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Os paranaenses se superam mesmo na crise. É o que mostra o VBP 
(Valor Bruto da Produção Agropecuária) de 2020 que acaba de ser 
divulgado. O índice alcançou R$ 128 bilhões, 21% a mais do que em 2019. 
Agora, são 14 os municípios bilionários no VBP do Estado, oito deles 
estão no Oeste. Toledo lidera e Cascavel ocupa o segundo lugar

COMITIVA GAÚCHA VEM
CONHECER A DINÂMICA
COOPERATIVA DA COOPAVEL

PRODUÇÃO  
AGROPECUÁRIA DO 
PARANÁ CHEGA 
A R$ 128 BILHÕES PARCERIA ENTRE DONO E

FUNCIONÁRIO IMPULSIONA
RESULTADOS NA AVICULTURA

BRASIL É PAÍS QUE MAIS
PRESERVA AS SUAS MATAS
EM TODO O PLANETA

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.
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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 FRUUH©¥R
LPHGLDWD e fornece
cálcio prontamente
solúvel para as plantas.

RESULTADOS
COMPROVADOS

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

www.cysy.com.br

@cysymineracao

EFICIÊNCIA
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Ocepar reconhece talento  

de jornalistas

A produção moderna

Dicas práticas ajudam a escolher
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A família sempre em primeiro lugar
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câncer de mama
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EXPEDIENTE DESTAQUES
PALAVRA DO PRESIDENTE

O BRASIL E O 
MUNDO EM 2050

Estamos em um momento de crise na 
saúde mundial com a COVID 19, vivendo 
um período de restrições sanitárias. Mas a 
demanda de alimentos está crescendo. Hoje 
somos 7,5 bilhões de pessoas, e 9,7 bilhões 
para o ano 2050 e a demanda por alimentos 
será 40% maior, segundo a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas). O Brasil é o pais que 
mais tem terras disponíveis para aumentar 
a produção de grãos e carne. 

A expectativa de produção para o ano 
2022, segundo a CONAB será de 288 milhões 
de toneladas de grãos e a produção de prote-
ína animal segundo as entidades e associa-
dos do setor será de 35 milhões de toneladas, 
o país está internamente comprometido em 
colocar alimentos para a demanda mundial. 
O agronegócio está contribuindo significati-
vamente com a economia brasileira e com a 
demanda mundial de alimentos. 

Temos que enaltecer o trabalho dos pro-
dutores rurais que em plena pandemia, não 
abandonaram a nobre missão de produção 

de alimentos para a nação brasileira e para 
o mundo.

Hoje, o Brasil está entre os quatro maio-
res produtores de alimentos do mundo, 
atrás da China, Índia e EUA. Mas a China e 
a Índia também são grandes importadores, 
as populações dos dois países somam 2,5 bi-
lhões de pessoas, ou seja, 33 % da população 
mundial. O Brasil e os EUA são exportado-
res, mas somente o Brasil tem projeção de 
grande crescimento e a perspectiva para o 
ano de 2030 de produção de grãos é de 400 
milhões de toneladas e 50 milhões de tone-
ladas de carne.

Valorizar a produção agropecuária, pro-
mover alianças estratégicas, melhorar a lo-
gística interna e a sustentabilidade serão o 
caminho para o agronegócio e a economia 
brasileira. O potencial do Brasil é gigante 
para a produção de grãos e carnes. A deman-
da cada vez maior de alimentos no mundo, 
colocará o país como o maior exportador de 
alimentos do mundo em 2050.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel
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MENSAGEM DO PAPA

“Se engana quem acha que a riqueza 
e o status atraem inveja... as pesso-
as invejam mesmo é o Sorriso fácil, 
a Luz própria, a Felicidade simples e 
sincera e a Paz interior”

“A realidade pode mudar, o homem 
pode mudar. Procurem ser vocês 
os primeiros a praticar o bem, a 
não se acostumarem com o mal e  
sim vencê-lo”

“A paz é um bem que supera qual-
quer barreira, porque é um bem de  
toda a humanidade”

“Se consigo ajudar uma só pessoa 
a viver melhor, isso já justifica o  
dom da minha vida”

“Posso dizer que as alegrias mais be-
las e espontâneas que vi ao longo da 
minha vida são as alegrias de pes-
soas muito pobres que têm pouco  
a que se agarrar”

"Como seria belo se cada um de vós pu-
desse, ao fim do dia, dizer: hoje reali-
zei um gesto de amor pelos outros"

"Não desanimeis, para vencer-
mos as tribulações temos a força  
do Espírito Santo"

“Não podemos nos aproveitar da nos-
sa condição religiosa e da bondade do 
nosso povo para ser servidos e obter 
benefícios materiais”

“É preciso perder o espírito de resis-
tência à mudança”

“No fim, o bem vencerá o mal, a ver-
dade vencerá a mentira e a Salvação 
vencerá a condenação”

FRASES QUE FAZEM 
PENSAR E AGIR

PAPA FRANCISCO

O bom desempenho da Co-

opavel no ano de 2020 fez com 

que ela melhorasse em 32 po-

sições a sua classificação no 

ranking do Valor 1000, uma das 

principais publicações especia-

lizadas do País sobre negócios 

e mercado. Com isso, a Coopa-

vel saltou do lugar de número 

264 para o de 232 entre as mil 

maiores empresas brasileiras 

considerando os mais diferentes  

segmentos empresariais.

A 21ª edição do anuário aca-

ba de ser divulgada pelo jornal 

Valor Econômico e traz também 

o ranking das 50 maiores em-

presas do Sul do Brasil. Nesse, a 

Coopavel aparece na posição de 

número 44. Oficialmente cria-

da em 15 de dezembro de 1970, 

a cooperativa tem presença em 

23 municípios das regiões Oes-

te e Sudoeste do Paraná. Atu-

almente, ela conta com mais 

de 7,3 mil colaboradores e 6,5  

mil cooperados.

“Com faturamento de R$ 3,4 

bilhões em 2020, um ano atípi-

co e difícil devido aos efeitos e 

consequências da pandemia do 

coronavírus, a Coopavel segue 

com sua trajetória de cresci-

mento e se consolida entre as 15 

maiores do segmento cooperati-

vista agroindustrial do País”, diz 

o presidente Dilvo Grolli. “Esse 

desempenho, que foi histórico 

em 2020, resulta de um plane-

jamento sério e cuidadoso e do 

trabalho dedicado e eficiente de 

diretores, cooperados e colabo-

radores”, destaca Dilvo.

A Coopavel também está bem 

colocada no critério de rentabili-

dade no estudo do anuário Valor 

Mil, ocupando a nona colocação. 

Onze cooperativas do Paraná 

aparecem entre as 250 maiores 

empresas brasileiras. Dessas, 

cinco são da região Oeste do Pa-

raná. “Isso comprova, mais uma 

vez, a força e a importância do 

cooperativismo para o desenvol-

vimento econômico e social de 

uma das regiões que mais tra-

balham, produzem e crescem no 

País”, observa Dilvo Grolli.

CRITÉRIOS

O Valor 1000 é realizado pelo 
jornal Valor Econômico em par-
ceria com o Centro de Estudos 
em Finanças da Escola de Ad-
ministração de Empresas de 
São Paulo, ligado à Fundação 
Getúlio Vargas, e com a Serasa 
Experian. Para elaborar o ma-
terial do exercício de 2020 fo-
ram analisados 1.102 balanços.  
O trabalho é desenvolvido por 
especialistas e profissionais de 
elevado e comprovado conheci-
mento técnico em suas respecti-
vas áreas.

Oito critérios são observa-
dos para definir a classificação 
das maiores empresas. São eles: 
receita líquida, margem Ebi-
tda, giro do ativo, margem de 
atividade, rentabilidade, cober-
tura de juros, liquidez corren-
te e crescimento sustentável.  
Entre eles, o de maior peso 
é a receita líquida, segui-
do da margem Ebitda e da  
rentabilidade do patrimônio.

COOPAVEL AVANÇA
32 POSIÇÕES ENTRE
AS MIL MAIORES 
EMPRESAS DO BRASIL

VALOR MIL

A Coopavel, com sede em Cascavel, no Oeste 
do Paraná, aparece bem no ranking do Valor Mil
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CAMPO

IHARA E COOPAVEL  
FORTALECEM 
PARCERIA DE ANOS

A Ihara e a Coopavel forta-
lecem uma parceria de muitos 
anos que traz bons resultados 
aos agricultores filiados à co-
operativa. Dias atrás, o diretor 
Comercial Nacional da Ihara, 
Alexandre Martins, esteve em 
Cascavel para visita às ge-
rências de Compras e Filiais 
e ao diretor-presidente Dilvo 
Grolli. Alexandre esteve na ci-
dade acompanhado do geren-
te de Crédito e Recebimento, 
Rogério Vieira, pelo geren-
te Comercial Distrital, João 
Paulo Tomás, e pelo admi-
nistrador Técnico de Vendas,  
Rafael Scapini.

