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NOVEMBRO DE 2021

O TRIGO DE ALTA
PERFORMANCE
Cinco das 22 variedades cultivadas no teste de
produtividade do 2º Show Rural Coopavel de Inverno
alcançaram mais de cinco mil quilos por hectare,
quase o dobro da média brasileira. Dezessete delas
atingiram média acima de quatro mil quilos, maior que
a da Argentina, referência na produção do grão. Esse é
o novo momento do trigo no Brasil, cultura que poderá
dobrar sua produção em no máximo dez anos
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ROBÔS ALIMENTADORES
LEVAM SUINOCULTURA A
NOVO PATAMAR NO OESTE
DICAS SIMPLES TORNAM
MAIS EFICIENTE LIMPEZA
DOS PULVERIZADORES
COOPAVEL ACELERA
PREPARATIVOS DO
34º SHOW RURAL

bbseguros.com.br

Para proteger o seu negócio,
é preciso conhecer cada detalhe
dele. E a gente sempre esteve perto
de você no Brasil inteiro. Ouvindo,
aprendendo. Foi com esse olhar
bem perto que evoluímos ainda mais
os Seguros Rurais da BB Seguros.
Como o Seguro Agrícola e o Seguro
Agrícola Faturamento, com
as melhores soluções e coberturas

A gente conhece
o seu negócio

para proteger sua lavoura e seus
ganhos, desde o plantio até
o momento da colheita.

de perto.

Agora
e sempre.
Seguro(s) comercializado(s) pela Brasilseg Companhia de Seguros e Aliança do Brasil Seguros, com a intermediação da BB Corretora de Seguros
e Administradora de Bens S.A. (CNPJ 27.833.136/0001-39). BB Seguro Agrícola (Processo SUSEP nº 15414.001178/2005-04), BB Seguro Agrícola
Faturamento (Processo SUSEP nº 15414.001668/2011-41). As assistências serão prestadas por empresas especializadas, conforme manual de
assistência. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SAC: 0800 729
7000 / SAC Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 962 7373. Atendimento 24 horas, sete dias da semana. Ouvidoria: 0800 880 2030 / Ouvidoria
Deficientes Auditivo ou de Fala: 0800 775 7003. Atendimento das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Canal de Conduta Ética:
0800 444 8256 / www.canaldecondutaetica.com.br/bbseguros
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REVISTA COOPAVEL
Informativo mensal da Coopavel em
circulação desde Novembro de 1976. É
permitida a reprodução parcial das
matérias desde que citada a fonte
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O ato e a importância de liderar são
tema de treinamento da Coopavel
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Cultivares de alta produtividade
são a sensação de dias de campo
no Oeste e Sudoeste do Paraná
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coopavel@coopavel.com.br
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PG. 32

Dicas e cuidados para prevenir
o câncer de próstata

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

INÉDITO

PG. 36

Desenhando o futuro cooperativo

COLABORAM NESSA EDIÇÃO
Diego Andrey De Re
Mario Penz

f Coopavel
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COMO SERÁ O AGRONEGÓCIO
EM 2022 E 2023
No início do ano de 2020, o mundo
foi surpreendido pela Covid. As expectativas iniciais eram que a situação iria
se normalizar em um período curto.
Mas, diante das circunstâncias e
o agravamento da pandemia, o mundo ficou impotente. A situação ficou
fora de controle, milhões de mortes no
mundo. Os países não sabiam como
administrar uma situação caótica, com
a falta de recursos e capacidade técnica
em combater uma doença que se espalhou rapidamente pelo mundo.
Inicialmente, o agronegócio brasileiro foi beneficiado pelo aumento
da demanda mundial para alimentos.
Mas uma consequência da pandemia
alterou profundamente o fornecimento de insumos e a logística de transporte internacional: a falta de algumas
matérias-primas e de navios e conteiners para o transporte.
Começaram os gargalos. O mundo
demanda mais alimentos pela mudança de comportamento da sociedade,
com escolas e escritórios fechados, fábricas com produção reduzida pela falta de funcionários e o lockdown para
evitar contaminação.
Então, começou a disrupção da
cadeia de suprimentos e congestio-

namentos nos portos do mundo,
com muitos navios chegando há
tempo e não tendo espaço para descarregamentos e consequências na
logística de retorno.
Os preços dos fretes disparavam e
o que era uma grande vantagem para
o agronegócio, que era o aumento dos
preços dos alimentos, foi apenas um
resultado momentâneo. Hoje, a falta de
alguns insumos e o aumento de preços
estão elevando o custo de produção em
60%, comparando o período de 2020
com o de 2021.
A preocupação da Coopavel é o
aumento dos custos de produção aos
produtores rurais. Situação que tende a se agravar ao longo dos próximos
anos de 2022 e 2023 pela falta de insumos para o plantio e tratos culturais.
O reflexo dessa situação é um
aperto nas margens.
A crise geral nas cadeias de suprimentos e logística não está dando
sinais de melhora. Aliado a isso há
a inflação e os grandes importadores de alimentos do mundo que dão
sinais de estagnação.
É um alerta para o agronegócio
brasileiro, para os próximos anos de
2022 e 2023, não apenas a escassez de

insumos, mas também os preços de
aquisições. É um momento complexo
que afetou os custos de produção e diretamente as margens.
Os produtores rurais precisam ficar atentos, antecipando a aquisição
de insumos para amenizar os efeitos
da alta dos preços e, com isso, equilibrar o custo de produção com os preços de venda dos cereais.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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Confie
nas soluções
certas
para a sua
safra!

MENSAGEM DO PAPA

PAPA FRANCISCO

A MULHER É FONTE
DE HARMONIA
1-“Sem a mulher não há harmonia
no mundo”.
2- “Este é o grande dom de Deus: nos
deu a mulher. No Evangelho, ouvimos
do que é capaz uma mulher, hein?
Aquela é corajosa! Foi adiante com
coragem. Mas é algo mais: a mulher é
a harmonia, é a poesia, é a beleza. Sem
ela o mundo não seria bonito, não
seria harmônico”.
3- “Deus criou a mulher para que todos nós tivéssemos uma mãe”.
4- “Eu gostaria de ressaltar que a mulher tem uma sensibilidade particular
pelas ‘coisas de Deus’, sobretudo para
nos ajudar a compreender a misericórdia, a ternura e o amor que Deus
tem por nós. Gosto de pensar também que a Igreja não é ‘o’ Igreja, mas
‘a’ Igreja. A Igreja é mulher, é mãe,
e isto é bonito”.
5- “Pensem em uma Igreja sem as irmãs! Não se pode pensar: elas são esse
dom, esse fermento que leva adiante
o Povo de Deus. São grandes essas
6
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mulheres que consagram a sua vida a
Deus, que levam adiante a mensagem
de Jesus”.
6- “Os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura peculiares, que
enriquecem o espírito feminino, representam não apenas uma força genuína para a vida das famílias, para
a propagação de um clima de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana
seria irrealizável. E isto é importante!
Sem essas atitudes, sem esses dotes
da mulher, a vocação humana não
consegue realizar-se”.
7- “As mulheres têm muito a dizer-nos
na sociedade atual. Às vezes somos
demasiado machistas, e não deixamos espaço à mulher. Mas a mulher
sabe ver as coisas com olhos diferentes dos homens”.
8- “Agradeço a todas as mulheres
que, todos os dias, procuram construir uma sociedade mais humana
e acolhedora”.

