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DEZEMBRO DE 2021

A COOPAVEL
ENTRE AS MAIORES
COOPERATIVAS
AGROINDUSTRIAIS
DO BRASIL
Com os resultados alcançados nos últimos anos,
a Coopavel se consolida como uma das 15 maiores
cooperativas agroindustriais do País. É o que mostram
alguns dos mais importantes estudos e rankings feitos no
Brasil. Nas comemorações dos 51 anos foi confirmada a
meta de dobrar o faturamento até o fim de 2025
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O MENINO DA ROÇA,
FILHO DE COOPERADO,
QUE VIROU TRIATLETA

CREDICOOPAVEL COMEMORA
SEUS 40 ANOS NO MELHOR
MOMENTO DE SUA HISTÓRIA

34º SHOW RURAL,
DE 7 A 11 DE FEVEREIRO
DE 2022, VIRÁ RECHEADO
DE NOVIDADES
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DESTAQUES

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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CREDICOOPAVEL

PÁG. 26

Credicoopavel chega aos
seus 40 anoscom o melhor
resultado de sua história

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.

SUPERAÇÃO
O menino da roça que
virou triatleta

Em 1989, a Coopavel criou o Show Rural
para aproximar os produtores rurais das novas tecnologias. Desde o início, o Show Rural
é uma vitrine da tecnologia mundial que se
coloca à disposição dos produtores rurais.
A Coopavel crescerá 40% em 2021 e para
os próximos quatro anos o avanço será de
100%. O grande sucesso é a experiência de
uma cooperativa sólida e com espírito econômico e social, sempre voltada para as necessidades dos agricultores.
Entre as 1.223 cooperativas brasileiras, a Coopavel está entre as 15 maiores. Mas o grande desafio é continuar
crescendo e gerando oportunidades aos
associados e colaboradores.

Feliz e Santo Natal a todos os associados e que Deus derrame muitas bênçãos a todos no novo ano.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel

f Coopavel

REVISTA COOPAVEL

Fundada em 15 de dezembro de 1970 por
apenas 42 agricultores, hoje a Coopavel está
entre as 15 maiores cooperativas agropecuárias do Brasil. Com 6,5 mil cooperados e 7,5
mil funcionários que atuam em 34 unidades
em 23 municípios, o faturamento previsto
para 2021 será de R$ 4,85 bilhões, 40% a mais
que o do ano passado.
A Coopavel é uma cooperativa 100% paranaense e tem planos audaciosos para o
futuro próximo. O planejamento da cooperativa é dobrar o faturamento nos próximos
anos e conseguir atingir a meta anual de R$
10 bilhões até o fim de 2025.
Hoje, a Coopavel exporta uma grande quantidade de carnes de frango, suínos e adubos fertilizantes, atendendo 40
países em todos os continentes. Japão e
China são os principais clientes, além de
atender os consumidores de mais de 20
estados brasileiros.

PÁG. 34

COLABORAM NESSA EDIÇÃO
Biotrigo/Ricardo Maia
Abraão Barbosa Gonçalves
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COOPAVEL TEM PLANO
OUSADO PARA DOBRAR O
SEU FATURAMENTO
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MENSAGEM DO PAPA

PAPA FRANCISCO

FRANCISCO E O NATAL
“Em Jesus manifestou-se a graça, a misericórdia, a ternura do
Pai: Jesus é o Amor feito carne.
Não se trata apenas de um mestre de sabedoria nem de um ideal para o qual tendemos e do qual
sabemos
estar
inexoravelmente
distantes, mas é o sentido da vida
e da história que pôs a sua tenda no
meio de nós”.
“Sois imenso, e fizestes-vos pequenino; sois rico, e fizestes-vos pobre; sois
onipotente, e fizestes-vos frágil”.
“A primeira coisa que o Natal nos chama a fazer é isto: dar glória a Deus,
porque Ele é bom, é fiel, é misericordioso. Neste dia, desejo a todos que
possam reconhecer o verdadeiro rosto de Deus, o Pai que nos deu Jesus.
Desejo a todos que possam sentir que
Deus está perto, possam estar na sua
presença, amá-lo, adorá-lo”.
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“O dom precioso do Natal é a paz, e
Cristo é a nossa paz verdadeira. Cristo
bate à porta dos nossos corações para
nos conceder a paz, a paz da alma.
Abramos as portas a Cristo”.
“Hoje, o Filho de Deus nasceu: tudo
muda. O Salvador do mundo vem
para se tornar participante da nossa
natureza humana: já não estamos sós
e abandonados”.
“Se tomarmos o Menino nos nossos
braços e nos deixarmos abraçar por
Ele, nos dará a paz do coração que jamais terá fim”.
“Juntamente com os pastores, prostremo-nos diante do Cordeiro, adoremos a Bondade de Deus feita carne
e deixemos que lágrimas de arrependimento inundem os nossos olhos e
lavem o nosso coração. Disso todos
temos necessidade”.
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SAÚDE

NÃO VACINADOS

O NOVEMBRO AZUL E A
IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO

Uma das palestras foi realizada no auditório
da sede administrativa da Coopavel

A prevenção ainda é o método mais eficiente para reduzir riscos de muitas doenças. A Coopavel realiza durante o ano todo inúmeras ações
voltadas a orientações e a informações de como
levar uma vida saudável, mas nos meses de outubro e novembro a cooperativa intensifica campanhas de prevenção aos cânceres de mama e de
próstata.
Em novembro, funcionários da entidade,
dos mais diferentes setores, participaram de
atividades de orientação e os resultados foram muito bons, informa a enfermeira do Trabalho Giane Dalla Costa. “As pessoas estão interessadas em ouvir e receber informações
sobre prevenção e a partir da adoção de medidas simples elas podem detectar problemas
em seu início, elevando assim as chances de
tratamento e cura”.
As principais ações de prevenção ao câncer de
próstata foram palestras realizadas no auditório
da sede da Coopavel, na área industrial e no incubatório. Os médicos convidados foram Fabrisio
Barbosa e Gustavo Marconi.
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QUALIDADE DE VIDA
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, informa que há muito tempo a cooperativa investe em
um intenso programa de prevenção, de segurança no ambiente de trabalho e de repasse de informações para que os colaboradores tenham mais
saúde e qualidade de vida. “Estamos muito felizes e realizados em poder contribuir, porque essa
é uma questão cada vez mais importante e decisiva no cotidiano das mais diferentes empresas”.

