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DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A pandemia do Covid-19 está 

aumentando a cada dia. São mi-

lhões de pessoas infectadas e mi-

lhares de mortes desde março de 

2020. Estamos vivendo momentos 

de mudanças de hábitos e muitas 

restrições.

A sociedade precisa reconhecer 

os riscos, tomando providências rí-

gidas em todos os seus contatos. As 

pessoas querem voltar à normali-

dade, querem viajar e participar 

de reuniões presenciais. No entan-

to, o momento é de cautela e muito 

cuidado.

O Brasil é o quarto país do 

mundo em número de pessoas 

vacinadas, mas a garantia não é 

de 100% de imunidade. Por isso, a 

situação exige muitos cuidados e 

atenção. As grandes reuniões e en-

contros que eram o caminho para 

o entendimento e para o conheci-

mento não são possíveis neste mo-

mento. 

O maior exemplo de mudança 

de hábitos está na transferência 

de conhecimentos e de tecnologias 

que é o Show Rural Coopavel, que 

chegou a reunir 300 mil pessoas 

em um único local, com muita se-

gurança e com grande capacidade 

de aprendizado desde 1989, e que 

não é possível neste momento. 

Mas para continuar com esse 

evento tecnológico, para melho-

rar nossa produtividade e gestão 

nas propriedades rurais, o novo 

modelo está em acessar os canais 

disponíveis do Show Rural Coopa-

vel no Youtube, portal do evento 

e em outras mídias on-line. Isso 

para minimizar os riscos de conta-

minação e maximizar os conheci-

mentos como sempre foi o objeti-

vo do evento. 

A vida e o mundo dos negócios 

continuam, com novas regras e 

com novas formas de contatos. Os 

investimentos em novas tecnolo-

gias para o homem do campo con-

tinuam. Neste momento, o Show 

Rural Coopavel trabalha intensa-

mente na área digital com a edição 

de culturas de inverno, principal-

mente trigo, milho segunda safra, 

triticale e aveia com material de 

alta qualidade e de fácil compreen-

são. A estratégia da Coopavel e do 

Show Rural mudou para superar 

esse momento extremo, mas sem 

perder a grandeza e os princípios 

de transferência de conhecimento.

A cultura do aprendizado mu-

dou no mundo com o Covid-19, mas 

a capacidade de aprender das pes-

soas continua. E quando há uma 

organização, capaz de reinventar 

os métodos de aprendizado para 

fazer o melhor em todos os mo-

mentos, com a experiência de três 

décadas, focadas no agronegócio 

de forma prática e objetiva, com a 

paixão de vencer, com uma nova vi-

são de aprendizado e transferência 

de conhecimento, resulta em me-

lhorias das condições de produtivi-

dade das propriedades rurais.

Pensando em fazer o melhor 

para os produtores rurais, a organi-

zação do Show Rural e a Coopavel 

estão em sintonia com uma nova 

estratégia, vencendo e ultrapas-

sando barreiras e obstáculos num 

processo digital que começou em 

2020. Não importam as dificulda-

des do caminho, vamos superá-las 

com coragem e determinação, com 

melhor desempenho em relação ao 

custo e os benefícios, no aprendi-

zado e na transferência de novas 

tecnologias. Por isso, acesse o site 

www.showrural.com.br ou youtu-

be.com/showruralagro (Youtube) 

e mantenha-se informado sobre o 

maior evento do agronegócio das 

Américas.

Não importa o momento, sem-

pre tem um caminho novo para a 

superação. Que Deus abençoe a 

todos com saúde e prosperidade. 

O mundo não parou.

O CAMINHO DA 
TECNOLOGIA
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COOPAVEL REALIZA 
2º SHOW RURAL 
EDIÇÃO DE INVERNO

As culturas de inverno voltam 

a ser a atração de um dos maiores 

eventos de disseminação de ino-

vações para o campo do mundo. 

As novas parcelas demonstrativas 

de culturas como trigo, aveia, triti-

cale e adubação verde alimentam 

a produção de novos capítulos téc-

nicos que são levados ao ar pelo 

Show Rural Edição de Inverno que 

ocorre pela segunda vez.

Os primeiros episódios estão 

disponíveis nos canais de Youtu-

be, Facebook e site oficial do Show 

Rural. “Novamente é um evento 

digital que leva a pessoas de todo 

o mundo, por meio de novos recur-

sos de comunicação, conteúdos 

especialmente produzidos e com 

novidades das mais pertinentes e 

de forma didática aos produtores. 

Em qualquer lugar e hora é possí-

vel acessar aos programas e rece-

ber essas informações”, diz o pre-

sidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

NOVIDADE

A novidade desta segunda 

edição são as parcelas destina-

das ao milho safrinha, cultu-

ra que cresceu, avançou e hoje 

assume posição de destaque 

na produção de um grão dos 

mais valorizados, afirma Dilvo 

Grolli. “Apresentamos, em ca-

pítulos técnicos especialmente 

produzidos, o melhor em infor-

mações sobre o milho safrinha. 

As novas tecnologias, que não 

param de chegar e surpreender, 

estão aí para tornar o proces-

so, do plantio à colheita, muito 

melhor e com resultados mais 

expressivos aos agricultores”, 

afirma o presidente da Coopa-

vel.

Mesmo que neste ano divida 

atenções com o milho safrinha, 

o trigo continua destaque do 

evento. “Pesquisas e desenvol-

vimento de sementes avança-

ram muito nos últimos anos e 

há variedades de trigo com exce-

lentes produtividades, o que tor-

na a cultura ainda mais especial 

para o Oeste do Paraná”, diz o co-

ordenador geral Rogério Rizzardi. 

Diante dos saltos que as inovações 

têm trazido à cultura, o trigo po-

derá apresentar produções cada 

vez maiores, levando inclusive 

o Brasil a autossuficiência. “Re-

almente, as condições para che-

garmos a esse patamar são muito 

boas”, complementa Dilvo Grolli.

DIGITAL

A versão digital do Show Ru-

ral destinado a culturas indicadas 

para meses frios seguirá até se-

tembro e os episódios podem ser 

assistidos pelos seguintes endere-

ços: youtube.com/showruralagro 

e www.showrural.com.br .

DIGITAL

Parceiros também disponibilizam 
materiais que são mostrados nos 
canais de evento

Áreas com híbridos de 
milho: 400 quilos de adubo, 
250 quilos de ureia, três 
aplicações de fungicida e 
três de inseticida

OS CAMPEÕES DE PRODUTIVIDADE 
DO 33º SHOW RURAL COOPAVEL

O melhor do conhecimento de 

técnicos e pesquisadores e as mais 

avançadas tecnologias são empre-

gadas pela indústria para que os 

produtores rurais possam produ-

zir mais, com custos menores e 

com qualidade superior. Há muitos 

anos, o Show Rural Coopavel é um 

dos campos de testes de algumas 

das maiores empresas produtoras 

de sementes. Híbridos de milho e 

variedades de soja ocupam áreas 

cuidadosamente preparadas para 

que possam revelar o máximo do 

seu potencial produtivo.

“Os testes de produtividade es-

tão entre as práticas consagradas 

do evento. E os números, cada vez 

melhores, demonstram o quanto 

essa indústria investe na contínua 

superação”, observa o coordena-

dor geral do Show Rural Coopavel 

o agrônomo Rogério Rizzardi. Os 

números alcançados e divulgados 

com o máximo de cuidado pela or-

ganização viram referências entre 

os produtores rurais. 

“Sempre há expectativa com a 

divulgação dos dados, porque mos-

tram a qualidade de resultado al-

cançado por híbridos e variedades 

já à disposição para plantio. Os nú-

meros atraem agricultores, interes-

sados em performances melhores, 

e também as empresas, que usam o 

resultado até em suas campanhas 

promocionais”, diz o presidente Dil-

vo Grolli.

TRANSPARÊNCIA

Todas as etapas da testagem se-

guem orientações e cuidados apri-

morados ao longo dos anos. E tudo 

é absolutamente transparente, afir-

ma Rizzardi. “A tecnologia utilizada 

nas áreas que recebem os materiais 

fornecidos pelas empresas é a mes-

ma já disponível em grande parcela 

das propriedades rurais da região e 

do interior do Paraná. É dada, en-

tretanto, atenção especial ao perfil 

do solo, que é preparado com o me-

lhor dos produtos e conhecimentos 

atualmente disponíveis”. Os valores 

destinados também são semelhan-

tes àqueles que os produtores de 

soja e milho fazem nas áreas de cul-

tivo em suas propriedades.

Devido aos enormes avanços 

genéticos alcançados principalmen-

te nas últimas décadas, o potencial 

produtivo dos híbridos de milho e 

das variedades de soja aumentou 

muito. Do início do Show Rural Co-

opavel, no fim da década de 1990, 

comparativamente com o que existe 

hoje as produtividades na região, nas 

duas culturas, cresceram em mais de 

200%, segundo Dilvo Grolli. “Esta é a 

essência desse grande evento de ino-

vações e tecnologias: levar o melhor 

em informações e recursos disponí-

veis para que o resultado no campo 

seja sempre o melhor possível”.

HÍBRIDOS E VARIEDADES
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO 1ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º K 9410 VIP 3 279,80 677,30

2º NK 488 254,00 614,90

3º K 9310 VIP 3 252,40 611,00

4º AS 1757 249,20 603,20

5º NK 505 VIP 3 249,20 603,20

6º NS 73 VIP 3 244,40 591,50

7º P 2770 VYHR 241,19 583,70

8º K 7330 VIP 3 236,36 572,00

9º NK 422 VIP3 230,99 559,00

10º AS 1868 230,99 559,00

11º P 2501 230,99 559,00

12º FS 575 PW 230,99 559,00

13º FS 670 PW 228,30 552,50

14º B 2401 VYHR 224,00 542,10

15º NK SUPREMO 224,00 542,10

16º NK 520 222,39 538,20

17º FS 2 A 521 PW 222,39 538,20

18º NS 80 VIP 3 219,17 530,40

19º P 30F53 VYH 208,42 504,40

20º P 3016 VYHR 208,42 504,40

21º K 8774 PRO 3 205,40 495,30

22º NS 45 VIP 3 205,40 495,30

23º S 20 A 44 202,52 490,10

24º B 2418 VYHR 200,90 486,20

25º S 22S18 TOP 199,29 482,30

26º S 20A07 TOP 195,00 471,90

27º K 9606 VIP 3 174,58 422,50

28º B 2309 VYHR 174,58 422,50

Média 224,23 543,24

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MILHO 2ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º AS 1757 250,86 607,10

2º P 3016 VYHR 247,10 598,00

3º K 9606 VIP 3 242,80 587,60

4º B 2401 VYHR 233,67 565,50

5º NK SUPREMO 233,67 565,50

6º NS 80 VIP 3 229,91 556,40

7º NK 520 213,26 516,10

8º S 20A07 TOP 210,57 509,60

9º FS 575 PW 210,57 509,60

10º NS 73 VIP 3 206,81 500,50

11º FS 2 A 521 PW 205,20 496,60

12º FS 670 PW 205,20 496,60

13º AS 1868 204,13 494,00

14º NK 422 VIP3 201,44 487,50

15º K 8774 PRO 3 200,50 485,29

16º S 22S18 TOP 187,47 453,70

17º K 9310 VIP 3 185,86 449,80

18º NK 505 VIP 3 183,18 443,30

19º NK 488 182,10 440,70

20º S 20A44 VIP 3 179,42 434,20

21º B 2418 VYHR 174,04 421,20

22º NS 45 VIP 3 171,90 416,00

23º P 270 VYHR 169,21 409,50

24º P 2501 169,21 409,50

25º K 9410 VIP 3 167,60 405,60

26º B 2309 VYHR 167,60 405,60

27º P 30F53 VYH 164,91 399,10

28º K 7330 VIP 3 164,91 399,1

Média 206,21 499,03

Empresa Cultivares

AGROESTE AS 1757

AS 1868

BREVANT B 2401 VYHR

B 2612 PWU

B 2418 VYHR

B 2309 VYHR

FORSEEDS FS 575 PW

FS 670 PW

FS 2 A 521 PW

NIDERA NS 73 VIP 3

NS 80 VIP 3

NS 45 VIP 3

PIONEER P 2770 VYHR

P 2501

P 30F53 VYH

P 3016 VYHR

SYNGENTA SEEDS NK 488

NK 505 VIP 3

NK 422 VIP3

NK SUPREMO

NK 520

SEMPRE S 20 A 44

S 22S18 TOP

S 20A07 TOP

KWS SEMENTES K 9410 VIP 3

K 9310 VIP 3

K 7330 VIP 3

K 8774 PRO 3

K 9606 VIP 3

TRATOS CULTURAIS 

Plantio Milho 1º época: 17/09/2020
Plantio Milho 2º época: 20/10/2020

Adubação de base: 08-20-10 + Ca 1,0% +
S 5,5% + Bo 0,10% + Mn 0,20% + Z 0,35%
+ Cu 0,02%
Quantidade: 400 Kg/Ha 

