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A COOPAVEL E A LGPD

CREDICOOPAVEL DEVE TER
MELHOR ANO DE SUAS 4
DÉCADAS DE TRAJETÓRIA

Mais de 500 funcionários da Coopavel acabam de passar por um
ciclo de palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD
é uma novidade, já em vigor em vários países, para preservar a
privacidade das pessoas em uma era de comunicação instantânea

COOPAVEL DESENVOLVE RAÇÃO
INOVADORA PARA ANIMAIS
ORDENHADOS POR ROBÔS
SHOW RURAL RECEBE
MANOBRAS DO EXÉRCITO
PARA MISSÕES DE PAZ

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.

bbseguros.com.br

Para proteger o seu negócio,
é preciso conhecer cada detalhe
dele. E a gente sempre esteve perto
de você no Brasil inteiro. Ouvindo,
aprendendo. Foi com esse olhar
bem perto que evoluímos ainda mais

A gente conhece
o seu negócio

de perto.

os Seguros Rurais da BB Seguros.
Como o Seguro Agrícola e o Seguro
Agrícola Faturamento, com
as melhores soluções e coberturas
para proteger sua lavoura e seus
ganhos, desde o plantio até
o momento da colheita.

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

TECNOLOGIA

PG. 10

Aliança para integrar empresas à
inovação aberta

DIRETORIA EXECUTIVA
Dilvo Grolli
Diretor-presidente
Jeomar Trivilin
Diretor vice-presidente
JORNALISTA
Jean Paterno

ENTREVISTA

PROJETO GRÁFICO
Fosbury&Brothers

De vereador a vice-líder do Governo
na Alep

PG. 14

IMPRESSÃO
Gráfica Imperial. Tiragem de
4.000 exemplares nesta edição
ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

TOP DE JUNHO

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

PG. 22

A avicultura como um estilo de vida

SITES
www.coopavel.com.br
www.showrural.com.br
E-MAILS
coopavel@coopavel.com.br
imprensa@coopavel.com.br

DIA C

PG. 26

A solidariedade que brota do agro

FILIAIS
Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso,
Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas
Marques, Cascavel, Catanduvas, Centenário,
Céu Azul, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu,
Espigão Azul, Iguatu, Juvinópolis, Lindoeste,
Nova União, Pato Branco, Penha, Ouro Verde,
Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio da Paz, Santa
Izabel do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Santo
Izidoro, São João do Oeste, São Sebastião,
Sede Alvorada, Três Barras do Paraná, Vera
Cruz do Oeste, Vitorino.

BANDEIRAS HISTÓRICAS PG. 34
R$ 200 milhões para obras
estratégicas

COLABORAM NESSA EDIÇÃO
Abraão Barbosa Gonçalves
Anderson Antonio Foralosso

f Coopavel
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VOCAÇÃO NATURAL
PARA A INTERCOOPERAÇÃO
As oportunidades de crescimento em
uma organização, invariavelmente, são geradas pela habilidade, pela competência dos
gestores na tomada de decisões, mas, sobretudo, pelo cumprimento da missão e dos
princípios que norteiam o negócio.
A intercooperação, como um dos princípios do cooperativismo, desde sempre
tem sido uma alavanca de crescimento nas
estruturas existentes na Coopavel e na Credicoopavel. Essa vocação é histórica e tem
possibilitado integrar os associados da Coopavel no fortalecimento da Credicoopavel,
com o propósito de crescimento das duas
cooperativas.
Todos os gestores e colaboradores da Coopavel e da Credicoopavel são estimulados a
manter a intercooperação. Isso significa desenvolver uma cultura de integração dentro
das cooperativas, respeitando as características de cada uma, com visão estratégica de
parcerias conjuntas que viabilizem projetos
e otimizem resultados.
Mas é preciso que as equipes das duas
cooperativas, com responsabilidade e discernimento, entendam a verdadeira intercooperação e transformem esse ideal em um
empreendimento vitorioso. Que, sem divergências, livres para atuar e de mãos dadas no
mesmo caminho engajem todos os associados num projeto comum.
Não precisamos substituir líderes para
essa intercooperação. Temos um grupo
coeso e um ambiente em que a harmonia
prevalece. Todos sabem que as grandes ca-

minhadas começam com um bom plano
estratégico e de longo prazo. Que as soluções
demandam de ações conjuntas e firmes,
pois não se trata de um negócio unicamente
da Coopavel ou da Credicoopavel e sim, de
ambas, visando ao fortalecimento mútuo.
Para tanto, precisamos do compromisso
profissional de todos, confiando no potencial humano existente e no empreendimento que nos integra.
A Coopavel e a Credicoopavel têm a mesma origem. Tais empreendimentos fazem
parte da vocação natural das cooperativas,
alimentados pela intercooperação - princípio basilar do cooperativismo. É tempo de
somar. O resultado somado é muito mais
que um negócio, é a promoção de uma nova
cultura que acelera o crescimento e torna
as cooperativas mais ágeis. Somos mais de
15 mil pessoas entre associados e colaboradores da Coopavel que poderão ser integrados aos negócios da Credicoopavel.
Somos um universo e dele há de nascer
uma bela história de integração intercooperativa.
Crescer é maravilhoso. Empresários
lendários como Henry Ford e Bill Gates
são exemplos dos que acreditaram em
oportunidades de mercado e reinventaram seus negócios. Mas nem sempre é preciso começar do zero. No caso da intercooperação da Coopavel e da Credicoopavel
basta seguir o caminho já existente, mas
com determinação, colocando como
foco o sucesso das duas cooperativas.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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PAPA FRANCISCO

FÉ, ESPERANÇA E AMOR
1- A fé é uma luz que não encandeia;
as ideologias cegam, a fé não cega; é
uma luz que não nos confunde, mas
que ilumina e guia respeitosamente
as consciências e a história de cada
pessoa e de cada sociedade.
2- A Igreja, nas suas origens e no
início da sua missão no mundo, era
apenas uma comunidade organizada
para professar a fé em Jesus Cristo,
Filho de Deus e Redentor do Homem,
uma fé que é possível através do amor.
3- Entrar na vida do próximo, mesmo
quando essa pessoa já faz parte da
nossa vida, exige sensibilidade para
ter uma atitude que não seja invasiva
e que renova a confiança e o respeito.
4- O mandamento de amar a Deus e ao
próximo é o principal, mas não por ser
o primeiro da lista dos mandamentos.
Jesus não se coloca no topo, mas no
centro, porque é a partir do coração
que tudo deve ser feito e ao qual tudo
deve retornar e dizer respeito.
5- É bom compreender a continuidade e a comunhão profunda que existe
entre a Igreja que está no Céu e aquela
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que ainda se encontra em peregrinação na Terra. Aqueles que já vivem na
presença de Deus podem apoiar-nos e
interceder por nós, rezar por nós.
6- Ninguém pode partir para a batalha se não estiver antecipadamente
convencido da vitória. Se começarmos sem convicção, já perdemos metade do combate e enterramos os nossos talentos.
7- O trabalho é uma necessidade, uma
parte do sentido da vida neste mundo, um caminho para o crescimento, o
desenvolvimento humano e a realização pessoal.
8- Podemos optar entre canalizar a
nossa inteligência para uma evolução
positiva das coisas ou para criar novas desgraças, novas causas de sofrimento e verdadeiros retrocessos.
9- Deus não se revela na força nem no
poder, mas na fraqueza e vulnerabilidade de um bebé recém-nascido.
10- Um cristão é alguém que consegue
reduzir-se à sua pequenez para que o
Senhor possa crescer no seu coração e
no coração do próximo.
7

TECNOLOGIA

ALIANÇA PARA INTEGRAR
EMPRESAS À INOVAÇÃO ABERTA
Cascavel acaba de dar um passo
importante para começar a integrar
empresas ao conceito da inovação
aberta – open innovation. Encontro
na Sala Paraná, na Acic, aproximou
diretores da associação comercial,
Fundetec e Sebrae de diretores de
grandes empresas locais que percebem e valorizam a importância de integrar seus negócios aos avanços da
tecnologia.
A condução dos trabalhos foi feita pelo diretor de Inovação da Acic,
Siro Canabarro, pelo cofundador da
Acic Labs Carlos Guedes e pelo executivo da aceleradora e hub de inovação
da entidade Sergio Altavini. “O objetivo
foi detalhar a esses empresários o que
é a inovação aberta, como ela funciona
e os benefícios possíveis às atividades
e aos resultados das suas corporações”,
de acordo com Siro.
Inicialmente, cinco empresas foram
escolhidas para integrar a parceria –
Coopavel, Consilos, Carelli, Nutriplan e
Ferroeste.
O presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, considera imprescindível estar
atento e conectado às novidades. “A inovação traz avanços enormes principalmente ao agronegócio. Esse é assunto
que interessa de forma especial a nossa
cooperativa”, conforme ele. A Coopavel
é a organizadora do Show Rural, um
dos três maiores eventos do mundo em
disseminação de novos conhecimentos
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para o campo. A mostra acontece desde
1989 em Cascavel, no Oeste do Paraná.
Para que pontos específicos do conceito de Open Innovation fossem apresentados e melhor compreendidos pelos
Ceos convidados, o encontro na associação comercial contou com a participação online de profissionais que apresentaram cases de sucesso. Eles reforçaram
a relevância de parcerias para superar
problemas e desenvolver soluções conectadas com um novo consumidor e
um mercado em transformação.