Funcionários da área industrial também foram
alcançados pelas informações

COOPAVEL
PARTICIPA
DO COMBOIO
DA SAÚDE

Prefeito Paranhos e Dilvo: parceria
pela saúde e pelo trabalho

Trabalhadores da área industrial da Coopavel, que por
um motivo ou outro ainda não
haviam tomado a primeira dose
contra o coronavírus, tiveram
a chance dias atrás de se imunizar contra a doença. A cooperativa recebeu o Comboio
da Saúde, unidade de atendimento móvel da Prefeitura de
Cascavel. A abertura dos trabalhos foi acompanhada pelo
prefeito Leonaldo Paranhos e
pelo presidente da Coopavel
Cooperativa
Agroindustrial,
Dilvo Grolli.
Paranhos fez menção à disciplina da cooperativa que, de
forma ágil e eficiente, protegeu
seus funcionários e atendeu aos
mais diversos protocolos sanitários para minimizar riscos e
efeitos da pandemia. “E os resultados são excelentes, porque
mesmo com 7,5 mil colaboradores o índice de mortalidade na
Coopavel é próximo de zero”,
afirmou o prefeito. A busca ativa
por não vacinados acontece em
grandes empresas de Cascavel e

dá oportunidade a quem ainda
não recebeu a primeira dose de
iniciar a imunização.
O trabalho de busca ativa é
complementado por orientações e informações que ressaltam a importância da segunda dose e da dose de reforço a
idosos e a vulneráveis. “Cascavel e o Paraná estão muito bem, com recuo no número de casos e flexibilização
dos decretos de restrições.
No entanto, as notícias de aumento de contaminados que
vêm da Europa e da Ásia preocupam. E os acometidos pela
doença por lá são em grande
parte os não imunizados. Por
isso, estamos adotando essa
tática de ir até as pessoas e
oferecer a chance para que
recebam a vacina”, ressalta
Leonaldo Paranhos.

SEM INTERNADOS
O prefeito disse, durante
sua visita ao parque industrial
da Coopavel, que a meta da ad-

Não vacinados tiveram
oportunidade de se proteger
contra o coronavírus

ministração pública de Cascavel é virar o ano com nenhuma
pessoa internada com coronavírus. “Estamos trabalhando
muito para consolidar isso. E
estamos otimistas”, afirmou
Paranhos. Os trabalhadores
que receberam a primeira dose
nas empresas visitadas pela
busca ativa, participarão de
um calendário específico para
receber a segunda, e o reforço caso necessário, conforme
prazos recomendados.
O presidente Dilvo Grolli
parabenizou a atuação de Paranhos e da administração
pública no enfrentamento da
pandemia. “O trabalho tem
sido bastante eficiente e os números registrados no município servem de referência para
o Brasil. A saúde preventiva é
muito importante. E essa busca
ativa aqui, por não vacinados,
repercute em um universo de
60 mil pessoas que, por meio
dos funcionários e dos cooperados, são ligadas à Coopavel”,
afirmou Dilvo.
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A área industrial da Coopavel, às margens
da BR-277, na saída para Curitiba

COOPAVEL SE CONSOLIDA
ENTRE AS 15 MAIORES
COOPERATIVAS DO BRASIL
A Coopavel Cooperativa Agroindustrial chega aos seus 51 anos de
fundação em grande forma. Com os
números que alcança nos últimos
anos ela se consolida como uma das
15 maiores cooperativas agroindustriais do Brasil. “O momento é muito
especial, resultado de trabalho dedicado, união e planejamento. Mas
queremos e podemos muito mais”,
afirma o presidente Dilvo Grolli.
O bom desempenho da Coopavel é confirmado por alguns dos
mais importantes estudos e publicações especializadas em agronegócio e economia do País, como a
Valor Mil, do Jornal Valor Econômico, a Revista Amanhã e o ranking
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do Quem é quem, da Gessuli. “São
apurações feitas com bastante critério e cuidado e que, justamente
por isso, contam com a confiança do
setor produtivo e de seus líderes”,
afirma Dilvo
A edição mais recente do Anuário Valor Mil coloca a Coopavel entre
as 15 maiores cooperativas agroindustriais brasileiras – atualmente,
são 1.223 às cooperativas agropecuárias no País – Anuário OCB. Ela
também figura como a 44ª maior
empresa do Sul do País (considerando os mais diferentes segmentos) e
como a 232ª maior empresa do País.
Nesse último ponto em particular, a
cooperativa com sede em Cascavel,

no Oeste do Paraná, avançou 32 posições considerando o atual com o
levantamento anterior.
No ranking da Revista Amanhã,
uma das principais publicações especializadas em agronegócio e economia dos estados do Sul, a Coopavel
aparece como a 27ª maior empresa
do Paraná e como a 65ª considerando as ranqueadas do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Na
classificação considerando apenas
cooperativas, o desempenho da Coopavel é ainda melhor: 11º lugar no
Paraná e 13º no Sul.
E no Prêmio Quem é quem, da
Gessulli (uma das principais e mais
antigas revistas nacionais de agropecuária) o destaque foi com a eleição do melhor técnico em assistência técnica na área de suínos do
País, título que ficou com Marcelo
Antonio Felipe. A Coopavel foi finalista em outras cinco categorias do
Quem é quem, de Responsabilidade
ambiental e bem-estar animal, Sustentabilidade, Melhor cooperado/
aves, Varejo e Melhor Cooperada.

municípios do Oeste e Sudoeste do
Paraná e tem 14 indústrias – 80% do
faturamento da cooperativa são de
produtos industrializados.
Com os inúmeros investimentos
em andamento, e com a criação de
novas indústrias e melhorias estruturais e logísticas em suas filiais, a
Coopavel tem como meta dobrar o
seu faturamento até 2026. O faturamento da cooperativa em 2021 deve
se confirmar em R$ 4,85 bilhões
(crescimento de 38% no ano), o melhor da história de 51 anos da empresa. “Nosso compromisso é trabalhar
com dedicação e sempre atentos ao
melhor da inovação e da tecnologia,
levando assim mais resultados aos
nossos cooperados, gerando empregos e colaborando com crescimento
dos municípios das regiões nas quais
atuamos”, pontua Dilvo Grolli.

