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A REVOLUÇÃO QUE INVADE
OS AVIÁRIOS DA COOPAVEL
O Oeste do Paraná dá os primeiros passos em direção ao futuro da produção de frangos. A
automação e as novas tecnologias inauguram a era da avicultura 4.0, que permite ajustes e correção
de falhas remotamente pelo celular. Atenta à tendência, há anos a Coopavel investe na atualização
das antigas granjas e no incentivo à construção de aviários ainda mais eficientes
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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,
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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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PARABÉNS,
PRODUTORES RURAIS
Durante 25 anos, desde 1997, o
Paraná é explorado com o pedágio
mais caro do Brasil e principalmente a região Oeste é a mais atingida,
pois está a mais de 600 quilômetros
do Porto de Paranaguá.
Neste momento, estamos discutindo o novo modelo de concessão
para mais 30 anos, até 2051. Esse
modelo é mais desastroso e inaceitável. Para uma arrecadação inicial
de R$ 156 bilhões, que no fim o total
ninguém dimensionou mas talvez
ultrapasse R$ 400 bilhões, os investimentos serão somente de R$ 42
bilhões e cobrados depois das obras
realizadas com aumento das tarifas
de até 40% em cada praça de pedágio, e ainda teremos a outorga onerosa (cobrança de ágio pelo governo
para quem ganhar a licitação).
Associados e colaboradores, da
Coopavel, com posição firme e de
coragem, acompanharam e se manifestaram contra a posição do Ministério de Infraestrutura, com intuito
de mostrar a contrariedade do modelo proposto.
A defesa do agronegócio ficou
clara e evidente com os produtores
rurais que estiveram no aeroporto
onde o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, desembarcou
e depois em frente à Prefeitura de

Cascavel. Todos estavam conscientes de suas responsabilidades com
o futuro. A defesa da economia e do
agronegócio foi de maneira pacífica
e ordeira, mas com posturas claras
para não se repetir a tragédia do pedágio de 1997.
A posição dos produtores foi com
intuito de dar um novo caminho
em direção ao futuro. Ao contrário
do que aconteceu em 1997, quando
ninguém se manifestou. O grupo foi
corajoso e sereno e, com todos os
cuidados sanitários e de higiene observados, respeitou todos os protocolos das autoridades.
A transição do modelo de exploração para um novo caminho apresenta muitos desafios, mas somente
com a união dos produtores rurais
alinhados com seus líderes será possível ter um modelo pela menor tarifa e sem a outorga onerosa. O Oeste
tem posições firmes, a sociedade está
comprometida com o futuro da região
e todos querem evitar o abuso nos valores do pedágio, visando uma logística eficiente e de segurança viária para
o crescimento econômico com justiça
e sem exploração.
Parabéns produtores rurais que
enfrentaram com bravura a ganância
e os interesses ocultos das empresas
do pedágio.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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CREDICOOPAVEL

NÚMEROS RECORDES NO
ANO DE SEU CINQUENTENÁRIO
FRASES PARA UMA

REFLEXÃO ÍNTIMA
PAPA FRANCISCO
Um cristão nunca pode andar chateado nem triste. Quem ama Cristo é
uma pessoa cheia de alegria e que irradia alegria.
Felizes os que têm misericórdia. Felizes os que sabem colocar-se no lugar
de outro, os que têm a capacidade de
abraçar, de perdoar.
Não se pode viver como cristão fora
desta rocha que é Cristo. Cristo dá-¬nos
solidez e firmeza, mas também alegria
e serenidade.
Posso dizer que as alegrias mais
belas e espontâneas que vi ao longo da
minha vida são as alegrias de pessoas
muito pobres que têm pouco a que se
agarrar.
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Sempre que possível, dê um sorriso
a um estranho na rua. Pode ser o único
gesto de amor que ele verá no dia.
Que a Igreja seja sempre um lugar
de misericórdia e de esperança, onde
todos sejam bem-vindos, amados e perdoados.
Bote fé, que a vida terá um novo sabor. Bote fé, bote a esperança e bote o
amor.
É Deus que dá a vida. Respeitemos e
amemos a vida humana, especialmente
a vida indefesa no ventre de sua mãe.
Queridos jovens, não nos contentemos com uma vida medíocre. Surpreendam-se do que é verdadeiro e belo, que
não é nada mais que Deus!

O exercício de 2020 foi o melhor dos
39 anos da trajetória da Credicoopavel, a
Cooperativa de Crédito Rural Coopavel.
O anúncio foi feito dias atrás durante
AGO (Assembleia Geral Ordinária) com
a presença de diretores e de alguns cooperados – foi realizada observando protocolos sanitários e de distanciamento
social orientados por decretos governamentais e autoridades de saúde.
Um número mostra o bom desempenho que a Credicoopavel teve no ano
passado, lucro de R$15,8 milhões. “Esse
é o resultado do trabalho sério, do planejamento e da dedicação de todos”,
destacou o presidente do Conselho de
Administração Dilvo Grolli. A AGO decidiu como ratear o saldo das sobras: do
total, R$ 6 milhões foram capitalizados
na conta capital dos sócios.
De acordo com o diretor financeiro
Paulo Aparecido Arantes, quem manteve saldo em conta corrente obteve rentabilidade de 3,13% ao ano e para quem
fez empréstimo a cada R$ 100 pagos em
juros a Credicoopavel devolveu R$ 6,58.
“Esses são dois aspectos particularmente importantes de nossa cooperativa, porque ninguém remunera com per-

Paulo Aparecido Arantes
é o diretor financeiro da
Credicoopavel

centuais tão expressivos atualmente no
sistema financeiro brasileiro”, ressalta
Paulo.
Quem manteve aplicações, além do
rendimento normal da Selic, recebeu
mais 48,48%. Ou seja: em vez de 100% da
Selic, recebeu 148% – 100% entram como
rendimento na conta do associado e
48% integralizados em cota-capital. O
número de cooperados em 31 de dezembro de 2020 era de 6.487, crescimento de
10% na comparação com o ano anterior.
“Todas as metas estabelecidas no início
de 2020 foram cumpridas e superadas
ao longo do exercício”, observa Dilvo
Grolli.
A assembleia aprovou ainda as seguintes metas para o ano de 2021: conquista de 800 novos associados, ativos
de crédito de R$ 300 milhões, resultado financeiro/lucro R$ 15 milhões e
patrimônio líquido de R$ 100 milhões.
A AGO também elegeu o novo Conselho Fiscal da Credicoopavel, com mandato de um ano. Os efetivos são: Paulo
Roberto Orso, Aguinel Waclawovsky e
Altair Brotas Garcia; e os suplentes Jair
Wenggen, Enio Pereira da Silva e Luis
Felipe Orsatto.
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CONTEÚDO VARIADO E DE
QUALIDADE AO PRODUTOR
Simone Broch, analista comercial

Profissional da Bayer informa sobre
agricultura e suas transformações

A versão digital do Show Rural
Coopavel inaugura um novo tempo em um dos maiores eventos de
transmissão de conhecimentos para
o campo. Em sua primeira edição ela
traz diversos capítulos falando sobre algumas novidades de impacto
ao cotidiano da propriedade rural.
São informações sobre lançamentos de híbridos e variedades, sobre atividades de parceiros do evento e também sobre tecnologias que
podem contribuir para resultados
melhores. Os episódios estão disponíveis aos interessados em dois
endereços: youtube.com/showruralagro e www.showrural.com.br . E lá
permanecerão a fim de permitir aos
interessados que extraiam o máximo de informação de cada um deles.
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A etapa digital apresenta como
novidade também uma vitrine que
se transforma em um ponto de encontro entre empresas do setor e
possíveis parceiros/clientes. Lá estão produtos e serviços de empresas
que são referência em suas áreas de
atuação. “Ali é possível saber o que
elas têm de melhor e então, por meio
de canais de acesso disponíveis, as
partes podem dialogar e até fechar
negócio”, diz a gerente do Show Rural Coopavel, Adriana Gomes.

ESPECIAIS
É possível encontrar também vídeos especialmente preparados e que trazem informações, entre outras, sobre
crédito, sementes e pecuária. A Bayer

Crop Science fala sobre a transformação da agricultura e, por
meio da Dekalb, apresenta híbridos para a safrinha de milho.
A Dekalb tem mais de cem anos
de experiência na produção de
sementes de alta qualidade e
rendimento.
A Agroeste também apresenta, em um vídeo técnico especialmente preparado, informações sobre o melhor de suas
pesquisas e que conduziram a
híbridos de sucesso. Tradição
é um dos termos que definem
os mais de 50 anos de atuação
da Agroeste. Quem apresenta
informações sobre linhas especiais aos agropecuaristas é o
Sicredi, cooperativa de crédito
com forte atuação no mercado.
Em outro capítulo, a versão
digital do Show Rural Coopavel
detalha sobre a ovinocultura,
atividade em expansão em várias regiões. O episódio trata
sobre vantagens desse mercado, manejo e melhores práticas
na criação de ovelha. Os agricultores podem acessar ainda
programas técnicos que falam
sobre soja tolerante ao percevejo, sistema antecipe e ferrugem

asiática da soja. Quem também
apresenta capítulos especiais
na versão online é a Embrapa e
o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural, além da ClimateFildView e Fiat Jeep.

BIOPARK, INOVAÇÕES
E OPORTUNIDADES
Um parque tecnológico amplo e com o que há de melhor
para gerar negócios, parcerias e
inovações. O Biopark é um projeto iniciado há mais de 40 anos
pelos empreendedores Carmen
e Luiz Donaduzzi e que ganha
forma, em Toledo, desde 2016.
Devido às suas características e
finalidades, o Biopark é um dos
parceiros do Show Rural Coopavel.
O parque tecnológico está
em estruturação em uma área
de cinco milhões de metros
quadrados. “Aqui, teremos educação de excelência, complexos
de saúde e um ecossistema com
empresas nacionais e internacionais”, segundo a analista
comercial Simone Broch. Na
área já estão o Centro de Dis-

tribuição de Medicamentos da
Indústria Prati-Donaduzzi e
abrigará, entre outras, quatro
instituições de ensino superior
(inclusive a UFPR, com o curso
de Medicina).
Já são mais de cem empresas
em atuação no local, com investimento superior aos R$ 300
milhões, informa o analista comercial Edson Favoretto. Entre
os empreendimentos programados estão rede hoteleira, clínicas médicas, shopping center
e centro de negócios com mais
de 500 empresas. Hoje, mais de
1,2 mil pessoas já estão integradas ao ecossistema em estruturação.
Além de um centro de pesquisa e inovação, o Biopark se
mostra como uma oportunidade de investimentos. O Loteamento 1 é sinônimo de elevado
retorno, diz Edson Favoretto.
“Há condições especiais aos interessados em participar e morar nesse grande projeto”. Os
primeiros prédios residenciais
já estão em construção.