PRÁTICA
A partir de agora, a metodologia
apresentada aos Ceos vai ser levada às
empresas. Inicialmente, ela será trabalhada com diretores e seus respectivos
departamentos. “A ideia é avançar gradualmente para que as mudanças sejam
corretamente assimiladas e os resultados apareçam”, diz o executivo da Acic
Labs, Sergio Altavini. Pessoal altamente qualificado da aceleradora, Fundetec e Sebrae vão atuar sempre de forma
conjunta para que o projeto aconteça
da melhor forma possível, destaca o diretor Carlos Guedes.
“Cascavel está no centro de um ecossistema de inovação com enorme potencial e ficamos felizes, por meio da Acic,
de contar com um espaço apropriado,
com diretores e profissionais preparados para a missão de aproximar em-

presas, dos mais diferentes setores, de
um novo mundo pautado na inovação”,
observa o presidente da associação comercial Genesio Pegoraro. À medida
que o Open Innovation se consolidar,
outras empresas vão ter a chance de
também se integrar ao projeto.

Empresários também estiveram na Acic Labs, hub e aceleradora da entidade

JANELA PARA O FUTURO
A inovação aberta é uma janela à inovação colaborativa e diversificada. Ela
atua com o esforço conjunto e a constante alimentação de novas ideias. O termo
surgiu na Universidade de Berkeley, nos
Estados Unidos, e propõe uma abordagem diferenciada para diminuir a distância entre os ensinamentos acadêmicos e a
aplicação prática deles.
Nesse conceito de inovação, a geração
de novas ideias não parte apenas da equipe interna de uma empresa. Mas também
de um conjunto de elementos externos
que vão desde fornecedores até clientes,
startups, órgãos públicos e outros. Os benefícios da inovação aberta são os seguintes: cooperação mútua, rentabilidade,
ampliação do networking, aumento de
performance da empresa, melhoria e agilidade na produção e melhor implementação de propriedades intelectuais.

O primeiro encontro de uma nova parceria entre empresas e inovação

A ideia é avançar gradualmente
para que as mudanças sejam
corretamente assimiladas e
os resultados apareçam.
Sergio Altavini
Executivo da Acic Labs
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COOPAVEL AVANÇA
PARA SE ADAPTAR ÀS
NORMAS DA LEI GERAL

O ciclo de estudos foi dividido
em palestras abordando aspectos
gerais e específicos da Lei de Proteção de Dados. Os oito encontros,
realizados em junho e julho, foram
coordenados pelo advogado José
Fernando Marucci, do Escritório
de Advocacia Vanzo. Os principais
pontos trabalhados foram tratamento de dados pessoais em meios
físicos e digitais, proteção de direitos fundamentais de liberdade e privacidade, livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural e
também tratamento de dados, consequências e punições previstas em
caso de descumprimento de pontos
considerados na lei.

COMITÊ
Devido a importância do tema,
a Coopavel criou ainda no fim de
2020 um comitê para tratar dele.
Nesse ambiente foram sugeridas,

debatidas e elaboradas as normas e
procedimentos que passam a definir a postura da cooperativa diante
de questões relacionadas ao teor da
LGPD. O comitê é formado por profissionais de diversas áreas, como
Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Auditoria, Processos,
Contabilidade, Área de Negócios,
Departamento Jurídico e Consultoria Jurídica.
Outro passo importante dado
pela Coopavel no cumprimento das
regras estabelecidas pela Lei Geral
de Proteção de Dados foi nomear o
DPO (Data Protection Officer/Oficial de Proteção de Dados). O profissional escolhido é o gerente de TI,
Rogério Aver. A cooperativa também
criou um canal próprio para tratar
do assunto. Caso as dúvidas persistam, então o funcionário e terceiros
podem entrar em contato pelo e-mail
privacidade@coopavel.com.br .

As palestras contaram com a participação do presidente Dilvo, diretores e colaboradores

Com as novas tecnologias, sua
velocidade e alcance, diversos debates envolvem interesses estratégicos do indivíduo e das corporações
neste início de milênio. Um deles é o
direito à privacidade e à proteção de
dados. O Brasil é um dos países que
debateram e aprovaram um instrumento legal que dá lastro à Lei Geral
de Proteção de Dados, aprovada em
2018 e que entrou efetivamente em
vigor em setembro do ano passado.
A Coopavel está atenta ao assunto e
às mudanças que ela traz, informa o
presidente Dilvo Grolli.
10
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O assunto é debatido na Coopavel já há algum tempo e recentemente a cooperativa realizou um amplo
treinamento envolvendo 505 profissionais de todas as áreas, abrangendo cidades do Oeste e Sudoeste
do Paraná nos quais a empresa atua.
“O objetivo desse ciclo foi dar detalhes do que é a LGPD, de como ela
deve ser observada e praticada e de
qual deve ser, a partir de agora, a postura da Coopavel e de seus colaboradores
diante desse novo instrumento legal”,
conforme Dilvo Grolli, que participou
de etapas importantes da capacitação.

Devido às restrições provocadas pela pandemia, encontros aconteceram em ambiente virtual
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ARTIGO

DA LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

JOSÉ FERNANDO MARUCCI
Advogado certificado como Data
Protection Officer

ENXOFRE PARA ALTAS
PRODUTIVIDADES DE SOJA
ANDERSON ANTONIO FORALOSSO
Engenheiro Agrônomo
Unidade Coopavel de Campo Bonito

O Brasil promulgou a Lei
13.709/18 – Lei Geral de Proteção
de Dados, conhecida como LGPD.
A LGPD entrou em vigor em 18 de
setembro de 2020 para dispor sobre o tratamento dos dados pessoais com a finalidade de garantir a
privacidade das pessoas físicas.
Dados pessoais são toda informação que identifica ou pode identificar uma pessoa física. O nome,
CPF e o RG são dados pessoais que
identificam as pessoas. Mas, a placa do veículo, o número de uma
nota fiscal, o número do cartão de
crédito, os dados eletrônicos como
e-mail, IP do equipamento, são
todos dados identificáveis, que a
partir destes é possível identificar
uma pessoa.
Logo, a LGPD tem por escopo
proteger todos esses dados pessoais, sejam identificados ou identificáveis, justamente para garantir
o direito à privacidade das pessoas
físicas. É praticamente uma unanimidade as reclamações sobre as ligações indesejadas. Ninguém gosta de receber uma ligação de uma
empresa que não mantém nenhuma relação, ainda mais, nos horários mais impróprios, quanto mais
nos fins de semana.
Como garantir que as empresas
ou pessoas utilizem-se dos dados
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pessoais para fazer essas ligações, se os dados pessoais não
são protegidos? Por isso, da importância da proteção dos dados
pessoais, garantindo-se para as
pessoas o seu direito à privacidade. Privacidade é o direito de
ser deixado só e no controle dos
seus dados, é o direito de não ser
incomodado, que somente será
garantido se os dados pessoais
forem protegidos e utilizados de
acordo com a LGPD.
A Lei Geral de Proteção de
Dados não veio para engessar ou atrapalhar os negócios
ou as operações das empresas,
mas tão somente impõe que
as empresas utilizem os dados
pessoais atendendo as regras
da LGPD, principalmente, que
atendam aos princípios da boa-fé, finalidade, adequação e
necessidade, e que tenham uma
base legal para o tratamento
dos dados pessoais.
A empresa passa a ser uma
fiel depositária dos dados pessoais das pessoas físicas que
mantém relacionamentos corporativos e comerciais, devendo implementar medidas de
segurança organizacionais e
técnicas, aptas à proteção dos
dados pessoais de perda, des-

truição, acesso indevido ou
qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.
Apesar de o assunto ser novidade no Brasil, a maioria dos
países possui leis de proteção
de dados pessoais. A Europa,
com a promulgação do seu Regulamento Geral de Proteção de
Dados, impactou todo o mundo,
pois passou a exigir dos demais
países que passassem a ter leis
de proteção de dados no mesmo
nível da lei europeia. Por isso, o
Brasil promulgou a sua Lei de
Proteção de Dados Pessoais.
Da mesma forma, as empresas que mantêm relacionamentos internacionais devem se
adequar à LGPD, pois em algum
momento poderão ser demandadas a demonstrar que são
aderentes à privacidade e proteção de dados pessoais, para
seus parceiros internacionais.
Acima de tudo, a aderência à Lei Geral de Proteção de
Dados pressupõe transparência perante as pessoas físicas,
com relação aos tratamentos de
seus dados pessoais, que, por
sua vez, fortalece a confiança
nas empresas que trabalham
em prol da privacidade e proteção de dados pessoais.