PODEMOS AINDA MAIS
O presidente Dilvo Grolli destaca que essas e outras classificações
mostram a seriedade, o dinamismo
e a capacidade empreendedora de
todos que fazem a Coopavel acontecer – são 7,5 mil funcionários e 6,5
mil cooperados, perfazendo um universo superior a 60 mil pessoas. “E
podemos e queremos ainda mais”,
afirma o presidente, projetando um
período de intensas conquistas para
a cooperativa nos próximos cinco
anos. Atualmente, ela atua em 23

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli: “Estamos
experimentando um momento histórico”
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51 ANOS

TRAJETÓRIA

A sede administrativa da Coopavel, que desde o
início dos anos de 1970 atende à cooperativa

A COOPAVEL NO MELHOR
DA SUA FORMA
É difícil supor que alguém entre
os 42 fundadores pudesse imaginar
que a Coopavel cresceria tanto e ao
completar 51 anos estaria entre as 15
maiores cooperativas do Brasil – o
País tem mais de 1,2 mil cooperativas
agropecuárias em atividade. Mesmo
que algum deles tivesse vislumbrado um cenário tão espetacular, certamente se surpreenderia com a dimensão estrutural e a importância
econômica e social que ela alcançou.
“O sucesso é o resultado quando
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há paixão pelo que se faz. Quando há
trabalho, dedicação, planejamento,
união e confiança”, ressalta o presidente Dilvo Grolli. O atual momento
da cooperativa é especialmente inspirador, com sucessivos recordes de
crescimento e faturamento. E os próximos cinco anos prometem muito
mais, com meta de crescimento na
casa de 25% a 30% ao ano. E a Coopavel se prepara para esse novo grande
momento, com investimentos nos
mais diferentes setores.

A ata de fundação crava a data de
15 de dezembro de 1970 como o dia que
redefiniria o percurso da agricultura
e pecuária em Cascavel e entorno.
O primeiro presidente foi o comerciante e produtor rural Adolpho Cortese, a quem coube, ao lado de sua
diretoria, determinar as diretrizes
iniciais de atuação da Coopavel. Depois veio Roberto Wypych, que colaborou com outro marco importante
para a região, a Cotriguaçu.
Acumulando experiências e bons
resultados, a Coopavel galgou uma
rota de crescimento empolgante. Ela
tirou a pressão das grandes multinacionais dos ombros dos agricultores,
passou a remunerar melhor e a levar
assistência técnica de qualidade para
o campo. Depois vieram Luís Boschirolli e Salazar Barreiros, a quem coube, ao lado de Ibrahim Faiad e Dilvo
Grolli elaborar um plano de crescimento ainda maior à cooperativa.

NEGÓCIO
O
ex-presidente
Ibrahim
Faiad fala de uma das principais características da Coopavel:
“Ela ajudou a organizar a propriedade rural como um negócio rentável, mostrando aos
agricultores que com planejamento,
trabalho e disciplina seria possível
viver e prosperar no meio rural”.
O triênio de 2019 a 2021 são os
melhores da trajetória de 51 anos
da cooperativa, que atualmente
está em 23 municípios das regiões
Oeste e Sudoeste do Paraná. “E os
investimentos não param”, afirma o atual presidente, Dilvo Grolli.
Eles
acontecem
nas
filiais,
nas unidades de produção e
em novas indústrias.

CRONOLOGIA

SHOW RURAL
Mas a Coopavel queria mais.
Em 1989, por iniciativa de Dilvo Grolli
e do agrônomo Rogério Rizzardi,
surgiu o Show Rural. Voltado a disseminar novidades em tecnologias aos
agricultores, o evento cresceu e ajudou a transformar a realidade agrícola de Cascavel e do Oeste do Paraná.
Atualmente, o evento tem nome internacional e é considerado um dos
três maiores do tipo no mundo.

13

PREPARATIVOS

51 ANOS

34º SHOW RURAL COOPAVEL VIRÁ
RECHEADO DE NOVIDADES

A 34ª edição do Show Rural Coopavel já começa a ganhar forma. A
novidade é uma característica forte
do evento, mas a quantidade de inovações que estarão presentes de 7 a 11 de
fevereiro de 2022 chamam a atenção. E
muitas delas virão de setores ligados à
própria organizadora, como têm mostrado os recentes encontros de coordenadores de área.
O presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, informa que há muitos aspectos
que contribuem para fazer do Show
Rural um evento de sucesso há tantos
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anos. Além de jamais perder a essência
de ser uma mostra de novidades e do
melhor em tecnologias para a agropecuária, o evento procura se reinventar
continuamente. “E em 2022, em um
novo momento para as grandes feiras
no Brasil e no mundo, traremos novidades dos mais diferentes elos da cadeia do agronegócio”, afirma Dilvo.
O antigo auditório, ao lado da
administração, vai virar um centro
voltado a novas tecnologias, reforçando parcerias e a integração das mais
diversas ferramentas ao cotidiano

do produtor e da propriedade rural.
A novidade no setor da avicultura
será um ambiente para a demonstração das mais atuais e sofisticadas
tecnologias para as granjas. Fora do
período da feira, o espaço vai ser empregado como uma escola para a capacitação de profissionais e gestores desse
tipo de empreendimento.
Outra novidade na área pecuária é
a parceria inédita do Show Rural com
a Ovinopar, a Associação Paranaense
de Criadores de Ovinos. Esse é um segmento em expansão e, de 7 a 11 de feve-
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reiro, os visitantes terão a oportunidade de ver o melhor das raças criadas
no País e entender sobre as possibilidades que a atividade abre aos criadores. Uma parceria com o IDR (Instituto
de Desenvolvimento Rural) construiu
um pavilhão de 500 metros quadrados que, a partir da 34ª edição, vai abrigar com mais conforto expositores da
agricultura familiar e oferecer mais
comodidade aos visitantes.

