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MENSAGEM DO PAPA

As obras de misericórdia espiritual e 

corporal constituem o núcleo do serviço 

de caridade da Igreja primitiva. Os cristãos 

da primeira geração praticavam a partilha 

para não haver entre eles alguém necessi-

tado (cf. At 4, 34-35) e esforçavam-se por 

tornar a comunidade uma casa acolhedo-

ra, aberta a todas as situações humanas, 

disposta a ocupar-se dos mais frágeis. 

Assim, tornou-se habitual fazer ofer-

tas voluntárias para alimentar os pobres, 

enterrar os mortos e nutrir os órfãos, os 

idosos e as vítimas de desastres, como 

os náufragos. E em períodos sucessivos, 

quando a generosidade dos cristãos per-

deu um pouco do seu ímpeto, alguns pa-

dres da Igreja insistiram que a proprieda-

de é pensada por Deus para o bem-comum. 

Santo Ambrósio afirmava que «a 

natureza concedeu todas as coisas aos 

homens para uso comum. (…) Portanto, 

a natureza produziu um direito comum 

para todos, mas a ganância tornou-o um 

direito de poucos». Superadas as perse-

guições dos primeiros séculos, a Igreja 

aproveitou a liberdade para inspirar a 

sociedade e a sua cultura. As necessida-

des da época exigiam novas energias ao 

serviço da caridade cristã. 

As crônicas históricas relatam inú-

meros exemplos de obras de misericór-

dia. De tais esforços conjuntos resulta-

ram numerosas instituições para alívio 

das várias necessidades humanas: hos-

pitais, albergues para os pobres, orfa-

natos, lares para crianças, abrigos para 

forasteiros, e assim por diante. 

DOUTRINA SOCIAL 

A diaconia das origens, enriquecida 

pela reflexão dos padres e animada, ao 

longo dos séculos, pela caridade opero-

sa de tantas luminosas testemunhas da 

fé, tornou-se o coração pulsante da dou-

trina social da Igreja, proporcionando a 

todas as pessoas de boa vontade um pre-

cioso patrimônio de princípios, critérios 

e indicações, de onde se pode haurir a 

«gramática» do cuidado: a promoção da 

dignidade de toda a pessoa humana, a 

solidariedade com os pobres e indefesos, 

a solicitude pelo bem-comum e a salva-

guarda da criação.

A CULTURA DO CUIDADO
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Em 2020, a Coopavel seguiu o ca-

minho de luta e de grandes conquistas. 

Construímos um faturamento de R$ 3,476 

bilhões que significou um crescimento de 

30%. Os investimentos foram da ordem 

de R$ 174,22 milhões, que significaram 

54% a mais que no ano anterior. Nossa 

lucratividade atingiu R$ 145,18 milhões, 

equivalente a 70% do ano anterior.

A recepção de grãos foi de 18,2 milhões 

de sacas, um crescimento de 30%. Aumen-

tamos em 10% o número de filiais: de 29 

unidades, hoje estamos com 32 unidades e 

o número de associados, que era de 5.446, 

foi para 5.932, crescimento de 9%.

Isso demonstra que o plano estratégi-

co de crescimento da Coopavel foi cum-

prido de forma precisa e eficiente. Que a 

opção pela sustentabilidade da nossa Co-

operativa com base no valor agregado e 

em que cada negócio não ultrapassa 25% 

do faturamento total é acertada.

O ano de 2020 foi também impor-

tante para a expansão da área geográ-

fica de atuação da Coopavel, sem que 

precisássemos sair do estado do Para-

ná, Avançamos para o Sudoeste e esta 

estratégia foi muito importante para o 

crescimento dos negócios e para a me-

lhoria da competitividade. Seguimos 

o mesmo plano de negócios, sem con-

centração e com diversificação priori-

zando a origem da produção de grãos 

para as agroindústrias.

O dia 15 de dezembro de 2020 foi his-

tórico para a Coopavel. Completamos 

UMA HISTÓRIA DE 
GRANDES CONQUISTAS

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel
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50 anos de um sonho realizado, que 

começou com o objetivo de substi-

tuir os atravessadores e comercian-

tes que exploravam a maioria dos 

produtores rurais. Hoje, a Coopavel 

está em 16º lugar entre 1.613 coopera-

tivas agropecuárias do Brasil. E ela é 

100% paranaense.

Esse é um momento de afirmar 

que honramos o nome de cada fun-

dador da Cooperativa e damos o jus-

to valor aos seus anseios e crenças de 

todos que nela acreditaram. Sob essa 

confirmação, desenvolvemos e conso-

lidamos o Grande Projeto sem nunca 

perder o princípio de atender, primeira-

mente, as necessidades dos nossos as-

sociados dentro dos princípios coope-

rativistas e do mercado do agronegócio.

Ao completar 50 anos, a Coopavel ex-

pressa a gratidão dos 42 agricultores e 

pecuaristas que se reuniram e fundaram 

a Cooperativa com o sonho de melhorar 

a vida dos produtores rurais e a cadeia 

do agronegócio paranaense, com a par-

ticipação de pequenos, médios e grandes 

produtores rurais, sem exploração e com 

toda a transparência.

O resultado expressivo do exercí-

cio de 2020 é reflexo da experiência 

e da inovação. A Coopavel prossegue 

sua caminhada sem qualquer proces-

so de ruptura e consolidando-se no 

contexto do cooperativismo como for-

ma de transformação e de valorização 

da sociedade paranaense.
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GESTO NOBRE

O altruísmo e o compartilhamento são 

duas das lições mais importantes que a 

pandemia do coronavírus deixa para a hu-

manidade. A UPL e a Coopavel, de olho no 

alcance desse aprendizado, firmaram par-

ceria que entregou mais de 1,8 mil quilos de 

alimentos a duas das principais entidades 

assistenciais de Cascavel, a Apae e o Abrigo 

São Vicente de Paulo.

A UPL estendeu a parceria em várias 

regiões nas quais atua. A ação foi desen-

volvida por meio do Cooper Up, programa 

de relacionamento voltado a cooperativas 

agrícolas parceiras. Foram entregues em 

Cascavel 50 cestas básicas à direção da As-

sociação de Pais e Amigos de Excepcionais 

e outras 25 ao Abrigo. “Esse é um gesto no-

bre. Ficamos muito felizes em poder parti-

cipar ao lado de uma empresa que pratica 

a responsabilidade social”, segundo o presi-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Em todo o Brasil, a UPL fez, em dezem-

bro e janeiro, o repasse de 900 cestas de ali-

mentos de primeira necessidade (arroz, fei-

jão, farinha, óleo, macarrão, açúcar e outros 

itens). O foco central foi contemplar entida-

des que assistem crianças e idosos. “Só te-

nho a agradecer a parceria com a Coopavel 

que tornou possível esse gesto que alcança 

tantas pessoas”, diz o representante da in-

dústria indiana Jairo Bacaltuk. “Atitudes 

assim precisam ser incentivadas e valoriza-

das”, complementa o gerente de Filiais para 

a Região Oeste da Coopavel, Altair Garcia.

AGRADECIMENTO 

O presidente da Apae, Nilso Silva, diz 

que toda ajuda é muito bem-vinda às insti-

tuições sem fins lucrativos. “Elas prestam 

determinante papel na sociedade e seu 

funcionamento depende da solidariedade. 

Obrigado à UPL e à Coopavel por essa ati-

tude que se reveste de compaixão ao próxi-

mo”. A associação foi fundada em 17 de abril 

de 1971 e atende 465 alunos. “Este é o ano 

do nosso cinquentenário e como presente a 

1,8 MIL QUILOS DE SOLIDARIEDADE

Gesto solidário beneficia pessoas assistidas por duas das mais tradicionais entidades do município

No Abrigo, a recepção às doações foi feita pela irmã Vania
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todos que assistimos, estamos ampliando e 

tornando a entidade ainda melhor a todos”, 

conforme Nilso.