Solos brasileiros cultivados com
soja e outras culturas anuais apresentam nos dias atuais deficiências nutricionais ou desequilíbrio de nutrientes.
Essas carências nutricionais impedem
as culturas anuais como a soja, o milho
e o trigo de expressar o seu máximo potencial produtivo.
O Brasil conta com uma produção
média de soja de 3.206 kg/ha (Conab).
Essa é uma produção abaixo daquela
que os materiais (variedades) de soja
são capazes de expressar em solos férteis e bem equilibrados.
Dos custos de produção da cultura
da soja, figuram entre os mais caros
os fertilizantes e corretivos, podendo
representar até 30% do custo total dos
insumos. Porém, o uso correto dos fertilizantes e calcários são itens que mais
contribuem para o aumento de produtividade das culturas anuais, entre elas
a soja.
Um dos nutrientes importantes
para a cultura da soja expressar altos
rendimentos é o enxofre (S). A principal função do enxofre é estrutural,
como constituinte dos aminoácidos
cisteína, cistina, metionina e das proteínas que os contêm (MALAVOLTA,
1980), inclusive enzimáticas e também
de forma indireta está envolvida na
formação de clorofila.
Altos rendimentos na soja foram
alcançados com suprimento de enxo-

fre (S) via fertilizante. Experimentos
conduzidos pela Embrapa soja revelam aumentos na ordem de 100 a 500
kg/ha em resposta à aplicação nos solos de quantidades (doses) entre 25 a 75
kg/ha de enxofre.
Funções do enxofre nas plantas
- Ajuda a desenvolver enzimas
e vitaminas;
- Promove a nodulação para fixação
de nitrogênio pelas leguminosas;
- É essencial para a formação
de proteínas;
- A maturação das sementes e dos
frutos é atrasada quando ocorre a
sua deficiência;
- Aumenta o teor de proteína total
das forrageiras;
- Aumenta o teor de óleo das sementes
de leguminosas como a soja;
- Aumenta a resistência hídrica;
- Controla certas doenças
transmitidas pelo solo.
(Embrapa, circular técnica 53, 2007)
Necessidade de enxofre para
cultura da soja:
Em relação às culturas de trigo e
milho, nas quais se inserem em sistemas de sucessão e rotação, a soja é a
mais exigente em relação ao enxofre,
requerendo do solo cerca de 8 kg de en-

xofre por tonelada produzida, enquanto o milho e o trigo exigem respectivamente 2,6 e 4,3 kg por tonelada.
Entre as várias maneiras de se fornecer nutrientes às plantas, o valor da
adubação foliar não pode ser descartado. Muitas vezes a alternativa mais
eficiente para a solução de problemas
específicos e/ou complemento de uma
adubação via solo. Uma das vantagens
mais enfatizadas da adubação foliar é o
alto índice de utilização, pelas plantas,
dos nutrientes aplicados nas folhas em
relação à aplicação feita no solo.
O fornecimento de S via foliar
aumenta os teores de S e N nas folhas,
independentemente da dose e da natureza química da fonte do nutriente.
O enxofre elementar aplicado às folhas
é assimilado pela planta de soja, independentemente da dose e da natureza
da fonte desse nutriente e a aplicação
foliar do enxofre elementar apresenta
eficiência superior à aplicação feita ao
solo (Godofredo et al., 2007)
Sendo assim, o suprimento
de enxofre (S), pode ser feito pelo
uso de fertilizantes isolados como
sulfato de amônio (24%), superfosfato simples (12%), gesso agrícola (15%) ou uso de formulações de
fertilizantes contendo superfosfato simples e na forma de enxofre
elementar (S), pelas folhas e frutos
(MALAVOLTA,1985).
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DE VEREADOR A VICE-LÍDER
DO GOVERNO NA ALEP
Gugu Bueno é um dos nomes em
ascensão na política do Paraná. Jovem e determinado, o filho de uma
funcionária pública e de um policial
rodoviário faz história ao ser o primeiro cascavelense a responder pela
prestigiada função de vice-líder do
governo do Estado na Assembleia
Legislativa. “Fiquei surpreso com o
convite do governador Ratinho Junior, mas me sinto honrado com a
confiança que ele deposita em mim”.
O deputado percebe um movimento importante nas relações
entre eleito e eleitor. “E quem não
perceber isso, de que as cobranças

O SENHOR É UM DOS NOVOS EXPOENTES
DA POLÍTICA LOCAL E REGIONAL. COMEÇOU JOVEM E DE FORMA RÁPIDA SAIU DE
VEREADOR A DEPUTADO ESTADUAL. AO
QUE SE DEVE UM DESEMPENHO TÃO EXTRAORDINÁRIO?
Sou muito grato a Cascavel, ao Oeste. Confesso que jamais imaginei que
um dia teria essa oportunidade de ser
deputado e de representar um município e uma região tão importante quanto a nossa. Sou filho de uma
funcionária pública e de um policial
rodoviário. Estudei sempre em escolas públicas de nossa cidade. Ser vereador de Cascavel já havia sido uma
14
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agora acontecem em tempo real,
está fadado ao insucesso no concorrido mundo político”, afirma o parlamentar.
Em entrevista exclusiva à Revista Coopavel, Gugu Bueno informa
que levará a Ratinho, juntamente
com o prefeito Leonaldo Paranhos,
reivindicação de duas obras importantes para o distrito de Juvinópolis. Lá, a Coopavel investe milhões
na construção da maior Unidade de
Produção de Leitões do Brasil. As
obras esperadas são trevo de acesso
e 11 quilômetros de pavimentação
da UPL à PR-180.

grande honra, ser o presidente mais
jovem da história da Câmara ainda
mais. E agora como deputado estadual me dá um sentimento de gratidão
a essa população que tem confiado no
nosso trabalho. É bastante responsabilidade, temos que dar resultado e
fazer acontecer, fazer a diferença. E é
isso que busco sempre na minha vida
pública. A Câmara de Cascavel virou
exemplo de gestão pública. Tivemos
todas as nossas contas aprovadas sem
nenhuma ressalva, fato até então inédito, e também batemos recorde de
economia. Mostramos que é possível
fazer gestão pública com eficiência,
transparência, responsabilidade e resultados.

VOSSA EXCELÊNCIA COSTUMA DIZER QUE A POLÍTICA SÓ TEM SENTIDO
QUANDO, A PARTIR DELA, É POSSÍVEL
MUDAR E MELHORAR AS COISAS. QUE
CONTRIBUIÇÕES, EM SUA CARREIRA,
CONSIDERA AS MAIS IMPORTANTES À
COMUNIDADE DE CASCAVEL?
Tem sido uma grande experiência.
Ser vereador e presidente da Câmara me ajudou muito nesse momento
de agora. Entendo que a vida precisa
ser feita de etapas, de fases. Tive esse
aprendizado. Estou na Assembleia há
um ano e os resultados já alcançados
são bons e estou animado. O momento
é difícil, devido à pandemia, mas todos
têm atuado da melhor forma para bem
atender as pessoas.
MESMO CUMPRINDO MANDATO DE DEPUTADO HÁ TÃO POUCO TEMPO O SENHOR
JÁ AJUDOU A VIABILIZAR REPASSES
DE R$ 31,8 MILHÕES PARA CASCAVEL E
REGIÃO. QUAIS SÃO AS ÁREAS PRINCIPALMENTE CONTEMPLADAS?
Todo recurso, todo investimento
público tem a sua importância. Quando se consegue um ônibus, para o
transporte de pacientes, investimento de R$ 400 mil é muito importante
porque isso dá mais qualidade de vida
e conforto a pessoas que procuram
tratamento fora de sua cidade. Também lembro da Delegacia Cidadã, que
lutamos desde o ano passado, investimento de mais de R$ 7 milhões que
fará Cascavel ter uma estrutura modelo que ajudará a resolver uma questão dramática de nossa região. Quero
destacar também a obra do Colégio
Riviera, de R$ 14 milhões, que está em
fase de elaboração de projetos complementares com recursos já garantidos no orçamento do Estado. Ele será