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

RESULTADOS
COMPROVADOS

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA
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CUIDADOS NA AVICULTURA
PARA OS MESES DE VERÃO
No Sul do Brasil, o clima é
considerado subtropical, caracterizado por quatro estações
muito bem definidas. Neste momento, estamos na primavera,
quando são comuns temperaturas elevadas durante o dia e
mais amenas no período da noite. Logo iniciará o verão, marcado por temperaturas elevadas.
Nesse cenário, a preocupação se
volta para a fase final de criação dos frangos de corte na qual,
buscando alto peso, pode haver
complicações para manejar a
ambiência adequada.
Existem dois componentes
principais que agregam temperatura no interior dos aviários.
São as estruturas, que ficam expostas ao sol durante todo o dia,
e os próprios frangos, que são
grandes geradores de calor. Eles,
quando consomem 180 gramas
de ração, podem radiar até 60
BTUs/hora de calor, no momento da digestão do alimento. Existem diferentes maneiras que os
frangos podem se valer, para
perder calor, gerado por um metabolismo bastante ativo.
1. Ofegando, aumentam a taxa respiratória, permitindo a troca de calor com
o ar ambiente. Para que essa forma de
troca de temperatura seja eficiente é
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importante um ambiente com umidade
baixa para que o ar entre mais seco e
saia das aves levando a umidade e, com
isso, o calor.
2. Aumentando o consumo de água, desde que fresca, para aumentar a taxa de
troca de temperatura.
3. Por convecção, que é o efeito
do ar passando pelo corpo da ave e
trocando o calor.
4. Por condução, quando a ave perde temperatura em contato com
uma superfície mais fria, no caso a
cama do aviário.

Assim, as estruturas dos galpões quanto mais vedadas e isoladas termicamente reduzem o
calor proveniente do ambiente
externo para dentro do aviário.
Quando é possível melhorar as
condições estruturais do aviários, é possível ventilá-los mais
facilmente. A dica aqui é fechar
as entradas indesejáveis de ar,
vedando portões de acesso, aberturas em cortinas e frestas.
Quanto à resposta das aves
no calor, devemos concentrar
esforços para facilitar os recursos que essas possuem para resfriamento. A primeira sugestão é
manter a água de bebida abaixo
de 25ºC. Devemos proteger os reservatórios e mantê-los limpos e
os canos devem ser enterrados.

DIEGO ANDREY DE RE
Consultor Manejo e Ambiência
Avicultura Cargill
MARIO PENZ
Diretor de Contas Chaves Cargill

Devemos manter a cloração adequada da água, entre 3 a 5 ppm
(ou entre 650 a 750 mV, no ORP).
Esse procedimento minimiza a
presença de vários patógenos
que podem agravar problemas
de saúde nas aves, especialmente durante o verão. Regularmente, devemos conferir a altura e a
vazão dos bebedouros. Com isso,
os animais terão consumo adequado de água e serão minimizados os problemas de umidade
das camas. Aproveitem para verificar se os reservatórios dos
nebulizadores e das placas evaporativas estão abastecidos e
limpos. Eles devem ter a água
trocada semanalmente.

fica praticamente dependendo da velocidade de ar. Um outro problema da umidade é que
ela favorece a pior qualidade de
cama, podendo fazer com que
os frangos venham a ter problemas de patas. Para minimizar essa situação, as placas e os
nebulizadores não podem ser
continuamente acionados.

A ventilação correta
favorece a redução da
umidade do ambiente, o que
possibilita que a cama fique
mais seca e o ambiente fique
com menor temperatura
A terceira sugestão é ventilar
os galpões de maneira adequada.
A velocidade de ar causa a sensação de menor temperatura nas
aves. Em aviários bem dimensionados, essa sensação pode chegar a 6º C inferior à temperatura
aferida no termômetro. Conforme o peso dos frangos e a estrutura dos aviários, serão necessá-

rias maiores ou menores taxas
de ventilação, para proporcionar
o conforto dos animais.
Agora é um bom momento
para revisar os exaustores, suas
correias, seus rolamentos e fazer
uma limpeza geral. Perder 10%
da capacidade de exaustão é fácil, quando os equipamentos não
são bem mantidos e isso representa uma falta de cuidado que
não pode ser permitida em uma
granja de frangos.
A ventilação correta favorece a redução da umidade do ambiente, o que possibilita que a
cama fique mais seca e o ambiente fique com menor temperatura,
o que também contribui para a
perda de calor das aves.
Assim, não abuse dos equipamentos de resfriamento. Acione
as placas evaporativas após todos
os exaustores estarem operando.
O uso dos nebulizadores deve ser
o último recurso a ser acionado,
após o acionamento das placas.

A operação desses equipamentos deve ser bloqueada acima de
80% de umidade.
Um último, mas não menos importante ponto a ser
abordado é a necessidade de
manter taxas adequadas de
ventilação, mesmo durante a
noite. É importante ter em mente que as aves passam por um
estresse de calor durante o dia.
O metabolismo delas está funcionando para trazê-las de volta a seus confortos térmicos,
no início da noite. Então, é prudente manter alguns exaustores operando no período noturno, mesmo que a temperatura
já esteja baixando.
Com esse manejo, a temperatura corporal das aves reduz
mais facilmente e ainda há um
melhor controle de umidade que
foi inserida no ambiente do aviário, durante o período quente do
dia, tanto pelos equipamentos de
resfriamento quanto pelas aves.

A água de bebida abaixo de
25ºC. Devemos proteger os
reservatórios e mantê-los
limpos e os canos devem ser
enterrados
Uma segunda sugestão é
manter a umidade interna dos
galpões abaixo de 60%, o que é
um grande desafio. Quando a
umidade relativa do ar estiver
acima de 80%, a perda de calor
dos frangos, por respiração, fica
reduzida e a perda de calor por
ofegação é mínima. Nessa situação, o resfriamento das aves
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“Os temas tratados permitiram
reflexões sobre competências sociais
e atitudes, possibilitando visualizar
aspectos de uma vida plena, cheia de
experiências e de interação de forma
autêntica. E tudo isso aumenta a motivação, o engajamento e a humanização na vida pessoal e profissional”,
afirma Claudia. Ao mesmo tempo
que o foco foi o aperfeiçoamento da
liderança, o curso trabalhou pontos
associados ao bem-estar dos funcionários, à contínua melhoria do ambiente de trabalho e à potencialização do desempenho das equipes.

O encerramento das atividades aconteceu na segunda quinzena de outubro, com encontro final no auditório da FAG.
O encerramento contou com as
presenças, entre outras, do presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
e do empresário Assis Gurgacz.
"As oportunidades nos levam a novos caminhos. A Coopavel tem paixão
por vencer e isso só ocorre com lideranças fortes", afirma Dilvo Grolli.
O treinamento é uma das ações do
Programa de Engajamento de Pessoas
da cooperativa.

A turma de colaboradores que participou
do treinamento com foco em liderança

O ATO E A IMPORTÂNCIA DE
LIDERAR SÃO TEMA DE
TREINAMENTO DA COOPAVEL
Dilvo e Assis ao lado de outros líderes
durante o encerramento
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Trinta e cinco líderes da equipe

Os módulos foram apresentados

de colaboradores da Coopavel par-

por professores da FAG. O treina-

ticiparam, durante um ano, de um

mento contou com quatro módulos

treinamento especial realizado pela

e uma palestra, com abordagens em

Unicoop (Universidade Coopavel) em

habilidades e competências comuns

parceria com o Sescoop (Serviço Na-

ao ato de liderar. De acordo com a

cional de Aprendizagem do Coope-

coordenadora da área de Gente e

rativismo) e a FAG (Faculdade Assis

Gestão, Claudia Luciana da Rocha,

Gurgacz). O curso Desenvolvimento

o envolvimento da turma contri-

de Lideres Coopavel contou com a

buiu para o sucesso da capacitação,

participação de profissionais ligados

cuidadosamente

ao frigorífico de suínos, matrizeiros,

de oportunidades e desafios de um

incubatórios e moinho de trigo.

tempo de mudanças.

pensada

diante
Os módulos foram comandados por
professores dos quadros da FAG
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Tecnologia que existe há oito anos
revoluciona suinocultura