O presidente da Apae lembra que em 

julho do ano passado a Coopavel e outros 

parceiros já haviam doado toneladas de 

macarrão para suprir a necessidade de fa-

mílias necessitadas atendidas pela entida-

de. Com a pandemia do coronavírus, que 

limitou a presença de alunos na escola, a 

Apae contribuiu entregando cestas básicas 

às famílias. Nos últimos meses, a quantida-

de fornecida já ultrapassava o número de 

225 por mês. Sem a sensibilização de enti-

dades, empresas e voluntários, de acordo 

com Nilso, seria muito difícil chegar a tan-

tas pessoas.

Além das 50 cestas à Apae, outras 25 

foram entregues pela UPL e Coopavel ao 

Abrigo São Vicente de Paulo. A recepção foi 

feita pela irmã Vania Heloísa Souza Morei-

ra, coordenadora geral voluntária da insti-

tuição. Fundado em 1975, o abrigo atende 

em média a 35 idosos. São pessoas que não 

têm ou foram abandonadas por suas famí-

lias, ou que estão nesse ambiente por deter-

minação judicial.

O ano de 2020 foi especialmente difí-

cil para o mundo e as entidades filantró-

picas e assistenciais também sentiram 

o impacto da retração global, diz a irmã 

Vania. “Mas, felizmente, a solidariedade 

é um grande diferencial que faz com que 

as pessoas pensem e pratiquem o bem e 

olhem aos seus semelhantes”. O Abrigo 

São Vicente de Paulo conta com o atendi-

mento da Congregação das Irmãs de Santa 

Marcelina em parceria com leigos vicenti-

nos. A entidade se mantém com subvenções, 

ajudas e doações da comunidade.

Entrega na Apae: Nilso, Altair, o gerente da entidade Nilson Pereira da Silva e Jairo

Mais de 1,8 mil quilos de alimentos foram 
entregues às duas entidades

Atualmente, a Apae atende 465 pessoas das mais diferentes idades

O abrigo existe desde 1975
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FESTA DAS COLONIAS

Uma das mais antigas e tradicionais 

festas religiosas do Paraná também está 

atenta aos movimentos de um novo tem-

po. A pandemia do coronavírus e o avan-

ço das tecnologias são responsáveis pela 

reinvenção da Festa da Padroeira Nossa 

Senhora Aparecida, principal evento do 

calendário católico do município de Cas-

cavel e que em outubro chegou à sua 68ª 

edição. Com a recomendação de evitar 

aglomerações, os organizadores precisa-

ram recriar a festa e torcer para repetir o 

sucesso de anos anteriores.

O padre Reginei José Modolo, o Zico, 

pároco da Catedral, informa que havia inú-

meras preocupações e desafios na constru-

ção de uma nova engenharia para a festa. 

O formato consolidado durante décadas 

tinha como pilares a organização precisa, 

a nobreza do propósito e a qualidade dos 

pratos servidos. Uma multidão de volun-

tários historicamente contribui para fazer 

da Festa da Padroeira sucesso de público e 

de resultados compartilhados às causas da 

igreja e a entidades assistenciais que cum-

prem papéis importantes na comunidade.

“Decidimos pedir as bênçãos do alto 

para que as decisões fossem as mais acer-

tadas. Rezamos e refletimos muito e, fe-

lizmente, o modelo adotado, preservando 

características essenciais, foi um grande 

sucesso”, afirma Zico. Um dos pontos fortes 

da Festa da Padroeira sempre foi o enorme 

público que ela atrai na praça em frente à 

Catedral. “Transformou-se em ponto de 

encontro de famílias e amigos que, ao apro-

veitar as atrações e a gastronomia, davam 

sua colaboração a causas importantes”, 

conforme o pároco. Uma das decisões mais 

difíceis, em atenção às recomendações sa-

nitárias, foi eliminar a praça de alimentação.

FESTA SE REINVENTA E 
ATINGE RESULTADO HISTÓRICO

A logística exigiu mudanças e atenção a cada 
novo detalhe

Dilvo Grolli e Itagiba Fortunato. 
Agradecimentos à Coopavel, 
uma das patrocinadoras máster da 
68ª edição
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TECNOLOGIA

A partir desse ponto a tecnologia se 

transformou em grande aliada. A aglome-

ração foi evitada com uso de sistemas em-

pregados com sucesso em algumas redes de 

fast food, o drive-thru. As pessoas pediam 

os pratos de sua preferência pela internet 

ou em compras antecipadas e então retira-

vam no local, de forma ágil, rápida e segura. 

A população entendeu a proposta e parti-

cipou, mostrando que é possível aliar esses 

novos recursos a uma festa tão conhecida e 

tradicional. A vacina e a gradual eliminação 

do vírus deverão permitir retorno ao antigo 

formato, mas Zico entende que as facilida-

des incorporadas na edição mais recente 

permanecerão.

RECORDE

A reestruturação da Festa da Padro-

eira exigiu mudanças entre os próprios 

voluntários, muitos dedicados há déca-

das à promoção. A logística foi mudada 

para atender aos pedidos com velocida-

de. Muitos detalhes precisaram ser cui-

dadosamente observados, a exemplo da 

qualidade e segurança das embalagens. 

“Quebramos paradigmas, aprendemos 

muito e o resultado foi recorde”, afirma 

o empresário Itagiba Fortunato Júnior, 

um dos colaboradores. “Enfrentamos um 

verdadeiro exercício de superação, mas o 

esforço valeu a pena”.

As edições mais recentes da festa rom-

peram a marca de R$ 1 milhão em vendas. A 

de 2020 chegou à casa dos R$ 700 mil, mas 

em função da nova dinâmica o resultado 

alcançado foi de R$ 464 mil, recorde histó-

rico. “O novo formato aliado ao empenho 

dos voluntários e à colaboração dos patro-

cinadores, que confiaram na mudança, foi 

determinante para os números alcançados. 

Todos que participaram, de algum modo da 

organização, estão muito felizes e são mui-

to gratos”, diz Itagiba.

Parte do resultado será destinado a me-

lhorias na Catedral. E outra foi distribuída 

entre as entidades parceiras - Apofilab, Ce-

mic, Acas, Recanto da Criança e Abrigo São 

Vicente de Paulo. O valor global liberado 

foi de R$ 172 mil. “Essa foi uma experiência 

bastante intensa. Um gesto de união e par-

tilha que, devido a um momento de especial 

dificuldade, mostra que devemos apurar 

ainda mais nosso olhar e gestões de com-

preensão com o que nos cerca”, conforme 

o coordenador da Comissão Organizado-

ra, Acir Palaoro.

Muitos dos voluntários trabalham há anos na organização da festa

As mudanças contribuíram para recorde e 
um novo olhar sobre o evento
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COOPAVEL

NÚMEROS RECORDES NO 
ANO DE SEU CINQUENTENÁRIO

Apesar dos desafios impostos pela 

pandemia, o ano de 2020 entra para a 

história da Coopavel. O ano do cinquen-

tenário, oficialmente comemorado em 15 

de dezembro, alcançou números recordes 

demonstrando que a cooperativa experi-

menta um de seus melhores momentos. 

O faturamento do exercício foi de R$ 3,47 

bilhões, 30% maior em comparação com o 

de 2019. O resultado foi apresentado em 

Assembleia Geral Ordinária cercada de 

todos os cuidados e orientações dos ór-

gãos de proteção à saúde.

Os trabalhos foram conduzidos pelo 

presidente Dilvo Grolli, que atribuiu os 

números de 2020 a uma série de fatores, 

mas, principalmente, à experiência, à ino-

vação, ao planejamento, ao trabalho sério 

e dedicado de diretores e colaboradores e à 

valorosa colaboração do quadro associado. 

Mesmo com as mudanças necessárias para 

conter o coronavírus, os investimentos so-

maram R$ 174,2 milhões, 54% superiores 

aos do ano anterior e o lucro registrado em 

2020 foi de R$ 145,1 milhões, 70% maior que 

o apurado no exercício de 2019. 