Adubação de cobertura: Ureia super
Quantidade: 250 kg/ha

3 Aplicações de inseticida
3 Aplicações de fungicida

MILHO, RESULTADOS

Com 28 híbridos cultivados, o me-

lhor desempenho no milho de primeira 

época da 33ª edição do Show Rural Coo-

pavel é do K 9410 VIP 3, com 279,8 sacas 

por hectare e 677,3 sacas por alqueire. O 

plantio foi realizado no 17 de setembro 

de 2020. Foram utilizados 400 quilos de 

adubo, 250 quilos de ureia super e feitas 

3 aplicações de fungicida e 3 de inseti-

cida. A média obtida entre todos os hí-

bridos foi de 224,2 sacas por hectare ou 

543,2 sacas por alqueire.

O plantio do milho segunda época 

ocorreu no dia 20 de outubro de 2020. 

Foram utilizados 400 quilos de adubos, 

250 quilos de ureia e realizadas três apli-

cações de fungicida e três de inseticida. 

O melhor resultado foi alcançado pela 

AS 1757 com produtividade de 250,8 sa-

cas por hectare e 607,1 sacas por alquei-

re. Vinte e oito híbridos foram testados.

HÍBRIDOS E VARIEDADES

Milho, uma das commodities mais valorizadas nos últimos anos
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Empresa Cultivares

BRASMAX B 55 I 57 RSF IPRO

B 61 I 63 RSF IPRO

B 59 I 60 RFS IPRO

B 58 I 60 RSF IPRO

B 57 I 59 RSF IPRO

B 64 I 61 RSF IPRO

PIONEER P 96R29 IPRO

SOYTEC BS 2606 IPRO

TMG TMG 7061 IPRO

TMG 7058 IPRO

TMG  2757 IPRO

MONSOY M 5705 IPRO

M 5917 IPRO

M 5947 IPRO

NIDERA NA 5909 RG

NS 5933 IPRO

NS 6220 IPRO

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA 1ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq.

1º B 61 I 63 RSF IPRO 118,59 287,10

2º P 96R29 IPRO 113,60 275,00

3º M 5705 IPRO 112,27 271,70

4º B 58 I 60 RSF IPRO 107,27 259,60

5º NA 5909 RG 107,27 259,60

6º TMG 2757 IPRO 105,37 255,20

7º M 5917 IPRO 105,37 255,20

8º NS 6220 IPRO 105,37 255,20

9º BS 2606 IPRO 103,18 249,70

10º B 59 I 60 RFS IPRO 102,72 248,60

11º TMG 7058 IPRO 102,72 248,60

12º M 5947 IPRO 99,29 239,80

13º B 64 I 61 RSF IPRO 98,63 238,70

14º NS 5933 IPRO 98,63 238,7

15º TMG 7061 IPRO 88,18 213,40

16º B55 I 57 RSF IPRO 86,36 209,00

17º B57 I 59 RSF IPRO 82,27 199,10

Média 102,18 247,27

AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA 2ª ÉPOCA
Classificação Cultivares Sacas/hec. Sacas/alq.

1º B 55 I 57 RSF IPRO 98,63 238,70

2º B 61 I 63 RSF IPRO 98,63 238,70

3º NS 5933 IPRO 97,27 235,40

4º M 5705 IPRO 96,36 233,20

5º B 59 I 60 RFS IPRO 93,63 226,60

6º M 5947 IPRO 92,27 223,30

7º M 5917 IPRO 91,36 221,10

8º B 58 I 60 RSF IPRO 90,90 220,00

9º P 96R29 IPRO 87,72 212,30

10º B 57 I 59 RSF IPRO 87,72 212,30

11º BS 2606 IPRO 87,72 212,30

12º TMG 7061 IPRO 86,36 209,00

13º NA 5909 RG 86,36 209,00

14º TMG 7058 IPRO 85,45 206,80

15º B 64 I 61 RSF IPRO 85,45 206,80

16º NS 6220 IPRO 83,63 202,40

17º TMG  2757 IPRO 82,70 200,20

Média 90,12 218,10

TRATOS CULTURAIS 

Plantio Soja 1º época: 18/09/2020
Plantio Soja 2º época: 19/10/2020

Adubação de base: S-02-20-20 + Ca 7% + S 
11% + Bo 0,10% + Cu 0,02% + Mn 10% + Z 0,10%
Quantidade: 380 Kg/Ha

3 aplicação de inseticida
3 aplicação de fungicida

SOJA, RESULTADOS

A soja de primeira época foi planta-

da no dia 18 de setembro do ano passa-

do. O melhor desempenho ficou com a 

variedade B61 63 RSF IPRO com 118,5 

sacas por hectare ou 287,1 sacas por al-

queire. A média foi de 102,1 sacas por 

hectare e 247,2 sacas por alqueire. A se-

gunda época foi cultivada no dia 19 de 

outubro e a campeã é a variedade B55 I 

57 RSF IPRO com 98,6 sacas por hectare 

e 238,7 sacas por alqueire. A média foi 

de 90,1 sacas por hectare e 218,1 sacas 

por alqueire. 

Nas duas épocas, segundo Rogério 

Rizzardi a utilização de adubos e apli-

cações foram idênticas: 380 quilos de 

adubos e foram feitas três aplicações de 

fungicida e três de inseticida. Em cada 

uma das testagens de soja foram utili-

zadas 17 variedades.

HÍBRIDOS E VARIEDADES

Dezessete variedades de soja foram testadas, 
na primeira e segunda época

Em mais de 30 anos de Show Rural, produtividade da soja cresceu mais de 200%
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RESULTADOS MELHORES

TRIGO ABRE LEQUE 
DE POSSIBILIDADES 
AO PRODUTOR RURAL

As razões que mostram que 

plantar trigo é um bom negócio são 

o tema de novo episódio da versão 

digital do Show Rural Coopavel que 

pode ser assistido nos canais digi-

tais do evento – www.showrural.

com.br e youtube.com/showrurala-

gro . O pesquisador da Embrapa Sal-

vador Foloni e o consultor comercial 

do Banco do Brasil Seguros, Marcos 

Vinicius dos Santos, compartilham 

informações preciosas que, além de 

incentivar, trazem ainda mais segu-

rança aos produtores rurais que de-

cidirem investir na triticultura.

Há inúmeros benefícios em cul-

tivar trigo, principalmente àqueles 

que optam em deixar sua área de 

terra em pousio – sem o cultivo de 

nenhuma cultura. Foloni explica 

que o trigo gera renda direta ao pro-

dutor e contribui com ganhos a cul-

turas subsequentes. “Cultivar trigo 

contribui para amortizar custos fi-

xos da lavoura, da terra, do maqui-

nário, da equipe e também das ben-

feitorias”. O pesquisador cita ainda 

redução de despesas na cultura da 

soja, manejo de plantas daninhas e 

aumento de produtividade.

Estudos apontam para ganhos de 

produtividade de 10% a 15% na soja 

subsequente quando é instalada so-

bre a palhada do trigo. Foloni desta-

ca como benefícios também aumen-

to da sustentabilidade agronômica 

dos sistemas de produção, combate 

à erosão, melhoria da palhada e da 

ciclagem de nutrientes, e avanços 

no manejo de doenças e de parasitas 

de solo. “Com novas variedades al-

tamente tecnológicas, as produtivi-

dades surpreendem, trazendo bom 

retorno financeiro aos produtores 

rurais”, destaca o presidente da Co-

opavel, Dilvo Grolli.

SEGURO

O Banco do Brasil Seguros e a 

Coopavel encontraram uma forma 

de tornar o cultivo do trigo ainda 

mais atraente na área de cobertura 

da cooperativa. Trata-se de um pro-

jeto-piloto de cobertura de perda 

de qualidade no trigo. Quem fala a 

respeito no capítulo do Show Rural 

Digital que está no ar é o consultor 

comercial do BB Seguros Marcos Vi-

nicius dos Santos. “Geada e granizo 

respondem por 25% das perdas, mas 

o maior índice de sinistralidade são 

tromba d´água e chuva excessiva, 

que respondem por 54% do total”, 

conforme Marcos.

O consultor diz que as tecnolo-

gias disponíveis atualmente favorecem 

o agricultor no que se refere à seguran-

ça no plantio, evitando que ele opte por 

deixar a terra sem nenhuma cultura. A 

cobertura de perda de qualidade é es-

pecífica a cooperados da Coopavel. Há 

algumas regras que precisam ser segui-

das, como o uso de sementes certifica-

das e observação de zoneamento orien-

tado pelo Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.

Marcos destaca que o Mapa dá in-

centivo ao trigo, entrando com 40% de 

subvenção, valor esse que pode ser de-

duzido do seguro. “O produtor rural 

precisa pensar no seguro como inves-

timento e não custo”, conforme o con-

sultor comercial do Banco do Brasil. 

O Show Rural em sua versão digital 

pode ser acompanhado por agricul-

tores e técnicos de qualquer lugar e 

a qualquer hora, aponta o coorde-

nador geral do evento, o agrônomo 

Rogério Rizzardi.

Marcos Vinicius, consultor 
comercial do BB Seguros

Salvador Foloni, da Embrapa, fala sobre
as vantagens de cultivar trigo
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O agrônomo Jhonatas 
Ribeiro explica, na versão 
digital, sobre benefícios do 
fertilizante foliar

NUTRIPLENOS COMPLETO

FERTILIZANTE FOLIAR 
AJUDA A COMBATER
EFEITOS DO ESTRESSE 
HÍDRICO NO MILHO

A versão digital do Show Rural 

Coopavel produziu um capítulo es-

pecial, que já está no ar, que dá de-

talhes de como combater os efeitos 

do estresse hídrico nas lavouras de 

milho. E a resposta está na utiliza-

ção de fertilizantes foliares. Quem 

detalha o assunto é o agrônomo Jho-

natas Ribeiro, coordenador técnico  

de campo, da Nutriagro, indústria 

de fertilizantes foliares que a Coo-

pavel inaugurou há um ao e meio.

Jhonatas mostra duas plantas em 

situação oposta para apresentar os 

argumentos que justificam a utili-

zação do fertilizante foliar. O exem-

plar com estresse hídrico tem sérios 

problemas de desenvolvimento. Os 

principais danos provocados pela 

falta de água e nutrientes são defi-

ciências sérias no sistema radicular, 

o que deixa a planta suscetível ao 

tombamento, e colmo de espessura 

fina e frágil em comparação à estru-

tura das folhas. 