SUINOCULTURA 4.0 AVANÇA
EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA
DA COOPAVEL AGROINDUSTRIAL
A automação, as tecnologias e a
inovação trazem mudanças profundas na agropecuária mundial e brasileira. O conceito básico é o mesmo
em todo lugar: empregar novos conhecimentos em atividades que no
passado recente eram praticamente manuais, garantindo assim mais
produtividade e resultados melhores com mais qualidade e redução
de custos. A suinocultura 4.0 avança
em municípios da área de abrangência da Coopavel – está presente em
23 municípios do Oeste e Sudoeste
do Paraná - e os primeiros resultados são muito bons.
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O cooperado João Paulo Alberton, de Três Barras do Paraná, é um
dos primeiros a investir na compra
de um robô alimentador de suínos.
Mesmo que o sistema esteja ainda
em fase inicial de operacionalização, o suinocultor já percebe melhorias, principalmente quanto à
mudança de exigências braçais no
cumprimento de uma das tarefas
mais pesadas da atividade, que é
alimentar o plantel. “Estou otimista e espero pagar o investimento em
pouco tempo”.
O diretor da Roboagro, empresa
de Caxias do Sul (RS) que desenvol-

veu o robô alimentador, Giovani Molin, diz que a economia é um dos fatores importantes dessa tecnologia.
Para uma granja de mil animais, a
economia em um ano se aproxima
dos R$ 100 mil. Com anos de experiência e observação da atividade,
Giovani e especialistas perceberam
que a inovação tinha um espaço
enorme no cotidiano da suinocultura. “As tecnologias têm sido, sim,
determinantes à produtividade das
mais diferentes atividades da agropecuária”, destaca o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli.
“As tarefas, principalmente de
alimentação, exigem grande esforço
físico e dedicação, porque precisa
ser repetida de quatro a cinco vezes por dia, 365 dias por ano. Com
o robô, o produtor deixa de ser o
tratador e vira o gestor do seu negócio”, ressalta Giovani. A empresa
desenvolveu uma solução que alivia
o fardo da suinocultura e leva qualidade de vida à família, tudo a partir
de uma solução mecanizada, motorizada e com configuração de toda
operação de forma autônoma.

INFORMAÇÕES
O conceito 4.0 associa os mais
diferentes recursos, sensores e leitores para levar ao produtor rural e
criador informações em tempo real
que permitam ajustes rápidos para
assegurar bons resultados à atividade. A Roboagro desenvolveu para a
suinocultura uma solução que potencializa e otimiza a utilização da
ração e de medicamentos, por exemplo, contribuindo para a diminuição

de custos. “Com esse cuidado, apenas o que é necessário é empregado evitando desperdícios que
tão caro custam aos pecuaristas”,
segundo Giovani.
O robô alimentador de suínos
disponibiliza em uma plataforma
específica informações sobre consumo de ração, mortalidade, estoque de ração disponível e também
informa sobre baias em situação
crítica por algum motivo. As quantidades são fornecidas na hora e com
exatidão, aproveitando todo potencial genético dos animais. O mesmo
acontece com os procedimentos de
umedecimento da ração e estímulo
para que o animal se alimente e de
aplicação de algum medicamento.
O equipamento possibilita ao
criador agir em tempo, na hora em
que o problema detectado está ocor-

Família Alberton, de Três
Barras, que investe na
novidade
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O robô estará no 34º Show Rural
Coopavel, de 7 a 11 de fevereiro

Dados precisos são liberados a
partir de aplicativo

rendo, permitindo a adoção de contramedidas para a normalização
do quadro, combatendo potenciais
prejuízos. Outra vantagem da suinocultura 4.0 é o maior controle da
atividade, usando o arraçoamento segundo as curvas, oscilações e
exigências do mercado. A Roboagro
está integrada às normatizações legais e ambientais mais recentes que
regem a suinocultura, afirma o CEO
da empresa gaúcha.

CONVERSÃO ALIMENTAR
O médico veterinário Gustavo
Bernart, da área de fomento de suínos da Coopavel, está animado com
o desempenho dessa nova tecnologia. Com a oferta de ração na quantidade certa e no momento correto, há melhor conversar alimentar.
Com isso, o produtor tem diminui-
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ção de custos, ganhos em qualidade de carcaça e mais rentabilidade.
“A tecnologia embarcada no robô
permite aplicar uma tabela correta de ração e precisão da distribuição do alimento, importante considerando que os suínos
gostam de rotina”.
O arraçoamento conta com o suporte de câmeras, cujas imagens
são enviadas ao produtor e também à cooperativa ou empresa da
qual ele é associado por meio de
aplicativos. Ou seja, ele tem diversas informações em tempo real em
mãos. “Essa é, sem dúvida, uma revolução determinante para o futuro da suinocultura”, segundo Gustavo. O robô alimentador de suínos
vai ser apresentado de 7 a 11 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste do
Paraná, durante a 34ª edição do
Show Rural Coopavel.

MAIS DE 800 MÁQUINAS
NO BRASIL
A tecnologia do robô alimentador
de suínos surgiu há oito anos e já são
800 máquinas espalhadas pelo Brasil, principalmente em cooperativas,
agroindústrias e produtores rurais
independentes. Atualmente, a região
Sul responde por mais de 66% da suinocultura no País. O Brasil é o quarto
maior produtor e exportador de carne
suína do mundo.

A quantidade certa de ração é entregue aos
animais nos horários indicados
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O RETORNO DO SER
HUMANO AO CENTRO
Uma nova onda começa a reconfigurar e a colocar as coisas em seu
devido lugar no mundo. Com o 4.0
aconteceu o auge do uso da tecnologia e das inovações em todos os processos possíveis, mas percebeu-se
que algo não estava certo. Ficou evidente que ainda não é o momento de
a inteligência artificial substituir
funções que são caras às pessoas.
O que começa a ganhar força é
o 5.0, alicerçado no retorno do ser

humano, com suas virtudes, habilidades e também fraquezas, ao centro do palco dos grandes debates e
realizações da humanidade. É um
pouco disso que o doutor em Administração, Zaki Akel Sobrinho, fala
em entrevista exclusiva à Revista
Coopavel. Ele também comenta sobre novas mídias e suas possibilidades, choque de gerações, lições deixadas pela pandemia e resiliência.
Acompanhe:

DIANTE DE UM MUNDO EM FORTE TRANSFORMAÇÃO, QUAIS SÃO, PROFESSOR, AS
HABILIDADES QUE AS EMPRESAS BUSCAM ATUALMENTE EM SEUS COLABORADORES? E QUAIS SÃO AQUELAS QUE, DEVIDO À SUA IMPORTÂNCIA, NÃO DEIXAM
DE SER VALORIZADAS?

movimento de inovação, a criatividade é
uma virtude desejada. E também flexibilidade, porque diante de um ambiente tão competitivo e em transformação
constante precisamos de profissionais
que tenham essa adaptabilidade. As habilidades que sempre serão valorizadas
são: caráter, empatia, senso de coletividade, solidariedade e tudo o que se refere
a aspectos que fazem com que a pessoa
se perceba com traços mais humanos.

Hoje as empresas estão querendo
pessoas empreendedoras, com iniciativa. Pessoas criativas. Como vivemos esse
16
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Zaki foi durante oito
anos reitor da UFPR

PROFESSOR, COMO COMPOR, DE MANEIRA EFICIENTE, A UTILIZAÇÃO
DO TALENTO DAS PESSOAS COM
A PRATICIDADE E A RAPIDEZ DAS
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS?
Um dos grandes desafios é criar um
ambiente de trabalho que seja amigável
ao uso de tecnologias, porque a empresa
recebe jovens da geração chamada “nativos digitais”. Para esses jovens, usar
redes sociais, plataformas e bancos de
dados é algo muito natural. Temos que
aproveitar essas características e não lutar com isso. O ambiente amigável traz a
aplicação das tecnologias de informação,
de gestão e de produção para o ambiente
de trabalho. Outra ideia é criar grupos de
trabalho com pessoas de idades diferentes. É como se fosse uma alquimia para
compor elementos para maior sinergia e