Para assistir à versão
digital acesse:
youtube.com/showruralagro
www.showrural.com.br
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NOVIDADES PARA SAFRAS
MAIORES E MELHORES
Acesse os canais digitais do Show Rural Coopavel, versão online, e saiba o que algumas das maiores empresas do mundo oferecem aos produtores interessados em produzir mais, com qualidade superior e custos menores.

BREVANT, HÍBRIDOS DE ALTO DESEMPENHO

João Paulo, da Brevant

A Brevant Sementes traz novidades
em híbridos à versão digital do Show
Rural Coopavel. O gerente comercial
Diego Rorato e o representante da marca, João Paulo, informam sobre lançamentos e sementes já consolidadas no
mercado.
O B2702 VYHR é o híbrido mais
completo para o Oeste, considerando
realidades de clima e solo. Traz ótimo
potencial produtivo, sanidade, tolerância ao complexo de enfezamento, quali-
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dade de grãos e tem excelente arquitetura. Esse híbrido pode ser semeado da
abertura ao meio do plantio e, além de
produtividade, oferece estabilidade e
simplicidade.
O B2782PWU é tolerante ao estresse
hídrico, assegura estabilidade e amplitude de plantio. Pode ser semeado da
abertura ao meio do plantio, trazendo
tolerância ao complexo de enfezamento. Já o B2401PWU é um híbrido a quem
procura alta caixa produtiva na abertura da safrinha. É opção em tolerância ao
complexo de enfezamento e em qualidade de grãos.
Outro lançamento é o B2620PWU.
Uma das principais características
dele é ser tolerante à cigarrinha. É
ideal para ser trabalhado no meio e
fechamento de plantio, oferecendo
sanidade, estabilidade e tolerância ao
estresse hídrico. O B2612PWU garante qualidade de grãos, estabilidade,
potencial produtivo e arranque inicial
para estabilidade do estande.

PIONEER, OPÇÕES PARA VERÃO E SAFRINHA
Híbridos e lançamentos para safrinha e safra de verão são as atrações
da Pioneer Sementes na versão online
do Show Rural Coopavel. Eles trazem o
melhor da tecnologia desenvolvida por
uma das mais tradicionais empresas do
segmento no mundo, diz o gerente comercial da Pioneer para o Oeste do Paraná, Sérgio Watanabe.
O representante André Prediger cita
as principais características e qualidades dos híbridos presentes no evento,
como o P3282VYH precoce de alto potencial produtivo, boa estabilidade, estatura de planta e tolerância ao complexo de enfezamento.
O principal lançamento da Pioneer
para a safrinha de 2021 é o P3310VYHR,
um superprecoce que traz o melhor das
novas tecnologias desenvolvidas pela
empresa. Apresenta boa estabilidade,
tolerância ao complexo de enfezamento e tem ótima capacidade para perda
rápida de umidade, uma das condições

André Prediger, da Pionner

que os agricultores apreciam nesse tipo
de material.
Outro lançamento da empresa é o
P3223, especialmente desenvolvido e
adaptado às condições de clima da região
Oeste do Paraná. Também é um superprecoce com destaques para sanidade e
potencial produtivo. A Pioneer apresenta
ainda o P3707VYH e o P3016VYHR, testados para oferecer boas respostas aos
produtores da região.

SOYTECH BASF, VARIEDADES DE SOJA
Três novidades em variedades de

Diogo Sibardelli, da Soytech Basf

soja para a safra de 2021 podem ser conhecidas no capítulo da Soytech Basf. A
apresentação dos materiais é feita pelo
representante de licenciamento Diogo
Sibardelli.
O principal lançamento é a ST 575
Ipro, material que tem como grupo de
maturação 5.7, de cor de flor roxa e com
9
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excelente peso de mil grãos. Tem forte
arranque inicial, boa sanidade e arquitetura de plantas. A 575 é resistente ao
acamamento, é de ciclo rápido e tem
grande potencial produtivo. Ela é recomendada para regiões com altitude acima dos 600 metros.
A ST 595 Ipro tem ponto de maturação 5.9, excelente engalhamento e arranque inicial. Tem alta caixa produtiva, exigência de fertilidade média a alta
e indicada à abertura e fechamento de
plantio e é tolerante à ferrugem. Na versão digital do Show Rural, a Basf apre-

senta pela primeira vez uma tecnologia
com uso da plataforma Intacta II Xtend
da Soytech, que faz da 631 I2x opção interessante aos produtores do Paraná e Mato
Grosso do Sul.
A 631 I2x conta com reforço contra lagartas, resistência ao herbicida dicamba,
melhor controle de ervas daninhas e alta
caixa produtiva. Uma das características,
conforme Diogo, são os entrenós mais
curtos e mais vagens produtivas entre
eles. A 631 I2x conta com excelente engalhamento, agressividade de raiz, alta fertilidade e boa resposta em produtividade.

BASF CREDENZ, NOVIDADES DO PORTFÓLIO

Niomar Deminski, da Credenz

Três novidades do portfólio da Basf Credenz são apresentadas por Bruno Aoki, do
setor de Desenvolvimento Econômico, e pelo
representante de vendas Niomar Deminski,
em capítulo da versão digital do Show Rural
Coopavel.
Um dos lançamentos da Credenz é o Result Intacta 2 Xtend. É uma variedade de ciclo
6.3 já integrada a uma plataforma voltada a
aumentar a proteção contra a lagarta, que
conta com tolerância a herbicida hormonal
10
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e tem elevado potencial produtivo. Engalhamento com muitas vagens; presença de muitos nós em toda a planta e entrenós curtos
carregados de vagens são características da
variedade.
O Result é um material de porte controlado indicado para quem planta de setembro ao fim de novembro. Já a CZ 26B10
Ipro tem grupo de maturação 6.1, material
recomendado para plantio de setembro a
novembro. A variedade é de porte médio,
resistente e apresenta boa sanidade radicular. O peso de grão fica entre 180 a 200
gramas. O material se comporta bem na
semeadura antecipada, o que possibilita a
segunda safra.
A Cz15B70 Ipro é precoce de maturação 5.7. Planta de porte controlado, mesmo em áreas de alta fertilidade ou regiões
de altitude não acama. Com bom sistema
radicular, tem galho no formato taça e vagens com três grãos. São várias vagens em
cada nó, conferindo elevada caixa produtiva. Também permite segunda safra.

BASF, SOLUÇÕES EM FUNGICIDAS
Um dos capítulos da versão online do
Show Rural Coopavel apresenta soluções do
portfólio de fungicidas para soja e milho da
Basf. As informações técnicas são repassadas por Guilherme Vigilato, da equipe de desenvolvimento de mercado da companhia
para o Oeste do Paraná.
Há nos últimos anos forte pressão de
algumas doenças, principalmente da ferrugem na soja, considerada o principal inimigo de uma das mais importantes commodities cultivadas no Brasil. “A Basf traz em seu
portfólio cinco grupos químicos distintos
em sua atuação para manejo eficiente e manejo de resistência dessa e de outras doenças
para a cultura da soja”, diz Guilherme.
O manejo de doenças é importante desde o início do estágio vegetativo até o fim do
processo. “Algumas podem, caso não controladas, acarretar prejuízos de até 90% na
produtividade”. E para o controle de plantas
daninhas, como buva e capim amargoso, a
Basf possui quatro opções de fungicidas.

Guilherme Vigilato, da Basf

Com origem na Alemanha no fim do século 19, a Basf é uma das maiores empresas
do planeta nas áreas de proteção de cultivos
e sementes e de controle de pragas urbanas
e rurais. No capítulo exibido na versão digital do Show Rural Coopavel, a multinacional
fala também de uma linha de três principais
fungicidas destinados à proteção do milho,
especialmente contra doenças como a mancha branca.

CORTEVA, LANÇAMENTOS EM FUNGICIDAS
Uma das maiores empresas do
agronegócio

mundial,

a

Flávia Vieira, da Corteva

Corteva

Agriscience conta com um amplo e
diversificado portfólio de inseticidas
e fungicidas para as culturas de verão.
Na versão online de um dos maiores
eventos de tecnologias para o campo, a empresa divulga lançamentos e
destaca características de produtos já
consagrados.
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A agrônoma Flávia Vieira apresenta o Viovan, indicado para o manejo
de doenças da soja. Entre outras, ele
foi desenvolvido para o controle de
manchas e ferrugem. Uma das vantagens do produto é que não requer
a adição de adjuvantes. Outra novidade é o Aproach Power, a evolução
do Aproach Prima. O lançamento é
um produto que não causa toxidez e, a
exemplo do Viovan, também dispensa a
utilização de óleos e adjuvantes.
A Corteva apresenta ainda o Dermacor, inseticida indicado para o tra-

tamento de sementes. Há duas opções
de dosagens, de 50 a 100 mililitros para
cada cem quilos de sementes. “Trata-se
de uma solução que agrega em produtividade, manutenção de estande e controla pragas que atrapalham principalmente no início do desenvolvimento da
lavoura”, diz Flávia.
A Corteva abre espaço também ao
Vessarya, que traz tecnologia já conhecida e consagrada. Ele agrega controle
de DFCs e manejo da ferrugem com indicação de no máximo duas aplicações
por ciclo da cultura.

UPL, BISSOLUÇÕES E NUTRIÇÃO

Gustavo Mastria, da UPL

A empresa indiana UPL traz para
o mercado brasileiro um programa
único e inovador que chama bastante
atenção entre os agricultores. É o Pronutiva, desenvolvido para integrar
biossoluções e proteção de plantas na
mesma aplicação.
O consultor de desenvolvimento
da empresa, Gustavo Mastria, informa
12
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que o programa traz inúmeros benefícios para os cultivos e cita o produto
Biozyme, material que conta com os
principais hormônios de desenvolvimento e de crescimento da planta.
O Biozyme pode ser utilizado desde o tratamento de sementes, passando pelas fases vegetativa e de florescimento, gerando mais produtividade
e rentabilidade ao produtor rural de
soja, segundo Gustavo.
O consultor de desenvolvimento
fala também, em vídeo na versão digital do Show Rural Coopavel, de herbicidas para manejo de ervas daninhas
de folhas largas e estreitas. Ele cita o
Triclon, o Trunfo e Kennox. Na área
de fungicidas, Gustavo cita o Tridium,
usado para combater o complexo de
ferrugem e manchas, e dos inseticidas
Perito e Sperto, materiais para manejo do complexo de sugadores da soja,
milho e feijão.

