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O corredor ferroviário de exportações e a Nova 
Ferroeste vão transformar o Paraná no hub logístico 
da América do Sul. É isso o que autoridades e líderes 
do agronegócio projetam para o Estado quando 
1.285 quilômetros de trilhos levarem ao Porto de 
Paranaguá às produções do Oeste, Mato Grosso do Sul 
e Paraguai. O projeto vai consumir R$ 25 bilhões 
e precisará de nove anos para ficar pronto

REVISTA COOPAVEL ENTREVISTA
OS SECRETÁRIOS MARCEL
MICHELETTO E VALDEMAR JORGE

PARANÁ VAI VIRAR O
HUB DA AMÉRICA DO SUL

VERSÃO DIGITAL DO
SHOW RURAL TRAZ
NOVIDADES O ANO TODO

PRODUTIVIDADE FÊMEA/OVOS
RENDE PRÊMIO ESTADUAL DA
COBB PARA A COOPAVEL
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Junto de 
quem
faz O 
trabalho 
no campo. 
ƒ 

STIHL. Junto de quem faz o agro.

Estar ao lado de quem faz seu trabalho
com dedicação, empenho e amor é um 
orgulho para a STIHL. Por isso, oferecemos 
as melhores ferramentas motorizadas, com 
tecnologia, potência, desempenho 
e conforto. Tudo para oferecer mais eficiência 
e produtividade ao trabalho no campo.

@STIHLOFICIAL

STIHL BRASIL OFICIAL

@STIHLBRASIL

STIHL BRASIL STIHL.COM.BR
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SHOW RURAL

INVESTIMENTOS

FERROVIA

AGROPECUÁRIA

Maturidade faz prevalecer 
interesses do povo

Monitoramento digital com drone 
é a nova revolução da agropecuária

Paraná atrai R$ 20 bilhões 
em dois anos

Novo corredor de exportações 
custará R$ 25 bilhões e exigirá 
9 anos de obras

Show Rural é uma das bases 
nacionais para lançamento 
do maior plano safra
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EXPEDIENTE DESTAQUES

PEQUENAS DICAS QUE 
NOS FAZEM REFLETIR

1 Senhor, dai-nos a graça de chorarmos 

pela nossa indiferença, pela crueldade 

que existe no mundo e em nós.

2 Rezemos para ter um coração que 

abrace os imigrantes. Deus julgar-nos-

-á com base no modo como tivermos 

tratado os mais necessitados.

3 Como muitos mestres espirituais 

ensinaram, o céu, a terra, o mar, cada 

criatura possui uma capacidade icô-

nica ou mística de nos reconduzir ao 

Criador e à comunhão com a criação.

4 Se o mal é contagioso, o bem tam-

bém é. Deixemo-nos contagiar pelo 

bem!

5 Não vivemos sem meta nem destino. 

Somos esperados, somos preciosos. 

Deus para nós preparou o lugar mais 

digno e belo: o Paraíso.

6 Entre tantas coisas que passam, o Se-

nhor quer nos recordar o que ficará para 

sempre: o amor, porque “Deus é amor”.

7 O dinheiro tem que servir, não gover-

nar.

8 Deus não pertence a nenhum povo.

9 Se engana quem acha que a riqueza e 

o status atraem inveja... as pessoas inve-

jam mesmo é o Sorriso fácil, a Luz pró-

pria, a Felicidade simples e sincera e a 

Paz interior.

10 Cuidemos do nosso coração porque é 

de lá que sai o que é bom e ruim, o que 

constrói e destrói.

MENSAGEM DO PAPA

PAPA FRANCISCO
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A trajetória dos pioneiros que 

colonizaram o Oeste do Paraná 

foi árdua e o primeiro desafio foi 

superar a falta de infraestrutura. 

Não havia estradas nem tinha co-

municação. No entanto, com a von-

tade de vencer arriscaram tudo. 

Superaram todas as dificuldades 

com trabalho e empreendedoris-

mo, desbravando a mata densa de 

uma região de terras férteis.

A experiência ensinou-lhes as 

técnicas para sobreviver e a pre-

parar as terras. Inicialmente, a ex-

tração da erva-mate e da madeira 

deu origem ao primeiro ciclo eco-

nômico do Oeste do Paraná. Jun-

to a essa colonização extrativista 

chegaram famílias humildes de 

agricultores do Rio Grande do Sul 

e de Santa Catarina, que deixaram 

suas antigas casas e que, apesar de 

sua falta de recursos financeiros, 

esperavam que de alguma forma 

as coisas melhorassem.

O cooperativismo no Oeste foi 

uma necessidade para organizar 

os produtores rurais. A Coopavel 

foi fundada em 15 de dezembro de 

1970 pelo movimento de pioneiros 

agricultores para buscar o equilí-

brio de preços de insumos para o 

plantio e a melhor comercializa-

ção dos grãos de soja, milho, trigo 

e feijão.

A Coopavel foi um símbolo de 

resistência e superação. Combateu 

os atravessadores que comerciali-

zavam insumos, as multinacionais 

e cerealistas que comercializavam 

grãos sem defesa para os pequenos 

produtores rurais que não tinham 

O EXEMPLO DOS 
PIONEIROS E A CULTURA
DO EMPREENDEDORISMO

produção em escala e condições 

de brigar por melhores preços. O 

ambiente do agronegócio, inicial-

mente com a produção de grãos, e 

depois de carnes de frango e suíno e 

com a produção de leite, inspiraram 

uma nova e pujante economia.

Nos últimos 50 anos a produti-

vidade aumentou em mais de 200%. 

É importante citar que a assistência 

técnica dos profissionais da Coopa-

vel, de outros profissionais e o Show 

Rural, juntamente com o empreende-

dorismo de todos os produtores, des-

de os pioneiros que trouxeram a ex-

periência de preparar a terra, sem 

máquinas e somente com a força 

do trabalho individual de homens 

e mulheres, tornaram essa região a 

maior produtora de grãos por hec-

tare e carne por metro quadrado.

Por isso, a economia e o progresso do 

Oeste dependem do trabalho e do empre-

endedorismo dos produtores rurais. E da 

gestão da Coopavel, sempre buscando no-

vas oportunidades, inclusive de diversi-

ficação com novas integrações dentro do 

associativismo e o cooperativismo, com o 

mesmo objetivo e vontade de vencer da-

queles pioneiros que desbravaram a mata 

densa e transformaram incertezas em 

oportunidades. 

É mais fácil vencer quando o cami-

nho já está iniciado. A base é excelente e 

foi construída há mais de 50, 60, 70 anos. 

Hoje as máquinas e as tecnologias im-

pulsionam a produtividade e o empreen-

dedorismo dos produtores rurais. A Co-

opavel está a cada dia mais forte e mais 

presente. Vamos continuar com a cultura 

focada no trabalho para a prosperidade 

das gerações futuras. 

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel



REVISTA COOPAVEL 98

COBB

COOPAVEL TEM LOTE 
PREMIADO POR MULTINACIONAL 
EM GENÉTICA DE AVES

A Coopavel é destaque de recente 

anúncio feito pela Cobb, empresa norte-a-

mericana que é uma das maiores do mun-

do em genética para aves. A cooperativa 

apresentou o melhor desempenho em 

produtividade no lote de número 115, com 

produção total por fêmea de 193,05 ovos. 

Essa performance coloca a Coopavel entre 

os quatro melhores lotes da América do 

Sul, segundo melhor do Brasil e o melhor 

do Paraná. O reconhecimento, conquista-

do pela primeira vez pela cooperativa com 

sede em Cascavel, refere-se a desempenho 

alcançado no ano de 2019.

Há muito tempo a multinacional con-

ta com um trabalho de acompanhamento, 

junto aos seus clientes, para aferir anual-

mente a performance na produção. “É 

um reconhecimento importante, que de-

monstra que os investimentos e o método 

de trabalho empregado pela cooperativa 

nessa área, que é tão concorrida, estão 

na direção certa”, diz o presidente Dilvo 

Grolli. A Coopavel investe na avicultura 

em escala comercial há quase 23 anos e 

exporta para mais de 30 países.

JUNÇÃO DE FATORES

O gerente de Matrizes e Incubatório 

da Coopavel, o médico veterinário Marcos 

Adriano Scalco, informa que o desempe-

nho do lote premiado pela Cobb é o resul-

tado de uma junção de fatores. “Devido ao 

manejo dedicado da equipe em cuidar das 

aves desde o primeiro dia, ao bom acom-

panhamento da fornecedora de genética, 

que mantém pessoal técnico de alto nível 

sempre à disposição, e ao esforço coletivo 

para buscar o melhor desempenho e per-

formance de cada lote”.

Marcos afirma que o reconhecimen-

to da Cobb, de âmbito estadual, é uma 

conquista importante para a Coopavel. 

“Trabalhamos muito e de forma intensa 

de olho no aumento da produtividade 

gerando, consequentemente, mais lu-

cratividade para a Coopavel e também 

aos seus integrados, que receberão aves 

ainda melhores para o processo de con-

finamento”. Quanto mais ovos se produz, 

mais diluem os custos e mais pintinhos 

são entregues ao cooperado de fomento 

de frango da cooperativa, conforme o ge-

rente.

AUTOSSUFICIENTE

A Coopavel é uma das cooperativas 

que dominam todo o ciclo da avicultura, 

da produção dos pintinhos de um dia ao 

abate diário de 260 mil cabeças em seu 

frigorífico. Na parceria, a Cobb envia 

para a cooperativa a matriz de um dia, 

que vai se transformar na produtora de 

ovos de um dia e pintinhos. Machos e fê-

meas são alojados em aviários separados 

e com 22 semanas a matriz, que até então 

estava nas granjas de crescimento, são 

transferidas para os aviários de produção 

da própria cooperativa, onde permanece-

rão por mais 44 semanas.

A produção de ovos dessas matrizes, 

segundo Marcos Scalco, começa na 25ª se-

mana e se estende até a 66ª. Além de ser 

autossuficiente para produção de ovos 

e de pintinhos de um dia, a cooperativa 

também faz a comercialização para ter-

ceiros, principalmente de ovos. De olho no 

cenário futuro e boas perspectivas à ativi-

dade, a Coopavel investe na ampliação de 

estruturas físicas de seus matrizeiros de 

aves. Isso permitirá, segundo o gerente, 

ampliar ainda mais a produção.

Marcos Scalco é o gerente de Matrizes e do Incubatório

Pintinhos de um dia, que são fornecidos aos 
cooperados da área de fomento e também 
comercializados a terceiros

Placa em reconhecimento 
entregue pela Cobb à Coopavel
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FC CASCAVEL

PROJETO SOCIAL 
VAI ALCANÇAR 
1.250 INSCRITOS

A parceria entre FC Cascavel, Atletas 

de Jesus e Instituto Globoaves atualmente 

atende mais de 350 crianças. O projeto terá 

escolinhas de futebol nos bairros Tarumã, 

Rivieira, Santa Felicidade e Santa Cruz. A 

meta é alcançar 1.250 crianças com idades 

entre 7 e 15 anos. Elas são acompanhadas de 

perto por profissionais que, além do esporte, 

também buscam formar cidadãos melhores 

e preparados para o futuro, seja dentro de 

campo ou perante a sociedade.

“As únicas coisas que podem mudar o 

mundo para melhor são Deus e educação, 

e com a Fábrica Cascavelense de Cidadãos 

queremos mudar primeiro nossa cidade, 

por isso estamos investindo nas crianças e 

jovens do nosso município. Além do futebol 

que vai levar diversão e quem sabe a oportu-

nidade de se tornarem atletas profissionais, 

queremos levar valores que esses pequenos 

vão levar para a vida toda”, diz o presidente 

do FC Cascavel, Valdinei Silva.