Há ainda pouca massa foliar, es-

piga mal desenvolvida e perdas sig-

nificativas de produtividade. Com 

outra planta em mãos, em condição 

bem diferente da primeira, Jhonatas 

informa como a aplicação do ferti-

lizante foliar pode contribuir na 

recuperação fisiológica da lavoura. 

“Essa apresenta bom aporte de raí-

zes, que asseguram ideal suprimen-

to à planta; há boa sustentação, o 

colmo é grosso e resistente a ventos 

fortes e na parte vegetativa é possí-

vel verificar folhas bem distribuídas 

e largas, que otimizam a absorção 

de luz, e alto potencial produtivo”.

CONTROLE

Por mais que a tecnologia e os 

conhecimentos técnicos tenham 

avançado não é possível controlar 

o clima e as intempéries, mas há 

como gerir com eficiência o manejo 

para garantir bons desempenhos e 

resultados. Sem chuva e com baixa 

umidade ocorre a redução do me-

tabolismo da planta, com prejuízo 

também às suas reações biológicas 

e fisiológicas, fazendo com que ela 

consuma suas reservas de energia.

A utilização de fertilizante fo-

liar completo combate o estresse 

hídrico e assegura boa performan-

ce na colheita. A recomendação, 

de acordo com Jhonatas Ribeiro, é 

empregar fertilizante foliar à base 

de bioestimulantes, aminoácidos, 

macro e micronutrientes. A junção 

de suas características e funções 

vão favorecer a manutenção do alto 

potencial de produtividade, afirma 

o engenheiro agrônomo. No capítu-

lo da versão digital do Show Rural 

Coopavel, ele explica em detalhes a 

função de cada substância.

A aplicação pode ser realizada 

em qualquer estágio da planta, se-

gundo condições de estresse hídri-

co, fitotoxicidade e até em áreas de 

cultivos de milho atingidas por chu-

va de pedra. A utilização do Nutri-

plenos completo, um dos produtos 

da linha de formulados do portfólio 

da Nutriagro, realizará nova ativa-

ção da performance da planta, fa-

zendo com que o milho expresse o 

seu melhor potencial produtivo. 

Para assistir aos capítulos da 

versão digital do Show Rural Coo-

pavel basta acessar os seguintes en-

dereços: www.showrural.com.br e 

youtube.com/showruralagro .
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O engenheiro agrônomo e 
coordenador técnico da 
Nutriagro Saulo Rocha e o 
gerente da indústria Cássio Bassi

Imagem mostra comparativo de 
área sem e outra com aplicação 
do fertilizante foliar

NUTRIAGRO, MAIS PRODUTIVIDADE POR HECTARE

Oficialmente lançada na 32ª edi-

ção do Show Rural Coopavel, em fe-

vereiro de 2020, a Nutriagro é uma 

das mais jovens indústrias da Coo-

pavel, cooperativa que comemorou 

em 15 de dezembro os seus 50 anos 

de fundação.

Embora em atividade há apenas 

cerca de um ano e meio, a Nutriagro 

tem suporte de uma das maiores co-

operativas do Paraná e do Brasil e a 

tradição de uma história de sucesso 

de mais de 40 anos na produção de 

um dos melhores fertilizantes do 

País.

A finalidade deste material é 

responder a algumas das pergun-

tas mais frequentes que coopera-

dos, produtores e técnicos fazem a 

respeito da Nutriagro, que mantém 

campos experimentais e permanen-

tes na área do Show Rural. “Eles ser-

vem para a comprovação da eficiên-

cia dos produtos do nosso portfólio”, 

informa o gerente da indústria Cás-

sio Bassi.

As questões apresentadas a se-

guir foram respondidas a quatro 

mãos por Cássio e pelo engenheiro 

agrônomo e coordenador técnico da 

Nutriagro Saulo Rocha. Acompanhe:

O QUE É A NUTRIAGRO?

É uma indústria da Coopavel 

responsável pela produção da linha 

de nutrição vegetal e tecnologia de 

aplicação (são produtos na linha que 

melhoram a performance da aplica-

ção foliar). 

O QUE ESSA INDÚSTRIA 
FAZ?

É uma indústria que fornece so-

luções em nutrição e manejo fisioló-

gica de plantas, atendendo todas as 

fases de diversas culturas.

E QUANTO AO PORTFÓLIO 
DE PRODUTOS, O QUE A 
NUTRIAGRO OFERECE?

A Nutriagro conta com um por-

tfólio completo, estratégico para 

auxiliar o produtor a enfrentar os 

desafios da indústria a céu aberto. 

O portfólio é composto por itens de 

nutrição isolada, blends de macro 

e de micronutrientes, estimulantes 

bio-hormonais com alta mobilidade 

dentro da planta. 

ONDE A INDÚSTRIA ESTÁ 
INSTALADA?

 

Ela está instalada às margens da 

BR-277, no Km 582, em Cascavel, no 

Oeste do Paraná. 

EMBORA JOVEM, 
A NUTRIAGRO 
TRAZ TRADIÇÃO E 
CONFIABILIDADE NO SEU 
DNA. EXPLIQUE?

A Nutriagro é uma das mais jo-

vens indústrias da Coopavel, coo-

perativa que em dezembro de 2020 

comemorou os seus 50 anos de fun-

dação. A Coopavel investe há mais 

de 40 anos em tecnologias de ponta 

para produzir e oferecer ao produtor 

a melhor solução em fertilizantes.

NUTRIÇÃO VEGETAL

O QUE É O FERTILIZANTE 
FOLIAR?

É a suplementação via folha de nu-

trientes para diversas culturas, entre elas 

milho, soja, trigo e feijão. A suplementa-

ção via folha é uma técnica agrícola para 

suplementar, em diferentes fases da cul-

tura, carências nutricionais da planta. 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS 
PRÁTICOS DESSA TÉCNICA?

São vários, do incremento de produti-

vidade até a proteção de cultivos. 

Para corrigir a falta de alguns nutrien-

tes fundamentais, o portfólio da Nutria-

gro conta com formulações de alta per-

formance, absorção e translocação nas 

plantas.

E QUANTO À TECNOLOGIA 
EMPREGADA PELA 
NUTRIAGRO?

A Coopavel buscou o que há de melhor 

em tecnologia de nutrição de plantas no 

mundo para atender seus cooperados e 

parceiros nacionais e internacionais. 

E QUANTO AO MANUSEIO?

Os produtos desenvolvidos pela Nu-

triagro são de fácil manuseio e alta com-

patibilidade com a maioria dos defensi-

vos agrícolas utilizados no campo.

ONDE É POSSÍVEL 
ENCONTRAR PRODUTOS DO 
PORTFÓLIO DA NUTRIAGRO?

Atualmente, os produtos da Nutriagro 

estão disponíveis nas mais de 30 unidades 

da Coopavel espalhadas por municípios 

do Oeste e Sudoeste do Paraná. E também 

em revendas de diversos outros estados 

do Brasil. Outras informações podem ser 

conseguidas no site da Nutriagro www.

nutriagrofertilizantes.com.br .

Antes da aplicação Nutriplenus Completo 12 dias  após a aplicação

Uniformidade e bom desenvolvimento estão 
entre benefícios da técnica

Nutrição vegetal pode ser aplicada 
nas mais diferentes culturas
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MILHO/BRAQUIÁRIA

UM CONSÓRCIO QUE 
INTERESSA AO CAMPO

O motivo para consorciar o milho 

com a braquiária é a produção de pa-

lha no sistema plantio direto e produ-

ção de forragem para a atividade pe-

cuária no sistema de ILP. O consórcio 

só é realizado graças ao diferencial de 

tempo e espaço, no acúmulo de bio-

massa entre as espécies, mais rápido 

para o milho em relação à forrageira. 

Isso, por sua vez, favorece o milho na 

interceptação da luz, que é o fator de 

crescimento mais importante em re-

lação à água e nutrientes, informam 

os pesquisadores do IDR (Instituto de 

Desenvolvimento Rural) Heverly Mo-

raes e Ivan Bordin, coordenador esta-

dual de Pesquisas do Programa Grãos.

O consórcio de milho segunda 

safra e braquiária proporcionam a 

cobertura do solo no período de tem-

po compreendido após a colheita do 

milho e antes da semeadura da soja 

(fechamento de janela). O fato da bra-

quiária 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 condi-

ções climáticas.

Os benefícios do consórcio para o 

sistema plantio direto são vários, com 

destaque para as melhorias nos atri-

butos do solo, como o aumento dos 

índices de agregação que resultam 

em melhorias na estrutura do solo, 

devido ao sistema radicular abundan-

te; maior retenção de água no solo, 

que proporciona 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, prin-

cipalmente do potássio. Para as plan-

tas 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 germi-

nação das sementes. 

Com relação à soja, o efeito favo-

rável do consórcio está relacionado 

à disponibilidade hídrica, afirmam 

Heverly e Ivan. 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 co-

mum nos dois últimos anos no estado 

do Paraná, a exemplo de Londrina, no 

Norte paranaense, a produtividade de 

soja é superior em locais que fizeram 

o consórcio.

No Paraná foram registrados no 

ano de 2020 os menores índices plu-

viométricos 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 produto-

res rurais, que devem investir na me-

lhoria da qualidade do seu solo com 

o consórcio de milho e braquiária, 

a fim de aumentar o armazenamen-

to 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, independen-

temente 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 meno-

res (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, Pecu-

ária e Abastecimento. Para mais deta-

lhes entre em contato com a assistência 

técnica da sua região.

Cobertura do solo com resíduos de palhada de milho e plantas 
de braquiária, após colheita do milho segunda safra

Precipitação acumulada de 
Londrina, no Norte do Paraná
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IHARA APRESENTA PRÉ-EMERGENTE 
PARA A CULTURA DO TRIGO

SHOW RURAL, 
SÍMBOLO DE 
ORGULHO E 
CONFIANÇA

SOBRE A IHARA

Produtores rurais de municípios 

atendidos pela Coopavel nas regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná tiveram a 

oportunidade, há poucos dias, de par-

ticipar de um evento técnico organiza-

do pela Ihara em área que anualmente 

recebe o Show Rural – versões verão e 

inverno. 

O administrador técnico de vendas, 

Rafael Scapini de Oliveira, organizou 

a recepção a pequenos grupos que vie-

ram conhecer, na prática, a aplicação 

do Yamato, produto de uma nova gera-

ção de herbicidas que acaba de ser lan-

çada pela Ihara. “Essa é uma ferramen-

ta inovadora para proteger a cultura do 

trigo, uma nova molécula de um novo 

grupo químico de herbicidas”, segundo 

Rafael.

De acordo com o administrador 

técnico da Ihara, o Yamato é o único 

pré-emergente do mercado capaz de 

controlar as principais plantas dani-

nhas como azevém, aveia e nabo. “O 

mais recente dos herbicidas foi lança-

do em 1984 e agora a Ihara traz essa 

solução para o triticultor, unindo tec-

nologia, conhecimento e eficiência. É 

um produto que não dá chance para a 

matocompetição”, ressalta Rafael.

Há um enorme conjunto de fatores e 

atitudes que tornam um nome ou uma 

marca conhecidos e respeitados. A força 

e a importância conquistada está dire-

tamente associada aos propósitos, aos 

ideais traçados e representados. Exem-

plo disso é o Show Rural Coopavel, even-

to criado em 1989 com a missão de levar 

aos produtores o melhor em informa-

ções e novidades em tecnologias e ino-

vações para a propriedade rural.

De um dia de campo para um dos 

três maiores eventos técnicos para a 

agricultura do mundo, o Show Rural Co-

opavel se tornou uma marca que inspira 

confiança e admiração. Quem já esteve 

no Show Rural e levou para casa um 

souvenir faz questão de exibi-lo sempre 

que pode, independentemente de onde 

esteja. “Já vi e já recebi relatos de pesso-

as com chapéus, camisas, botas e cha-

veiros com a logo do Show Rural em vá-

rios lugares do Brasil e do mundo”, diz o 

presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Em um evento recente, Dilvo encon-

trou o prefeito de Cascavel, Leonaldo 

Paranhos, com uma das camisas com 

a logomarca do Show Rural usadas em 

uma das recentes edições presenciais. 