modelo e dará mais fôlego à questão
do ensino público na região Norte. Política é para quem tem capacidade de
se indignar, de sentir a dor do outro
como se dele fosse. É para quem tem
sensibilidade. É isso o que tenho feito na minha vida pública e por isso
me dedico a resolver até o menor dos
problemas. Todos eles têm sua importância. Cito como exemplo a questão
da Patrulha Maria da Penha, de minha autoria quando era vereador, que
hoje é realidade e faz um trabalho
fantástico em Cascavel. São milhares
de mulheres atendidas que vivem o
absurdo da violência. Quero destacar
a retomada das obras da ala materno-infantil do Hospital Universitário,
que estava parada há mais de quatro
anos. Nascem em média 300 crianças
por mês no HU em uma estrutura absolutamente acanhada. Essa é uma
obra estratégica. Conseguimos R$ 1,6
milhão para a retomada. Estamos trabalhando agora para a liberação de R$
8 milhões que farão dela praticamente
um hospital da criança, com mais de
cinco mil metros quadrados.
Faço menção ainda a cinco colégios
cívico-militares que contemplam a nossa comunidade, esse que é um modelo
de educação pública. E o colégio agrícola 4.0, focado em inovação e tecnológica
ao campo.
CARO PARLAMENTAR, HÁ DUAS OBRAS
QUE INTERESSAM DE FORMA ESPECIAL
A COMUNIDADE DO DISTRITO DE JUVINÓPOLIS. SÃO O TREVO DE ACESSO À
COOPAVEL E A PAVIMENTAÇÃO DE UM
TRECHO DE 11 QUILÔMETROS DA PR-180
ATÉ A MAIOR UNIDADE DE PRODUÇÃO DE
LEITÕES DO BRASIL. COMO ESTÁ ISSO?
A Coopavel é uma grande indutora
de desenvolvimento para Cascavel e
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região. Temos grande orgulho dela e
todos nós temos a obrigação de ajudar
a Coopavel em tudo o que for possível
para que ela cresça e se desenvolva,
gerando ainda mais riquezas, empregos e bem atendendo ao nosso produtor rural. Esse grande investimento
da Coopavel em Juvinópolis (maior
Unidade de Produção de Leitões do
Brasil) é motivo de muita alegria para
todos nós. É uma grande transformação que acontecerá no interior do
município. E como representante de
Cascavel, tenho a obrigação de ajudar,
contribuindo para viabilizar o trevo
de acesso a essa nova unidade e a pavimentação. O prefeito Leonaldo Paranhos e eu levaremos essa reivindicação ao governador Ratinho Júnior e
temos certeza que, pela visão estratégica de desenvolvimento que ele tem,
não nos faltará apoio para que essas
obras estruturantes aconteçam.
O SENHOR TEM RELAÇÕES SÓLIDAS
COM O GOVERNADOR RATINHO JÚNIOR
E É O PRIMEIRO DEPUTADO CASCAVELENSE A RESPONDER PELA VICE-LIDERANÇA DO GOVERNO NA ALEP. O
QUE ISSO REPRESENTA?
Ser o vice-líder do Governo Ratino
Júnior faz aumentar o trabalho, a responsabilidade. A base de sustentação
do Ratinho na Assembleia é composta
por 44 deputados. Então ser o vice-líder, e junto com a liderança ajudar a
coordenar toda essa base, possibilita
ter uma proximidade maior com o governo e com os secretários, discutir
todos os projetos e planos da gestão. É
claro que isso nos dá chance de chamar
mais atenção para os problemas das cidades que a gente atende. Isso nos dá
uma musculatura política a mais para
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que dar conta das demandas que recebemos de prefeitos, vereadores e líderes. Foi uma surpresa quando recebi o
convite do governador Ratinho para assumir essa função. É uma honra e uma
grande experiência, até porque acredito
muito no Governo Ratinho Júnior. Nosso governador é um jovem, um homem
do interior, simples, preparado e determinado a fazer do Paraná um grande
Estado, o hub logístico da América do
Sul. O Estado, mesmo nesse momento de crise, é destaque em todo o País
em empregos e indicadores de crescimento industrial e agroindustrial.
Isso é fruto também da solidez, da
harmonia política que o Ratinho traz.
É um orgulho ser vice-líder, porque
vamos entregar um Paraná muito melhor daquele de quatro anos atrás.
MUITOS TÊM DITO QUE A RELAÇÃO ENTRE ELEITOR, SOCIEDADE E POLÍTICO
MUDOU NOS ÚLTIMOS ANOS. O SENHOR
PERCEBE QUE ISSO REALMENTE OCORRE? COMO?
O político que não entender que
a relação entre o eleito e o eleitor mudou está fadado ao insucesso nas urnas.
Hoje, a sociedade está muito mais atenta. Tudo é em tempo real, e as cobranças
por conduta e resultado também. Isso
renova minha esperança no Brasil. Estamos passando por um momento de
transformação na política brasileira. É
o nascimento de uma nova política. O
Brasil do futuro será muito diferente. O
eleito precisa entender que nada mais
é que um servidor, que deve servir com
dedicação e transparência.
CASCAVEL DESENVOLVEU NO PASSADO O MOVIMENTO VOTO ÚTIL, QUE
TINHA POR FINALIDADE CONTRIBUIR
PARA AUMENTAR E MELHORAR A RE-

PRESENTATIVIDADE POLÍTICA LOCAL.
AGORA, VOLTA-SE A FALAR NESSA
ESTRATÉGIA. O SENHOR TEM UMA OPINIÃO A RESPEITO?
Essa campanha tem legitimidade
e importância por ser feita pela própria sociedade. É inegável que Cascavel perdeu muita força política nas
últimas eleições. Perdeu representantes, pessoas que conhecem a realidade local. Por outro lado, pessoas que
não sabem das nossas dificuldades e
desafios vieram aqui e fizeram seus
votos sem nenhum compromisso com
o futuro do Oeste do Paraná. É lógico
que isso traz dificuldades, porque no
momento de discussão do orçamento
do Estado ou da União se não tivermos
representantes comprometidos com
o município e a região elas ficarão
de lado. É uma discussão que precisa
ser amadurecida. Vejo isso como algo
muito importante, principalmente
em um momento em que Cascavel enfrenta transição de uma grande cidade para metrópole regional. Isso tem o
lado bom e também o das dificuldades.
Precisamos de muitos investimentos
em obras e políticas públicas para ordenar tudo isso, e dependemos de bons
representantes.
E QUANTO AO FUTURO POLÍTICO DE
GUGU BUENO, O QUE É POSSÍVEL ESPERAR?
O futuro de um político é resultado
do seu trabalho. Hoje, o meu objetivo
é trabalhar como deputado, ir à reeleição no ano que vem. Colocar à prova
meu trabalho como deputado, como
representante da nossa cidade e região.
Entendo que na reeleição a população
pode julgar se você fez um bom ou um
mau trabalho. Se entregou o trabalho

que se propôs a fazer e o fez da maneira
correta. Não dá para antever o futuro. A
política é algo muito dinâmico. As coisas
acontecem em velocidade muito rápida.
Sou cascavelense, tenho orgulho de nossa cidade e quem sabe um dia serei prefeito da nossa cidade. Não sei quando e
não sei se serei, mas posso dizer que ser
prefeito é um sonho que tenho.

QUEM É GUGU BUENO
Gugu Bueno tem 38 anos. Nasceu em
Cascavel, é casado e pai de três filhos. É
advogado e tem MBA em Gestão Pública.
Vereador, foi eleito presidente da Câmara
por dois mandatos. Gugu foi o mais jovem
da história local a ocupar a presidência do
Legislativo. Em 2018, concorreu a deputado e com 21.574 votos chegou a primeiro
suplente pelo PR. Em 2019, assumiu como
superintendente da Casa Civil; em 2020 tomou posse como deputado e em 2021 assumiu a vice-liderança do Governo Ratinho
Júnior na Assembleia Legislativa.
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Mapa mostra traçado e novos ramais

Em registro de Alessandro Vieira, Luiz Fagundes, Dilvo
Grolli e o presidente da Ferroeste, André Gonçalves

PARANÁ AVANÇA PARA
CONSOLIDAR A NOVA FERROESTE
O GT Ferrovias cumpre uma extensa agenda de compromissos que
vence etapas determinantes para
transformar o Paraná em um dos
maiores e mais importantes corredores ferroviários do Brasil. Uma
das visitas mais recentes de integrantes do Grupo de Trabalhos foi ao
presidente da Coopavel Cooperativa
Agroindustrial, Dilvo Grolli. Participaram do encontro o presidente da
Ferroeste, André Gonçalves, e o coordenador do Plano Estadual Ferroviário Luiz Fagundes.
Com 1.285 quilômetros de extensão, ligando o Porto de Paranaguá a
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Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e ao
Paraguai, a Nova Ferroeste/Corredor
de Exportações Ferroviárias vai criar
uma estrutura que fará do Paraná o
hub logístico da América do Sul. “O
Oeste e o Estado têm muito a ganhar
com esse projeto. Por isso, todos os
esforços e o vencimento de cada uma
das etapas contam e muito para a
consolidação de um projeto transformador”, segundo Dilvo Grolli.
O presidente da Coopavel sempre
defendeu a estruturação de um modal de transportes que pudesse, além
de agilidade, reduzir custos ao setor
produtivo. “E essa é uma das respos-

tas que esse grande projeto trará. A
Nova Ferroeste terá impacto econômico significativo na economia não
apenas do Paraná, mas do País com
diminuição de cerca de 28% do Custo Brasil, tornando nossos produtos
ainda mais competitivos no mundo”,
afirma Luiz Fagundes.
A previsão de investimentos na
nova ferrovia, com construção de ramais em direção ao Mato Grosso do
Sul e a Foz do Iguaçu e com a superação de obstáculos estruturais em regiões de serra no Centro-Sul e Litoral,
é de R$ 25 bilhões. Depois de iniciadas, as obras deverão consumir nove
anos ininterruptos de trabalho para
ficar prontos. “Com uma ferrovia devidamente estruturada e planejada,
então teremos acesso às riquezas,
além do Oeste, de outras regiões de
grande produção primária”, segundo
Dilvo. “O potencial é enorme e a ferrovia imprescindível para dar suporte a projeções bastante animadoras”.

AVANÇOS
O GT Ferrovias cumpre agenda
de contatos que levam informações
cruciais para avanços no processo da
Nova Ferroeste. São encontros com
líderes políticos, empresariais e do
agronegócio, conversas com secretários de Estado e com o governador
Ratinho Junior, além da recepção a
técnicos de órgãos como ministérios
da Economia e da Infraestrutura e
também do Ibama e Funai. Uma das
conquistas recentes foi a aprovação,
pela Assembleia Legislativa do Paraná, da PEC da Ferroeste, emenda à
Constituição que permite a inclusão
de um novo formato de concessão
(Lei de Autorização) na Carta Magna
Estadual, permitindo que empresas
edifiquem ramais ferroviários ligando fábricas ou cooperativas até a linha principal do traçado.
O Grupo de Trabalho recebeu dias
atrás técnicos de órgãos ambientais,
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Nova Ferroeste será segundo maior corredor ferroviário do Brasil

Cronograma mostra fases a serem vencidas: leilão na bolsa está previsto para 2022

econômicos e de infraestrutura para
sobrevoo em trechos nos quais haverá correção no traçado da ferrovia em áreas hoje conhecidas como
gargalos estruturais que limitam seriamente as operações do modal. “A
Nova Ferroeste tem como premissa
ser sustentável, ou seja, desenvolver
o modal ferroviário em bases econômicas, com respeito ao meio ambiente e socialmente justo”, ressalta
o presidente André Gonçalves.