A Coopavel foi a primeira 
empresa no Brasil a partici-
par de um modelo de negócio 
inovador com a Ihara, enva-
zando e distribuindo com sua 
marca própria, a Nutriagro, o 
óleo mineral Iharol Gold. Tam-
bém foi escolhida para ser a 

distribuidora exclusiva, onde 
atua nas regiões Oeste e Su-
doeste do Paraná, do produto 
Romeo, biológico com molé-
cula inédita no Brasil. “Trata-
-se de um fungicida biológico 
inovador para o controle da 
ferrugem da soja, que otimi-
za o sistema de manejo de 
doença de forma preventiva”,  
segundo Rafael Scapini.

No encontro com Dilvo 
Grolli, Alexandre pontuou 
sobre questões de mercado, 
expectativas da empresa e 
também a importância es-
tratégica das cooperativas 
para a distribuição das so-
luções Ihara ao agricultor. 
“Estamos muito felizes com 
a parceria com a Ihara que, 
assim como nós, se dedica a 
avançar sempre ajudando o 
produtor rural a obter me-
lhores resultados”, destacou o  
presidente da Coopavel.

Rafael, Rogério, Dilvo, Alexandre e João Paulo 
em recente encontro em Cascavel

SOBRE A IHARA

Com sede em Sorocaba, in-
terior do estado de São Paulo, a 
Ihara é uma empresa de pesqui-
sa e desenvolvimento que há 56 
anos leva soluções para a agri-
cultura brasileira por meio de 
um portfólio completo de fun-
gicidas, herbicidas, inseticidas, 
biológicos, acaricidas e produtos 
especiais, somando mais de 60 
produtos que contribuem para 
a proteção de mais de cem dife-
rentes tipos de cultivos. Dessa 
forma, a empresa colabora para 
que os agricultores possam pro-
duzir cada vez mais alimentos, 
com maior qualidade possível e 
de forma sustentável. também 
se integrar ao projeto.

O Brasil é o país com áreas 
de matas e biodiversidade mais 
preservadas do mundo. Mais de 
65% do território nacional es-
tão intactos, muito diferente do 
que se costuma divulgar e ouvir 
principalmente no exterior.

O agronegócio está atento 
a essas questões e investe cada 
vez mais na proteção da nature-
za e em conceitos ligados à sus-
tentabilidade, informa o presi-
dente da Coopavel, Dilvo Grolli.  
Essa atitude, responsável e tão 
importante, está bastante pre-
sente no cotidiano do movimen-
to cooperativista brasileiro”, 
afirma ele.

Atualmente, a Coopavel 
tem 6,5 mil cooperados e eles 
destinam 27% do seu patrimô-
nio à preservação ambiental.  

“Trata-se de uma atitude de res-
peito com as gerações futuras 
e de amor ao seu País”, confor-
me Dilvo. Os produtores rurais 
seguem atentamente as nor-
mas e leis ambientais, que es-
tão entre as mais modernas e  
rigorosas do planeta. 

AGRICULTURA

Apenas 8% do território 
nacional é dedicado à produ-
ção de grãos, o que equiva-
le a 66 milhões de hectares.  
A área poderá dobrar nos pró-
ximos anos sem que uma única 
árvore dos locais de preserva-
ção seja derrubada. Há 7% dis-
poníveis a novas lavouras, além 
da metade dos 20% atualmente  
ocupados por pastagens.

A tecnologia é a grande alia-
da do País na revolução que a 
agricultura nacional experimen-
ta nas últimas décadas. Em me-
nos de 30 anos, a tecnologia e 
inovação mudaram radicalmen-
te o jeito de produzir e a produ-
tividade das principais commo-
dities, que estão entre as mais  
competitivas do mundo. 

Dilvo informa que o avanço 
de produtividade das culturas 
de soja e milho é superior a 300% 
em três décadas, enquanto que o 
crescimento de áreas para novos 
cultivos aumentou apenas 65%. 
Seis estados do Sul e Centro-O-
este respondem por quase 80% 
da produção nacional de grãos 
que a cada ano está mais pró-
xima da marca histórica de 300 
milhões de toneladas.

O PAÍS MAIS PRESERVADO DO MUNDO

MEIO AMBIENTE

O Brasil preserva meio ambiente e suas riquezas naturais
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DIA DA ÁRVORE

40 MIL MUDAS SÃO ENTREGUES GRATUITAMENTE 
EM CIDADES DO OESTE  E SUDOESTE

Quarenta mil mudas de espé-

cies nativas e frutíferas foram 

entregues pela Coopavel, em pe-

ríodo de apenas uma semana, 

em municípios de sua área de 

abrangência nas regiões Oeste 

e Sudoeste do Paraná. Essa foi a 

forma que a cooperativa encon-

trou para chamar a atenção das 

pessoas para o Dia da Árvore, 

oficialmente lembrado em 21 de 

setembro data que também mar-

cou a mudança de estação, do in-

verno para a primavera.

“Esse dia é importante por-

que remete à preservação e ao 

compromisso de todos nós com 

a natureza e com tudo o que ela 

representa. O 21 de setembro 

marca um novo ciclo para o meio 

ambiente”, segundo o presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli. Técni-

cos da cooperativa e parceiros 

fizeram a distribuição gratuita 

de mudas de angico, ipê, araçá, 

cereja, pitanga e canafístula. As 

mudas vêm de uma parceria que 

a cooperativa mantém com o vi-

veiro do IAP (Instituto Ambien-

tal do Paraná). A meta de distri-

buição pode chegar a até 80 mil 

mudas por ano.

Em algumas das cidades nas 

quais a Coopavel atua a distri-

buição das mudas contou com a 

participação de alunos, profes-

sores, esportistas e produtores 

rurais. “Esse é um gesto que en-

volve toda a comunidade. Esta-

mos muito felizes com o resul-

tado”, diz a agrônoma Edinéia 

Ballan Muller, do Departamento 

de Meio Ambiente da Coopavel 

(filiais). A atitude reforça a aten-

ção das pessoas para a proteção 

das reservas nativas, das matas 

ciliares e também de todas as ri-

quezas minerais do planeta, que 

são finitas, observa o gerente de 

Filiais (Oeste), Altair Garcia.

PARCERIAS

Algumas ações conjuntas 

à entrega das mudas merecem 

destaque. O aspecto social foi 

evidenciado em Lindoeste, onde 

a distribuição contribuiu para 

a arrecadação de alimentos en-

tregues a famílias de baixa ren-

da. Em Juvinópolis, distrito de 

Cascavel, voluntários fizeram a 

recuperação de área de mata ci-

liar degradada. E em Braganey, 

as mudas foram entregues a ci-

clistas que participaram de uma 

romaria inédita.

Entrega de mudas é parceria com o IAP
Gesto, em comemoração ao Dia da Árvore, 
vira tradição na Coopavel

AÇÕES PRÁTICAS

A Coopavel tem como prioridade a produção de alimentos com sus-
tentabilidade. Para isso, ela pratica inúmeras ações com foco ambiental: 
 
• Todas as suas unidades seguem atentamente normas e leis am-
���®Èv�Ã� �� ��� ��ÃÃ�³� ��� �ðË�®È�ÃƜ� �³� �®È³À®³Ã� ½À³È����³Ã 
 
• O projeto Água Viva atua na recuperação de nascentes na propriedade 
de cooperados. Mais de dez mil já foram recuperadas, inclusive em ou-
tros estados e no exterior

 
• Unidades da Coopavel, como a UPL (Unidade de Produção de Leitões) 
gera, por meio de biodigestores, boa parte da energia  que consomem

 
• A cooperativa também se integra a projetos de energia fotovolta ca, a 
exemplo do que já existe na área do Show Rural

Espécies nativas e frutíferas foram 
entregues, gratuitamente



REVISTA COOPAVEL 1312

OUTUBRO ROSA

AÇÕES AJUDAM A PREVE-
NIR O CÂNCER DE MAMA

O Outubro Rosa foi criado no iní-
cio da década de 1990 pela Funda-
ção Susan G. Komen for the Cure, e 
é comemorado anualmente. A fina-
lidade da campanha é compartilhar 
informações e promover a conscien-
tização sobre a doença, proporcio-
nar maior acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento e con-
tribuir para a redução da mortali-
dade. A Coopavel também participa 
e durante esse mês realiza várias 
ações informativas e de orientação 
sobre o câncer.

O mais comum entre os tipos 
de câncer em mulher, é o de mama, 
doença causada pela multiplica-
ção desordenada de células anor-
mais que forma um tumor com po-
tencial de invadir outros órgãos.  
Há vários tipos de câncer de mama. 
Alguns têm desenvolvimento rá-
pido, enquanto outros crescem 
lentamente. A maioria dos casos, 
quando tratados adequadamente 
e em tempo oportuno, apresentam  
bom prognóstico.