FMC, COMBATE A LAGARTAS E PERCEVEJOS
A FMC Corporation é mais uma das
grandes do agronegócio mundial presentes
na inédita versão digital do Show Rural Coopavel. A empresa divulga soluções desenvolvidas para o controle e manejo de percevejos, lagartas e plantas daninhas.
O combate de percevejos adultos exige
material com potência, justamente o que entrega o Hero, inseticida com dupla proteção.
“Pelo caminhamento e contato, ele é o que
oferece atualmente no mercado a maior velocidade no controle de percevejos adultos”,
afirma o agrônomo Cacio Padilha.
Para percevejos em diferentes fases,
a recomendação é o Talisman, uma ferramenta completa e de alta performance. As
lagartas estão entre os mais sérios inimigos
da boa produtividade da soja e uma das soluções desenvolvidas pela FMC é o Premio,
que assegura proteção de longo prazo e um
material de boa performance para manejo
de resistência nas culturas BT.

Cacio Padilha, da FMC

A FMC apresenta também, na versão online do Show Rural Coopavel, o
Aurora, produto de contato para manejo de plantas daninhas de difícil
controle. “Uma das principais características do Aurora é contribuir para
melhorar a performance e o manejo
eficiente, potencializando resultados”, observa Cacio.

IHARA, HERBICIDAS DO FUTURO
A Ihara desenvolveu uma linha
de produtos que, devido à tecnolo-

Rafael de Oliveira, da Ihara

gia empregada, são chamados de
herbicidas do futuro. Um deles é o
Kyojin, pré-emergente que revoluciona o manejo de plantas daninhas
nas culturas de soja e milho. “Há 22
anos não era desenvolvida uma molécula com essa finalidade e estamos aqui com o que há de mais novo
no mercado”, diz o administrador
técnico Rafael Scapini de Oliveira.
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O lançamento traz em sua composição uma molécula altamente
tecnológica, conseguida de forma
inédita pela Ihara. Entre as daninhas que o Kyojin/Yamato combate
estão capim pé-de-galinha, buva e
digitarias. “É um pré-emergente que
apresenta excelentes resultados”, afirma Rafael.
A Ihara apresenta outros dois produtos de sucesso de seu portfólio. O

Zeus também é fabricado a partir de
uma nova molécula no Brasil e leva o
manejo do percevejo a outro patamar.
“Ao utilizar esse produto, as suas culturas ficarão protegidas com mais eficiência e por mais tempo”, diz o administrador técnico da empresa. Outra novidade
é o Bold, inseticida com registro para
várias culturas e com grande sucesso
no manejo de insetos, como cigarrinha
e pulgão.

SUMITOMO, REGULADORES DE CRESCIMENTO

Anderson Cruz, da Sumitomo

Empresa japonesa com mais de
cem anos de tradição, a Sumitomo
Chemical apresenta o Soja Mais. O
programa é alicerçado em reguladores de crescimento, que são hormônios vegetais capazes de alterar a
estrutura das plantas e elevar potenciais produtivos da lavoura.
“Os reguladores são diferentes de
produtos nutricionais, de extrato de
algas ou bioestimulantes. A função
deles é ajudar o produtor no manejo
genético e fisiológico, explorando o máximo potencial produtivo da planta”, diz
14
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o agrônomo Anderson Cruz, representante técnico de vendas da Sumitomo.
O MaxCel é composto por citocinina, hormônio vegetal para desenvolver plantas com maior porte,
entrenós mais curtos, soja mais engalhada e caule mais grosso. Assim,
o produtor terá uma lavoura mais
estruturada, uniforme e mais resistência ao acamamento.
O ProGibb é composto pela giberelina e quando aplicado no início
da fase produtiva estimula a florescência e reduz o aborto natural de
flores e vagens. Esse material pode
ser trabalhado na fase vegetativa,
recuperando plantas que passaram
por estresse climático ou fito-tóxico, com resultado direto na fisiologia e resultado da lavoura.
Na versão digital do Show Rural
Coopavel a Sumitomo fala também
do ZethaMaxx, herbicida pré-emergente fabricado para controlar
plantas daninhas de folhas largas e
estreitas, inclusive àquelas tolerantes
ao glifosato.

CORDIUS,
LANÇAMENTOS
AO PR E MS
Variedades indicadas para o Paraná
e Mato Grosso do Sul. É isso o que produtores e técnicos encontram no vídeo
técnico da Cordius na versão digital do
Show Rural. O promotor de licenciamento Álvaro Rodrigues Duarte cita características da C2531E, primeiro lançamento
para a região Sul com a tecnologia Enlist,
que auxilia no manejo das principais ervas daninhas e é tolerante ao glifosato.
Outro lançamento é o C2600IPRO,
que tem grau 6.1 de maturação. É uma
cultivar indicada a quem busca a segun-

Álvaro Duarte, da Cordius

da safra, podendo ser utilizada para fazer
abertura de plantio no cedo. Ela conta
com boa sanidade foliar e de raiz e tem
tolerância às principais fitofteras.
A C2530RR tem tecnologia RR, possui bom pacote fitossanitário e tolerância
a nematoides de galha e cisto. A C2530RR,
por sua vez, tem estabilidade e excelente
caixa produtiva e é recomendada para
transição em regiões de altitude.
Com grau 5.7 de maturação,
a C2570RR é recomendada para
regiões mais altas, acima de 500

metros. Trata-se de um material
de média e alta fertilidade desenvolvida para áreas de integração
lavoura e pecuária.
A Cordius apresenta ainda
a C2626IPRO de excelente ciclo
principalmente ao Sul do Mato
Grosso do Sul. No Paraná, a variedade pode ser cultivada no
cedo. Tem sanidade boa de raiz e
foliar e traz, nos ensaios de lançamento feitos desde 2020, caixa
produtiva elevada.

ADAMA, NOMES
CONSAGRADOS
Dois nomes conhecidos entre os agricultores brasileiros são
apresentados pela Adama, o Araddo e o Cronnos. Eles integram vídeo
técnico da empresa com explicações repassadas pelo agrônomo
Rafael Gai.
O herbicida Araddo tem como
principais aspectos eficiência, espectro de controle e segurança. Sua
alta eficiência surpreende no manejo de dissecações de controle de
plantas daninhas de folhas largas e
estreitas. É o único do mercado em
espectro. Com ele, o produtor não
precisa fazer misturas de produtos,

Rafael Gai, da Adama

o que garante mais eficiência e contro-

pulverização. Tem proteção tripla”, desta-

le em sua área.

ca Rafael.

O fungicida Cronnos, por sua vez, é de

O Cronnos também foi testado por

alta performance e veio para o mercado

diversas instituições de pesquisa e aca-

em um cenário de manejo de resistência

bou consagrado como o melhor produto

de doenças. “Precisávamos de um pro-

do consórcio antiferrugem nas duas úl-

duto que conferisse espectro de controle

timas safras. Ele ainda traz incremento

e sua tecnologia traz moderna formula-

de 2,4 sacas por hectare de produtividade

ção líquida que facilita a aplicação e não

quando comparado a outros fungicidas

causa entupimentos de filtros e bicos de

que estão no mercado.
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CONSÓRCIO DE MILHO SEGUNDA
SAFRA E BRAQUIÁRIA
O motivo para consorciar o milho
com a braquiária é produção de palha
no Sistema Plantio Direto e produção
de forragem para a atividade pecuária no Sistema de ILP. O consórcio só
é realizado graças ao diferencial de
tempo e espaço, no acúmulo de biomassa entre as espécies, mais rápido
para o milho em relação à forrageira.
Que, por sua vez, favorece o milho na
interceptação da luz, que é o fator de
crescimento mais importante, em relação à água e nutrientes.
O consórcio de milho segunda
safra e braquiária proporcionam a
cobertura do solo no período de tempo compreendido após a colheita do
milho e antes da semeadura da soja
(fechamento de janela). O fato de a
braquiária já estar estabilizada entre
o milho e ter o hábito de crescimento
decumbente (rasteiro), resultam em
uma paisagem de solo totalmente co-

berto, independentemente das condições climáticas (Figura 1).
Os benefícios do consórcio para
o Sistema Plantio Direto são vários,
com destaque para as melhorias nos
atributos do solo: como o aumento dos
índices de agregação que resultam em
melhorias na estrutura do solo, devido ao sistema radicular abundante;
maior retenção de água no solo, que
proporciona um maior período com
condições ideais para germinação da
soja; maior taxa de infiltração de água
no solo, que na prática deixa o solo
menos vulnerável à erosão hídrica;
além da ciclagem de nutrientes, principalmente do potássio. Para as plantas daninhas, o consórcio favorece o
controle das espécies resistentes ao
glifosato, como a buva (Conyza Spp) e
capim-amargoso (Digitária insularis),
que se deve principalmente ao efeito
da cobertura do solo na restrição da

luz, que contribui para evitar a germinação das sementes.
Com relação à soja, o efeito favorável do consórcio está relacionado
à disponibilidade hídrica. Em anos
chuvosos, quando a água não é fator
limitante, a produtividade da soja se
mantém estável. Porém, em anos secos, com restrição hídrica, que têm
sido comum nos dois últimos anos no
estado do Paraná, a exemplo de Londrina, no Norte paranaense (Figura
2), a produtividade de soja é superior
em locais que fizeram o consórcio,
informam o coordenador estadual de
Pesquisa do Programa Grãos do IDR
(Instituto de Desenvolvimento Rural),
Ivan Bordin, e a agrometeorologista
Heverly Moraes.
No do Paraná foram registrados
no ano de 2020 os menores índices
pluviométricos de sua história, com
menos de 1000 mm acumulados em
Londrina, onde a média histórica é
superior a 1600 mm (Figura 2). Esse
exemplo serve de alerta aos produtores rurais, que devem investir na

melhoria da qualidade do seu solo com
o consórcio de milho e braquiária, a
fim de aumentar o armazenamento
de água no solo se precavendo de possíveis intempéries climáticas como a
seca.
Sobre os métodos de semeadura
do consórcio de milho safrinha com
braquiária, apenas a semeadura da
braquiária simultânea ao milho tem
se demonstrado eficiente, independentemente do espaçamento adotado
no milho. É recomendada a utilização
de discos de sorgo ou braquiária entre
as linhas de milho para espaçamentos
maiores (0,8 a 0,9 m) e aquisição de
terceira caixa acoplada na frente da semeadura para espaçamentos menores
(0,45 m).
O consórcio de milho segunda safra
com braquiária está com o zoneamento agrícola de risco climático do estado do Paraná, publicado na portaria nº
287, no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para
mais detalhes entre em contato com a
assistência técnica da sua região.