A recepção de grãos cresceu 30% no 

comparativo de 2020 e 2019, somando 18,2 

milhões de sacas. Houve expansão do nú-

mero de filiais da cooperativa, passando de 

29 para 32 e o número de cooperados no úl-

timo dia de 2020 era de 5.932, 9% maior no 

comparativo com o do fim do ano anterior, 

que era de 5.446 – o atual número de funcio-

nários é de 6,1 mil. “Esses dados são a com-

provação de que o planejamento estratégi-

co traçado pela cooperativa foi alcançado 

de maneira precisa e eficiente. Que a opção 

pela sustentabilidade da cooperativa com 

base no valor agregado e que cada negócio 

não ultrapassa 25% do faturamento total é 

acertada”, ressalta Dilvo.

INDÚSTRIA

O avanço da área industrial da Coopa-

vel em 2020 merece atenção especial, de 

acordo com o presidente, que destaca a 

produção de sementes. É possível enten-

der o desempenho diante dos números dos 

últimos três anos: em 2018, foi de 111,6 mil 

sacas, em 2019 atingiu 106,5 mil sacas e em 

2020 houve um salto para 413,5 mil sacas. 

A indústria de fertilizantes produziu 146,5 

toneladas em 2020 contra 135,6 do ano an-
Dilvo e o vice, Jeomar Trivilin, na condução dos trabalhos da AGO

Encontro observou 
todos os cuidados 

sanitários recomendados
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terior; o esmagamento de soja foi de 280,6 

toneladas contra 272 de 2019 e a produção 

do moinho de trigo saltou, em 2019, de 91,8 

para 137,1 toneladas. 

A recepção total de grãos da Coopavel 

em 2020 foi de 1.092,7 mil toneladas, contra 

844,4 mil do ano anterior. O abate no frigo-

rífico de aves foi praticamente o mesmo do 

ano anterior, de 49,7 milhões de cabeças e 

a produção de leitões cresceu de 290,7 mil 

para 303 mil. Os cooperados aprovaram 

receita e custos da Coopavel para 2021. A 

projeção de receita para o exercício é de R$ 

4 bilhões e de custos de R$ 3,88 bilhões.

METAS

Também foram submetidos à AGO os 

objetivos e metas da cooperativa para 2021. 

São basicamente quatro pontos fundamen-

tais: melhorias, ampliações e novas filiais 

no Oeste e Sudoeste do Paraná; ampliação 

da produção das agroindústrias de trigo e 

rações; ampliação dos abates do frigorífico 

de suínos, de matrizeiros e das unidades 

de produção de leitões e ovos férteis. Dilvo 

Grolli citou também sobre a intercoopera-

ção da Coopavel e da Credicoopavel e dos 

bons resultados alcançados com a parceria. 

A cooperativa de crédito, que comemorou 

recentemente os seus 39 anos, tem 6.984 

cooperados, patrimônio líquido de R$ 92,8 

milhões e ativos de R$ 367,6 milhões.

NOVO CONSELHO FISCAL

A composição do novo Conselho Fis-

cal da Coopavel foi eleita por unanimi-

dade durante a AGO. Os eleitos são os 

seguintes: Gustavo Riepenhof, Luís Feli-

pe Orsatto, Antonio Taveira Neto, Flávio 

Marcolin, Írio Berté e Luiz Boni. A gestão 

é para o ano de 2021.

R$ 174,2 milhões foi o volume de recursos 
investidos pela Coopavel em 2020,

54% maior que em 2019

18,2 milhões de sacas foi o total de 
recepção de grãos,

30% maior que no ano de 2019

R$ 145,1 milhões foi o lucro registrado 
no ano passado,

70% a mais que no exercício de 2019

5.932 é o atual número 
de cooperados,

9% maior que no fim de 2019

Com a observação de todos os cuidados e orientações, 
assembleia ocorreu em tempo recorde

Conselheiros prestam juramento durante AGO



SUINOCULTURA

REVISTA COOPAVEL14

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
LEITÕES DA COOPAVEL VAI SER 
A MAIOR DAS AMÉRICAS

A Coopavel investe desde 2016 em 

um ambicioso projeto que fará dela, em 

pouco tempo, a maior referência em pro-

dução de leitões das Américas. A partir 

de 2023, a Unidade de Produção de Lei-

tões da cooperativa contará com 20 mil 

matrizes alojadas com capacidade para 

produzir mais de 660 mil animais por 

ano. “É um investimento enorme que 

mostra a determinação da cooperativa 

em levar ao mercado carnes de alta qua-

lidade, saborosas e seguras”, informa o 

presidente Dilvo Grolli.

O reconhecimento do Paraná como 

área livre de febre aftosa sem vacinação 

e a demanda crescente pela carne suína 

são outros dos indicativos que corrobo-

ram o projeto da Coopavel. A previsão é 

de que a estruturação de todo o empre-

endimento, alcançando as metas alme-

jadas, consuma investimento de R$ 220 

milhões – dois quais R$ 120 milhões já 

realizados. Dilvo diz que a cooperativa, 

a partir de um planejamento elaborado 

e cuidadoso, está segura e animada com 

as possibilidades que o fortalecimento 

da área da suinocultura trará aos coo-

perados e à Coopavel.

As primeiras estruturas da Unidade 

de Produção de Leitões foram instala-

SERÃO 20 MIL MATRIZES QUE PRODUZIRÃO 660 MIL LEITÕES POR ANO; 

INVESTIMENTO CHEGA A R$ 220 MILHÕES

O complexo implantado em 
área de 254 hectares, no 
distrito de Juvinópolis
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das na região de Juvinópolis, distrito de 

Cascavel, há quatro anos. Para transfor-

mar o projeto em realidade, a coopera-

tiva precisou investir (na época) R$ 10 

milhões na compra de uma propriedade 

rural de 254 hectares. 

A área construída de 40 mil metros 

tinha capacidade inicial para 6,3 mil 

matrizes, com quatro granjas de ges-

tação, três para maternidade, três cre-

ches e duas recrias, formando assim 

o que tecnicamente se conhece como 

unidade de ciclo completo. A estrutura 

passa por ampliação (chega a cem mil 

metros quadrados) e ainda em 2021 

terá condições de abrigar 12,6 mil ma-

trizes, que garantirão uma produção 

superior a 400 mil animais por ano. 

Atualmente, o abate de suínos da Coo-

pavel é de 1,8 mil por dia e subirá para 

3 mil no ano que vem. Em 2025, saltará 

de 3 mil para 6 mil animais/dia.

“A exemplo do que ocorre em outros 

segmentos que miram a excelência, a 

suinocultura também evolui rapida-

mente. Atualmente, a Coopavel é um 

exemplo de como o bem-estar animal 

pode ser empregado para levar à exce-

lência da atividade no Brasil, um dos 

principais exportadores mundiais de 

carne suína”, destaca o gerente da UPL, 

Marcos Jovani Sipp.

OTIMIZAÇÃO 

Os cuidados com as normas sanitá-

rias, meio ambiente, sustentabilidade e 

otimização de resultados estão presen-

tes desde o início das primeiras etapas 

do projeto. Atenta às inovações, a coope-

rativa emprega o que há de mais sofistica-

do nas novas estruturas. “São muitas no-

vidades, tudo para assegurar as melhores 

condições possíveis para o contínuo êxito 

do empreendimento”, conforme Marcos. 

O estudo constante das variáveis 

que envolvem a atividade e a inovação, 

aliados à parceria com grandes empre-

sas, permitem ao complexo dar saltos 

de qualidade surpreendentes, tanto na 

redução de tempo para a execução de ta-

O conforto animal é um dos conceitos praticados para a ampliação de resultados

Carne de alta qualidade e segura é uma das marcas da cooperativa

Marcos Sipp: tecnologia é uma das aliadas para 
resultados cada vez melhores
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refas quanto na eficiência no aperfeiço-

amento de algumas práticas. “A observa-

ção atenta leva a melhorias. É nos detalhes 

que se constrói e se consolida projetos tão 

grandiosos”, segundo Marcos.

