criou-se
um decreto que permite a participação do setor produtivo, em conjunto com o Executivo, em projetos
estruturais. Tudo para dar mais
agilidade a obras fundamentais
do Estado”, disse o secretário. “E o
governo tem pressa principalmente com o Oeste, porque essas são

obras há muito esperada pela comunidade”.
A determinação é simples, seguiu Sandro Alex: Se houver o projeto executivo, então o governo tem a
disponibilidade orçamentária para
realizar os trabalhos. “E para essa
duplicação em específico já temos
o dinheiro em caixa”. O secretário
comentou sobre a aprovação, pela
Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil, de linha de R$ 1,6 bilhão
para projetos de infraestrutura no
Paraná espalhadas pelas mais diferentes regiões. Sandro garantiu que
as obras de dez trechos de terceiras
faixas na 277, entre Cascavel e Guarapuava, deverão estar prontas até
novembro de 2021. E há intenção de
duplicar toda a BR, de Paranaguá
até o Oeste paranaense.

CONQUISTA
Para o presidente da Acic, Michel Lopes, o anúncio de licitação e
início da obra nos primeiros meses
de 2021 é uma grande vitória para
Cascavel e à região. “Assumimos
esse compromisso com o governo
estadual, custeamos a atualização
do projeto e, com a devida aprovação pelo DER, agora teremos mais
esse sonho materializado em breve”.
Além de trazer mais segurança aos
usuários, o novo trecho de duplicação dará agilidade a inúmeras empresas estabelecidas em núcleos industriais e também no terminal da
Ferroeste. E fará muito bem como
acesso ao Show Rural Coopavel,
evento que divulga Cascavel para o
mundo, ressaltou Michel.

O presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, considera salutar o envolvimento da sociedade na solução de
problemas, como o Oeste do Paraná
faz com o trevo Cataratas e agora
com uma duplicação há muito reivindicada. “Nesse trecho rodoviário
está concentrado um dos maiores
fluxos de veículos do Brasil. Trata-se
de uma participação da comunidade
para resolver um gargalo há muito
sentido pelos usuários”. Esse gesto,
segundo Dilvo, é uma demonstração
clara de correção de problemas que
começaram em 1987 com a concessão do pedágio no Paraná, feita sem
experiência e que custou muito
caro à economia estadual.
Essa parceria é importante, mas
a Acic e a Cotriguaçu pagam por
projetos para que o governo execute uma obra em trecho rodoviário
sob concessão de uma empresa que
há quase 25 anos arrecada pedágio.
Isso serve de alerta, segundo Dilvo
Grolli, para que a nova concessão,
em novembro de 2021, não repita
os erros do passado. “O anúncio da
duplicação demonstra a atenção
que o governo garante a Cascavel e
ao Oeste, uma das regiões que em
muito contribuem para o desenvolvimento do Paraná”, disse durante
o ato o prefeito Leonaldo Paranhos.

TRECHO
Projetos básicos e executivos
são para a implantação de duplicação na rodovia BR-277 do
km574+470m ao km580+280m e
marginal esquerda do km581+740m
ao 583+300.
15
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vai avançar muito ainda em produção
e em produtividade de grãos”, destaca o
presidente da Coopavel.
Além de subsídios e informações
extraídas do Show Rural, que há anos
atraem caravanas rondonienses, a Coopavel dissemina a lógica de safras cada
vez melhores distribuindo em regiões
daquele estado fertilizantes premium
fabricados em sua indústria em Cascavel. Caminhões percorrem com regularidade a distância de 2,2 mil quilômetros até Vilhena, levando na carroceria
um produto de alta qualidade e desenvolvimento para safras de alta performance.
Comitiva de Rondônia em visita ao presidente Dilvo, na Coopavel

OESTE SEGUE ESTREITANDO
LAÇOS COM RONDÔNIA
Dois líderes que há décadas contribuem com o processo de desenvolvimento da economia de Rondônia estiveram na Coopavel para um encontro com
o presidente Dilvo Grolli, que também
mantém relações antigas com o estado
do Norte do Brasil.
Os empresários Antonio Luiz Campanari e Assis Gurgacz têm grande relevância no processo de estruturação
econômica de Estado fortemente desbravado por paranaenses e sulistas.
“São pessoas que em muito contribuem
para os avanços de Rondônia, um estado em ascensão em várias áreas no cenário nacional”, reconhece Dilvo Grolli.
16
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PARCERIA
“Parcerias como essa são fundamentais e contribuem para o crescimento de regiões inteiras e de todo o
Brasil”, conforme Assis Gurgacz, empresário de Cascavel com atuação nos

mais diferentes setores econômicos.
Gurgacz foi um dos responsáveis, por
meio de sua empresa de transporte rodoviário, pelo processo de colonização
de sulistas naquela região do País. Ele
tem vários negócios em Rondônia e um
dos seus filhos, Acir, chegou a senador.
Por sua vez, Antonio Luiz Campanari, que é natural do interior de São Paulo,
está em Rondônia há 38 anos. Ele trabalha
com intermediação de negócios internacionais na área de commodities e minérios. “Lá, temos contratos de negócios de
distribuição e fabricação de máscaras de
rejuvenescimento para rosto com sócios
da Coreia do Sul”. Campanari é consultor
da Pacific Software, que tem um portal de
negócios de exportação e importação B2B
e B2D entre China e Brasil e deste com outros países da Europa e África. Ele foi presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão em Rondônia por 16 anos
e diretor regional da Rede Amazônica de
Televisão por 20 anos.

INTERCOOPERAÇÃO
Um dos laços mais fortes da Coopavel com o estado do Norte brasileiro
está em uma intercooperação com a
Copama, a Cooperativa Mista Agroindustrial da Amazônia, com sede em Vilhena, uma das principais cidades do
estado e localizada a 700 quilômetros
da capital Porto Velho.
“A Copama é uma cooperativa jovem, empreendedora, com espírito
democrático instalada em uma região
agrícola bastante promissora e cujos
números demonstram que Rondônia
17
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CRESCE PROCURA POR
APLICATIVOS PARA GESTÃO
HÍDRICA E ENERGÉTICA
A gestão de recursos hídricos e energéticos é um assunto bastante debatido no
mundo e ganha corpo também no Brasil.
Atenta às inovações e à sua missão de produzir alimentos com sustentabilidade, a
Coopavel coloca o tema entre as suas ações
prioritárias. Dias atrás, o presidente Dilvo
Grolli e técnicos da área de meio ambiente e
energias da cooperativa participaram de encontros com especialistas na área.
A finalidade é conhecer mais sobre aspectos centrais de segmentos fundamentais
ao bom funcionamento de empresas dos
mais diferentes setores, principalmente da
agroindústria, diz o presidente Dilvo Grolli.
“Estamos iniciando um diálogo importante
e que, além do presente, terá impacto futuro
sobre as operações dos nossos negócios. Temos um compromisso de responsabilidade
com o uso racional dos recursos naturais e
com a preservação do meio ambiente”, ressalta Dilvo.
O CEO da VetorLog, empresa com sede
em Curitiba, Valmor Alves, há anos se dedica aos temas ligados às questões hídricas e
energéticas. A bagagem e o conhecimento
que reúne faz dele uma das principais autoridades do tema no País, inclusive com
acompanhamento e assessoria na implantação de várias usinas. Ele estudou e se especializou em termoelétrica, mas conheceu
e se identificou especialmente com os aspec-
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tos associados à hidrologia. Por mais relevância que as energias convencionais ainda
tenham, as atenções se fixam nas renováveis
– solar, eólica, hidráulica e biomassa.
A razão da expansão das renováveis,
ou energias incentivadas, cita Valmor,
é muito simples: o impacto ambiental
provocado por essas tecnologias é muito
mais baixo. “As empresas que compram
esse tipo de energia são vistas de maneira diferenciada pelos consumidores, pois
demonstram o seu interesse e a sua ação
em proteger o meio ambiente. Quem adquire esse tipo de recurso, gerado de forma renovável, conquista uma espécie de
selo verde”.

