TRIGO, UMA
BOA OPÇÃO DE
RENDIMENTOS
AOS AGRICULTORES
DO PARANÁ
O trigo não é mais apenas uma opção de cultura de inverno.
Com o avanço das pesquisas e das tecnologias, há cultivares
já colocadas no mercado que produzem mais de seis mil quilos
por hectare. Durante o 2º Show Rural Coopavel de Inverno, no
início de setembro, 20 variedades do grão foram apresentadas
aos visitantes
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Para falar de um sentimento intenso que envolve
entusiasmo e engajamento, espelhamo-nos no Japão,
um exemplo de sucesso, de contínuas melhorias na
qualidade do que faz com produtividade, competência
e superação.
Mesmo nos momentos mais difíceis para o Japão,
sempre os princípios e os valores éticos e morais influenciaram a vida profissional daquela sociedade. Os
valores transmitidos pela cultura milenar japonesa de
respeito, disciplina e espírito coletivo foram os pilares
da persistência e do engajamento. Por isso, eles continuam dando lições de competência.
O exemplo da cultura japonesa e as suas características são evidentes e incluem a qualidade e o altíssimo
nível de trabalho, que resulta da atenção aos detalhes
e da noção de alinhamento das pessoas no compartilhamento do objetivo comum que cria as oportunidades e as vantagens competitivas.
Pois o exemplo tão bem-sucedido dos japonese se
transfere para o Show Rural Coopavel de Inverno, que
tem como principal objetivo a promoção das oportunidades para que o nosso produtor rural colha o melhor
resultado em sua atividade.
Para esse feito, precisamos do alinhamento das
energias de técnicos, pesquisadores e todos os profissionais nos objetivos da Coopavel. Esse é o caminho
para a prosperidade dos associados e da cooperativa.
Comparando os momentos difíceis do Japão e a superação das crises tendo como alicerce seus princípios
e valores, o evento Show Rural Coopavel de Inverno e o
próximo, o Show Rural Coopavel de fevereiro de 2022,
têm uma grande semelhança.

O Japão estava destruído pela guerra, foi reconstruído e continua dando exemplo de resiliência e competência. O Show Rural Coopavel de Inverno, assim
como todos os grandes eventos mundiais, foram severamente afetados pela pandemia, mas a exemplo da
reconstrução da nação japonesa o Show Rural Coopavel se reconstrói para se firmar como o maior evento
da América Latina na sua categoria.
As atitudes e as ações de todos os colaboradores
da Coopavel e profissionais das empresas parceiras
no Show Rural Coopavel de Inverno são fundamentais
para o futuro de todos os eventos do Brasil.
O propósito é evitar um trabalho de rotina e descompromissado com o melhor sucesso e, sim, promover a incorporação das experiências e o compartilhamento dos ideais comuns da Coopavel e das empresas
parceiras para alavancar e reconstruir o evento que é a
paixão da Coopavel.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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EDIÇÃO DE INVERNO

UM NOVO E PRÓSPERO
COMEÇO À TRITICULTURA
Entidades do agro unidas pelo fortalecimento do trigo

verno, o trigo se mostra como uma excelente opção, disse o secretário Ortigara. Ele falou dos desafios impostos pela pandemia
nos últimos 18 meses e afirmou que o agro e a indústria fazem a
sua parte no Paraná. “O campo cresceu em 21% no Estado, chegando a R$ 128 bilhões. Temos aqui a economia rural mais diversificada do País”, disse o secretário, falando das consequências
do clima na quebra da produção de milho. “Mas os desafios nos
impulsionam e saímos das crises ainda melhores”, destacou Ortigara, citando fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
de que as perspectivas para o setor agropecuário são fabulosas
para os próximos anos.
A abertura oficial do 2º
Show Rural Coopavel de
Inverno

Dilvo falou sobre o trigo e
a sua importância
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A cultura do trigo, o que ela representa e o
que ela pode significar para o agronegócio do
Paraná. Essa foi a tônica dos pronunciamentos
da abertura oficial do 2º Show Rural Coopavel
de Inverno, realizado de 1º a 3 de setembro em
Cascavel, no Oeste do Paraná. O trigo está em
um momento especial e o Brasil tem todas as
condições de ampliar significativamente a sua
produção, com resultados ao campo e à economia, destacou o presidente Dilvo Grolli.
“Somos muito gratos à Coopavel e a esse
evento, porque permitem que reflitamos e que
coloquemos em prática ações que podem consolidar o trigo e as culturas de inverno no Estado”, disse o secretário estadual de Agricultura e
Abastecimento, Norberto Ortigara.
O trigo é a única cultura brasileira que pode
dobrar a sua produção nos próximos anos. O
Paraná tem 2,7 milhões de hectares de área em
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pousio nos meses frios e que podem ser destinados a cultivos que gerem renda, oportunidades e resultados. Atualmente, o Estado dedica
1,2 milhão de hectares ao trigo, e essa área pode
crescer principalmente com os avanços que as
novas tecnologias trazem às variedades.
A edição de inverno do Show Rural mostrou 20 cultivares de trigo com potencial de
produtividade de 6 mil quilos por hectare,
muito superior aos 3,4 mil quilos/hectare da
Argentina. "É impressionante perceber como
as tecnologias das cultivares de trigo melhoraram nos últimos anos. Sinal mais que evidente
da confiança das empresas de pesquisa nessa
cultura", segundo o coordenador do evento Rogério Rizzardi.
O Show Rural Coopavel de Inverno, diante
do que se vê aqui, cria um ambiente favorável
para a utilização de áreas agricultáveis no in-

INCENTIVO
Durante a cerimônia de abertura, duas iniciativas de incentivo ao cultivo do trigo foram lançadas. Uma delas é o Programa
Cereais de Inverno e Segunda Safra, parceria do governo estadu-

Norberto Ortigara, secretário
da Agricultura do Paraná

al em conjunto com Faep, Ocepar, Sindiavipar e IDR, e outra é a
Coopavel Mais Trigo. "A triticultura se mostra como uma grande
oportunidade aos produtores rurais", segundo diz o presidente
da Ocepar, José Roberto Ricken.
Conforme Ricken, as forças do agro passam a olhar ainda
com mais carinho para as culturas de inverno. “Temos grandes extensões de terra, tecnologias, cooperação e produtores
capacitados”. O Show Rural Coopavel de Inverno, que mostra
variedades com produtividades impressionantes, é uma grande universidade a céu aberto, que dissemina conhecimentos
com eficiência e agilidade, citou o presidente do Sindicato Rural,
Paulo Orso.
"O trigo trará benefícios inclusive à cadeia do frango, que
emprega 85 mil pessoas no Paraná", disse o presidente do Sindiavipar, Irineo da Costa Rodrigues. “Com tudo o que tenho visto,
posso afirmar que a grande obra da atualidade da nossa região é
a maturidade”, ressaltou o prefeito Leonaldo Paranhos.

BÊNÇÃO
O monsenhor Reginei Módolo, o Padre Zico, fez a bênção oficial do evento e, a partir de leituras extraídas da Bíblia, mostrou a importância histórica de uma cultura que
acompanha a humanidade por cerca de dez mil anos. O
trigo, além de um dos grãos mais antigos e conhecidos,
também está entre os mais consumidos em todo o mundo,
matéria-prima de alimentos bastante apreciados.
O monsenhor Reginei Módolo, o Padre Zico, abençoa o evento
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COOPAVEL MAIS TRIGO

O HÍBRIDO CERTO
PARA A SUA REGIÃO.

Dilvo informa sobre o Coopavel Mais
Trigo, programa de incentivo à cultura

PROGRAMA DE ESTÍMULO QUER
DOBRAR RECEPÇÃO DE GRÃOS

FS575
PWU

NOVO

FS670
PW

A Coopavel lançou, durante o 2º
Show Rural de Inverno, um programa
que demonstra a importância e a confiança que a cooperativa deposita na triticultura. O Coopavel Mais Trigo quer até
2026 dobrar a quantidade do grão recebida pela cooperativa, saltando das atuais
3,5 milhões de sacas para 7 milhões.
“E para isso, temos um conjunto de
ações importantes, que em 2022 serão financiamento de insumos a taxa zero aos
produtores, seguro agrícola e garantia de
preço de R$ 100 a saca, o maior valor já
pago para essa cultura aos triticultores
daqui”, segundo Dilvo Grolli. O programa
vai se estender pelos 23 municípios da
área de abrangência da Coopavel, no Oeste e Sudoeste do Estado.
Na presença de líderes do agronegócio e de produtores rurais, Dilvo fez uma
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recuperação histórica para lembrar de
injustiças contra a triticultura nacional.
Uma delas foi colocar intermediário entre o produtor e o moinho e outra foi estabelecer, no Pacto do Mercosul, a Argentina como a grande produtora do grão no
bloco. "Tudo isso contribuiu para desestimular a cultura no Brasil, mas não vamos
desistir", disse o presidente da Coopavel,
que enxerga um horizonte dos mais promissores à cultura, aos triticultores e à
economia rural paranaense e brasileira.
“O Paraná é o maior produtor de
trigo do País, que mesmo produzindo
perto de oito milhões de toneladas ainda
precisa importar cerca de seis milhões.
Hoje, um a cada dois pães consumidos no
Brasil é feito de farinha importada. Precisamos mudar isso, fortalecendo essa atividade e gerando oportunidades e renda

aos produtores e à economia de nossos
municípios", citou Dilvo. Ele destacou que
no Programa Coopavel Mais Trigo a margem de lucro dos triticultores será de 60%.