Figura 2 – Precipitação acumulada de Londrina – PR.

Figura 1 – Cobertura do solo com resíduos de palhada de milho e
plantas de braquiária, após colheita do milho segunda safra.
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UMA NOVA REVOLUÇÃO
CHEGA AOS AVIÁRIOS
A COOPAVEL, POR MEIO DO SETOR DE FOMENTO AVÍCOLA, TRABALHA PELA
MODERNIZAÇÃO DAS GRANJAS E POR ESTRUTURAS AINDA MAIS EFICIENTES
Leomar, de Corbélia, seis aviários, juntos, recepcionam 160 mil aves

Aviários de 16 metros de largura por 150 de comprimento alojam 34 mil aves cada

Uma revolução de impacto começa a ganhar forma na avicultura
do Oeste do Estado. Atentas ao que
de mais moderno acontece no setor
no mundo, cooperativas da região
preparam terreno para um novo
salto na produção. A grande aliada é a tecnologia em equipamentos
de controle e automação, que entra
com tudo no cotidiano dos avicultores e nas estruturas que fazem do
Paraná o maior produtor de frango
de corte do País e um dos principais
exportadores do planeta.
A Coopavel é uma das que estão
conectadas a um movimento que
trará impulso a um setor que há
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mais de 30 anos não para de crescer. A evolução do setor é constante e não há dúvidas que estamos no
advento de algo especial, informa o
gerente de Fomento Avícola da Coopavel, Eduardo Leffer. Há mais de
três anos a cooperativa trabalha
em duas frentes para melhorar ainda mais os resultados no campo e
na indústria, com forte abordagem
prática nas granjas.
A maior parte das antigas passou
por melhorias de expansão e modernização, ganhando novos sistemas
de vedação, aquecimento, ventilação, dimensionamento e grupo gerador para evitar perdas com even-

tuais quedas de energia. Nas novas
estruturas, há atenção diferenciada
com a eficiência. O programa de atualização leva em conta também aspectos operacionais, logísticos, raio
de ação, sucessão familiar, ambiência
e bem-estar animal, eficiência energética, sustentabilidade, painel/controles automáticos, acesso e acompanhamento de indicadores. “Tudo
é cuidadosamente considerado, porque esse é um negócio em escala e de
alcance mundial, por isso precisamos
ser muito bons no que fazemos”, diz o
técnico em agropecuária Élcio Kafer.
Os aviários do século 21 são como
cargueiros de última geração se comparados com as estruturas que há três
décadas contribuíram para mudar a
realidade principalmente das pequenas propriedades rurais do Oeste. Os
primeiros tinham 600 metros quadrados e os mais recentes têm 2,4 mil
metros (16 metros de comprimento
por 150 metros de largura). No início
dos anos de 1990, uma pessoa, com os
recursos da época, cuidava de 6 mil
aves e hoje, com a tecnologia disponível, um único trabalhador tem condições de atender com resultados ainda
melhores 34 mil aves.

EVOLUÇÃO
O agricultor Leomar Sérgio Casarolli, da linha Campininha, em
Corbélia, diz-se impressionado com
o tamanho das mudanças que atingiram a avicultura nos últimos 30
anos. Ele é dono de seis aviários
construídos em momentos diferentes que permitiram que ele conhecesse os detalhes da atividade.
“Quando comecei, as estruturas
eram menores, abertas e os fornos
ficavam no interior do aviário. O
transporte de lenha, para manter o
ambiente aquecido nos meses frios,
exigia uma operação enorme. Tudo
era manual e o sucesso dependia
muito do conhecimento e da atenção dispensada pelo dono, além de
contar com funcionários hábeis e
comprometidos”.
A informação técnica disponível
três décadas atrás produzia frangos
com 2,2 quilos no 45º dia de alojamento. Hoje, nesse mesmo período,
algumas aves atingem 3,3 quilos.
Além do aquecimento, com fornos
modernos abastecidos com pellets
(material para queima muito mais
eficiente que a lenha), o sistema de
ventilação melhorou muito com os
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Pedro e os filhos Daniel e Tiago investem em dois novos aviários

anos, segundo Leomar. A velocidade
metros por segundo do vento no interior dos aviários aumentou de 1,8
para 4,2 e isso faz enorme diferença no bem-estar animal, segundo o
criador.
O Oeste do Paraná dá os primeiros passos para uma avicultura tecnológica de alta performance e desempenho, que ganha o nome de 4.0.
Leomar é um dos primeiros a empregar recursos que, além de mais comodidade e confiabilidade, permitem decisões rápidas que, ao mesmo
tempo em que combatem desperdícios, potencializam resultados. Os
principais controles das duas novas
estruturas, inauguradas há cerca de
um ano, são computadorizados. Em
caso de problema, alertas são disparados para cinco diferentes números de celulares cadastrados.
A notificação aparece em tempo real na tela do aparelho dando
ao avicultor a chance de reação em
poucos minutos. Os alertas mais
comuns são de temperatura ou queda de energia. Hoje, Leomar aciona
a equipe para solucionar as falhas,
mas em breve ele poderá, de onde
estiver, fazer ajustes do próprio dispositivo móvel. A qualidade do sinal
de internet também é fundamental
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para que a tecnologia 4.0 funcione.
Mais que apostar no sucesso da atividade, o produtor rural moderno
precisa se tornar um especialista
em tudo o que faz. Assim, segundo o
cooperado, é possível gerir com eficiência e potencializar resultados.

INVESTIMENTO
Acompanhar a evolução da avicultura não é custo, de acordo com
Leomar. “É um investimento, porque quanto mais moderno e eficiente for o sistema de produção empregado melhores serão os resultados.
Investir é lucrar mais”, afirma o avicultor. Leomar está otimista com os
avanços do Brasil no agronegócio e
espera que em poucos anos o País
se consolide como o grande celeiro
e exportador mundial de alimentos. “Temos as melhores condições
entre todos os concorrentes, mas
em vez de grãos precisamos mandar produtos agregados lá pra fora e
trazer mais dinheiro para as nossas
fronteiras”.
Pedro Salvatti é dono de uma
propriedade no distrito de São João,
a cerca de 20 quilômetros do centro
de Cascavel. Ele e os filhos Daniel e
Tiago decidiram apostar pesado na

“Fiz as contas e percebo que a avicultura é um bom negócio”, diz Anderson

implantação de dois aviários com
capacidade cada para alojar 34 mil
aves. “A coisa avançou muito. Em
2007, construí o primeiro de 12 x
130, para 20 mil frangos, e dois anos
depois o segundo aviário, maior que
o anterior. Agora, vamos recepcionar, nos novos, quase 70 mil frangos
por lote, número difícil de acreditar
até recentemente”.
Não é só o tamanho que impressiona. Entre outras maravilhas
tecnológicas, o aviário de Pedro é
dotado de uma placa evaporativa,
chamada de colling, que parece um
imenso radiador. É um mecanismo de resfriamento rápido do ambiente. Com o uso de uma cortina

d´água, o sistema puxa ar de fora e
quando chega no interior do aviário
reduz a temperatura em seis graus.
“Temperatura agradável gera menos
estresse nas aves, o que ajuda com
resultados melhores nos lotes”, conforme o cooperado.
Pedro acompanha com atenção
os movimentos do mercado. Ele fica
atento às oscilações, mas entende
que a demanda mundial de carnes
sempre será elevada. “Na crise, as
pessoas cortam muitas coisas, mas
procuram preservar ao máximo a
alimentação. Por isso, estamos otimistas e confiantes com o novo investimento”, diz o agricultor, que
terá a colaboração dos filhos para

Edson, o professor que
virou avicultor aposta no
futuro da atividade
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PRODUTOR MODELO

Daniel, Valmor
e William Casteli

Novos sistemas de aquecimento, ventilação e geradores oferecem mais segurança

tocar o empreendimento que colocará a avicultura em posição de destaque no faturamento da propriedade
rural da família.

DIVERSIFICAÇÃO
A avicultura mudou para melhor a
vida principalmente de famílias donas de
pequenas áreas de terra que, sem muito
espaço para grãos, entenderam que diversificar é um bom negócio. E a avicultura
é uma aliada dessas famílias, segundo o
presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. “A
avicultura gera renda e empregos. Faz
com que famílias tenham dinheiro com
maior periodicidade ao longo do ano, melhorando as suas condições de vida e permitindo que realizem sonhos e projetos
que pareciam distantes”, conforme Dilvo.
É pensando em ter uma fonte de renda a mais que Anderson Barro, de Iguatu,
decidiu comprar uma pequena área de
terra para a recepção de dois aviários. A
fase é a da terraplenagem, mas Anderson
já faz as contas. “Vamos abrigar de 66 mil

a 70 mil aves por lote. O dinheiro vai pagar
as parcelas do financiamento, o salário
dos colaboradores e em alguns anos começaremos a ter lucro, e então toda essa
estrutura, hoje na casa dos R$ 3 milhões,
estará paga”, afirma ele. Anderson e o sócio têm mercado e áreas para cria e pecuária de corte.
Atento às novidades da tecnologia,
Anderson quer dotar os dois aviários com
os sistemas mais modernos e tecnológicos disponíveis. Por meio de aplicativos
ele pretende monitorar e fazer correções
remotamente. “Eu sempre quis ser avicultor e agora, com a ajuda da Coopavel,
estou há poucas semanas do primeiro
alojamento e de realizar esse sonho”. Cooperado da Coopavel há 13 anos, Edson
Luiz Valdomeri, é avicultor há 20
anos e também decidiu investir em dois
aviários de 16 x 150 metros. “Estou otimista, porque o resultado da atividade
tem sido fundamental para dar equilíbrio e sustentabilidade à propriedade”,
diz Edson, que também é professor em
Santa Lúcia.