O câncer de mama também 
acomete homens, porém é raro, 
representando apenas 1% do to-
tal de casos da doença. Nas mu-
lheres, o câncer de mama é o que 

apresenta maior incidência, com 
cerca de 30% de todas as ocorrên-
cias de cânceres nas mulheres.  
O Sistema Único de Saúde oferece 
tratamento para o câncer de mama 
em unidades hospitalares especiali-
zadas. Procure ajuda imediatamen-
te, pois mais de 18 mil mulheres mor-
rem por ano no Brasil em função do  
câncer de mama.

E A COOPAVEL?

A cooperativa estimula a pre-
venção do câncer de mama de vá-
rias formas.  Internamente, pra-
tica adesão ao caminhão do Sesi 
que, por meio do programa Cuide-
-se Mais, disponibiliza aos cola-
boradores exames gratuitamente.  
Segundo a enfermeira do Traba-
lho Giane Quinhones Dalla Costa, 
a adesão dos colaboradores para a 
realização dos exames de mamogra-
fia, preventivo Papanicolau, PSA e 
exame de pele é expressiva, repre-
sentando ações efetivas de preven-
ção, para o maior número possível 
de colaboradores, com a facilida-
de de ser no horário de trabalho.  
(Fonte: Inca – Instituto Nacional  
de Câncer).

Aos 38 anos fui diagnostica-

do com Carcinoma Ductal Invasivo. 

Após uma consulta de rotina com a 

ginecologista, ela pediu um ultras-

som de mama no qual o médico per-

cebeu que tinha algo errado.

Depois de muitos exames, no 

fim do mês de outubro de 2020, veio 

o diagnóstico: Câncer de Mama. Foi 

muito difícil receber essa notícia, 

você tem a sensação de que alguém 

“trocou” seu resultado, que foi um 

engano. E aí percebi que é isso mes-

mo e que precisa agir o quanto an-

tes, ganhar tempo.

Nesse período foi muito impor-

tante confiar no médico e no tra-

tamento. A rede de apoio é funda-

mental (familiares, amigos, colegas) 

enfim, toda energia positiva, ora-

ção, palavras de força são impor-

tantes, pois o momento é de muito 

medo, estresse e sensação de in-

certeza. Ter fé acima de tudo!!!

Passei pelo protocolo de trata-

mento, fiz oito sessões de quimiote-

rapia, cirurgia conservadora do qua-

drante e tirei o linfonodo sentinela 

(realizamos a biopsia do material e 

não havia mais nada de células can-

cerígenas), houve a resposta com-

pleta no tratamento.

Apesar disso, continuamos 

com o protocolo de tratamen-

to fiz 18 sessões de Radioterapia.  

E hoje quase um ano depois, faço 

apenas uma aplicação de terapia 

alvo a cada 21 dias.

Sou muito grata a Deus pela 

oportunidade que está me dando, 

restabelecendo minha saúde.

Minha experiência é de supera-

ção e de ressignificar minha vida. 

As mulheres que estão passando 

por isso, precisam ser olhadas com 

carinho e respeito, e não com pena! 

E para todas as mulheres fica o in-

centivo de praticar a prevenção:  

Outubro Rosa para todas nós.

1. Não fume;

2. Alimentação saudável protege contra  

o câncer;

3. Mantenha o peso corporal adequado;

4. Pratique atividades físicas;

5. Pratique amamentação materna;

6. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o 

exame preventivo do câncer do colo do útero 

a cada três anos;

7. Vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 

anos e os meninos de 11 a 14 anos;

8. Vacine contra a hepatite B;

9. Evite a ingestão de bebidas alcoólicas;

10. Evite excesso de produtos processados;

11. Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, e 

use sempre proteção adequada, como chapéu, 

barraca e protetor solar, inclusive nos lábios;

12. Evite exposição a agentes cancerígenos. 

DOZE DICAS PARA PREVENIR O CÂNCER:

A PREVENÇÃO É O MELHOR CAMINHO, FAÇA A SUA PARTE!

Juliana De Nardin Dobrez
Subgerente da Filial de 
Braganey

UMA MENSAGEM
DE ESPERANÇA
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PARANÁ TEM 14 BILIONÁRIOS 
NO VBP; 8 SÃO DO OESTE

Mesmo com a pandemia e 
com as restrições que fizeram 
de 2020 um ano atípico e de 
dificuldades, a agropecuária 
brasileira mostrou sua força e 
pujança. O Paraná confirmou 
protagonismo revelando cinco 
novos bilionários no cobiçado 
ranking no VBP, o Valor Bru-
to da Produção Agropecuária. 
São 14 bilionários, cinco a mais 
que na versão de 2019, segun-
do informações da Secreta-
ria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento. Oito deles são  
da região Oeste.

O valor apurado pelo VBP 
no ano passado foi de R$ 128,2 
bilhões, 21% a mais do que em 
2019. O número de 2020 é um 
novo recorde para o Paraná. 
Conforme a Seab, o levanta-
mento é um dos mais completos 
e detalhados do Brasil. Entre 
outros métodos de aferição, são 
realizadas pesquisas semanais 
de preços e verificadas as con-
dições das lavouras de cerca de 
350 culturas - produtos da agri-
cultura, pecuária, piscicultura, 
silvicultura, extrativismo ve-
getal, olericultura, fruticultu-
ra, plantas aromáticas e orna-
mentais. O VBP nacional apura 

o preço médio de comercializa-
ção de apenas 26 culturas.

“O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária tem uma função 
muito importante tanto como 
panorama global das atividades 
agropecuárias no Estado e do 
faturamento bruto da comer-
cialização da safra quanto para 
o fortalecimento dos municí-
pios”, diz o secretário de Estado 
da Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Ortigara. O ín-
dice é utilizado para compor o 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, representando 8% da 
cota-parte do ICMS a  eles des-
tinada. “No ano passado e ainda 
agora convivemos com condi-
ções climáticas desfavoráveis, 
que se aliam às restrições pro-
vocadas pela pandemia, mas, 
mesmo assim, temos uma prova 
de que os agricultores e pecu-
aristas paranaenses não para-
ram”, destaca o secretário.

Para o chefe do Departa-
mento de Economia Rural, Sala-
tiel Turra, o VBP mostra todas 
as potencialidades do agrone-
gócio paranaense. “É possível 
perceber, dada a evolução dos 
últimos anos, que a produção e 
a produtividade estão aumen-

tando graças aos pacotes tec-
nológicos, à assistência técnica 
cada vez mais especializada e 
à atenção com a atividade por 
parte do produtor rural”.

 

OS BILIONÁRIOS

Os novos bilionários são Ti-
bagi (R$ 1,26 bilhão), Carambeí 
(R$ 1,17 bilhão), São Miguel do 
Iguaçu (R$ 1,16 bilhão), Nova 
Aurora (R$ 1,08 bilhão) e Piraí 
do Sul (R$ 1,02 bilhão). Eles se 
juntam a Toledo (R$ 3,48 bi-
lhões), Cascavel (R$ 2,27 bi-
lhões), Castro (R$ 2,26 bilhões), 
Guarapuava (R$ 1,60 bilhão), 
Marechal Cândido Rondon (R$ 
1,47 bilhão), Santa Helena (R$ 
1,35 bilhão), Assis Chateau-
briand (R$ 1,34 bilhão), Dois 
Vizinhos (R$ 1,34 bilhão) e Pa-
lotina (R$ 1,32 bilhão). O cres-
cimento mais expressivo tan-
to em variação nominal (57%) 
quanto real (46%) foi observa-
do em São Miguel do Iguaçu. 
 

AGRICULTURA

Ainda que se mantenha 
atrás da pecuária em valor, com 
participação de 40% no total do 

O VBP DE 2020 ALCANÇOU RECORDE DE R$ 128,2 BILHÕES, 
CRESCIMENTO DE 21% NA COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR

AGROPECUÁRIA

VBP, o grupo dos grãos e gran-

des culturas foi o que apresen-

tou maior evolução em relação a 

2019, com aumento nominal de 

41% e real de 31%. O ano de 2020 

rendeu aos produtores de grãos 

paranaenses R$ 54,33 bilhões. O 

destaque é para a produção re-

corde de 20,9 milhões de tonela-

das de soja e para os bons preços  

conseguidos pelos produtores.

Isso compensou as perdas 

da cultura do milho, provoca-

das pela estiagem. Mas, mesmo 

com redução em 6% na produ-

ção, o preço teve valorização 

e repercutiu favoravelmente 

no Valor Bruto da Produção 

Agropecuária. Em termos de 

preço, o trigo foi o que mais  

remunerou os produtores. 

“Ao observar a série histórica, 

em todas as ocasiões em que o 

aumento real do VBP superou 

a casa dos 20%, o expressivo 

crescimento esteve correla-

cionado à recuperação da sa-

fra de soja”, afirmou Larissa.  