MAIOR PRODUTOR
O Paraná tem 2,7 milhões de hectares em pousio no inverno. A área destinada ao trigo é de 1,2 milhão, de onde saem
52% da produção brasileira que chega
próxima de 8 milhões de toneladas.
"Nosso Estado, maior produtor nacional,
produz cerca de 3,8 milhões de toneladas e poderá, com esses programas de
incentivo, aumentar substancialmente
esse volume", disse Dilvo Grolli. Além do
trigo, outras culturas de inverno se mostram como boas opções de rendimento
aos produtores rurais.

FS505
PWU

POWERCORE™ Ultra contém tecnologia licenciada da Dow AgroSciences, Monsanto e Syngenta. Agrisure® é marca registrada da Syngenta Group Company.

NOVO
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O EVENTO

UM SHOW DE TECNOLOGIA
SE REVELA EM 15 ESTAÇÕES
Passaram pelo parque, em três dias, 4.140 pessoas

CUIDADOS
Desde a entrada do parque, inúmeros cuidados foram adotados para oferecer segurança aos visitantes. Houve aferição da
temperatura corporal, distribuição de álcool em gel e os bebedouros sofreram uma mudança importante, com acionamento
com o pé. Durante toda a permanência no parque, os visitantes
precisaram usar máscara.
Quinze estações foram distribuídas pelo parque
Pequenos grupos foram formados para visitar as parcelas

Triticultores e produtores rurais da área
de abrangência da Coopavel prestigiaram o 2º
Show Rural de Inverno, promovido com a finalidade de mostrar as novas variedades e tecnologias desenvolvidas para melhorar o resultado de culturas adaptadas para os meses frios.
Quinze empresas participaram e mostraram o melhor do seu portfólio. Para evitar aglomerações, as tecnologias foram apresentadas
a partir de 15 estações. Cada uma com técnicos
especializados que repassaram informações
importantes sobre novidades e possibilidades
já disponíveis aos produtores. "As empresas
de genética levam ao mercado variedades de

enorme potencial e muito mais adaptadas
ao clima de cada região", destaca o agrônomo
Lucas Willwock.
O percurso todo, da primeira à última
estação, foi vencido em cerca de três horas e
vinte minutos. "A qualidade das informações
transmitidas foi elogiada pelos visitantes.
Uma das nossas intenções é, de forma clara e ágil, levar o melhor em conhecimentos
sobre inovações que transformam as culturas de inverno", afirma o coordenador geral
Rogério Rizzardi. No evento ocorreram o
lançamento de cultivares de trigo e de um mix
de cobertura.
O trigo foi a grande atração da segunda edição
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EMPRESAS
PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corteva
IDR - Emater/Iapar
Embrapa
Biotrigo
OR Sementes
Basf
Ihara
Nutriagro
Raix
UPL
FMC
Sementes Coopavel
Caixa Econômica Federal
Ocepar

O agrônomo Rogério Rizzardi, coordenador do Show Rural

Qualidade das cultivares chama atenção
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O EVENTO

“Planto trigo há apenas dois anos. Estou animado
com os resultados e impressionado com a
evolução das variedades apresentadas no Show
Rural Coopavel de Inverno. Tem tanta opção de
alta performance que fica difícil até de escolher”
Leonir Kramer
Produtor rural em Três Barras do Paraná

“Cultivo trigo há cerca de 20 anos. Jamais vi
algo parecido como agora, com preços tão bons
e tantas opções de cultivares. Estou animado e
acredito que o trigo, diante dos investimentos
em pesquisa, será uma das grandes
commodities brasileiras”.
Ricardo Deprá
Produtor rural em Vera Cruz do Oeste

“Tenho interesse em conhecer mais sobre o trigo.
No passado, cheguei a plantar, mas depois optei
por outras atividades. No futuro, diante de
tudo o que tenho visto e ouvido, a triticultura
se apresenta como boa alternativa
à minha propriedade”.
José Geraldo Bortoluzzi
Produtor rural em Vera Cruz do Oeste

“É impressionante poder observar, no Show
Rural Coopavel de Inverno, tantas variedades de
trigo com produtividades tão promissoras.
Cultivo trigo há seis anos e estou feliz com o
resultado. Participar de eventos como
esse é imprescindível”.
Jodemir Fraporte
Produtor rural em Boa Vista da Aparecida

“Eventos como esse são importantes para
disseminar novos conhecimentos e tecnologias.
As mudanças são muito rápidas e quem não
estiver atento ficará para trás. Aqui, no Show
Rural, tem-se tudo em um mesmo local e assim
ganhamos em tempo e agilidade”.
Eduardo Araújo
Veterinário em Toledo
12
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PORTFÓLIO

O TRIGO DE DUPLO
PROPÓSITO DA EMBRAPA
A Embrapa participou da edição de inverno do Show Rural Coopavel apresentando informações sobre trigo de duplo propósito que
serve tanto para a produção de grãos quanto
para o pastejo dos animais. A empresa também mostrou cinco cultivares de trigo e uma
de triticale promissoras para os produtores
paranaenses, desenvolvidas na parceria com a
Fundação Meridional.
São elas: BRS Gralha Azul, BRS Surubim,
BRS Sabiá, BRS Sanhaço, BRS Atobá e BRS Jacana. “Essas cultivares foram selecionadas por
apresentar alta produtividade, estabilidade,
sanidade e qualidade tecnológica do trigo tipo
pão e melhorador”, destaca o pesquisador André Prando, a Embrapa Soja.
TRIGO BRS JACANA - LANÇAMENTO
A cultivar BRS Jacana é um trigo da classe
Pão, ideal para o fabrico do tradicional “pão
francês”, farinha branca. Possui ciclo precoce,
grão duro e é moderadamente resistente ao
acamamento. Seu rendimento de grãos e estabilidade de produção, aliados à qualidade
tecnológica, proporcionam ao agricultor e à
indústria uma rentável opção de trigo pão. As
regiões de indicação são: 1, 2 e 3 do Paraná.
BRS GRALHA-AZUL
A cultivar BRS Gralha-Azul é um trigo da
classe Pão/Melhorador apta para produção de
farinha usada para a fabricação do tradicional
pão “francês”. Além da sua alta força de glúten
e tenacidade, BRS Gralha-Azul apresenta estabilidade para qualidade tecnológica, boa resis14
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tência à germinação pré-colheita, garantindo a
qualidade do grão e boa resistência a doenças.
Possui moderada resistência à ferrugem da folha, oídio, manchas foliares, vírus do mosaico
comum do trigo e ao vírus do nanismo amarelo
da cevada. As regiões de adaptação são: Santa
Catarina (regiões 1 e 2), Paraná (regiões 1, 2 e 3),
São Paulo (região 2) e Mato Grosso do Sul (região 3). Possui ciclo médio de 124 dias e altura
média de 83 cm, lembrando que as características dependem das condições edafoclimáticas.
TRIGO - BRS SABIÁ
A cultivar BRS Sabiá é um trigo da classe
Pão, ideal para a fabricação do tradicional “pão
francês”. Além de precoce e produtiva, a cultivar tem ampla adaptação e pode ser semeada
em qualquer época recomendada para a cultura. A BRS Sabiá apresenta estabilidade para
qualidade tecnológica e para rendimento de
grãos, e rápido arranque inicial. Tem boa tolerância ao crestamento e resistência ao oídio e
às manchas foliares, ao vírus do mosaico comum do trigo e ao vírus do nanismo amarelo
da cevada. As regiões de adaptação são Santa
Catarina (regiões 1 e 2), Paraná (regiões 1, 2 e 3),
São Paulo (região 2) e Mato Grosso do Sul (região 3). Lembrando que as características médias dependem das condições edafoclimáticas.
TRIGO - BRS SANHAÇO
A cultivar BRS Sanhaço é um trigo de ciclo
médio, com boa capacidade de perfilhamento
em regiões mais frias, apresentando uma boa
resistência às manchas foliares, giberela, de-

TRIGOS PARA
FORRAGEM
ANIMAL

Embrapa apresentou cinco cultivares de trigo

bulha e ao acamamento. Esse trigo é da
classe Pão, considerando as médias de
força de glúten e estabilidade de farinha.
Possui maior destaque nas regiões tritícolas 1 e 2 para rendimento de grãos, com
alta estabilidade em todas as épocas de
semeadura. O ciclo médio é de 112 dias e
a altura média das plantas é de 77 cm. As
regiões de adaptação são: Santa Catarina
(Regiões 1 e 2); Paraná (Regiões 1, 2 e 3);
São Paulo (Região 2) e Mato Grosso do Sul
(Região 3).
TRIGO - BRS ATOBÁ
O BRS Atobá é uma cultivar de trigo
melhorador de ciclo precoce com ampla
adaptabilidade e estabilidade de rendimento de grãos nas três regiões tritícolas.
Apresenta porte baixo e boa resistência
ao acamamento, à germinação pré-colheita e à debulha natural, além de boa
tolerância ao crestamento. Essa cultivar
tem ótima sanidade. É moderadamente
resistente à giberela, manchas foliares e
ferrugem da folha. Por sua grande força
de glúten, sua principal aplicação é no
fabrico de pão industrial, mistura com

farinhas fracas e produção de massas. As
regiões de indicação são: 1, 2 e 3 do Paraná, 1 e 2 de Santa Catarina, 2 de São Paulo
e Região 3 do Mato Grosso de Sul.
TRITICALE BRS SURUBIM
A BRS Surubim é uma cultivar de
triticale produtiva, de ciclo precoce para
espigamento e médio para maturação.
Além disso, apresenta grande estabilidade e adaptação e excelente comportamento agronômico, pois incorpora características como rusticidade e resistência
ao acamamento. Apresenta resistência
ao oídio e à ferrugem da folha, além de
boa tolerância ao crestamento.
Sua principal aplicação é na mistura na farinha de trigo para fabricação
de biscoitos.
As regiões de indicação são: 1, 2 e 3 do
Paraná; 1 e 2 de Santa Catarina e 2 de São
Paulo. “Essa nova cultivar destaca-se pela
sanidade e produtividade. É uma excelente opção para diversificação de culturas no inverno para produção de grão focando também na alimentação animal”,
avalia Prando.