RECICLÁVEIS
A produção de alimentos de forma sustentável é um dos princípios observados com atenção pela
Coopavel, que também realiza,
em parceria com entidades e produtores rurais, inúmeros projetos
de proteção ambiental. A correta
destinação dos resíduos gerados
antes, durante e depois do evento
é uma preocupação antiga e constante e haverá avanços nesse sentido. Há alguns anos acontece a
coleta seletiva local, que será aprimorada e envolverá todas as pessoas que de uma forma ou outra
participam e circulam pelo parque. Dois modelos de lixeira serão
implantados, um para materiais
recicláveis e outro para orgânicos.
Os serviços da área de alimentação também vão ser aprimorados
no interior do parque. Uma das
novidades será a utilização de um
aplicativo para pedidos e entrega
de bebidas. E na área da comunicação, a principal atração será a TV
Show Rural, que mostrará diariamente o melhor do evento em seu
canal de Youtube.
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O MAIOR PATRIMÔNIO DO AGRO
E DOS AGRICULTORES
Desde que foi criado, há mais de 30 anos, o Show Rural Coopavel associa a sua história e trajetória a termos como superação, resiliência, união, trabalho e inovação. Os temas de
cada edição são cuidadosamente elaborados porque expressam um sentimento amplo que procura captar a essência do
momento exato em que o agronegócio se encontra. E a relação dele com um dos três maiores eventos do mundo em
disseminação de tecnologias para o campo.
O tema da 34ª edição do Show Rural, que será realizada de
7 a 11 de fevereiro de 2022, não poderia ser mais amplo e
cativante. “Ele está fortemente conectado a tudo o que a agricultura e a pecuária, bem como todos os elos da cadeia do
agronegócio, representam para a humanidade, para a economia e para as pessoas”, acentua o presidente da Coopavel
Dilvo Grolli.
“Nós somos a terra” é uma leitura apurada e ao mesmo tempo sensível daquele que é o maior patrimônio do agronegócio e dos agricultores, que é o solo de onde se extraem alimentos indispensáveis para a manutenção da vida. “A terra
é um bem inestimável, que precisa ser respeitado, cuidado
e venerado por tudo o que oferece à humanidade e ao estilo
de vida que ela criou ao longo dos séculos”, conforme Dilvo.

DOZE LINHAS
Em uma mensagem de apenas 12 linhas, elaborada pela área
de texto criativo da Fosbury, agência que assessora o Show
Rural Coopavel, é possível compreender a dimensão de um
bem de inestimável valor.
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AGRICULTURA FAMILIAR VAI
TER BARRACÃO PRÓPRIO NO 34º
SHOW RURAL COOPAVEL

A agricultura familiar é historicamente uma das principais atrações
do Show Rural Coopavel, que de 7 a
11 de fevereiro de 2022 terá a sua 34ª
edição em Cascavel, no Oeste do Paraná. Um barracão com área de 500
metros quadrados, construído em
área estratégica do parque, vai abrigar os produtores rurais que costumam participar do evento e mostrar
as suas habilidades agroindustriais.
O anúncio oficial da obra aconteceu durante a edição inaugural do
Show Rural Coopavel de Inverno, em
agosto de 2020. O ato contou com
as presenças do secretário de Esta-
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do da Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara, do presidente
do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural), Natalino Avance
de Souza, do presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e do coordenador
geral do Show Rural, o agrônomo
Rogério Rizzardi.
A intenção era colocar a estrutura em atividade em fevereiro de 2021,
mas essa edição do Show Rural foi
realizada virtualmente. “Estamos
ansiosos com o início da 34ª edição,
no dia 7 de fevereiro, porque essa
será presencial e então esse novo ambiente será colocado à disposição de

agricultores familiares de dezenas de
municípios do Oeste e de outras regiões do Paraná. A agricultura familiar,
criativa e pulsante, sempre teve o
Show Rural Coopavel como parceiro
e apoiador”, afirma Dilvo Grolli.
O presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural destaca que o
novo pavilhão vai trazer mais comodidade e conforto aos pequenos
produtores rurais e também aos visitantes. “Ali, cada um no seu estande, eles mostram o resultado de um
trabalho de transformação importante que acontece na propriedade.
Eles fabricam derivados das mais
diferentes matérias-primas, embutidos, doces, geleias e também artesanato. Esses itens são comercializados e contribuem para injetar mais
receita nessas propriedades, melhorando a qualidade de vida dessas famílias rurais. Só temos a agradecer
à Coopavel pela parceria”, afirma
Nataliano Avance de Souza.

INFORMAÇÕES
A agricultura familiar tem papel de destaque no agronegócio,
principalmente devido à sua versatilidade, qualidade do que produz e pelo que representa às famílias a ela integradas, ressalta
o coordenador Rogério Rizzardi.
“Em um ambiente apropriado,
as famílias vão ter a oportunidade de divulgar de forma ainda mais intensa o seu trabalho.
Estamos, dessa forma, valorizando
as pequenas agroindústrias e contribuindo com um segmento relevante
para o cotidiano de um grande percentual de famílias de agricultores”,
complementa Rogério.
O tema da 34ª edição do Show Rural Coopavel, que é um dos três maiores eventos do mundo em disseminação de tecnologias e inovações para o
campo, será “Nós somos a terra”.

O pavilhão tem 500 metros
de área construída
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Jean, Rizzardi, o comandante
Nunes, Dilvo, Carina e Adriana

COOPAVEL TEM NOVOS
AMIGOS DO BATALHÃO
Co-

mais diferentes setores organiza-

opavel acabam de ser agraciados

dos locais, entre elas o presidente

com o Diploma de Amigo do Ba-

da Coopavel Cooperativa Agroin-

talhão entregue pelo 33º BI Mec, o

dustrial, Dilvo Grolli. O Batalhão

Batalhão de Infantaria Mecaniza-

operou por dez anos em Jaguarão,

do de Cascavel. A cerimônia de en-

no interior do Rio Grande do Sul,

trega foi realizada recentemente

e há 40 anos mudou sua sede para

durante as comemorações dos 50

Cascavel, onde está a 15ª Brigada de

anos da corporação.

Infantaria Mecanizada.