“Agradeci ao Paranhos e ele me disse 

que sente orgulho em vestir as cores 

de um evento que representa tão bem 

um setor econômico fundamental 

para a região Oeste do Paraná e para 

o Brasil”. Dilvo diz que o gesto de Pa-

ranhos, multiplicado por tantas pes-

soas e em lugares tão diferentes, é a 

comprovação de que o Show Rural é 

um grande evento, refletindo o amor 

e a dedicação que todos que ajudam 

organizá-lo depositam nele.

33 ANOS

A construção de um nome de respei-

to, e isso vale para pessoas, empresas e 

instituições, acontece de maneira lenta. 

A importância e o prestígio vêm com o 

trabalho, a seriedade, os resultados e 

com o quanto tudo isso impacta a vida 

das pessoas e da comunidade direta-

mente alcançada. Há 33 anos o Show 

Rural Coopavel é a prova de que a manu-

tenção do foco, de levar informação de 

qualidade ao produtor rural, e a busca 

constante pela melhoria são condições 

fundamentais para o êxito de qualquer 

ideia ou projeto.

Com sede em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, a Ihara foi fundada 

em 1965 e conta em seu portfólio com mais de 60 produtos. São fungicidas, her-

bicidas, inseticidas e produtos especiais para as mais diferentes culturas. A em-

presa afirma que auxilia o produtor rural a otimizar a produtividade com a maior 

qualidade possível e de forma sustentável.

NOVIDADE

Atividade prática da 
Ihara obedeceu todos os 
protocolos de segurança

MARCA FORTE

O prefeito Paranhos, com a logo do Show Rural, 
e Dilvo Grolli, exibindo as cores do FC Cascavel
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CULTURAS DE INVERNO

PARCERIA BUSCA MEIOS PARA
REDUZIR A DEPENDÊNCIA 
DO MILHO EM RAÇÕES

Mostrar os benefícios de culturas de 

inverno como alternativa à produção 

de rações para planteis de aves, suínos e 

bovinos e reduzir a dependência do mi-

lho como alimentação animal. Essa é a 

proposta de um projeto em construção 

no Paraná e que tem como parceiros o 

Sindiavipar (Sindicato das Indústrias de 

Produtos Avícolas do Paraná), a Secre-

taria de Estado da Agricultura e o IDR 

(Instituto de Desenvolvimento Rural do 

Paraná – Iapar/Emater). Os resultados 

desse projeto vão ser mostrados em ca-

pítulos da edição de inverno do Show 

Rural Coopavel que já começam a ser 

disponibilizados nos canais youtube.

com/showruralagro e www.showrural.

com.br .

O pesquisador Elir de Oliveira, do 

IDR, que dá apoio técnico ao projeto, in-

forma que a opção começa a ser colocada 

em prática em razão das oscilações que a 

cultura do milho safrinha apresenta, ge-

rando dificuldades e incertezas à cadeia 

da proteína animal. Há problemas de 

frustração, principalmente da safrinha 

devido ao clima, com sérios prejuízos às 

regiões Sul e Centro-Oeste, que também 

sofrem com a escalada da cigarrinha, 

praga de difícil controle e que, em fun-

ção das aplicações que exige, elevam os 

custos de produção. Há ainda, como tem 

ocorrido de forma cíclica, problemas 

com chuva e geada, que reduzem a quali-

dade do grão de milho de segunda safra e 

geram perdas ao campo.

Mesmo com a indiscutível importân-

cia da safrinha do milho, segundo Elir, 

ela é uma atividade de risco. O projeto 

em desenvolvimento propõe a utiliza-

ção de áreas de pousio (que ficam nuas 

durante o inverno) para receber culturas 

alternativas e que podem apresentar ex-

celentes resultados ao agricultor e redu-

zir a dependência do milho na produção 

de rações para os planteis que fazem do 

Paraná referência nacional e mundial na 

produção de proteínas.

Durante o inverno, o Estado tem cer-

ca de 2,7 milhões de hectares que perma-

necem em pousio ou com simples planta 

de cobertura. Essas áreas ocorrem onde 

o milho segunda safra não é indicado em 

função do clima ou mesmo por decisão 

do produtor. Mas têm, por outro lado, 

potencial para receber e produzir outros 

grãos, recomendados tanto para alimen-

tação humana como animal. Neste mo-

mento, o projeto do Sindiavipar, Seab e 

IDR prioriza a produção de grãos para 

rações animais. “E essa parceria se justi-

fica ainda mais em um período como o 

de agora, com a crise de saúde e econô-

mica provocada pela pandemia, alto va-

lor do milho no mercado, além do déficit 

hídrico que compromete a produção. O 

agronegócio é um dos pilares econômi-

cos e de geração de empregos, por isso 

deve, de todas as formas, ser incentivado 

com parcerias entre o setor público e o 

setor produtivo”, conforme Elir.

 

CULTURAS

Pelos estudos já realizados, parte 

dessas áreas pode receber culturas como 

triticale, aveia granífera, trigo ou mesmo 

sorgo. “Além do uso para alimentação 

humana elas servem para a produção de 

rações de aves, suínos e bovinos, e ainda 

beneficiam o solo ao promover a rotação 

de culturas. Além disso, o sorgo como se-

gunda safra é mais resistente que o mi-

lho ao estresse hídrico e não é suscetível 

ao ataque de cigarrinhas”.

O IDR desenvolveu quatro cultivares 

de triticale. As mais recentes lançadas 

pelo instituto como a IPR Aymoré e IPR 

Caiapó permitem aos produtores com-

provar produtividades de 5 a 6 tonela-

das de grãos por hectare. De acordo com 

Elir, o triticale é um produto transgêni-

co resultado do cruzamento artificial 

entre trigo e o centeio e reúne o melhor 

das virtudes dessas duas culturas, sendo 

mais resistente ao déficit hídrico, mais 

resistente às doenças foliares e apresen-

ta ainda um custo de produção inferior 

ao trigo em até 50%.

Em função de suas características, 

vários estudos apontam que o tritica-

le pode ser utilizado de 75% a 100% nas 

rações de suínos e aves. O triticale tam-

bém é indicado para bovinos, devendo 

haver cautela no balanceamento para 

evitar risco de acidose ruminal nos ani-

mais. Também é importante contar com 

a orientação de nutricionista.

Já a aveia granífera, além de trazer 

benefícios ao solo e melhorar a produti-

vidade da soja, pode render até sete tone-

ladas de grãos por hectare, viabilizando 

Instalação da unidade com a 
semeadura e preparo de área

O triticale está entre as principais 
opções de culturas de inverno
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o produtor ao gerar renda na sua comer-

cialização. Ela contém de 16% até 21% de 

proteína bruta e 25% do grão é composto 

por casca, apresentando bom teor de fi-

bra e é indicada para substituir total ou 

parcialmente o milho na alimentação de 

bovinos e suínos. Para aves é indicado o 

descasque dos grãos. Na suinocultura, a 

aveia também conta com propriedades 

que, por exemplo, promovem a redução 

de cólicas e diarreias em leitões na fase 

pós-desmame e melhora o comporta-

mento do sistema digestivo em matrizes 

nos períodos pré e pós-parto. 

Por outro lado, embora possua teor 

de energia pouco inferior ao do milho, a 

aveia conta com perfil de aminoácidos 

superior. O pesquisador Elir de Oliveira 

informa que o IDR tem três cultivares 

de aveia granífera denominadas de IPR 

Afrodite, IPR Artemis e a recém-lançada 

IPR Andrômeda.

 

SORGO

O sorgo é uma cultura de verão mais 

rústica que o milho, porém com valor 

alimentar semelhante, podendo o subs-

tituir em até 100% na ração animal. O 

potencial de produtividade chega a seis 

toneladas por hectare. Segundo o pes-

quisador do IDR, o sorgo, além de ser 

resistente às cigarrinhas que afetam o 

milho, é mais tolerante à estiagem, adap-

tando-se muito bem nas regiões Oeste, 

Norte e Noroeste do Estado onde os ris-

cos de déficit hídrico estão mais presen-

tes.

Elir afirma que o sorgo na segunda 

safra é uma excelente opção para com-

por sistemas de rotação de culturas aju-

dando a reduzir doenças no solo, presen-

ça de plantas daninhas além de deixar 

excelente palhada após sua colheita. O 

projeto em construção, além de reduzir 

a pressão sobre o consumo de milho, ce-

real mundialmente valorizado, abre pos-

sibilidades de plantio em áreas de pou-

sio de inverno com ganhos ao produtor, 

à cadeia de carnes e leite e à sociedade 

evitando a elevação dos preços ao con-

sumidor, afirma Elir de Oliveira.

No entanto, conforme o agrônomo, 

o projeto propõe utilizar apenas de 10% 

a 15% ao ano da área de pousio. “Não há 

necessidade de competir em área com o 

trigo, que é cultura importante e neces-

sária à alimentação humana - o Brasil 

importa cerca do 50% do que consome. E 

em áreas nas quais se cultiva milho sa-

frinha há muitos anos, tanto o triticale 

como a aveia granífera podem fazer par-

te de um sistema de rotação de culturas 

com soja e milho segunda safra”.

CULTURAS DE INVERNO

As culturas que melhor se adaptam aos meses frios 
são o foco da edição de inverno do Show Rural Coopavel
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ARTIGO

OS MERCADOS AGRÍCOLAS 
E A INOVAÇÃO NO CAMPO

O mundo tem passado por profundas 

transformações e a chamada globaliza-

ção nada mais é do que o efeito dessas 

mudanças que se pronuncia em vários 

segmentos da sociedade e de países. Es-

sas mudanças são promovidas, funda-

mentalmente, pela evolução da ciência, da 

tecnologia, da inovação e especialmente 

do conhecimento daqueles povos que, de 

forma inteligente, sabem planejar estrate-

gicamente o uso dos seus recursos natu-

rais ou outros viáveis, transformando-os 

em riquezas palpáveis em benefício da 

sociedade. 

Países subdesenvolvidos ou em de-

senvolvimento que foram capazes de re-

conhecer no instrumento educação um 

formador de bases de competência vêm 

possibilitando, de forma proeminente, 

consistente evolução na formação de ri-

quezas. Resultados desses processos apa-

recem nos índices de desenvolvimento 

de forma evidente, mais evoluídos até 

mesmo do que em outras sociedades já 

desenvolvidas.

Muitas dessas nações são populosas e 

a evolução na renda familiar provoca altas 

demandas de alimentos especialmente no 

que tange às chamadas proteínas nobres. 

Com o aumento de renda, a demanda por 

alimentos mais sofisticados é o fenômeno 

que mais rápido se apresenta. Haja vista 

o caso da China, da Índia e de alguns países 

africanos e da própria América do Sul.

As oportunidades decorrentes da mu-

dança de hábito alimentar são evidentes e 

operam sob a pressão de outro fator, 

além da renda: a natural tendência de 

alterações mais profundas num siste-

ma de vida daquelas populações. Como 

ocorreu no Japão, no século passa-

do, onde a evolução da economia 

provocou profundas modificações, 

transformações, e a ocidentaliza-

ção foi o principal atestado dessa 

dinâmica.

No século atual, estamos veri-

ficando a mesma tendência de ociden-

talização no modo de vida na Ásia, na 

África e em outras áreas. São novos 

conceitos no estilo de vida que geram 

demandas não só no hábito alimentar, 

mas também na educação, no trans-

porte, no vestuário, nos hábitos de saú-

de e na visão renovada do uso e manejo 

dos recursos econômicos. 