A Embrapa Trigo também apresentou o resultado das pesquisas com
trigo duplo propósito, destinado ao forrageamento animal. O trigo de duplo propósito é um cereal de inverno com ciclo
vegetativo mais longo que permite tanto
a utilização para a alimentação dos animais por meio de pasto, feno ou silagem,
quanto para a colheita de grãos. Voltado
especialmente para a agropecuária na
atividade leiteira e de engorde de novilhas em Integração Lavoura-pecuária, a
tecnologia permite o pastejo dos animais
na época de escassez de forragens (vazio
outonal), permitindo a posterior
colheita de grãos.
Durante o Show Rural de Inverno
2021 estiveram à mostra duas cultivares
de trigo duplo propósito: BRS Pastoreio,
um trigo desenvolvido para pastejo ou
alimento conservado. A produtividade
na silagem (massa verde) chega a 28.059
kg/ha e o rendimento de grãos (após dois
cortes) é de 3.037 kg/ha; e BRS Tarumã,
trigo com ciclo tardio (162 dias) que permite a semeadura antecipada, alta capacidade de perfilhamento, resistência ao
pisoteio e bom rebrote.
O rendimento médio de grãos é de
3 mil kg/ha, com produção de forragem
30% superior à produção de matéria
seca da aveia preta. “Essas cultivares
possibilitam a semeadura antecipada e,
com isso, o produtor pode utilizar para
alimentar os animais nas fases inicial e final poderá fazer silagem para os animais
ou ainda colher grãos”, ressalta Prando.
15
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O IDR E AS CULTURAS
DE INVERNO

O IDR também apresentou plantas
de cobertura

O triticale é outra opção para os
meses frios

Área com aveia granífera

utilizou um de seus espaços exclu-

ticidade e com ciclos de produção

sivamente para demonstrar como o

diferenciados, visando a inserção

consórcio entre plantas de cobertu-

da tecnologia no sistema produtivo

ra de diferentes espécies desempe-

da propriedade.

nham um resultado para efetivida-

Parcelas cultivadas pelo IDR
e apresentadas na etapa
presencial

No início de setembro, o Institu-

oriundos de uma frustração de safra

to de Desenvolvimento do Paraná

ou do beneficiamento de cereais de

– IDR Iapar/Emater -, esteve pre-

inverno (trigo, triticale e aveia), na

sente no 2° Show Rural de Inverno

alimentação animal. Ainda na área

apresentando tecnologias na área

da produção animal, o IDR apresen-

de culturas de inverno, tanto para

tou ao público participante as culti-

produção agrícola quanto para pro-

vares de aveia forrageira que melhor

dução animal. São tecnologias de-

geram resultados no campo, com

senvolvidas/melhoradas pelo pró-

destaque para IPR Suprema, IPR Es-

prio Instituto, que é constituinte do

meralda e Iapar 61 Ibiporã que, com

Sistema Seagri do estado do Paraná.

suas distintas características de ci-

No quesito produção animal, o

clo produtivo, permite maior produ-

pesquisador Vanderlei Bett e a ex-

ção de forrageiras por mais tempo

tensionista Sue Ellen de Menezes

na entrada e saída do inverno.

de na conservação do solo e da água.

formações

Na oportunidade, três consórcios

um

foram demonstrados: aveia preta

do por todos os agricultores, que

IPR Cabocla + Centeio IPR 89; IPR

é a formiga cortadeira. Assuntos

Cabocla + Nabo IPR 116; e IPR Cabo-

como, o que é a formiga cortadei-

cla + Ervilha IAPAR 83. A pesquisa e

ra, quais os impactos na produ-

a extensão do IDR estavam presen-

ção agrícola e pecuária e como re-

tes nessa bateria para atender todo

alizar o controle dessas formigas

o público participante.

cortadeiras na propriedade, foram

fundamentais

problema

crônico

do Show Rural de Inverno puderam

Os extensionistas Luis e Raul pu-

conhecer as melhores tecnologias

deram informar como as formigas

desenvolvidas pelo IDR em termos

cortadeiras causam severas des-

de cultivar de aveia branca (IPR

folhas em hortas, pomares, reflo-

Afrodite e IPR Artemis), Triticale

restamentos,

(IPR Caiapó e IPR Aimoré) e Trigo

e pastagem, retardando o cres-

(IPR Potyporã e IPR Catuara). São

cimento e até a morte da planta.

culturas

anos de pesquisa na busca por ma-

E

teriais de alta produtividade, ren-

deve

uso de subprodutos e coprodutos -

vação de solos e águas, o IDR-PR

dimento industrial, bem como rus-

práticas paralelas.

REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL

possibilidades

enfrenta-

os principais pontos abordados.

Pensando no manejo e conser-

as

sobre

Na sequência, os participantes

de

abordaram

16

Por fim, o público recebeu in-

reforçaram
ser

que

integrado

agrícolas

o
com

controle
outras
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AGRICULTURA

TRÊS SAFRAS MELHORAM
RENTABILIDADE EM ATÉ 20%

A palhada tem uma função importante no
plantio e proteção do solo

Seguindo o cronograma das

Amauri Procopilk informa que há
benefícios indiretos e diretos que

EQUIPAMENTOS

A região Oeste e o estado do Pa-

O melhoramento genético trouxe

três safras, o plantio do trigo

raná reúnem condições especiais

ao mercado várias opções de materiais

deve ocorrer na metade de junho

atraem número cada vez maior

que os tornam modelo em produção

de ciclo curto de excelente desempe-

com previsão de colheita na úl-

de

e produtividade agrícola. Além da

nho. Os produtores precisam, na soja,

tima dezena de setembro. Técni-

sados em aderir a esse sistema

fertilidade do solo e da dedicação

escolher cultivar com ciclo de 120 dias,

cos informam que é possível, caso

de cultivos.

dos produtores, essas áreas con-

com elevado potencial produtivo e de

necessário, empregar a desseca-

Os benefícios indiretos são

tam com clima que permite o cul-

fácil adaptação ao plantio antecipado.

ção para antecipar as colheitas.

os seguintes: melhor aproveita-

tivo e a colheita de três safras por

Para o híbrido de milho, a escolha deve

O clima é um aspecto importan-

mento dos fertilizantes químicos

ano. Muitos agricultores passam

ser de superprecoce de qualidade com

te nessa estratégia, observa o

no sistema; maior produção de

ciclo de até 145 dias. Os materiais sele-

agrônomo da Coopavel. “Por isso,

palha (milho contribui com 5,5

A pressão sobre os carrinhos de se-

cionados devem ter tolerância e resis-

principalmente no inverno de-

mil quilos de palha por hectare; e

meaduras deve estar correta para

tência a pragas e a doenças. Para ganhar

vido à baixa ocorrência de chu-

o trigo com até 4,5 mil quilos/hecta-

que o equipamento possa cortar a

tempo e manter a agenda de três safras

vas, do agricultor requer-se boa

re) e controle de plantas daninhas,

palhada, abrir o sulco, distribuir

logística de máquinas e imple-

principalmente de buva e amargo-

as sementes e o fertilizante que, ao

mentos para agilizar a colheita e

so. Há ainda melhorias na planta-

mesmo tempo, têm que estar cor-

o plantio das culturas nas épocas

bilidade da soja sobre a palhada

retamente cobertos por camada

devidamente recomendadas”.

do trigo.

de solo.

a investir na novidade e os resultados são muito bons, como mostra o recente episódio da edição de
inverno do Show Rural Coopavel
que já está disponível nos canais
www.showrural.com.br e youtube.
com/showruralagro .

sob controle, a colheita do milho deve
ser antecipada considerando umidade

Matheus fala de ajustes no
maquinário, quantidade de
sementes e fertilização

do grão entre 25 e 28 graus.

produtores

rurais

interes-

Em razão do plantio sobre
palhadas, principalmente da do
milho, exigem-se alguns ajustes
nos equipamentos para permitir
a potencialização de resultados.
O agrônomo Matheus Antonio
Cantelli explica que a regulagem
da semeadeira deve ser rigorosa.