“Esse incremento ocorreu em 

virtude tanto do maior fatu-

ramento do principal produ-

to agrícola, como do efeito 

da valorização do seu preço  

em outras culturas.”

No segmento de madeira, 

que participa com 3,32% do 

VBP, o que se observou foi uma 

redução real de 9% na receita 

bruta estimada, caindo de R$ 

4,3 bilhões para R$ 4,2 bilhões. 

Consequência, sobretudo, do 

fato de os preços médios de co-

mercialização não apresenta-

rem aumento real.

As hortaliças também apre-

sentaram grande retração, com 

perda real de 22% em relação 

aos R$ 4,6 bilhões de 2019, che-

gando a R$ 3,9 bilhões em 2020. 

As frutas elevaram em 8%, fe-

chando com R$ 1,9 bilhão, en-

quanto o setor de flores e plan-

tas ornamentais reduziu 6% e  

valor de R$ 171,59 milhões. 

 

PECUÁRIA

Pelo segundo ano consecu-

tivo, a receita bruta estimada 

da pecuária é destaque no VBP 

paranaense. O montante de R$ 

63,65 bilhões representa aumen-

to nominal de 31% e real de 21% 

A produção de grãos do Oeste é 
novamente destaque

A fruticultura também ganha 
espaço no Estado
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A liderança em volume de riquezas movimentadas no setor agropecuá-

rio, em 2020, foi do Oeste do Paraná. Os 50 municípios da região, juntos, 

foram responsáveis por mais de R$ 30 bilhões no VBP. No comparativo 

dos números de 2019 e 2020, Noroeste e Centro-Oeste tiveram o maior 

crescimento real, de 26% - o aumento do Oeste foi de 22%.

O Norte é a segunda colocada em valor bruto agropecuário, com R$ 17,99 

bilhões (25% de aumento real em relação a 2019). Em terceiro aparece o 

Sudoeste, com R$ 16,25 bilhões (crescimento de 24%). Por sua vez, o No-

roeste ocupa a quarta posição, com R$ 12,40 bilhões. A região dos Campos 

Gerais está na quinta posição, com valor de R$ 10,63 bilhões e crescimento 

real de 23%.

Segundo o estudo da Seab, o Norte Pioneiro é o sexto colocado, com 

volume de R$ 9,89 bilhões e avanço de 20% em relação a 2019. O Cen-

tro-Oeste aparece em sétimo, com R$ 8,82 bilhões. Depois aparecem o 

Centro-Sul, com R$ 8,42 bilhões (aumento de 20%), Sudeste, com R$ 7,66 

bilhões (mais 12%) e Região Metropolitana de Curitiba, com R$ 6,12 bilhões 

(crescimento real de 1%).

Toledo, Cascavel, Marechal Cândido 

Rondon, Santa Helena, Assis Cha-

teaubriand, Palotina, São Miguel do 

Iguaçu e Nova Aurora

*Juntos, respondem por mais de R$ 30 bilhões  

do VBP do Estado 

São Miguel do Iguaçu é destaque no 

levantamento, porque teve o cres-

cimento mais expressivo, de 57%, 

passando de R$ 741,7 milhões  

para R$ 1,16 bilhão

AGROPECUÁRIA

em relação ao valor anterior. Com 

esse volume, o segmento represen-

ta 50% do Valor Bruto da Produção  

Agropecuária paranaense.

Em Dois Vizinhos, por exemplo, 

a pecuária é responsável por 87% de 

todo o VBP municipal. Em Santa He-

lena, o percentual chegou a 84,7%, en-

quanto em Toledo representa 80,8%. 

“A alta nas cotações dos produtos da 

bovinocultura contribuiu para o au-

mento dos preços médios de outras 

proteínas, em razão do efeito subs-

tituição, circunstância que, aliada à 

expansão do volume de abates, au-

xiliou no excelente desempenho do 

segmento”, disse a técnica do Deral 

responsável pelo levantamento do  

VBP, Larissa Nahirny.

 

Seab acompanha mais de 350 
culturas, entre elas a pecuária

Toledo 
R$ 3,48 bilhões 

Cascavel 
R$ 2,27 bilhões 

Castro 
R$ 2,26 bilhões 

Guarapuava 
R$ 1,60 bilhão 

Marechal Cândido Rondon 
R$ 1,47 bilhão

Santa Helena
R$ 1,35 bilhão 

Assis Chateaubriand
R$ 1,34 bilhão 

Dois Vizinhos
R$ 1,34 bilhão

Palotina
R$ 1,32 bilhão

Tibagi
R$ 1,26 bilhão 

Carambeí
R$ 1,17 bilhão 

São Miguel do Iguaçu 
R$ 1,16 bilhão 

Nova Aurora 
R$ 1,08 bilhão 

Piraí do Sul 
R$ 1,02 bilhão

Oeste
R$ 30 bilhões 

Norte
R$ 17,9 bilhões 

Sudoeste 
R$ 16,2 bilhões 

Noroeste 
R$ 12,4 bilhões

Campos Gerais 
R$ 10,6 bilhões

Norte Pioneiro
R$ 9,89 bilhões 

Centro-Sul
R$ 8,42 bilhões 

Sudeste 
R$ 7,66 bilhões 

Região Metropoli-
tana de Curitiba 
R$ 6,1 bilhões

OS CAMPEÕES

OS NOVOS

RANKING POR REGIÕES

Oeste lidera com R$ 30 bilhões

OS 8 DO OESTE OCEPAR RECONHECE TALENTO DE JORNALISTAS

Jornalistas que atuam em 
órgãos de imprensa estabele-
cidos em Cascavel receberam, 
dias atrás, troféus da 14ª edição 
do Prêmio Ocepar de Jornalis-
mo – o anúncio oficial dos ven-
cedores ocorreu por plataforma 
digital. A cerimônia foi coman-
dada pelo presidente da Coopa-
vel e vice da Ocepar, Dilvo Grolli.  
“O cooperativismo é grande.  
Ele gera riquezas, distribui opor-
tunidades e compartilha prospe-
ridade. E nossa imprensa, compe-
tente e preparada, ajuda muito ao  
mostrar tudo isso”.

O vice-presidente da Coopa-
vel, Jeomar Trivilin, agradeceu 
a colaboração da imprensa por 
prestar um serviço tão relevan-
te à comunidade. “Temos muito 
a agradecer. O Show Rural, um 
dos maiores eventos do mun-
do em transmissão de conhe-
cimentos para o campo, deve 
agradecimentos efusivos à im-
prensa e aos jornalistas”, afir-
mou o coordenador do evento, 
Rogério Rizzardi. A imprensa 
de Cascavel é especial: divulga 
as coisas daqui com proprieda-
de, entusiasmo e profissiona-

lismo, destacou o presidente da  
Acic Genesio Pegoraro.

A 14ª edição do Prêmio Oce-
par de Jornalismo reuniu 86 tra-
balhos em quatro categorias. A 
imprensa de Cascavel subiu ao 
pódio em três delas: Telejorna-
lismo, Jornalismo Impresso e 
Mídia Cooperativa. O tema cen-
tral do concurso foi Cooperati-
vismo: força econômica e social  
que faz a diferença.

OS VENCEDORES
Os jornalistas e veículos de comunicação de  
Cascavel premiados são os que seguem:

TELEJORNALISMO

1º LUGAR

Veículo: CATVE TV

Jornalista: CAMILA REGINA FRETAG

Produtora: KATUSCIA DA SILVA

Imagem e Edição: HANDREY ZOZ

Editora-Chefe: ELIANE MENDONÇA

Tema: “Cooperativismo mirim transformando 
a realidade social de crianças e adolescentes 
no Oeste do Paraná”

 

JORNALISMO IMPRESSO

3º LUGAR

Veículo: REVISTA PITOCO

Jornalista: JAIRO EDUARDO FABRÍCIO LEM-
OS

Tema: “Made in Nova Aurora”

MÍDIA COOPERATIVA

3º LUGAR

Veículo: REVISTA COOPAVEL

Jornalista: JEAN CARLO PATERNO

Tema: “Cooperativismo – Trabalho, dignidade 
e uma chance para recomeçar”

Dilvo e Genesio com o 
jornalista Jean Paterno 
(centro)

Dilvo e Jeomar com equipe 
da Revista Pitoco

Genesio e Dilvo com equipe 
da CATVE

PRÊMIO
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AVICULTURA

PARCERIA E SINTONIA COM O 
COLABORADOR 

O cooperado Helmuth Bleil Júnior, 

56, vive há 28 anos o cotidiano da avi-

cultura. Ele acompanhou e se adaptou 

a todas as mudanças que o setor experi-

mentou em quase três décadas e enten-

deu os aspectos fundamentais que com-

põem o êxito da atividade. Um dos mais 

importantes é manter parceria e sinto-

nia com o colaborador contratado para 

estar na linha de frente dos afazeres  

do confinamento de aves.