TELEMETRIA
A VetorLog desenvolve softwares e
aplicativos a partir dos conceitos da telemetria, uma tecnologia alicerçada na
fusão de princípios de três engenharias –
telecomunicações, eletrônica e software.
“Com isso, temos a telemetria e a possibilidade da criação de plataformas digitais
para gestão e uso mais eficiente de recursos hídricos e energéticos”, disse Valmor
em encontro com Dilvo Grolli e outros
colaboradores da Coopavel. Essas ferramentas despertam atenção das empresas
e do mercado justamente por melhorar e

tornar mais eficiente o gerenciamento desses recursos.
No caso específico da água, conforme Valmor Alves, a telemetria
é útil às empresas porque permite
acesso a indicadores confiáveis e

Para as empresas, um grande desafio é garantir
uma boa gestão das faturas de energia, com
controle direto sobre os custos

sempre atuais sobre produção, vazão,
armazenamento e consumo. Com
dados sempre à mão fica muito mais
prático administrar a utilização, principalmente por parte de indústrias e
agroindústrias de médio e grande por-

Gestão apurada de recursos hídricos passa
a ser uma necessidade às empresas

tes. “Quem não tem números não gerencia bem, e ter água e energia sempre
disponíveis é fundamental e estratégico para as empresas”, diz a engenheira
ambiental da Coopavel, Lucimar Novaes da Silva.

Valmor é CEO da VetorLog, empresa
de telemetria com sede em Curitiba

SAÚDE DO HOMEM

estágio já está mais avançado, o doente pode sentir dor óssea, infecção
generalizada ou insuficiência renal, de acordo com a enfermeira. “O
câncer, apesar de como a medicina melhorou seus procedimentos,
é uma doença que exige atenção
e cuidados”, segundo a enfermeira do Trabalho Giane Quinhones
Dalla Costa.

Laço azul simboliza a campanha de prevenção
desencadeada em novembro

PRÓSTATA
A palestra foi realizada no Moinho de Trigo da Coopavel
para alguns colaboradores de três áreas da cooperativa

CUIDADOS E PREVENÇÃO
AO CÂNCER DE PRÓSTATA
O que é e como prevenir o câncer de próstata. Essa foi a mensagem central de palestra, dias atrás,
sobre uma das doenças que mais
acometem e levam homens a óbito
no Brasil. O assunto foi apresentado
pela enfermeira da Unimed Caroline do Nascimento Leite. Organizada em parceria com o setor Médico
da Coopavel, a palestra integrou um
conjunto de ações realizadas em novembro para alertar e disseminar
cuidados que podem salvar vidas.
Caroline falou sobre tipos de
câncer e deu alguns números sobre a doença no Brasil. A previsão é
que quase 70 mil pessoas percam a
viva, em 2020, vítimas dessa doença
no País. Pelo menos 15,5 mil desses
óbitos serão por câncer de prósta20
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ta. “Entretanto, além dos avanços
da medicina, principalmente nas
últimas duas décadas, há cuidados
básicos capazes de diagnosticar a
doença em seu início e, então, levar
a um tratamento com elevados índices de sucesso”, de acordo com a
enfermeira da Unimed. A palestra
foi destinada a funcionários da Coopavel lotados no Moinho de Trigo
e nas áreas de rações e transportes.
O câncer de próstata é silencioso
em suas etapas iniciais. Geralmente
não existem sintomas. Quando surgem os primeiros sinais eles são semelhantes ao da expansão benigna
da próstata. Caroline informou que
sintomas mais comuns são dificuldades de urinar e vontade de aliviar
a bexiga com frequência. Quando o

A próstata é uma glândula que
só o homem tem e fica na parte
baixa do abdômen. É um órgão pequeno, em formato de maçã situado abaixo da bexiga. A próstata
envolve a porção inicial da uretra,
tubo pelo qual a urina armazenada
na bexiga é eliminada. A próstata
produz parte do sêmen liberado
durante o ato sexual. Quando surgem, há tumores que se desenvolvem e se espalham rapidamente,
podendo levar a óbito. A maioria,
entretanto, cresce lentamente e
será detectada sem maiores riscos
ao paciente.
Os primeiros exames para detecção precoce do câncer de próstata são o toque retal e o exame
de sangue, destinado a avaliar a
dosagem do antígeno prostático
específico, conhecido por PSA.
As investigações podem ser feitas
também por exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos. A grande maioria dos casos, 75%, ocorre
em pacientes com mais de 65 anos.
Mas os exames devem ser feitos a
partir dos 40 anos.

Camisetas do Novembro Azul, cortesia do Laboratório Parzianello,
foram sorteadas entre os participantes
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A área industrial da cooperativa está às margens da BR-277, em Cascavel

50 ANOS DE TRABALHO,
SUPERAÇÃO E SUCESSO
A Coopavel é um bom exemplo do que
a união, o trabalho e a perseverança são
capazes de realizar. Em 15 de dezembro de
1970, 42 produtores rurais, que compartilhavam desafios e esperanças, decidiram
criar uma cooperativa agrícola. E poucos
naquela época poderiam imaginar que
aquele projeto daria tão certo e que a semente que lançaram na terra daria tantos
e tão bons frutos.
Um homem simples e carismático foi
eleito para conduzir a Coopavel no início
de sua caminhada. Adolpho Cortese, um
comerciante que virou agricultor, teve por
missão convencer outros colegas de que
aquele seria um bom negócio para Cascavel e para o seu entorno. “Precisávamos
contar com uma estrutura que verdadeiramente nos representasse, que nos livrasse das garras de empresas que nos exploravam”, disse em uma de suas últimas
entrevistas o fundador e segundo presidente da Cooperativa Roberto Wypych.
Os bons resultados não demoraram
a aparecer e, gradativamente, a Coopavel
passou a ganhar corpo e a iniciar um necessário processo de reorganização rural.
22
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Além de auxiliar na comercialização das
safras, com preços que os produtores consideravam justos, ela passou a levar informações de qualidade ao campo. “A assistência técnica, que permitiu melhorar
e muito a qualidade do que se produzia,
é um dos grandes legados desse projeto”,
segundo o agropecuarista Salazar Barreiros.
Salazar foi o quarto presidente da Coopavel, assumindo depois de Luís Boschirolli. Na época, a cooperativa estava em
crise financeira. Em função de inúmeros
fatores ela acabou se endividando demais
e por pouco não foi dissolvida. Salazar, ao
lado do vice-presidente Ibrahim Faiad, e
do secretário Dilvo Grolli, com apoio dos
cooperados, conseguiram colocar em prática um plano de renegociação e de recuperação muito bem estruturado e gerido
que, além de saldar todos os débitos, criou
os alicerces para os avanços que viriam.