para mais resultados na empresa. Temos
que aprender a extrair o melhor das habilidades de gerações diferentes.
AS TECNOLOGIAS SEMPRE ESTIVERAM
PRESENTES, DE UMA FORMA OU OUTRA,
NA TRAJETÓRIA DA CIVILIZAÇÃO. MAS
OS AVANÇOS DOS ÚLTIMOS 30 ANOS,
PRINCIPALMENTE, SÃO IMPRESSIONANTES. NA SUA OPINIÃO, QUAL A MELHOR
FORMA DE SE INTEGRAR A ESSAS NOVIDADES SEM DEIXAR QUE A TECNOLOGIA
CONTROLE AS NOSSAS VIDAS?
É deixar o ser humano como ponto
focal do desenvolvimento e da aplicação
dessas tecnologias. Elas estão aí para
nos servir, tanto como consumidores
quanto como trabalhadores e como colaboradores do ambiente de trabalho.
A pessoa tem que estar no centro, tanto
na aplicação da tecnologia como no de17
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senvolvimento dessas inovações. É um
desafio se integrar, estar conectado nesse novo mundo e, ao mesmo tempo, perceber-se como alguém que cultiva suas
qualidade e habilidades humanísticas.
É importante respeitar alguns momentos, sem o celular em mãos, por exemplo.
Esse excesso de contato com o digital é
prejudicial para as relações humanas.
AS MÍDIAS SOCIAIS SÃO, AO LADO DE
INVENÇÕES COMO O JORNAL E A PRENSA, FERRAMENTAS REVOLUCIONÁRIAS.
COMO EMPRESAS E CORPORAÇÕES PODEM, DE FORMA INTELIGENTE E CRIATIVA, UTILIZAR-SE DESSE NOVO JEITO DE
INFORMAR, COMUNICAR E VENDER?
Como profissional da área de marketing enxergo grande poder nas mídias
sociais, tanto para mapear o comportamento dos consumidores, seus valores,
hábitos, preferencias, como para desenvolver produtos e serviços muito desejados. Todo desenvolvimento de produto
vem dessa análise de mercado que é tão
facilitada por essas novas ferramentas.
Também são importantes para comunicação e vendas e há o fenômeno dos
influenciadores, que aumentam a visibilidade de produtos e a sua adoção
pelo consumidor. Esses novos meios
democratizaram o acesso à informação,
criaram novos nichos de mercado, novas
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práticas de marketing e novas possibilidades de negócios.
RECENTEMENTE, A COOPAVEL CRIOU UM
DEPARTAMENTO ESPECÍFICO PARA PENSAR INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA. COMENTE.
Isso mostra que a Coopavel, que
sempre teve a inovação em seu DNA,
continua sintonizada e aberta a novos
desafios e muitos novos projetos estão
em desenvolvimento e serão implementados no curto e médio prazos. Criamos
o Movimento Impulso, e pretendemos
difundir inovação em todas as áreas da
atuação da cooperativa. A meta é fazer
com que todos os colaboradores e gestores pensem inovações em seus setores,
inclusive para novos produtos e unidades de negócios.
O SENHOR É DOUTOR EM ADMINISTRAÇÃO E LEITOR DE PETER DRUCKER, UM
DOS GÊNIOS DESSA CORRENTE ACADÊMICA. O QUE ELE DIRIA, CASO ESTIVESSE
VIVO, E PUDESSE TESTEMUNHAR MOVIMENTOS TÃO INTENSOS NA FORMA DE
GESTÃO DE EMPRESAS E CORPORAÇÕES
QUE OCORREM NESTE MOMENTO?
O Peter Drucker enxergava o futuro muito antes que todos. Tinha visão
estratégica privilegiada e via os gran-

des movimentos, como o surgimento
do marketing com foco no cliente. Ele
sempre foi visionário e hoje estaria vendo a próxima onda que está se cristalizando no horizonte. Essa volta do ser
humano ao centro dos processos certamente seria uma das diretrizes que ele
iria propor.
AOS POUCOS, O MUNDO E O BRASIL
DEIXAM O PIOR MOMENTO DA PANDEMIA
PARA TRÁS. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
LIÇÕES QUE O CORONAVÍRUS DEIXA
PARA AS PESSOAS E PARA
AS EMPRESAS?
A maior lição é que tudo é muito fugaz. A pandemia nos trouxe um choque
de realidade que temos que usar muito bem o tempo com as coisas que são
preciosas para você. Isso vale para as
empresas também, ou seja: colocar em
prática seus projetos com velocidade.
Outra lição: a solidariedade, as pessoas, mesmo em dificuldade, estenderam
a mão. Empresas fizeram campanhas,
fizeram parcerias, deram suporte. Isso
trouxe políticas de valorização de recursos humanos mais ricas e efetivas.
E, ao mesmo tempo, o otimismo de saber que somos capazes de superar até
mesmo as maiores dificuldades. Somos
otimistas e resilientes.

QUEM É ZAKI AKEL
SOBRINHO
Tem 64 anos, é casado, pai
de duas filhas e avô de um
neto. Ele é administrador, professor titular aposentado da
UFPR, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná e CEO da
Academic Ventures.
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DICAS SIMPLES E PRÁTICAS
TORNAM MAIS EFICIENTE A
LIMPEZA DE PULVERIZADORES

Nei Backes tem sistema que
preserva meio ambiente

O agrônomo Saulo Rocha fala dos
passos para limpeza eficiente

A produção de alimentos de
forma sustentável e com respeito ao meio ambiente e à legislação
é um dos compromissos da Coopavel. Atenta a isso, a cooperativa promove cursos, dá orientações
e recentemente produziu um vídeo técnico compartilhando dicas
simples e práticas para tornar a
limpeza do pulverizador mais eficiente. O agrônomo Saulo Rocha
é quem orienta sobre os cuidados
que devem ser observados para que
os resultados pretendidos sejam
alcançados na operação.
Para facilitar a compreensão
das explicações, um autopropelido
de 2,3 mil litros foi empregado na
produção. Saulo destacou que sem
o zelo necessário, há riscos e potenciais prejuízos. Ele falou do tank cleanner, desenvolvido pela Nutriagro
(indústria de fertilizantes foliares
da Coopavel), produto indicado para
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limpezas profundas e para retirar
substâncias e sujeira acumulada em
frestas e em outros pontos de difícil
acesso no interior do pulverizador.
“Esse é um item importante para expulsar resíduos dos mais diferentes
materiais”, conforme ele.
As
impurezas
são
expelidas pelas barras em uma canaleta feita com manilhas de cochos.
O sistema já é empregado na propriedade de Nei Antonio Backes, cooperado da Coopavel que
mora no município de Corbélia.
“Esse mecanismo é necessário,
porque além de ajudar em uma
tarefa fundamental no cotidiano dos agricultores garante que
as substâncias extraídas não contaminem solo, nascentes e rios.
“Todo material é então depositado
em tanques e recebem destinação
correta, protegendo o meio ambiente”, conforme Nei.

PASSOS
A primeira medida no processo
de limpeza é encher o tanque do pulverizador que acabou de ser utilizado na lavoura com água limpa até
80% da capacidade. Então há a adição do tank cleanner no incorporador de defensivos e faz-se a batelada. Essa operação deve ser contínua
por período entre 15 e 30 minutos.
Na sequência, o material deve ser
escorrido pelas barras, já livres dos
bicos. “Recomendamos que se faça
uma inspeção em todo o sistema
para ver se está tudo certo para assegurar o bom funcionamento dos
equipamentos”, observa Saulo.
É comum encontrar sujeira nos
filtros, que precisam ser limpados
separadamente. Outro produto da
Nutriagro, o Nobilis Spray, é recomendado para a fase seguinte, que
é retirar principalmente restos de
fungicidas à base de cobre do sistema. Escorre-se o caldo novamente pelas canaletas e então o tanque
deve ser enchido mais uma vez, agora em toda a sua capacidade. Com o
uso de uma mangueira de pressão,
paredes e parte superior precisam
de uma atenção especial. Com esse
procedimento final, o que sai dos bicos é uma substância transparente e
muito mais limpa.
O vídeo que passa essas orientações aos produtores rurais integra
a parte digital do Show Rural Coopavel e está disponível nos canais
do Show Rural no Youtube (youtube.com/showruralagro) e no portal
www.showrural.com.br .