O trabalho conjunto e o comparti-

lhamento de experiências de Bleil e do 

funcionário João Pereira da Silva, que 

há mais de dez anos atua na avicultura, 

fizeram com que o resultado que alcan-

çaram em agosto fosse o melhor do top 

dez da Coopavel. “Estamos muito feli-

zes, principalmente por entendermos a 

dinâmica dessa atividade que, para le-

var ao melhor resultado, exige a união  

de vários fatores”. 

Bleil pertence a uma família de anti-

gos cooperados da Coopavel, que come-

çou com a produção de grãos, no interior 

de Cascavel, ainda na década de 1970. 

“Optamos por também investir no con-

finamento de frangos como opção de di-

versificação e para agregar mais renda à 

propriedade”. Além de soja, milho, trigo 

e feijão, a família decidiu então também 

investir na construção do primeiro dos 

dois aviários da propriedade – o tama-

nho é o mesmo, de 100 metros de com-

primento por 12 de largura, com capa-

cidade média de alojamento de 16,3 mil 

aves/cada por lote.

Outro fator que pesou na decisão 

da família, lembra Bleil, foi do interesse 

de ter esterco como fertilizante para as 

lavouras. “E os bons resultados apare-

ceram logo”. Uma das coisas que mais 

chamam a atenção do produtor são as 

mudanças que, gradualmente, melho-

raram a forma de gestão e trabalho e 

dos ganhos em produtividade da avi-

cultura. O início era muito diferente do 

que se tem hoje. Era praticamente tudo 

manual e o sistema de aquecimento 

era a gás. Não havia forro, as cortinas 

eram simples e o manejo com as aves  

era diferente.

Mesmo com as facilidades que a 

tecnologia trouxe, a avicultura exige 

Bleil é de família que 
se dedica há 28 anos à 
avicultura

dedicação dos envolvidos. “Não há 
dúvidas que ficou melhor para tra-
balhar, porém é preciso se reinven-
tar. Trabalhar com a avicultura é 
entender que o aprendizado é con-
tínuo”, diz João, o filho de agricul-
tores natural de Mamborê que faz 
dobradinha com Bleil. “O resultado 
de agosto me deixa particularmen-
te feliz, porque mostra que empe-
nho e dedicação levam ao sucesso. 
Só tenho a agradecer ao meu pa-
trão pela confiança que deposita no  
meu trabalho”.

 
FUTURO

Bleil está atento ao atual momen-
to das proteínas animais e se diz oti-
mista com o futuro da avicultura. “A 
expectativa é que essa valorização siga 
e contribua para melhorar a renda das 
propriedades rurais que investem nes-
sa atividade”. Com larga experiência 
nos temas da agropecuária, o coopera-
do da Coopavel é o atual gerente da Fa-
zenda Escola do curso de Agronomia 
da FAG, a Faculdade Assis Gurgacz.

10  MELHORES PRODUTORES  

HELMUTH GUILHERME BLEIL JUNIOR

CARLOS ANTONIO GREGIO

FERNANDO APARECIDO SEMENTINO

JACENIR DA SILVA 

ALCENIR HEIRICH DA SILVA

JAIME LEONEL FERREIRA

LEANDRO DE SIQUEIRA

JAIMIR MASSON

ILMO ANDRE WELTER 

MARIA ALBERTON HUDZIAK 

PRODUTOR CIDADE EXT. Nº LOTE CAC PM GPDIDADE
CASCAVEL

CAPITAO LEONIDAS MARQUES

SANTA LUCIA

TRES BARRAS DO PARANA

TRES BARRAS DO PARANA

VERA CRUZ DO OESTE

SANTA LUCIA

TRES BARRAS DO PARANA

SANTA LUCIA

TRES BARRAS DO PARANA

LAURIENE 

DEIVIT 

JEAN 

DJALMA 

DJALMA 

THIAGO 

VANESSA 

DJALMA 

VANESSA 

DJALMA 

71423

71411

71473

71530

71527

71682

71647

71223

71569

71403

1.600

1.610

1.618

1.619

1.628

1.628

1.637

1.640

1.649

1.652

2.987

3.270

3.435

2.954

2.896

3.084

3.091

3.182

3.143

2.816

45

46

48

41

41

45

45

46

46

42

66.3

71

71.5

72

70.6

68.5

68.6

69.1

68.3

67

 João: “Aprender sempre é a regra de ouro”

Cada barracão aloja, em média 
15,5 mil frangos, por lote
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ENTREVISTA

A FAMÍLIA SEMPRE EM  
PRIMEIRO LUGAR

Dono de uma carreira política de 
rápida ascensão, o deputado esta-
dual Marcio Pacheco é autor de ma-
térias de grande repercussão

Natural do município paranaen-
se de Boa Esperança, Marcio Pache-
co é dono de uma carreira política 
meteórica. Ele foi eleito, em curto 
espaço de tempo, vereador, presi-
dente da Câmara e deputado esta-
dual. Também concorreu à Prefeitu-
ra de Cascavel, ficando em segundo 
lugar com mais de 56 mil votos. Au-
tor de mais de 40 leis, o parlamentar 
dará um passo importante, em 2022, 
em sua carreira política: vai trocar 

de partido em respeito ao seu perfil 
conservador, de pai de família e de-
fensor do empreendedorismo.

Uma das matérias mais impor-
tantes de Marcio Pacheco é a do ho-
meschooling, que dá aos pais o di-
reito de escolher sobre a educação 
escolar dos filhos. “Eles poderão 
decidir se querem ou não matricu-
lar seus filhos na escola pública ou 
privada. O ensino domiciliar não é 
uma obrigação”. É dele também lei 
que obriga o preso a pagar pela tor-
nozeleira eletrônica. Ele viabilizou 
milhões em recursos para Cascavel 
e outros municípios. Saiba mais na 
entrevista a seguir:

O SENHOR É DONO DE UMA DAS MAIS 
SURPREENDENTES E BEM-SUCEDIDAS 
TRAJETÓRIAS POLÍTICAS ENTRE LÍDE-
RES COM BASE EM CASCAVEL. QUE AVA-
LIAÇÃO FAZ DESSA JORNADA

Primeiro, é uma imensa honra para 
mim ter sempre recebido votações ex-
traordinárias e positivas. Eleição para 
vereador em 2012. Já em 2013 me torno 
presidente da Câmara Municipal. Em 
2014 me elejo deputado estadual com 
uma votação que surpreendeu muita 
gente. Em 2016, sou candidato a prefeito 
de Cascavel, ficando em segundo lugar 

com mais de 56 mil votos. Em 2018, me 
reelejo deputado estadual, aumentando 
em mais de 60% a minha votação em re-
lação ao primeiro mandato. Então, sou 
muito honrado e agradecido às pessoas 
que confiaram no meu nome, no nos-
so trabalho. Hoje, estamos vivendo um 
momento maravilhoso. Temos demons-
trado o tamanho da nossa dedicação, 
um trabalho muito forte para trazer 
resultado efetivo, especialmente para 
a nossa região do Oeste do Paraná, que 
sempre foi o carro chefe do meu eleito-
rado. Então, é uma trajetória que eu fico 
muito honrado e agradecido por esse 

carinho e apoio. Estou fazendo de tudo 
para retribuir essa confiança com muito  
trabalho. Só para se ter uma ideia, nos 
últimos dois anos e meio deste segun-
do mandato na Assembleia Legislativa 
já conseguimos destinar aos municí-
pios cerca de R$ 33 milhões, com desta-
que para a região Oeste. Vale ressaltar 
que esses recursos só vieram para a 
região graças ao nosso trabalho de in-
terlocução com o governador Ratinho 
Junior e diálogo com a Assembleia e 
os deputados. A união é o mote que  
nos tem feito avançar.

E QUANTO AO ATO DE FAZER E PARTICI-
PAR DA POLÍTICA. A POLÍTICA É COMO O 
SENHOR ESPERAVA QUE FOSSE?

Tornei-me policial militar em 1997 e 
policial federal desde 2007, mas a políti-
ca sempre me encantou porque a olhava 
como uma ferramenta de mudança e 
transformação. Eu queria estar na polí-
tica para fazer a diferença e realizar as 
mudanças das nossas realidades. Porém, 
a política é muito complexa e dinâmica 
porque depende de uma capacidade de 
diálogo, construção e integração. Na mi-
nha avaliação, a melhor política é aquela 
que traz resultado concreto para as pes-
soas. O discurso é fácil de fazer, mas o 
que fica mesmo como conquista e faz a 
diferença na vida das pessoas é o resul-
tado que a gente consegue trazer. E para 
trazer esse resultado depende-se da ha-
bilidade do diálogo, da construção, do 
positivo, do propositivo e da interlocu-
ção com o governo, que tem sido positivo 
para Cascavel e região Oeste. A política 
tem suas peculiaridades. Quando você 
está de fora vê de uma maneira e quanto 
você tá dentro tem outra peculiaridade. 
Então, você tem que ir aprendendo e hoje 
nesse tempo na política já me permite 
ter mais eficiência e efetividade nas de-

mandas que buscamos resolver. Temos 
mais de 40 leis aprovadas, como o ensino 
domiciliar (homeschooling), Pare e Siga 
e cerca de R$ 33 milhões destinados aos 
municípios para diversas áreas, como 
saúde, educação e segurança pública. 
Estou muito feliz, se a política não é algo 
que imaginava, é algo que continuo en-
cantado e fazendo com o coração, esme-
ro e amor. O nosso lema de trabalhar é 
saber ouvir, olhar com empatia, servir 
com amor e trabalho de resultado.