Quatro
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colaboradores

da

O ponto alto da solenidade foi a

Oficialmente inaugurado em 15

formatura alusiva ao aniversário,

de outubro de 1971, o 33º BI Mec é

sob o comando do General Marcos

pioneiro da infantaria mecanizada

Américo Vieira Pessôa, e com a pre-

no Brasil e atualmente é conside-

sença de diversas autoridades dos

rado como uma das mais moder-

nas unidades do Exército Brasileiro. A principal missão do Batalhão
é apoiar a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada nas operações de
combate aos ilícitos na região de
fronteira do Brasil com o Paraguai
e a Argentina e de garantia da lei
e da ordem, a fim de manter a defesa da pátria nas regiões Oeste e
Sudoeste do Paraná.
Em 50 anos, mais de dez mil jovens tiveram a chance de frequentar
e se formar no BI Mec, que a partir
de 2014, com a chegada do anfíbio
Guarani, tornou-se Batalhão de Infantaria Mecanizada. “Temos muito
a agradecer a essas duas comunidades, que nos recepcionaram tão bem
e que sempre fizeram com que todos
nos sentíssemos em casa”, disse o
comandante o Tenente-Coronel Felipe Gomes Nunes, que tem passagens pela Amazônia e Distrito Federal e que há um ano responde pelo
comando do 33º, em Cascavel.

AMIGO DO BATALHÃO
O Diploma de Amigo do Batalhão
é uma das honrarias que o 33º BI MEC
entrega uma vez por ano em cerimônia especial na presença de convidados. “Esse é um reconhecimento que
busca agraciar pessoas de vários
segmentos da sociedade civil que
sempre se destacaram como apoiadores do 33º”, informa o Subtenente
Vitor da Guia Parmanhani, relações
públicas do Batalhão.
Os homenageados do ano do cinquentenário do Batalhão, são: o empresário Toninho Trento, o inspetor
da Polícia Rodoviária Federal
Ricardo Barreto Salgueiro, o coordenador geral do Show Rural Coopavel Rogério Rizzardi, a gerente
do evento Adriana Gomes, a coordenadora de Mídias Sociais Carina
Walker e o assessor de imprensa da
Coopavel, o jornalista Jean Paterno.
21

ARTIGO

ZAKI AKEL SOBRINHO
Zaki Akel Sobrinho é professor,
doutor em Administração pela
Universidade de São Paulo (USP),
reitor da Universidade Federal
do Paraná (2008-2016), CEO e
sócio fundador da Academic
Ventures e conselheiro do Centro
de Integração Empresa-Escola do
Paraná (CIEE/PR).

O TSUNAMI DA INOVAÇÃO
QUE DESAFIA INSTITUIÇÕES
DE ENSINO E GESTORES
"Não vivemos uma era de mudança.
Vivemos uma mudança de era". Tenho
ouvido com frequência essa frase e, a
cada dia que passa, mais concordo com
a reflexão que ela traz. Vivemos um período que exige de todos nós uma grande
capacidade de adaptação e de reinvenção dos processos de ensino e aprendizado, mas também no modelo de gestão
das empresas e instituições.
O perfil dos estudantes está em constante transformação desde o século passado. Mas agora, por conta do avanço
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acelerado das novas tecnologias, a forma
de ensinar e de absorver conhecimento
passa por grandes transformações. Por
isso, pergunto: Como as instituições de
ensino estão se preparando para acolher
os nativos digitais? E os professores? E
as corporações?
Quando analisamos as novas gerações, percebemos que, tanto na Geração Y, os chamados millenials, nascidos
entre 1980 a 1995, quanto na Geração Z,
dos nascidos entre 1995 a 2010, encontramos jovens hiperconectados, capazes

de realizar multitarefas e que buscam informação fácil e imediata.
Mas, ao mesmo tempo, são abertos
à adoção instantânea de novas tecnologias, com necessidade extrema
de interação (na maior parte das
vezes digital) e de exposição pública de seus valores e opiniões - e que
gostam de mudanças constantes
em suas atividades.
Uns chamam isso de oportunidade. Outros de ameaça. O fato concreto é que a tecnologia e a inovação
chegam sempre antes às mãos desses jovens. Então, o desafio, tanto
para a academia, que atua na preparação dos seus estudantes para a
vida e para o mercado de trabalho,
como para as empresas, que precisam recrutar seus novos talentos, é
o de se antecipar às mudanças e introduzi-las em seus processos formativos e de gestão.
Para as corporações, o caminho
é identificar essas necessidades
trazidas pelo uso intenso das novas tecnologias para aplicar no cotidiano do mundo do trabalho. Dar
oportunidades para estagiários e
aprendizes é uma estratégia muito
assertiva para superar o desafio da
transformação digital.
É uma relação ganha-ganha.
Uma receita campeã. Afinal, ao ajudar na inserção desses profissionais
em desenvolvimento no ambiente
profissional, as empresas trazem
para seu ambiente um sopro de inspiração, com pitacos de inovação e
boas doses de criatividade. Tanto
nas práticas de aplicação das tecnologias, como no uso das redes
sociais, das plataformas, dos aplicativos de diversas naturezas, como

também no aspecto comportamental. Assim, abre espaço para um pensamento "novo", que contribui para
o processo de mudança acelerada,
tão importante nos dias de hoje. Por
isso é tão importante que haja uma
mudança de cultura nas instituições públicas e privadas, para que
as habilidades desses novos profissionais possam ser desenvolvidas e
aplicadas na medida certa.
Por outro lado, se os gestores
enxergarem essas gerações com
olhar preconceituoso, relegando-os
apenas a papéis auxiliares de pouca
relevância, estarão perdendo diversas virtudes essenciais, que podem
estar faltando às equipes mais experientes. A química nos mostra que a
combinação de elementos diferentes entre si pode trazer resultados
espetaculares. E é nessa alquimia
que os profissionais do futuro podem atuar, inclusive interagindo
em sinergia com as universidades
e outras instituições educacionais,
para desenhar processos de formação mais dinâmicos, que aproveitem as características típicas desses jovens para tornar seu percurso
mais efetivo.
Atualmente, os professores têm
que dominar as metodologias ativas (gameficação, aprendizado baseado em problemas, aprendizado
em equipes), cursos customizados,
empresas juniores, imersão em novas tecnologias, simuladores, desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Enfim,
abrir espaço (e a cabeça) para essa
"Nova Era", antes que o tsunami
chegue e destrua tudo. Ou será que
ele já chegou?
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CEMIC, 44 ANOS DEDICADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

de visitas domiciliares, atendimento individualizado, encaminhamentos e encontros com temáticas pertinentes ao serviço.
As oficinas ofertadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são: Inclusão Digital, Oficina Literária, Brinquedoteca,
Futsal, Ginástica Artística, Canto Coral e Hip
Hop. O atendimento é gratuito, incluindo material e alimentação. Desde que foi criado, o Cemic
conta com a colaboração dos mais diversos setores da comunidade e de voluntários, que contribuem das mais diferentes maneiras para permitir a continuidade dos serviços e atendimentos
da instituição.