Juarez Assmann, fundador do Atletas 

de Jesus, já realiza atividades no bairro Ta-

rumá há mais de 20 anos e agora conta com 

o apoio do time de Cascavel. “Estou muito 

feliz, porque entre as várias dificuldades 

hoje posso dizer que deu certo e que agora 

vamos conseguir atender e levar cidadania 

para muitas crianças juntamente com suas 

famílias. Disciplina, família e a importância 

de Deus são os pilares que norteia todo o tra-

balho realizado”. 

Para participar do projeto o aluno rece-

be kit com camisa, calção, meias, tênis e uma 

carteirinha. Uma das ações promovidas 

pelo Cascavel ao longo do trabalho será a re-

alização de torneios e campeonatos entre as 

escolinhas espalhadas pela cidade. Os alu-

nos que se destacarem vão ser encaminha-

dos para a FC Cascavel Academy, a Fábrica 

Cascavelense de Craques, e posteriormente 

ao novo Centro de Formação e Treinamen-

to das categorias de base do clube, que está 

sendo reformulado.

FELIZ

O presidente da Associação dos Mora-

dores do bairro Riviera, Eloir Alves, agra-

deceu pela oportunidade de receber o pro-

jeto FCC. “Muito feliz e agradecido pelos 

olhares do FC Cascavel estarem voltados 

para a nossa comunidade. Tenho certeza 

que todos os moradores vão apoiar e abra-

çar essa oportunidade”.

Investir no futuro e levar valores como disciplina, família e a importância de Deus, tendo 
como ferramenta o futebol para a transformação da sociedade.  É com esse pensamento 
que a diretoria do Futebol Clube Cascavel leva o projeto social Fábrica Cascavelense de 
Cidadãos para bairros da cidade

Algumas das crianças já inscritas no projeto

Confie 
nas soluções
certas
para a sua
safra!

O calcário de
conchas é um
corretivo de acidez
de origem orgânica
produzido através de
conchas marinhas. 

Promove correção
imediata e fornece
cálcio prontamente
solúvel para as plantas.

RESULTADOS
COMPROVADOS

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

www.cysy.com.br

@cysymineracao

EFICIÊNCIA
NO PLANTIO
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AGROPECUÁRIA

SHOW RURAL É UMA DAS BASES 
NACIONAIS PARA LANÇAMENTO 
DO MAIOR PLANO SAFRA

O Show Rural Coopavel, um dos 

três maiores eventos de dissemina-

ção de tecnologias ao campo do mun-

do, foi escolhido pelo Banco do Brasil 

como uma das bases nacionais para o 

lançamento do maior Plano Safra da 

história. A cerimônia online contou 

com as presenças do presidente Jair 

Bolsonaro, dos ministros da Agri-

cultura, Tereza Cristina, e da Econo-

mia, Paulo Guedes, e do presidente 

do Banco do Brasil Fausto Ribeiro. 

A transmissão foi acompanhada por 

mais de 90 mil colaboradores do BB 

em mais de quatro mil cidades, além 

de agricultores.

O Plano Safra 2021/2022 vai li-

berar R$ 251 bilhões (6% a mais em 

que em 2020), e caberá ao Banco do 

Brasil emprestar R$ 135 bilhões a 

produtores rurais de todo o País, 

volume 20% maior à quantia libera-

da no ano anterior. O cooperado da 

Coopavel desde 1971, Vilson Albiero, 

que é correntista do Banco do Brasil 

há 50 anos, assinou o primeiro con-

trato para financiamento da safra 

de grãos 2021/2022 do País. Além de 

Cascavel, as outras bases nacionais 

do lançamento foram Uberaba (Mi-

nas Gerais), Porto Velho (Rondônia), 

Campo Grande (Mato Grosso do Sul), 

Luiz Eduardo Magalhães (Bahia) e 

Ribeirão Preto (São Paulo).

“A agropecuária é uma das gran-

des alavancas da economia brasilei-

ra e terá sempre o apoio de governos 

realmente comprometidos com o 

presente e o futuro do País”, disse o 

presidente Bolsonaro. Esse volume 

de recurso, recorde do Plano Sa-

fra, comprova a importância que 

a agricultura e a pecuária têm 

para o governo brasileiro, que é 

comprometido com o fortaleci-

mento da economia, com a ge-

ração de oportunidades e com a 

busca de qualidade de vida tanto 

a quem mora no campo como na 

cidade, citou a ministra Tereza 

Cristina. “A agropecuária nacio-

nal experimenta um momento 

especial e a tendência é de parti-

cipação ainda maior no mercado 

mundial”.

INSPIRAÇÃO

Dilvo agradeceu ao gover-

no federal e ao Banco do Bra-

sil por escolherem Cascavel e o 

Show Rural como uma das sedes 

do lançamento do Plano Safra. 

“Somos o berço da tecnologia 

do agronegócio brasileiro, e es-

tamos no centro de uma região 

modelo de trabalho e produti-

vidade”. Esse reconhecimento é 

uma inspiração, de acordo com 

Dilvo, e faz com que todos se de-

diquem ainda mais por resulta-

dos que levem a safras e a resul-

tados ainda melhores. O Paraná, 

destacou, é o estado com a maior 

produção por metro quadrado 

do País. “Temos apenas 2,3% do 

território nacional, mas respon-

demos por mais de 20% da pro-

dução de grãos e 30% da produ-

ção de carnes”.

DNA

O presidente do Banco do 

Brasil, Fausto Ribeiro, disse 

que apoiar a agropecuária está 

no DNA da instituição, a maior 

parceira do produtor rural do 

País. “Somos protagonistas do 

crédito para o campo. Temos 

um compromisso com os agro-

pecuaristas e com o Brasil, es-

timulando trabalho, produção 

e resultados”. Além de cultivos, 

a instituição libera recursos, a 

taxas e prazos especiais, para a 

compra de tratores, colheitadei-

ras, construção de armazéns e 

para projetos sustentáveis. São 

mais de 5,4 mil municípios aten-

didos em todo o País.

SHOW RURAL

O superintendente estadu-

al do Banco do Brasil, Felipe 

Zanella, entende que o Plano 

Safra, com os recursos que li-

bera, facilita a incorporação 

das mais novas tecnologias no 

campo. “O Show Rural Coopavel 

é uma vitrine que mostra o me-

lhor da inovação. Assim, crédito, 

tecnologia e inovação ajudam 

no sucesso que é marca do agro 

brasileiro”. Por sua vez, o supe-

rintendente Corporate do Banco 

do Brasil, Wilson Cardoso, cita 

o Show Rural como símbolo da 

força do agronegócio parana-

ense, onde estão algumas das 

maiores cooperativas nacionais, 

entre elas a Coopavel. “O Banco 

do Brasil é um parceiro histórico 

do Show Rural, referência mun-

dial em tecnologias para a agro-

pecuária”.

O Show Rural, em Cascavel, foi uma das bases 
do lançamento nacional do Plano Safra

Dilvo assinou termo de parceria para 
a liberação de recursos a obras de 
armazenamento

Albiero é o primeiro agricultor do 
Brasil a assinar contrato a cultivos 
de grãos da safra 2021/2022

Presidente do Banco do Brasil, 
Fausto Ribeiro, uma das autoridades 
que participaram do ato

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina

O presidente Jair Bolsonaro também 
acompanhou a cerimônia
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ENTREVISTA

MATURIDADE FAZ PREVALECER 
OS INTERESSES DO POVO

Uma mudança sutil conduz a relação 

entre sociedade, seus representantes e go-

verno a um novo estágio no Paraná. Quem 

percebe essa nuance é Marcel Micheletto, 

um dos novos prodígios da política pa-

ranaense. Filho do ex-deputado federal 

Moacir Micheletto (in memorian), Marcel 

foi criado em uma atmosfera com forte 

conexão político-partidária. Ele sempre 

gostou da matéria, mas só decidiu assu-

mir seu lugar nesse universo com a morte 

prematura do pai.

O talento de Marcel para a política 

pode ser medido com a ajuda de alguns 

dados. Ele foi eleito o prefeito mais jovem 

de Assis Chateaubriand. Obteve 73% dos 

votos e na campanha seguinte foi candi-

dato único. Ele foi o mais jovem a presi-

dir a Amop e a AMP, associações de mu-

nicípios do Oeste e do Paraná, e chegou 

de forma meteórica a vice-presidente da 

CNM, a poderosa Confederação Nacional 

dos Municípios.

Nas eleições de 2018, Marcel foi candi-

dato a deputado estadual e conquistou uma 

das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa. 

De palavras firmes e sábias, ele desperta 

atenção por onde passa e foi convidado por 

Ratinho Júnior para ocupar uma das secre-

tarias mais estratégicas do governo, a de 

Administração. Com a pandemia e as exi-

gências que ela trouxe, a pasta assumiu con-

dição ainda mais determinante na estrutura 

governamental.

A exemplo de Marcel, o Oeste também 

conta com uma entidade prodígio, o POD, 

Programa Oeste em Desenvolvimento, que 

reúne mais de 60 forças organizadas de toda 

a região. É esse amadurecimento, alicerçado 

em indicadores e argumentos técnicos bem 

construídos, que contribui para melhorar a 

relação entre sociedade, políticos e governo, 

afirma o secretário. “Todos estão juntos e o 

diálogo prioriza os interesses dos paranaen-

ses”, diz Marcel, que concedeu a seguinte 

entrevista exclusiva à Revista Coopavel:

O OESTE DO PARANÁ SEMPRE FOI 
MUITO REPRESENTATIVO, COM ENTI-
DADES E LÍDERES SERENOS E COM-
BATIVOS. O POD (DO QUAL TAMBÉM 
PARTICIPA A COOPAVEL), CRIADO HÁ 
CERCA DE CINCO ANOS, VEIO PARA 
REAFIRMAR ESSA CONDIÇÃO. QUAL 
A IMPORTÂNCIA DE CONTAR COM UM 
MOVIMENTO REGIONAL TÃO ORGANI-
ZADO?

Vejo que o POD veio dar uma 
grande demonstração de responsa-
bilidade cívica com a região. Todo 
setor produtivo, entidades de clas-
se e o próprio mundo político estão 
unidos em prol da região. O Oeste 
sempre teve grandes líderes polí-
ticos, e agora com a união do setor 
produtivo e de um amplo conjun-
to de autoridades comungando da 
mesma atitude de buscar melhorias 
a região fica ainda mais forte. O POD 
veio para fazer isso, olhar para den-
tro e incentivar todas essas perso-
nalidades a atuar juntas, de forma 
organizada, para defender e trazer 
aquilo que é de interesse do nosso 
povo que são obras estruturantes e 
melhorias na qualidade de vida. O 
Programa Oeste em Desenvolvimen-
to faz um trabalho fantástico, tra-
zendo números, dados, e integrando 
cabeças pensantes da região, inclu-
sive contando com a colaboração de 
cooperativas e universidades.

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS 
DESSE MOVIMENTO, QUE REÚNE ENTI-
DADES, ÓRGÃOS PÚBLICOS, INSTITUI-
ÇÕES DE ENSINO E COOPERATIVAS, 
QUE MAIS CHAMAM A SUA ATENÇÃO?

A maturidade de todos que es-
tão envolvidos com esse projeto. 
Políticos e líderes do setor produ-

tivo entendem que, ao estar juntos, 
facilitam a materialização de con-
quistas importantes à região. As-
sim, temos um foco, um caminho só, 
todos puxando na mesma direção. 
A participação de entes públicos, 
instituições e setor produtivo é uma 
característica marcante. A unidade 
e a sinergia podem muito e já fazem 
grande diferença.