Cocho de animais recebe
materiais extraídos na operação

Produtos especiais ajudam no
processo de limpeza

Material retirado na limpeza
segue para tanques
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Das 38 cultivares apresentadas na
edição de inverno, 20 foram de trigo

TESTAGEM NO SHOW
RURAL COOPAVEL
REVELA POTENCIAL DE
CULTIVARES DE TRIGO
A segunda edição do Show Rural
Coopavel de Inverno, realizada de
1º a 3 de setembro, em Cascavel, no
Oeste do Paraná, realizou testagem
de cultivares de trigo de empresas
que participaram do evento. E o potencial das 22 variedades que integraram o experimento surpreende.
Quatro delas alcançaram produtividade superior a cinco mil quilos
por hectare, quase o dobro da média
brasileira – 3 mil quilos/hectare. E
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bem superior à média da Argentina, referência no cultivo desse grão
no mundo, que é de 3,4 mil quilos
por hectare.
As quatro cultivares que obtiveram desempenho acima de cinco
mil quilos por hectare são a Ponteiro, a Capricho e a Toruk, as três da
Biotrigo, e a Bio 161165, da FPS. Dezessete das 22 variedades alcançaram produtividade superior a 4 mil
quilos por hectare. “Esses números

são mais uma importante demonstração de como a tecnologia age em
favor da agropecuária. Com pesquisa e investimentos em inovação, as
produtividades crescem sem que
exista necessidade de aumento de
área”, destaca o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.
O coordenador-geral do Show
Rural Coopavel, o agrônomo Rogério Rizzardi, também se diz animado com os resultados demonstrados na testagem. “Com os cuidados
certos em todas as etapas e com a
escolha cuidadosa da variedade, os
triticultores terão ótimos resultados. Isso comprova que a triticultura vai avançar muito nos próximos
anos no Brasil”. O País produz sete
milhões de toneladas do grão e importa seis milhões. Um em cada dois
pães produzidos aqui é de trigo importado, ou seja: temos um campo
enorme para avançar, complementa
Dilvo Grolli.

O agrônomo Rogério Rizzardi é o
coordenador geral do Show Rural Coopavel

CONDIÇÕES IGUAIS
A semeadura das 22 variedades
inscritas na avaliação de produtividade do trigo foi feita no dia 10 de
maio último. A adubação foi à base
de nitrogênio, fósforo e potássio –
400 quilos foram utilizados por hectare. Durante o período de desenvolvimento da cultura, até a colheita,
foram realizadas duas aplicações
de fungicida e três de inseticida. A
exemplo do que tradicionalmente
ocorre nas testagens de milho e soja
no Show Rural, com o trigo os preparos foram exatamente iguais, reforça o agrônomo Rogério Rizzardi.

23

PRODUTIVIDADE

PRODUTIVIDADE ALCANÇADA
1. Ponteiro - Biotrigo

10. Absoluto – OR Sementes

5.635,2 quilos por hectare – 93,92 sc/ha
13.636,8 quilos por alqueire – 227,28 sc/ha

4.612,8 quilos por hectare – 76,88 sc/ha
11.162,4 quilos por alqueire – 186,04 sc/ha

2. Capricho - Biotrigo
5.088,6 quilos por hectare – 84,81 sc/ha
12.314,4 quilos por alqueire – 205,24 sc/ha

3. Toruk – Biotrigo
5.075,4 quilos por hectare – 84,59 sc/ha
12.282 quilos por alqueire – 204,7 sc/ha

4. Bio 161165 – FPS
5.058 quilos por hectare – 83,4 sc/ha
12.109,2 quilos por alqueire – 201,82 sc/ha

5. Potyporã – IPR
4.955,4 quilos por hectare – 82,59 sc/ha
11.991,6 quilos por alqueire – 199,86 sc/ha

6. Rodez – Ragt
4.888 quilos por hectare – 81,48 sc/ha
11.830,8 quilos por alqueire – 197,18/ha
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4.590,6 quilos por hectare – 76,51 sc/ha
11.109 quilos por alqueire – 185,15 sc/ha

12. Ello – Biotrigo
4.537,8 quilos por hectare – 75,63 sc/ha
10.981,2 quilos por alqueire – 183,02 sc/ha

4.222,2 quilos por hectare – 70,37 sc/ha
10.217,4 quilos por alqueire – 170,29 sc/ha

20. Duque –Biotrigo
4.164 quilos por hectare – 69,4 sc/ha
10.076,4 quilos por alqueire – 167,94 sc/ha

21. Renascença –Ragt
4.115,4 quilos por hectare – 68,59 sc/ha
9.958,8 quilos por alqueire – 165,98 sc/ha

13. Trunfo – Biotrigo

22. Senna – OR Sementes

4.497,6 quilos por hectare – 74,96 sc/ha
10.862,4 quilos por alqueire – 181,4 sc/ha

2.880 quilos por hectare – 48 sc/ha
6.996 quilos por alqueire – 116,16 sc/ha

14. Sanhaço – BRS
4.444,2 quilos por hectare – 74,07 sc/ha
10.750,2 quilos por alqueire – 179,17 sc/ha

15. Calibre – OR Sementes
4.395,6 quilos por hectare – 73,26 sc/ha
10.636,8 quilos por alqueire – 177,28 sc/ha

7. Audaz – Biotrigo

16. Astro – Biotrigo

4.839,6 quilos por hectare – 80,66 sc/ha
11.711,4 quilos por alqueire – 195,19 sc/ha

4.377,6 quilos por hectare – 72,96 sc/ha
10.593,6 quilos por alqueire – 176,56 sc/ha

8. Jacana – BRS

17. Guardião – OR Sementes

4.746,6 quilos por hectare – 79,11 sc/ha
11.486,4 quilos por alqueire – 191,44 sc/ha

4.372,8 quilos por hectare – 72,88 sc/ha
10.581,6 quilos por alqueire – 176,36 sc/ha

9. Mix – Biotrigo

18. Feroz – OR Sementes

4.684,2 quilos por hectare – 78,07 sc/ha
11.335,2 quilos por alqueire – 188,92 sc/ha
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11. Regente - FPS

19. Atobá – BRS

4.302 quilos por hectare – 71,7 sc/ha
10.410,6 quilos por alqueire – 173,51 sc/ha

*Observação: O Senna é um cultivar
superprecoce que sofreu bastante
com as geadas que atingiram a região, levando à quebra de seu
potencial produtivo.

Trigo Safra 2021/2021
Semeadura em 10 de maio

Adubação de base: 08-20-20
Quantidade: 400 quilos/hectare
Aplicação de defensivos: duas aplicações
de fungicida e três de inseticida.

a semeadura ocorreu em maio e
colheita há poucas semanas
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CULTIVARES DE ALTA PRODUTIVIDADE
SÃO A SENSAÇÃO DE DIAS DE CAMPO
NO OESTE E SUDOESTE DO PARANÁ

O dia de campo em Pato Branco, a exemplo de outros que
ocorreram na área de abrangência da Coopavel, foi sucesso

A qualidade e a versatilidade das
cultivares apresentadas chamaram a
atenção dos visitantes que acompanharam, na segunda quinzena de outubro,
a segunda edição do Dia de Campo de
Trigo da Coopavel no Sudoeste. Produtores rurais e técnicos de municípios
da região Sudoeste participaram e tiveram contato com o melhor da pesquisa para o desenvolvimento de soluções
que tornem a triticultura ainda mais
rentável e interessante.
“Os resultados do evento são muito
bons. Estamos felizes com o interesse
dos participantes em conhecer mais sobre as possibilidades que o trigo oferece”, diz o agrônomo Rodrigo Junior Sch26
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neider, um dos integrantes da comissão
organizadora do Dia de Campo. As áreas
de visitação foram preparadas na região
da Reta Grande, em Pato Branco. Os visitantes tiveram acesso a informações
sobre 18 cultivares, algumas novidades
de alto potencial produtivo.
O evento contou com a participação,
além de empresas de sementes, de insumos e defensivos. Um esquema especial
de visitação foi criado para garantir o
máximo de segurança aos presentes.
“Eles foram divididos em pequenos grupos para evitar aglomerações. E então
avançaram, segundo um cronograma específico, ao longo das estações distribuídas na área”, conforme Rodrigo.

As empresas parceiras no dia de
campo foram: Basf, OR Sementes,
Embrapa, Seedcare, Biotrigo, Syngenta, FMC, UPL, Ihara, Corteva e
Iapar. A cooperativa organizadora
do Dia de Campo participou com a
Nutriagro, indústria de fertilizantes
foliares, com a Fertilizantes Coopavel e com a Sementes Coopavel.