RECENTEMENTE UM DOS PROJETOS DE-
FENDIDOS PELO SENHOR, DO HOMESCHO-
OLING, FOI APROVADO. O QUE ISSO SIGNI-
FICA NA PRÁTICA?

Isso significa trazer paz e segurança 
para as milhares de famílias que já pro-
movem o ensino domiciliar. Por várias 
razões elas são perseguidas por algumas 
autoridades justamente por não ter, até 
o momento, uma regulamentação da 
prática no Brasil. O Supremo Tribunal 
Federal já decidiu de maneira categórica 
que o ensino domiciliar é constitucional. 
Portanto, os pais têm esse direito, mas 
que depende de uma regulamentação. 
Como não tem ainda essa regulamenta-
ção na União nem nos Estados, os pais 
acabam incorrendo em crime por aban-
dono intelectual, conforme o entendi-
mento de algumas autoridades. Então, 
esse projeto de lei traz essa segurança 
jurídica e evita que a prática configure 
crime de abandono intelectual. O Estado 
tem competência de legislar concomi-
tantemente com a União, conforme o ar-
tigo 24 da Constituição. Estou feliz com 
esse projeto porque vem dar sustenta-
ção e legitimação desse direito legítimo 
aos pais. Eles vão decidir por aquilo que 
entendem ser melhor para seus filhos. A 
família tem que estar em primeiro lugar. 
É a base da sociedade. É o que devemos 
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cuidar com muito amor. Os pais têm di-
reito de escolher se querem matricular 
os seus filhos na escola pública ou priva-
da. O ensino domiciliar não é uma obri-
gação. Será um direito para quem quiser 
implementar. Hoje, o ensino domiciliar 
atinge aproximadamente três mil famí-
lias no Paraná. Os estudantes que prati-
cam o homeschooling e são aprovados 
no vestibular precisam entrar na Justi-
ça para garantir o direito da matrícula. 
Com a regulamentação do sistema, isso 
não vai acontecer mais. 

E QUANTO AO PROJETO DE SUA AU-
TORIA QUE OBRIGA O PRESO A PAGAR 
PELA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 
COMO ESTÁ ISSO, PARLAMENTAR?

Esse é outro projeto gigante que 
nós conseguimos com muito traba-
lho aprovar na Assembleia Legislativa.  
Na nossa avaliação, promover justiça, 
principalmente para o cidadão que tra-
balha e muitas vezes é lesado por um 
bandido e depois o bandido contrata um 
bom advogado e não recebe uma puni-
ção à altura do que merecia. Acaba rece-
bendo o direito de liberdade condicional 
com uma tornozeleira eletrônica e quem 
paga pelo equipamento é a própria so-
ciedade que foi lesada pelo bandido.  
Então, essa lei promove justiça porque 
obriga o próprio preso a pagar pela tor-
nozeleira, eliminando esse peso para 
os cofres do Estado. Só no ano em que 
foi aprovada a lei (2017), o custo ope-
racional com a tornozeleira era de 
aproximadamente R$ 20 milhões/ano, 
para o Estado. Imagina isso investido 
na educação, na erradicação da pobre-
za ou naquilo que realmente precisa.  
A lei foi regulamentada em 4 de abril de 
2019 pelo governador Ratinho, mas até 
agora estamos esperando a sua aplica-
ção pelo Tribunal de Justiça do Paraná. 

Nos próximos dias, nós vamos provocar 
novamente o Judiciário para a aplicação 
da lei.

O SENHOR JÁ ANUNCIOU QUE NO ANO 
QUE VEM TROCA DE PARTIDO.  
O QUE ESSA MUDANÇA SIGNIFICA?  
ELA PERMITIRÁ AJUSTES DIANTE DAS 
CONVICÇÕES QUE O SENHOR  
SEMPRE DEFENDEU?

Essa é a principal razão dessa mu-
dança do partido que já está definida e 
já anunciei publicamente. No ano que 
vem deixo o PDT e busco uma sigla par-
tidária que esteja mais alinhada com o 
meu perfil: conservador, católico e de-
fensor da vida e da família. São valores 
inegociáveis para mim. Então, quero es-
tar numa sigla partidária alinhada com 
o meu perfil.  Eu sou um policial federal 
e não abro mão dos valores e ideais que  
norteiam a corporação.

COMO O SENHOR ANALISA A POLARIZA-
ÇÃO QUE HOJE TOMA CONTA DA POLÍTI-
CA BRASILEIRA.

O exagero da polarização diminui 
e prejudica o bom debate sobre os te-
mas importantes da nossa Nação. Eu 
também entendo que essa polarização 
exagerada que temos visto promove a 
divisão, a ofensa, o desentendimento e a 
agressão. Isso não é bom para ninguém 
nem para o País. É bom se nós tivermos 
essa capacidade de promover o bom de-
bate com respeito e diminuir essa tensão 
que existe. Isso tem deixado todo mundo 
“armado” um contra outro, promovendo 
até mesmo desavenças entre as famílias 
e amigos. A população está aguardando 
por uma conjuntura de paz, onde se pos-
sa debater as grandes questões, como a 
reforma tributária, administrativa e po-
lítica, com maturidade e respeito.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CONQUISTAS 
DO SEU MANDATO PARLAMENTAR PARA 
CASCAVEL?

Nos últimos dois anos e meio, desti-
namos por meio de emendas mais de R$ 
8,2 milhões para Cascavel. São investi-
mentos gigantes que fazem a diferença 
para entidades e melhorias para as polí-
ticas públicas do município. Esses recur-
sos atendem as áreas de educação (R$ 2 
milhões), saúde (R$ 3,3 milhões), segu-
rança (R$ 1 milhão), assistência social 
(R$ 1,3 milhão) e esporte (R$ 700 mil). 
São várias entidades beneficiadas com 
as nossas emendas, como Apae, Cemic, 
Caremel e outras. Também consegui-
mos desatar o nó do término das obras 
do Pronto-Socorro e a retomada das 
obras da Ala Materno-Infantil do Hos-
pital Universitário, que somaram mais 
de R$ 1,1 milhão. São obras importan-
tíssimas para a população de Cascavel 
e região Oeste.  Recentemente, também 
conseguimos junto ao Governo do Es-
tado a instalação da Escola de Forma-
ção, Aperfeiçoamento e Especialização 
de Praças da Polícia Militar (Esfaep).  
Trata-se da maior conquista para a 
área de segurança pública e para Cas-
cavel. Com a escola, os policiais vão 
se especializar aqui na cidade sem a 
necessidade de se deslocar para Curi-
tiba ou Maringá. Isso é incremen-
to do efetivo policial, quando se tem 
um curso de formação em Cascavel.  
Outra conquista importante para Casca-
vel foi a revitalização do Trevo Cataratas, 
cuja obra era reivindicada há mais de 30 
anos, mas que só agora virou realidade. 
Essa obra teve a nossa participação com 
os demais deputados estaduais (Gugu 
Bueno, Michel Micheletto, Coronel Lee e 
Elio Rusch), quando indicamos que o di-
nheiro do acordo de leniência fosse des-
tinado para o Trevo Cataratas.

E QUANTO ÀS SUAS FUTURAS PRETEN-
SÕES POLÍTICAS, DEPUTADO, O QUE SE 
PODE ESPERAR?

O meu foco na política é o trabalho. 
Quero aprimorar ainda mais minhas 
ações voltadas para resolver as deman-
das da população. É ela (população) que 
vai nortear o meu futuro político. O que 
existe hoje é uma definição e planeja-
mento para concorrer à reeleição na 
Assembleia Legislativa em 2022. E o fu-
turo a Deus pertence e eu quero que Ele 
conduza de acordo com a Sua vontade  
e da população.

Nasceu em 6 de abril de 1977, em Boa 
Esperança (PR). É casado com Silvana Al-
ves. Da União, nasceram Rangel, Mariana 
e Theo. Marcio Pacheco é católico, conser-
vador e defensor da vida e da família, bem 
como defensor da livre iniciativa. Pache-
co é deputado estadual, policial federal 
licenciado e foi presidente da Câmara de 
 Cascavel (2013/2014). 