Nota Paraná
A OSC é cadastrada no Programa Nota Paraná, criado para estimular
a cidadania fiscal no Estado. Ao realizar suas compras nos diversos
estabelecimentos comerciais da cidade de Cascavel, basta pedir que o
seu CPF não seja incluso na nota e doar o cupom na urna do Cemic
exposta no ponto comercial. Esses cupons são lançados no sistema do
Programa Nota Paraná, gerando créditos que são repassados para a
OSC.

EM BUSCA DE RECURSOS

O trabalho não para no Cemic. Delícias
são produzidas o tempo todo

O Centro de Estudos do Menor e
Integração à Comunidade é uma das
mais antigas, respeitadas e admiradas instituições sociais de Cascavel.

tualidade, tiveram a chance de desenvolver princípios e habilidades
de grande valor para a vida e para
carreira profissional.

O Cemic foi oficialmente criado em
3 de outubro de 1977 por iniciativa

VULNERABILIDADE

do padre Armando de Costa com a
missão de prestar atendimento social principalmente a famílias de
baixa renda.
Em 45 anos de atuação, a entidade ajudou a formar mais de 18
mil jovens. Quando eles passaram a
frequentar o ambiente eram crianças ou adolescentes e ali, rodeadas
de bons exemplos, reforço escolar,
alimentação de qualidade e espiri24
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Manter uma entidade tão grande e com custos elevados é um desafio. Por isso, o Cemic
conta com inúmeras estratégias de captação
de recursos, a exemplo de chamamentos públicos, leis de incentivo ao esporte e à cultura, iniciativa privada, promoções e doações
de pessoas física e jurídica e por meio de três
programas sociais de captação própria, que
são a Nota Paraná, o Programa de Massas e
o Bazar Solidário.

Programa de Massas
É uma iniciativa para atender o consumo interno no que se refere à
alimentação, produzindo alimentos frescos que são consumidos nas
refeições diárias. Também produz bolachas caseiras, pães e macarrão
que são vendidos à comunidade.
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e
das 13h às 17h.

Telefone para contato:
Telefone: (045) 3227-4729
WhatsApp: (045) 99937766
Endereço: Rua: Maceió, 118

Atualmente, o Cemic desenvolve
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São atendidas
180 crianças e adolescentes, de 6 a
15 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social. O Serviço presta atendimentos por meio de oficinas socioeducativas com suporte de
equipe multidisciplinar. O programa é extensivo às famílias por meio

Bairro: São Cristóvão

Endereços Eletrônicos:
www.facebook.com/cemic123
www.instagram.com/cemic_cascavel
cemic.org.br/
www.facebook.com/search/top?q=bazar%20cemic

Bazar Solidário
O bazar é aberto à comunidade, uma vez por mês, conforme
calendário durante três dias consecutivos com horário estendido. As
mercadorias disponibilizadas para venda provêm 100% de doações.
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 12h
e das 13h às 16h30
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CREDICOOPAVEL CHEGA AOS
SEUS 40 ANOS COM O MELHOR
RESULTADO DE SUA HISTÓRIA

A principal unidade de atendimentos fica ao lado da
administração da Coopavel, no Parque São Paulo

A Cooperativa de Crédito Coopavel chega aos seus 40 anos no
melhor e mais próspero momento
de sua trajetória. O lucro estimado
para 2021 é de R$ 22 milhões, 40%
superior ao que foi alcançado em
2020, que até agora era considerado
o melhor ano da história da Credicoopavel. Para comemorar o aniversário de quatro décadas, diretores,
cooperados, parceiros e colaboradores foram recepcionados de um
jeito diferente no último dia 24 de
novembro.
Uma mesa farta esteve à disposição de todos durante o dia inteiro.
“Essa foi a maneira que encontramos de confraternizar e de dizer
muito obrigado. A Credicoopavel
26
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experimenta um momento especial,
com crescimento significativo em
seus indicadores, resultado de muito trabalho, união, diálogo e de uma
forte intercooperação com a Coopavel”, destaca o presidente Dilvo
Grolli. Os 50 fundadores foram lembrados durante a cerimônia e representados por Ari Luiz Marcolin.
A aproximação entre a Credi e a
Coopavel foi fortalecida principalmente no último um ano. A cooperativa de crédito está ainda mais presente, com seus produtos, serviços
e soluções, em todas as unidades
da Coopavel, que atua em 23 municípios das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Atualmente, 55% dos
6,5 mil cooperados da Coopavel são

também filiados da Credicoopavel e a
meta é chegar a 80% até o fim de 2022.
“Estamos no caminho certo, porque a
evolução é diária e visível”, segundo
Dilvo Grolli.

A CREDI HOJE
A Credicoopavel chega aos 40 anos
de atividades com oito mil cooperados. Ela tem mais de R$ 300 milhões
de ativos e mais de R$ 150 milhões,
em cada uma das modalidades, em
depósitos à vista e a prazo. Atenta às
inovações e às tecnologias, a cooperativa de crédito conta com um amplo
e diversificado portfólio de soluções
on-line aos seus associados. “Tudo o
que há de mais moderno e sofisticado
no mercado está também à disposição
dos cooperados da Credicoopavel”, informa o diretor financeiro Paulo Aparecido Arantes.
O crescimento da cooperativa de
crédito se deve também a outros fatores determinantes e considerados
diferenciais relevantes em um mercado bastante concorrido. Entre eles estão o atendimento personalizado nas
agências e as características comum a
esse modelo de negócio, no qual os cooperados são os que decidem sobre os
rumos que a cooperativa deve seguir.
O cooperativismo, e a sua variante
de crédito, é sucesso em todo o mundo devido às suas características, aos
seus pilares centrais. “A Credicoopavel é sinônimo de confiança e solidez.
De proximidade com o cooperado, de
agilidade e de transparência”, ressalta o presidente Dilvo Grolli. E esses
fundamentos têm sido fortalecidos
com a intercooperação com a Coopavel. “Temos um gerente lá na ponta,

pronto para atender e ajudar o cooperado em suas necessidades”, diz Paulo
Aparecido Arantes.
O projeto de expansão da Credicoopavel seguirá em 2022. A meta é de
crescimento em todos os indicadores
da cooperativa entre 25% e 30%. Outro dos diferenciais que ela oferece
são melhores remunerações em depósitos a prazo e à vista e a devolução
de parte dos juros em empréstimos.
E com a expansão dos números, as
sobras anuais têm sido também cada
vez mais substanciais, afirma o diretor financeiro da instituição. Atualmente, a Credicoopavel conta com um
quadro de 45 colaboradores.