SHOW RURAL
Ao lado de investimentos que permitiram agregar valor às matérias-primas

tão abundantes, a diretoria criou um
evento que passaria a ser conhecido
em todo o mundo. De um dia de campo em 1989 para um dos três maiores
do mundo em difusão de tecnologias
para o campo, o Show Rural Coopavel projeta o nome de Cascavel e da
cooperativa para todo o planeta. “E
por meio dele um grande número de
agricultores passou a ter informações
preciosas direto da fonte, que possibilitaram elevar significativamente as
produtividades de milho e soja, duas
das principais commodities da região
e do Brasil”, aponta Salazar.
Uma das principais contribuições
da Coopavel à agricultura de Cascavel e de municípios vizinhos é citada pelo ex-presidente Ibrahim Faiad:
“Ela ajudou a organizar a propriedade
rural como um negócio rentável, mostrando aos agricultores que com planejamento, trabalho e disciplina seria
possível viver e prosperar por meio da
agricultura”. As cooperativas fundadas nos anos de 1960 e 1970 no Oeste e
em outras regiões do Estado têm parcela indispensável de contribuição à
transformação do Paraná em um dos
principais celeiros agrícolas do Brasil
e do mundo, conforme Ibrahim.

EXPANSÃO
Com segurança e planejamento, a
Coopavel segue em uma vigorosa curva de ascensão econômica. Os anos de
2019 e de 2020 estão entre os melhores da trajetória da cooperativa. Com
isso, ela investiu na compra de novas
estruturas, tanto no Oeste como no
Sudoeste, e fortalece a sua presença
nas duas regiões. Atualmente, a Coo-

perativa tem 32 unidades em 23 municípios.
Simultaneamente, faz novos investimentos em estruturas já existentes, como na Unidade de Produção de
Leitões, na área da avicultura e também em melhorias e modernização de
algumas de suas unidades. “Esse é um
trabalho contínuo, tudo para manter
a Coopavel conectada aos novos tempos e oferecer o melhor aos nossos cooperados”, afirma o atual presidente
Dilvo Grolli.
A tecnologia e a inovação também são marcas fortes desse percurso, como no desenvolvimento de um
aplicativo que coloca nas mãos do cooperado tudo o que ele precisa saber
sobre sua relação com a cooperativa,
além de ter acesso a informações estratégicas sobre o agronegócio e o
mercado. Recentemente, a Coopavel
inaugurou uma nova fábrica de fertilizantes, na área foliar, e já tem em
curso outros projetos agroindustriais
que se consolidarão a partir de 2021.

R$ 3,5 BILHÕES
Mesmo com a pandemia e seus
efeitos na economia, o agronegócio
brasileiro experimenta um bom momento devido ao crescimento das
demandas mundiais. Atualmente, a
Coopavel conta com 6 mil cooperados, 6 mil colaboradores e vai fechar
o exercício de 2020 com faturamento
na casa dos R$ 3,5 bilhões. “Esses números representam a união, o trabalho e a perseverança de todos que se
doam para fazer da nossa cooperativa
um modelo de compartilhamento e de
sucesso”, destaca Dilvo Grolli.
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CAPÍTULOS DE UMA
HISTÓRIA DE SUCESSO
Acompanhe, nesta e nas próximas páginas, uma síntese de algumas das principais conquistas e de etapas fundamentais de consolidação responsáveis por fazer da Coopavel uma das maiores cooperativas do Brasil.

1970

1976

Grupo de 42 produtores rurais e
uma empresa agrícola criam e registram a Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda

Inicio de circulação do jornal da Coopavel, mais tarde transformado em
revista

1972
Inauguração do primeiro entreposto, em Corbélia, com capacidade para 850 mil sacas

1973
Construção do primeiro armazém,
em Cascavel, para 1,8 milhão de sacas de grãos. A primeira safra, de
trigo, foi recebida em outubro daquele ano

1974
Instalação da Unidade de Capitão
Leônidas Marques, com capacidade para 520 mil sacas
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1977
• Inauguração do escritório do centro administrativo da Coopavel
• Construção do Entreposto de Catanduvas
• Início de confinamento das criações de suínos
• Introdução do plantio direto na região Oeste do Paraná
• Inauguração do terminal portuário
da Cotriguaçu,
central da qual a Coopavel é filiada

1978
• Inauguração do laboratório de
análises de sementes
• Instituição da farmácia veterinária

1979

1984

• Inauguração dos entrepostos de
Boa Vista da Aparecida, Três Barras do Paraná e São Sebastião
• Coopavel incentiva a produção de
leite de olho na diversificação da
propriedade rural

• Criação da Unidade de Recepção
de Cereais de Cascavel
• Associado da Coopavel, Nelson
Vetorelo, é o primeiro do Brasil a
adquirir linha telefônica rural
• Assembleia decide mudar diretoria
e elege comissão provisória
formada por Salazar Barreiros, Dilvo
Grolli, Paulo Freire, Nilo Deitos,
Selvino Mânica e Bernardo Jensen
• Instalação do Centro de
Experimentação e Treinamento
Agropecuário da Coopavel

1980
• Início de pesquisas no Centro de
Treinamento Agropecuário, onde
mais tarde aconteceria o Show
Rural
• Lançamento da Nota do Produtor
Rural
• Assembleia aprova construção de
laticínio e aquisição do Frigovel, o
frigorífico de suínos e bovinos

1985
Eleição da nova diretoria da cooperativa; Salazar Barreiros é o novo
presidente

1981
Inauguração da Usina de
Beneficiamento de Leite

1982
• Implantação do Departamento de
Processamento de Dados, com seis
computadores e uma central
• Inauguração da Fábrica de Rações
com capacidade para 20 toneladas/
hora
• Inauguração da Unidade de Beneficiamento de Sementes
• Inauguração da Indústria de Óleos
• Instalação da Unidade de
Sede Alvorada

1986
• Instalação do Posto de Vendas de
Catanduvas
• Inauguração da Unidade de Vera
Cruz do Oeste

1987
• Reativação da Indústria de Óleos
• Instalação do Laboratório de
Controle de Qualidade
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1988

1992

1997

2002

• Implantação de programa de
inseminação artificial à pecuária
de leite
• Realização do primeiro Dia de
Campo no CTC
• Inauguração de Loja de Carnes
e Frios
• Instalação da Unidade de Iguatu

• Inauguração da Fábrica de Fertilizantes, com capacidade inicial de
produção de 20 toneladas/hora e 16
formulações diferentes
• Lançamento da pedra fundamental
da construção do frigorífico de aves

• Coopavel figura no ranking das 15
maiores empresas avícolas do País
• Lançada pedra fundamental de
obras dos frigoríficos de suínos e
bovinos

• Coopavel recebe prêmio Top de
Qualidade 2002
• Cooperativa é classificada como
a terceira melhor empresa do setor
agrícola do Paraná
• Coopavel recebe certificado
APPCC na linha de cortes e
congelados de frangos