VOCÊ COSTUMA FALAR DO INÍCIO DE 
UMA NOVA RELAÇÃO ENTRE COMU-
NIDADE, POLÍTICOS E GOVERNOS. O 
QUE O CONTRAPONTO, ALICERÇADO 
NO RESPEITO, NO ARGUMENTO TÉC-
NICO E EM NÚMEROS ATUALIZADOS, 
REPRESENTA?

O mundo político e a comuni-
dade constroem uma relação nova 
e diferente. A sociedade está muito 
mais vigilante, muito mais orga-
nizada, e cobra do agente político 
atitudes corretas, interessantes e 
que ele comungue com aquilo que a 
comunidade tanto espera. Essa re-
lação ficou muito mais próxima e, 
alicerçada no respeito, o argumento 
que a sociedade traz ao político são 
números, dados com fundamento. A 
sociedade passou a se aprofundar 
nos mais diferentes assuntos e faz 
com que o político tome posições e 
decisões em conjunto com ela. Essa 
relação de político e sociedade mu-
dou bastante nos últimos tempos e 
faz com que o homem público olhe 
com mais carinho e com mais res-
peito para a comunidade, porque 
ela está muito mais preparada e 
atenta.

QUAIS SÃO AS SUAS EXPECTATI-
VAS, DIANTE DE TODO DIÁLOGO E 
ARTICULAÇÕES, COM O FUTURO DO 

Ex-Prefeito de Assis e deputado eleito pelo Oeste, Marcel 
ocupa uma das principais secretarias do governo estadual
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ENTREVISTA

PEDÁGIO E DO PROJETO FERROVIÁ-
RIO PARANAENSE?

A chegada do POD e a maturi-
dade dos líderes políticos e em-
presariais da região constroem, 
por meio da articulação e do di-
álogo, o caminho que queríamos 
nesses debates todos em torno do 
pedágio no Paraná. Governo do 
Estado e representantes do setor 
produtivo fizeram um grande tra-
balho, cada um com seu contra-
ponto, mostrando avanços àquilo 
que seria necessário, àquele que é o 
melhor pedágio. O esgotamento do 
tema foi importante para que a gen-
te pudesse achar o melhor caminho, 
aquilo que o Estado queria com rela-
ção ao pedágio. O assunto é profun-
do. É uma ferida aberta há mais de 
24 anos com um pedágio muito caro. 
Agora não poderíamos errar nessa 
narrativa e todos deveriam comun-
gar com aquilo que será o melhor 
para o Estado. O governador Rati-
nho Júnior foi muito competente em 
deixar o tema ser dialogado e discu-
tido, chegar ao esgotamento com o 
setor produtivo para analisar a me-
lhor opção. E a melhor é o pedágio 
pela menor tarifa. Ratinho fez essa 
discussão com o governo federal e 
ficou do lado do povo paranaense, 
do setor produtivo. No caso do pro-
jeto ferroviário, o governo estadual 
também tem feito um trabalho mui-
to técnico. Esses temas são tratados 
com cuidado pelo governador, por-
que são assuntos tensos devido ao 
que representam. Ratinho sempre 
leva esses temas ao campo técnico 
e deixa que os especialistas façam a 
defesa, aprofundando argumentos 
para então se encontrar a melhor 
formatação. O projeto ferroviário 

é importantíssimo para o Paraná e 
para o Oeste. Com logística melhor 
e queda nos preços do pedágio se-
remos mais competitivos. O proje-
to da nova Ferroeste vai dar ainda 
mais condições para sermos melho-
res e avançar. Nessas duas questões, 
tão estratégicas, o governo do Esta-
do tem um olhar atento em favor do 
povo do Paraná.

VOCÊ TEM FEITO ALERTAS SOBRE O 
RISCO DE COLAPSO ENERGÉTICO. A 
ENERGIA É UM INSUMO FUNDAMEN-
TAL AO DESENVOLVIMENTO. COMO 
CHEGAMOS A ESSE PONTO CRÍTICO 
E O QUE PODE SER FEITO, DE FORMA 
RÁPIDA E EFICIENTE, PARA SUPOR-
TAR PREVISÕES OTIMISTAS DE CRES-
CIMENTO SEM BLACKOUTS?

Vejo que na nossa região o agro-
negócio e as cooperativas têm grande 
necessidades desse insumo. Esse setor 
é rápido na verticalização. Há gran-
des projetos em curso e precisamos 
avançar em termos de fornecimento 
de energia, e com energia sustentável. 
Isso é algo que veio para ficar. Preci-
samos avançar em uma nova matriz e 
a fotovoltaica está aí e é a mais rápida 
para dar segurança ao setor e evitar co-
lapsos. Ela se mostra eficiente princi-
palmente no agro, com uso por muitos 
produtores rurais. Com o crescimento 
industrial do cooperativismo, precisa-
mos verticalizar essa área para garan-
tir sustentabilidade ao setor.

E QUANTO ÀS FONTES RENOVÁVEIS, DE 
QUE MANEIRA ELAS PODEM AUMENTAR 
RAPIDAMENTE O SUPRIMENTO ENERGÉ-
TICO DO ESTADO?

As fontes renováveis são uma re-
alidade, principalmente a energia 

solar. Temos na região enormes 
planteis que podem tocar grandes 
projetos de biodigestores. Matéria-
-prima temos bastante. Essa dinâ-
mica ajuda a mostrar que o Oeste 
tem zelo pelo meio ambiente e que 
essas opções em suprimento de um 
insumo tão determinante à produ-
ção são parceiras de atuais e futuros 
projetos. Ou seja, temos em mãos 
mais uma ferramenta sustentável, 
renovável e focada no futuro.

VOCÊ É UM LÍDER JOVEM, RESPEI-
TADO E JÁ BASTANTE EXPERIENTE. 
COMO TEM SIDO ESSA FASE COMO 
TITULAR DE UMA DAS PASTAS DO 
GOVERNO RATINHO JÚNIOR?

Primeiramente, sinto-me hon-
rado em participar de um governo 
jovem, inovador e moderno. Um 
governo que faz gestão com efici-
ência, que ajuda o Paraná a crescer 
cada vez mais, que estende a mão 
aos empreendedores e ao povo para-
naense, que é trabalhador. Além de 
oportunidades, contribuímos para 
multiplicar qualidade de vida. Vivo 
intensamente o meu trabalho. Sin-
to-me feliz em ser deputado esta-
dual e representar o Oeste do Para-
ná, região forte, pujante e que cada 
vez mais demonstra ao Estado o seu 
compromisso com o trabalho e a 
produção. Tive dentro de casa uma 
grande referência, que foi meu pai 
(deputado federal Moacir Michelet-
to), que incentivava muito o agro e 
o setor produtivo. Um líder que era 
parceiro das cooperativas. Então 
essa experiência, desde menino, de 
acompanhar todos os trabalhos re-
gionais, daquilo que o Oeste sempre 
demandou e queria. Fui eleito pre-
feito (Assis Chateaubriand), outra 

grande escola, e então percebi que 
havia chegado a hora de colocar 
meu nome para concorrer a uma das 
cadeiras da Assembleia Legislativa. 
Eleito, passei a ser representante 
de uma região inteira. Recebi convi-
te do governador para ocupar uma 
pasta importante, e meu compro-
misso é fazer uma gestão de efici-
ência, investindo melhor o dinheiro 
do contribuinte. Estamos mostran-
do para a sociedade que o governo 
cumpre seu papel a partir de uma 
gestão séria e responsável.

QUE POSTURAS O GOVERNO DO PA-
RANÁ ADOTA PARA SE INTEGRAR A 
UM MOMENTO TÃO DIFÍCIL E INESPE-
RADO COMO ESSE PROVOCADO PELA 
PANDEMIA?

Esse é um dos períodos mais 
complicados da história do Paraná. 
Temos crise hídrica, crise econômi-
ca e, acima de tudo, crise sanitária. 
Esses três grandes desafios apare-
ceram ao mesmo momento, fazen-
do com que a superação fique ainda 
mais difícil. Mas sob a liderança do 
nosso governador, temos demons-
trado equilíbrio e maturidade. 
Avançamos muito nos cuidados com 
a pandemia. São mais de dois mil 
leitos de UTI, mais de três mil lei-
tos de enfermaria. São cerca de 80 
hospitais de campanha. O governo 
tem feito a sua parte, colaborando 
em tudo o que pode. É um período 
de instabilidade, mas com seguran-
ça Ratinho Junior e sua equipe con-
duzem com serenidade e equilíbrio 
para dar tranquilidade ao povo pa-
ranaense. A postura do governo do 
Estado tem sido a de integrar todas 
as secretarias para oferecer o me-
lhor suporte possível à comunidade.
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POLÍCIA MILITAR

O 5º COMANDO 
E O SEU DEVER 
DE BEM SERVIR

Oficialmente criado em 12 de 

novembro de 2010, o 5º Coman-

do Regional da Polícia Militar 

cobre uma área formada por 94 

municípios do Oeste e Sudoeste 

do Paraná. São 188 mil quilô-

metros quadrados onde vivem 

cerca de dois milhões de habi-

tantes. Uma das principais ca-

racterísticas do Comando são as 

fronteiras internacionais com o 

Paraguai e a Argentina. Esse é 

o tamanho da responsabilidade 

do coronel Sergio Almir Teixei-

ra, que assumiu em dezembro o 

comando do 5º CRPM.

Em recente visita ao presi-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

o coronel Teixeira falou sobre 

desafios e avanços da corpora-

ção. “Um dos maiores e talvez 

o maior objetivo que temos é, 

mesmo com nossas limitações, 

conseguir bem atender às co-

munidades dos 94 municípios 

de nossa área de abrangência”, 

disse Teixeira, que esteve na 

cooperativa acompanhado do 

coronel Wahshington Lee, hoje 

deputado estadual mas que tam-

bém já esteve à frente do 5º Co-

mando. Para superar carências, 

especialmente de efetivo, a prin-

cipal alternativa é criar estraté-

gias que permitam ao comando 

e aos seus batalhões melhorar 

gradualmente seus serviços e re-

sultados.

Há muito tempo o número de 

policiais à disposição da comu-

nidade é inferior ao que ela real-

mente necessita. Contratação de 

grande número de pessoas gera 

elevado impacto nas contas do 

governo, por isso a otimização 

é uma aliada das corporações à 

medida que novos soldados são 

preparados e formados. “Mesmo 

com as dificuldades que se apre-

sentam, há inúmeros avanços 

que tornam ainda mais eficientes 

e melhores os trabalhos da polí-

cia para a população”, segundo o 

coronel Teixeira. Um desses as-

pectos está associado com a pro-

fissionalização do militar no Es-

tado. “São inúmeros protocolos, 

parâmetros e normas de padroni-

zação que tornam operações e atu-

ações mais uniformes, garantindo 

retorno melhor à sociedade”.

PANDEMIA

Com a pandemia, o cotidiano 

da Polícia Militar também foi 

alterado. Como uma empresa 

ou corporação ela também teve 

seus quadros encolhidos em 

razão da necessária proteção 

aos portadores de comorbida-

des. Alguns serviços migraram 

para o home office, no entanto 

e diferente de outros setores, 

a PM viu crescimento no volu-

me de trabalho. “Os criminosos 

não pararam de agir. Adapta-

ram-se rapidamente à situação 

e seguiram delinquindo. Além 

do combate ao crime, as forças 

policiais também são chamadas 

para fazer cumprir os decretos 

estaduais e municipais”, obser-

va o coronel Teixeira.