Uma das principais vantagens

A semente de trigo precisa reunir,

da adoção do sistema é melhorar a

como virtudes, boa sanidade, eleva-

rentabilidade da propriedade em

do potencial produtivo e boa qualida-

até 20% no ano. O agrônomo da Co-

de industrial. O ciclo, precoce, deve

opavel Amauri Procopilk informa

ser de 110 dias. Conforme Amauri, a

que o avanço das pesquisas e o lan-

recomendação é de plantio da soja

Embora relativamente nova, a

çamento de cultivares e híbridos

na última dezena de setembro com

opção pelas três safras no mesmo

germinação

precoces de alto potencial produti-

colheita

janeiro.

ano agrícola traz inúmeras vanta-

de

levan-

quantidade de sementes, quando

Em seguida, entra-se com o mi-

gens e benefícios: os resultados fi-

do à economia de defensivos.

o cultivo ocorrer sobre a palha do

lho

nanceiros são maiores e há ganhos

“Somente nesse ponto em es-

milho, deve ser 20% maior ao convencional. A fertilização também

agricul-

precisa ser maior e a velocidade

vo têm grande parcela de contribuição na viabilização e no sucesso das

com

no

fim
previsão

de
de

Os

BENEFÍCIOS

colhei-

benefícios

são:

Os produtores rurais devem

melhor uso da infraestrutura da

estar atentos à pressão das molas

propriedade rural; melhor ren-

e dos limitadores de profundida-

tabilidade e aumento de palhada

de, observando sempre às carac-

no

a

terísticas da palhada em cada ta-

sementes

lhão. Com o uso dessa técnica, a

sistema
plantas

diretos

dificultando
de

daninhas

três safras anuais. “O planejamento,

ta na segunda metade de junho.

agronômicos com a maximização

pecífico, de melhor gestão dos

considerando os períodos de plantio

Em razão de o período estar den-

do potencial do solo, aumentan-

produtos

e colheita, é outro aspecto a ser con-

tro do zoneamento indicado, o pro-

do a produtividade e diminuindo

tor

custos

do maquinário ser menor para que

siderado com o máximo de atenção”,

dutor poderá optar inclusive pelo

os custos com a correta gestão do

de duas sacas de soja por hectare”,

a operação aconteça da melhor

conforme Amauri.

seguro agrícola do trigo.

uso de defensivos e herbicidas.

conforme Amauri.

forma possível.

18
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O agrônomo Amauri Procopilk
explica sobre vantagens das
três safras

químicos,

consegue

o

reduzir
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GADO DE CORTE

PLANEJAMENTO É ALIADO
PARA ENFRENTAR DESAFIOS
IMPOSTOS PELO CLIMA
Mauri Alamini cria gado de corte há
mais de 20 anos em Guaraniaçu

José Djalma, médico
veterinário da Coopavel

Paraná. É disso que trata novo capítulo da edição de inverno do Show
Rural Coopavel e que pode ser integralmente acessado no seguintes
endereços: www.showrural.com.br
e no youtube.com/showruralagro .
O episódio foi produzido em Guaraniaçu, um dos principais redutos
de gado de corte do Paraná. Devido
às características do terreno, Guaraniaçu tem boa aptidão para a atividade, informa o pecuarista Mauri
Antônio Alamini, que há mais de 20
anos se dedica à criação de bovinos.
Praticamente toda a propriedade de
432 alqueires é dedicada a plantéis
Propriedade, em
Guaraniaçu, abriga mais
de 1,3 mil cabeças

A estiagem, a chuva em excesso

para abate. São 1.350 animais das

e o frio são desafios permanentes à

raças Angus, Brangus e Nelore Mo-

pecuária de corte em regiões do Sul

cho que devido à qualidade de sua

do Brasil. Com o aprimoramento

carne encontram espaço cada vez

de conhecimentos e tecnologias ao

maior entre consumidores de todo

longo dos últimos anos, os criado-

o País.

anos, idade considerada ideal para

OTIMIZAÇÃO

o abate. O grande desafio da atividade, segundo o pecuarista, é a nu-

O médico veterinário da Coopa-

trição. “Não é possível controlar as

vel José Djalma reconhece a impor-

intempéries, todavia com mais de

tância e recomenda o planejamen-

duas décadas dedicadas à atividade,

to como aliado para enfrentar os

e com a correta assistência técnica,

prejuízos na alimentação animal

encontramos formas de garantir a

provocados pelo clima. “O pecua-

alimentação que o plantel precisa”,

rista precisa ter capim permanente

afirma Alamini.

de boa qualidade, volumoso e silagem”. Para conseguir isso ele preci-

PLANEJAMENTO

sa investir em análise de solo, adubação e manter as áreas de pastejo

Adotar

um

controle

rigoroso

sempre limpas.

quanto à oferta de comida aos ani-

Muitos pecuaristas utilizam a

mais é uma etapa indispensável

suplementação proteica o ano todo.

para o sucesso do negócio. “É pre-

“Com isso, o mineral contribui para

ciso se prevenir com milho mais

otimizar tudo o que o animal vier a

precoce, aveia e adubar a pastagem.

consumir”, explica José Djalma. A

Aqui, costumamos fazer silagem

escolha de uma ração de qualidade é

consegue

no verão e mantemos sempre aten-

outro passo indispensável que pre-

eficientes para amenizar perdas e

mandar 480 animais para o frigo-

ção fixa no clima”. Para obter um

cisa ser adotado pelo criador para

potencializar resultados. O planeja-

rífico, mas a meta é ultrapassar a

animal de dois anos bem acabado é

obter os melhores resultados pos-

mento é um aliado que faz enorme

marca das 500 cabeças no ano que

fundamental garantir que todas as

síveis, diminuindo ainda mais pos-

diferença em uma atividade impor-

vem. Atualmente, a propriedade

suas exigências nutricionais sejam

síveis impactos de intempéries no

tante para a economia do Oeste e do

trabalha com três lotes – vaca de

devidamente contempladas.

seu plantel.

res passam a contar com soluções

20

cria, bezerros e animais com dois
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Todo

ano,

Alamini
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FILIAIS

(distritos de Cascavel), Santa Iza-

Na safra mais recente, a produção in-

bel do Oeste, São Sebastião e Ca-

terna chegou a a quase oito milhões

tanduvas. Além de empresas par-

de toneladas, mas o consumo é supe-

ceiras da cooperativa, os dias de

rior a 13 milhões. O Paraná é o maior

campo contaram com a colabora-

produtor nacional, com 3,8 milhões

ção da UBS (Unidade de Beneficia-

de toneladas.

mento de Sementes) e da Nutriagro,
indústria da Coopavel que apre-

Pela primeira vez, filial de Ouro
Verde faz evento específico para
o trigo

sentou sua linha de produtos em
fertilizantes foliares.
O gerente de Filiais Oeste, Altair
Garcia, diz que os eventos alcançaram bons resultados. “Apresentamos novas cultivares e mostramos os ganhos em tecnologia que

DIAS DE CAMPO TRAZEM
NOVIDADES A TRITICULTORES
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Onze dias de campo organizados

“O objetivo foi mostrar novi-

por filiais da Coopavel, em agosto e

dades para produtores que tradi-

setembro, trouxeram novidades so-

cionalmente investem no trigo e

bre a cultura do trigo. O grão, dos

a outros que têm interesse em co-

mais valorizados e consumidos no

nhecer a cultura e as suas possibi-

mundo, mostra-se como bastan-

lidades”, informa o gerente da fi-

te promissor ao Brasil, que ainda

lial Anderson Maurício Geiss. “E

importa praticamente a metade do

o retorno que recebemos dos par-

que precisa.

ticipantes foi muito bom e nos in-

O primeiro dos 11 dias de campo

centiva a buscar novas formas de

ocorreu em Ouro Verde do Piquiri.

ampliar e de facilitar acesso a esses

Essa foi a primeira edição destina-

novos conhecimentos”.

da especificamente a essa cultura

Eventos semelhantes foram rea-

e mostrou novas variedades de se-

lizados pelas filiais de Pato Branco,

mentes e inovações em produtos

Vera Cruz do Oeste, Campo Bonito,

para o controle de pragas, fungos e

Céu Azul, Três Barras do Paraná,

plantas daninhas.

São João do Oeste e Sede Alvorada

REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL

as pesquisas trouxeram a variedades do trigo nos últimos anos”. Segundo o presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, o trigo é a única cultura no Brasil que pode dobrar seus
resultados

nos

próximos

anos.

Onze filiais da Coopavel organizaram dias de campo

Variedades de trigo, de alta produtividade, foram apresentadas
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AVICULTURA

RENDA CONSTANTE GARANTE
PERMANÊNCIA NO CAMPO

As duas filhas também dão uma

muito bem atendidos nesses anos

mão sempre que podem. Uma

todos. Foram vários técnicos que

delas estuda pela manhã e a

passaram pela nossa propriedade

outra cursa a graduação à noi-

e todos foram muito importan-

te. “Estamos no setor há tantos

tes. Cada um do seu jeito contri-

anos que elas aprenderam mui-

buiu para que pudéssemos chegar

tos dos afazeres da atividade”,
segundo Adriana.