1999
1993

1989
• Inauguração da Unidade de Santa
Tereza do Oeste
• Inauguração da Indústria de Descaroçamento e Beneficiamento de
Algodão

1990
• Instalação de resfriador de leite
em Capitão Leônidas Marques
• Inauguração da segunda loja de
carnes e frios
• Definição de construção de três
novos frigoríficos: aves, suínos e
bovinos

1991
Construção da Fábrica de Fertilizantes
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• Inauguração da Unidade de Espigão Azul
• Inauguração da loja de insumos de
Ibema

1994
Inauguração do frigorífico de aves

1995
Nome de dia de campo é alterado
para Show Rural Coopavel

1996
• Coopavel dá início à exportação de
frangos
• Começa processo de qualidade total nas propriedades de cooperados
• Coopavel leva curso de 5S a escolas municipais

Inauguração do frigorífico de suínos
e bovinos

2000
• Inauguração da Unicoop –
Universidade Coopavel
• Inauguração da primeira etapa de
matrizeiros da cooperativa
• Quatro novas filiais são
incorporadas à cooperativa:
Realeza, Santa Izabel do Oeste,
Espigão Alto do Iguaçu e Quedas do
Iguaçu
• Inauguração do terminal portuário
da Coopavel na Ferroeste
• Inauguração da Unidade de
Produção de Sementes

2001

2003
Coopavel ganha prêmio Top de
Qualidade pela segunda vez

2005
Eleita melhor empresa do
agronegócio nacional, Coopavel foi
premiada pela revista IstoÉ Dinheiro
como 1ª em gestão de Recursos
Humanos, 2ª em gestão de Inovação
e 3ª em gestão Social e de Meio
Ambiente

2008
Coopavel vence prêmio de
Cooperativa do Ano

Coopavel vence Prêmio Valor Mil e
é eleita a melhor empresa do setor
agrícola nacional
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2012

2018

Inauguração do Moinho de Trigo
da Coopavel

• Comemoração dos 30 anos do
Show Rural Coopavel
• Cooperativa vence categoria de
Formação e Educação do Anuário
do Cooperativismo
• Conquista, na área de sementes,
do Prêmio Mundo de Respeito da
Corteva

2014
• Construção do Matrizeiro em Santa
Tereza do Oeste
• Construção e ampliação de filiais
• Coopavel vence o Prêmio Ímpar
RIC
• Cooperativa ganha prêmio Lide de
Agronegócios – melhor em carne
suína

2015
Prêmio da revista Amanhã por
performance da cooperativa na
exportação de carnes

2020
• Expansão consolida presença da
Coopavel no Sudoeste do Paraná
• Inauguração da Indústria de
Fertilizantes Foliares
• Ampliação da UPL e do Moinho de
Trigo
• Pelo segundo ano, Coopavel vence
fase do Prêmio Mundo de Respeito
da Corteva, agora na área de meio
ambiente

LÍDERES DESTACAM OS
50 ANOS DA COOPAVEL
A Coopavel recebeu inúmeras mensagens a parabenizando pelos seus 50 anos de Fundação. Selecionamos
algumas que publicaremos na íntegra a seguir:

Fernando Schwanke
Secretário Nacional
da Agricultura Familiar
e Cooperativismo
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“O cooperativismo tem destaque na economia do Brasil, pois contribui
para a construção de uma sociedade mais justa e vem se afirmando, nos últimos anos, como uma importante ferramenta para o desenvolvimento do País.
Um modelo de negócio democrático, feito por pessoas e para pessoas, responsável por gerar trabalho, emprego e renda. E, nesse sentido, não podemos
deixar de destacar a importância da Coopavel, que está completando 50 anos
de fundação, marcados por grandes desafios e conquistas. Um orgulho para o
cooperativismo brasileiro! A Coopavel é exemplo de cooperativa alinhada aos
princípios do cooperativismo, com foco na gestão e no seu quadro social, que
cresce e mostra como é possível ter resultados econômicos sem esquecer das
pessoas, seu maior patrimônio! Saúdo a Coopavel, seus dirigentes, cooperados
e associados pela importante contribuição para o desenvolvimento econômico e social de nosso País! O campo agradece, o Brasil agradece!”.
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“Cinquenta anos de fortalecimento do associativismo. Cinquenta anos de
desenvolvimento tecnológico, da produção, do fomento à agropecuária paranaense. A você Coopavel, 50 anos de distribuição de renda imensurável dentro
da região em que atua, 50 anos de geração de empregos. Essa é sem dúvida nenhuma a mola propulsora de uma região, de um Estado. A melhor distribuição
de renda que possa acontecer, tudo isso a você, Coopavel, pelos seus 50 anos.
Parabéns aos colaboradores, à diretoria, parabéns aos produtores rurais que
fazem a força dessa cooperativa. Parabéns, Coopavel. O agro está orgulhoso da
sua existência. Parabéns, viva o agro. Viva a Coopavel”.

“Parabéns à Coopavel pelos seus 50 anos. Ela é um exemplo de cooperativa,
com compromisso com a ciência, com a técnica, com a demonstração, com a
comunicação, agilidade e inovação. O Show Rural exemplifica tudo isso que a
Coopavel tem de importante, e seu forte compromisso com os seus cooperados. Vida longa e muito sucesso à Coopavel”.
José Roberto Ricken
Presidente do Sistema Ocepar

Norberto Ortigara
Secretário de Estado
da Agricultura

Paulo Roberto Orso
Presidente do Sindicato Rural Patronal

“Saúdo com grande carinho todo corpo da Coopavel, seus dirigentes históricos e atuais. Todos os descendentes dos 42 primeiros cooperados e também
os atuais associados dessa que é uma das maiores do Brasil. Saúdo o quadro
de colaboradores e em especial o presidente Dilvo Grolli. Quero falar da importância e relevância da Coopavel para a região e o Paraná, levando nossas
cores ao mundo com a sua competente produção. A Coopavel tem uma forte
atuação no suprimento de insumos, fertilizantes, sementes, apoio técnico e
forte presença na recepção e processamento da produção agrícola, agregando
valor na área de trigo, óleos vegetais e abates. A sua presença na economia
local e regional, bem como da do Paraná e Brasil, é reconhecida como sinônimo de competência, ousadia e visão estratégica que transforma valores. Quero
destacar também a organização na realização do Show Rural Coopavel, que
é uma vitrine de demonstração dos avanços para a nossa agricultura. É a ciência chegando no meio rural. Parabéns à Coopavel por seus competentes 50
anos. Desejo a ela uma vida longa, profícua e de crescimento”.