BEM-ESTAR ANIMAL 

Conectado à importância do mer-

cado mundial de carnes e ao peso da 

participação do Brasil no contexto, o 

Ministério da Agricultura e Pecuária 

aprovou portaria, no fim do ano passa-

do, que facilita a disseminação de uma 

suinocultura ainda mais sustentável 

e competitiva no País. A Instrução 

Normativa 113 define boas práticas 

de manejo e bem-estar animal. Essas 

orientações passam a definir como 

trabalhar e operacionalizar granjas e 

projetos de produção de leitões, e na 

Coopavel essas diretrizes são cuidado-

samente observadas.

Ao mesmo tempo em que se empre-

gam recursos e manejo mais apropria-

dos, o bem-estar animal retribui com 

produtividades maiores, sanidade e 

conforto dos plantéis. De acordo com 

Marcos Sipp, um dos principais dife-

renciais da nova estrutura da Unidade 

de Produção de Leitões da Coopavel 

está na adoção e práticas desses no-

vos conceitos. As fêmeas são alojadas 

em ambientes coletivos. Elas perma-

necem em gaiolas até o 35º dia de ges-

tação, e em seguida compartilham de 

um ambiente amplo para que possam 

expressar o seu comportamento.

A alimentação é feita com uso de 

estações minibox, com oferta indi-

vidualizada de ração e conforme as 

necessidades nutricionais de cada 

matriz. O gerente da Unidade explica 

que todos os animais são alojados em 

galpões dimensionados para garantir 

conforto e segurança, com ambiente e 

piso apropriados, observando a densi-

dade preconizada a cada categoria. 

Para se manter na dianteira da 

suinocultura, a Coopavel faz inves-

timentos e melhorias constantes em 

sua estrutura produtiva e aposta em 

parcerias estratégicas, como a que 

mantém com a Agroceres PIC. Além de 

material genético de alta qualidade, 

a Agroceres PIC a coloca em contato 

com os mais avançados conceitos e 

tecnologias da produção de suínos. 

“Nosso objetivo é atender com ex-

celência as demandas do mercado 

nacional e internacional, mas, prin-

cipalmente, garantir novas oportu-

nidades para os nossos associados”, 

ressalta Marcos Sipp.

Número de leitões por matriz 
cresce a cada ano. Meta é chegar 
a 33 por matriz/ano
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ATENÇÃO AOS 
PROTOCOLOS DA 
BIOSSEGURANÇA

Jamais se falou tanto sobre biosse-

gurança no mundo como nos últimos 

anos. A Unidade de Produção de Lei-

tões da Coopavel, integrada a essas exi-

gências, foi implantada em uma área 

distante 50 quilômetros da cidade de 

Cascavel. O local é isolado, o que facilita 

a incorporação das mais diferentes nor-

mas de sanidade.

Essa condição sanitária, além de po-

tencializar o desempenho produtivo do 

plantel, reduz a incidência de doenças, a 

necessidade de uso de medicamentos e 

vacinas. A Unidade de Produção de Lei-

tões da Coopavel conta ainda com um 

médico veterinário sanitarista exclusi-

vamente dedicado ao acompanhamento 

diário dos suínos. A equipe da Coopavel 

adota e executa uma série de manejos 

para assegurar uma produção humani-

tária e atender as cinco liberdades fun-

damentais dos animais. 

Na Unidade de Produção de Leitões 

práticas consideradas invasivas e dolo-

rosas, como a mossa, castração cirúrgi-

ca, corte dos dentes, não são usadas. Na 

unidade, 100% dos leitões são imunocas-

trados. Não há desgaste dos dentes dos 

leitões. A identificação e rastreabilidade 

dos animais é feita por meio de tatua-

gem e outros métodos mais modernos.

MANEJO

Atenção especial também é dada 

ao manejo nutricional. As dietas são 

específicas e variam de acordo com a 

categoria dos animais. Os colaborado-

res são capacitados para evitar falta de 

alimento e/ ou interrupções no seu for-

necimento, assim como para promover 

a manutenção e ajustes diários dos co-

medouros e bebedouros, garantindo ali-

mentação em qualidade e quantidade 

apropriadas aos animais. 

Outro dos diferenciais da Unidade 

de Produção de Leitões da Coopavel está 

no preparo e qualidade técnica de seus 

Novas estruturas têm o que há de melhor em tecnologia para potencializar resultados

Animais compartilham 
de espaço amplo para 
poderem expressar seu 
comportamento

SUINOCULTURA
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colaboradores. Todos são permanente-

mente capacitados para compreender e 

atender as exigências comportamentais, 

ambientais e nutricionais dos animais. 

A Coopavel, de acordo com Marcos Sipp, 

investe muito em treinamento e, por isso, 

conta com colaboradores altamente ca-

pacitados e engajados, aptos a entender o 

comportamento dos animais e promover 

as melhores práticas de manejo.

ENERGIA LIMPA 
E MEIO AMBIENTE

Um sofisticado sistema que transfor-

ma dejetos suínos em eletricidade limpa, 

barata e renovável ao mesmo tempo que 

preserva o meio ambiente da liberação de 

gases nocivos ao ambiente como gás me-

tano que gera o biogás, traz economia à 

Unidade de Produção de Leitões instalada 

pela Coopavel no distrito de Juvinópolis. 

A produção do biogás, que então vira ele-

tricidade, começou em outubro de 2017. O 

investimento chega a R$ 5 milhões.

Além de gerar energia limpa e trazer 

economia ao empreendimento, o conjunto 

de biodigestores garante uniformidade no 

fornecimento de um insumo fundamental, 

suprindo estrategicamente a demanda da 

unidade principalmente quando há falhas 

no sistema convencional. Todos os efluen-

tes gerados são devidamente tratados 

antes de sua destinação final.

MATRIZES
IMPORTADAS

A qualidade e elevada produ-

tividade das matrizes estão 

associadas também à decisão 

da Coopavel de, em abril de 

2018, importar 515 bisavós e 

avós de uma multiplicado-

ra de alto valor genético do 

estado de Ohio, nos Estados 

Unidos. A introdução dessas 

fêmeas permitiu um rápido 

crescimento da base de ani-

mais puros da Unidade de 

Produção de Leitões, criando 

condições para a expansão da 

unidade, além de elevar o va-

lor genético do plantel. Há ga-

nhos zootécnicos como maior 

número de leitões desmama-

dos/porca/ano e melhor de-

sempenho (menor CA, maior 

GPD e maior rusticidade) dos 

animais na terminação.

Um dos novos pavilhões em fase 
final de construção

SUINOCULTURA

O sistema de biodigestores 
que garante produção 
de biogás, que então é 
transformado em energia
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MANEJO DE LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO NAS GRANJAS
ABRAÃO BARBOSA - MÉDICO VETERINÁRIO

As doenças são de grande preocu-

pação nas granjas onde apresentam 

impactos diretos com mortalidades, 

animais doentes, refugos e indiretos 

com o aumento de custo de medicação 

e baixo desempenho. Então, a maneira 

mais efetiva de diminuir esses impactos 

é a prevenção da entrada de doenças na 

granja.

A eliminação de agentes presentes 

nas granjas é muito importante. Porém, 

sabe-se que a maioria desses patógenos 

é endêmica e precisam ser mantidos em 

baixas concentrações, evitando assim 

o desencadeamento de doenças multi-

fatoriais que são causadas pelas com-

binações de fatores, como exposição ao 

agente, condições ambientais desfavo-

ráveis e estresse.

A persistência dos agentes nas 

granjas está ligada com a característi-

ca de transmissão e estabilidade, nas 

quais agentes de ciclo curto que se 

replicam no hospedeiro podem per-

manecer no ambiente em local que 

favoreça a sua sobrevivência que é a 

matéria orgânica. Portanto, a melhor 

maneira de quebra dessa cadeia é uma 

boa limpeza e desinfecção da granja 

na saída dos animais. 

Os leitões antes de ir para a termi-

nação ficam nas creches onde são man-

tidos em ambiente com temperatura 

ideal, isolado e limpo e quando migram 

para as engordas passam pelo estresse 

de viagem, e o ambiente completamen-

te diferente do que estavam habituados. 