A consequência dessas mu-

danças provoca de imediato a ne-

cessidade de novas fontes de abas-

tecimento e novos produtos que 

passam a ser demandados mais 

intensamente. O consumidor final 

tende a ser mais exigente não só 

no preço, mas também na qualida-

de final dos produtos que passa a 

usar. Essa atitude vai naturalmen-

te provocar a necessidade de mu-

dança também nos sistemas pro-

dutivos que queiram garantir para 

si os novos mercados. A qualidade, 

a classificação, a padronização e 

até mesmo a rastreabilidade serão 

uma exigência sine qua non para 

os países fornecedores.

Com isso, verifica-se a tendência 

de redução nos mercados de commo-

dities e a procura por produtos ela-

borados com certificação de origem 

e possibilidade de rastreabilidade. O 

mercado de produtos de alta quali-

dade é muito mais sofisticado e exige 

naturalmente um esforço de marke-

ting muito maior. Daí a necessidade 

de evolução nos instrumentos de su-

porte desse mercado. O planejamento 

estratégico na infraestrutura logística 

que possibilite melhores condições dos 

serviços de pós-colheita como: classifi-

cação e padronização, limpeza, arma-

zenamento, transporte — ferroviário, 

rodoviário ou fluvial — e facilidades 

portuárias, que permitam levar no 

tempo mais rápido e em melhores con-

dições os produtos elaborados desde a 

produção até o consumidor final. 

A projeção do crescimento da po-

pulação até a década 1950 deste século 

está a nos indicar que deveremos che-

gar nestes quase trinta anos a uma po-

pulação muito próxima de dez bilhões 

de habitantes. Há de se lembrar que a 

população mundial nesses quatro mil 

anos concentrou  suas demandas es-

pecialmente nos países temperados 

do globo. Essa é a razão pela qual Mal-

thus e seus seguidores estatisticamen-

te comprovavam a falta de alimentos 

ainda no século passado.

É lógico que avaliavam a possibi-

lidade do crescimento da oferta de ali-

mentos exclusivamente dessas regiões 

temperadas que se esgotavam paula-

tinamente a cada década sem muitas 

perspectivas de descobertas de novas 

áreas, razão pela qual a planície cen-

tral da América do Norte, toda ela situ-

ada na região temperada foi o último 

reduto sobre o qual os estatistas mal-

thusianos calculavam as perspectivas 

do abastecimento mundial. 

Na década de 1960, um desequi-

líbrio climático provocou grandes 

perdas no hemisfério norte a ponto 

de levar pela primeira vez o governo 

americano a decretar o embargo não 

político na venda de seus alimentos 

mesmo a tradicionais compradores. 

Foi o estopim da crise. Se o governo 

americano, que sempre se colocou 

como líder no abastecimento mundial, 

estava tendo de realizar embargos até 

mesmo fora do campo político, aí esta-

va a indicação de que os seguidores de 

Malthus tinham razão. 

Nós mesmos, no Brasil, sofremos 

o impacto desse desastre na seguran-

ça alimentar. Éramos importadores 

de cerca de 1/3 do que consumíamos. 

Aquele quadro provocou pratica-

mente a duplicação dos preços dos 

produtos agrícolas e o desarranjo 

em países demandadores como o 

Brasil foi avassalador. Chegamos a 

consumir de 42% a 48% de toda a ren-

da familiar só no item alimentação. 

Quem tem esse perfil de gasto em sua 

renda é evidente que não dispõe de re-

cursos para vestuário, educação, mo-

radia, transporte, lazer ou qualquer 

outra atividade que demonstrasse me-

lhores condições de vida. 

Foi assim que esse desafio ficou 

claro no caminho de governos e líde-

res brasileiros. Ou seríamos capazes 

de criar sistemas de utilização e uso 

racional de nossos biomas tropicais 

Ex-ministro da Agricultura, presidente executivo da 
Abramilho – Associação Brasileira dos Produtos de Milho
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ou estaríamos fora do mapa, varridos 

pela incompetência e incapacidade de 

uso dos recursos naturais que possuí-

mos em nossos biomas tropicais. 

O Brasil se tornava um novo e po-

tente consumidor mundial e logica-

mente passou a se preocupar com os 

problemas de segurança alimentar. 

Os custos da manutenção de uma in-

dústria obsoleta e as consequências 

da crise mundial de petróleo consu-

miam todo o nosso saldo na balança 

comercial, vindo principalmente do 

café. Pensar em criar um novo modelo 

industrial ou descobrir petróleo com a 

tecnologia então existente era um so-

nho irrealizável. 

A única alternativa que tínhamos 

seria a busca de ciência, tecnologia e 

inovação que possibilitassem o pri-

meiro uso dos biomas tropicais na pro-

dução de alimentos para uma popu-

lação consumidora e crescente. Fato 

até então não conhecido. A par desse 

esforço que ao todo foi vitorioso, teve o 

país de procurar melhorar a sua infra-

estrutura de mercado. Centros forma-

dores únicos de preços nas grandes ca-

pitais e o desenvolvimento de centrais 

de abastecimento que atendessem não 

só a alimentos tradicionais. A forma-

ção de estoques reguladores, inclusive 

em produtos perecíveis, ajudou a redu-

zir o preço final dos alimentos. 

As políticas geradoras de conheci-

mento e de inovações foram articula-

das em programas bem concebidos e 

levados ao produtor final por um siste-

ma integrado de assistência técnica e 

extensão rural que obteve o maior êxi-

to nos efeitos da geração de novas tec-

nologias destinadas aos produtores. 

Esses esforços, apoiados pelos instru-

mentos de política agrícola — o crédito, 

o preço mínimo, os recursos do custeio 

e da comercialização e os investimen-

tos bem programados — garanti-

ram ao País a profunda mudança 

tão esperada. 

De importadores de alimentos, 

em menos de uma década, já éramos 

olhados como grandes abastecedores 

do planeta. E, o que é melhor, o desen-

volvimento de sistemas de manejo 

dos nossos recursos naturais não só 

possibilitou a recuperação de áreas 

reconhecidamente degradadas nas 

mais produtivas e competitivas que o 

mundo conhece. O consumidor brasi-

leiro, acostumado a adquirir produtos 

caros, em menos de 20 anos trocou  

sua posição e passou a consumir ali-

mentos mais baratos, reduzindo  gas-

tos neste item de 42% a 48% para um 

mínimo de 14% a 18%. 

O mundo terá a tendência de ur-

banização sem precedentes e com isso 

muitos povos não poderão contar com 

seus efetivos recursos naturais para o 

alto abastecimento em alimentação. 

Vão ser dependentes de outras áreas, 

como o Brasil, com vastos recursos 

naturais — não que sejam infindáveis. 

Pela evolução tecnológica que estamos 

realizando, sabemos que somos os de-

tentores das maiores e mais confiáveis 

plataformas de recursos naturais, que 

bem manejadas poderão dar a garan-

tia da segurança alimentar e até mes-

mo nutricional mesmo após o equilí-

brio esperado da população mundial 

em 2050. 

Todas essas premissas se ancoram 

no resultado e capacidade de, por meio 

da ciência e da tecnologia, continu-

armos a criar inovações capazes 

de atender de um lado a gigantesca 

demanda alimentar no mundo e de 

outro o uso de recursos naturais 

destinados à geração de energia 

renovável também em forte e cres-

cente demanda. 

As evoluções que estamos con-

quistando no desenvolvimento ge-

nético e na agricultura de precisão  

fatalmente levarão à chamada  agri-

cultura da informática e da automa-

ção. Ela será sem dúvida, muito mais 

eficiente e competitiva. Aliando-se 

ainda os conceitos da tropicalida-

de, em que os sistemas integrados 

de manejo, de plantio e de combate 

biológico de pragas e doenças, bem 

como diferentes produções em uma 

mesma área, no mesmo ano, vão sig-

nificar, juntamente com a recupe-

ração biológica da fertilidade dos 

solos, evoluções imbatíveis. 

É verdade que temos muito ain-

da o que fazer, mas, para isso, de-

verá haver precedência das estra-

tégias de definição do que é mais 

importante. Para um país como 

o Brasil, que chegou onde está, o 

retrocesso seria fatal. Nossas ins-

tituições científicas são capazes 

e estão preparadas para cumprir 

fielmente a sua missão. Fomos 

bem-sucedidos no passado. Mais 

uma vez o seremos. Basta testar.

ARTIGO CAMPO

O AGRO E A SUA IMPORTÂNCIA 
NO PIB BRASILEIRO

O agronegócio é um dos setores 

que mais movimentam a economia no 

País: pelo aumento da produtividade 

ao longo do tempo, pelo nível de investi-

mentos realizados ou, até mesmo, pela 

quantidade de empregos que o setor 

gera, o que mostra o quão importante é 

a sua contribuição para o crescimento 

do cenário econômico nacional.

Segundo a Confederação Nacio-

nal de Agricultura, em 2019, a soma de 

bens e serviços gerados no agronegó-

cio correspondeu a R$ 1,55 trilhão – ou 

21,4% do PIB (Produto Interno Bruto) 

brasileiro. Entre os segmentos que 

mais contribuíram para tal desempe-

nho, a maior parcela é do ramo agríco-

la, que corresponde a 68% desse valor 

(R$ 1,06 trilhão). Já a pecuária corres-

ponde a 32% (R$ 494,8 bilhões).

Em 2020, o PIB brasileiro despen-

cou 4,1% no acumulado dos quatro 

trimestres do ano. Segundo a série 

histórica do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), iniciada em 

1996, trata-se da maior queda no cres-

cimento desde os anos 1990. Quando 

se analisa o PIB por setor de atividades, 

vê-se que a indústria amargou queda 

de 3,5% e o setor de serviços teve um 

recuo ainda maior, de 4,5%. O setor de 

serviços acabou sendo o mais afetado 

em decorrência do fechamento de al-

gumas atividades como medida para 

conter a propagação da Covid-19 e 

seu consequente colapso no siste-

ma de saúde.

Na contramão da indústria e do se-

tor de serviços, o PIB do setor agrope-

cuário cresceu 2% em relação a 2019. 

Esse resultado se deve ao aumento 

da produtividade das culturas de 

soja e de café, que em 2020 tiveram 

um incremento de 7,1% e 24,4% na 

produção, respectivamente.

No caso da soja, alguns fatores 

foram responsáveis pelo bom desem-

penho, que obteve uma safra recorde 

em 2019/2020, como clima favorável, 

aumento da demanda no comércio in-

ternacional – principalmente por par-

te da China –, queda na produtividade 

da soja americana e, principalmente, 

a disparada do dólar, que favoreceu as 

exportações dessa commodity e esti-

mulou os produtores a incorporarem 

novas áreas para a cultura do produto, 

na busca por replicar o excelente resul-

tado de 2019/2020.

De acordo com a Carta de Con-

juntura n° 49 de 2020 do Instituto 

de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(Ipea), o crescimento da safra recorde 

2019/2020 conferiu ao Brasil o primei-

ro lugar no ranking de maior produtor 

mundial, com 126 milhões de tonela-

das produzidas do grão. O lugar até en-

tão era ocupado pelos Estados Unidos, 

que passou para a segunda posição. 

A China, por sua vez, segue sendo a 

maior compradora do produto.

Do ponto de vista da demanda, 

o desempenho do setor primário da 

economia frente aos demais se deve, 

principalmente, à necessidade de ofer-

tar suprimentos para os mercados 

externo e interno, vez que são itens de 

primeira necessidade, considerados 

essenciais no contexto da pandemia. 

Nesse caso, ao contrário de alguns seto-

res de serviços, que tiveram redução de 

atividades, o consumo de alimentos 

continua ocorrendo, independente-

mente da situação socioeconômica. 

As pessoas tendem a economizar e 

buscar substitutos para alguns itens, 

mas parar de consumir, jamais!