DISCIPLINA

O comandante do 5º Comando 

Regional da Polícia Militar tem o 

colégio militar como origem. Por 

isso, ele entende que os colégios 

cívico-militares, implantados 

recentemente em municípios do 

Paraná e do Brasil trarão, a lon-

go prazo, importantes contribui-

ções à comunidade e à sociedade. 

Em algum momento, o convívio 

familiar e a educação familiar fo-

ram deixadas de lado. Perderam 

espaço para as novas tecnologias 

e muitos valores foram diluídos, 

conforme o coronel Teixeira. 

Com o surgimento dessas ins-

tituições, nas quais a hierarquia 

e a disciplina passam a ser obser-

vadas e valorizadas, há o resgate 

de atitudes importantes para o 

convívio social. “Nesse ambien-

te escolar, as tarefas precisam 

ser feitas, o uniforme deve estar 

alinhado, o horário tem que ser 

cumprido e o respeito é impres-

cindível”. O colégio cívico-militar 

é uma instituição que mostra aos 

alunos, futuros cidadãos, que se-

guir e entender limites é condi-

ção fundamental para uma socie-

dade sadia, pacífica e próspera.

QUEM É O CORONEL 
TEIXEIRA?

Sergio Almir Teixeira, 49, 

é coronel da Polícia Militar do 

Paraná formado pela Academia 

Policial-Militar do Guatupê. É 

bacharel em Direito pela Fun-

dação Assis Gurgacz e tem Li-

cenciatura Plena em Educação 

Física pela Escola de Educação 

Física da Polícia Militar de São 

Paulo. É especialista na área de 

Administração com Ênfase em 

Segurança Pública pela Facul-

dade Educacional de Araucária, 

especialista em Gestão Estraté-

gica e Direito Militar pela Uni-

versidade Paranaense e espe-

cialista em Gestão de Recursos. 

Antes de voltar a Cascavel, sua 

terra natal, Teixeira cumpriu 

funções em corporações da PM 

em Curitiba e Foz do Iguaçu.

O coronel Teixeira está à frente 
do 5º Comando desde o fim de 2020

Dilvo em recepção ao deputado 
estadual coronel Lee e Teixeira (esq)

CRPMS

O Paraná conta com seis co-

mandos regionais da PM, são eles:

1º - Curitiba

2º - Londrina

3º - Maringá

4º - Ponta Grossa

5º - Cascavel

6º - Região Metropolitana 

e Litoral

5º COMANDO REGIONAL

Criação: 12 de novembro de 2010

Municípios abrangidos: 94

Regiões alcançadas: Oeste e Sudo-

este do Paraná

Área de circunscrição: 188 mil 

quilômetros quadrados

População residente: 1,97 milhão 

de habitantes

Características: fronteiras do Pa-

raguai e Argentina

Batalhões:

3º BPM 3 Cias Pato 

Branco/Palmas/Cel Vivida

6º BPM 4 Cias Cascavel/Quedas, 

Matelândia, Corbélia

14º BPM 2 Cias Foz/Medianeira

19º BPM 3 Cias Toledo/Rondon/Assis

21º BPM 4 Cias Beltrão/

Dois Vizinhos/SAS/Capanema

O 5º Comando é intermediário, faz 

articulação da PM na região abrangida. 

Absorve e repassa demandas ao Co-

mando Geral em Curitiba, gerencia flu-

xo de necessidades. Também gerencia 

pessoal, frota, orçamento e infor-

mações de inteligência.

PARCERIA ANTIGA

Durante visita a Dilvo Grolli, o 

coronel Sergio Almir Teixeira des-

tacou a sólida e frutífera parceria 

da Polícia Militar com a Coopavel. 

Ela é antiga e, no caso específico 

do 5º Comando, existe desde o 

início. O primeiro comandante 

do CRPM foi Celso Luiz Borges 

(in memorian), coronel que se 

sempre cultivou grande respeito 

e admiração pela Coopavel, pelos 

seus líderes e cooperados.
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FERROVIA

NOVO CORREDOR DE 
EXPORTAÇÕES CUSTARÁ 
R$ 25 BILHÕES E EXIGIRÁ 
9 ANOS DE OBRAS

O Paraná, em parceria com o governo 

federal, dá passos largos e consistentes 

no cumprimento de etapas decisivas à 

implantação de um dos maiores e mais 

sofisticados corredores ferroviários do 

País. A nova ferrovia terá 1.285 quilôme-

tros lineares, exigirá R$ 25 bilhões em in-

vestimentos e precisará de nove anos para 

ficar pronta – depois das obras iniciadas. 

A informação é do coordenador do Plano 

Ferroviário do Paraná, Luiz Henrique Fa-

gundes, e foi dada em recente recepção a 

uma equipe técnica formada por direto-

res dos ministérios de Infraestrutura e da 

Economia.

O diretor da Cotriguaçu, Dilvo Grolli, 

fez uma apresentação que mostra a força 

econômica da região e do Estado. “O Oeste 

é um grande celeiro de grãos e proteínas, 

mas para seguir crescendo, e as projeções 

são excelentes, precisamos de boas condi-

ções logísticas. Temos que manter nossa 

competitividade e a ferrovia, com redução 

nos custos do frete e mais agilidade para 

chegar ao porto, é caminho fundamental 

nessa direção”. A nova ferrovia, com ex-

tensões a Foz do Iguaçu e ao Mato Grosso 

do Sul e correções em trechos críticos no 

Paraná, abrirá uma demanda enorme. O 

Paraguai produz 11 milhões de toneladas 

de soja por ano e escoá-la pelo Porto de 

Paranaguá é mais fácil, rápido e eco-

nômico.

O Oeste produziu 105 sacas de 

grãos por hectare em 2016 e chegou a 

125,6 em 2020, crescimento médio de 

4,8% ao ano. O Paraná é o único estado 

brasileiro que faz três safras por ano 

– soja, milho e trigo. E em área de 1,99 

milhão de hectares, produz 7,66 mi-

lhões de toneladas de grãos. A estru-

tura fundiária do Estado, com 380 mil 

propriedades rurais e 74% delas de 

pequenas, foi propícia à consolidação 

do Paraná como expoente na produ-

ção de carnes.

Do total da carne de frango pro-

duzida no Brasil, de 13,8 milhões de 

toneladas, o Paraná responde por 4,9 

milhões. O País exportou em 2020 

4,2 milhões e o Estado, 1,7 milhão de 

toneladas. E por que agregar valor 

é tão importante, perguntou Dilvo. 

Porque a tonelada da carne de frango 

é comercializada por três vezes mais 

que a da soja e seis vezes mais que a 

do milho. Ele mostrou também o de-

sempenho de exportações por muni-

cípios e deu destaque para Cascavel, 

que em 2015 vendeu US$ 172 milhões 

e em 2021 deverá chegar a US$ 325 

milhões. O crescimento do Oeste de 

2015 a 2020 foi de 32,5% nas expor-

tações, com pauta basicamente for-

mada por carnes de frango, suínos, 

soja e derivados.

Recepção a integrantes das equipes técnicas dos 
Ministérios da Infraestrutura e Economia

Fagundes falou da importância estratégia 
da obra para a economia brasileira Gustavo é do PPI, do Ministério da Economia

Dilvo apresentou números que mostram a pujança do Oeste e do Paraná
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COTRIGUAÇU

Dilvo Grolli apresentou dados 

também da Cotriguaçu, central lo-

gística formada pela Coopavel, Co-

pacol, Lar e C. Vale. O investimen-

to em seu terminal foi de R$ 300 

milhões, mas isso é menos da me-

tade do que está previsto. “Inves-

timentos, mesmo sem a logística 

de transporte apropriada, porque 

acreditamos no Paraná e no Bra-

sil”, afirmou o diretor. O embarque 

de contêineres em Cascavel em 

2020 foi de 10.940 unidades, mas 

a demanda atual é de 36 mil e será 

de 72 mil contêineres em 2025. O 

custo do modal ferroviário, em 

comparação ao rodoviário no tra-

jeto entre Cascavel e Paranaguá, é 

inferior em R$ 1 mil por contêiner, 

afirmou Dilvo.

 

SOLUÇÃO AO BRASIL

“A nova ferrovia não será ape-

nas uma solução para o Paraná, 

mas sim para o País. Esse empre-

endimento prevê redução média 

de 28% do Custo Brasil, hoje na 

casa de R$ 1,5 trilhão por ano”, 

afirmou Luiz Henrique Fagundes. 

O desafio, além de viabilizar e 

estruturar um projeto dessa en-

vergadura, segundo ele, é fazer 

com que o País seja também ex-

celente da porteira para fora, não 

somente da porteira para dentro 

como acontece hoje. Os trabalhos 

técnicos seguem e a intenção é 

buscar o licenciamento ambien-

tal em Brasília nos próximos dias 

e levar a obra para licitação na 

Bolsa, em abril de 2022, já com o 

licenciamento aprovado.

A proposta de novo traçado 

da Ferroeste foi verificada, du-

rante três dias de visita ao tre-

cho, por Marcos Félix, assessor 

especial do Ministério de Infra-

estrutura, e por Gustavo Gomes, 

membro do Projeto de Parcerias 

de Investimentos do Ministério 

da Economia. “Pudemos ver a si-

tuação como está hoje. Saber das 

melhorias de operação necessá-

rias ao bom funcionamento des-

se traçado que permitirá então 

o escoamento de riquezas daqui 

mas também do Paraguai e do 

Mato Grosso do Sul. Essas cone-

xões interessam muito ao Brasil”, 

afirmou Félix.

Com a qualificação do projeto 

da Ferroeste no PPI em setembro 

do ano passado, esse corredor 

virou uma prioridade nacional, 

ressaltou Gustavo.  “Estar no 

PPI é sinal de prioridade nacio-

nal do projeto. Assim, o governo 

federal está envolvido em todas 

as etapas e ajuda a atrair inves-

timentos privados para esse em-

preendimento tão importante”. 

A recepção à comitiva contou 

também com as participações do 

presidente da Ferroeste, André 

Gonçalves, e do superintendente 

da Cotriguaçu, Gilson Anizelli. 

Em sua passagem por Cascavel, 

a comitiva de Brasília também 

pode conhecer o Moinho de Trigo 

da Coopavel.

FERROVIA

Visita ao Moinho de Trigo da Coopavel

TREINAMENTOS

EM BUSCA DA EXCELÊNCIA NA 
CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES

O aperfeiçoamento contínuo e a 

reciclagem de informações e conhe-

cimentos são o caminho mais curto 

para se atingir metas de olho na ex-

celência de procedimentos. Atenta 

a isso, a Coopavel envolve duas tur-

mas de funcionários em um curso 

de classificação de grãos. Participam 

classificadores de filiais da coopera-

tiva que recepcionam grãos, além de 

profissionais da indústria e de ou-

tros indicados para cobrir eventuais 

necessidades na área.

O treinamento conta com oito 

horas teóricas e práticas por cultura 

(milho, soja e trigo). Na parte teórica, 

observa-se o que há de mais novo no 

que se refere à legislação e na prática 

o objetivo é integrar os profissionais 

a normativas e estimular a troca de 

experiências, informa Victor Goltz, 

da área de gerência operacional da 

Coopavel. Realizado em parceria 

com o Sescoop (Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo), 

o curso foi ministrado pela profes-

sora e engenheira agrônoma Ivonete 

Teixeira Rasêra, considerada uma 

das grandes conhecedoras do assun-

to no Paraná.