Se não houver uma boa limpeza, esses 

animais entrarão em contato com maté-

ria orgânica e agentes presentes, assim 

desencadeando as doenças.

Para evitar esse ciclo, devemos focar 

em uma boa limpeza e desinfecção das 

instalações, começando com a retirada 

de toda a matéria seca, o uso de água 

facilita esse manejo. Após essa limpe-

za física, começamos com o uso de de-

tergentes que auxiliam na retirada das 

matérias mais resistentes. O detergente 

deve ser passado em todas as superfí-
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cies das granjas - cortinas, paredes, comedou-

ros e portas -, deixando um tempo para ação 

conforme indicação do fabricante. Depois des-

se período faz-se a retirada de todo o sabão com 

água. Caso ainda houver baias com matéria or-

gânica, deve-se repetir o procedimento até que 

toda a sujidade seja eliminada.

BAIA APÓS LIMPEZA
 
Feita a limpeza, a granja deve ser fechada 

para secar por no mínimo três dias. Assim, en-
tramos com o uso de desinfetantes para realizar 
uma boa desinfecção, eliminando bactérias, ví-

rus e fungos presentes no ambiente diminuindo 
o contato com os animais que serão alojados.

Hoje em dia há vários desinfetantes no 
mercado com boa eficácia. No entanto, ne-
nhum tem um bom efeito quando há matéria 
orgânica no ambiente. Por isso é de grande 
importância uma boa limpeza. A desinfecção 
é aplicada da mesma maneira que o detergen-
te em todas as superfícies da instalação. Após 
isso fecha-se a granja novamente até a chegada 
dos animais.

Um bom programa de limpeza e desinfec-
ção tem baixo custo em relação a tratamentos 
com antimicrobianos, sem considerar a perda 
de desempenho e mortalidade que se evita.

PRODUTOR MUNICIPIO C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% MÃO DE OBRA TIPO DE COMEDOURO

Sadi Marcelo Arenhart Santa Tereza do Oeste 2.212 1.787 1.0839 110.08 2.17 Familiar Automático

Adelar Renato Arenhardt Santa Tereza do Oeste 2.228 1.851 1.0533 110.06 1.97 Contratada Automático

Antonio Suchek Neneve Cascavel 2.206 1.861 1.0025 111.07 1.37 Familiar Manual

Patricia Schmidt Soave Guaraniaçu 2.236 1.865 0.9913 113.07 2.9 Contratada Automático

Arlindo Teixeira de Almeida Junior Santa Tereza do Oeste 2.289 1.866 1.0008 117 3.87 Familiar Automático

5  MELHORES PRODUTORES DE SUINOCULTURA EM 2020

PRODUTOR MUNICIPIO C.R. C.A. GPD IDADE MORT.% MÃO DE OBRA TIPO DE COMEDOURO

Sirlene Polis Leão Cascavel 2.241 1.969 0.9574 108.07 0.8 Familiar Manual

Paulinho Jose Liesenfeld Cascavel 2.345 1.995 0.976 115.05 2.9 Familiar Automático

Adailda Pessoa da Silva Marion Cascavel 2.292 1.997 0.9676 111.07 1.18 Familiar Manual

Dirce Arenhart Zanatta Cascavel 2.311 2.04 0.9341 112.07 2.52 Familiar Automático

Darci Silvestre Eckert Toledo 2.381 2.072 0.9399 113.67 1.92 Familiar Automático

5 MELHORES PRODUTORES DE SUINOCULTURA - JANEIRO 2021
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FERTILIZANTE
MINERAL MISTO
granulado
O CYSY+S é o único produto que combina no mesmo 

grânulo, o Carbonato de Cálcio de ação imediata (Concha 

Marinha) com o Sulfato de Cálcio (Gesso Agrícola).

Depois de mais de 40 anos de plantio direto, a grande 

preocupação é o aprofundamento do perfil de 

fertilidade, pois as práticas de adubação e correção 

limitaram-se às primeiras camadas do solo.

carbonato de cálcio
e sulfato de cálcio

Ÿ Fornece Cálcio (Ca) e Enxofre (S) prontamente solúveis;

Ÿ Promove a correção do Ca em profundidade;

Ÿ Corrige o pH do volume do solo explorado pela cultura;

Ÿ Corrige o pH da subsuperfície;

Ÿ Aprofunda o sistema radicular.

Benefícios:

Exemplos práticos do desenvolvimento radicular em áreas com Cysy+S:

S

Ca
25%
min.

6%
min.

Característica
química

testemunha

Fotos: Albino Peiter

testemunha
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FC CASCAVEL CHEGA AOS 13 
ANOS COM FUTURO PROMISSOR

Fundado em 16 de janeiro de 2008, o 

Futebol Clube Cascavel acaba de comemo-

rar os seus 13 anos de existência. O clube 

iniciou sua trajetória esportiva no ano de 

2009, quando disputou a terceira divisão 

do Campeonato Paranaense e conseguiu, o 

acesso para a segunda divisão, onde perma-

neceu pelos dois anos seguintes.

Depois de um tempo de inatividade, a 

Serpente Aurinegra retornou aos grama-

dos em 2013, quando se sagrou campeã 

da terceira divisão do Estadual. No ano 

seguinte, outro título garantiu o time de 

Cascavel na elite do futebol paranaense de 

2015, onde permanece até hoje e tem cresci-

do dentro e fora de campo.

No ano de 2017, a atual diretoria do FC 

Cascavel reformulou a equipe e buscou 

alavancar ainda mais o nome e a marca do 

clube. “É um clube jovem, e nos últimos 

cinco anos com a nova diretoria houve 

um grande crescimento devido à estrutu-

ra organizacional que foi montada. É um 

clube para aproximar a cidade, é um time 

a serviço de Cascavel. Queremos oferecer 

possibilidade ao torcedor para depois eles 

nos acompanharem. Temos a expectativa 

de crescer e estruturar cada vez mais, em 

uma melhoria contínua”, afirma o presi-

dente do FC Cascavel, Valdinei Silva.

BONS RESULTADOS

O ótimo trabalho rendeu frutos e levou 

um time antes modesto para disputar a 

inédita Série D do Campeonato Brasileiro 

de 2020. Campanha essa que também en-

trou para a história do FC Cascavel como 

REFORMULAÇÃO FEITA PELA ATUAL DIRETORIA NOS ÚLTIMOS CINCO 
ANOS ALAVANCOU O CRESCIMENTO DO CLUBE DENTRO E FORA DE CAMPO

TEMPORADA 2021

Trabalhos intensos de olho em 
alegrias nas competições de 2021
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CAMISAS E 
PRODUTOS OFICIAIS

O torcedor que dese-

ja adquirir os produ-

tos do Futebol Clube 

Cascavel pode se diri-

gir até umas das lojas 

oficiais do clube, que 

estão localizadas na 

avenida Brasil: contai-

ner em frente à Havan 

e kombi em frente às 

Pernambucanas. 

Ou pelo site 

loja.fccascavel.com.br

a melhor desde a sua fundação, com o 

3º lugar na classificação geral do Para-

naense, resultado que garantiu a vaga 

para a disputa da Copa do Brasil e do 

Brasileirão de 2021.

Na competição nacional, o time tam-

bém alcançou bons resultados, passando 

da fase de grupos para o mata-mata e fi-

cando entre as 100 melhores equipes do 

Brasil. “Estou iniciando minha quarta 

temporada pelo Futebol Clube Cascavel, 

e pude acompanhar de perto o cresci-

mento dessa equipe, pela qual tenho um 

carinho enorme. É muito gratificante ver 

o quanto o clube cresceu, ganhou corpo e 

hoje começa a ocupar seu espaço no fu-

tebol como um time competitivo e orga-

nizado dentro e fora de campo”, falou o 

volante Duda, que possui 70 jogos com a 

camisa aurinegra. 