LICENÇAS
Um dos desafios mais importantes para as pretensões do governo e
da iniciativa privada quanto ao futuro do novo corredor de exportações
está na questão ambiental. De acordo com Luiz Fagundes, os trabalhos
andam bem e a intenção é chegar em
2022, no leilão na Bolsa de Valores, já
com as licenças ambientais devidamente asseguradas.
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A Nova Ferroeste integra o Programa
de Parcerias de Investimentos, o PPI do
Ministério da Economia, o que faz dela
uma prioridade nacional. Além de líderes
cooperativistas como Dilvo Grolli, essas
informações todas são compartilhadas
com autoridades e entidades, a exemplo
do que ocorreu no início de julho em encontro com representantes da Abdib, a
Associação Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base.

"A Nova Ferroeste tem como
premissa ser sustentável,
ou seja, desenvolver o
modal ferroviário em
bases econômicas, com
respeito ao meio ambiente
e socialmente justo."

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.

www.cysy.com.br
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André Gonçalves
Presidente da Ferroeste
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21
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A AVICULTURA COMO
UM ESTILO DE VIDA
Maria e Valdir chegaram no início
da década de 1960 ao município de Três
Barras. Os pais das crianças miraram o
Oeste do Paraná com o mesmo propósito: conseguir um pedaço fértil de terra
para plantar e garantir um futuro mais
seguro e promissor aos filhos. Maria e
Valdir casaram, constituíram família e
compraram uma propriedade de 21 hectares em Trigolândia, localidade distante um quilômetro e meio do centro de
Três Barras.
Onze anos depois da compra, o casal
decidiu em 1994 apostar em uma atividade em início de carreira na região.
Pouco se sabia do confinamento e abate
de frangos na época, mas as perspectivas
eram animadoras. O aviário de 1,2 mil
metros quadrados com produção destaque entre os integrados da cooperativa
em junho último é o mesmo construído
por Valdir, que falecera há 21 anos. “O dinheiro é importante sim, mas seguimos
na atividade por amor à atividade”, diz
dona Maria, hoje com 64 anos.
Com a ajuda do filho Claiton, 43, os
Hudziak seguem com o propósito de
sempre entregar o melhor lote, com o
melhor resultado possível, à cooperativa. “Ficamos muito felizes com o reconhecimento. Não é a primeira vez que
ficamos na liderança entre os melhores
lotes da Coopavel”, diz Claiton, que também colabora nas outras atividades da
propriedade, destinadas à criação de vacas de leite e cultivo de espécies destinadas à silagem.
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SEMPRE COOPAVEL
Desde sua adesão à avicultura, a família
sempre foi cooperada à Coopavel. “Temos
atendimento de primeira da assistência
técnica e isso faz uma enorme diferença
na hora do resultado. Estamos muito satisfeitos”, afirma Claiton. Durante 17 anos,
algumas melhorias foram feitas no aviário
mas nada comparada à atualização do ano
passado. Apenas a estrutura principal ficou intacta, já que a modernização incluiu
a compra de exaustor, placa evaporativa e
substituição de toda a parte elétrica para
melhorar o conforto térmico das aves.
Hoje, o aviário está dentro das normas do
modelo dark. “Com as mudanças ficou mais fácil tocar e gerir a atividade. É possível perceber
que os resultados estão melhores e poderão ser
incrementados”, diz Claiton, pai de dois filhos
de 17 e 11 anos que dão sinais de que manterão
a veia rural da família. “Meu pai, Valdir, deixou
um belo exemplo para o seu casal de filhos, de
trabalhar com dedicação, de ser honesto e de
sempre valorizar a família”, cita Claiton, que
passa adiante esses valores.
A avicultura e a pecuária de leite são responsáveis por garantir a renda que paga as
contas da propriedade, permite acesso a alguns confortos e custeia os investimentos.
“Com o dinheiro do frango construímos uma
casa boa. Temos inúmeros eletrodomésticos e
cada quarto tem o seu ar-condicionado. Compramos carro e economizamos para fazer a
transformação do aviário”, detalha o filho de
seu Valdir e de dona Maria.

O aviário de 1,2 mil metros quadrados, em Trigolândia

Com novos investimentos, ficou mais fácil gerir atividade

Dona Maria e o filho Claiton, que tocam a atividade

Do confinamento de frangos sai
boa parte da renda da família

10 MELHORES PRODUTORES		
PRODUTOR
CIDADE

EXT.

Nº LOTE

CAC

PM

IDADE

GPD

MARIA ALBERTON HUDZIAK

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

DJALMA

70852

1.597

3.443

47.00

73.2

LUIZ CARLOS DONDE

CATANDUVAS

JEOVANE

70797

1.599

3.089

42.00

73.5

REJANE LOURENCO GREGORIO DOLLA

CASCAVEL

ISABELLE

70851

1.602

3.360

45.00

74.6

DOMINGOS MARMENTINI

CASCAVEL

JHONATAN

70829

1.609

3.063

43.00

71.2

DOMINGOS MARMENTINI

CASCAVEL

JHONATAN

70827

1.618

3.132

43.00

72.8

ARCILIO BUZINARO

VERA CRUZ DO OESTE

THIAGO

70872

1.619

2.978

44.00

67.6

VANDERLEI JOURIS

CASCAVEL

LAURIENE

70838

1.622

2.881

41.00

70.2

DOMINGOS MARMENTINI

CASCAVEL

JHONATAN

70828

1.623

3.044

43.00

70.7

VALDEMIR MACHADO

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

FERNANDO

70892

1.625

3.171

44.00

72.0

ARDEVINO WAN ZUIT

IBEMA

JEOVANE

70867

1.627

3.303

46.00

71.8
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SUINOCULTURA

O USO DE
SENSORES
NO CONTROLE
DE RAÇÃO
ABRAÃO BARBOSA GONÇALVES
Médico-Veterinário

A suinocultura passa por um
momento apreensivo devido ao aumento do milho e da soja, que são
os principais ingredientes para a
produção da ração. Esse aumento
impacta diretamente nos custos de
produção do suíno. Para obter um
bom resultado, os integrados possuem uma tabela de arraçoamento
que dá informações de quantidade
de ração diária a ser fornecida aos
animais e deve ser seguida conforme
orientação. Quanto mais próximo à
tabela melhor é o resultado obtido,
calculado pela conversão alimentar. O controle de consumo de ração
é essencial para que se possa obter
melhores índices zootécnicos.
O associado Claudinei Zorzi, que
tem propriedade em Três Barras do
Paraná, leva o controle de arraçoamento na ponta da caneta. Ele sabe
que o seu resultado depende desse
fator. Possui uma granja com capacidade para 960 animais que foi
construída em 2020. A estrutura
conta com sistema de comedouros
funil, no qual a ração é servida por
24
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Claudinei, Karine e os filhos

uma linha automática que sai do
silo e abastece todos os comedouros
da granja.
O grande desafio na granja são
os comedouros. Ali, os animais possuem ração disponível 24 horas por
dia e isso leva muitos produtores a
exceder o consumo de ração e, com
isso, a conversão alimentar aumenta consequentemente o custo do
lote também, Isso porque consumiram maior quantidade de ração. É
preciso considerar que se os comedouros não estiverem devidamente
regulados há desperdício de ração.
Em função disso, Claudinei optou em realizar um sistema de timer
na granja onde as linhas que abastecem os comedouros só vão ligar três
vezes ao dia, abastecendo a quantidade ideal para cada baia conforme
a tabela. Antes de tudo ele pesou a
quantidade de ração que cada co-

medouro tem de capacidade. Pesou
a quantidade de ração que vai por
metro da linha e cronometrou quantos quilos de ração a linha abastece
por minuto.
Como é uma granja padrão, todas
as baias abrigam a mesma quantidade de animais. Com isso ele consegue abastecer todos os comedouros
simultaneamente. A intenção de dividir em três horários diários é para
que os animais não passem muito
tempo em jejum no período da noite, pois se abastecer os comedouros
uma vez com a quantidade adequada por baia os animais comerão um
maior volume de ração em um período muito curto, além do desperdício.
O sistema poderia ser realizado manualmente nos horários, mas
Claudinei instalou timer para que
sejam exatos os horários de abastecimentos. Além dos suínos, a família tem vacas leiteiras e em alguns
momentos não consegue atender
as duas funções ao mesmo tempo.
A propriedade é administrada por
Claudinei e sua esposa Karine. Eles
se dividem nas tarefas diárias dos
suínos e vacas.
A intenção da família é aumentar a granja para alojar dois mil animais no total, pois relatam que nos

Timer ajuda a controlar o fornecimento de ração

suínos se trabalha com maior conforto dentro na granja sem as intempéries do tempo nos dias chuvosos,
frios, ventosos e úmidos, diferente
da produção leiteira. A iniciativa de
Claudinei para controlar o consumo
de ração para os suínos mostra que
é possível seguir a tabela e é exemplo a outros suinocultores que têm a
mesma dificuldade.