“Quero cumprimentar a Coopavel pelos seus 50 anos e falar de minha alegria em acompanhar o crescimento e a evolução dessa cooperativa. Uma cooperativa que não é só de Cascavel, mas de toda a região Oeste. Uma cooperativa que está preparada para o futuro, muito atenta às inovações tecnológicas.
Quero saudar todos os cooperados e colaboradores e dizer que, sem sombra
de dúvida, graças à nossa cooperativa a nossa região é totalmente diferente,
muito mais desenvolvida e pujante. Desejo vida longa à nossa Coopavel”.
Alci Rotta Júnior
Presidente da Caciopar

“A Coopavel é uma referência de marca, de trabalho, de geração de progresso. Tanto que Cascavel tem 69 anos e a Coopavel 50, ela que é o grande espelho
de nossa agricultura. O evento que a Coopavel faz, o Show Rural, projeta o município em âmbito internacional, então o que nós temos neste momento é que
agradecer a Coopavel pelos 50 anos de trabalho, de geração de oportunidades
e de renda, e de qualidade de vida que essa grande cooperativa proporciona”.
Leonaldo Paranhos
Prefeito de Cascavel
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Michel Lopes
Presidente da Acic

“Falar de Cascavel, falar do Oeste paranaense sem falar da Coopavel é não
reconhecer esse gigante do agronegócio brasileiro. As histórias de Cascavel e
de nossa cooperativa se confundem, pois é notório o crescimento que ambas
tiveram e hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das principais empresas genuinamente cascavelense. A Coopavel tem importância ímpar no desenvolvimento
local e regional, seja pela geração de empregos, dando dignidade a milhares de
famílias, seja pelo sistema cooperativo voltado aos produtores rurais, os quais
conseguiram avanços às suas propriedades muito em função das condições
que a Coopavel deu ao homem do campo ao longo desses 50 anos. E também
pelos grandes investimentos na cidade, na região Oeste e agora no Sudoeste
do Paraná. Estamos falando de uma empresa reconhecida mundialmente, que
leva o nome de nossa cidade para todos os cantos. Quero, em nome da Acic,
parabenizar o presidente Dilvo e todos os colaboradores e cooperados pelos
50 anos de existência. Desejamos muito sucesso e que novas comemorações
venham ainda mais recheadas de conquistas”.
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IPEM AFERE MEDIDORES DE
UMIDADE DA COOPAVEL
A Coopavel é a primeira cooperativa do Brasil a ter equipamentos de
medição de umidade, que operam em
suas indústrias e unidades de recebimento de grãos, aferidos pelo Ipem, o
Instituto de Pesos e Medidas. A cooperativa utiliza apenas equipamentos
homologados para a determinação
de umidade em grãos, o que confere a ela transparência e exatidão na
operação de recepção da produção
de seus cooperados e clientes, informa Victor Goltz, da área de gerência operacional. A verificação dos
medidores começou em outubro e
segue em outras cooperativas da região Oeste e do Paraná.
O resultado das análises confirma a seriedade e a transparência da
Coopavel na determinação do teor
de umidade na recepção e na expedição de grãos. “Os resultados são homogêneos, sem prejuízo a nenhuma
das partes. Quando se trabalha com
aparelhos homologados e aferidos
pelo Ipem/Inmetro tem-se a certeza
de resultados reais”, conforme Victor. “Equipamento homologado significa estar em conformidade com a
legislação sem qualquer tipo de interferência na curva de calibração
que não seja pelo fabricante”.
A verificação acontece em cooperativas e moinhos, em locais onde
há armazenagem de grãos destinados à comercialização. Os técnicos
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do Ipem de Cascavel contam, na
operação, com o suporte de um Laboratório de Umidade de Grãos em
atividade desde 2002, o primeiro
do tipo em funcionamento na rede
de metrologia legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia. Devido ao seu pioneirismo, o laboratório serve até hoje de
case para a instalação de estruturas
semelhantes em várias regiões do
País.

FUNÇÃO
Os medidores em aferição têm
por função determinar o percentual
de água presente em grãos de culturas como soja, trigo, milho, cevada,
canola, aveia e feijão. O processo
deve ser absolutamente confiável já
que a medição da umidade impacta na avaliação comercial, uma vez
que os grãos são vendidos por peso.
A quantidade de água afeta o preço
do grão. Os aparelhos empregados
nesse procedimento nas cooperativas e moinhos usam um método
aceito em todo o mundo. “E confiança é moeda forte nesse mercado tão
importante ao Paraná e ao Brasil”,
segundo o presidente do Ipem-PR,
Rogério Nascimento.
Os equipamentos empregados
nas medições pela Coopavel seguem
todas as normas do Inmetro, e são

submetidos a verificações periódicas, reforça Victor. Conforme o
gerente da Regional do IPEM-PR
em Cascavel, o engenheiro agrícola
Francisco Bessa, a regulamentação
dos determinadores permite a correta obtenção do índice de umidade
nos grãos, desde a origem, o agricultor até chegar ao porto, quando a
produção segue a outros mercados.
“Assim, há valor justo tanto na compra como na venda, sem prejuízos a
nenhuma das partes”.

REGIONAL
A unidade do Ipem em Cascavel
está em atividade há 42 anos e alcança área territorial formada por
73 municípios. Há 17 anos, a estrutura ganhou o Complexo Metrológico e implantação do Laboratório
de Umidade de Grãos. O rigor nas
aferições levou à adoção de um único requisito técnico, com avanços à
atividade.

Um dos equipamentos empregados pela Coopavel.
Todos são homologados e periodicamente aferidos
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PAZ, A CHAVE PARA A
SUCESSÃO NAS EMPRESAS
O tema é recente no Brasil e no
mundo, é debatido com mais clareza
e assertividade há cerca de 30 anos,
mas ganha corpo em várias regiões
do País. A sucessão familiar foi o assunto central da última reunião empresarial da Acic em 2020, um webinar promovido em parceria com a
Caciopar que contou com a participação especial do empresário Jorge
Nishimura, ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo
Jacto. Uma das principais lições de
experiências extraídas do processo
pela família foi a necessidade de pacificação do ambiente, medida salutar para a posteridade e prosperidade dos negócios.
O webinar foi apresentado pelo
presidente da Acic, Michel Lopes,
e pelo diretor da Caciopar, Rivelino Skura, com transmissão ao vivo
pelos canais de Youtube e Facebook
da Acic. Jorge ocupou várias posições de destaque na empresa que é
uma das maiores da América Latina
na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Em 2019, depois
dele ter permanecido por mais de 20
anos na presidência do Conselho de
Administração, aconteceu a transição intergeracional de comando da
segunda para a terceira geração dos
Nishimura.
Os proprietários da Jacto empregam um conceito desenvolvido
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por um ancestral da família, que diz
que “O sucesso da empresa precisa
acontecer na sua e também na segunda e terceira gerações”. Pesquisas de âmbito global indicam que
apenas 10% das empresas têm êxito
sob a ótica gerencial. “E nós, da Jacto, queríamos estar entre elas”, disse Jorge, revelando que a caminhada
para chegar à pacificação foi longa e
difícil. O principal motivo do fracasso, que atinge 90% das corporações,
são os conflitos familiares não resolvidos e que são conhecidos como
destruidores de relacionamentos e
de projetos.