CALENDÁRIO CHEIO

A temporada de 2020 foi mui-

to importante para o Futebol Clu-

be Cascavel. Os bons e históricos 

resultados dentro de campo, como 

o 3º lugar geral no Campeonato Pa-

ranaense e a primeira participação 

no Campeonato Brasileiro da Série 

D, fizeram a diretoria da Serpente  

 

Aurinegra olhar para o futuro de forma  

promissora. Um dos sonhos da equipe 

é chegar à Série C.

Com vaga garantida na competição 

nacional, Copa do Brasil, além do Esta-

dual, onde disputa desde 2015 a primei-

ra divisão, a temporada de 2021 prome-

te ser diferente de todas as outras. Isso 

porque com um calendário cheio, o time 

de Cascavel iniciou o planejamento de 

forma antecipada e segura.

“O ano de 2020 foi muito especial, 

conseguimos nossos melhores resultados 

desde 2008, ano de fundação do Futebol 

Clube Cascavel. Por isso, não vamos nos 

acomodar, entendemos que isso é fruto de 

um trabalho que tem sido realizado a lon-

go prazo, e vamos dar continuidade para 

que 2021 seja ainda melhor”, destacou o 

presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva.

“É um clube jovem, e nos últimos cinco 
anos com a nova diretoria houve um grande 
crescimento devido à estrutura organizacional 
que foi montada. É um clube para aproximar a 
cidade, é um time a serviço de Cascavel”

Valdinei Antonio da Silva, Presidente do FC Cascavel
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INDÚSTRIA

Qualidade e tecnologia são dois dos 

ingredientes que a Coopavel emprega 

há mais de 40 anos para fazer de sua in-

dústria de fertilizantes uma referência. 

O investimento mais recente, uma com-

pactadora ao processo de pó e finos, de-

monstra a visão inovadora da coopera-

tiva e faz com que ela saia na frente ao 

evitar perda de valor agregado aos seus 

produtos na hora da comercialização. 

“E essa visão é determinante para man-

ter o foco e os resultados do negócio”, 

segundo o presidente Dilvo Grolli.

O supervisor operacional da Fábri-

ca de Fertilizantes, Reginaldo Baranek 

Portela, informa que, para melhor pa-

dronização e qualidade no processo 

de mistura de fertilizantes, a Coopavel 

conta com quatro peneiras para a re-

tirada de fertilizante microgranulado 

farelado (na faixa de 2 milímetros de 

granulometria). Isso representa 5% do 

volume expedido, que é devidamente 

separado por matéria-prima e criado 

um subproduto, perdendo esse o seu 

valor agregado. “Mas com o início das 

atividades da compactadora, a história 

muda”, segundo Reginaldo.

“Temos a unidade de mistura que, 

buscando um produto de extrema qua-

lidade, faz o peneiramento dos produ-

tos gerando um subproduto na forma 

de pó. São quatro mil toneladas de pó 

que antes da compactadora eram ven-

didas abaixo do valor de mercado por 

estar fora do padrão granométrico”, ex-

plica Reginaldo. Com a compactadora 

inicia-se a viabilidade desse pó, já que 

o processo de compactação, moderno 

e automatizado, permite que o produ-

to retorne às suas características de 

UM NOVO ALIADO À 
ÁREA DE FERTILIZANTES

Diretores e integrantes do Conselho Administrativo durante visita à estrutura da área de fertilizantes

Imagem mostra diferença entre o antes e o 
depois da compactação
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qualidade granométrico e dureza. 

Com a nova compactadora há oti-

mização de processos e redução de 

custos por meio de um mecanismo 

inovador, enxuto e moderno, obser-

va o gerente da área de Fertilizan-

tes da Coopavel, Rogério Rizzardi. 

REPROCESSAMENTO 

A implantação desse processo 
na Coopavel se deve à necessidade 
de reprocessamento de matérias-
-primas utilizadas nas misturas de 
fertilizantes que são padronizadas 
previamente pelo processo de penei-
ramento, gerando uma grande quan-
tidade de pó e finos, reforça o geren-
te da Unidade de Fertilizantes, Paulo 
Eduardo de Siqueira. De acordo com 
ele, o processo adotado pela Coopa-
vel para reaproveitar esses produtos, 
voltando novamente para o método 
produtivo, foi o de compactação de 
pó e finos por meio da formação 
de Flakes. Para isso, a cooperativa 
ocupa um novo prédio construído 
especificamente para abrigar a nova 
indústria, com área de 960 metros 
quadrados.

Paulo informa que a esse proces-
so foi incorporado um sistema para 
mistura desses pós e finos, permi-
tindo a granulação para formulados 
previamente definidos (exemplo: 
NPK no granulo). Esse recurso per-
mite granular matérias-primas de 
difícil granulação obtendo produ-
tos granulados com características  
químicas e físicas confiáveis, e sua 
escolha se deve às vantagens desse 
método. Entre elas estão: processo a 
seco, não há necessidade de secagem 
do produto posterior à compactação, 
menor nível de corrosão da planta, 

menor nível de poluição, não há ne-
cessidade de grandes secadores nem 
de resfriadores, o processo se adapta 
a diferentes matérias-primas.

E mais: não há segregação do 
produto devido à incorporação de 
todas as matérias-primas em cada 
grão, há flexibilidade para agregar 
outros nutrientes nestes grânulos; 
facilidade nas trocas de produtos, 
devido o layout da planta ser bastan-
te compacto não há necessidade de 
uma grande área para a sua implan-
tação, e ainda há a abertura de pos-
sibilidade de a Coopavel criar novos 
produtos a serem incorporados ao 
seu portfólio, enumera o gerente 
Paulo Eduardo de Siqueira. 

ETAPAS

O gerente informa também so-
bre as etapas no processamento das 
matérias-primas a partir da planta 
adotada pela Coopavel. São eles: 
conta com área própria para arma-
zenamento das matérias-primas 
com capacidade de 500 toneladas; 
sistema de dosagem todo auto-
matizado para mistura de até cin-
co matérias-primas diferentes; as 
matérias-primas são padronizadas 

quanto à granulometria antes da 
compactação; silo de alimentação 
e rosca alimentadora; compacta-
dor de rolos com capacidade de 
5 toneladas/hora; quebrados de 
Flakes; peneiras para padroniza-
ção de granulometria e reciclo de 
material fora do padrão, expedi-
ção. A unidade também dispõe de 
áreas-suporte abrigando os seto-
res de almoxarifado e de manu-
tenções elétrica e mecânica.

Indústria de fertilizantes da Coopavel é 
referência há mais de 40 anos

Processo é automatizado, o que confere melhores resultados à compactação
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NOTAS

UMA PARCERIA QUE 
É SUCESSO HÁ DÉCADAS

O Brasil do Brasil é uma das instituições 

financeiras que há mais tempo mantém par-

cerias com a Coopavel Cooperativa Agroin-

dustrial. E para estreitar ainda mais essa re-

lação estiveram dias atrás, em Cascavel, para 

encontro com o presidente Dilvo Grolli dois 

dos principais diretores do banco na região 

Sul do País.

O superintendente Corporate Centro-Sul 

Wilson Pereira Cardoso Jr e o gerente geral do 

Escritório Corporate Banking Paraná, Jeffer-

son Marques Vendrame, falaram sobre a atu-

ação do banco e de sua característica como o 

maior parceiro do agronegócio brasileiro.

“Temos uma parceria bastante antiga 

com a Coopavel, que se estende há décadas, e 

queremos que ela seja ainda maior”, diz Wil-

son. Os diretores falaram a Dilvo sobre opor-

tunidades de crédito, produtos e serviços 

bancários existentes e disponibilizados pela 

instituição.

Por sua vez, Dilvo Grolli comentou sobre 

os 50 anos da cooperativa e do seu planeja-

mento de médio e longo prazos. “Agradece-

mos muito a acolhida e as oportunidades 

apresentadas”, pontuou Jefferson Vendrame.

ESTREITANDO LAÇOS

Acompanhado do deputado Gugu Bue-

no, representante de Cascavel na Assembleia 

Legislativa do Paraná, o prefeito de Três Bar-

ras do Paraná, Gerso Francisco Gusso, esteve 

recentemente na Coopavel para uma conver-

sa com o presidente Dilvo Grolli.