Durante muito tempo as cooperati-

constante, a gente consegue atender

a esse nível de produtividade”.

vas do Oeste e do Paraná procuraram

necessidades básicas, honrar com-

Em julho, a avicultora de Capi-

fórmulas eficazes para diminuir o êxo-

promissos e fazer novos investimen-

tão Leônidas Marques alcançou

faz enorme diferença na exe-

do rural. A avicultura de grande escala,

tos”, afirma Adriana. A segurança da

o posto mais elevado do ranking

cução

implantada a partir da metade da dé-

parceria dá confiança para que ela e o

dos dez melhores lotes do mês

No confinamento de frangos, co-

cada de 1990, mostra-se até hoje como

marido, Odair, cumpram com prazos e

da cooperativa.

meça na preparação da cama,

uma das melhores respostas a esse de-

obrigações financeiras.

A

atenção
de

aos

qualquer

detalhes
trabalho.

em observar a temperatura para

TAREFAS

safio. Milhares de famílias encontraram

Adriana afirma que todos os lotes,

na atividade uma fonte segura de ren-

sem exceção, foram creditados pela

da, que trouxe melhorias em qualidade

cooperativa na conta do casal na data

O casal é parceiro em todos

ambiente devidamente ventilado.

de vida e na materialização de sonhos

combinada. A propriedade rural de seis

os projetos da propriedade, mas

“Todo cuidado, por menor que seja,

e projetos.

alqueires conta também com algumas

percebeu que a divisão de tare-

é revertido em ganho de resultado

Uma dessas famílias é a de Adria-

atividades agrícolas, mas o dinheiro

fas seria o melhor a fazer no caso

no lote”, afirma Adriana. Os inves-

na Giraldi Cemin, moradora da Linha

que mantém as contas em dia é o da

da avicultura. “Meu marido fica

timentos mais recentes foram a

Hortelã, em Capitão Leônidas Marques,

avicultura. A família Cemin tem dois

com os cuidados da parte da noi-

troca de cortinas por lona, ins-

que há 22 anos é integrada da Coopavel

aviários de 12 metros de largura por

te. E eu faço as atividades do dia.

talação de novos exaustores e de

na área de confinamento de frangos.

130 de comprimento. A solidez da par-

Sempre ajudamos um ao outro”.

placa evaporativa.

“A avicultura nos dá condições de se-

ceria com a Coopavel, conforme Adria-

guir na propriedade. Com uma renda

na, deve-se também à qualidade da as-

MELHORES PRODUTORES DE AVICULTURA - JUlHO 2021

Diversos investimentos foram
feitos ao longo dos anos
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sistência técnica. “Sempre fomos
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Dois aviários são mantidos há mais de 20 anos na propriedade

uma boa ambiência. A água
precisa estar sempre fresca e o

Adriana toca a atividade com a ajuda
do marido e filhas

PRODUTOR

CIDADE

EXTENSIONISTA

LOTE

CAC

PM

IDADE

GPD

ADRIANA GIRALDI CEMIN

CAPITÃO L. MARQUES

DIONEI

71342

1.583

3.033

44.00

68.9

ANTONIO TAVEIRA NETO

LINDOESTE

JHONATAN

71358

1.593

3.035

45.00

67.4

ALTIERES PEGORARO

GUARANIAÇU

JESSICA

71343

1.600

2.831

41.00

69

DOMINGOS MARMENTINI

CASCAVEL

JHONATAN

71362

1.605

3.184

45.00

70.7

THIAGO SALVATTI

CASCAVEL

ISABELLE

71339

1.617

3.306

45.00

73.4

MARCIO RORATTO

IGUATU

JHONATAN

71336

1.622

3.372

49.00

68.8

NERI BEZ

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

DJALMA

71287

1.623

3.252

45.00

72.2

IVALDETE TOIGO

CATANDUVAS

DJALMA

71144

1.630

2.928

42.00

69.7

ADELAR CORBARI

CASCAVEL

LAURIENE

71199

1.631

3.013

44.00

68.4

JORGE KOSWOSKI

GUARANIAÇU

JESSICA

71238

1.632

3.084

44.00

70
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GOVERNO

DILVO RECEPCIONA GUTO SILVA
E FALA DE INVESTIMENTOS E DE
OBRAS ESTRATÉGICAS
A Coopavel experimenta um dos

Brasil a avançar economicamente.

seus melhores momentos, com cres-

Ele falou também sobre novos investi-

cimento a índices históricos e com

mentos da Coopavel que chegarão a R$

investimentos em novas unidades

500 milhões nos próximos dois anos.

e indústrias. Esses foram os princi-

Serão R$ 200 milhões em 2021 e R$

pais pontos apresentados pelo pre-

300 milhões em 2022. Esses recursos

sidente da cooperativa, Dilvo Grolli,

serão investidos na construção de no-

ao secretário-chefe da Casa Civil,

vas unidades e fábricas no Oeste e Su-

Guto Silva, em visita à Coopavel.

doeste do Paraná.

GRANDES OBRAS

mas que são visíveis e importantes
para a nossa e outras cooperativas.
Eles encontram aqui a chance de re-

A importância da Ferroeste, com

começar as suas vidas, de ter um

ramais a Foz do Iguaçu, interior do

trabalho, renda fixa e de confiar em

O secretário se fez acompanhar dos

“Atualmente, estamos em 12 ramos

Mato Grosso do Sul e futuramen-

um futuro mais promissor”, pontuou

deputados estaduais Gugu Bueno e

industriais e vamos lançar, segun-

te também ao Sudoeste do Paraná,

o presidente.

Marcio Pacheco e foi recepcionado

do um cronograma cuidadosamente

foi destacada por Dilvo Grolli. “Se-

também pelo vice-presidente Jeomar

elaborado, inúmeros novos produ-

cretário, essa é uma obra impres-

Trivilin, diretores, membros do Con-

tos no mercado”, segundo o Dilvo.

cindível ao futuro do nosso Estado.

selho Fiscal e gerentes de unidades da

Cinco novas indústrias serão ativadas

E o governo de Ratinho Júnior tem

O secretário Guto Silva falou que

cooperativa.

em 2021 e 2022 nos setores de fertili-

trabalhado muito e acertadamen-

a Coopavel é um grande orgulho aos

Dilvo informou que, apesar dos

zante foliar, fertilizante agromineral,

te para fazer da nossa ferrovia um

paranaenses. “É uma cooperativa ali-

desafios da pandemia, o agronegó-

adubos biológicos, saneantes e mate-

grande

cerçada pela união, trabalho, com-

cio vai bem, abre novas oportunida-

riais de limpeza e produtos de carne

Com 1.285 quilômetros de extensão e

partilhamento

des de emprego e ajuda o Paraná e o

elaborados prontos para consumo.

previsão de investimentos de R$ 25

fundamentos que o Governo Ratinho

bilhões, a Nova Ferroeste será uma

Júnior respeita e compactua”.

Recepção ao secretário Guto Silva, na sede da Coopavel
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Assinatura de contratos de
financiamento para novas obras
da cooperativa
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corredor

de

exportações”.

das principais estruturas da malha
ferroviária brasileira.

ORGULHO

e

desenvolvimento,

Guto falou também de investimentos e parcerias para dotar o Paraná de

Dilvo falou também da geração de

novas tecnologias e inovações, como

empregos pela cooperativa, que aca-

o 5G. “Vamos investir em tudo que fa-

ba de ultrapassar a marca histórica

cilite a vida de quem trabalha e em-

de sete mil colaboradores. Ele citou

preende”, afirmou o secretário, que ci-

também que 1,8 mil desses funcioná-

tou ainda um projeto de compensação

rios são estrangeiros, de 13 naciona-

de crédito de ICMS para as cooperati-

lidades. “São pessoas que, de certa

vas que viabilizará a implantação de

forma são invisíveis para a sociedade,

plantas de energia fotovoltaica.
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Dilvo em recepção ao comandante
Nunes e a Parmanhani

O 33º BIMec está localizado em uma imensa área no
coração da cidade, nos fundos do Complexo Ciro Nardi

33º BATALHÃO COMEMORA AOS
SEUS 50 ANOS DE HISTÓRIA
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um trabalho de integração e de

mais tarde ela passou a integrar

aproximação da unidade com a

a estrutura da 15ª Brigada de In-

comunidade. Dias atrás e acom-

fantaria. Nessas cinco décadas

panhado do Subtenente Vitor da

de atividades, passaram pelo 33º

Guia Parmanhani, o Comandan-

BIMec mais de dez mil jovens

te esteve na Coopavel para visita

de Cascavel e municípios vizi-

ao presidente Dilvo Grolli. “O ob-

nhos. Atualmente, são cerca de

jetivo foi agradecer à cooperati-

800 militares.

va por ter cedido a área do Show

O Batalhão abriga a 1ª, 2ª e 3ª

Rural para manobras e exercí-

Companhias de Fuzileiros Meca-

cios sob supervisão da ONU”,

nizado, Companhia de Comando

afirma ele.

e Apoio e Núcleo de Preparação

Um dos mais estratégicos e moder-

determinantes são os marcos geográfi-

nos batalhões do Exército Brasileiro co-

cos, já que ela está em área de fronteira

memora em outubro os seus 50 anos de

do Brasil com o Paraguai e a Argentina,

atividades. 0 33º Batalhão de Infantaria

dois vizinhos e parceiros no Mercosul.

Mecanizado, subordinado à 15ª Brigada

O atual comandante do 33º BIMec é o te-

Criada em 1971, na época

tropa e exercita cotidianamente

de Infantaria Mecanizada, é precursor de

nente-coronel Felipe Gomes Nunes, que

como 33º Batalhão de Infanta-

virtudes que são marcas indelé-

um dos mais importantes processos de

está há oito meses na região.