16 ANOS
O processo de transição na Jacto consumiu 16 anos para ser concluído. Começou em 2003 e envolveu inúmeras etapas. Consistiu até
na superação de um episódio triste
para Jorge e um dos irmãos que, sem
aviso, foram destituídos do comando pelo pai e pelos outros cinco irmãos sem aviso prévio. “Perdão e
superação são termos imprescindíveis nesse tipo de construção”, afirmou o mais jovem dos Nishimura a
ser líder na segunda geração. A transição deve estar alicerçada também na
compreensão, interesse e compromisso.
Nunca é cedo para iniciar a transição, esperar pode ser tarde demais, ilus-

trou Jorge. Um dos pilares centrais
do projeto é fortalecer a governança corporativa, realizar um amplo e
qualitativo programa de treinamento, integrar a terceira geração ao
cotidiano da empresa, e investir em
profissionalização. “Deve-se buscar
a sustentabilidade como empresa
familiar. Os herdeiros precisam entender a essência da empresa, respeitá-la e dar o seu melhor para que
ela siga se desenvolvendo. É necessário superar um possível ambiente
de conflito, como por muito tempo
tivemos na Jacto, e mirar com humildade a continuidade, a posteridade e a prosperidade”.
Mesmo que o comando de posições estratégicas esteja nas mãos
dos herdeiros, devidamente preparados, a empresa precisa contar com
executivos e líderes competentes.
A elaboração de um bom contrato,
que deve prever tudo, como venda
de ações e de participações, contribui para a serenidade na gestão dos
negócios, conforme Jorge. Durante a
última reunião empresarial da Acic
em 2020 aconteceu o lançamento
oficial de um projeto do Núcleo de
Consultoria Empresarial. Fabiana
Poletti informou sobre a estrutura
e o foco, com aprofundamento, em
lives em 2021, do assunto Sucessão
empresarial familiar.

CASE
O Grupo Jacto e a família
Nishimura são considerados um dos
principais cases de sucesso de empresas familiares no Brasil. A tra-

jetória da segunda geração de proprietários e o desenvolvimento de
suas empresas nos últimos 40 anos
são tema do livro Caminhos e Legados: o sucesso dos irmãos Nishimura na construção de uma empresa
exemplar, de autoria de Marília de
Camargo César. Fundada por Shunji
Nishimura, a Jacto nasceu em 1948
em Pompeia, no interior de São Paulo. Hoje ela está em mais de cem países e tem fábricas no Brasil, Argentina e Tailândia, além de escritórios
no México e Estados Unidos.

O empresário Jorge Nishimura, um dos
sete filhos do fundador da Jacto

"É necessário superar um
possível ambiente de conflito
e mirar com humildade a
continuidade, a posteridade
e a prosperidade"
Jorge Nishimura, ex-Ceo da Jacto
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O treinamento, com 16 horas de duração, foi realizado na Coopavel

COMO GERIR O RUÍDO NO
LOCAL DE TRABALHO
Engenheiros, técnicos, supervisores e líderes de segurança de cooperativas da região participaram recentemente, no auditório da Coopavel, em
Cascavel, de curso sobre Avaliação da
exposição ocupacional ao agente físico ruído. Organizado pelo Sincoopar
Oeste (Sindicato das Cooperativas
Agrícolas, Agropecuárias e Agroindustriais da Região Oeste do Paraná),
o treinamento teve como instrutor
convidado o professor Ricardo Silva,
da PUC-PR, de Curitiba.
O presidente do Sincoopar Oeste,
Dilvo Grolli, fez a abertura dos trabalhos e ressaltou a importância de conhecer as normas regulamentadoras
para, além de se integrar corretamente a elas, oferecer ambientes de traba-
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lho sadios e seguros aos colaboradores. O curso teve duração de 16 horas
e abordou aspectos sobre análise das
normas e sua aplicação, atualizações
das NRs, aspectos gerais sobre ruídos,
frequência, intensidade, ondas sonoras, monitoramento e medição de ruídos nas plantas, capacidade de audibilidade, calibração de equipamentos,
dosimetria e outros fatores de risco à
saúde do trabalhador.
Conforme Ricardo Silva, o ruído é
um dos agentes físicos mais presentes
nos ambientes de trabalho. Devido
à sua enorme ocorrência e visto que
os efeitos à saúde dos indivíduos expostos são consideráveis esse tema é
um dos maiores focos de atenção dos
higienistas e profissionais voltados

para a segurança e saúde do trabalhador. “Uma das funções do Sincoopar
Oeste, por meio do núcleo de normas
regulamentadoras, é a capacitação,
bem como qualificação e aperfeiçoamento das habilidades e conhecimentos dos profissionais na área de segurança no trabalho”, segundo Dilvo
Grolli.
O ruído pode trazer inúmeros inconvenientes ao trabalhador. Entre
eles estão desconforto, dificuldades
de concentração, estímulo à irritabilidade e ao estresse, queda na produtividade e pode até desencadear
problemas estomacais, cardíacos e
neurológicos. O instrutor convidado
apresentou equipamentos sofisticados desenvolvidos para auxiliar no
combate às mais diferentes fontes de
ruídos. Ricardo fez testes e falou do
uso de equipamentos credenciados
por órgãos oficiais. Ele citou também
a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual em
locais com ruídos acima do tolerável.

COLABORAÇÃO
Nos últimos anos, o Sindicato,
em parceria com o Sescoop (Serviço

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), promove treinamentos com a finalidade de preservar a
saúde e a segurança do trabalhador
e responder às possíveis cobranças
legais. Com a criação de grupos específicos de estudos e acompanhamento, as cooperativas passaram a
praticar a colaboração, garantindo
mais qualidade e ambientes de trabalho mais seguros e salubres. A
união permite realizar cursos com
frequência e com a contratação de
nomes entre os melhores de sua
área de atuação no Brasil.
A dedicada atenção ao tema normas regulamentadoras e a criação
de câmaras para estudos técnicos
levaram as cooperativas a ambientes de debates determinantes. Um
dos representantes das cooperativas participa da Comissão da Norma Regulamentadora 35, que integra especialistas de todo o Brasil,
e outro de uma comissão tripartite
(empregados, patrões e governo)
responsável por se encontrar em
Brasília para refletir sobre aspectos
fundamentais à segurança no trabalho. Atualmente, o Sincoopar Oeste
conta com 15 cooperativas filiadas.
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CREDICOOPAVEL
CHEGA AOS SEUS 39
ANOS DE FUNDAÇÃO
A Cooperativa de Crédito Rural Coopavel acaba de comemorar os seus 39 anos de fundação.
Ela foi oficialmente constituída
em 24 de novembro de 1981 para
facilitar o acesso de cooperados a
recursos para fomento agrícola.
Durante um dia inteiro, diretores e cooperados foram recepcionados com uma mesa farta de
salgados, doces e bebidas. “É o
mínimo que podíamos fazer para
receber pessoas que tanto trabalham e contribuem para o desenvolvimento do cooperativismo e
do agronegócio de Cascavel e da
região”, afirmou o presidente da
Coopavel e da Credicoopavel Dilvo Grolli.
Originalmente fundada por
52 sócios, a Credicoopavel cresceu e se tornou braço forte de
seus cooperados. “Temos vários
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Diretores e cooperados em confraternização.
Bons números a comemorar

diferenciais, mas um dos principais é que não somos um banco,
embora ofereçamos todos os serviços comuns a uma instituição
financeira convencional. Somos
uma cooperativa de crédito rural.
Ou seja, ela tem como prioridade
estender a mão a produtores rurais que cultivam, colhem e ajudam a gerar empregos e riquezas”, segundo Dilvo.