• Há 30 anos, aviários tinham 600 metros e
alojavam 6 mil aves.
• Agora, estruturas têm 2,4 mil metros e
recepcionam até 34 mil aves.
• O peso do frango subiu de 2,2 quilos para
até 3,3 quilos em 45 dias de confinamento.
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O DESAFIO COMO
UM ALIADO PARA
AVANÇAR
Desafio, trabalho e resultado são alguns dos termos que
Daniel Salvatti, 30, tem como
aliados em sua trajetória como
produtor rural. Ele e o irmão
Thiago são incentivados pelo
pai, Pedro, a dedicar seus conhecimentos e capacidade de
realizar em favor dos negócios
da família. Pedro está há mais
de 15 anos na atividade e possui
um núcleo com quatro aviários,
no distrito de São João, que aloja cerca de 120 mil aves.
Além da parceria com o pai e
o irmão, Daniel decidiu assumir
um novo desafio: ser o gestor da
granja do tio, Ademir Salvatti.
“Estou na atividade há cinco
anos e assumi a granja de meu
tio há menos de quatro meses.
Estou animado e otimista com
o que já estamos conseguindo”,
afirma ele, que já colhe ótimo
desempenho. Para que o retorno se apresente em números
graúdos, Daniel recrutou mão
de obra especializada para tocar a estrutura do tio.

O reforço veio com a contratação de Valmor Keller Castelo,
42 anos, granjeiro de Capanema
com larga experiência na atividade. Valmor busca se diferenciar em um mercado dos mais
competitivos reciclando e agregando conhecimentos. “Costumo
participar de treinamentos específicos e acompanho as novas
tecnologias que chegam para melhorar a performance do negócio.
O resultado final está associado
à sinergia e à integração de trabalho, conhecimentos e investimentos na atualização dos aviários”, observa ele.

COMPLEMENTO
A família de Daniel tem áreas
para cultivos, mas estão arrendadas. Com isso, a avicultura é uma
das maneiras que encontrou para
o complemento de renda. Com os
investimentos em curso, a expectativa é que o setor assuma ainda
mais importância na receita dos
Salvatti. Há dois anos, lembra

ele, foi feita reforma completa do
aviário e sua adaptação ao sistema dark house. Foram aumentadas as entradas de ar melhorando assim a velocidade do ar para
mais conforto das aves. Um poço
artesiano oferece mais segurança
e qualidade no abastecimento de
água.

QUALIDADE
De acordo com Daniel, a Coopavel estimula e participa da
vanguarda da avicultura ao melhorar a qualidade dos pintainhos e oferecer assistência técnica especializada. “A cooperativa
realiza parcerias e faz a contratação de outras empresas para melhor atender as necessidades do
granjeiro no campo. Além disso,
a assistência técnica é prestativa e busca sempre repassar conhecimentos extras ao produtor.
Também nos ajudam a identificar falhas de manejo realizando plano de ação para avanços
contínuos”, enumera ele Daniel.
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BRASIL DEVE ALCANÇAR
VBP RECORDE EM 2021
Apesar das consequências provocadas pela pandemia, os resultados do
agronegócio foram positivos em 2020.
E a expectativa é ainda melhor para
2021. “Devemos bater o recorde do Valor Bruto de Produção neste ano, com
R$ 1,14 trilhão”, afirma o diretor de Negócios Brasil da FMC Corporation, o
agrônomo Marcelo Magurno.
Marcelo diz que a pandemia ainda
exigirá cuidados e cautelas, mas que a

boa safra de grãos, o aumento da produção e os preços contribuem para
dar otimismo ao setor. Em recente visita à região, Marcelo esteve em Cascavel e conversou com o presidente
Dilvo Grolli. Em entrevista exclusiva
à Revista Coopavel, Marcelo fala da
FMC, de seus produtos e de suas relações com o Oeste do Paraná e com a
Coopavel, de quem é parceira antiga.
Acompanhe:

PRESIDENTE, QUAIS SÃO AS SUAS
EXPECTATIVAS PARA O AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO?

lado do produtor rural para confirmar
essas boas perspectivas, auxiliando-o
no dia a dia a fim de alcançar altas produtividades e rentabilidade nos negócios.

Sabemos que o agronegócio é o motor da economia brasileira e que, apesar
dos desafios impostos pela pandemia
de Covid-19, o setor conseguiu conquistar resultados positivos em 2020, superando as expectativas em alguns segmentos. É claro que o cenário ainda é
de cautela, no enfrentamento da Covid
em todo o mundo, porém, acreditamos
que o setor deve continuar evoluindo.
Segundo estimativa da Confederação
Nacional da Agricultura, o Valor Bruto
da Produção (VBP, faturamento) Agropecuária pode atingir valor recorde de
R$ 1,142 trilhão em 2021, puxado por
um bom resultado da safra de grãos,
aumento de produção e de preços. É um
cenário positivo e esperamos estar ao
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PRODUTOS
DA FMC NO BRASIL E SEUS DIFERENCIAIS?
A FMC preza por oferecer soluções
tecnológicas fundamentais para o desenvolvimento das lavouras, entregando inovação e sustentabilidade para
o produtor rural. Temos um robusto
portfólio de produtos para as principais
culturas do País, que reúnem soluções
químicas e biológicas para o manejo eficiente das lavouras. Na cultura da soja,
por exemplo, a FMC desenvolveu a proposta de um manejo único que leva em
consideração a situação da praga, a ne-

E QUANTO AOS FUTUROS PROJETOS
DA FMC NO BRASIL, O QUE É POSSÍVEL
ADIANTAR?

Diretor de Negócios Brasil da FMC, Marcelo
é agrônomo e tem MBAs Empresarial e em
Gestão de Empresas pela FGV

cessidade de controle em cada momento da cultura e os desejos do produtor
rural de proteger o seu investimento,
a sua produtividade. Denominado
Domínio Percevejo, o programa contempla um posicionamento 100%
conectado com o cenário atual e a
flexibilidade de usar o produto certo
na hora certa. São eles os inseticidas
Hero®, que controla percevejos adultos por caminhamento e contato; e
o Talisman®, com alta performance
e controle em todos os ciclos do percevejo (ovos, ninfas e adultos). E para
complementar o pacote tecnológico
de manejo, o inseticida Premio®, que
atua no controle de lagartas, com posicionamento diferenciado para soja
BT e convencional. Além disso, para
o controle de plantas daninhas a FMC
conta com o herbicida pós-emergente
de contato Aurora®, que atua como
uma importante ferramenta para melhorar a performance de controle de
herbicidas e promover o manejo de
resistência das plantas daninhas. E
com foco em biológicos, a FMC que
é pioneira nesse segmento no Brasil
apresenta do Presence®, um bionematicida microbiológico com alto poder de blindagem das sementes.

Nosso objetivo é promover intensamente nosso portfólio, por meio de investimento
em P&D, e acelerar o desenvolvimento de
novos ingredientes ativos e formulações
para atender às necessidades dos produtores em constante evolução. Com foco em
ciências agrícolas, queremos engajar clientes e parceiros para identificar, desenvolver
e disponibilizar soluções que atendam às
necessidades específicas da nossa região. Temos investido em novos produtos principalmente focados em microrganismos e suas
formulações inovadoras. Para os próximos
anos estamos programando o lançamento
de biofungicidas, bionematicidas e bioinseticidas, que serão, com certeza, um grande
avanço para o mercado. A FMC é uma empresa de ciências para agricultura, com forte
capacidade de pesquisa e desenvolvimento,
que foi reconhecida com o Melhor Pipeline
de P & D, Melhor Inovação em Tecnologia
de Aplicação e outros. Além disso, temos o
compromisso de até 2025 ter 100% do investimento em P & D destinado a produto
sustentavelmente vantajoso, ou seja, aquele
que impacta positivamente ao menos um
dos seis principais Desafios Globais: Expectativas Alimentares, Expectativas de Saúde
e Segurança, Consciência Ambiental, Mudança Climática, Recursos Escassos e Competição por Terras, mas não retrocede em
nenhuma das outras cinco áreas.
QUAL A IMPORTÂNCIA DA REGIÃO
OESTE DO PARANÁ NOS NEGÓCIOS DA
EMPRESA?
O Paraná é uma das potências do
agronegócio brasileiro, setor responsá-
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granulado

vel por 33,9% do Produto Interno Bruto
do Estado. E é em meio ao solo fértil, que
ajuda a gerar produtos que servem tanto
para abastecer a região quanto para ser
exportado para o resto do continente, que
o Oeste do Estado se destaca no agro. Cidades como Cascavel são polos agropecuários do País e fundamentais para ajudar
a alavancar o agronegócio do Brasil em
âmbito mundial. Para a FMC, atuar nessa região além de fundamental do ponto
de vista do negócio, é também um motivo de muito orgulho, já que sabemos que
estamos colaborando com a evolução da
cadeia produtiva de uma forma geral, já
que lá estão presentes grandes precursores da agricultura nacional. Estar ao
lado dessa região tão rica culturalmente
e economicamente para nós é uma honra.
Entre 1998 e 2002 atuei nessa região, onde
já participamos ativamente junto aos cooperados da Coopavel e pude ter a oportunidade de conhecer essa região pujante
e vibrante. Lembro-me que o Show Rural
Coopavel se destacava como um evento
vanguardista e transformador para o agro
brasileiro. Um prazer, sempre que visito a
região, relembrar esse tempo e ver de pró-

prios olhos a transformação dessa região
na geração de renda às famílias e oportunidades.
O QUE SIGNIFICA A PARCERIA DA FMC COM
A COOPAVEL, UMA DAS MAIS ANTIGAS
COOPERATIVAS DO INTERIOR DO PARANÁ
E QUE ACABA DE COMEMORAR 50 ANOS?
Estar junto é uma cultura que norteia
os negócios da FMC há mais de 130 anos,
e também dita nosso futuro: que é continuar próximo para entender as necessidades, e construir soluções inovadoras e
sustentáveis que atendam as demandas
do campo nas mais diferentes frentes.
Dito isso, prezamos pela parceria com a
Coopavel, que é uma das principais cooperativas do Brasil que há 50 anos impulsiona o agronegócio no Paraná e do País.
Para nós é motivo de orgulho também
fazer parte dessa história, oferecendo aos
cooperados tecnologias inovadoras e eficientes para impulsionar seus negócios
no campo. Esperamos continuar colaborando com o desenvolvimento da cooperativa e do agronegócio no Paraná por
meio de produtos e serviços que agregam
e trazem valor para o produtor rural.

carbonato de cálcio
e sulfato de cálcio

Característica
química

Benefícios:

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.

Ca
25%
min.

S

6%
min.

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

testemunha

testemunha

“Para os próximos anos
estamos programando
o lançamento de
biofungicidas,
bionematicidas e
bioinseticidas, que serão,
com certeza, um grande
avanço para o mercado”
Marcelo Magurno
Marcelo em visita à Coopavel,
de quem é antiga parceira
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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.