TRAJETÓRIA

de Oficiais da Reserva. Ele desenvolve diversas operações de
qualificação e adestramento da

ria, a unidade teve comando por

veis do Exército Brasileiro, como

evolução do Exército, com a mudança de

Com passagens pela Amazônia e

mais de dez anos centralizado no

coragem, camaradagem, abnega-

infantaria motorizada para mecanizada.

Distrito Federal, o comandante Nunes

município gaúcho de Jaguarão. A

ção, iniciativa, devotamento, per-

Há vários motivos que tornam essa

deu início, depois de meses de restrições

transferência da sede para Cas-

sistência, resiliência, flexibilida-

estrutura estratégica, mas uma das mais

provocadas pela pandemia, a liderar

cavel ocorreu em 1982 e um ano

de e liderança.

REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL
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Em função de sua localização geográfica, o 33º Batalhão de Infantaria
Mecanizado participa e dá apoio a diversas operações de combate ao contrabando e ao narcotráfico, principalmen-

O GUARANI

te oriundos do Paraguai. Em 2010, ele
participou de missão de paz no Haiti e
dois anos mais tarde se aliou à força de

A viatura blindada de transporte de pessoal integra

Pacificação do Complexo do Alemão, no

um programa estratégico do Exército Brasileiro, de re-

Rio de Janeiro.

tomada da capacidade da Base Industrial de Defesa do

Há dez anos, o 33º BIMec foi escolhi-

O comandante do 33º Batalhão é o
tenente-coronel Felipe Gomes Nunes

País, modernizando a infantaria.

o Urutu, fabricado pela Engesa, e prestou serviços ao
Exército por mais de quatro décadas.
O programa Guarani veio acompanhado de outras etapas importantes como projetos de pes-

do pelo Exército para ser o Batalhão Pio-

O blindado sobre rodas Guarani é um titã. Tem 20

quisa de desenvolvimento de material e ações

neiro da Infantaria Mecanizada no País.

toneladas de peso, 7,04 metros de comprimento, 2,34

complementares de infraestrutura e preparo. A me-

O processo de transformação começou

metros de altura sem o sistema de armas e 2,70 me-

canização de parte das grandes unidades operacio-

em 2012 e em 2014 recebeu o primei-

tros de largura. A capacidade é para 11 tripulantes e

nais do Exército contribui com o processo de trans-

ro lote com 13 Guarani, veículo anfíbio

autonomia de 600 quilômetros.

formação elaborado para melhorar a defesa do País e

de transporte e combate que é uma das

O tanque é blindado. São 30 milímetros de chapas

principais marcas da modernização do

de aço reforçadas capazes de suportar a explosão de

Exército de infantaria motorizada para

minas e tiros de fuzil 7,62. O design modular possibilita

infantaria mecanizada. Atualmente, a

a incorporação de diferentes torres, armas, sensores e

frota é formada por 40 tanques dessa

sistemas de comunicação na viatura.

nova família de viaturas blindadas.

dos brasileiros.

Anfíbio, o Guarani se locomove com a mesma desenvoltura em terra e na água. A tecnologia é nacional,
assumindo a condição de primeiro modelo projetado e
fabricado na Iveco, em Sete Lagoas, interior de Minas
Gerais. Com tração nas seis rodas, a viatura aposentou

MISSÃO DE PAZ
Recentemente, o 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado participou de exercícios
sob supervisão da ONU (Organização das Nações Unidas) com foco em missões de paz.
Viaturas e centenas de homens participaram das manobras na área de 72 hectares do parque que desde 1989 abriga o Show Rural Coopavel. O evento contou com a presença, entre
outras autoridades, do ministro da Fazenda Walter Braga Netto.

O Guarani é uma das principais marcas da evolução do Exército Brasileiro nos últimos anos
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FC CASCAVEL

mente o clube realizou a compra de 450 pares que rapidamente foram distribuídos entre os pequenos jogadores.
“Quando começamos o projeto do FCC, já imaginávamos
que encontraríamos nas regiões menos abastadas da cidade
uma certa dificuldade ou pessoas que poderiam precisar de
calçados. Entendo que a necessidade é muito maior do que
imaginávamos. Por isso, juntamente com o departamento de
marketing, liderado pelo Eduardo Serralheiro, organizamos
essa campanha de arrecadação de tênis novos e usados de
todos os tamanhos, esportivos ou não."

ANUAL
O presidente também lembra que todos nós temos um par
de calçados que não usamos mais e que está apenas ocupando espaço no guarda-roupas. “A demanda inicial é conseguir
dois mil pares que serão destinados para a prática esportiva e também para o dia a dia dessas pessoas que precisam.
São campanhas que vêm pra ficar e que vão fazer parte

do

calendário

anual

do

clube,

que

sempre

bus-

ca beneficiar a comunidade de Cascavel, que tanto nos
Cobertores são repassados ao Provopar

apoia dentro de campo”, observa Valdinei.

GOL DA SOLIDARIEDADE
O Futebol Clube Cascavel ar-

duas campanhas que arrecada-

a compra desses cobertores.

recadou mais de mil cobertores

ram mais de 1,2 mil cobertores

Ficamos felizes em poder cola-

e pares de calçados em campa-

e mais de mil pares de calçados

borar com a comunidade nesse

Os cobertores arrecadados

momento”, diz Valdinei Silva,

nhas de combate ao frio.
As baixas temperaturas re-

são encaminhados ao Provopar

gistradas durante o inverno ri-

de Cascavel, que fará a distri-

Em paralelo, a Serpente Au-

goroso na região Oeste do Para-

buição das peças para as pes-

rinegra realizou a campanha de

ná são um grande desafio para

soas que mais necessitam. “Foi

arrecadação de calçados e con-

as pessoas que se encontram

uma ideia que surgiu dentro

seguiu mais de mil pares, que

em situação de vulnerabilida-

da diretoria do clube, quando

são destinados aos alunos que

de social. Diante desse cenário,

começaram as notícias de que

participam do projeto social

a diretoria do Futebol Clube

neste ano sofreríamos com as

do clube, Fábrica Cascavelense

Cascavel, em parceria com os

geadas e frentes frias na nossa

de Cidadãos, e seus familiares.

acionistas do clube, realizou

região. Por isso, viabilizamos

Valdinei comenta que inicial-

32

REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL

presidente do FC Cascavel.

Tênis novos e usados podem ser doados
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“A POLÍTICA, EM SUA
GÊNESE, É BOA”
O passado militar da família de

Deputado Coronel Lee

34

empregar em suas atividades?

de melhorar. Para mim, a política

ção. Há pouco tempo tivemos uma

rasta. A sociedade brasileira, prin-

é uma nova missão, e assim como

reunião com a Defensoria Pública

cipalmente, tem muitas restrições

cada nova missão, devemos pegar

do Paraná, que se colocou à dispo-

quando se fala em políticos. As

armamentos, equipamentos e de-

sição para essa situação e ficamos

pessoas nos enxergam com outro

vemos ir com uma equipe especia-

lisonjeados com isso. Contudo, es-

olhar, o que não acontecia quando

lizada para cumprir aquele deter-

tamos analisando isso, uma vez

eu estava na ativa, por exemplo.

minado objetivo.

que o viés Defensoria é defender o

Quando você fala que é deputado

Show Rural – Uma das defesas

‘outro lado’. Temos eventos como

tem gente que ‘torce o nariz’. Mas é

mais contundentes que Vossa Ex-

reintegrações de posse de terra, ou

como a gente sempre fala: os políti-

celência faz na Assembleia é asse-

mesmo rebeliões em penitenciá-

cos são um extrato da sociedade e é

gurar proteção jurídica às forças de

rias, que é a Defensoria que está do

importante que as pessoas partici-

segurança? Que avanços práticos

lado contrário da Polícia, fazendo a

pem mais, cobrem mais e votem de

há nesse tema, deputado?

defesa seja dos detentos ou dos in-

maneira consciente.

Coronel Lee - Percebemos,

vasores. E agora querem defender

Show Rural – Quais projetos

olhando a própria história da

a polícia também? Ao nosso olhar,

de sua autoria, aprovados, mais o

PMPR, que um policial vai ao com-

essa é uma situação difícil, mas

orgulham, o que buscam e que re-

bate em nome do Estado, da Ordem

consideramos um avanço real por-

sultados trazem?

e da Lei para debelar alguma situa-

que o Estado está começando a se

ção e quando acontece alguma coi-

preocupar com sua polícia.

Coronel Lee - Tivemos várias
situações, entre elas a Lei que dá

Washington Lee Abe, ou apenas Coronel

Coronel Lee - Temos uma tradição

sa, por menor que seja a situação,

Show Rural – Como tem sido

autonomia para a Polícia Ambien-

Lee, remonta ao tempo dos samurais do

dentro da Polícia Militar do Paraná. São

o policial fica ‘sozinho no barco’

sua experiência com a política e

tal lavrar autuações ambientais.

Japão Imperial. Ele dedicou 35 anos de

70 anos de história. Meu pai esteve por

e tem que gastar do próprio bolso

como parlamentar?