PADRONIZAÇÃO

Um dos principais objetivos do 

treinamento é equalizar conheci-

mentos e procedimentos, desen-

volvendo habilidades semelhantes 

entre os classificadores. “O que bus-

camos é a homogeneidade, tanto em 

aspectos técnicos e teóricos”, diz Vic-

tor. “Precisamos contar com pessoal 

treinado a ponto de que o que um faz 

em uma filial é replicado em outra, 

mas para isso os classificadores pre-

cisam ter acesso a informações téc-

nicas de ampla qualidade”.

Uma classificação bem feita deve 

refletir exatamente o que é o produto 

efetivamente em termos de qualida-

de naquele momento, sempre com 

total isenção, zelo e transparência. 

Atualmente, há parâmetros de clas-

sificação definidos por equipamen-

tos, como os determinadores de umi-

dade homologados pelo Inmetro que 

têm curvas de calibração que são as 

oficiais das normas brasileiras. Não há 

qualquer interferência humana nisso. 

É uma leitura direta que apresenta um 

resultado.

No entanto, os equipamentos não 

analisam defeitos ou problemas na se-

mente. É nesse ponto que entram clas-

sificadores bem treinados, que enten-

dem sobre coloração, aferem o interior 

do grão para ver se está fermentado, 

ardido ou mofado. E isso se faz com 

a classificação visual do avaliador. 

As constantes reciclagens buscam 

reduzir divergências, primando pela 

padronização, em gabaritar defeitos 

que são avaliados visualmente.

Cursos são realizados regularmente 
para manter classificadores atentos 
às novidades

Meta é fazer com que padrões sejam 
igualmente reconhecidos

Diversos aspectos dos grãos 
são considerados no processo

Félix, do Ministério de Infraestrutura
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SHOW RURAL

MONITORAMENTO DIGITAL COM 
DRONE É A NOVA REVOLUÇÃO DA 
AGROPECUÁRIA BRASILEIRA

A versão digital do Show Rural Coopa-

vel acaba de completar um ano. Em julho 

do ano passado eram exibidos os primei-

ros capítulos que levam o melhor da in-

formação técnica, com novidades sobre 

as mais diferentes culturas, nos canais de 

Youtube, Facebook e portal do evento. A 

repercussão é tão boa que a partir de ago-

ra a versão digital produzirá conteúdos o 

ano inteiro. Uma equipe multidisciplinar 

especialmente contratada, acompanhada 

por técnicos experientes, capta entrevis-

tas, imagens e faz a edição dos conteúdos.

Os capítulos mais recentes, já perten-

centes à segunda edição do Show Rural 

Coopavel Edição de Inverno, estão no ar 

e abordam alternativas ao milho para ra-

ções, monitoramento digital de lavouras 

e tratamento de sementes. “Todos eles 

trazem informações importantes e com 

riqueza de detalhes. Vale muito a pena as-

sistir e colocar essas orientações em prá-

tica”, diz o coordenador geral do evento, 

Rogério Rizzardi. “Nosso objetivo, e esta-

mos conseguindo cumprir isso, é postar 

um novo episódio por semana”, informa a 

gerente Adriana Gomes.

 

DRONES

Um dos episódios com maior reper-

cussão da nova temporada trata do mo-

nitoramento agropecuário com o uso 

de drones e de softwares especialmente 

desenvolvidos. Marcos Ferronato, da Ne-

tword Agro, startup de tecnologia para o 

agronegócio, é quem dá os detalhes da no-

vidade que ele considera uma revolução 

para o campo, tão ou mais importante do 

que foi a introdução do plantio direto nas 

lavouras comerciais a partir da década de 

1970.

O monitoramento digital de solos 

e lavouras identifica pragas, doenças e 

plantas daninhas por imagens. Tudo 

começa a partir do planejamento, 

com cadastro do plano de voo em um 

software especialmente desenvolvi-

mento que controla o drone de asa 

fixa escalado para a tarefa. O equipa-

mento percorre a área pré-definida 

semanalmente. Em cada trajeto são 

colhidas imagens que abastecem 

uma plataforma que faz o processa-

mento das fotos e então gera mapas 

de incidência dos agentes causado-

res de danos.

Atualmente, as leituras são feitas 

em áreas com cultivos de soja, milho, 

feijão, trigo, algodão e cana. O mode-

lo matemático empregado, segundo 

Marcos, é baseado na fisiologia da 

planta, de como ela reage ao ataque 

de doenças e pragas. “Temos a capa-

cidade de ser preditivos, de identifi-

car agentes causadores de danos an-

tes que esses ocorram”. Um software 

reconhece padrões desses agentes, 

então geram-se mapas de incidência 

e grau de severidade de infestação”. 

Um técnico faz o receituário e as in-

formações geram uma programação 

específica, que faz com que o pulveri-

zador só faça a aplicação nos pontos 

realmente recomendados. A mar-

gem de erro é inferior a 5% e, com a 

otimização, a economia gerada che-

ga a 40%.

Marcos Ferronato explica que 

para que o uso desse recurso seja 

efetivo é necessário que o produtor 

troque o manejo de calendário pelo 

integrado, mudança que gera certo 

tempo para ocorrer. “O que estamos 

fazendo aqui é importante e já co-

meça a trazer grandes repercussões. 

Temos em mãos uma verdadeira re-

volução, tão ou mais importante que 

a introdução da técnica do plantio 

direto que substituiu a agricultura 

convencional”, afirma o CEO da Ne-

tword Agro.

 

PECUÁRIA

O agrônomo da Coopavel, Rodri-

go Berger da Silva, dá mais detalhes 

sobre o uso de drones, principalmen-

te na pecuária. Esse monitoramento 

nas lavouras ajuda inclusive a deter-

minar o estande das plantas e alguns 

drones adaptados até auxiliam na 

pulverização. Recentemente e em 

parceria com a FAG, profissionais li-

gados à cooperativa participaram de 

um treinamento detalhado sobre a 

correta utilização de drones na agro-

pecuária.

Rodrigo informa que o equipa-

mento pode ser empregado no moni-

toramento de pastagens, verificando 

a presença de plantas daninhas e 

também na contagem de animais. 

Há duas vantagens do drone sobre 

a captura de imagens por satélite: a 

qualidade das imagens devido à altu-

ra de voo e a periodicidade de coleta 

de imagens. O satélite só capta um 

determinado ponto quando passa 

por ele e perde-se a imagem caso o 

dia estiver chuvoso ou nublado. Um 

dos pontos que devem ser melho-

rados na tecnologia dos drones é o 

tempo de autonomia de voo, confor-

me o agrônomo.

O uso de drones ganha contornos 
revolucionários no campo

Até na contagem de animais no 
campo o equipamento auxilia

Rodrigo é agrônomo da Coopavel e 
atua com agricultura de precisão 

Equipamento otimiza aplicações e reduz custos Marcos Ferronato fala de tecnologia e de como funciona

Assista a versão digital 
nos seguintes endereços:

• youtube.com/showruralagro 
• www.showrural.com.br 
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ROTEIROS

PROJETO DE TURISMO 
REVERSO QUER MOSTRAR 
AGRO DO OESTE AO MUNDO

As pessoas amadurecem e aprendem 

na dificuldade. Muitas das grandes ideias 

e invenções que revolucionaram o mundo 

nasceram da necessidade ou das crises. A 

pandemia, que há um ano e meio muda 

rotinas e confronta o comodismo, faz a 

mesma coisa. A hora é de se reinventar. É 

isso o que fazem empresárias do setor de 

turismo de Cascavel, um dos segmentos 

que, ao lado do de entretenimento e edu-

cação particular, mais sentem os impac-

tos das restrições.

O nome da inovação de um projeto que 

promete movimentar o setor de viagens 

no município e região é turismo reverso. 

“O que estamos propondo é algo novo e 

de enorme potencial para o entorno de 

Cascavel. Queremos divulgar em âmbito 

brasileiro e mundial o modelo de suces-

so do agronegócio que faz da região uma 

referência em qualidade e em produtivi-

dade”, informa Suely Frare, coordenadora 

do Núcleo de Agências de Viagens da Acic. 

O termo reverso é o que faz toda a 

diferença na estratégia: em vez de levar 

pessoas daqui para ver o que há de inte-

ressante e novo lá fora, a meta é divulgar 

e despertar o interesse de moradores de 

outras regiões do Brasil e do exterior para 

conhecer o que a região Oeste do Paraná 

tem. “E temos muitas coisas maravilho-

sas. São belezas naturais, propriedades 

rurais belíssimas e com altos índices de 

tecnologia e produtividade e também so-

mos a casa do Show Rural Coopavel, um 

dos três maiores eventos do planeta em 

disseminação de novos conhecimentos 

para o campo”, diz a empresária Talitha 

Fidelis Balabuch Stumpf.

APOIO

As empresárias têm se encontrado 

com líderes do agronegócio para expor 

a ideia e o retorno surpreende. “Estive-

mos com o Dilvo Grolli, presidente da 

Coopavel, e ele gostou muito da ideia”, 

afirma a empresária Glaucia Rodri-

gues. Dilvo, uma das autoridades que 

mais entendem de agronegócio no País 

e um dos idealizadores do Show Rural, 

colocou-se à disposição para ajudar em 

tudo o que for necessário. “Temos uma 

região maravilhosa, de gente trabalha-

dora, empreendedora e que em poucas 

décadas fez do Oeste modelo em produ-

tividade de grãos e carnes. E essa trans-

formação, que faz do agronegócio uma 

das alavancas do PIB regional, merece 

ser vista”, concordou ele.

ROTEIROS

As empresárias têm pressa em co-

locar o projeto em prática. A intenção é 

efetivar a etapa de divulgação nacional 

no fim do segundo semestre deste ano. 

O trabalho ocorre em várias frentes, in-

clusive com a preparação de roteiros de 

visitação. O Conselho de Turismo Rural 

de Cascavel, que elabora há algum tem-

po um projeto semelhante, mas com 

foco no turismo rural, considera que 

a região tem sim muito a mostrar e a 

compartilhar. “A produção sustentável 

de alimentos, os cuidados com a natu-

reza e a tecnologia são elementos fun-

damentais desse contexto tão pujante”, 

observa o presidente do Comtur, Ores-

tes Hotz.

Quem vier de fora e conhecer os siste-

mas produtivos adotados na região terá 

uma visão mais ajustada de como ocorre 

a produção de alimentos em praticamen-

te todo o Brasil, destaca Dilvo Grolli. “Com 

mais de 60% de áreas protegidas, somos o 

País mais verde do planeta, diferente do 

que alguns costumam falar e mostrar no 

exterior”. O turismo reverso, além de mais 

divisas à cidade e aos municípios do entorno 

de Cascavel, trará essa importante contri-

buição, de mostrar para o mundo que aqui 

a produção de alimentos acontece com o 

máximo de cuidados e responsabilidade, 

ressalta o presidente da Coopavel.

COLABORAÇÃO

As empresárias que estão à frente do 

projeto consideram que toda ajuda é mui-

to bem-vinda, principalmente de pessoas 

que conhecem aspectos ligados à for-

matação de roteiros turísticos. Uma das 

colaborações mais importantes vem de 

Benedito Tuponi, aposentado da Receita 

Estadual que é pesquisador no assunto. 

Três das empresas do Núcleo Setorial 

de Agências de Viagens da Acic estão 

juntas na iniciativa, são elas: Edo Tur, 

Glavitur e Personalitha. O projeto tem 

apoio do Sebrae. 