QUEM É MARCIO PACHECO
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CAMPANHA ARRECADA 
FUNDOS A TRATAMENTO 
DE JOVEM TORCEDORA

Realizar ações sociais e aju-

dar ao próximo sempre. Essas 

são preocupações da diretoria 

do Futebol Clube Cascavel, além 

de buscar bons resultados em 

campo e trabalhar firme tam-

bém fora das quatro linhas. 

Foi pensando assim que a 

Serpente Aurinegra resolveu 

fazer uma surpresa para a pe-

quena Nicoli e sua família. Aos 

9 anos, a jovem torcedora do 

Cascavel tem alguns proble-

mas de saúde causados pela  

diabetes do tipo 1.

No início de 2021, devido 

à doença, Nicoli teve uma ce-

toacidose diabética que cau-

sou complicações como um 

edema cerebral e vários aci-

dentes vasculares cerebrais. 

A menina passou 14 dias na 

UTI e ficou mais de 25 dias in-

ternada. Entre as sequelas, 

Nicoli perdeu boa parte da  

capacidade motora.

A criança agora passa por 

uma série de tratamentos e 

por isso precisa de recursos 

para dar sequência em sua re-

cuperação. A diretoria da Ser-

pente Aurinegra decidiu então 

enviar para a pequena e sua 

família uma camisa autogra-

fada por todos os jogadores e 

membros da comissão técnica.  

O clube também enviou um kit 

com diversos produtos oficiais.

“Atualmente, Nicoli realiza 

tratamentos como fisioterapia 

e pilates além de acompanha-

mento com neurologista, endo-

crinologista e oftalmologista. 

Enquanto se recupera ela dá 

sequência aos estudos em au-

las particulares”, informa Al-

cides Cláudio de Matos Junior,  

pai da garotinha.

O presidente do FC Cas-

cavel, Valdinei Silva, fala so-

bre a ação que busca ajudar 

na recuperação da menina:  

“O FC Cascavel é uma institui-

ção a serviço da comunidade.  

Sempre que pudermos aju-

dar dentro das nossas limi-

tações será um prazer. Além 

de fazer a doação desse kit e 

dessa camisa para ser feito 

uma rifa e arrecadar recur-

sos, também vamos ajudar  

na divulgação da ação”.

As doações feitas serão uti-

lizadas para a realização de 

uma rifa, que tem o objetivo de 

conseguir recursos destinados 

aos tratamentos da pequena 

Nicoli. Para participar da ação 

social basta entrar em conta-

to pelo whatsapp (45) 99903-

9045 e adquirir seu número. 

Além de concorrer aos prêmios, 

você também ajuda uma  

causa muito nobre.

“Essa ajuda é importante, 

porque são tratamentos que não 

teríamos condições de manter.  

Esperamos arrecadar o que for 

necessário, pois o tratamen-

to da Nicoli é a longo prazo.  

Só temos a agradecer o Cascavel.  

A diretoria, quando soube, mo-

bilizou-se de forma rápida”, 

agradece o pai.

CLUBE FEZ A DOAÇÃO DE UMA CAMISA AUTOGRAFADA PELO 
ELENCO DA SERPENTE AURINEGRA E TAMBÉM ENTREGOU 
UMA CESTA COM PRODUTOS OFICIAIS DO TIME

Nicoli recebeu camisa autografado 
pelo elenco do FC Cascavel

FC CASCAVELSUINOCULTURA

A PRODUÇÃO 
MODERNA

Na atualidade, percebe-
mos que cada dia mais a cria-
ção de suínos está mais se-
letiva e exigente, ou seja:  
os produtores estão mais aten-
tos e se aperfeiçoando sobre a 
suinocultura. Um dos assun-
tos mais tratados é o bem-es-
tar animal, que se torna em 
abordar e suprir necessidades 
dos animais, sem maus-tra-
tos, obtendo qualidade de vida.  
Muitos não sabem que hoje 
o bem-estar gera impac-
tos econômicos em torno de 
0,15% nos frigoríficos, ten-
do em valores cerca de R$ 30  
milhões anualmente.

O bem-estar consiste em 
prevenção de doenças, trata-
mentos veterinários, abrigos 
adequados, nutrição, manejo, 
cuidados e abate humanitário. 

E essa relação vem com o trata-
mento que recebem e as relações 
envolvidas desde a rotina até 
os cuidados dos produtores e 
veterinários.Para isso, aborda-
mos os princípios de liberdade,  
que envolvem:

• Livre de fome e sede - deve ser 
fornecida água de qualidade à 
vontade e dieta balanceada

• Livre de dor, injúria e doen-
ças - envolve as vacinações co-
tidianas que previnem doen-
ças, e nenhum meio de agressão  
ao animal

• Livre de desconforto, voltado 
para uma boa ambiência - usa-
mos a nebulização, termonebu-
lização, gotejadores, ambientes 
ventilados e limpeza diária 

• Livre de medo e estresse, vol-
tado diretamente em como os 

produtores abordam os animais

• Livre para expressar o seu 
comportamento natural - eles 
devem se sentir livres, distra-
ções como correntes e pneus e se 
tiver espaço para se desenvolve-
rem até o abate

Para proporcionar o bem-
-estar, granjas que já aderi-
ram à alimentação saudável e 
seguida de acordo com o ve-
terinário, água potável, lim-
pa, fresca e abundante, insta-
lações seguras, temperaturas 
adequadas, espaço suficiente 
para movimentação, área de 
repouso seca e confortável e 
um manejo calmo e tranquilo 
já mostra se uma melhor con-
versão, menos perda econômi-
ca, tranquilidade no manejo e  
melhora na produtividade.

BÁRBARA BORGES

Médica-Veterinária

ARNALDO STOCKER

ELIZEU ANTONIO DECAN

ORLEI EDI BRAVO

INESIO DALAGUSTINHO

GERALDO TRENKEL E/OU ROSANI TRENKEL

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

TRÊS BARRAS DO PR

MERCEDES

TOLEDO

TOLEDO

110.09

109.07

109.57

111.07

106.76

2.17

2.243

2.241

2.322

2.255

1.876

1.888

1.92

1.944

1.979

0.9567

1.0282

0.9985

1.0399

0.9651

5.23

1.75

2.18

1.2

1.88

Familiar

Familiar

Contratada

Familiar

Familiar

Manual

Automático

Automático

Automático

Manual

5 MELHORES PRODUTORES SUINOCULTURA - AGOSTO DE 2021

O bem-estar animal contribui para 
resultados melhores à atividade
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COMITIVA GAÚCHA CONHECE 
A FORÇA DA COOPERAÇÃO 
NO OESTE DO PARANÁ

Uma comitiva formada por 35 
empresários, produtores rurais e 
integrantes do poder público de 
Cândido Godoy participou de mis-
são técnica que tem tudo para mu-
dar a realidade do pequeno muni-
cípio do interior gaúcho. “Depois 
de quase dois mil quilômetros per-
corridos em uma viagem de seis 
dias, temos muito a refletir. Esta-
mos entusiasmados com o que vi-
mos e com as possibilidades que 
temos para a nossa região”, diz o 
vice-prefeito Mário Backes, um dos  
membros da caravana.

O roteiro foi formado por 
municípios do interior cata-
rinense e do Oeste do Paraná.  
Um dos locais visitados foi o frigorí-
fico de aves da Coopavel. Recepcio-
nados pelo gerente Noraldino Bor-
borema Filho, eles foram divididos 
em três grupos para percorrer as 
instalações do complexo. Observan-
do normas de sanidade rigorosas, 
eles estiveram em inúmeros setores 
da estrutura e ficaram entusiasma-
dos com o que viram. 

“Impressionante como a tecno-
logia e a força de trabalho dos fun-
cionários se aliam para fazer com 

que uma fábrica desse tamanho fun-
cione perfeitamente”, observou o 
presidente da Associação Comercial 
de Cândido Godoy, Cleudir Sturmer.  
Há muito tempo pessoas de posições 
de comando do município gaúcho 
ensaiavam organizar uma viagem 
em busca de novos conhecimentos. 
“Queríamos visitar outros lugares, 
ver outros sistemas de produção e 
saber mais da organização associa-
tivista e cooperativista dessas regi-
ões”, disse Cleudir.

A viagem permitiu aos mem-
bros da caravana visitar empre-
sas, cooperativas e associações 
comerciais. “Fomos muito bem 
recebidos e pudemos perceber 
que o Brasil tem coisas fabulosas.  
Há regiões desenvolvidas e com qua-
lidade de vida invejável. E essas con-
dições são fruto do trabalho, da or-
ganização e da busca pela inovação”, 
destaca o vice-prefeito Mário Backes.  
Além da Coopavel, a Acic (Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Cascavel) também foi visitada. Lá, 
eles estiveram na AcicLabs, um 
hub e aceleradora de inovação que 
aproxima empresários de um novo 
mundo de oportunidades.