O Brasil é hoje o maior exporta-

dor de açúcar, café, suco de laranja, 

soja em grãos e carnes bovina e de 

frango. Isso mostra que o país tem 

sido um dos principais responsá-

veis no fornecimento de suprimen-

tos tanto para o mercado externo 

quanto para o interno. Para além 

do seu impacto no PIB, a participa-

ção do setor tem sido crucial para 

o enfrentamento da pandemia do 

novo coronavírus.

Economista, mestre em Desenvolvimento Regional 
e Agronegócio e professora do curso de Gestão 
Integrada de Agronegócios da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) – Campus Toledo

Edinéia Souza 
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O PERIGO DA ENERGIA 
ELÉTRICA EM ÁREAS RURAIS

A energia elétrica é indispensá-

vel nos dias atuais. A maioria das 

ferramentas e equipamentos urba-

nos ou rurais é movida por esse tipo 

de energia. Contudo, desde a gera-

ção desta, passando pelas linhas de 

transmissão e chegando ao consu-

midor, existem vários riscos de aci-

dentes que podem facilmente levar a 

vítima a óbito.

Segundo a Copel, somente no ano 

de 2019 foram registrados 48 aci-

dentes com energia elétrica, desses 

16 foram em áreas rurais (existem 

ainda os casos de acidentes em que 

a Copel não é notificada). Desse total 

de acidentes, 21 foram considerados 

graves e outros 12 tiveram vítimas 

fatais.

Grande parte dos acidentes ocor-

re em contatos não intencionais com 

a rede elétrica energizada. Esses 

contatos são considerados indiretos 

pois normalmente são escadas, fer-

ramentas, partes de máquinas e im-

plementos agrícolas e outros objetos 

que funcionam como ponte levando 

energia elétrica da rede de transmis-

são até a vítima.

Para evitar acidentes dessa na-

tureza, a Copel disponibiliza em seu 

site oficial várias recomendações de 

segurança. As principais são as cita-

das abaixo:

• Planejar cuidadosamente os traba-

lhos, observando atentamente se as 

dimensões da máquina ou equipa-

mento (altura e largura) atendem a 

uma distância segura da rede elétri-

ca;

• Ao manusear as máquinas agrí-

colas, desviar dos cabos de aço que 

prendem os postes ao chão;

• Ao manobrar veículos e equipa-

mentos e realizar carga e descarga 

de caminhões, manter a distância 

mínima de cinco metros de qualquer 

tipo de estrutura elétrica;

• Caso o veículo venha a encostar 

na rede elétrica, o motorista jamais 

deve tentar sair do maquinário. É 

preciso chamar imediatamente a Co-

SEGURANÇA/MEDICINA DO TRABALHO 

pel, que vai interromper o forneci-

mento de energia antes de resgatar 

o condutor;

• Nunca estacionar máquinas agríco-

las debaixo da rede elétrica;

• Ter cuidado para não tocar na rede 

elétrica quando subir em uma árvo-

re para colher frutas ou para realizar 

podas;

• Ter cuidado com os equipamentos 

de irrigação. Nunca deixar o jato de 

água dos irrigadores atingir os fios 

elétricos;

• Jamais se aproximar ou tocar em 

cabos elétricos caídos no chão. Se 

encontrar um fio elétrico caído é im-

portante sinalizar a área para que 

ninguém se aproxime e avisar ime-

diatamente a Copel;

• Não fazer queimadas perto das li-

nhas de transmissão ou de distri-

buição de energia elétrica. Além de 

colocar em risco a sua vida e a de 

outras pessoas, essa prática pode da-

nificar as estruturas do sistema elé-

trico, causando a queda dos postes e 

torres, provocando curtos-circuitos, 

o rompimento de cabos e interrom-

pendo o fornecimento de energia;

• Por fim, importante lembrar que 

não é necessário encostar em um 

cabo para ocorrer uma descarga elé-

trica. A simples aproximação de al-

gum material condutor pode gerar 

um arco elétrico com consequências 

graves para quem estiver manuse-

ando o material, assim como para 

quem estiver próximo.

A energia elétrica sempre estará 

presente em nossas vidas, seja em 

casa, no trabalho, no comércio entre 

outros. É imprescindível nas nossas 

vidas entender as regras básicas de 

segurança com essa energia pois, até 

mesmo para os profissionais da área, 

existe um alto risco de acidente gra-

ve. Repense a maneira como as di-

versas tarefas são executadas no seu 

local de trabalho. É possível que em 

algum momento esteja descumprin-

do alguma regra de segurança e pon-

do a sua vida em risco.

É importante adotar cuidados para trafegar 
com máquinas e tratores na área rural

Para evitar acidentes, Copel 
recomenda inúmeros cuidados

PAULO LUCIANO 
BORDIGUINI BORDIN

Engenheiro de 
Segurança do Trabalho
SESMT (Serviço 
Especializado em 
Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho)

Coopavel Cooperativa 
Agroindustrial
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RECONHECIMENTO

CASCAVEL FAZ ATO EM GRATIDÃO 
AO TRABALHO DE GARIS

Wagner de Oliveira, 24 anos, acordou 

cedinho no domingo, 16 de maio. Ele esta-

va ansioso e mal conseguiu dormir. Acom-

panhado da esposa e da filha, Wagner foi 

até o Calçadão da avenida Brasil para par-

ticipar de um ato inédito. Quatrocentos 

garis foram homenageados em uma ação 

organizada por empresas, entidades e ór-

gãos públicos, tudo sob um esquema sani-

tário rigoroso. 

Wagner não teve as chances que gos-

taria de estudar e conseguir diploma de 

um curso valorizado. Há dois anos ele 

atua como gari e se diz orgulhoso em aju-

dar a manter a cidade limpa e organizada. 

“Estou muito feliz, porque esse evento é o 

reconhecimento ao que fazemos e ao que 

representamos”. Em uma ação cuidadosa-

mente arquitetada, empresas e institui-

ções se aliaram para doar, a cada gari, ces-

ta com alimentos, mochila e uma camisa 

do FC Cascavel. 

“Trabalho há 14 anos como varredor 

de rua e essa é a primeira vez que parti-

cipo de um ato como esse. Sinto-me or-

gulhoso. Posso garantir que essa cesta de 

alimentos que estou recebendo vai tornar 

a mesa de minha família mais farta pelos 

próximos dias”, diz José Carlos Tosco, 53. 

“Quero agradecer a quem teve essa ideia, 

que faz com que, mesmo que por um ins-

tante, a gente se sinta especial”.

A Coopavel é uma das empresas que 

participaram da homenagem. A coope-

rativa doou mochila a cada um dos 400 

garis reconhecidos na cerimônia. “Esse é 

um gesto que valoriza o que as pes-

soas têm de melhor, que é o compar-

tilhamento do seu trabalho e do seu 

talento à coletividade. A Coopavel 

tem o aspecto social como um dos 

traços mais fortes de sua trajetória 

e em um momento de tantas dificul-

dades como o de agora toda ajuda, 

reconhecimento e atitude de grati-

dão são muito bem-vindos”, afirmou 

o presidente Dilvo Grolli.

“Essa foi a forma que encontra-

mos de dizer obrigado, de agradecer 

a uma categoria profissional que, 

mesmo diante dos desafios, não pa-

rou de trabalhar um único dia nos 

últimos 16 meses, cumprindo com 

a sua missão mesmo com os riscos 

impostos pela pandemia”, disse o 

presidente do FC Cascavel, o empre-

sário Valdinei Antonio da Silva. O 

presidente da Associação Comercial 

e Industrial de Cascavel, Genesio Pe-

goraro, manifestou, por sua vez, que a 

Acic, que representa os empresários e 

as grandes bandeiras da comunidade, 

também se sentia honrada em poder 

ajudar e participar.

EXEMPLO

O prefeito de Cascavel, Leonaldo 

Paranhos, foi uma das autoridades 

que estiveram no Calçadão para reco-

nhecer o trabalho dos profissionais da 

limpeza pública. “Estamos enfrentan-

do um período de dificuldades, que 

exige o empenho e a colaboração de to-

dos. Vejo aqui pessoas dedicadas e que 

cumprem o seu trabalho com amor e 

zelo. Meu muito obrigado a todos”. A 

cerimônia foi transmitida ao vivo pela 

Norte FM e, vestido com o uniforme 

de gari, o radialista Lourival Giansanti 

afirmou estar orgulhoso com a atitude 

de unidade, de respeito e de afeto que 

a comunidade demonstrou com uma 

categoria profissional de tanto valor. 

“Saber agradecer e reconhecer a vir-

tude do outro é uma grande dádiva”, 

ressaltou Lourival.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
entrega mochila a Wagner de Oliveira

José Carlos tem 53 anos e há 
14 trabalha como varredor de rua

Prefeito Paranhos, Gerson Lorenzi, 
Valdinei Silva, Dilvo Grolli e Leandro Khül

As atividades foram realizadas no 
Calçadão da Padre Champagnat
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DIA HISTÓRICO

NOVO STATUS ABRE PORTAS DO 
MUNDO ÀS CARNES DO PARANÁ

Poucas vezes na história da agropecuária 

brasileira um anúncio gerou tanta expectativa 

como no último dia 27 de maio. Depois de déca-

das de trabalho e planejamento, a OIE (Organi-

zação Mundial de Saúde Animal) reconheceu 

o Paraná e outras regiões do Brasil como áreas 

livres de febre aftosa sem vacinação – o anún-

cio incluiu Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, 

14 municípios do Amazonas e cinco do Mato 

Grosso (Santa Catarina era o único estado que 

contava com o reconhecimento). 

“É um marco histórico para a agropecuária 

brasileira. O Brasil possui agora 44 milhões de 

cabeças de gado em áreas livres de febre afto-

sa sem vacinação, o que corresponde a 20% do 

nosso rebanho bovino”, disse logo após a con-

firmação a ministra da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, Tereza Cristina. No caso da 

suinocultura, quase 65% do rebanho nacional 

está a partir de agora em zona sem vacinação 

e 58% dos frigoríficos de abate com SIF (Serviço 

de Inspeção Federal) estão localizados em 

regiões com novo status sanitário.

Para o presidente da Coopavel, Dil-

vo Grolli, a união de forças entre o setor 

produtivo e o poder público foi um fator 

determinante e demonstra a capacidade 

de mobilização da agropecuária parana-

ense. “As ações sempre devem ser pau-

tadas com nivelamento de interesses da 

iniciativa privada e com a participação 

do Estado e do governo federal, porque 

são os órgãos públicos que fazem a fis-

calização e dão as garantias para os con-

sumidores e também para o mercado ex-

terno”, afirma ele.

Conforme Dilvo, a abertura de novos 

mercados será um incentivo a novos in-

vestimentos do setor produtivo. “As co-

operativas têm uma participação muito 

grande na produção de carne suína e de 

leite. E o novo status sanitário vai favo-

recer e fortalecer as vendas, melhorando 

a rentabilidade de toda a cadeia. Os pro-

dutores rurais serão os maiores benefi-

ciados em preço e também em oportu-

nidades de crescimento na produção de 

HÁ DÉCADAS ESTADO AGUARDAVA POR RECONHECIMENTO 
DA OIE DE ÁREA LIVRE DA FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO

carne e leite”, enfatizou o presiden-

te da Coopavel. “Esse novo status re-

presenta um passaporte para a produção 

paranaense”, destacou o secretário de Es-

tado da Agricultura, Norberto Ortigara.

UNIÃO

Uma palavra em especial represen-

ta essa grande conquista do Paraná e de 

outros estados e municípios brasileiros, 

observa o presidente do Sistema Ocepar, 

José Roberto Ricken.  “Só conseguimos 

conquistar essa chancela de qualidade 

sanitária, que abrirá oportunidades no 

mercado mundial, porque tivemos uma 

ação conjunta do setor produtivo, envol-

vendo cooperativas, produtores, entida-

des representativas, governo estadual e 

Ministério da Agricultura”.