REVISTA COOPAVEL
Fotos: Albino Peiter

MILHO

A IMPORTÂNCIA DO MANEJO DA
CIGARRINHA PARA DIMINUIR AS
PERDAS DE PRODUTIVIDADE
JOÃO EDSON
KAEFER
Professor dos cursos
de Agronomia e Gestão
Integrada de Agronegócio
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR) - Campus Toledo

Quem é produtor rural e planta milho safrinha provavelmente já se deparou, no momento da colheita, com uma
alta quantidade de plantas de milho
tombadas sem que tenha havido uma
causa natural, como ventos fortes (Figura 01). É provável que a causa desse
tombamento sejam doenças do complexo mollicute, chamadas de “doenças de
enfezamentos da cultura do milho”.

O nome “enfezamento” se dá devido aos sintomas ocasionados às plantas, que ficam mais baixas, com folhas
cloróticas (pálidas) e/ou avermelhadas,
formando várias espigas pequenas ao
invés de uma grande, conforme pode
ser visto na Figura 02.
Figura 02 – Sintomas de “enfezamento” em plantas
de milho (Fonte: MegaSafra, 2018)

lavouras. Ao se alimentar, contamina
plantas saudáveis.
Uma das formas mais eficientes de
se evitar ou diminuir os prejuízos ocasionados pelo enfezamento em milho
é não deixar que plantas voluntárias
de milho se desenvolvam, pois é exatamente nessas plantas voluntárias que
a cigarrinha do milho se reproduz (especialmente na entressafra). Depois, o
inseto passa para a lavoura de milho.
Essas plantas voluntárias de milho são
aquelas que nascem depois que o milho
é colhido ou, então, mais tarde, dentro
da lavoura de soja, conforme pode ser
observado na Figura 04.
Figura 03 – Cigarrinha infestando plantas de milho
(Fonte: AgroFest, 2018)

diminuir a ocorrência da cigarrinha e,
consequentemente, o tombamento de
plantas é erradicar as plantas voluntárias de milho.
Isso posto, é importante frisar que
as doenças conhecidas por “enfezamentos” transmitidas pela cigarrinha podem gerar perdas de até 70% da produção na cultura do milho. Para diminuir
a incidência dessa praga, é necessário
adotar práticas que reduzam a infestação da cigarrinha, especialmente a erradicação de plantas voluntárias de milho,
tanto aquelas que vão nascendo após a
colheita como as que estão no meio da
lavoura de soja. Ou seja, a atenção ao
manejo da cigarrinha deve se dar ao longo de todo o ano, e não somente durante
o desenvolvimento da cultura do milho.
Figura 04 – Plantas voluntárias de milho em áreas de
pousio e lavouras de soja (Fonte: ADAPAR, 2021)

Figura 01 – Tombamento de planas de milho sem a
ocorrência de ventos e com presença de doenças do
tipo “enfezamento” (Fonte: ADAPAR, 2019)

Os molicutes são uma classe de bactérias (espiroplasmas e fitoplasmas) que
colonizam o floema, vasos condutores
(“veias”) de seiva elaborada das plantas,
ocasionando seu entupimento e, consequentemente, a morte das plantas. A
ocorrência dos enfezamentos em milho
tem sido cada vez mais comum, podendo
gerar perdas de até 70% das lavouras.
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As doenças conhecidas por “enfezamento”, ou seja, aquelas que causam
tombamento em plantas de milho, não
têm controle. O que pode ser controlado é o inseto que faz a sua transmissão, a cigarrinha do milho (Daubulus
maidis). A cigarrinha do milho é um
inseto pequeno (tem de quatro a seis
milímetros) que se alimenta de plantas com a doença e depois voa para as

Também é recomendado o controle químico da cigarrinha. Nesse caso, o
inseto deve ser controlado por meio da
aplicação de inseticidas até, mais ou
menos, o estádio de V8 da cultura do milho (quando as plantas têm oito folhas).
O tratamento de sementes também é
indicado, além do uso de algumas cultivares de milho que apresentam certa
resistência à cigarrinha no milho e aos
enfezamentos. Conforme já foi mencionado, no entanto, a melhor forma de
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AGROPECUÁRIA

Dilvo fala na audiência com ministro e
técnicos que vieram de Brasília

PEDÁGIO PODE FICAR
COM 4% DAS RIQUEZAS
DO CAMPO DO PARANÁ
Sem a estrutura de transportes necessária, região Oeste
tem prejuízo anual superior a R$ 300 milhões

Grupo de produtores e líderes durante visita do ministro Tarcísio

PRODUTORES DEFENDEM
PEDÁGIO PELA MENOR TARIFA
Mesmo em um período de trabalho intenso nas propriedades rurais,
agricultores encontraram uma forma
de participar da recepção ao ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, dias
atrás em Cascavel. O ministro veio à cidade para conversar com autoridades
e líderes de inúmeras entidades que
defendem um modelo justo de cobrança para o novo pedágio do Paraná.
Os produtores levaram máquinas,
implementos, caminhões e faixas para
a frente da prefeitura, onde o encontro
com o ministro aconteceu. “Essa foi a
maneira que encontramos de mostrar
que estamos muito preocupados com
o assunto e para fortalecer a posição
pelo pedágio com a menor tarifa”, segundo Sérgio Piovesan. “O pedágio há
24 anos castiga a economia do Paraná
e principalmente da região Oeste, que é
a grande prejudicada por tarifas entre
as mais caras do Brasil”, diz Altair Garcia.
A posição dos agricultores é a mesma dos líderes e entidades que defendem os interesses da região. “Não po30
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demos aceitar novamente um pedágio
caro e que por 30 anos vai comprometer a competitividade da nossa produção”, observa Írio Berté. “A agricultura
e a pecuária não suportam mais um
pedágio tão caro e, para piorar, sem a
realização das importantes obras previstas no contrato firmado em 1997.
Aprendemos com os nossos erros e
não vamos recuar”, enfatiza o presidente do Sindicato Rural, o agropecuarista Paulo Orso.

NÚMEROS
Na conversa a portas fechadas
com o ministro e diretores do Ministério de Infraestrutura, o presidente
da Coopavel e membro do Programa
Oeste em Desenvolvimento, Dilvo
Grolli, apresentou números da economia, pedágio e da proposta que
vem de Brasília. “O PIB brasileiro
cresceu 2,7% em dez anos e, no mesmo período, a inflação foi de 75%. O
Paraná, com apenas 2,3% do território nacional, está entre os maiores

Tarcísio com a imprensa: discurso
de que mudanças poderão ocorrer

produtores de grãos e carnes do País
e precisa ser tratado com mais respeito”.
Líderes da região apresentaram
a Tarcísio seus argumentos em defesa
do pedágio pela menor tarifa e sem a
outorga onerosa. Em 24 anos, os paranaenses pagaram R$ 70 bilhões em pedágio e, com a proposta do Ministério,
serão R$ 156 bilhões em 30 anos – chegando a R$ 400 bilhões considerando
correções, de grau tarifário e aumento
de veículos ressaltou Dilvo Grolli.
“Não podemos e não vamos aceitar isso, porque estaremos comprometendo o futuro de um dos estados que
mais produzem no Brasil. Com pedágio caro, o Paraná perde competitividade”, diz o presidente do POD, Rainer
Zielasko. A avaliação é que a conversa
abriu um canal de negociações que
poderá levar à construção conjunta
de um modelo satisfatório às partes.
Um dos líderes que prestigiaram o
grupo de produtores rurais foi o vereador Cidão, que se colocou ao lado
de suas reivindicações.

Há meses, líderes que representam
os mais diferentes setores produtivos do
Paraná chamam atenção para um tema
dos mais urgentes aos interesses do Estado. Eles apresentam argumentos sobre
os prejuízos que a proposta do Ministério
de Infraestrutura, sobre o novo modelo
de concessão de rodovias, poderá trazer à
competitividade dos produtos agropecuários paranaenses. “Caso o que pontuamos seja ignorado, o custo somente para
a agropecuária será de 4% do Valor Bruto
da Produção, estimado em R$ 140,9 bilhões em 2021”, informa o presidente da
Coopavel e integrante do POD (Programa
Oeste em Desenvolvimento), Dilvo Grolli.
A informação foi dada por Dilvo durante rodada de diálogos sobre a futura
concessão entre representantes de entidades empresariais e de produtores rurais e diretores e técnicos do Ministério
de Infraestrutura. O líder agropecuarista
disse que a previsão de receita do novo
modelo é de R$ 156 bilhões inicialmente
em 30 anos o valor poderá chegar a R$
400 bilhões. “O custo, de 4% do VBP por
ano, é incompatível com a receita e as
margens dos produtores rurais”, conforme Dilvo.
A agropecuária e os agricultores do
Oeste do Paraná tiveram um custo elevado nos últimos 24 anos. Sem a estrutura
de transporte correta e necessária, as

perdas anuais de hoje ultrapassam os R$
300 milhões. O Ministério da Infraestrutura em nenhum momento apresentou
os cálculos sobre o valor do pedágio; falta
transparência, conforme o líder cooperativista Dilvo Grolli.

SEM OUTORGA
Durante sua exposição, Dilvo Grolli
reforçou aspectos considerados fundamentais ao setor primário. “Somos
contra a outorga onerosa, porque limita
o desconto máximo na tarifa em 17%.
E temos exemplos, de outros estados,
com descontos acima dos 50%. O degrau tarifário, que seria praticado para
custear obras de duplicação, chegaria a
40%, outro ponto fortemente combatido
porque esse valor também será cobrado
dos usuários das rodovias pedagiadas”.
“Queremos tarifa pelo menor preço. Não
estamos buscando benefícios ou privilégios, apenas o direito de sermos tratados
como os outros estados da Federação”.