INTERCÂMBIO

A CIDADE DOS GÊMEOS

Cândido Godoy é um município de 
6,5 mil habitantes distante cerca de 30 
quilômetros de Santa Rosa, no Noro-
este do Rio Grande do Sul. A cidade é 
nacionalmente conhecida como a ca-
pital dos gêmeos. Lá, a média de nas-
cimento de gêmeos é a maior do País. 
A agricultura responde por 70% da 
economia local, com destaque para as 
culturas de soja, milho e pecuária de 
leite, a nona mais próspera do Estado. 

O comércio, a prestação de serviços 
e a indústria respondem pelos outros 
30% do PIB local. A Associação Comer-
cial de Cândido Godoy tem 37 anos 
e 148 filiados. A visita pelo interior 
de Santa Catarina foi nas cidades de 
São João do Oeste e em São Miguel do 
Oeste. Já no Oeste do Paraná, os gaú-
chos estiveram, além de Cascavel, em  
Cafelândia e Toledo.

�³�È�Ûv����À�®È��v³��À��³À�ï�³����vÛ�Ã��v�
Coopavel Cooperativa Agroindustrial

Divididos em três grupos, eles 
�³®����Àv�³��À��³À�ï�³����vÛ�Ã

Cleudir, Noraldino e o vice-prefeito 
Mário Backes

Na aceleradora da associação comercial, eles 
À�����Àv�³���Ãvï³�����³��vÀ�v��®³ÛvÀ
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DICAS PRÁTICAS AJUDAM A ESCOLHER 
O MELHOR PROJETO DE ENERGIA SOLAR

Com quase oito bilhões de 
habitantes, a Terra, sozinha, já 
não consegue abastecer a ci-
vilização e a sua maior era de 
consumo. É cada vez mais ur-
gente que as nações encontrem 
alternativas capazes de poupar 
recursos e garantir o futuro das 
próximas gerações. Uma das sa-
ídas está em tornar viáveis e po-
pularizar fontes alternativas de 
energia, como a solar, em forte 
expansão no Brasil. É disso o 
que trata o episódio mais re-
cente da edição online do Show 
Rural Coopavel.

O empresário Pedro Tochet-
to, Ceo da BioWatts Energia So-
lar, dá informações preciosas 
àqueles que pensam em investir 
em energia fotovoltaica. “São 

três dicas de ouro para quem 
pretende aderir às energias lim-
pas e usufruir dos benefícios 
que elas trazem”, afirma Pedro. 
A primeira delas é buscar uma 
empresa que tenha competên-
cia e qualidade no atendimen-
to. “Uma empresa qualificada e 
que vai dar toda a atenção que o 
cliente merece e precisa ter em 
um projeto dessa magnitude é 
fundamental”, diz ele.

Para contratar o serviço, o 
investidor deve prestar atenção 
se a empresa conta com consul-
tores especializados para ofere-
cer a melhor solução para a sua 
necessidade. O mesmo cuidado 
deve ocorrer ao verificar a lis-
ta de equipamentos que serão 
entregues, observando todos 

os itens que estão no orçamen-
to. “É preciso estar atento ao 
nome do fabricante, qualidade 
do produto e, principalmente, 
observar a garantia desse equi-
pamento. As garantias dadas 
no Brasil a esses equipamentos 
são diferentes, por isso é impor-
tante escolher um fabricante de 
qualidade que dê toda assistên-
cia no pós-venda.

A segunda dica é quanto à 
mão de obra que executará a 
instalação dos equipamentos 
na residência, indústria ou na 
propriedade rural. “Esses pro-
fissionais precisam ter compe-
tência comprovada. Verifique 
se eles estão integrados às nor-
mas da CLT, se são registrados, 
se têm seguro, e se contam e 

BIOWATTS

utilizam de equipamentos de 
segurança individual”, destaca 
Pedro Tochetto. Caso ocorram 
problemas dessa ordem, há sé-
rio risco de o consumidor per-
der a garantia dos equipamen-
tos e materiais empregados na 
execução do projeto, que costu-
ma ser longa, de 25 anos.

Pedro cita o suporte pós-
-venda como a terceira dica de 
ouro no vídeo que já está dis-
ponível nos canais do Show 
Rural no Youtube (youtube.
com/showruralagro ) e no por-
tal www.showrural.com.br . “O 
cliente deve analisar com cui-
dado o suporte que a empresa 
dará, se ele realmente atenderá 
às suas necessidades. E se a em-
presa estará presente dois anos 
depois da instalação quando 
será necessária a manutenção 

preventiva do equipamento”. 
O Ceo da BioWatts recomenda 
aos interessados em investir em 
energia solar que busquem in-
formações com outras pessoas 
que já aderiram a essa matriz 
energética e de como foi o ser-
viço contratado, com seu aten-
dimento, execução e pós-venda.

O avicultor Pedro Garlet de-
cidiu e investiu em planta de 
energia solar em sua proprie-
dade rural. O abastecimento já 
acontece há um ano e ele afirma 
que, diante dos resultados al-
cançados, a decisão foi das mais 
acertadas. “A avicultura conso-
me energia considerável e com 
os custos aumentando, o jeito 
foi buscar uma saída para eco-
nomizar. Assim, optamos pela 
fotovoltaica e estamos muito 
felizes. Hoje não pagamos pela 

conta de luz e sim pelo investi-
mento. Se tudo seguir como está, 
em cinco anos estará tudo pago”, 
 afirma Garlet.

PIONEIRO

O parque que abriga o Show 
Rural Coopavel foi um dos pri-
meiros no Brasil a adotar a 
energia solar. Desde 2018, a área 
conta com o fornecimento de 
energia extraído de 468 placas 
que, juntas, têm potência de ge-
ração de 150 kWp. Nesse período, 
a economia já alcançada chega a 
R$ 88,6 mil. Atualmente, 85% da 
energia consumida no parque 
vem de uma fonte própria lim-
pa e renovável, diz o presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli, que 
é um entusiasta dos projetos  
alternativos de energia.

É preciso estar atento ao 
nome do fabricante, qualidade 
do produto e, principalmente, 
observar a garantia desse 
equipamento
Pedro Tochetto
CEO BioWatts

Os projetos de energias alternativas estão em 
expansão em várias regiões do Brasil

O CEO da BioWatts é Pedro Tochetto
O avicultor Pedro Garlet diz que a decisão de 
investir em energia solar foi das mais acertadas 

É cada vez mais comum encontrar 
placas solares em propriedades rurais

http://youtube.com/showruralagro
http://youtube.com/showruralagro
http://www.showrural.com.br
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GENÉTICA DE 
RESULTADOS,
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RECEITAS COM COOPAVEL

FRICASSÊ DE FRANGO LOMBO SUÍNO NA CERVEJA

INGREDIENTES  
• 2 colheres (sopa) de 
óleo 
• 1 cebola média picada 
• 4 dentes de alho 
fatiados 
• 2 colheres (sopa) de 
manjericão fresco picado 
• 1 kg de lombo suíno 
Coopavel limpo cortado 
em cubos 

• 350 ml de cerveja clara 
• Água quente suficiente 
para cobrir os 
ingredientes 
• Sal e pimenta-do-reino 
• 200 g de vagem limpa 
em pedaços de 3 cm

INGREDIENTES 
• 1 lata de creme de leite
• 1 lata de milho verde
• 1 copo de requeijão 
cremoso
• 100 gramas de azeitona 
sem caroço
• 2 peitos de frango 
Coopavel desfiados

• 200 g de muçarela fatiada
• 100 g de batata palha
• 1 xícara de chá de água
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme 
de leite e a água.
Refogue o creme do liquidificador com o frango des-
fiado, as azeitonas e o sal até ficar com uma textura 
espessa.
Coloque o refogado em uma assadeira, cubra com 
muçarela e espalhe a batata palha por cima.
Leve ao forno até borbulhar.
Sirva com arroz branco.

MODO DE PREPARO 
Aqueça o óleo em fogo médio na panela de pressão e 
refogue cebola, alho e manjericão.
Acrescente o lombo e frite.
Adicione a cerveja, misture e deixe ferver por 2 minutos
Junte água quente suficiente para cobrir a carne e tem-
pere com sal e pimenta. Quando ferver, abaixe o fogo, 
tampe a panela e cozinhe por 20 minutos.
Junte a vagem e cozinhe, com a panela aberta até a va-
gem ficar al dente. Sirva com arroz branco.
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praticidade 
nas tarefas 
do dia a dia. 
! 
A lavadora de alta pressão RE 110 é ideal para  
a limpeza de pátios, jardins, veículos, escadas  
e calçadas. Seu design compacto facilita o uso 
e o transporte, deixando suas tarefas cotidianas 
mais práticas. É mais uma solução da STIHL  
com a qualidade que você merece.
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