5 MELHORES PRODUTORES SUINOCULTURA - JUNHO DE 2021
PRODUTOR
CIDADE
C.R C.A GPD

IDADE MORT.% MÃO DE OBRA

COMEDOURO

JOACIR ANTONIO MACIEL SCHERER

CASCAVEL

2.194

1.934

0.9633 107.06

1.54

Familiar

Manual

PATRICIA SCHIMIDT SOAVE

GUARANIAÇU

2.2

1.947

0.9868 105.07

1.8

Contratada

Automático

EVALDO NELSON VON FRUHAUF

TOLEDO

2.23

1.968

0.9618

107.39

1.84

Contratada

Automático

ADAILDA PESSOA DA SILVA MARION

CASCAVEL

2.281

1.986

0.9445

112.07

0.89

Familiar

Manual

JOSE BORDIGNON

TOLEDO

2.311

1.987

0.9629

112.66

1.37

Contratada

Manual
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DIA C

atuam no combate ao coronavírus
– aventais, máscaras descartáveis,
luvas e sacos de lixo. “Estamos muito felizes com o resultado. A cooperação e o cooperativismo estão
na essência do Dia C”, destacou o
gerente de Recursos Humanos da
Coopavel, Aguinel Waclawovsky.
“Não há o impossível quando o querer é mais forte”, destacou Solange
Lima, da Cotriguaçu, para ilustrar
que a determinação e a resiliência
são capazes de façanhas incríveis.

nobre, por isso é tão bem recebido
onde acontece e consegue resultados tão bons, acentuou Renato
Müller, do Sicredi Vanguarda. “O
cooperativismo é uma das mais importantes forças que movem o País,
responsável por gerar fatia significativa de empregos e de retorno
social e econômico incomensurável
às suas comunidades”, destacou o
diretor da Uniprime, Carlos Puppi.
O secretário de Saúde de Cascavel,
Miroslau Bailak, também participou da cerimônia e agradeceu a
preocupação da campanha em arrecadar materiais que vão ajudar a
proteger pessoas que estão se doando em favor do próximo na luta
contra o coronavírus. Bailak classificou a doença como responsável
por uma das mais graves crises sanitárias da história da humanidade.

O MAIOR EXEMPLO

ENTIDADES

O Dia C é o maior evento de solidariedade do cooperativismo brasileiro. No Paraná, o projeto acontece
com a liderança do Sescoop, SomosCoop e Ocepar. “Essa campanha
acentua a importância de dois dos
sete princípios do cooperativismo,
a intercooperação (trabalho conjunto entre cooperativas) e o interesse pela comunidade”, apontou o
diretor superintendente do Sicoob
Credicapital Valdir Pacini. “O que
está envolvido em um trabalho dessa magnitude é mais do que foi arrecadado e repassado às entidades,
estamos entregando tempo e amor”,
disse Rafael Junges, da Cresol.
O Dia C é um evento com causa

As entidades beneficiadas com
os donativos arrecadados pelo Dia C
em Cascavel são: Provopar, Caritás,
Caremel, Ong Aidas e Associação
Pró-Renal. “Atendemos 380 famílias
de estrangeiros, acompanhamos
suas dificuldades e expectativas ao
começar uma nova vida longe de
sua pátria. Elas precisam de muitas coisas e podemos afirmar que
toda ajuda e colaboração são muito
bem-vindas”, disse o assistente social Valdecir Santana. Essa é uma
atitude que mostra a importância e
o alcance das cooperativas e de sua
obra, ressaltou Marcos Bertoli, da
Ong Aidas.

A SOLIDARIEDADE
QUE BROTA DO AGRO
AÇÃO É NACIONAL E MOVIMENTOU TODAS
AS REGIÕES DO PARANÁ

A solidariedade é uma das principais características do Dia de Cooperar, ação nacional que integra
e mostra a pujança do movimento
cooperativista. Sete cooperativas
de Cascavel participaram da edição
de 2021. Mais de 17 mil itens foram
arrecadados, volume recorde no
município e que mostra o tamanho
do envolvimento e do comprometimento de diretores, funcionários
e cooperados com o próximo, diz o
presidente da Coopavel Dilvo Grolli.
O trabalho de arrecadação se
estendeu por semanas e envolveu,
além da Coopavel, a Credicoopavel,
Cresol, Cotriguaçu, Sicoob, Uniprime e Sicredi. Todo material foi entregue em cerimônia, na Cotriguaçu,
à Unimed, responsável por organizar e distribuir os donativos. “O cooperativismo é a forma mais justa e
correta de distribuição de renda. O
Dia C, que tanto nos orgulha, é um
esforço conjunto para estender a
mão a quem tanto precisa”, afirmou
o presidente da cooperativa médica
Luiz Sérgio Fettback.
Doze mil dos 17 mil itens arrecadados são formados por alimentos
não perecíveis, materiais de higiene e limpeza. O restante são Equipamentos de Proteção Individual
que serão repassados a equipes que
26
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Parte dos mais de 17 mil itens
arrecadados em Cascavel

O cooperativismo é a forma
mais justa e correta de
distribuição de renda. O Dia C,
que tanto nos orgulha, é um
esforço conjunto para estender
a mão a quem tanto precisa
Luiz Sérgio Fettback
Presidente da Unimed Cascavel

Alimentos e materiais de
limpeza são a maioria

Representantes da Credicoopavel,
Unimed e Coopavel

Alguns dos coordenadores das
cooperativas participantes
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FÁBRICA DE CIDADÃOS

Alguns dos coordenadores das
cooperativas participantes

PROJETO SOCIAL TEM ATIVIDADES
EM CINCO REGIÕES

futebol é uma ferramenta que pode
transformar a vida dessas crianças, assim como aconteceu comigo. Diferente deles eu não tive uma
oportunidade como esse projeto
está oferecendo, por isso fiz questão de incentivar que participem.
O esporte, quando aliado a valores importantes como a educação e a disciplina, tem um papel
de facilitador. Tenho certeza que
no futuro vão surgir daqui muitos cidadãos de bem e quem sabe
grandes talentos dentro de campo”.

ESCOLINHAS DE FUTEBOL ESTÃO ATENDENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS
BAIRROS SANTA CRUZ, RIVIERA, TARUMÃ, BRASÍLIA E SANTA FELICIDADE

Para participar dos projetos,
cada aluno recebe um kit com camisa, calção, meias e caso necessário
um tênis para a prática esportiva,
além de uma carteirinha. Uma das
ações promovidas pelo Cascavel ao
longo do trabalho será a realização
de torneios e campeonatos entre as
escolinhas espalhadas pela cidade.
Os alunos que se destacarem serão encaminhados para a FC Cascavel Academy, a Fábrica Cascavelense de Craques e, posteriormente,
ao novo Centro de Formação e Treinamento das categorias de base do
clube, que está em reformulação.
Além disso, os atletas da Fábri-

Com o objetivo de atender 1.250
crianças até o fim de 2021, o projeto social Fábrica Cascavelense de
Cidadãos já iniciou os trabalhos em
cinco regiões diferentes da cidade.
As crianças e adolescentes de 7 a 15
anos dos bairros Santa Cruz, Riviera, Tarumã, Brasília e Santa Felicidade já são beneficiadas pela ação,
que conta com a parceria entre Futebol Clube Cascavel, Atletas de Jesus Oportunidade e Instituto Globoaves.
Valdinei Silva, presidente do
time de Cascavel, destaca que os
valores que norteiam os trabalhos
desenvolvidos são promoção da cidadania, inclusão social, geração de
oportunidades e, principalmente,
importância da família e de Deus.
“É um projeto de vanguarda cujo
objetivo primeiramente é acolher
crianças e adolescentes do nosso
município. Ao longo dos próximos
28
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quatro anos, pretendemos estar em
todos os municípios da região Oeste
do Estado.
E a partir daí, conforme Valdinei, dar condições de trabalho para
que a Fábrica Cascavelense de Cidadãos possa desenvolver o futebol e
aqueles jovens atletas que tiverem
o talento pretendemos encaminhar
para o nosso centro de treinamentos de formação das categorias de
base para quem sabe um dia compor o elenco profissional. “Mas, sem
dúvida, os valores de Deus, a importância da família e da educação
são os principais ensinamentos que
vamos passar para essas crianças e
adolescentes”, destaca o presidente
do FC Cascavel.
O atacante Léo Itaperuna participou de uma das reuniões com os
pais e responsáveis dos jovens atletas e contou um pouco da sua história para incentivar a garotada. “O

ca Cascavelense de Cidadãos também receberão uma carteirinha que
Crianças e adolescentes têm a
oportunidade de compor o projeto

dá o direito de assistir aos jogos do
FC Cascavel no Estádio Olímpico
Regional Arnaldo Busatto de forma
gratuita, assim que a presença de

Nesse projeto, 1.250 crianças entre 7 e 15 anos serão 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.

público for liberada.
Para mais informações sobre
como participar, quais as regiões
atendidas e demais dúvidas, os interessados podem enviar uma mensagem via WhatsApp para o número
(45) 9 8810-7385.