Essencialmente agrícola, o município de 

Três Barras do Paraná tem 12.038 habitantes 

e área territorial de 509 quilômetros quadra-

dos. Grande parte das propriedades rurais é 

de mini e pequeno portes. Os principais cul-

tivos são de soja, milho e feijão. E na pecuária, 

os destaques são os rebanhos de bovinos, suí-

nos, frangos e equinos.

A Coopavel mantém uma unidade no 

município e leva aos agricultores cooperados 

o melhor em conhecimento para que produ-

zam com ainda mais qualidade, eficiência e 

custos menores. Atualmente, a cooperativa 

tem 32 unidades em 21 municípios do Oeste 

e Sudoeste do Paraná. A visita contou com a 

presença também de Fernando Rogério, as-

sessor de Gugu e ex-secretário de Meio Am-

biente de Três Barras.

Recepção a diretores do Banco do Brasil

Dilvo durante recepção ao deputado Gugu e ao prefeito Gusso



Um dos episódios mais 
recentes, postados no 
Youtube, fala sobre o 
Sistema Antecipe, quer 
permite plantar o milho 
safrinha antes mesmo de 
colher a soja
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EPISÓDIOS TÊM NOVIDADES 
EM CANAL DO YOUTUBE

Inovação e superação são dois 

dos termos que historicamen-

te acompanham o percurso do 

Show Rural Coopavel, um dos três 

maiores eventos da atualidade 

em disseminação de conhecimen-

tos para o campo. Em sua 33ª edi-

ção, o Show Rural traz mudanças 

principalmente em seu formato e 

apresentação. Pela primeira vez 

ele será digital. “Vivemos um novo 

tempo e precisamos nos adaptar a 

ele. E é isso o que passamos a ofe-

recer com essa nova proposta”, 

diz o presidente Dilvo Grolli.

Plataformas e mídias sociais 

passam a se incorporar ao evento 

para permitir que visitantes e pes-

soas dos mais diferentes lugares 

possam acompanhar as novidades. 

O coordenador geral Rogério Riz-

zardi diz que a versão digital am-

plia as perspectivas do Show Rural 

Coopavel, que terá sua visibilidade 

exponencialmente aumentada. 

“Pessoas interessadas em ten-

dências e lançamentos à agropecu-

ária poderão acompanhar o evento 

de onde estiverem e a qualquer mo-

mento. Estamos empregando o me-

lhor da tecnologia da comunicação 

online para apresentar e dilatar o 

alcance de informações preciosas 

e que, aplicadas corretamente, im-

pulsionarão resultados nas pro-

priedades rurais”, afirma ele.

PILARES

A gerente Adriana Gomes in-

forma que o desafio é permitir ao 

internauta ter uma experiência di-

nâmica e enriquecedora do evento 

a partir de episódios produzidos 

e exibidos no canal de Youtube do 

Show Rural Coopavel. “Vamos en-

tregar conteúdos de relevância a 

quem, de uma forma ou outra, or-

bita o cenário do agronegócio”. O 

site do evento trará como novidade 

a vitrine do expositor, um ambiente 

amplo e versátil no qual as empresas 

participantes poderão apresentar 

por meio de fotos e vídeos produtos 

e soluções, facilitando sua conexão 

com pessoas de todo o mundo.

INTERAÇÃO

Por meio das mídias sociais, 

principalmente pelo Instagram e 

Facebook, os seguidores poderão 

acompanhar posts, fazer pergun-

tas e tirar eventuais dúvidas sobre 

o evento e o que viram. “Esses con-

teúdos já são intensificados e os 

resultados são muito bons”, afirma 

Adriana Gomes. Para acompanhar 

as novidades do Show Rural as-

sista aos episódios especialmente 

preparados no endereço  youtube.

com/showruralagro .
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RECONHECIMENTO

HOMENAGEM AOS FUNDADORES 
E AOS DEZ COLABORADORES 
MAIS ANTIGOS DA COOPAVEL

Sócios-fundadores e dez dos mais an-

tigos colaboradores foram homenageados 

dentro da programação oficial em come-

moração aos 50 anos da Coopavel. Uma 

missa em Ação de Graças, celebrada pelo 

arcebispo Dom Mauro Aparecido dos San-

tos, foi o auge das atividades que recordam 

alguns dos mais emblemáticos capítulos 

do percurso da cooperativa oficialmente 

criada em 15 de dezembro de 1970.

Carregada de simbologia, a celebração 

abriu espaço durante o ofertório à apre-

sentação de alguns dos principais itens 

industrializados e comercializados pela 

Coopavel, como grãos, insumos e carnes. 

“Cooperar significa compartilhar e é por 

isso que empresas com essa característica 

tão nobre tendem a influenciar tanto as 

suas comunidades. O cooperado é a figura 

central desse processo de união, trabalho 

e produção, porque sem ele a cooperativa 

não existiria”, destacou o arcebispo, que há 

anos acompanha a trajetória da Coopavel.

SUPERAÇÃO

Apesar das dificuldades de 2020, a Co-

opavel fechou o exercício com recorde de 

faturamento, próximo dos R$ 3,5 bilhões, 

o que faz dela a 16ª entre as 1.613 coope-

rativas em atividade no Brasil. Mas para 

chegar a esse ponto ela precisou enfrentar 

inúmeras dificuldades e jamais entregar-

-se ao comodismo. “São 50 anos de muita 

dedicação, trabalho, confiança e otimis-

mo”, conforme o presidente Dilvo Grolli.

Reconhecimento ocorreu durante a missa em ação de graças aos 50 anos

O ofertório apresentou alguns dos itens fabricados e comercializados pela Coopavel
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Dilvo acompanha a Coopavel há mais 

de 35 anos e se emocionou ao lembrar de 

uma passagem em particular: “Em um de-

terminado momento da década de 1980, a 

situação estava tão difícil que não tínha-

mos meios para pagar os salários dos nos-

sos funcionários. Até que o Rizzardi (Ro-

gério Rizzardi) chegou e disse que tinha 

a solução, que era possível fazer dinheiro 

com a venda de sacaria usada. E deu cer-

to. A Coopavel é uma cooperativa movida 

pela superação”, afirmou o presidente.

HOMENAGEM

A celebração dos 50 anos foi marcada 

pela homenagem aos sócios-fundadores 

e a dez dos mais antigos colaboradores. 

Apenas um dos 42 sócios-fundadores ain-

da está vivo. É João Ramiro que, devido aos 

seus 89 anos, não participou da cerimônia. 

Ele foi representado pelo filho, o engenhei-

ro João da Silva. “Obrigado a esses grandes 

líderes que souberam entender o momen-

to e que, com coragem e determinação, 

criaram as condições certas para oficiali-

zar o início da Coopavel”, destacou Dilvo.

PLACAS

Os funcionários mais antigos agracia-

dos com placas em reconhecimento à sua 

dedicação e trabalho em favor da Coopavel 

foram: Melcy Domingos Parisotto (42 anos 

de empresa), Enio Darci Jung (41 anos), 

Moacir Kessler (41 anos), Jurandir de Mat-

tos (39 anos), Eurípedes Mariano (38 anos), 

Nilberto Rafael Vanzo (37 anos), Rogé-

rio Rizzardi (36 anos), José Oliveira (34 

anos), Ancelmo Rosa da Silva (34 anos), 

Sérgio Moacir Dalla Costa (34 anos), Pau-

lo Eduardo Siqueira (33 anos) e Fernan-

des Moreno (33 anos).

Com a homenagem a essas dez pesso-

as, disse Dilvo Grolli, a diretoria e os coo-

perados publicamente manifestavam a 

sua gratidão a todos os colaboradores que, 

nessas cinco décadas, ajudaram a conso-

lidar uma cooperativa atuante e inovado-

ra. De apenas 42, atualmente a Coopavel 

conta com 6 mil cooperados. Já os funcio-

nários somam 6,1 mil. Sempre conectada 

com o futuro, a cooperativa fez em 2020 

investimentos que alcançaram a cifra de 

R$ 174 milhões, recursos empregados na 

modernização e construção de novas es-

truturas de armazenagem e na ampliação 

de agroindústrias.