COMPETITIVIDADE
O Oeste e o Paraná tem parcela considerável de seu PIB formada por commodities. “Produzimos grãos e carnes, que
têm pouco valor agregado. Somos competentes da porteira para dentro, mas

perdemos em logística quando transportamos nossa produção para os mercados interno e externo. O elevado custo
do pedágio tira a nossa competitividade”.
O modelo proposto pelo Ministério de
Infraestrutura aumenta de 2,8 mil para
3.327 quilômetros o trecho de concessão
e as praças de cobrança saltam de 15 para
42. “O Governo do Paraná, em atenção
aos clamores da sociedade, aceitou e entendeu as nossas sugestões, principalmente quanto à não aplicação da outorga
onerosa”.
A previsão inicial de arrecadação
é de R$ 156 bilhões, com aplicação de
apenas R$ 42 bilhões em obras. E o restante, R$ 114 bilhões, para onde vai essa
montanha de dinheiro?, questiona Dilvo Grolli. “Pagamos, de 1997 a 2021, um
dos pedágios mais caros do mundo e
não podemos mais cair nos mesmos
erros que nos levaram a uma situação
tão dramática”, afirma ele.
A Comissão da Agricultura do Senado, presidida pelo senador Acir Gurgacz, manifesta interesse em debater
o assunto e se demonstra preocupada
com a intervenção e os riscos que o pedágio representa ao agronegócio brasileiro. A CNBB também manifestou
preocupação quanto aos impactos do
novo modelo às comunidades e à economia nacional.
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Acir Gurgacz é de família
tradicional de Cascavel e foi
eleito senador por Rondônia

COMISSÃO DE AGRICULTURA
PASSA A DEBATER OS
IMPACTOS DO PEDÁGIO
Quatro das principais forças
produtivas e representativas do
Oeste do Paraná enviaram documentos à Comissão de Agricultura do Senado alertando para os
riscos do novo pedágio à economia brasileira. As cartas foram
recebidas e lidas pelo presidente da Comissão, o senador eleito pelo PDT de Rondônia, Acir
Gurgacz. Ele destacou trechos de
cada um dos documentos em reunião da Comissão, uma das mais
importantes do Congresso Nacional, com a presença da ministra
da Agricultura Tereza Cristina.
Acir, que é de família tradicional de Cascavel, destacou aspectos relevantes ressaltados pela
Caciopar, Programa Oeste em Desenvolvimento, Coopavel e Acic.
Elas informam sobre o novo modelo proposto pelo Ministério de
Infraestrutura, sobre a estimativa de receita de R$ 156 bilhões
em 30 anos (pode chegar a R$ 400
bilhões considerando correções,
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degrau tarifário por duplicações
realizadas e aumento da frota
de veículos), sobre o aumento do
número das praças de pedágio e
quanto à falta de transparência
governamental na apresentação
de números e indicadores.
“Estamos muito preocupados com esse assunto, porque o
pedágio impacta diretamente na
produção de alimentos, um dos
setores mais significativos da
nossa economia”, segundo Acir.
Caso persista a outorga, afirmou
o senador, haverá aumento substancial no valor dos pedágios.
“Isso não afeta apenas o Paraná,
um dos grandes produtores nacionais, mas outros estados, a
exemplo de Rondônia, onde há
muito tempo buscamos por melhorias rodoviárias e obras de
duplicação. Aceitamos o pedágio,
queremos obras mas não compactuamos com a outorga onerosa”, afirmou o presidente da Comissão de Agricultura do Senado.

Saulo apresenta produtos da
Nutriagro para potencializar
resultados nos cultivos de soja

NUTRIÇÃO PARA ALTAS PRODUTIVIDADES
USUÁRIO PAGA
Acir Gurgacz destacou durante a
sessão que a impressão que querem
passar é que as empresas vencedoras
da licitação pagarão pela outorga. “No
entanto, quem vai pagar é o usuário
que utilizar as rodovias e tiver de fazer
desembolsos nas praças de pedágio. E
isso vai encarecer a produção agrícola
do nosso País, que precisa ser competitiva para manter e ampliar mercados
às suas exportações”. O agronegócio
vai muito bem da porteira para dentro,
mas depende de infraestrutura e logística melhor e com preço justo, segundo
Acir, que é agricultor, pecuarista e empresário.
Diante dos apontamentos da Caciopar, POD, Coopavel e Acic, Acir Gurgacz disse que vai envolver também,
nos debates, a Comissão de Infraestrutura do Senado. “Já falei com o Dário (Berger (MDB/SC), presidente da
Comissão) e vamos trabalhar juntos
nessa questão que é tão estratégica
e fundamental ao Brasil”.

Lançada oficialmente durante a
32ª edição do Show Rural Coopavel,
em fevereiro de 2020, a Nutriagro é a
indústria de fertilizantes foliares da
Coopavel. A cooperativa empregou
mais de 40 anos de conhecimentos na
área para criar uma empresa que apresenta soluções de alto desempenho
aos agricultores. Em capítulo especial
na versão digital do 33º Show Rural, a
Nutriagro apresenta um protocolo de
nutrição para produtividades superiores à cultura da soja.
Produzido com apenas 4 minutos
e 13 segundos, o vídeo é apresentado
pelo engenheiro agrônomo Saulo Rocha, que detalha protocolo com o uso
de quatro produtos indicados do tratamento de sementes ao enchimento de
grãos. Ele começa com o Radices, ideal
para a fase inicial da planta. “Há risco
de falta de chuva e presença de herbicida no solo, por isso esse produto é
recomendado para um arranque sadio
e uniforme da planta”. O Magnus Pro é

um pós-emergente que atua na nutrição, garantindo equilíbrio hormonal e
proteção a toda a parte biológica que
está na raiz.
Saulo informa que o Nutriplenus
completo foi desenvolvido para agir na
planta suplementando-a com macros
e micronutrientes. “Com isso, teremos
uma planta mais saudável que conseguirá repor a energia que precisa para
ter bom desenvolvimento”. O Nutriplenus também contribui para que ela
esteja mais preparada para uma das
etapas mais importantes de todo o processo, que é o enchimento das vagens.

PARCERIA DE SUCESSO
A parte final do protocolo envolve
a utilização do Floxi boro, que deverá
ser aplicado na florada. A função dele
é redistribuir boro pela planta, preparando-a para a formação de vagens
reduzindo estresse e consequências de
ambientes adversos. “Tivemos uma si-

tuação parecida na safra 2020/21, com
estiagem prolongada em fases fundamentais da cultura, o que gerou preocupações”. Saulo Rocha aponta que o
Floxi boro auxilia ainda na translocação do potássio para dentro do grão.
Boro e potássio são nutrientes indispensáveis e andam juntos no sistema.
O agrônomo fez, no fim do vídeo
técnico, a apresentação de resultados
de manejo sugerido pela Nutriagro. Ele
traz porte de plantas maiores, bom enraizamento, planta mais engalhada e
mais verde, maior peso de grãos, maior
número de vagens por planta e, consequentemente, produtividade mais
elevada em comparação com o manejo
tradicional. “Tecnologia, conhecimento e experiência levam a produtividades e a produções maiores, condições
necessárias para competir em um mercado mundial rigoroso e exigente”, conforme o coordenador geral do Show
Rural e gerente da área de Fertilizantes
da Coopavel, Rogério Rizzardi.
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SUINOCULTURA

CARNES

NEBULIZAÇÃO PREVINE
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
MARCELO ANTÔNIO
FELIPE
Extensionista em
suinocultura
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Um dos grandes desafios da suinocultura moderna está relacionado
à exploração do máximo potencial
genético do animal, tanto no aspecto
produtivo quanto reprodutivo. Durante muitos anos a busca da máxima
eficiência na produção animal esteve
voltada para o atendimento das necessidades de manejo, sanidade, genética e nutrição.
Mas, atualmente, os avanços obtidos nessas áreas têm sido limitados
pelos fatores ambientais, principalmente pelo ambiente aos quais os
animais são submetidos. Fatores ambientais externos e o microclima dentro das instalações exercem efeitos
diretos e indiretos sobre a produção
animal em todas as fases de produção
e acarretam na redução de produtividade, com consequentes prejuízos
econômicos.
As doenças respiratórias estão
entre as principais responsáveis pela
perda de produtividade em granjas de
suínos. “Para combater os vírus e as
bactérias que infectam esses animais,
os produtores devem considerar importantes fatores de riscos, como mudanças de temperatura, densidade de
animais e, principalmente, cuidados
com a biosseguridade do ambiente”.
Como estratégias de manejo, recomenda-se a nebulização do ambiente,
técnica de desinfecção para baixar a

Nebulização é recomendada
como estratégia de manejo

pressão de infecção agindo sobre microrganismos, como vírus, suspensos
no ar e que podem causar problemas
respiratórios nos animais. Em granjas
mais modernas, a nebulização pode ser
realizada pela tubulação instalada junto ao teto. Quando não há essa opção, os
profissionais podem realizar a nebulização via spray pelos equipamentos.
Nos suínos, destaca-se o Complexo
de Doenças Respiratórias, que envolve
mais de um agente infeccioso e pode ser
de origens diferentes (bacteriana e/ou
viral), com esse e outros fatores é indispensável o uso da nebolização.

COOPAVEL EXPANDE A ÁREA DE SUÍNOS
E ABRE VAGAS PARA NOVOS INTEGRADOS
Atenta ao cenário mundial de carnes e às oportunidades que ele oferece, a Coopavel investe há cinco
anos em um meticuloso projeto de
ampliação da área de suínos. Com
os investimentos em curso, que alcançarão a cifra de R$ 220 milhões,
a cooperativa amplia estruturas,
aumenta a produção de suínos e
eleva o volume de abate no frigorífico.
A ampliação na estrutura da
UPL (Unidade de Produção de Leitões) chega a cem mil metros quadrados e, com isso, a Coopavel passa ainda neste ano a abrigar 12,6 mil
matrizes que garantirão produção
superior a 400 mil animais por ano.
Em 2023, a cooperativa contará
com 20 mil matrizes alojadas, com
capacidade para produzir mais de
660 mil animais/ano.
Com operação em dois turnos,
o frigorífico eleva o abate diário de
1,8 mil para 3 mil cabeças por dia. “A
suinocultura experimenta um momento especial e a tendência é de
crescimento, por isso estamos investindo no setor”, diz o presidente
Dilvo Grolli.