Alunos vão receber kit e lições
que levarão para toda a vida
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MISSÕES DE PAZ

SHOW RURAL VIRA PALCO
PARA EXERCÍCIOS MILITARES

Dilvo e o coordenador do Show Rural, Rogério
Rizardi, recepcionaram alto comando do Exército

Uma movimentação diferente
ocupou a área que há mais de 30
anos mostra para o mundo a pujança e a força da agropecuária brasileira. Oitocentos militares, tanques,
veículos e estruturas de apoio participaram e foram empregados em
exercícios na área conhecida como a
casa do Show Rural Coopavel, que é
realizado desde 1989 em Cascavel, no
Oeste do Paraná. E tudo sob o olhar
de uma comitiva internacional da
ONU (Organização das Nações Unidas) que foi recepcionada pelo ministro da Defesa, Walter Braga Neto,
pelo comandante geral do Exército
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e
pelo alto comando da 15ª Brigada de
Infantaria Motorizada.
Os exercícios realizados no parque do Show Rural simularam situações que são frequentes em áreas de
guerras e conflitos. A preparação do
Batalhão de Infantaria de Paz Me30
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canizado, ligado ao 33º Batalhão de
Infantaria Mecanizado de Cascavel,
começou em agosto do ano passado
quando foram passadas instruções
e atividades para o aprendizado da
doutrina militar terrestre. Em janeiro começou o treinamento da
tropa para o cumprimento das mais
diferentes missões requeridas pela
ONU. A capacitação foi feita por
instrutores do Centro Conjunto de
Operações de Paz do Brasil.
A principal característica desse
contingente é a utilização do veículo anfíbio blindado Guarani. “Essa é
a tropa ideal para atuações em missões de paz, porque conta com mobilidade, proteção blindada e flexibilidade”, diz o chefe das Missões de
Paz, Aviação e Inspetoria Geral das
Polícias Militares, general Flavio
dos Santos Lajoia. “Missões de paz
são complexas e exigem domínio
não só de materiais e veículos, mas
da habilidade do soldado em conversar, chegar perto das famílias e
obter equilíbrio entre o uso da força
e da diplomacia”, segundo Lajoia.

DESDE 1957
As primeiras operações de paz
começaram depois da 2ª Grande
Guerra Mundial. Em 75 anos de atu-

ação, elas chegam perto de cem e
realizadas em diversos cantos do
planeta. “O Brasil tem interesse em
participar e está comprometido com
as missões de paz”, pontua o ministro da Defesa Walter Braga Neto. A
primeira atuação brasileira em parceria com a ONU, com essa finalidade, foi em 1957. Entre as mais marcantes estão as de 2004 e 2017 no
Haiti com a participação de cerca de
37 mil militares, alguns originários
de Cascavel. Atualmente, o Brasil
está em sete missões simultâneas,
principalmente em países africanos.

poder, de alguma forma, contribuir
com uma atividade tão importante e que levará o Exército e o nome
do nosso País para missões de paz
em regiões que tanto precisam
de ajuda”.

Até helicópteros foram empregados
nas atividades da tropa

AVALIAÇÃO
Para certificar que um grupo de
militares está de prontidão para
atuar em missões de paz ele deve ser
submetido a avaliações rigorosas
de desempenho e cumprimento das
missões dadas. Isso ocorre por meio
de oficinas, simulações e exercícios
de situações de conflito empregando materiais, equipamentos e viaturas. Em áreas de conflito os militares enfrentam saques organizados
por rebeldes, ataques surpresa e há
sempre o risco de ações terroristas.
As simulações permitem avaliar o
atendimento a feridos, evacuação
com helicóptero e pontos de controle com encenação de fugas.
O presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, acompanhou com atenção as
manobras realizadas pela corporação na área do Show Rural. “O Exército, por tudo o que faz e representa, é uma das instituições que mais
orgulham os brasileiros. A nossa
cooperativa fica feliz e honrada em

Autoridades acompanham os exercícios,
que envolveram cerca de 800 militares

Nas imagens captadas pela Foto Pastore é possível
ter noção dos exercícios de campo

Tanques, viaturas e estruturas foram
montadas na área do Show Rural
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PRÉ-ASSEMBLEIA

O diretor-presidente da Credicoopavel, Dilvo Grolli,
apresentou números e proposta de expansão

CREDICOOPAVEL DEVE BATER
RECORDES DE 2020
O ano de 2020 foi o melhor da
trajetória de 39 anos da Credicoopavel (Cooperativa de Crédito Rural
Coopavel). Mas os resultados alcançados nos seis primeiros meses do
exercício de 2021 revelam que novos
recordes estão muito perto de ser
estabelecidos. É isso o que mostrou
pré-assembleia realizada com a presença de diretores e de cooperados.
Os números foram apresentados
pelo diretor-presidente Dilvo Grolli.
“A Credicoopavel experimenta
um dos momentos mais especiais de
suas quatro décadas de atividades.
Estamos felizes e atentos para no32
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vos desafios e oportunidades”, afirmou o presidente. Além de mostrar
gráficos com o desempenho dos seis
primeiros meses do ano, Dilvo destacou estratégias de fortalecimento,
intercooperação e expansão amadurecidas pelo Conselho de Administração da cooperativa de crédito,
fundada em novembro de 1981 por
52 associados.

INDICADORES
No dia 30 de junho de 2020, a carteira de empréstimos da Credicoopavel somava R$ 210,7 milhões. Já

em 30 de junho último, o valor chegava a R$ 300 milhões. Esses recursos são liberados a taxas e a prazos
diferenciados para financiamentos
de máquinas, implementos e para
atividades voltadas ao fortalecimento econômico de propriedades
rurais, segundo o diretor financeiro da cooperativa de crédito Paulo
Aparecido Arantes. Se a boa fase do
agronegócio persistir, a projeção de
empréstimos para 2021 é de R$ 380
milhões.
Os depósitos à vista aumentaram 148% na comparação dos números de 30 de junho de 2020 e 30
de junho de 2021. Outro dado que
mostra o bom momento, segundo o
diretor-presidente Dilvo Grolli, está
no resultado financeiro já conseguido nos primeiros seis meses do atual exercício em comparação com o
volume acumulado em 2020. No ano
passado, chegou a R$ 15 milhões e
neste primeiro semestre de 2021 já
está em mais de R$ 10 milhões, com
projeção de R$ 18 milhões no último
dia útil de dezembro.

INTERCOOPERAÇÃO
Outro aspecto que contribui para
a performance da Credicoopavel é
a valorização da intercooperação
dela com a Coopavel. Com 50 anos,
7 mil cooperados e estimativa de R$
4,5 bilhões de faturamento em 2021,
a Coopavel se consolida como uma
das 15 maiores cooperativas agroindustriais do País. “Essa união faz
muito bem às duas e ampliará ainda
mais os indicadores e as condições
de trabalho e de resultados de nossa

cooperativa de crédito”, conforme
Dilvo Grolli.
Os benefícios de ser associado à
Credicoopavel também foram destacados na pré-assembleia. São eles: a
cooperativa tem foco no agronegócio, conta com linhas específicas e
diversificadas aos associados, agrega novas tecnologias que dão mais
dinâmica e agilidade ao seu dia a
dia, fornece cartão de crédito sem
anuidade, não há cobrança de serviços, garante capitalização das sobras sobre depósitos à vista, aplicações e empréstimos e seu horário de
atendimento.
Outra vantagem é o fato de a
Credicoopavel remunerar saldo médio em conta corrente, devolução
de parte de juros de empréstimos,
garantir complemento para aplicações e juros sobre capital social. A
atual estrutura da Credicoopavel é
formada por uma agência e um posto de serviço. São 7.435 cooperados
e 40 funcionários. A proposta de expansão que começa a ser colocada
em prática vai ampliar a atuação da
cooperativa de crédito nas 32 filiais
da Coopavel.

Pré-assembleia da Credicoopavel
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Obras de duplicação em trecho reivindicado há 20 anos começaram na metade de julho

R$ 200 MILHÕES PARA OBRAS
ESTRATÉGICAS
UMA DELAS É A DUPLICAÇÃO DE TRECHO DE 5,8 QUILÔMETROS QUE VAI FACILITAR O
ACESSO AO SHOW RURAL COOPAVEL

do ainda mais pujante e dinâmico,
de grandes feitos e oportunidades,
que será conhecido em breve como o
centro logístico da América do Sul”,
afirmou o governador.
Mesmo com todos os obstáculos,
o Paraná atraiu R$ 46 bilhões em investimentos nos últimos dois anos e
meio (dessa soma, mais de R$ 7 bilhões são provenientes do setor cooperativista) e é o único do Brasil integrado à OCDE, a Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico. “Estamos em Cascavel
para lançar e vistoriar três grandes
obras, que farão bem a uma região
de grande produção e também ao
Brasil. Quando se trabalha com seriedade os resultados são os melhores e ficamos felizes de ser parceiros do prefeito Leonaldo Paranhos e
de todos que fazem de Cascavel e do
Oeste modelos de trabalho, superação e desenvolvimento”.