Talitha, Dilvo, Suely e Glaucia: a pauta é turismo reverso

Tecnologia e sustentabilidade fazem do Oeste 
referência no agronegócio
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AVICULTURA

10  MELHORES PRODUTORES  

RENI JOSE SEIBERT

EDI LIBERA LODI DEPRA

IVANIR P.VIGANO 

VALDECIR LASTA

ADILSON JOSE NEIS

RENI JOSE SEIBERT 

GLADISTONES COMINETTI

EVALDO MUJOL 

SERGIO ADELAR WOLLMER 

MARCELO DE LUCCHI DOS SANTOS RIBAS

PRODUTOR CIDADE EXT. Nº LOTE CAC PM GPDIDADE
SANTA LÚCIA

VERA CRUZ DO OESTE

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

CATANDUVAS

SANTA LÚCIA

SANTA LÚCIA

CASCAVEL

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

VANESSA SANITA

THIAGO MOREIRA

DJALMA POTULSKI

FERNANDO ROSSANI

DJALMA POTULSKI

VANESSA SANITA

VANESSA SANITA

ISABELLE MINEIRO

FERNANDO ROSSANI

DJALMA DESCHK

70596

70552

70683

70642

70679

70597

70670

70654

70763

70612

1.479

1.520

1.534

1.536

1.539

1.548

1.549

1.550

1.552

1.554

3.821

3.648

3.561

3.729

3.584

3.741

3.428

3.490

3.365

3.701

49.00

48.00

46.00

48.00

46.00

49.00

45.00

46.00

45.00

47.00

77.9

76

77.4

77.6

77.9

76.3

76.1

75.8

74.7

78.7

UMA FORTE ALIADA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Ao mesmo tempo em que fez do Paraná 

um dos grandes produtores e exportadores 

mundiais de proteínas, a avicultura é res-

ponsável por dar novos contornos à agri-

cultura familiar do Estado. “Ela criou uma 

dinâmica de trabalho e renda que melhorou 

e muito a vida das famílias donas de peque-

nas áreas rurais”, diz o cooperado da Coopa-

vel Reni José Seibert, 56, que há 28 anos se 

dedica à atividade em sua propriedade na 

linha São João, no interior do município de 

Santa Lúcia.

Uma das principais características da 

avicultura é gerar renda à família em inter-

valos de dois meses. “Dependendo apenas 

da monocultura, o dinheiro entra duas, três 

vezes por ano no máximo. Com a diversifica-

ção e investindo no confinamento de aves, a 

injeção de receita nas pequenas proprieda-

des chega a seis vezes no ano, melhorando e 

muito a qualidade de vida de quem mora no 

campo”, diz Reni. Com o dinheiro da avicul-

tura, a família dele pôde fazer investimentos 

que melhoraram principalmente a qualida-

de de vida. “Hoje, temos aqui as mesmas fa-

cilidades comuns na cidade”.

Natural de Capitão Leônidas Marques, 

Reni é casado e pai de três filhos. Filho de 

agricultores, ele percebeu cedo que a única 

forma de tornar a propriedade de 3,5 alquei-

res rentável era diversificando. Além de mi-

lho para silagem para alimentar o gado de 

leite, a família tem pequenos cultivos e gere 

dois aviários que, juntos, alojam 40 mil aves 

por lote. A estrutura mais antiga tem área 

de 12 x 100 metros. E a mais recente, em ati-

vidade há menos de dois anos, tem 16 x 100 

metros de extensão. A primeira recebeu atu-

alizações ao longo dos anos e a nova conta 

com o que há de melhor em tecnologia para 

o setor.

OLHO DO DONO

Reni admite que as inovações incorpo-

radas aos aviários e equipamentos traz fa-

cilidades. Mas mesmo assim, de acordo com 

ele, é fundamental que o dono acompanhe 

todo o processo para que os bons resulta-

dos apareçam. “Costumo dizer que a per-

formance dos lotes está relacionada a um 

conjunto de fatores, como boa estrutura, 

tecnologia, investimento em bem-estar 

animal e experiência acumulada ao longo 

dos anos pelo avicultor”. Reni afirma que 

cada lote é diferente e exige medidas espe-

cíficas e isso só é possível com a atuação 

atenta do proprietário.

Na propriedade dos Seibert, o proces-

so de sucessão familiar já começou. Um 

dos filhos, Rafael, voltou para o sítio para 

ajudar o pai nos afazeres comerciais. “A 

colaboração do Rafael, que é estudioso e 

dedicado, assegurou o bom resultado de 

maio, que ainda estamos comemorando”, 

diz o pai. Embora ainda jovem, Reni con-

sidera importante que a família entenda 

das atividades responsáveis por gerar 

receita na propriedade. A avicultura é a 

principal fonte de renda da família e se 

depender de Reni ela seguirá entre as prin-

cipais do ranking por muito tempo.

DEMANDA

A forte demanda mundial, as facilida-

des de manejo e a rapidez dos ciclos faz da 

avicultura uma atividade do presente e do 

futuro, conforme o avicultor destaque da 

Coopavel. “Essa é uma proteína bastante 

consumida e apreciada e a tendência é de 

forte crescimento ao longo dos anos”, diz 

Reni, destacando a qualidade da assistên-

cia técnica garantida pela cooperativa. 

“Nossa experiência somada com o conhe-

cimento dos técnicos contribui para re-

sultados cada vez melhores”.

Reni tem 56 anos e há 28 se dedica à avicultura

Dois aviários garantem o alojamento 
de 40 mil aves por lote

A propriedade fica no interior de Santa Lúcia
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TECNOLOGIA 5G

SHOW RURAL SERÁ POLO 
IRRADIADOR DE INOVAÇÃO 
ABERTA PARA AGRO BRASILEIRO

Três marcas que são referências em suas 

áreas se unem em um projeto-piloto com 

potencial de revolucionar a agropecuária 

brasileira. É disso que trata protocolo de in-

tenções assinado dias atrás, em Cascavel, no 

Oeste do Paraná, integrando o Parque Tec-

nológico Itaipu, o Show Rural Coopavel e a 

Huawei, uma das maiores empresas de tec-

nologia do mundo. “Temos em mãos uma 

grande oportunidade para fazer desse o 

maior projeto de inovação aberta do agrone-

gócio brasileiro”, disse o presidente do PTI, o 

general Eduardo Garrido.

Com base nas demandas da Coopavel, a 

parceria vai utilizar a tecnologia 5G e abrir 

mais um avanço do agro em direção à era 

4.0, conforme o general Garrido. “As solu-

ções e os bons resultados alcançados aqui 

tenderão naturalmente a ser replicados na 

agropecuária de todo o País. O agro brasilei-

ro, que é modelo para o mundo, mais uma 

vez sai na frente, gerando negócios, intera-

ção e atração de startups ao segmento”, des-

taca o presidente do PTI.

O Parque Tecnológico Itaipu vai desen-

volver editais para a seleção de startups que 

vão apresentar soluções aos desafios pro-

postos ou recrutar empresas que já tenham 

ideias próximas ao que se pretende. O em-

brião da parceria  foi a participação do PTI 

nas edições do Show Rural Digital, evento 

dedicado à apresentação de projetos inova-

dores para o agronegócio. “E tínhamos algu-

mas tecnologias desenvolvidas para aplica-

ção no campo. Agora, envolvendo também 

universitários, jovens e empreendedores, 

temos a chance de nos unir para gerar negó-

cios, inovação e riquezas”, segundo o general.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

afirmou que a cooperativa e o Show Rural 

se sentem honrados em poder participar de 

uma parceria que significa um novo salto 

em tecnologia. “O agro brasileiro tem mui-

ta tecnologia, mas há muito ainda para ex-

pandir e não se consegue dar velocidade ao 

crescimento sem tecnologia. O Show Rural, 

um precursor de inovação, será uma antena 

para irradiar esse novo pensamento. O alimen-

to chegará à nossa mesa com muito mais qua-

lidade, escala de produção e tecnologia para o 

bem das pessoas”.

Dilvo lembrou que no início, há mais de 30 

anos, a produtividade de soja no Show Rural 

alcançava 1,8 mil quilos por hectare e agora já 

existem resultados com 7,2 mil – a média bra-

sileira é de 3,6 mil quilos/hectare. “Precisamos 

de três décadas para crescer 200%, mas agora, 

com essa nova tecnologia e a efetivação da agri-

cultura 4.0, ganharemos muito em velocidade. 

Os novos conhecimentos estão em todas as eta-

pas dos trabalhos no campo, começam antes 

mesmo do plantio e vão até a colheita, afirmou 

Dilvo, lembrando que uma das características 

do Show Rural é fazer sempre melhor.

5G

A tecnologia 5G é uma grande rodovia 

de alta velocidade, que precisa das deman-

das da indústria para desenvolver soluções 

que serão comercializadas no futuro, disse 

o diretor de Vendas da Huawei do Brasil, 

Francisco Menezes. “Agora, com a assinatu-

ra dessa parceria, começamos a trabalhar 

para desenhar tudo o que é possível trazer 

para o Show Rural. Teremos aqui, inicial-

mente, uma célula 5G, com alcance de cinco 

quilômetros de raio. A antena que será ins-

talada no parque garantirá suporte tecnoló-

gico para testagem e validação de novos produ-

tos e serviços por parte das empresas âncoras, 

startups e academia.

Com a estrutura da rede 5G, clientes e for-

necedores da Coopavel, como também a in-

dústria de equipamentos e de soluções para o 

agronegócio, terão a oportunidade de tes-

tar e validar diversas tecnologias disrup-

tivas que serão permitidas com a conexão 

de internet de alta performance, como 

monitoramento e transmissão em tempo 

real de imagens em alta definição sobre o 

solo e plantações para acompanhamento 

à distância e orientações técnicas; funcio-

namento de máquinas e equipamentos, 

como tratores, colheitadeiras, planta-

deiras, semeadoras e pulverizadores de 

forma mais autônoma e inteligente, e 

informações precisas e detalhadas so-

bre alimentação, comportamento e saú-

de dos animais, bem como sobre condi-

ções climáticas.

R$ 6 MILHÕES

Serão investidos aproximadamente 

R$ 6 milhões na fase inicial do projeto. A 

maior parte dos recursos virá da Huawei 

do Brasil por meio da Lei da Informá-

tica com aportes e execução do Parque 

Tecnológico Itaipu, responsável pela 

seleção e incubação das startups, e em 

ações para atender demandas concretas 

de inovação aberta da Coopavel e sua 

rede de cooperados em 21 municípios 

das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. 

A expectativa é apresentar as soluções 

inovadoras desenvolvidas já na próxi-

ma edição do Show Rural Coopavel. As 

redes 5G são mais eficientes, velozes e 

seguras na transmissão de dados.

Assinatura envolve PTI, Coopavel e HuaweiO presidente do PTI, general 
Eduardo Garrido, fala da 
importância da parceria

Dilvo Grolli diz que tecnologias conduzem 
agronegócio a novo patamar

O diretor de Vendas da Huawei 
Brasil, Francisco Menezes
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RECONHECIMENTO

COMPROMISSO É PRODUZIR 
ALIMENTOS SUSTENTÁVEIS

A Coopavel acaba de receber mais um 

reconhecimento nacional importante por 

suas posturas ligadas à sustentabilidade e 

ao meio ambiente. A cooperativa acaba de 

ser anunciada como um dos destaques da 

edição de 2021 da Premiação DSM de Sus-

tentabilidade, ação criada para levar ao co-

nhecimento dos usuários dos produtores 

que usam as enzimas Ronozyme DSM na 

produção animal o quanto é importante a 

decisão consciente sobre os ingredientes 

que são adicionados na dieta dos plantéis. 

A edição de 2021 premia produtores 

e parceiros que fizeram uso das enzimas 

Ronozyme em 2019 e em 2020. No perío-

do, a Coopavel reduziu em 31.699 tonela-

das a emissão de CO2. Isso equivale a reti-

rar das ruas 13.208 veículos, ao plantio de 

821.016 árvores (corresponde a uma floresta 

de mil hectares) e a desligar 1.122.161 lâmpa-

das. O concurso existe desde 2015, e anuncia 

e compartilha resultados ambientais por 

meio da produtividade e da performan-

ce no campo.