A CREDI HOJE
Hoje, 39 anos depois da fundação, a Cooperativa de Crédito Rural Coopavel conta com 7
mil sócios e patrimônio líquido
de R$ 100 milhões. E os principais serviços que ela presta são:
empréstimos e financiamentos,
aplicações, cartão sem anuidade, conta corrente sem pacote de

serviços, devolução de sobras sobre depósitos à vista, aplicações
e empréstimos, atendimento personalizado, horário diferenciado
(9h às 16h) e disponibilidade de
taxas das mais competitivas do
mercado.
Com 38 colaboradores, a Credicoopavel tem uma agência, um
posto de atendimento no parque
industrial e atendimento em todas as unidades da cooperativa
em municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná. “Há 39 anos,
ajudamos a tornar mais fácil e
produtiva a vida dos produtores
rurais. Credicoopavel e Coopavel
têm um forte vínculo de parceria
e comungam do compromisso de
trabalhar para fortalecer o agronegócio”, afirma o diretor financeiro da Credi Paulo Aparecido
Arantes.
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Grãos, frutas, hortaliças e produtos florestais somaram,
em 2019, 46% do total do valor de formação do VBP
A produção de carnes ganha ainda mais importância na economia paranaense

OESTE LIDERA RANKING
DO VBP NO PARANÁ
Poucos poderiam imaginar, em meados da década de 1960, que a agropecuária traria tantas transformações à
longínqua região conhecida por Oeste
do Paraná. Cinquenta anos depois da
popularização da agricultura de escala
e da introdução de tecnologias como o
plantio direto e as sementes transgênicas, o Oeste se consolida como um dos
maiores celeiros de grãos e carnes do
planeta. Na mais recente divulgação
dos indicadores do Valor Bruto da Produção Agropecuária, a região emplacou
seis dos nove municípios que atingiram
mais de R$ 1 bilhão no VBP.
“Sem dúvida, é um desempenho fantástico, que demonstra os potenciais do
Oeste, a sofisticação das tecnologias
empregadas, a dedicação dos produtores rurais e a dinâmica das agroindústrias aqui instaladas”, destaca o
presidente da Coopavel Cooperativa
Agroindustrial Dilvo Grolli.
O bom desempenho da região se
deve também à decidida atuação de
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cooperativas em municípios desse território. “Elas contribuem de inúmeras
maneiras, mas é importante destacar
o papel da assistência técnica e da realização de grandes eventos de disseminação de novidades em tecnologia e
inovação aos produtores rurais”, ressalta Dilvo Grolli, afirmando que os indicadores devem melhorar ainda mais nas
próximas aferições.

RANKING
Toledo lidera o ranking dos nove
municípios melhor posicionados nos
resultados apurados pelo Valor Bruto
da Produção Agropecuária no Paraná.
O resultado alcançado em 2019 foi R$
2,69 bilhões. O segundo lugar ficou com
Castro, município do Sul do Estado, com
VBP de R$ 1,72 bilhão. Cascavel aparece
em terceiro com R$ 1,67 bilhão, seguido
de Guarapuava, da região Central, com
R$ 1,28 bilhão. Marechal Cândido Rondon, com R$ 1,16 bilhão, ocupa a quin-

ta colocação, e então aparecem Santa
Helena, com R$ 1,08 bilhão, Assis
Chateaubriand com R$ 1,05 bilhão,
Dois Vizinhos (Sudoeste) com R$
1,05 bilhão e Palotina, com R$ 1,04
bilhão.
O Oeste respondeu por 23% de
participação no VBP de 2019. O segundo colocado, o Norte do Paraná,
está 9 pontos percentuais atrás. Em
terceiro aparece o Sudoeste, com
12%, e o Noroeste, com 9%. Há consenso entre especialistas e produtores sobre os motivos que colocam
o Oeste em posição tão privilegiada
no VBP. Além de terras férteis à produção de grãos, a região conta com
grande diversificação na produção
de proteínas animais.
“Pela primeira vez se percebe
que as carnes (50%) assumem a dianteira na formação desse importante
estudo, evidenciando o peso que as
agroindústrias do setor assumem”,
diz o chefe do Deral (Departamento de Economia Rural da Secretaria
de Estado da Agricultura), Salatiel
Turra. Em anos anteriores, o maior
percentual correspondia aos grãos,
frutas e hortaliças, que em 2019,
contribuíram com 46%. Já as florestas aparecem com 4% do total. “Não
há dúvida que o câmbio trouxe van-

tagens às carnes, e a falta de disponibilidade de bovinos fez com que o preço dessa proteína aumentasse”.

RECORDE
O VBP de 2019 do Paraná foi recorde, chegando a R$ 97,7 bilhões. No ano
anterior, o resultado foi de R$ 89,7 bilhões. No comparativo, o crescimento
nominal é de 9%. O estudo técnico que
define as somas obtidas pelo Valor Bruto de Produção considera um leque de
350 produtos da agropecuária. Turra afirma que o resultado tem relação
também com os preços, já que o desempenho de algumas culturas não foi tão
bom quanto o esperado. O chefe do Deral cita que a estrutura agrícola do Estado, com grande parte de pequenos e médios agricultores, faz com que o Paraná
produza mais e melhor.
O resultado de 2019 expressa a força
do agronegócio do Estado, aponta o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. E a expectativa,
conforme ele, devido a uma série de fatores já muito bem encaminhados, é de
os números do agronegócio paranaense
serem ainda maiores em 2020. Ele proteja Valor Bruto da Produção Agropecuária na casa dos R$ 110 bilhões em
2020.
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CAPACITAÇÃO

DESEMPENHO
Carnes - As carnes contribuíram
com mais de 50% na formação do VBP.
Houve aumento de 9% no faturamento e 5% no volume em 2019 na comparação com 2018.
Cereais - Os grãos e outras grandes culturas representam 39% do valor total, com faturamento de R$ 38,39
bilhões. Os produtos florestais (R$ 4,4
bilhões) e o grupo das hortaliças (R$
4,6 bilhões) participam com 5% do
VBP estadual, enquanto as frutas (R$
1,6 bilhão) correspondem a 2%.
Soja – A cultura rendeu R$ 19,9
bilhões ao VBP do Paraná em 2019 e,
com isso, perdeu cinco pontos percentuais na composição do total, chegando a 20%.
Frango – Entre os produtos da pecuária, o frango é o mais representativo no VBP. Atingiu valor de R$ 17,2 bilhões, crescimento de 12%. Com isso,
aumentou a participação no VBP de
16% em 2018 para 18% em 2019. O Paraná responde por 36% da produção
nacional de frango.
Milho – Terceiro principal produto na composição do VBP, o milho representa 9% do total, totalizando R$
8,7 bilhões em 2019.
Leite – Com 4,6 bilhões de litros
em 2019, 1% a mais do que no ano anterior, o leite rendeu R$ 6,2 bilhões e
representou 6% do VBP.
Suínos – A produção de suínos ficou estável, somando 9,8 milhões de
cabeças abatidas, com um rendimento de R$ 4,5 bilhões, 16% a mais do que
em 2018. Com isso, são responsáveis
por 5% do Valor Bruto da Produção.
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Florestais – O faturamento dos
produtos florestais chegou a R$ 4,4
bilhões, com 5% de participação no
VBP.
Hortaliças – Os itens desse grupo
melhoraram sua participação no VBP
de 4% em 2018 para 5% em 2019. Totalizaram R$ 4,6 bilhões.