Obras há muito reivindicadas
Cascavel experimenta um dos
momentos mais especiais de sua
trajetória de quase sete décadas. O
município que é referência na geração de empregos, em articulação
no enfrentamento ao coronavírus
e uma das melhores cidades para
morar no Brasil é também uma das
que mais recebem investimentos em
obras consideradas estratégicas.
“São R$ 200 milhões em projetos
transformadores, que se conectam a
um conjunto de ações que preparam
o Paraná para o futuro”, disse o governador Ratinho Júnior, durante o
34
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lançamento da duplicação de trecho
de 5,8 quilômetros entre a Polícia
Rodoviária Federal e a Ferroeste.
Para um público formado por líderes políticos e empresariais, Ratinho lembrou que a sua gestão é o
governo do desafio. “Enfrentamos
a maior crise sanitária dos últimos
cem anos, a maior crise hídrica dos
últimos 91 anos e ainda precisamos
vencer dificuldades geradas pela
falta de projetos para obras fundamentais para o Paraná e o Brasil,
como a nova Ferroeste. Estamos
preparando as bases para um Esta-

Duplicação da BR-277
5,8 quilômetros de extensão entre a Polícia
Rodoviária Federal e o terminal da Ferroeste
R$ 48 milhões em investimento
Previsão de término: setembro de 2022
Trevo Cataratas
Em fase inicial de execução, com construção de
marginais, viadutos e novas conexões com as BRs277, 369 e 467
R$ 68 milhões
Previsão de término: outubro de 2022
Contorno Oeste
Obras de duplicação em trecho de 19 quilômetros
R$ 68 milhões em investimentos
Previsão de término: início de 2023

VINTE ANOS
O presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, fez uma recuperação histórica do Show Rural, que realizou a sua
primeira edição em 1989. O evento
recebeu apenas 110 visitantes e seriam 298 mil três décadas depois.
Com o crescimento a partir de 2001,
quando mais de cem mil pessoas
visitaram aquele que se tornaria o
terceiro maior do mundo em disseminação de novos conhecimentos
ao campo, percebeu-se a necessidade de melhorar o acesso rodoviário
até o parque. “Enfrentamos inúmeras dificuldades. São 20 anos de espera, passamos por cinco governos
e só agora esse gargalo finalmente
será resolvido”, lembrou Dilvo.
O Show Rural tem responsabilidade com os cooperados da Coopavel, com a agricultura brasileira e
também com a produção de alimentos para ajudar a alimentar o mundo. “O Paraná detém apenas 2,3% do
território brasileiro e responde por
18% da produção de grãos, e obras
como as anunciadas pelo governo
estadual em Cascavel contribuirão
para o fortalecimento de um setor
importante à economia brasileira”.
Dilvo citou ainda a luta por um pedágio justo e destacou que a retirada do degrau tarifário, no trecho
dessa nova obra na BR-277, trará
economia anual de R$ 25 milhões.

AGRADECIMENTO
A exemplo de Dilvo Grolli, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Para35
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nhos, também fez um agradecimento especial ao governador Ratinho
Júnior. “De tanto que esperamos e
de tanto que pedimos, chegamos a
pensar que algumas obras não sairiam mais do papel. A sensibilidade
de um jovem determinado e comprometido com o povo do Paraná
renova a esperança na palavra do
homem público e permite a todos
sonhar porque a realização chegará”. O prefeito disse que aquele
era um dos dias mais felizes de sua
vida, pois marcava momento decisivo a três obras fundamentais.

NUTRIÇÃO

rada em participar e apoiar parcerias que colocarão fim a antigos gargalos de uma região tão especial”,
disse, por sua vez, o diretor técnico
da hidrelétrica, Celso Torino.

TRANSFORMAÇÃO
O secretário de Infraestrutura
e Logística, Sandro Alex, ressaltou
que Cascavel recebe pacote de R$
200 milhões de obras transformadoras. E com a nova Ferroeste e com
a nova concessão do pedágio, segundo a vontade do povo paranaense,
coisas ainda melhores estão por vir,
afirmou ele. Um dos representantes do Oeste no primeiro escalão é
Marcel Micheletto, que ocupa a Secretaria de Administração. “Lembro
que meu pai, o ex-deputado federal
Moacir Micheletto, sonhava com essas grandes obras para a região, que
agora um governo jovem, dinâmico
e de pensamento estratégico tira da
gaveta”.
Os deputados estaduais Major
Lee, Gugu Bueno, Adriano José e
Marcio Pacheco também agradeceram ao governador Ratinho em
nome do Oeste e destacaram que
grandes avanços virão com essas
novas obras. “A Itaipu sente-se hon36
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RAÇÃO INOVADORA A ANIMAIS ORDENHADOS POR ROBÔS

Descerramento da placa inaugural
implantada no parque do Show Rural e
que eternizará o nome de grandes líderes

O governador Ratinho Júnior: “Ato de
governar é um grande desafio”

A inovação está cada vez
mais presente no cotidiano das
atividades agropecuárias. Um
dos desafios é desenvolver tecnologias que facilitem a execução das mais diferentes tarefas
e oferecer soluções que possam,
a partir dessas mudanças estruturais, garantir melhores
resultados ao agricultor e ao
pecuarista. Atenta a esse novo
momento, a Coopavel, por meio
dos setores de Pecuária e de
Rações, acaba de desenvolver e
lançar uma nova opção de alimentação animal.
A ração que chega ao mercado foi formulada especificamente para atender às necessidades de nutrição de animais
que são ordenhados por robôs.
Nas duas mais recentes edições
presenciais do Show Rural Coopavel, a DeLaval, empresa europeia líder nesse tipo de tecnologia, apresentou o robô-ordenha
e suas vantagens - a Lely é outra
empresa que fabrica e comercializa robôs no Brasil. Desde
então, cresce o número de pecuaristas que investem nesse
equipamento. “O robô surge
como alternativa também à falta de mão de obra especializada, que caiu muito nos últimos
anos”, acentua o médico veterinário Jefferson Gazzi, do De-

partamento de Compras de Insumos Veterinários.
Ao perceber a nova dinâmica criada na ordenha dos
plantéis com a ajuda da máquina – cada robô tem capacidade
para ordenhar até 70 vacas -,
a equipe técnica de rações da
Coopavel, também com base na
sua pesquisa, experiência e no
depoimento de pecuaristas, desenvolveu uma formulação inovadora a partir de estudos iniciados em 2020. “Ela é própria
para animais ordenhados por
robôs, por isso leva o nome de
Robotic Milk”, informa Jefferson.
As características dessa
nova ração estão associadas a
aditivos, nível de energia ajustado, aroma e qualidade de pellet – deixando com maior dureza sem prejudicar o consumo
pelos animais. Mesmo utilizada
há apenas dois meses por pecuaristas de cidades da região,
os resultados alcançados são
muito bons, principalmente em
resposta de produtividade, qualidade do leite, entre outros.
Somente a Coopavel tem
essa formulação, o que demonstra o interesse da cooperativa
em avançar sempre para levar
a melhor resposta e solução aos
seus cooperados, destaca o pre-

sidente Dilvo Grolli. Pecuaristas de Cascavel, Nova Laranjeiras e Três Barras do Paraná, só
para citar alguns que já investem na novidade, estão animados com os resultados e a cada
dia é maior o número daqueles
que buscam informações sobre
as características e as vantagens da Robotic Milk.

O robô-ordenha da DeLaval, que foi
apresentado na edição presencial de 2020
do Show Rural Coopavel

Jefferson Gazzi
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CONECTA PROMOVE ECOSSISTEMA DO PARANÁ
A sétima edição do Conecta, maior evento relacionado
à inovação do Sebrae/PR, será
nos dias 25 e 26 de agosto de
forma 100% online e gratuita.
O formato será mais dinâmico com palestras e painéis de
20 a 40 minutos, trazendo foco
em resultados, mentorias e conexões. A intenção é conectar
diferentes perspectivas e experiências, promover o intercâmbio de conhecimento e fomentar a inovação no Paraná.
Para se inscrever, basta acessar
https://conecta.pr.sebrae.com.br/.
Em 2020, o Conecta teve
6.958 inscritos. Neste ano, a
programação está recheada de
eventos ao vivo e conteúdos
gravados. O produtor Konrad
Dantas, empresário e fundador
do KondZilla, é um dos confirmados. Ele criou o maior canal
do YouTube do Brasil, atualmente com mais de 60 milhões
de seguidores e 31 bilhões de visualizações. Também é criador
de uma série para a Netflix.
O novo “tubarão” do programa Shark Tank Brasil, Facundo
Guerra, trará para o Conecta
uma visão mais humanista dos
negócios. Também estará no
Conecta, Ricky Ribeiro, coautor
do livro “Movido pela mente”.
Diagnosticado com ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica),
em 2008, ele criou o primeiro
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portal de mobilidade urbana
sustentável do País, o Mobilize
Brasil.

“Em 2021, a temática é a diversidade de olhares que aceleram resultados. Trata-se de
proporcionar

conexões

entre

empreendedores, empresários,
investidores e a sociedade e
abordar temas relevantes, que
colaborem com o desenvolviComo em 2020, esta edição do
Conecta será 100% digital

O evento contará ainda com
as contribuições especiais de:
Onilia Araújo, empreendedora
social, empresária contábil e
ativista, que falará sobre negócios e empreendedorismo; Marilia Silveira, empresária, fundadora e criadora do Elevante,
método de desenvolvimento
de negócios; Janara Lopes, diretora de criação, especialista
em tendências e idealizadora
da IdeaFixa; e Gabriela Ferreira, doutora em Administração,
professora universitária e escritora, fundadora da Design de
Conexões.
Juliano Lima, consultor do
Sebrae/PR, ressalta que os conteúdos do Conecta estarão focados em quatro áreas: startups
e empresas inovadoras; ferramentas e práticas inovadoras;
estratégias de impacto que gerem resultados; e nas multiplicidades das pessoas que são
parte dos negócios.

mento de soluções inovadoras
e que possam gerar novos negócios e fomentar a economia do
Paraná”, relata Juliano.

PRÊMIO PARA STARTUPS
A divulgação dos vencedores
do Prêmio Startups do Paraná
também acontecerá durante o
Conecta. No dia 26 de agosto, ao
vivo, serão conhecidos os eleitos nas categorias Referência e
Revelação, após votação online.
A premiação visa reconhecer e
valorizar as startups paranaenses, mostrando a força do Estado por meio de negócios inovadores.
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Acesse nosso site, nos siga nas redes sociais
e saiba mais de nossos produtos.
kws-sementes.com.br
@kwsbrasil