Antes, isso só era possível se o an-

serviço à PM do Paraná e agora cumpre

35 anos na ativa e deixou a PMPR como

com advogado. Não são raros os

Coronel Lee - Essa experiência

tigo IAP (Instituto Ambiental do

outro desafio, de defender a lei e a justi-

Coronel e no dia em que ele saiu eu esta-

irmãos de farda que fazem ‘vaqui-

tem sido mesmo de muitas alegrias

Paraná) estivesse junto por meio

ça na Assembleia Legislativa do Estado.

va entrando. Lá, fiquei por mais 35 anos.

nha’ para pagar sua defesa. Um dos

e muitas tristezas. É uma mescla

de convênios. Esse é um dos pro-

O deputado estadual, em entre-

Nosso passado militar remonta os tem-

nossos projetos mais contundentes

de emoções que vão se desenhando

jetos pioneiros no Brasil. O Dia do

vista exclusiva a esta publicação, diz

pos dos samurais, do Japão Imperial.

é realmente a defesa dos agentes

ao longo da missão. Alegria por-

Veterano é outra conquista, que

que essa nova experiência, como par-

Temos uma postura não somente mili-

de segurança pública. Na prática,

que estamos conseguindo ajudar

celebra a vida de quem voltou da

lamentar, tem sido de muitas alegrias

tar, mas milenar. Eu venho de um lugar

isso despertou um novo olhar dos

muita gente, grupos, instituições.

‘guerra’ depois de dedicar sua vida

e muitas tristezas. “A política, em sua

onde com um olhar, com um aperto de

parlamentares sobre essa questão.

Conseguimos avançar em cenários

à sociedade. Algo que ainda hoje

gênese, é boa. Ela deve ser feita sempre

mão você celebra um contrato. Essa é

Antes, o senso comum julgava isso

que eu, como Coronel, certamente

nos parabenizam é a criação dos

com vontade de melhorar”. Coronel Lee

nossa formação. Dentro de qualquer

como de exclusividade da polícia e,

não conseguiria porque não fazia

Colégios Cívico-Militares. Ainda

fala também de pedágio, projetos e de-

instituição, lidamos com pessoas, e cada

por isso, era como um ‘eles que se

parte do nosso trabalho. A política

em 2017, quando estava à frente do

fesas em nome da segurança pública.

uma delas tem sua maneira de encarar

virem’. A partir do nosso projeto, de

permeia todos os campos da nossa

5º Comando Regional da Polícia Mi-

Acompanhe:

as coisas. Esse é o brilho da democra-

auxiliar juridicamente esses poli-

sociedade e temos que trabalhar

litar, nos procuraram para auxiliar

cia. Muitas vezes, não nos adaptamos

ciais que atuam em nome do Esta-

da melhor forma para destravar o

na construção de um colégio dessa

Show Rural – O senhor foi por

a isso, mas convivemos. Foi mesmo um

do, começamos a buscar maneiras

Estado. As decepções, claro, exis-

natureza em Cascavel e ali vimos

décadas membro destacado da Po-

choque de realidade quando entramos

que isso fosse resolvido sem ônus

tem. Chegamos com uma expecta-

a comoção popular, daqueles que

lícia Militar do Paraná. Quais são os

nesse novo campo de combate chama-

para os policiais. Gostaríamos que

tiva, de querer resolver tudo, logo,

gostariam muito que seus filhos

principais

dessa

do política. A política, em sua gênese, é

a Procuradoria Geral do Estado

rápido, e na prática não é assim. A

estudassem num ambiente assim.

época que preserva e que procura

boa, deve ser feita sempre com vontade

fosse o braço jurídico nessa situa-

máquina pública é morosa, se ar-

Depois que fomos eleitos, resgata-
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aprendizados

35

ENTREVISTA

mos isso com a ideia de fazer várias

debruçamos sobre o assunto, junto

invés de ir para a União. Na prática,

existe governante, ou mesmo po-

trimônio, é bandido. Nossa defesa

escolas ao mesmo tempo, mas sem

de uma equipe altamente técnica e

de forma resumida, isso significa

der judiciário, sem uma Força de

do agronegócio antes era na esfera

ter que construir, porque levaria

analisamos de maneira imparcial.

que as tarifas vão abaixar num pri-

Segurança forte ao seu lado”. Se

das reintegrações de posse, garan-

muito tempo e demandaria muito

Observamos nesse caso do pedágio

meiro momento, podendo chegar a

não tiver quem execute o ‘cumpra-

tindo o direito do produtor. Hoje,

dinheiro. Assim, propusemos essa

que as estradas do Paraná chega-

40% de desconto, com um prazo de

-se’ assinado no fim de uma senten-

nossa guerra é em outro campo,

questão junto ao governo do Esta-

ram a um ponto deplorável de con-

sete anos para a pedageira entre-

ça, o Estado fica inócuo. Se no caso

mas continuamos defendendo nos-

do, de pegar as estruturas já pron-

servação e a partir disso, teríamos

gar no mínimo 90% das obras e dez

de uma Polícia começar a perceber

so setor agro que tanto nos orgu-

tas e as transformar em colégios

que entregar à União para gerir

anos para entregar todas as obras.

que uma ordem judicial manifes-

lha. Ser convidado pelo meu amigo

cívicos-militares. Graças a Deus, o

essa questão? E olha que os trechos

Acontece que, se a pedageira entre-

tamente ilegal não se cumpre, por

Dilvo Grolli e participar do Show

Governo acatou esse projeto e o co-

de responsabilidade estadual nem

gar as obras todas em cinco anos,

força de lei, vai-se por terra tudo o

Rural Coopavel para mim é uma

locou em votação. Devolvemos às

são tantos assim, devem ficar em

o valor da tarifa volta ao patamar

que é determinado pelo Poder Ju-

verdadeira honra, porque estamos

escolas o sentimento de civismo, de

torno dos 800 quilômetros. E por

que pagamos hoje e ainda corrigi-

diciário. Claro que existe o brilho

no meio de gente que gera riqueza

cantar o Hino Nacional, de respeito

que temos que entregar essas es-

do pela inflação do período. O dis-

da democracia, mas existem vários

e renda para o nosso país, num dos

aos professores e de zelar pelo es-

tradas e ter mais 15 novas praças

curso é que teremos as vias mais

interesses no meio disso tudo, ora

maiores eventos do agronegócio

paço escolar. Temos também leis

de pedágio? São perguntas que não

modernas do mundo, com estradas

a favor, ora contra esse ou aquele

do mundo que leva tecnologia, co-

aprovadas como as iniciativas de

fazem sentido, se formos colocar o

de primeiro mundo. Acontece que

governo. O fato é que a chegada do

nhecimento e desenvolvimento ao

Utilidade Pública Estadual para di-

que o povo, a sociedade organizada

nossa população não tem o mes-

Presidente Bolsonaro despertou

homem do campo. Nosso trabalho

versas entidades. Isso ajuda no de-

e até os gestores decidiram. Foram

mo poder aquisitivo dos europeus,

um sentimento de patriotismo que

na Assembleia é um modo de fa-

senvolvimento de espaços, que são

vinte audiências públicas realiza-

canadenses ou norte-americanos.

não havia antes. Os patriotas, pes-

zer com que esse produtor rural,

sem fins lucrativos, em angariar

das, e participamos de algumas de-

Temos que andar ‘onde a perna al-

soas de bem, viram que são a maio-

que busca melhoria e inovação seja

recursos e que atuam principal-

las. Em todas houve unanimidade

cança’. Se eu não posso comprar

ria, só que antes não tinham tempo

reconhecido, lutando pela menor

mente nas áreas culturais e espor-

de que o que o usuário das vias no

uma televisão de 70 polegadas, eu

de ficar dando uma de arruaceiro

tarifa de energia elétrica ou subsí-

tivas, com crianças, adolescentes e

Paraná quer: ele quer pagar o me-

compro uma de 30. É sob o olhar do

como a esquerda faz, apesar de ser

dios de impostos estaduais. Esta-

jovens, sem contar com as Menções

nor preço. Por isso votei não para

usuário que devemos ver.

uma minoria que só faz barulho.

rei sempre à disposição nessa luta

Honrosas que estimulam pessoas

a concessão das estradas estaduais

Show Rural – O Brasil vive dias

Isso não nos intimida mais.

pelos empresários do agronegó-

que se destacam na sociedade e que

para a União. Não concordamos

difíceis. O senhor tem opinião for-

Show Rural – O senhor é um

dedicam sua vida à comunidade, a

com novas praças de pedágio, ape-

mada sobre esse momento tão par-

defensor do agronegócio e costuma

exemplo do Coronel Michalizen,

sar de querermos sim novas obras.

ticular da Nação?

participar do Show Rural. Comen-

que passou a nominar a Academia

Por isso, enviamos à Comissão que

Coronel Lee - Os Poderes de-

de Polícia Militar do Guatupê. Mes-

fez essas audiências, a sugestão de

vem ser independentes e harmôni-

Coronel Lee - Eu não tenho pro-

mo mais lento do que gostaríamos,

termos dois fluxos de caixa para a

cos entre si. Quando vemos um dos

priedade rural, não tenho parente

nossos projetos estão emplacando

arrecadação, um específico à ma-

Três Poderes da Federação querer

que tem, mas percebemos que são

e cada um é pensado para atender

nutenção e outro para investimen-

se sobressair a outro Poder, isso

os ruralistas, o homem do campo,

e melhorar nosso Estado.