Recepção a diretores, cooperados e
colaboradores no último dia 24

Credicoopavel experimenta o melhor
momento de sua trajetória
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GIBERELA NO TRIGO

GENÉTICA ASSEGURA RENDIMENTO
E AMPLIA RESISTÊNCIA

do portfólio TBIO, Trunfo também
possui grande equilíbrio em seu
pacote fitossanitário, apresentando uma elevada tolerância à germinação na espiga em pré-colheita e
bom nível de reação para manchas
foliares, ferrugens e oídio além, é
claro, da destacada resistência à
giberela e brusone.

TBIO Trunfo já está em multiplicação e estará disponível
aos cooperados da Coopavel em 2022

RECOMENDAÇÕES

Na constante busca pelo aumento da produtividade, aliada à sanidade da lavoura, a Biotrigo Genética apresenta um novo lançamento
para seu portfólio. Ao combinar
segurança com rendimento, TBIO
Trunfo chega ao mercado para auxiliar uma série de desafios que o triticultor enfrenta ano após ano, em
especial a giberela. Com níveis inéditos de resistência a essa doença, a
cultivar entrega os menores níveis
de DON (micotoxina deoxinivalenol) entre os trigos cultivados no
Brasil e conta com um equilibrado
pacote fitossanitário. Além disso,
seu elevado potencial produtivo se
assemelha ao TBIO Audaz, referência consolidada no quesito. TBIO
Trunfo estará disponível aos cooperativados da Coopavel a partir da
safra 2022.
O lançamento da Biotrigo Genética, TBIO Trunfo, não carrega esse
nome por acaso. Segundo o engenheiro agrônomo e supervisor comercial da Biotrigo, Deodato Matias
Junior, a cultivar é a primeira com
nota 8 do portfólio da empresa em
resistência genética à giberela (den28
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tro de uma escala comercial que vai
de 1 a 9). Essa é uma nota excelente
para a enfermidade.
Testado no campo nesta safra
pela rede de multiplicadores, a cultivar está atendendo muito bem
as demandas que o triticultor possui, bem como as da indústria. “O
TBIO Trunfo ganha destaque principalmente nas regiões em que há
maior precipitação na época de
florescimento e mais próximo à colheita”, relata Matias. É nesse cenário de anos mais úmidos e chuvosos como este, característica bem
presente no Estado, que a cultivar
ganha espaço e promete, se bem
protegida, relevante potencial de
rendimento na safra.
Conforme Deodato, em termos
de PH, a cultivar pode ser comparada ao TBIO Iguaçu, cultivar referência na questão até alguns anos atrás.
“O Trunfo chega com esse mesmo
padrão de qualidade, que é muito
levado em conta, principalmente
quando o produtor vai comercializar seu trigo nas cooperativas
ou em cerealistas”, ressalta. Além
do elevado nível de PH, o maior

Como aponta Deodato, é recomendado o uso do regulador de crescimento. “É uma ferramenta importante para preservar o potencial da
cultivar e facilitar a colheita, devido
ao porte médio alto da planta”. Ele
também alerta para a importância
do manejo integrado e da atenção
com a aplicação correta de fungicidas. “Ao alinharmos a resistência
genética e aplicações de fungicidas,
observamos um melhor controle
das principais doenças da cultura”.

TBIO CALIBRE: PRECOCIDADE COM
ALTO RENDIMENTO
Já para a safra 2022, entra em multiplicação
TBIO Calibre. Trigo pão/melhorador, possui elevado potencial de rendimento de grãos e arrojado tipo
agronômico. A cultivar se diferencia entre os trigos
de ciclo superprecoce porque alcançou um inédito patamar de rendimento neste ciclo. Em relação
a segurança, a cultivar apresenta um pacote equilibrado, com um bom nível de resistência a doenças
foliares e uma excelente resistência à germinação
na espiga, além do elevado PH. Calibre chega ao
produtor em 2023.

POSICIONAMENTO
O TBIO Trunfo é indicado preferencialmente para a época intermediária e fechamento de janela
de semeadura, posicionada para
todos os níveis de investimento.
Por exibir excelentes resultados de
panificação e atender a demanda
exigida pela indústria moageira,
o Trunfo é classificado como trigo pão. Devido a todos esses fatores, a cultivar se destaca como
uma das melhores opções aos produtores que buscam mais segurança, facilidade no manejo e grande
produção de grãos.

TBIO Trunfo entrega menores níveis de DON entre os trigos cultivados
no Brasil e conta com um equilibrado pacote fitossanitário
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“Com isso, criamos uma estrutura
melhor para facilitar a distribuição
desses produtos aos cooperados e
produtores rurais”, destaca Adelar.
Os novos investimentos na filial
de Vitorino incluem a instalação de
cobertura na área da balança. Há
um espaço planejado para o coletor
de amostras pneumático, proporcionando assim mais conforto aos
colaboradores e motoristas. A Coopavel fez a aquisição de um queimador de cavaco para facilitar o processo de secagem de grãos. Esse é o
primeiro equipamento do tipo nas
filiais do Sudoeste. Devido à tecno-

NOVAS ESTRUTURAS VÃO ATENDER
AINDA MELHOR OS COOPERADOS
EM VITORINO, NO SUDOESTE

logia empregada, ele garante o aumento de capacidade e melhorias
nos resultados.