Missa, na segunda metade de dezembro, que marcou o cinquentenário da cooperativa

Rogério Rizzardi recebe placa entregue pelo ex-presidente Ibrahim Faiad

A celebração foi presidida por dom Mauro
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ANIVERSÁRIO

RECONHECIMENTOS AOS 50 ANOS

Placas, homenagens e mensagens de 

agradecimento e reconhecimento che-

gam à Coopavel desde novembro e fazem 

alusão aos 50 anos da cooperativa. O pre-

sidente Dilvo Grolli agradece as manifes-

tações dos parceiros e das pessoas que, 

de uma forma ou outra, acompanham e 

se identificam com a trajetória de união, 

trabalho e resultados da Coopavel.

A cooperativa foi oficialmente criada 

em 15 de dezembro de 1970 por um grupo 

de 42 produtores rurais. Sem perder a es-

sência do propósito que motivou os funda-

dores e apoiada nas diretrizes do coopera-

tivismo, a Coopavel cresceu e hoje está na 

posição de número 16 entre mais de 1,6 mil 

cooperativas agropecuárias em atividade 

no País. Com seis mil cooperados e mais de 

6,2 mil colaboradores, ela é a representação 

de um movimento consolidado em mais de 

cem países.

“Quero formalmente agradecer a 

todos que estenderam homenagens à 

Coopavel em uma data tão importante. 

Obrigado aos cooperados, aos colabora-

dores, às pessoas que conhecem e valo-

rizam o que a cooperativa faz e a todos 

os nossos parceiros, que sempre estive-

ram ao nosso lado”, reforça Dilvo Grolli. 

Ao lado, alguns dos reconhecimentos 

feitos à Coopavel pela passagem dos 

seus 50 anos: 

Diretores da Syngenta e 
Coopavel durante homenagem. 
O vice-prefeito Renato Silva 
acompanhou o ato

Banco do Brasil é um dos 
mais antigos parceiros 
da Coopavel
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Dilvo em recepção a Oliveira e Paulo, da Randon  Homenagem feita pela Biotrigo

Placa entregue pela Ihara

Homenagem da Unimed UPL também fez questão de lembrar a data

Placa em reconhecimento aos 50 anos entregue pela Basf



Jairo Bacaltcuk, Altair 
Garcia, Otoniel Costa Araújo 
Júnior, Dilvo Grolli e Samuel
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A UPL, uma das quatro maiores em-

presas de soluções agrícolas do Brasil, ho-

menageou a Coopavel pelos seus 50 anos 

de contribuições para a agricultura bra-

sileira. Além de uma placa comemorativa 

pelo aniversário, a UPL também conferiu 

o troféu do Óscar da Comunicação, do 

programa de relacionamento CooperUP 

Comunica que a companhia mantém com 

cooperativas.

"A UPL e a Coopavel têm longa par-

ceria, iniciada na década de 1990. Lado a 

lado, conseguimos acompanhar o cres-

cimento da cooperativa e testemunhar 

os grandes resultados que o trabalho de-

senvolvido pela equipe gerou para a pro-

dução de alimentos", afirma Cristiano Fi-

gueiredo, diretor comercial da UPL Brasil.

"A Coopavel é uma das nossas princi-

pais distribuidoras em âmbito nacional. 

Temos orgulho de estar entre as empre-

sas que mais geram faturamento para a 

cooperativa", complementa Figueiredo. A 

entrega da homenagem e do troféu acon-

teceu em 26 de janeiro, em Cascavel (PR) e 

foi feita por representantes da UPL.

O recebimento do Óscar da Comuni-

cação do programa CooperUP Comuni-

ca foi resultado de concurso promovido 

pela UPL entre as equipes de comuni-

cação de diversas cooperativas. " A Co-

opavel ficou entre as três vencedoras 

com um projeto que utilizou muito bem 

a técnica de storytelling, um dos temas 

abordados em nossos workshops de 

Comunicação", conta Eduardo Miguez, 

gerente de comunicação da UPL Brasil. 

"Essa premiação tem o objetivo de re-

conhecer o empenho de equipes de co-

municação altamente competentes, que 

estão empenhadas na disseminação e 

produção de conteúdo com qualidade".

PLACA AOS 50 ANOS E PRÊMIO 
À EQUIPE DE COMUNICAÇÃO

UPL COOPAVEL
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SALAZAR BARREIROS

A região Oeste do Paraná se despe-
diu, nos primeiros dias de fevereiro, de 
um de seus maiores líderes. Salazar Bar-
reiros faleceu no dia 5 aos 81 anos de ida-
de. Advogado e agropecuarista ele cons-
truiu uma história de sucesso também 
como líder cooperativista, chegando à 
presidência da Coopavel, e como homem 
público, respondendo por duas gestões 
como prefeito de Cascavel.

Natural de Getulina, no interior do 
estado de São Paulo, o jovem filho de 
agricultores imigrantes de Portugal co-
meçou em Lins a construir uma carreira 
bem-sucedida. Já um professor admira-
do ele se mudaria para o interior do Pa-
raná em 1957. Em Mandaguaçu, conhe-
ceu Idalina, com quem teria três filhos e, 
apesar de uma rotina intensa de trabalho 
encontrou tempo para se graduar em Di-
reito. Em Cascavel, iniciaria uma intensa 
relação com a Coopavel a partir da gestão 
do então presidente Roberto Wypych (in 
memorian).

Ao lado de Ibrahim Faiad e Dilvo 
Grolli, Salazar teve por missão, na dé-
cada de 1980, ajudar a tirar a cooperati-
va de sua mais aguda crise econômica. 
O projeto de recuperação desenvolvido 

marcou o início de um novo tempo para 
a Coopavel, atualmente a 16ª entre mais 
de 1,6 mil cooperativas agrícolas em ati-
vidade no Brasil. No fim dos anos de 1980 
Salazar concorreria e ocuparia o princi-
pal cargo eletivo de Cascavel, acabando 
eleito novamente prefeito na segunda 
metade da década de 1990. 

A esposa, Idalina, faleceu em 2012. O 
casal teve três filhos: Lourenço José Bar-
reiros Neto (in memorian), Salazar Bar-
reiros Junior e Cassius Barreiros.  “Não só 
Cascavel perde um grande líder político, 
mas o cooperativismo também lamen-
ta. Salazar deixa um legado importante 
de realizações para o município e para o 
cooperativismo, em especial à Coopavel, 
onde foi presidente. Nossos profundos 
sentimentos aos familiares e amigos”, 
disse o presidente do Sistema Ocepar 
José Roberto Ricken.

A HISTÓRIA 

Em 50 anos, seis líderes agropecu-
aristas tiveram a chance de empenhar 
sua dedicação, trabalho e talento em 
favor da Coopavel. São pessoas que 
escreveram seus nomes na história de 
Cascavel e também da cooperativa. Os 
cooperados e colaboradores são muito 
gratos a eles e a tudo o que fizeram para 
que a Coopavel se transformasse em 
um modelo de cooperação. O primeiro 
a assumir o comando foi Adolpho Cor-
tese, em 1970, depois vieram Roberto 
Wypych e Luís Boschirolli – todos já 
falecidos. Na década de 1980 assumiu 
Salazar Barreiros (in memorian) e en-
tão vieram Ibrahim Faiad e o atual pre-
sidente Dilvo Grolli.

OESTE DÁ ADEUS A UM 
DE SEUS GRANDES LÍDERES

Salazar tinha 81 anos e presidiu a Coopavel no período de 1985/1989

O primeiro presidente da 
Coopavel foi Adolpho Cortese 
(in memorian)

Depois, quem assumiu foi 
Roberto Wypych (in memorian)

Luís Boschirolli foi o terceiro 
presidente da cooperativa (in 
memorian)
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