Ricken afirma que as coopera-

tivas tiveram participação decisiva 

na estruturação do sistema de vigi-

lância sanitária do Paraná, exigência 

fundamental da OIE para a obtenção 

da certificação. “Quero agradecer às 

cooperativas que se empenharam 

nesse trabalho, contribuindo com recur-

sos para que o Estado cumprisse todos os 

requisitos necessário para a certificação 

internacional. Até mesmo cooperativas 

que não atuam no setor de proteína ani-

mal participaram do esforço coletivo e 

deram suporte financeiro ao fundo de 

apoio que viabilizou a estruturação das 

medidas exigidas”, disse Ricken.

O FUNDO

O Fundo de Apoio à Estruturação da 

Defesa Sanitária foi aprovado em 23 de 

outubro de 2017 durante reunião extraor-

dinária do Conselho Deliberativo do Fun-

depec-PR (Fundo de Desenvolvimento 

Agropecuário do Estado do Paraná). As-

sinaram o documento que o constituiu as 

entidades representativas Ocepar, Faep, 

Fetaep, Sindiavipar, Sindileite/PR e As-

sociação Paranaense de Suinocultores. 

Uma das principais metas do fundo foi 

viabilizar a execução das obras necessá-

rias para a estruturação dos postos de 

fiscalização sanitária.

As cooperativas se engajaram no es-

forço coletivo e contribuíram com o valor 

total de R$ 1.395.000,00. “Esse apoio foi 

fundamental para o Paraná avançar no 

processo de obtenção do status de estado 

livre de febre aftosa sem vacinação. Esse 

aporte representou 95,5% do valor arre-

cado, uma vez que outras indústrias não 

cooperativas também contribuíram”, ex-

plicou Robson Mafioletti, superintenden-

te da Ocepar. As cooperativas que parti-

ciparam do fundo de cooperação foram: 

Coopavel, Frimesa, C.Vale, Lar, Copacol, 

Unium - Castrolanda, Frísia, Capal, Coa-

sul, Aurora, Copagril, Coamo, Integrada, 

Bom Jesus e Cocamar.

PROSPECÇÃO

Segundo o vice-presidente do Sin-

dicato da Indústria da Carne e Deriva-

dos do Paraná e diretor executivo da 

Frimesa, Elias Zydek, o setor produtivo, 

em especial as cooperativas, já iniciou 

o processo de prospecção de mercados 

em países que agora poderão ser aces-

sados pelos produtores paranaenses. 

“Vejo com muito entusiasmo essa mo-

vimentação. Vai ativar toda a cadeia 

produtiva. Estimo que até o fim do ano 

que vem possamos alcançar a marca 

de 200 mil toneladas de carne suína 

exportada – atualmente ela é de 110 

mil toneladas.

A ministra da Agricultura Tereza 
Cristina: “Conquista histórica”

Mapa mostra regiões do Brasil 
que agora são áreas livres da 
aftosa sem vacinação

Líderes em Brasília durante anúncio da OIE
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PORTFÓLIO

CULTIVARES DE DUPLO 
PROPÓSITO DA EMBRAPA

A Embrapa participa do Show Rural Edi-

ção e Inverno apresentando informações sobre 

trigo de duplo propósito que serve tanto para a 

produção de grãos, quanto para o pastejo dos 

animais e também cinco cultivares de trigo e 

uma de triticale promissoras para os produ-

tores paranaenses, desenvolvidas na parceria 

com a Fundação Meridional. São elas: BRS Gra-

lha Azul, BRS Surubim, BRS Sabiá, BRS Sanha-

ço, BRS Atobá e BRS Jacana.

BRS GRALHA-AZUL

A cultivar BRS Gralha-Azul é um trigo da 

classe Pão/Melhorador apta para produção de 

farinha usada para a fabricação do tradicional 

pão “francês”. Além da sua alta força de glúten 

e tenacidade, BRS Gralha-Azul  apresenta esta-

bilidade para qualidade tecnológica, boa resis-

tência à germinação pré-colheita, garantindo a 

qualidade do grão, e boa resistência a doenças. 

Possui moderada resistência à ferrugem da fo-

lha, oídio, manchas foliares, vírus do mosaico 

comum no trigo e ao vírus do nanismo ama-

relo da cevada. As regiões de adaptação são: 

Santa Catarina (regiões 1 e 2), Paraná (regiões 1, 

2 e 3), São Paulo (região 2) e Mato Grosso do Sul 

(região 3). Possui ciclo médio de 124 dias e altu-

ra média de 83 cm, lembrando que as caracte-

rísticas dependem das condições climáticas.

TRIGO - BRS SABIÁ

A cultivar BRS Sabiá é um trigo da clas-

se Pão, ideal para a fabricação do tradicional 

“pão francês”. Além de precoce e produtiva, a 

cultivar tem ampla adaptação e pode ser se-

meada em qualquer época recomendada para 

a cultura. A BRS Sabiá apresenta estabilidade 

para qualidade tecnológica e para rendimen-

to de grãos, e rápido arranque inicial. Tem boa 

tolerância ao crestamento e boa resistência ao 

oídio e moderada resistência às manchas folia-

res, ao vírus do mosaico comum do trigo e ao 

vírus do nanismo amarelo da cevada. As regi-

ões de adaptação são: Santa Catarina (regiões 1 

e 2), Paraná (regiões 1, 2 e 3), São Paulo (região 

2) e Mato Grosso do Sul (região 3). Lembrando 

que as características médias dependem das 

condições edafoclimáticas.

TRIGO - BRS SANHAÇO

A cultivar BRS Sanhaço é um trigo de ciclo 

médio, com boa capacidade de perfilhamento 

em regiões mais frias, apresentando uma boa 

resistência às manchas foliares, giberela, debu-

lha e ao acamamento. Esse trigo é da classe Pão, 

considerando as médias de força de glúten e es-

tabilidade de farinha. Possui maior destaque 

nas regiões tritícolas 1 e 2 para rendimento de 

grãos, com alta estabilidade em todas as épocas 

de semeadura. O ciclo médio é de 112 dias e a al-

tura média das plantas é de 77 cm. As regiões 

de adaptação são: Santa Catarina (Regiões 1 e 

2); Paraná (Regiões 1, 2 e 3); São Paulo (Região 2) 

e Mato Grosso do Sul (Região 3). 

TRIGO - BRS ATOBÁ

O BRS Atobá é uma cultivar de trigo me-

lhorador de ciclo precoce com ampla adapta-

bilidade e estabilidade de rendimento de grãos 

nas três regiões tritícolas. Apresenta porte 

baixo e boa resistência ao acamamento, 

à germinação pré-colheita e à debulha 

natural, além de boa tolerância ao cresta-

mento. Essa cultivar tem ótima sanidade,  

moderadamente resistente à giberela, 

manchas foliares e ferrugem da folha. Por 

sua grande força de glúten, sua principal 

aplicação é no fabrico de pão industrial, 

mistura com farinhas fracas e produção 

de massas. As regiões de indicação são: 1, 

2 e 3 do Paraná, 1 e 2 de Santa Catarina, 2 

de São Paulo e Região 3 do Mato Grosso 

de Sul. 

TRIGO BRS JACANA

A cultivar BRS Jacana é um trigo da 

classe Pão, ideal para o fabrico do tra-

dicional “pão francês”, farinha branca. 

Possui ciclo precoce, grão duro e é mode-

radamente resistente ao acamamento. 

Seu rendimento de grãos e estabilidade 

de produção, aliados à qualidade tecno-

lógica, proporcionam ao agricultor e à 

indústria uma rentável opção de trigo 

pão. As regiões de indicação são: 1, 2 e 3 do 

Paraná.

TRITICALE BRS SURUBIM

A BRS Surubim é uma cultivar de 

triticale produtiva, de ciclo precoce para 

espigamento e médio para maturação. 

Além disso, apresenta grande estabili-

dade e adaptação e excelente comporta-

mento agronômico, pois incorpora carac-

terísticas como rusticidade e resistência 

ao acamamento. Apresenta resistência 

ao oídio e à ferrugem da folha, além de 

boa tolerância ao crestamento. Sua prin-

cipal aplicação é na mistura na farinha de 

trigo para fabricação de biscoitos. As regi-

ões de indicação são: 1, 2 e 3 do Paraná; 1 e 

2 de Santa Catarina e 2 de São Paulo. 

TRIGOS PARA 
FORRAGEM ANIMAL

A Embrapa Trigo apresenta o re-

sultado das pesquisas com trigo duplo 

propósito, destinados ao forrageamento 

animal. O trigo de duplo propósito é um 

cereal de inverno com ciclo vegetativo 

mais longo que permite tanto a utilização 

para a alimentação dos animais através 

de pasto, feno ou silagem, quanto para a 

colheita de grãos. Voltado especialmente 

para a agropecuária na atividade leiteira 

e de engorde de novilhas em Integração 

Lavoura-pecuária, a tecnologia permite o 

pastejo dos animais na época de escassez 

de forragens (vazio outonal), permitindo 

a posterior colheita de grãos.

Durante o Show Rural de Inverno 

2021 estará à mostra duas cultivares de 

trigo duplo propósito: BRS Pastoreio, 

um trigo desenvolvido para pastejo ou 

alimento conservado. A produtivida-

de na silagem (massa verde) chega a 

28.059 kg/ha e o rendimento de grãos 

(após dois cortes) é de 3.037 kg/ha; e 

BRS Tarumã, trigo com ciclo tardio 

(162 dias) que permite a semeadura 

antecipada, alta capacidade de per-

filhamento, resistência ao pisoteio e 

bom rebrote. Rendimento de grãos 

médio de 3 mil kg/ha, com produção 

de forragem 30% superior à produ-

ção de matéria seca da aveia preta.

Trigo para forragem animal: pastoreio

Embrapa tem amplo portfólio para cultura 
que é destaque na edição de inverno
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AVICULTURA

SEMPRE EM BUSCA DO 
MELHOR RESULTADO

Há 34 anos a família Gemelli, da 

linha Baixadão, em Guaraniaçu, de-

dica-se à avicultura. O pioneiro foi 

Espolio de Naldi Gemelli, patriarca 

que faleceu há alguns anos. A espo-

sa, Natalina, com a colaboração dos 

filhos, dá sequência à atividade e re-

corda que nessas mais de três déca-

das muita coisa mudou na execução 

das tarefas e na gestão da atividade.

“O início não foi fácil. Era tudo 

manual e isso, além de muito tra-

balho, exigia tempo e dedicação ex-

trema”. Hoje é tudo automatizado, 

segundo Natalina, que reconhece 

que manter um aviário e obter bons 

resultados nos lotes requer princi-

palmente conhecimento profundo 

sobre a atividade e sobre as necessi-

dades das aves. 

Um ponto fundamental em toda 

a operação, observa a produtora 

rural, é a assistência técnica garan-

tida pela cooperativa. “As informa-

ções são atuais e de qualidade, o 

que possibilita potencializar resul-

tados”, afirma Natalina, que obteve 

o melhor desempenho entre todos 

os integrados da Coopavel no mês 

de abril. “Aqui, estamos sempre em 

busca de resultado superior”, afir-

ma ela.

Natalina Ceccato Gemelli, 72 

anos, é natural do interior de Santa 

Catarina e mãe de três filhos. A fa-

mília foi criada em uma propriedade 

pequena, de três alqueires, e a diversi-

ficação sempre esteve presente, afir-

ma o filho Junior. Devido à sua dinâ-

mica, de injetar recursos em períodos 

menores na comparação com cultu-

ras tradicionais, a avicultura virou a 

principal fonte de receita dos Gemelli. 

“A propriedade também é destinada a 

cultivos de soja, milho, trigo e pisci-

cultura”, conforme Junior.