CONDIÇÕES IGUAIS
No início de setembro, a cooperativa realizou o 2º Show Rural Coopavel de Inverno que contou com a
apresentação de 38 cultivares indi-

cadas para os meses frios do ano.
Vinte delas foram de trigo, algumas
com potencial de produtividade de
até seis mil quilos por hectare, quase o dobro que a média de 3,4 mil
da Argentina, uma das referências
mundiais em triticultura.
A confiança da Coopavel no sucesso da cultura é tão grande
que, durante o evento em Cascavel, lançou um programa especial de incentivo ao plantio do trigo em sua área de abrangência.
O Coopavel Mais Trigo pretende, em
seis anos, dobrar a recepção do grão
em suas unidades, passando das

27

TRIGO

atuais 3,5 milhões de sacas para sete milhões em 2026. Nos 23 municípios do Oeste e Sudoeste nos quais a cooperativa atua,
são destinados 130 mil hectares à atividade. A meta é aumentar para 250 mil. A área
de pousio no Paraná, no inverno, é de 2,7
milhões de hectares, dado que demonstra
o quanto a triticultura pode crescer.
São três os pilares centrais do Coopavel
Mais Trigo: financiamento de insumos
com taxa zero, seguro da safra e garantia
de preço mínimo de R$ 100 à saca no ano
de 2022. A margem de lucro do triticultor
será de 60%. O presidente Dilvo Grolli informa que não existe nada parecido com
isso no Brasil. “As ações que dão sustentação a esse programa comprovam a confiança que a Coopavel, que trabalha focada na produção de alimentos de qualidade
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e com sustentabilidade, deposita nessa
cultura, que tem tudo para, em oito a dez
anos, fazer com que o Brasil seja novamente autossuficiente na produção desse
grão”, conforme Dilvo.

DEMANDA EM ALTA
Com produção próxima de quatro milhões
de toneladas na safra atual, o Paraná, com
52% do total, é o maior produtor de trigo
do País. No Brasil, a produção é de sete milhões, mas ainda é preciso importar seis
milhões de toneladas para fazer frente à
demanda. “Um em cada dois pãezinhos
são produzidos com farinha importada,
mais uma comprovação do quanto o futuro para o trigo é promissor no nosso País”,
ressalta Dilvo Grolli.
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HORA DE FOCAR
NA SAÚDE E NÃO
NA DOENÇA
É o que afirma a psicóloga
Néri Mariussi, que fez palestra
na Coopavel que integrou ações
de campanha de prevenção ao
câncer de mama:
“As pessoas precisam refletir
e fazer uma mudança. Estamos
muito focados no problema e
na doença, mas para que tenhamos mais alegrias e qualidade
de vida é fundamental focar na
saúde”. Essa foi uma das mensagens da psicóloga Néri Mariussi durante a palestra “Quem se
ama, se cuida”, uma das atividades organizadas pelo setor de
Saúde do Trabalho da Coopavel
dentro da programação oficial
do Outubro Rosa.
A palestra realizada nesta
semana contou com a participação de funcionárias da cooperativa que atuam nos frigoríficos
de aves e suínos, nas indústrias
de rações e de óleos, no moinho de trigo e também nas áreas de serviços e administração.
“Ao motivar as mulheres para
a vida, estamos fortalecendo
a autoestima e o autocuidado,
atitude indispensável para a detecção precoce de casos de câncer”, segundo Néri.
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A psicóloga afirmou que
quando a mulher está bem consigo mesma e com sua autoestima elevada ela se cuida e
reduz riscos de incidências de
doenças e de outros problemas.
“Mas, caso surja qualquer situação diferente, então ela terá
grandes chances de tratamento com cura, porque a detecção
ocorrerá rapidamente”.
Néri Mariussi parabenizou a Coopavel pela iniciativa:
“Atitudes como essa são importantes porque valorizam
os colaboradores e fazem com
que eles, ao se cuidar, tenham
mais qualidade de vida e consequentemente melhorem a
sua produtividade e resultados.
Todos ganham com parcerias tão saudáveis”, de acordo
com a psicóloga, que disse se
sentir honrada com o convite de pela primeira vez atuar com o setor de Medicina do
Trabalho da cooperativa.

PREVENÇÃO
As ações do Outubro Rosa
são tradicionais na história da
Coopavel. “As orientações ocor-

Uma das atividades alusivas ao
Outubro Rosa, na Coopavel

rem o ano todo, mas em outubro
são intensificadas e os resultados têm sido muito bons”, observa a enfermeira do Trabalho
Giane Quinhones Dalla Costa. A
prevenção ao câncer se mostra
ainda mais urgente e determinante diante dos números mundiais da doença, conforme ela.
Apenas em 2020 e 2021, 2,3
milhões de mulheres descobriram que estavam com câncer de
mama no mundo. Somente em
2019, 110.344 mulheres morreram vítimas da doença no País.
As principais causas foram o de
mama (16,4% do total de óbitos),
traqueia, brônquios e pulmões
(11,4%), cólon e reto (9,4%), colo
do útero (6%), pâncreas (5,3%) e
estômago (5%), segundo o Inca
(Instituto Nacional do Câncer).
Grande parte dos casos de
câncer tem ligação com fatores
comportamentais, como excesso de peso, consumo de bebidas
alcoólicas e inatividade física,
conforme Giane. Atualmente,
7,6 milhões de pessoas morrem
em decorrência de algum tipo
de câncer a cada ano no planeta. Dessas, 4 milhões têm entre
30 e 69 anos, informa o Inca.
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DICAS E CUIDADOS PARA PREVENIR
O CÂNCER DE PRÓSTATA
Os meses de outubro e novembro
contam com campanhas específicas
voltadas à prevenção da saúde da
mulher e do homem. São momentos de intensificação dos cuidados.
A Coopavel envolve colaboradores
nas mais diferentes ações para alertar sobre a importância da adoção
de hábitos saudáveis e de atitudes
com foco na prevenção. Nesta edição, as atenções especiais vão para
o Novembro Azul.

so aos serviços de diagnóstico e de
tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

MAS, AFINAL, O QUE É O CÂNCER DE
PRÓSTATA?
A próstata é uma glândula do
sistema reprodutor masculino que
contribui para a produção e armazenamento do sêmen. Veja a seguir
a localização da próstata:

VOCÊ SABE QUANDO ESSA
DATA FOI CRIADA?
A Campanha #NovembroAzul,
responsável
pela
conscientização do câncer de próstata, doença acometida aos homens, surgiu
no ano de 1999, na Austrália, com
um grupo de amigos que decidiram deixar o bigode crescer a fim
de chamar atenção para a saúde
masculina. O grupo realizava ações
e o que arrecadava era doado às
instituições de caridade.

QUAL O OBJETIVO
DESTA CAMPANHA?
Compartilhar informações e
promover a conscientização sobre
a doença; proporcionar maior aces32
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BEXIGA

PÊNIS

PRÓSTATA
TESTÍCULOS

De acordo com o Instituto
Nacional de Câncer (INCA), no
Brasil, o câncer de próstata é o
segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de
pele não-melanoma).
O câncer na próstata é o tipo de
tumor mais comum em homens com
mais de 50 anos. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos em desenvolvimento. A doença é o resultado
de uma multiplicação desordenada
das células da próstata.
Quando há presença de câncer, a
glândula endurece. Na fase inicial,
o câncer de próstata não tem sintomas. Em 95% dos casos eles aparecem em estágio avançado.
Portanto, exames preventivos
frequentes são fundamentais para
que a doença não seja descoberta
em estado avançado. Homens a partir dos 50 anos de idade (ou 45, se
houver casos de câncer de próstata
na família ou por indicação médica)
devem adotar cuidados preventivos
e fazer exames regularmente. Pessoas negras também têm maior predisposição para desenvolver esse
tipo de câncer devido ao fator genético. É importante destacar que to-

DOZE DICAS PARA
PREVENIR O CÂNCER
• Não fumar
• Alimentação

saudável pro-

tege contra o câncer

• Manter

o

peso

corporal

adequado

• Praticar atividades físicas
• Realizar anualmente avaliação médica

• Vacinar

contra o HPV as

meninas de 9 a 14 anos e os
meninos de 11 a 14 anos

• Vacinar contra a hepatite B
• Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas

• Evitar

excesso de produtos

processados

• Evitar

a exposição ao sol

entre 10h e 16h, e usar sempre proteção adequada, como
chapéu, barraca e protetor
solar, inclusive nos lábios

• Evitar

exposição a agentes

cancerígenos.