“A Coopavel sempre observou com 

responsabilidade questões ligadas ao 

meio ambiente e à preservação dos re-

cursos naturais. Estamos muito felizes 

com o resultado dessa ação e com o re-

conhecimento da DSM, empresa inter-

nacional que incentiva e impulsiona a 

adoção de atitudes voltadas à susten-

tabilidade. Esse prêmio nos motiva a 

seguir com nossa missão de produzir 

alimentos sustentáveis”, ressalta o pre-

sidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

NÚMEROS

Segundo a direção da DSM, a soma do 

total de enzimas Ronozyme utilizadas por 

todos os clientes em 2019 e 2020 gera núme-

ros importantes. Foram reduzidas 646.928 

toneladas de emissões de dióxido de carbo-

no no meio ambiente. Isso equivale a tirar 

de circulação das ruas 269.553 veículos, a 

plantar 16.755.431 árvores ou ainda a apagar 

22.901.246 lâmpadas. A meta da empresa é 

melhorar os indicadores a cada nova edição 

do prêmio. A DSM entende que, diante da 

estimativa de 9 bilhões de pessoas no mun-

do em 2050, apenas atitudes igualmente 

responsáveis permitirão alimentar a todos 

mesmo diante da limitação dos recursos na-

turais do planeta.

O gerente da fábrica de rações da Coo-

pavel, Jurandir de Matos, explica que o uso 

de enzimas exógenas busca melhorar a di-

gestibilidade de matérias-primas. Entre os 

benefícios estão melhorar a disponibilidade 

de nutrientes, como fósforo, cálcio, amino-

ácidos e energia para aves e suínos, além 

de  melhor conversão alimentar e ganho de 

peso, otimizando custos de formulação e re-

duzir a eliminação de resíduos indesejáveis 

no ambiente (como fósforo e nitrogênio). O 

aspecto ambiental presente em tudo isso é 

relevante, conforme o gerente.

FÁCIL COMPREENSÃO

O Prêmio DSM de Sustentabilidade é 

uma forma de tangibilizar benefícios sus-

tentáveis prometidos pelo uso das enzimas 

Ronozyme. É uma maneira métrica, clara 

e objetiva de apresentar os benefícios e ga-

nhos em sustentabilidade que um produtor 

alcança quando faz uso de escolhas susten-

táveis na produção de proteína animal. 

A redução de quilo CO2 e por quilo de 

peso vivo é calculada objetivamente e 

com uso de informação referenciada 

em organismos internacionais. O resul-

tado ainda é convertido em métricas de 

fácil compreensão e percepção da gran-

deza e importância do uso de enzimas 

Ronozyme DSM na produção.

SOBRE A DSM

A DSM é uma empresa holandesa que atua 

na área de nutrição animal, saúde e vida sus-

tentável. Suas empresas associadas registram 

vendas líquidas anuais de cerca de R$ 60 bi-

lhões, e contam com 23 mil colaboradores. 

COOPAVEL REDUZ EMISSÃO DE CO2 QUE EQUIVALE A CULTIVAR FLORESTA 
DE MIL HECTARES. COOPERATIVA É DESTAQUE EM CONCURSO DA DSM

Coopavel reduz emissão de CO2 suficiente 
para retirar 13.208 veículos das ruas

Entre 2019 e 2020, ações da cooperativa correspondem
 a cultivo de floresta com mil hectares
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INVESTIMENTOS

PARANÁ ATRAI 
R$ 20 BILHÕES 
EM DOIS ANOS

Mesmo com a pandemia e os seus 

efeitos, o Paraná segue como um dos 

estados com melhor desempenho 

econômico do Brasil. Apenas em 

novos investimentos, foram R$ 20 

bilhões em menos de dois anos, in-

forma o secretário do Planejamento 

e Projetos Estruturantes, Valdemar 

Bernardo Jorge.

A pandemia fez cair a arreca-

dação do Estado em R$ 2,6 bilhões 

em 18 meses, mas, mesmo assim, o 

Paraná demonstra, graças princi-

palmente à pujança do agronegócio, 

espetacular nível de recuperação. 

Em entrevista exclusiva à Revista 

Coopavel, Valdemar também fala 

sobre pedágio, Nova Ferroeste, in-

vestimentos e novos programas go-

vernamentais. Acompanhe: 

QUAIS FORAM ATÉ AGORA, SECRETÁRIO, 
AS PRINCIPAIS MEDIDAS TOMADAS PELA 
SUA PASTA PARA ATENDER A PONTOS 
ESPECÍFICOS DEFENDIDOS PELO PRO-
GRAMA DO GOVERNO RATINHO?

A Secretaria do Planejamento atua 
no suporte de informações e no apoio 
aos gestores das diversas secretarias 
e demais Órgãos de Estado para a im-
plantação das ações previstas no Plano 
de Governo e no Plano Plurianual. Algu-

mas ações podem ser destacadas, como 
investimentos públicos em infraestru-
tura, principalmente na área de trans-
portes, como o projeto da Nova Ferroes-
te que vai reduzir o custo do transporte 
da produção do Paraná e a obra do Trevo 
Cataratas, em Cascavel, nosso principal 
corredor rodoviário e de exportação do 
Estado. O Governo do Paraná também 
lançou o maior programa de moderni-
zação energética na área rural do Esta-
do, o Paraná Trifásico implantado pela 

Copel, e envolve investimentos de 
R$ 2,1 bilhões e 25 mil quilômetros 
de redes trifásicas de energia no 
campo. É um programa que trará 
aumento de produtividade a todo 
o setor, desde o pequeno agricultor 
até as grandes cooperativas. Atu-
amos em conjunto com diversas 
secretarias, desde o início da pan-
demia, na elaboração do Plano de 
Retomada que reúne várias inicia-
tivas nas áreas econômica e social. 
As ações foram submetidas à ava-
liação governamental e são imple-
mentadas pelos órgãos de governo, 
como o auxílio emergência para 
MEIs, pequenas e microempresas. 
No total, 86,7 mil empresas passa-
ram a ter direito a um o socorro de 
R$ 59,6 milhões.

É POSSÍVEL MENSURAR EM TER-
MOS DE ECONOMIA OU DE EFICIÊN-
CIA OS RESULTADOS QUE ESSAS 
MEDIDAS JÁ TROUXERAM?

Desde que assumimos o Gover-
no, o Paraná é o estado que mais 
cresce no Brasil. O Governo tem 
previsão de investir R$ 4,6 bilhões 
em obras de infraestrutura e logís-
tica até 2022. Obras de duplicação 
são feitas, compromisso que o go-
vernador Ratinho Junior fez para 
dar mais segurança para todos os 
paranaenses, como a duplicação de 
um trecho da BR-277, no perímetro 
urbano de Cascavel. Com essa obra, 
o munícipio ganhou mais impul-
so para fomentar a agricultura e 
os moradores serão beneficiados, 
além dos motoristas que passam 
pela região. Uma obra estratégica 
para melhorar o escoamento da 
produção, além de solucionar obs-

táculos, como o acesso ao Show 
Rural. Aliás, Cascavel é o municí-
pio que reúne exemplos práticos de 
como o Estado planeja virar em um 
hub logístico da América do Sul. 
Recentemente, numa parceria com 
o governo federal, inauguramos o 
Aeroporto Coronel Adalberto Men-
des da Silva, em Cascavel. O Estado 
também simplifica condições de 
uso da água na irrigação rural, es-
tabelecendo condições e critérios 
para licenciamento ambiental e 
outorga de recursos hídricos para 
o processo de irrigação de terras 
agricultáveis no Paraná. Outro 
exemplo, é a criação do Banco do 
Agricultor que o produtor passa a 
contar com um programa de crédi-
to exclusivo com juros subsidiados. 
O banco tem alcance estimado em 
R$ 500 milhões e vai impulsionar 
investimentos por meio da equali-
zação de taxa de juros em diversas 
atividades agropecuárias. Lança-
mos o Programa Paraná Produti-
vo que vai levar desenvolvimento 
integrado para 202 municípios que 
ainda não têm plano de desenvol-
vimento regional. E estamos traba-
lhando na construção de um Plano 
de Desenvolvimento de Longo Pra-
zo, que vai orientar as ações do go-
verno do Estado para os próximos 
15 anos.    

DE QUE FORMA A PANDEMIA IMPAC-
TOU DIRETAMENTE NA SECRETA-
RIA? HÁ PREJUÍZOS VERIFICADOS 
EM SUAS AÇÕES NESSES 18 MESES 
DE RESTRIÇÕES?

A pandemia alterou muito o 
planejamento que estávamos fa-
zendo para 2020. Tivemos que 
rever os planos do Estado e fazer 

toda a revisão no PPA em função 
do aumento dos custos e investi-
mentos em saúde. Foi necessário, 
então, criar um comitê de crise. Ao 
mesmo tempo que havia a grande 
necessidade de protegermos vidas, 
tínhamos que limitar o impacto 
das consequências econômicas. 
Em meio a medidas para reduzir 
a transmissão do vírus, garantir 
atendimento de saúde, assistência 
social, ofertar crédito para empre-
sas e manter empregos, tornou-se 
necessário criar um plano de reto-
mada capaz de preparar o Paraná 
para enfrentar os meses de dificul-
dades econômicas e voltarmos a 
crescer. E para termos ideia dos 
impactos, em 2020, a perda na 
arrecadação de ICMS foi de R$ 1,1 
bilhão e, agora, entre janeiro e ju-
nho a perda de receitas do gover-
no do Estado chegou a R$ 1,498 
bilhão.

QUE AVALIAÇÃO É POSSÍVEL 
FAZER DO PLANO DE RETOMADA 
ECONÔMICA, LANÇADO PELO ES-
TADO, E QUE CONTA COM O APOIO 
DE ENTIDADES E OUTROS ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS?

Esses meses de pandemia fo-
ram desafiadores, mas foram ne-
cessárias várias ações para redu-
zir os impactos e apoiar o setor 
produtivo.

Por exemplo, no setor agrí-
cola, o governo criou o Compra 
Direta Paraná, destinando R$ 20 
milhões a 147 cooperativas e as-
sociações de pequenos produto-
res, permitindo que pelo menos 
12,5 mil agricultores vinculados 
às cooperativas ou associações de 
pequenos produtores pudessem 

Valdemar Bernando Jorge nasceu em Cascavel 
em 1974. É produtor rural, professor, advogado e 
bacharel em informática. É casado e pai de três 
filhas. É mestre em Direito Econômico e Social 
e atual secretário de Estado do Planeamento e 
Projetos Estruturantes.
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O TRABALHO 
FAMILIAR NA 
SUINOCULTURA

Dedicação e amor pelo que se faz é 

o que resume a família Leão, formada 

por Nilson e Sirlene e pelos filhos Nil-

son Junior, Beatriz, Sheila e a pequena 

Heloysa. Residente na linha Salto Por-

tão, em Cascavel, a família possui uma 

granja de terminação de suínos, na 

qual alojam 875 animais.

O lote mais recente entregue pela 

família foi destaque tendo conversão 

corrigida de 1,79. Ou seja: o melhor lote 

entregue no ano de 2021 até o momen-

to. A granja da família opera no sistema 

manual, onde fornece ração quatro ve-

zes ao dia conforme orientação técnica. 