tos. O modelo aprovado é chamado

causa desarmonia. Vemos que nos-

o agronegócio, que mantêm esse

Show Rural – Um tema bastan-

de ‘aporte financeiro com degrau

so Poder Judiciário é constituído

país de pé. Eu sou um estudioso do

te debatido na região Oeste, prin-

tarifário’, ou seja, a mesma coisa

de pessoas que foram colocadas lá

MST, inclusive minha monografia

cipalmente, tem sido sobre a nova

que o modelo híbrido que o povo

pela esquerda, e isso é preocupan-

na faculdade foi “O braço armado

modelagem do pedágio. Qual é a

tanto questionou com a simples

te. Nosso povo está começando a se

do MST” há muitos anos. A minha

sua opinião a respeito?

diferença que o dinheiro arrecada-

levantar. Enxerga isso quem quer

cabeça é logica: o que é justo? Se

Coronel Lee - Quando temos

do passa a ficar numa conta para o

enxergar. Eu passei a vida repetin-

alguém invade uma propriedade,

uma matéria densa como essa, nos

Estado gerido por um colegiado ao

do algo que meu pai falava: “Não

ameaça, aterroriza e depreda o pa-
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cio e ao homem do campo. Podem

Washington Lee Abe
Nascido no dia 15 de março
de 1965 em Curitiba-PR,
ingressou na Polícia Militar do
Paraná em 1985, onde atuou
até 2018 chegando ao posto de
Coronel, o nível mais elevado
da carreira de Policial Militar.
Filho do Coronel PM Keiji Abe,
(In memorian) e de Tomoko Abe
(In memorian), casado com
Vânia Rodrigues de Matos Abe
tem 3 filhos. É descendente
de Samurai e graduado em
Artes Marciais (Aikido, Judô e
Taekwondo). Possui dezenas de
qualificações dentro da PMPR.

contar comigo.

te, por favor.

“Os Poderes devem ser independentes
e harmônicos entre si. Quando vemos
um dos Três Poderes da Federação
querer se sobressair a outro Poder,
isso causa desarmonia”
Deputado Coronel Lee
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INTERCOOPERAÇÃO

COOPAVEL E
CREDICOOPAVEL
SOMAM FORÇAS PARA
POTENCIALIZAR
RESULTADOS
O êxito do método cooperativis-

trará para as duas cooperativas.

ta está alicerçado em sete princípios

“A vibração positiva e a sinergia des-

fundamentais. Todos eles cumprem

ses encontros de integração de todas

missões específicas e dão a esse mo-

as filiais visaram ao fortalecimento

delo de empreendimento uma di-

imediato de novos negócios”.

50 anos de fundação. Ela tem 34 fi-

empréstimos”, aponta o diretor fi-

liais distribuídas por 23 municí-

nanceiro da Credicoopavel Paulo

pios do Oeste e Sudoeste do Paraná.

Aparecido Arantes.

nâmica única e transformadora. A

Dilvo afirma que a dinâmica de

intercooperação é uma espécie de

cada cooperativa e a gestão profis-

alavanca empregada para fortale-

sional é o grande caminho da inter-

faturamento para 2021 de R$ 4,5 bi-

cer duas ou mais estruturas regidas

cooperação. “Isso significa desenvol-

lhões. Esses são números que fazem

Durante os encontros, Dilvo

pelos mesmos pilares. É isso o que

ver uma cultura de integração dentro

dela uma das 16 maiores cooperati-

Grolli, que é também presidente da

almejam a Coopavel e a Credicoopa-

das cooperativas, respeito as carac-

vas agroindustriais do Brasil.

Credicoopavel, falou que sinergia

vel, que se aproximam ainda mais

terísticas de cada uma com visão

A Credicoopavel, por sua vez,

é a atitude que conduzirá a novos

de olho em resultados melhores

estratégica de parcerias conjuntas

tem 39 anos de história e acaba

negócios e a bons frutos a todos.

para ambas.

que viabilizem projetos e otimizem

de chegar a 7,4 mil cooperados.

“Os negócios da Coopavel e da Cre-

Uma das etapas mais importantes

resultados”. Todos precisam, segue

No período de apenas um ano, na

dicoopavel são alavancados pela so-

dessa operação de junção de forças

o presidente, entender esse contexto

comparação entre 30 de junho de

lidez e pela observação dos princí-

e resultados acaba de ser cumprida

de união e transformar esse ideal em

2020 e 30 de junho de 2021, o volu-

pios cooperativistas. A Coopavel e a

pelo alto comando das cooperativas.

um empreendimento vitorioso.

me de depósitos à vista cresceu 148%

Credicoopavel têm a mesma origem,

e a carteira de empréstimos saltou

por isso o relacionamento entre elas

de R$ 210,7 para R$ 300 milhões.

é ótimo, demonstrado claramente no

Diretores, sob a liderança do presidente Dilvo Grolli, estiveram em oito

CONEXÃO

municípios do Oeste e Sudoeste do
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Paulo é o diretor financeiro da
Credicoopavel

Atualmente, são 6.230 cooperados,
7.026 funcionários e estimativa de

MESMA ORIGEM

E se tudo correr como planejado,

semblante de todos os colaborado-

Paraná, onde a Coopavel atua, para

A Coopavel Cooperativa Agroin-

chegaremos ao fim deste exercício

res a partir do entusiasmo, otimismo

falar dos benefícios que essa união

dustrial comemorou em dezembro

com R$ 380 milhões em volume de

e apoio ao projeto apresentado”.

REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL
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PESSOAL

RH DA COOPAVEL ATUALIZA
DESCRIÇÃO DE CARGOS E DE
POSTOS DE TRABALHO
Cláudia Luciana da Rocha, da área de
Gente e Gestão da Coopavel

A gestão de pessoas é uma das atri-

é um requisito necessário para definir o

buições mais importantes para o êxito de

Quadro de Lotação de Pessoal e serve de

Recursos Humanos, concluído e vali-

Uma norma interna foi elaborado

material atendesse à expectativa dos

qualquer empresa. Na Coopavel, o tema é

base para recrutar e selecionar a pessoa

dado em março. “Com o modelo-pilo-

para informar sobre a metodologia

envolvidos. O manual traz também

tratado com o máximo de zelo e profissio-

certa para o lugar certo. Também possi-

to em mãos, elaboramos um crono-

empregada para fazer as descrições

ocorrências encontradas nos atuais

nalismo. Sempre atenta à atualização de

bilita avaliar competências corporativas,

grama de trabalho para a realização

de todos os postos de trabalho ati-

postos de trabalho e consequente-

leis, normas e exigências, a cooperativa

proporcionar treinamentos para à melho-

das descrições de cargo em todas as

vos. Segundo Claudia, esse material

mente o ajuste necessário.

se moderniza para alcançar os melhores

ria do desempenho e criar trilhas de car-

Unidades Organizacionais da Coopa-

é disponibilizado via e-mail para o

Em maio, os trabalhos acontece-

resultados. Uma das novidades mais re-

reira para orientar o crescimento e desen-

vel”, diz Claudia.

gerente da unidade (filial) – os ge-

ram no Moinho de Trigo e em julho

centes é do início deste ano com a elabo-

volvimento dos funcionários.

O cronograma foi dividido em

rentes e líderes de setor também fo-

chegaram ao frigorífico de suínos.

ração de um plano para a atualização das

A atualização das descrições de cargo

quatro grupos: filiais do complexo

ram informados por meio de reunião

Se tudo correr bem, a previsão

descrições de cargo por posto de trabalho.

por posto de trabalho contou com asses-

industrial de Cascavel; áreas anexas

de start de projeto, contribuindo

é de concluir a atualização logo,

A colaboradora Claudia Luciana da

soria especializada da AV (Academic Ven-

aos matrizeiros, incubatório, UPL I e

com a construção e o desdobramen-

com previsão de início no frigorí-

tures Consultoria).

II, Fábrica de Fertilizantes; filiais de

to das atividades.

fico de aves em setembro e assim

Rocha, da área de Gente e Gestão, lembra
que toda atividade dos processos da fun-

A área de DHO desenvolveu então um

insumos e grãos região Sul e Sudo-

Diversas etapas técnicas e de

ção tem início com a descrição de cargos

projeto-piloto descrevendo os cargos e

este, e Sede e seus Departamentos.

ajustes foram realizadas para que o

e definição dos postos de trabalho. Esse

postos de trabalho do Departamento de

por diante.

BENEFÍCIOS
De acordo com o gerente de Recursos Humanos da Coopavel, Aguinel Waclawovsky, os
principais benefícios da nova descrição de cargos e postos de trabalho são manter os trabalhos em constante atualização, visando a atender aos projetos em atuação, bem como
os novos projetos que estão em fase desenvolvimento. “Todo trabalho de modernização
é bem-vindo, porque contribui para avanços a uma estrutura voltada a bem atender aos
cooperados e levar oportunidades à comunidade”, diz o presidente Dilvo Grolli.

O gerente de RH, Aguinel Waclawovsky
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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
@cysymineracao

EFICIÊNCIA
NO PLANTIO
42
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RESULTADOS
COMPROVADOS

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA
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FINANCIAMENTO
DE INSUMOS COM

TAXA 0%
+

GARANTIA
DE PREÇO DE

R$100,00/SC

60%

LUCRATIVIDADE
MÉDIA
*Condição válida até 30/09/21
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