33

NOVEMBRO AZUL

dos homens dentro dessas condições devem realizar exames
preventivos anualmente.
Estima-se que anualmente
no Brasil mais de 65 mil homens
tenham incidência de câncer de
próstata. Mas se constatado no
início, as chances de cura são elevadas. Por isso, a prevenção é o
melhor caminho.

E A COOPAVEL?
A cooperativa estimula a
prevenção do câncer de próstata. Internamente também
praticamos a adesão ao caminhão do Sesi que, por meio do
programa Cuide-se Mais, disponibiliza aos colaboradores exames gratuitamente. Segundo a
enfermeira do Trabalho Giane
Quinhones Dalla Costa, a adesão dos colaboradores para a
realização dos exames de mamografia, preventivo Papanicolau, PSA e exame de pele é expressiva, representando ações
efetivas de prevenção para o
maior número possível de colaboradores, com a facilidade de
ser no horário de trabalho. Neste ano, a campanha acontece
agora em novembro.

esse tema tão relevante que é o
Novembro Azul.
“Chegando mais um Novembro Azul venho pelo meu depoimento aconselhar que façam
consulta preventiva do câncer
da próstata. Particularmente,
sempre fiz as consultas recomendadas nos tempos específicos, inclusive aqui na Coopavel,
e entregava ao urologista.
O resultado era sempre dentro
dos parâmetros aceitáveis, mas
comecei a perceber que durante a noite/madrugada tinha necessidade de ir muitas vezes ao
banheiro para urinar.
Num determinado dia, o médico começou um tratamento
com acompanhamento de exame de sangue e, por fim, pediu
internação para coletar fragmentos para biopsia, ficando
comprovado o câncer maligno
de certo grau que demandou
procedimento cirúrgico.
Agora, terei que seguir com

um acompanhamento de saúde ainda mais rígido por um
período de cinco anos com
exames do PSA, inicialmente
trimestral, depois semestral
e, por fim, anual.
Reforço para todos os homens fazerem as consultas médicas, pois recentemente tive
informações sobre um parente
que passou pela doença e voltou no mesmo local. Agora ele
precisa decidir em fazer nova
cirurgia ou radioterapia.
Outro fator que destaco é
observar o histórico familiar,
além do caso anterior, meu irmão, com apenas 51 anos, fez
cirurgia também e perdi um tio
pelo mesmo motivo.
O exame de toque é constrangedor, mas necessário em
alguns momentos. O médico
me falou que o exame de toque era algo de Deus para quebrar um pouco o orgulho do
bicho homem.

(Fonte de pesquisa: INCA – Instituto Nacional de
Câncer)

UMA MENSAGEM DE
ESPERANÇA
O depoimento a seguir é do
colaborador Adelar, que se dispôs a compartilhar um pouco
da sua história relacionada a
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DESENHANDO O
FUTURO COOPERATIVO

Concurso envolveu crianças e adolescentes em uma
atividade que tem tudo para virar tradição na Coopavel

O setor de Gente e Gestão da Coopavel encontrou uma forma criativa
de envolver filhos de funcionários
da cooperativa em uma atividade
inédita alusiva ao Dia das Crianças,
oficialmente comemorado em 12 de
outubro. Eles participaram de um
concurso de desenhos com o tema
Desenhando o futuro cooperativo.
Sessenta desenhos foram inscritos em três categorias: para crianças com idades de 3 a 5 anos, de 6 a 9
e de 10 a 12. Uma comissão especialmente formada teve por responsabilidade escolher os melhores. Os vencedores receberam como prêmio um
patinete e uma cesta de produtos.
“O cooperativismo é uma força dinâmica na sociedade e envolver famílias e crianças em seus princípios
é determinante para o futuro desse
grande projeto”, ressalta o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.
“Estamos muito felizes com o resultado desse evento inédito. Quero
parabenizar a todos que participa-
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ram e dizer que essa integração é
importante para o presente e para
o futuro da Coopavel”, diz o gerente de Recursos Humanos, Aguinel
Waclawovsky. “A participação das
crianças e das famílias é uma demonstração de que essa iniciativa
alcançou o sucesso esperado. Obrigado a todos. Esse será o primeiro
de muitos concursos”, complementa
a coordenadora de Gente e Gestão,
Claudia Luciana da Rocha.
O concurso foi aberto a filhos de
funcionários das quatro indústrias
da cooperativa integradas ao Programa de Engajamento de Pessoas –
frigoríficos de aves, suínos, moinho
de trigo e matrizeiros/incubatórios.
“O concurso envolve as crianças de
hoje, mas que em 15, 20 anos serão
adultos e estarão ocupando postos
de trabalho importantes na empresa. Elas são o futuro do cooperativismo e do Brasil”, destacou o gerente de Fomento de Suínos Genézio
Ricardo Garbin.

Os quatro vencedores, que representam
o futuro da Coopavel

A cerimônia foi realizada na
área industrial
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O concurso envolve as crianças de
hoje, mas que em 15, 20 anos serão adultos e estarão ocupando postos de trabalho importantes na empresa

Genézio Ricardo Garbin
Gerente de Fomento
de Suínos

Desenho de Mathias Jimenez,
categoria 3 a 5 anos

Genézio entrega premiação
para Mathias Gimezes

VENCEDORES
“Gostei muito de participar. Fiz o desenho de uma fazenda com animais, porque gosto especialmente de cavalos”, comenta Tayssa de Lima,
que venceu na categoria de 6 a 9 anos. Os outros vencedores foram Mathias
Gimezes, na categoria de 3 a 5 anos, e Kawan de Oliveira e Yago Garcia Ribeiro, que empataram e conquistaram o título na categoria para crianças
com idades de 10 a 12 anos. A cerimônia de anúncio dos vencedores e de
entrega da premiação contou com a participação de pais dos ganhadores
e de convidados.
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Criação de Tayssa de Lima,
categoria de 6 a 9 anos
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morgansementes.com.br

GENÉTICA DE
RESULTADOS,
HÍBRIDOS
CAMPEÕES.

Desenho de Kauan de Oliveira,
categoria de 10 a 12 anos

MG408
MG593
MG607

Yago Garcia, que dividiu prêmio
na categoria 10 a 12 anos
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Equipe que defendeu as cores do FC Cascavel
na temporada de 2021

UM ANO HISTÓRICO E
COM SABOR DE TÍTULO
Com a melhor campanha em seus 13 anos, equipe aurinegra
fez história e conquistou uma legião de novos torcedores

A temporada de 2021 chegou
ao fim e neste ano o Futebol Clube
Cascavel fez a sua melhor campanha em 13 anos de fundação. Mesmo com um 2020 também histórico
para a Serpente Aurinegra, durante
a pré-temporada que teve início no
dia 13 de janeiro o torcedor não poderia imaginar que este ano seria
ainda melhor.
Com uma invencibilidade de 22
jogos e com o vice-campeonato paranaense também de forma invicta,
os bons resultados e números não
42
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negam que a forma de administração da atual diretoria, pautada no
planejamento e na organização dentro e fora do campo, podem alavancar o crescimento do clube.
Neste ano, o time da Serpente
Aurinegra entrou em campo 35 vezes, somando as competições da
Copa do Brasil, Campeonato Paranaense e Brasileiro da Série D. Dos
jogos disputados, o time cascavelense obteve 16 vitórias, 16 empates e apenas 3 derrotas, o que corresponde a 60% de aproveitamento,