O trabalho na granja é dividido. Sir-

lene é responsável pelo fornecimento 

de ração aos animais. Nilson e seu filho 

Junior trabalham na limpeza das ins-

talações. Como a granja é no sistema 

de piso laminar, a limpeza é realizada 

duas vezes ao dia. O manejo de classi-

ficação dos animais é realizado até os 

dez dias de alojamento. 

A produtora enfatiza que quan-

to mais tarde realizar a classificação, 

mais brigas e animais machucados 

haverá depois. É importante separar os 

animais menores, estimulando a con-

sumirem ração nas baias de recupera-

ção. Também é separada a primeira ra-

ção, que é medicada em sacos para ser 

fornecida a esses animais.

“Em 2005, decidimos construir a 

granja para aumentar a renda da famí-

lia. Começamos com um barracão de 

40 metros com capacidade para alojar 

280 animais, construídos com boa par-

te da mão de obra da própria família”, 

diz Nilson. Na época, a associada Sir-

lene cuidava sozinha da granja, pois 

Nilson foi trabalhar fora para comple-

mentar a renda familiar e tinham os 

três filhos pequenos que, conforme 

cresciam, ajudavam a mãe na granja.

No ano de 2017 eles resolveram 

construir outra granja de 60 metros 

pela necessidade da cooperativa de 

expandir e aumentar a capacidade de 

animais. Com isso, Nilson saiu do em-

prego e voltou para ajudar na granja e 

em 2019 foram aumentados mais 20 

metros de granja, totalizando 875 ani-

mais. 

Nesses 20 metros adicionais de 

granja foram instalados cochos tubu-

lares usados para recuperar os animais 

mais fracos e classificados do lote. A 

ração é fornecida manualmente de 

acordo com a tabela fornecida pela Co-

opavel. Os cochos são abertos quatro 

vezes ao dia ficando assim entre 30 e 40 

minutos.

A observação dos animais, para 

verificar se há algum doente, é re-

alizada por todos no momento de 

abertura dos tampões. Essa é a ro-

tina durante todo o lote, sem falhar 

nos sábados e nem nos domingos. 

“Todos os dias nos dedicamos aos su-

ínos. Sempre fomos Coopavel, e nun-

ca pensamos em mudar”, diz Sirlene.

5 MELHORES PRODUTORES SUINOCULTURA - MAIO DE 2021

SIRLENE POLIS LEAO

HERIBERTO RUCKER E/OU VALDEMAR RUCKER

WALDIR OLDONI E/OU ANADIR GALESKY OLDONI

SERGIO BEZ E/OU KEILA MATOS BEZ

LOURDES MARIA ROCHA

PRODUTOR CIDADE C.R C.A GPD IDADE MORT.% MÃO DE OBRA COMEDOURO
CASCAVEL

GUARANIAÇU

CASCAVEL

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

112.07

112.05

109.08

113

113.06

2.146

2.193

2.229

2.283

2.309

1.793

1.884

1.893

1.938

1.99

1.0055

0.9528

0.9906

0.98

0.9428

0.8

0.78

0.92

1.52

1.62

Familiar

Familiar

Familiar

Familiar

Familiar

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

ABRAÃO BARBOSA 
GONÇALVES 

Médico Veterinário
Família unida por bons resultados: 
Nilson, Sirlene, Beatriz e Nilson Junior

DADOS DO LOTE: 
C.ALIMENTAR: 2.146
C.AJUSTADA 100KG: 1.793
GPD: 1,005
MORTALIDADE: 0.80%

ARTIGO

participar do programa e entregas-
sem alimentos para cerca de 900 
entidades sociais. Na saúde, mais 
de dois mil leitos exclusivos para 
atendimento à Covid-19 foram cria-
dos em 2021. Ampliamos a doação de 
cestas básicas, com atuação da Defesa 
Civil e Superintendência Geral de Ação 
Solidária. O Programa Cartão Futuro 
Emergencial, criado pela Secretaria 
de Justiça, ajudou a garantir a manu-
tenção de 15 mil vagas de empregos de 
jovens de 14 a 18 anos. O bom desempe-
nho da indústria nos quatro primeiros 
meses confirma o processo de recupe-
ração da economia do Paraná. Se con-
siderarmos os últimos 12 meses, nós fi-
zemos toda a recuperação daquilo que 
se perdeu durante a pandemia e cres-
cemos 4%. E se considerarmos ainda 
fevereiro de 2020, o crescimento foi de 
6%. E como a indústria vai bem, a gera-
ção de emprego, também. Desde do iní-
cio da gestão em 2019, a preocupação 
era essa: criar um ambiente favorável a 
retomada econômica. Apesar da crise, 
temos um saldo positivo de 132.397 mil 
empregos formais nesta gestão. A gen-
te vê a força do agronegócio, a indústria 
automobilística retomando a produ-
ção, a construção civil também muito 
forte e por consequência a produção 
moveleira. Temos ainda, um grande 
crescimento das cooperativas que es-
tão avançando e têm muita competên-
cia para atingir e superar suas metas. 
Para o setor produtivo, por exemplo, o 
governo prevê investimentos de R$ 4,6 
bilhões em obras de infraestrutura e lo-
gística até o ano que vem.

SECRETÁRIO, É QUANTO AO NOVO 
MODELO DO PEDÁGIO. O CENÁRIO 
FICARÁ MELHOR AOS USUÁRIOS 
COM AS NEGOCIAÇÕES EM CURSO?

A questão dos pedágios foi um 
grande desafio para o Estado ao lon-
go das últimas décadas. Tivemos um 
modelo de pedágios caros, o que gerou 
muito sofrimento e dificuldades. Mas, 
o problema está com dias contados 
e com a solução que tanto queremos 
para correção desse erro histórico. Os 
atuais contratos vencem em novem-
bro deste ano e assim que se encer-
rarem, teremos pedágios mais bara-
tos, com garantia da realização das 
obras. O novo modelo de tarifa baixa 
é uma grande conquista para todos 
os paranaenses. 

E QUANTO AO CORREDOR DE EXPOR-
TAÇÕES E À FERROESTE. QUE PERS-
PECTIVAS, NA SUA ÓTICA, ESSA 
OBRA TRARÁ AO FUTURO DO OESTE E 
DO PARANÁ?

A Nova Ferroeste é mais desen-
volvimento para o Paraná e para 
o Brasil. Ela será o segundo maior 
corredor de transporte de grãos e 
contêineres do País, unindo o Mato 
Grosso do Sul e o Paraná, dois dos 
principais polos exportadores do 
agronegócio brasileiro. Há uma pre-
visão feita pelos técnicos de que será 
possível o transporte de 35 milhões 
de toneladas por ano – cerca de 2/3 
da produção da região, dos quais 74% 
seriam de cargas destinadas para a 
exportação. E além de facilitar todo 
o escoamento da região, vamos nos 
tornar a central logística da Améri-
ca Latina. O Oeste só tem a ganhar: 
aumentará seu potencial pela re-
dução dos custos logísticos do es-
coamento da produção, deixando o 
setor produtivo mais competitivo e 
influenciando diretamente a gera-
ção de emprego e renda.

O QUE É POSSÍVEL DIZER, SECRETÁ-
RIO, QUANTO À POLÍTICA DE ATRA-
ÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS NO 
PARANÁ QUE VOCÊS EXECUTAM?

Estamos entre os quatro 
melhores estados para fazer ne-
gócio no Brasil. Esse dado foi 
divulgado no mês de junho na 
pesquisa Doing Business Sub-
nacional Brasil 2021, realizada 
pelo Grupo Banco Mundial. Isso 
se deve à política de atração 
de novos investimentos que o 
governo Ratinho Junior desen-
volve. A indústria paranaense 
não para de crescer. O crescimen-
to nos últimos quatro meses foi de 
18,1%, o terceiro melhor do País. A 
média nacional foi de 10,5%, com o 
nosso Estado em destaque na ex-
pansão industrial. Resultados que 
mostram o processo de recuperação 
da economia paranaense. O Porto de 
Paranaguá tem recorde histórico de 
movimentação de cargas. Mais de 6 
milhões de toneladas! Estamos livres 
da febre aftosa sem vacinação e ago-
ra, podemos disputar de modo igual 
o mercado de carne com os princi-
pais países do mundo. Uma grande 
conquista dos trabalhadores e pro-
dutores rurais. Muitas grandes em-
presas e indústrias estão investindo 
no Paraná. A Invest Paraná, agência 
que é porta de entrada oficial às em-
presas interessadas em se instalar 
no Estado, atraiu R$ 20 bilhões em 
investimentos em dois anos. Esse ce-
nário favoreceu o Paraná a abrir 52,6 
mil postos de trabalho em 2020. 
Cascavel, inclusive, já tem repre-
sentações locais da Invest Paraná 
para a promoção e prospecção de 
novos negócios e investimentos.

INVESTIMENTOS
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RECEITAS COM COOPAVEL

TERRINE DE FRANGO DEFUMADO LOMBO RECHEADO DE AMEIXAS

INGREDIENTES 
• 25 ameixas pretas secas 

sem caroço, ½ xícara (120 

ml) de conhaque;

• 1 quilo de lombo de 

porco Coopavel, sal e 

pimenta-do-reino; 

• 8 ramos longos de 

alecrim fresco;

• 2 colheres de sopa de 

manteiga;

• 1/4 de xícara (60 ml) de 

azeite extravirgem;

• ¾ de xícara (180 ml) de 

vinho branco seco;

• 1 xícara (250 ml) de 

caldo de carne.

INGREDIENTES 
• 1 frango Coopavel 

defumado;

• 1 xícara de creme de leite;

• 150 gramas de cogumelos 

marrom ou champignon 

frescos; 

• 2 colheres de sopa 

de Brandy, 

• 2 colheres de sopa 

de manteiga;

• Caldo de galinha 

(opcional), pimenta 

do reino e sal;

MODO DE PREPARO
Comece por desfiar o frango, separando as peles e os os-

sos da carne.

Limpe os cogumelos e pique em pedaços pequenos. Sal-

teie em uma frigideira com manteiga por 1-2 minutos e 

desligue.

Coloque num processador o frango, o creme de leite e o 

Brandy e bata tudo muito bem até um patê.

Acrescente os cogumelos, tempere com sal e pimenta e 

bata mais um pouco.

Unte uma terrina ou forma de pão com azeite e coloque 

a mistura do processador, alisando e pressionando bem 

com uma espátula. Cubra com papel manteiga ou papel 

prata, coloque a terrina em uma assadeira e encha 2/3 

da assadeira com água. Leve ao forno a 180ºC assando 

por 20 minutos.

Retire a terrine de frango defumado e deixe amornar 

antes de levar à geladeira. Gele por 3, 4 horas e, no mo-

mento de servir, desenforme e corte em fatias

MODO DE PREPARO
Corte dez ameixas ao meio ou em quatro. Coloque-as 

em uma tigela com conhaque, diluído com água o sufi-

ciente para cobrir as frutas. Deixe de molho por 30 mi-

nutos. Escorra bem; preaqueça o forno a 180°C. 

Use uma faca afiada para fazer furos na carne. Preen-

cha os furos com um pouco de sal e pimenta-do-reino 

e as ameixas picadas. Coloque o alecrim sobre a carne 

e amarre bem com um barbante. Tempere com sal e pi-

menta-do-reino. 

Aqueça a manteiga e o azeite em uma caçarola refra-

tária, em fogo médio. Assim que a manteiga começar 

a espumar, adicione a carne e doure por igual, de 5 a 8 

minutos. Transfira para o forno quente e asse até ficar 

macia e assada por igual. 

Na metade do cozimento, despeje o vinho sobre a carne 

e acrescente as ameixas restantes. Leve ao forno nova-

mente, adicionando um pouco de caldo de carne caso a 

panela comece a secar.

RECEITAS