INTEGRAÇÃO
A Coopavel atua na área de integração e abate de suínos desde a
década de 1980. Atualmente, mantém parceria com 110 integrados

estabelecidos em um raio de 80
quilômetros. Para fazer frente a
esse novo momento da suinocultura na cooperativa, ela amplia e abre
oportunidades a novos produtores
rurais interessados em investir na
atividade. “Queremos incorporar
pelo menos mais 100 propriedades,
já que precisamos abrir espaço para
pelo menos 100 mil leitões por ano”,
diz o médico veterinário Gustavo
Bernart, da área de Fomento à Suinocultura da Coopavel.
Gustavo informa que inúmeros
investimentos e melhorias têm sido
feitos nos últimos anos para levar a
Coopavel à condição de excelência
na produção de suínos. “Quando
o projeto de expansão estiver concluído, a UPL contará com 20 mil
matrizes alojadas que então terão
capacidade para produzir mais de
660 mil animais por ano”. A cooperativa observa também cuidados
com normas sanitárias, ambientais, sustentabilidade e otimização
de resultados. “Queremos atender
o mercado com excelência e abrir
novas oportunidades aos nossos associados”, afirma o gerente da UPL
Marcos Jovani Sipp.
A Coopavel entra na parceria
com assistência técnica (construção – são dois sistemas: convencional com comedouro funil e outro
mais moderno com tratador robotizado -, financiamento e orientações

técnicas), fornecimento de leitões,
rações, medicamentos e insumos,
e transporte. O criador consegue tirar até três lotes por ano e o retorno
vem da conversão alimentar e do
controle de mortalidade.
Ao participar do projeto suinícola da Coopavel o cooperado encontra melhor potencial genético,
sistemas integrados de criação,
execução de um processo de excelência, animais saudáveis de alta
qualidade, suporte técnico completo e assistência veterinária durante
todo o ciclo, ressalta Gustavo Bernart. Para saber mais sobre o projeto de expansão da suinocultura e
de como participar basta entrar em
contato pelos telefones (45) 32185098 3218-5060.
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TECNOLOGIA

COOPAVEL VAI UTILIZAR
DRONES PARA MELHORAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

sionais da área técnica. “É uma nova
tecnologia ao segmento, que oferece
suporte incrível”. Esmael informa
que há quatro anos sequer existia
uma disciplina dedicada ao assunto
nos cursos de Agronomia oferecidos
por instituições de ensino superior
do Oeste do Paraná. “Essa e outras
novidades passam a ser cada vez
mais presentes e úteis ao cotidiano
do agronegócio”, ressalta o professor.

IRREVERSÍVEL

Drone é cada vez mais
comum nas áreas agrícolas

Dezesseis agrônomos da Coopavel acabam de participar de um curso sobre Geração e processamento de
imagens aéreas por drones ou satélites. O treinamento foi organizado
pelo NAP, o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da FAG (Faculdade Assis Gurgacz) em parceria com o
Sescoop/Paraná – Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo. Os conteúdos foram repassados
pelo professor de pós-graduação Esmael Lopes.
O curso foi realizado em dois dias,
com orientações práticas e teóricas.
Tudo o que os agrônomos aprenderam foi colocado em prática em voos
de campo para captura de imagens.
Todo material coletado foi então
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processado e diagnosticado. Esmael
informou como obter as melhores tomadas e como otimizar os voos realizados em áreas específicas.
O gerente de Filiais Oeste da Coopavel, Altair Garcia, informa que
todo novo aprendizado é bem-vindo
e necessário, principalmente quando
trata de tecnologias cada vez mais
presentes no cotidiano das propriedades rurais. Os drones passam a
ser uma ferramenta de trabalho dos
agrônomos da cooperativa, melhorando assim a assistência técnica
garantida aos cooperados, conforme
Altair.
De acordo com Esmael, o drone é
uma ferramenta de apoio a mais aos
agricultores e também para os profis-

Os agrônomos percebem a velocidade com que as novidades chegam e
são levadas ao campo. E muitas delas
passam a ser determinantes, como
o georreferenciamento e o acompanhamento das lavouras, segundo Altair. A Coopavel procura acompanhar
todos os avanços de perto e já compra os primeiros drones para aprimorar sua atenção ao campo.
“Precisamos estar conectados ao
novo. Acompanhar a evolução e oferecer aos cooperados a melhor informação e os melhores recursos para
que possam produzir cada vez mais

e melhor. A tecnologia é uma aliada
fundamental e irreversível aos produtores rurais”, diz o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli.
O gerente da filial da cooperativa em Lindoeste, Ramon Aurélio dos
Santos, um dos inscritos no curso de
drones oferecido pelo NAP em parceria com o Sescoop. As informações
obtidas pelos drones, aliadas com
as imagens de satélite, formam um
acervo amplo e robusto. “Passamos
a ter em mãos dados valiosos e que
ajudam muito a tomar decisões ainda mais assertivas. Os agrônomos
ganham um impulso importante ao
participar de capacitações como
essa”, afirma Ramon.

Tecnologia vira aliada irreversível para
melhorar resultados no campo

Informações práticas e teóricas em
curso realizado pelo NAP e Sescoop
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FC CASCAVEL

RECEITAS

MAIS DE 15 MIL CAMISAS
VENDIDAS EM POUCAS SEMANAS

RECEITAS COM COOPAVEL

APRESENTADOS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020, OS NOVOS MODELOS DO MANTO DA SERPENTE AURINEGRA JÁ TÊM MAIS
DE 15 MIL PEÇAS COMERCIALIZADAS, DESTAQUE PARA A NUTRIAGRO, MARCA DE FERTILIZANTES DA COOPAVEL

TACOS DE FRANGO

Imagens mostram alguns dos modelos que têm feito tanto sucesso

Sucesso de vendas, o novo manto
do Futebol Clube Cascavel para a temporada 2021 alcançou em fevereiro a
marca de 15 mil unidades comercializadas. Vendida a preços populares que
vão de R$29,90 a R$59,90, a camisa da
Serpente Aurinegra também já foi
enviada para mais de mil cidades
do Brasil, chegando a todos os estados do País.
“Ficamos sempre muito agradecidos à nossa torcida da região Oeste do
Paraná e também do Brasil, principalmente a cidade de Cascavel que está
mais uma vez abraçando o time. É mais
um recorde de vendas de camisas, é um
número impressionante e superior ao
do ano passado”, falou o presidente do
clube, Valdinei Silva.
Um dos diferenciais que fez as vendas alavancarem, segundo Valdinei, foi
o investimento na implementação do
e-commerce. “Temos o detalhe da ven-
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da pelo site, a cada dois minutos vendemos uma camisa pela internet. Essa
marca de 15 mil é muito gratificante,
mas nos dá mais responsabilidade
para fazer boas campanhas no Campeonato Paranaense e também na Copa
do Brasil e Série D do Brasileiro”.
Entre os locais para onde foi enviado o manto do FC Cascavel então as
capitais Curitiba, Florianópolis, Porto
Alegre, São Paulo, Goiânia, Cuiabá,
Porto Velho e Belo Horizonte. Somente no Paraná foram cerca de 300
cidades atendidas. “Nós percebemos
que a paixão pelo FC Cascavel ultrapassou a fronteira do Estado e
também do País. Enviamos camisas
para Chapecó (SC), Arroio do Ratos
(RS), Tocantinópolis (TO), Jundiaí
(SP), Suzano (SP), Limeira (SP),
Sertãozinho (SP), e outras cidades
do interior de São Paulo. Estamos
felizes e gratos por esse reconheci-

mento, retorno e apoio dos nossos
torcedores”, ressalta Queila Carmo,
gerente de vendas.
Com a marca alcançada, assim como em 2020, a equipe do FC
Cascavel tem tudo para se tornar
novamente a equipe do interior do
Brasil que mais vende camisas no
País. Todos os modelos comercializados são apresentados em uma
forte campanha publicitária assinada pela agência Amexcom, que
mensalmente vem aumentando o
número de vendas principalmente
na plataforma online.
O torcedor que deseja adquirir
os produtos do Futebol Clube Cascavel pode se dirigir até umas das
lojas oficiais do clube, que estão localizadas na avenida Brasil: container em frente a Havan e kombi em
frente às Pernambucanas; ou pelo
site loja.fccascavel.com.br.

INGREDIENTES
• 6 peitos de frango
Coopavel
• 4 cenouras cortadas
• 2 pimentões vermelhos
• 12 folhas de repolho
• Coentro, amendoim, fatias de limão e molho sriracha para montar
Para marinar
½ xícara de suco de laranja,
¼ xícara de molho de soja,
2 colheres de sopa de mel, 1
colher de sopa de gengibre

COSTELA COM TUTU DE FEIJÃO
ralado, suco de ½ limão e ¼
colher de chá de pimenta
calabresa
Para o molho de
amendoim:
2 colheres de sopa de manteiga de amendoim, 2 colheres de sopa de molho de
soja, 2 colheres de sopa de
gengibre ralado, 1 colher
de sopa de óleo de gergelim, 2 colheres de sopa de
mel e ¼ colher de chá de
pimenta calabresa

MODO DE PREPARO
Para a marinada, coloque todos os ingredientes em um
recipiente largo, misture e adicione os peitos de frango.
Deixe descansar por 4 horas.
Adicione todos os ingredientes do molho de amendoim
a um bowl e misture bem. Deixe na geladeira até a hora
de servir.
Retire os peitos de frango da marinada e coloque no grill
por 6-8 minutos de cada lado. Fatie o frango.
Monte os tacos nas folhas inteiras de repolho acrescentando o frango e os acompanhamentos.

INGREDIENTES
• 720 g de costelinha de
porco Coopavel
• 60 g de manteiga
de garrafa
• 100 g de sal temperado
Tutu de feijão
• 60 g de manteiga
da terra
• 60 g de bacon
• 100 g de cebola

• 20 g de alho
• 400 g de feijão
• 32 g de cebolinha
• 400 g de couve
• 150 g de barriga
de porco
• 300 g de arroz
Sal temperado
• 300 g de sal grosso
• 30 g de tomilho
• 30g de alecrim

MODO DE PREPARO
Costela: tempere com sal temperado, alho, tomilho e manteiga de garrafa e feche-a em um saco pequeno tirando todo o
oxigênio. Coloque-a para cozinhar a 72 graus C por 8 horas.
Torresmo: tempere a barriga suína com sal e pimenta do reino e faça cortes transversais na pele. Deixe sorar de um dia
para o outro e asse no forno a 180 graus C por 1 hora.
Tutu de feijão: doure o bacon, a cebola e o alho em 10 g de
manteiga de garrafa. Adicione o feijão já cozido e, quando
ferver, adicione farinha de mandioca. Finalize com cebolinha verde. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e uma
colher de café de alho. Deixe dourar e adicione a couve. Tire a
costela do vácuo e doure. Frite a barriga em óleo a 120 graus
C. Sirva com arroz branco, o tutu de feijão e a couve refogada.
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COM O ESQUADRÃO FUNGICIDAS GOLD,
SUA VITÓRIA CONTRA AS DOENÇAS ESTÁ DECIDIDA.
Rápida absorção
e alta performance
contra a ferrugem

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

MEDALHA DE HONRA NA EFICÁCIA!
VEJA OS RESULTADOS DO
ESQUADRÃO FUNGICIDAS GOLD.

Proteção e controle
do complexo
de doenças da soja

Maior produtividade
para sua lavoura