com 53 gols marcados e 38 sofridos.
Outro fator que chama atenção é
a força da Serpente quando atua no
Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto. Em 2021 foram 18 jogos
em casa com 11 vitórias, 6 empates
e 1 derrota. Os atacantes aurinegros balançaram as redes 28 vezes
quando jogaram em casa, média de
1,5 gol por jogo. Em seus domínios,
o time sofreu 17 gols, média de 1
por partida.
Todos esses números refletem
no aproveitamento de 72% enquanto mandante, estatística muito próxima da equipe do Flamengo, que
possui 73,3% de aproveitamento jogando em casa. O time do Cascavel
atrai olhares de todo o País devido
aos feitos que foi conquistando ao
longo de 2021. O primeiro foi em sua
estreia na Copa do Brasil, quando
eliminou na primeira fase o tradicional time do Figueirense vencendo por 2x1 de virada.
No Campeonato Brasileiro da
Série D, competição que disputou
pelo segundo ano consecutivo, a
equipe da Serpente também teve
grandes resultados. Principalmente na fase de grupos, na qual liderou boa parte e se destacou como
uma das equipes com o melhor
aproveitamento do campeonato.
É importante destacar que neste ano o Futebol Clube Cascavel ficou entre os 80 melhores times do
futebol brasileiro, somados os 20
times da Série A do Brasileirão, 20
equipes da Série B e 20 da disputa
da Série C, mais os 32 classificados para a segunda fase da Série D,
onde na classificação geral a Serpente Aurinegra terminou a sua par-

ticipação na 16ª posição. Ou seja, o
76º lugar no Brasil.
Já no Campeonato Paranaense,
a história foi ainda mais bonita e
construída com 17 jogos de invencibilidade, o que levou a equipe para
a final da competição estadual. Durante todo o campeonato, o time
comandado pelo técnico Tcheco foi
construindo novos capítulos e quebrando marcas. Em 2020, o time
teve a 3ª melhor campanha do estadual, já neste ano foi o 2º melhor
time do Paraná.
Além do vice-campeonato, o Cascavel foi a única que venceu os quatro grandes times do Estado: Athletico Paranaense, Coritiba, Paraná e
Operário. Destaque para a vitória de
virada sobre o Athletico na semifinal da competição, que levou a Serpente Aurinegra para a grande final.

Jogo da decisão do
Paranaense marcou retorno
do público ao estádio
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A grande decisão não tinha um
representante da cidade de Cascavel
desde 1980, ou seja, 41 anos depois
o FC Cascavel mostrou sua força e
de sua torcida e se colocou como um
dos clubes na briga para conquistar
o estadual do ano que vem.
Por falar em torcida, mesmo durante tanto tempo sem a presença
de público nos estádios devido a
pandemia, os 3.681 torcedores aurinegros deram um show nas arquibancadas do Olímpico Regional
Arnaldo Busatto, que promete estar
ainda mais cheio para 2022.
Dentro de campo, a artilharia
da temporada ficou com o meio-campista Robinho que marcou 14
vezes, seguido dos atacantes Léo
Itaperuna com 13, Carlos Henrique com 5 e do zagueiro William
Gomes com 4 gols.

VAGAS
Com todos esses números e uma temporada
histórica, o Futebol Clube
Cascavel garantiu novamente vaga para três competições em 2022: Copa do
Brasil pelo segundo ano
seguido, sua terceira participação no Campeonato
Brasileiro da Série D e Campeonato Paranaense, onde
figura na primeira divisão
desde 2015.

FC Cascavel se destaca também por
atitudes fora de campo
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O presidente do FC Cascavel é
Valdinei Antonio da Silva

160 MIL CAMISAS
Fora de campo, o clube
também deu outro show! Em
três anos já foram vendidas
mais de 160 mil camisas, todas a preços populares e acessíveis, iniciando em R$ 29,90.
Só em 2020 foram mais de 60
mil unidades e nesta temporada a marca já ultrapassa 50
mil comercializadas.
O clube também se preocupou com a população de Cascavel e está à frente de diversos
projetos sociais, entre eles a Fábrica Cascavelense de Cidadãos
que atende mais de mil crianças
e adolescentes de 7 a 15 anos em
seis escolinhas de futebol espalhadas pela cidade. No projeto
são distribuídos aos alunos uniformes e calçados para a prática
esportiva. Além disso, o clube
também oferece aos atletas destaque uma oportunidade de integrar as categorias de base.
O projeto também pretender
expandir suas ações para mais
bairros da cidade e futuramen-

te alcançar cidades do Oeste e
Sudoeste do Paraná. O objetivo
é se envolver mais com as comunidades, promover ações sociais como forma de agradecer
esse apoio recebido pela população, diz o presidente Valdinei
Antonio da Silva.
A Serpente Aurinegra também apoia o FC Cascavel Down,
time de futsal integrado por
atletas com deficiência. A par-

ceria também envolve a Apae
de Cascavel e o Paradesporto
Secesp (Secretaria Municipal de
Cultura e Esportes).
A receita para construir uma
equipe campeã vai além da bola
na rede, das vitórias e do que é
feito nas quatro linhas. Foi com
esse pensamento que o Cascavel
chegou até o time do dia 13 de
outubro de 2021 e se tornou vice-campeão paranaense.

Projetos em bairros e de bases ganham forma
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JOHN DEERE FIDELIDADE

RECEITAS

RECEITAS COM COOPAVEL

VIVA O CAMPO COM
TODAS AS VANTAGENS.
+

O Programa John Deere Fidelidade é um jeito novo e virtual de você se relacionar
com a gente. Suas compras de peças e serviços no concessionário viram pontos
para trocar por benefícios para a sua propriedade e muito mais.

+

Troque suas moedas seedz por:
| Serviços especializados

EMPADÃO DE FRANGO
INGREDIENTES
• 2,5 xícaras de grão de bico
• 4 colheres de azeite de
oliva
• 2 colheres de sal
• 1 quilo de peito de frango
Coopavel desfiado
• 1 xícara ervilha cozida
• 0,5 xícaras tempero verde

LOMBO TRANÇADO
• 4 tomates maduros e
picado
• 2 cebola picada
• 1 dente alho picado
• 1 xícaras molho de
tomate
• Sal, pimenta do reino

MODO DE PREPARO - MASSA
Cozinhe o grão de bico na panela de pressão por cerca de uma hora. Escorra bem e seque com um pano.
Leve ao processador ou mixer e bata junto com o
azeite. Coloque a massa para gelar.
MODO DE PREPARO - RECHEIO
Refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate picado, o molho de tomate o frango desfiado. Deixe cozinhar. Adicione a ervilha e o tempero verde picado.
Espere o molho esfriar antes de usar.
MODO DE PREPARO - MONTAGEM
Separe um pouco de massa para a tampa da torta.
Coloque o restante em uma forma de abrir. Leve ao
forno pré-aquecido por cerca de 15 minutos. Coloque o recheio frio sobre a massa. Tampe com o restante da massa, fechando a torta. Leve ao forno por
cerca de 30 minutos.

INGREDIENTES
• 1 peça de lombo suíno
Coopavel (2 quilos)
• 1 xícara (chá) de suco
de laranja
• Suco de 1 limão
• 4 dentes de alho
amassados
• 4 folhas de louro
• 4 ramos de alecrim

| Itens de pós-vendas
| Treinamentos e Experiências John Deere
• 1 colher (sopa) de sal
• 1 xícara (chá) de
azeitonas verdes em
rodelas
• 1 xícara (chá) de bacon
em cubos
• Abacaxi, cerejas e
alecrim para decorar

| John Deere Collection
| E muito mais

MODO DE PREPARO
Corte o lombo em três tiras, no sentido do comprimento, sem separar as pontas. Tempere com o suco de
laranja, o suco de limão, o alho, o louro e o sal e deixe
descansar por 8 horas na geladeira.
Trance o lombo, coloque nos espaços as azeitonas, o
bacon e prenda as extremidades com palitos grandes.
Transfira para uma fôrma e regue com a marinada.
Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio, preaquecido, por 1 hora.
Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos ou
até dourar. Retire, transfira para uma travessa, regue
com o líquido que se formou na assadeira e sirva decorado com abacaxi, cerejas e alecrim.

Acesse JohnDeere.com.br/Fidelidade
e conecte-se ao programa de vantagens
mais parceiro do agro.
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USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR
ACESSE E SAIBA MAIS SOBRE A PROTEÇÃO
EFICAZ DE SONDA PARA O MILHO.

PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO
ATENÇÃO ESTE
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO;

CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS;
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA;
E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
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