PARTICIPAÇÃO NO
VBP DE 2019
Pecuária 50%
Grãos 39%
Hortaliças 5%
Produtos florestais 4%
Frutas 2%
Em 2018, apenas quatro municípios do Paraná alcançaram resultado
acima de R$ 1 bilhão, e três deles do
Oeste – Toledo R$ 2,2 bilhões; Castro
R$ 1,57 bilhão; Cascavel R$ 1,53 bilhão; Marechal Cândido Rondon R$
1,03 bilhão

VBP BRASIL

R$ 617
BILHÕES

Crescimento de 2,1%
em relação ao valor
obtido em 2018, de
R$ 604,5 bilhões

Dezessete pessoas participaram da capacitação, no auditório da sede, em Cascavel

DESVENDANDO OS
SEGREDOS DA HP12C
Cooperados e colaboradores da filial da Coopavel em Rio da Paz, no interior de Cascavel, participaram dias
atrás de um treinamento sobre uso e
recursos da calculadora HP 12C. Um
grupo de 17 pessoas teve a chance de
entender melhor sobre o funcionamento e as aplicações de um aliado
importante principalmente a profissionais ligados a áreas contábeis e administrativas.
As informações foram passadas
pelo professor universitário Lúcio
Scheuer, que aliou teoria e prática
para potencializar o aprendizado. Os
principais aspectos trabalhados por
Lúcio foram: principais operações
da HP 12C, juros simples, juros compostos, juros do cheque especial bancário, teclas financeiras da HP 12C,
sistema price de cálculo, cálculos e
multiplicadores, taxa efetiva, sistema
hamburguês de cálculo, análise de investimentos e taxa interna de retorno.
O gerente da Unidade do Rio da
Paz, Roberto Painelli, informa que os
resultados do aprendizado já apare-

cem e são bons. “Tivemos um grande
sucesso e novas edições virão”, afirma
Roberto. O treinamento foi oferecido
em parceria com a Unicoop, a Universidade Coopavel.

CÁLCULOS FINANCEIROS
HP 12C é uma calculadora financeira programável utilizada na execução
de cálculos financeiros envolvendo juros compostos, taxas de retorno, amortização. A HP 12C utiliza método RPN e
introduziu o conceito de fluxo de caixa
nas calculadoras, utilizando sinais distintos para entrada e saída de recursos.
A máquina foi lançada pela empresa de informática e tecnologia estadunidense Hewlett-Packard em 1981 em
substituição às calculadoras HP 38E e
38C. Para oferecer uma alternativa com
menor custo, a empresa brasileira BrtC
lançou a calculadora FC-12, o seu segundo modelo de calculadora financeira e
uma calculadora similar à HP 12C Platinum (incluindo as funções financeiras e
o método RPN e algébrico). (Wk)

PECUÁRIA

A SUINOCULTURA E
O MANEJO DE VERÃO
Com a chegada do verão os suinocultores devem ter maior atenção no
manejo dos animais, tanto no seu alojamento, ambiência, fornecimento de
água e alimento e transporte e na granja, pois é nessa estação onde os animais
têm maior desconforto gerado pelo excesso de calor.
Devido ao aumento das temperaturas, o consumo de água é maior,
tanto para bebida como para limpeza
das instalações, manutenção da umidade do ar e nebulização. Por isso, todas as granjas devem dispor de água
de boa qualidade em abundância, pois
sabemos que a água é um fator muito
importante na obtenção de resultado
final de um lote.
Um dos fatores que devemos avaliar é a capacidade da granja, na qual
no verão pode ser diminuída reduzindo assim o número de animais por
baia. A qualidade e vazão de água ideal
é de 2 litros por minuto no bebedouro,
e a quantidade de bebedouros disponíveis deve ser de 1 bebedouro para no
máximo 10 animais. Em relação à qualidade, o produtor deve buscar água
oriunda de poço artesiano e no caso
de nascentes ser isolada e realizada a
cloração da mesma, como já dito a qualidade da água é um fator crucial no
desempenho dos animais descartando
qualquer possibilidade do uso de água
de outras origens como rios e açudes.
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5 MELHORES PRODUTORES SUINOCULTURA NOVEMBRO 2020
PRODUTOR

MUNICÍPIOS

C.R.

C.A.

GPD

IDADE

MORT.%

Mão de obra

Comedouro

ABRAÃO BARBOSA

ARNALDO STOCKER

CASCAVEL

2.203

1.888

0.9801

108

2.18

Familiar

Manual

Médico Veterinário

ELIZEU ANTONIO DEZAN

TRÊS BARRAS
DO PARANÁ

2.267

1.928

0.995

108

2.06

Familiar

Automático

MARCIO BADALOTTI

TRÊS BARRAS
DO PARANÁ

2.250

1.974

0.962

110

1.62

Familiar

Automático

LEONIR LUIZ ARENHART

CASCAVEL

2.275

1.997

0.9536

109

1.90

Familiar

Automático

ADEMIR DI DOMENICO E/
OU CATARINA FELIPE DI
DOMENICO

TOLEDO

2.306

2.016

0.9341

116

2.04

Familiar

Automático

A limpeza é outro fator importante
para controle do odor e de moscas, sabendo que as larvas de moscas procriam
em matéria orgânica seca, sabendo que é
nessa época que a população de moscas
aumenta. Os produtores devem realizar
a limpeza e nas instalações que possuem
lâmina de água fazer a manutenção diária da mesma.
O manejo de cortinas é muito importante tanto para a renovação do ar como
para o controle de temperaturas. A instalação de janelas nas extremidades das
granjas tem auxiliado muito no controle
de temperatura e gás.
Todas as instalações devem dispor de
nebulizadores que, além de realizarem a
desinfecção são usados para aumentar
a umidade do ar e diminuir as altas temperaturas. A Coopavel possui associados
que dispõe de sensores nas instalações
quando há aumento na temperatura os
nebulizadores são acionados automaticamente.
O transporte é outro ponto importante. A Coopavel o realiza durante o período noturno pensando nas altas temperaturas do dia. O associado deve realizar
o jejum adequado evitando que animais
venham a morrer devido à congestão alimentar no transporte.
Os suínos são animais que sofrem
muito com o calor pois a única maneira
de troca de calor como o ambiente é por
condução; não possuem glândulas sudo-

ríparas como outras espécies, então devemos sempre proporcionar ao animal
a temperatura mais ideal possível para
o seu desenvolvimento. Um animal que
está sentindo calor não irá se alimentar
e perderá peso além do risco de stress e
mortes por congestão alimentar.
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UM ABENÇOADO
E SANTO NATAL
A TODOS
Os desafios e as provações nos tornam ainda mais
fortes e determinados. O ano de 2020 deixa lições
importantes a cada um de nós, de humildade, de
respeito, de perseverança e de discernimento.
Jesus é a grande luz que nos ilumina e inspira. Ele
é força e amor em seu estado mais puro, que nos
ensina a seguir e a ser melhores todos os dias.
Que este Santo Natal encha a sua família e toda
a família Coopavel de muito amor, alegrias e
esperança.
Desejamos também que o ano de 2021 seja de
grandes realizações e felicidades a todos.
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