O confinamento de aves é feito 

em dois aviários de 12 metros de 

largura por 100 metros de compri-

mento cada, capazes de alojar 14 mil 

aves. Para manter-se competitiva, a 

família faz melhorias na estrutura 

sempre que pode. Dona Natalina diz 

que confia muito no futuro da ativi-

dade, principalmente em função das 

características da carne de frango, que 

é das mais saborosas, nutritivas e man-

tém preço diferenciado. “As pessoas se-

guirão, por muito tempo, consumindo 

essa proteína”, de acordo com ela. 

Natalina, produtora rural do interior de 
Guaraniaçu toca dois aviários de 12 x 100

Propriedade da família Gemelli vista do alto: diversificação

ESPOLIO NALDI GEMELLI

ADELMO ADAMI

IVANDIR KRUGER 

PAULO ROBERTO ORSO 

VANDERLEI JOURIS

DOMINGOS MARMENTINI 

JOVANIR DALPIAZ

JOSE APARECIDO TEIXEIRA

ILDEFONSO ALOISIO KROTH

JOVANIR DALPIAZ

PRODUTOR

MELHORES PRODUTORES DE AVICULTURA -ABRIL 2021

CIDADE EXTENSIONISTA LOTE CAC PM IDADE GPD

GUARANIAÇU

GUARANIAÇU

BOA VISTA DA APARECIDA

CASCAVEL

CASCAVEL

CASCAVEL

SANTA TEREZA DO OESTE

CAMPO BONITO

TRÊS BARRAS DO PARANA

SANTA TEREZA DO OESTE

JESSICA ROSSI

JESSICA ROSSI

DJALMA  DESCHK

JHONATAN  CARBONERA

LAURIENE  GHELLER

JHONATAN  CARBONERA

THIAGO MOREIRA 

ISABELLE MINEIRO

DJALMA  DESCHK

THIAGO MOREIRA 

70315

68526

70297

70440

70324

70382

70487

70526

70507

70354

1.501

1.512

1.522

1.526

1.527

1.527

1.535

1.536

1.536

1.538

3.527

3.409

3.477

3.782

2.913

3.354

3.605

3.646

3.430

3.575

47.00

46.00

47.00

50.00

42.00

45.00

47.00

49.00

45.00

47.00

75.0

74.1

73.9

75.6

69.3

74.5

76.7

74.4

76.2

76.0



REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 4140

COOPAVEL INTEGRA PROGRAMA OPEN
FARM DA CARGILL NUTRIÇÃO ANIMAL

PRODUTORES CONHECEM PROCESSOS 
DE INDÚSTRIAS DA COOPAVEL

SOBRE A CARGILL

A Coopavel integra seleto grupo 

de parceiros da Cargill em um projeto 

de fidelização que acaba de ser lança-

do pela empresa. É o Open Farm, uma 

estratégia de relacionamento e de fi-

delidade com os clientes que pioneira-

mente a Cargill passa a desenvolver  no 

mercado de Nutrição Animal. “É uma 

inovação para o mercado, que visa o re-

conhecimento dos laços da Cargill com 

seus parceiros”, informa o gerente re-

gional de Negócios/Suínos, Luiz Caimi.

O lançamento do Open Farm junto 

à Coopavel trouxe a Cascavel o diretor 

global de Tecnologia Mario Penz, o di-

retor de Negócios Suínos João Fausto, e 

contou com a presença também, além 

de Caimi, do coordenador Laodinei 

Mossmann. “Essa é uma novidade no 

mercado de nutrição animal e estamos 

muito felizes em ter a Coopavel, uma 

das grandes cooperativas do Paraná e 

do Brasil, como participante”, segundo 

Mario Penz.

O foco do programa é contribuir 

para otimizar negócio e resultados do 

cliente, permitindo avanços significati-

vos em tecnologia. “Selecionamos um 

pequeno grupo de clientes para par-

ticipar dessa primeira onda do Open 

Farm, empresas com as quais a Cargill 

quer melhorar ainda mais o seu rela-

cionamento, serviços e entrega de tra-

balhos desenvolvidos em parceria com 

a equipe técnica do parceiro”, destaca 

Caimi.

“A parceria da Coopavel com a Car-

gill é antiga e tem dado muitos bons 

frutos. Estamos felizes e animados de 

integrar essa novidade”, disse o presi-

dente da cooperativa, Dilvo Grolli, que 

esteve acompanhado na cerimônia de 

gerentes e diretores do frigorífico de 

suínos e da UPL, a Unidade de Produ-

ção de Leitões.

A filial de São Sebastião, no muni-

cípio de Vera Cruz do Oeste, encontrou 

uma forma simples de melhorar ainda 

mais a confiança de cooperados e agri-

cultores nos produtos e serviços ofere-

cidos pela Coopavel. Pequenos grupos 

de cooperados e produtores rurais, 

com a observação de cuidadosas nor-

mas sanitárias, têm a oportunidade de 

visitar o parque industrial da coopera-

tiva, em Cascavel.

Recepcionados por gerentes e téc-

nicos, eles têm a chance de conhecer de 

perto os processos que fazem da Coo-

pavel uma das maiores e mais respei-

tadas cooperativas agroindustriais do 

Paraná. “Os produtores visitam as in-

dústrias de fertilizantes, de sementes e 

de fertilizantes foliares. Ali, eles acom-

panham etapas dos trabalhos e podem 

tirar dúvidas sobre questões que eles 

costumam debater com profissionais 

encarregados da assistência técnica”, 

diz o gerente da filial Ronan Felipe da 

Cruz Kegler.

Os grupos são integrados por co-

operados e produtores rurais de Vera 

Cruz e de comunidades vizinhas – até 

alguns de Santa Helena, a cerca de 50 

quilômetros de distância, participam. 

“Com a formação desses pequenos 

grupos, eles podem também interagir 

e trocar informações, dinâmica que 

contribui para avanços no cotidiano 

da propriedade rural”, segundo Ronan. 

Nas indústrias, os grupos são informa-

dos sobre estrutura, processos de pro-

dução, análises e critérios sobre qua-

lidade e também quanto a despachos, 

ou seja: passam a entender melhor so-

bre o início da industrialização à entre-

ga dos produtos em suas propriedades.

A Coopavel tem um diferencial im-

portante, de acordo com o presidente 

Dilvo Grolli: ela atua em vários seg-

mentos industriais, o que faz dela uma 

das mais completas do setor no Esta-

do. “Realmente, há uma vasta gama de 

produtos e serviços que os cooperados 

e produtores rurais podem ter acesso a 

partir de fabricação própria de nossa 

cooperativa, e isso é muito bom”, afir-

ma o gerente Ronan Kegler, que desta-

ca que esse é um diferencial significati-

vo diante de um mercado tão acirrado. 

“Qualidade de produto e da assistência 

técnica, profissionalismo, dedicação, 

relacionamento, confiança e credibili-

dade são indispensáveis. E isso tudo a 

Coopavel oferece”, afirma ele.

Criada em 1865 por William Wallace Cargill, na cidade de Conover, Iowa (Estados Unidos), a Cargill se tor-

naria uma das maiores empresas do seu segmento no mundo. Ela oferece serviços e produtos alimentícios, 

nutrição animal, agrícolas, financeiros e industriais. Juntamente com produtores rurais, clientes, governos e 

comunidades, a empresa ajuda pessoas a prosperar com a aplicação de ideias, produtos e tecnologias. A Cargill 

tem 155 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em fornecer alimentos de uma forma respon-

sável, reduzindo o impacto ambiental e melhorando as comunidades onde atua.

PARCERIA

Troféu entregue à Coopavel que simboliza 
parceria com o Open Farm da Cargill

Diretores das duas empresas em encontro 
na sede da cooperativa, em Cascavel

NA FONTE

Visitas nas indústrias observam normas 
sanitárias e distanciamento social

Técnicos e gerentes recepcionam e 
falam sobre processos industriais da 
cooperativa

Informações melhoram 
confiança em produtos 
e serviços
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Com você
para fazer
o seu melhor.
ƒ 

STIHL. JUNTO DE QUEM FAZ O AGRO.

A STIHL está sempre ao seu lado,
seja qual for o seu trabalho ou atividade.
Uma parceria para você ter qualidade,
potência e tecnologia para dar o seu melhor.
Quer garantir toda essa eficiência no seu dia a 
dia do campo?
Passe na cooperativa Coopavel e garanta 
suas ferramentas STIHL com preço especial.

STIHL.COM.BR
@STIHLOFICIAL

STIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLBRASIL

STIHL BRASIL

A FÁBRICA 
DE CIDADÃOS 
CASCAVELENSES

Tudo em dia! É dessa forma que 

mais uma vez o presidente do Fute-

bol Clube Cascavel, Valdinei Silva, 

apresentou a prestação de contas 

da equipe referente à temporada de 

2020 para os acionistas da Serpen-

te Aurinegra. O evento que deveria 

ter ocorrido no fim do ano passado 

foi adiado por conta da pandemia.

“Temos um compromisso com 

a cidade de Cascavel, com a comu-

nidade, acionistas e com as pessoas 

que acreditam no projeto do Fute-

bol Clube Cascavel. Prestamos con-

ta de todo o recurso que é aplicado 

no clube e de como é investido. O 

clube hoje não possui dívidas tra-

balhistas, e tem todas as certidões 

negativas. Fazer futebol profissio-

nal no Brasil não é missão fácil, e 

nada barato. Só conseguimos com 

o apoio de mais de 110 empresários, 

80 patrocinadores. É um prazer 

estar à frente disso e representar 

nossa cidade com dignidade”, disse 

Valdinei.

PLANEJAMENTO

Além do balanço financeiro 

de 2020 que fechou com superá-

vit, o mandatário do clube tam-

bém mostrou aos acionistas o 

planejamento para 2021. Desta-

que para projetos sociais que se-

rão implantados em breve. “En-

tendemos que é muito mais que 

futebol. O Cascavel primeiro doa 

para a comunidade e com isso 

vai ser retribuído com carinho, 

atenção e torcida”.

O projeto Fábrica de Cida-

dãos Cascavelenses, que está em 

fase final de elaboração e logo 

será implementado, atenderá 

mais de 1,2 mil crianças em cinco 

escolinhas espalhadas pela cida-

de. Tudo com o objetivo de levar 

cidadania, oferecer oportunida-

des por meio do esporte, e futu-

ramente servir como forma de 

captação de jovens talentos para 

o FC Cascavel”.

BASE

Valdinei Silva falou também sobre 

o novo Centro de Treinamentos que 

será destinado exclusivamente para 

as categorias de base. “A base é funda-

mental, primeiro para reduzir custos e 

segundo para gerar oportunidades e cai-

xa para o clube. Para isso, firmamos uma 

parceria e estamos investindo em um 

novo Centro de Treinamentos exclusivo 

para as categorias de base do FC Cascavel, 

localizado na saída para Corbélia. É um 

novo passo pensando no futuro do clube".

170 MIL CAMISAS

Outra marca comemorada foi a ven-

da de camisas oficiais, que somente no 

ano de 2021 já alcançou a marca de 21 mil. 

“Em cinco anos já comercializamos mais 

de 170 mil camisas. É um número impres-

sionante para uma equipe do interior. 

Neste ano já atingimos 21 mil camisas e 

queremos ultrapassar as 60 mil vendi-

das só em 2021”.

PRESIDENTE VALDINEI SILVA 
APRESENTA DETALHAMENTO DE 
CUSTOS AOS ACIONISTAS E DESTA-
CA NOVOS PROJETOS SOCIAIS E EM 
RELAÇÃO ÀS CATEGORIAS DE BASE

O empresário Valdinei Silva, 
presidente do FC Cascavel

O trabalho de base vai 
ganhar ainda mais força

Prestação de contas e 
anúncio de novos projetos

FC CASCAVEL
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