DOIS ANOS
A Coopavel atua na região Sudoeste do Paraná há dois anos e os
resultados já alcançados são muito bons. “Teremos em breve outras
boas notícias para a região, levando
o melhor da força do nome Coopavel
e da qualidade dos seus produtos e
serviços a uma das regiões que mais
produzem no Paraná”, afirma o presidente Dilvo Grolli.

A inauguração das novas estruturas na filial
reuniu líderes e cooperados

A Coopavel acaba de inaugurar

ehl. “O volume destinado às novas

uma nova loja e escritório em sua

benfeitorias foi de R$ 2 milhões.

filial de Vitorino, na região Sudo-

E esse é apenas um de inúmeros

este do Paraná. A solenidade con-

investimentos
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andamento

e

tou com a participação de coopera-

que serão realizados para melho-

dos e familiares, produtores rurais,

rar os atendimentos e consolidar

autoridades

da

a presença da nossa cooperativa

cooperativa. A bênção às instala-

no Sudoeste do Paraná”, afirma o

ções foi dada pelo padre Leandro,

presidente Dilvo Grolli.

e

colaboradores

pároco da comunidade.
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A bênção às novas instalações foi dada pelo padre Leandro

A nova estrutura conta com es-

São mais 300 metros quadrados

paço para atendimentos também

de estrutura física, em um ambien-

da CrediCoopavel, a Cooperativa

te moderno e todo equipado, para

de Crédito Rural Coopavel. Adelar

melhor atender aos cooperados e

destaca que a nova obra contempla

agricultores de Vitorino e entorno,

ainda um barracão com 800 metros

diz o gerente de Filiais Sudoeste

quadrados destinado para o arma-

da Coopavel, Adelar Roberto Go-

zenamento de insumos e defensivos.

Finalidade dos investimentos é melhorar ainda mais os
atendimentos aos cooperados e produtores rurais
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A IMPORTÂNCIA DA
NEBULIZAÇÃO

ABRAÃO BARBOSA GONÇALVES
Médico-veterinário

veterinário responsável, a utilização de
doses elevadas pode irritar e prejudicar o
trato respiratório dos suínos.
A nebulização com desinfetante promoverá a redução de poeira que pode ser
irritante ao trato respiratório dos animais,
bem como a diminuição de agentes patogênicos que podem desencadear doenças
respiratórias e melhorar a qualidade do ar.
Há alguns tipos de nebulização, uma delas
é fixa por meio de encanamento e aspersores de alta pressão, e baixa vazão com auxílio de uma bomba formando uma névoa
na qual as gotículas ficam suspensas no ar,
eliminando os agentes.
Outro equipamento é o atomizador,
uma bomba costal onde é colocada a solução do desinfetante com água e distribuída
pela granja. É uma alternativa, mas é mais
trabalhosa comparada com a fixa. Hoje no
mercado há máquinas que realizam a termonebulização. A uma temperatura acima
de 300°C a solução passa do estado líquido para o gasoso, espalhando “fumaça”
por toda a granja. A desvantagem é que

esse equipamento não ajuda na redução de
temperatura ambiente e aumento da umidade relativa.
Quando pensamos na nebulização, a
quantidade ideal de aplicação depende do
tamanho da granja. A recomendação é um
litro de calda (água com solução de desinfetante) para cada dez metros quadrados
de granja. Quando utilizada apenas pensando em desinfecção deve ser realizada
com as cortinas da granja fechadas no horário mais fresco do dia, preferencialmente de manhã no verão e nos horários mais
quentes do dia no inverno.			
No verão, a nebulização ajuda na melhoria do ambiente reduzindo a temperatura e aumentando a umidade relativa.
Deve ser feita com as cortinas todas baixas e por um tempo adequado enquanto
as temperaturas estiverem altas. Quando
essas ferramentas são utilizadas nas granjas, temos uma grande melhoria na ambiência, qualidade do ar, redução de agentes,
menor número de animais doentes e diminuição de custos com medicamentos.

Nebulização fixa na granja

32

REVISTA COOPAVEL

A nebulização nas granjas de suí-

A nebulização consegue reduzir

nos tem grande importância no con-

em até 3°C a temperatura ambiente

forto térmico dos animais e também

e aumenta a umidade melhorando a

na desinfecção do ambiente, melho-

ambiência da granja. Outro benefí-

rando as condições e a qualidade do

cio da nebulização é a desinfecção

ar. Pensando em conforto térmico, a

dos ambientes quando utilizada

nebulização auxilia na diminuição

com desinfetantes, ajudando na re-

da temperatura ambiente. Nos dias

dução de pressão de infecção e eli-

quentes, com temperaturas acima

minando agentes respiratórios sus-

de 30°C, não só ajuda a diminuir a

pensos no ar. São seguros utilizados

temperatura como também aumen-

na presença de suínos pois não cau-

ta a umidade relativa do ar - abaixo

sam irritação ao trato respiratório.

de 50% é crítica para os suínos.

Na dosagem indicada pelo médico

Uso do termonebulizador

Utilização de atomizador
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O triatleta no lugar mais alto do pódio na
categoria de 40 a 44 anos

A corrida é a etapa que mais exige do
preparo dos competidores

O MENINO DA ROÇA
QUE VIROU TRIATLETA
Filho de cooperado da Coopavel encontrou no esporte
sua terapia para uma vida equilibrada

O menino que se divertia jogando bola em uma propriedade rural
em Santa Izabel do Oeste jamais sonhou que um dia seria um triatleta.
Edésio Vanzetto, 42, tem o esporte
como uma terapia para equilibrar
uma rotina intensa de trabalho e de
inúmeros compromissos profissionais e familiares.
A escola foi o ambiente que ampliou a visão de Edésio sobre a importância e o alcance que o esporte poderia assumir na sua vida. Ele
praticava diversas modalidades,
como futebol de salão, voleibol,
handebol e basquete.
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Mas o grande objetivo do menino, já com seus 14 anos de idade,
era praticar natação, porém a família não tinha condições financeiras
para bancar aulas particulares. Então o jeito era improvisar. “Chegávamos a caminhar dez quilômetros
por estradas de chão, pelo interior,
para achar grutas, rios e açudes
para poder saciar a vontade de nadar”, lembra Edésio.
Filho de agricultor cooperado
da Coopavel, Edésio precisou abrir
mão do conforto do lar para dar sequência aos estudos. Ele se mudou
de Santa Izabel para Cascavel, aos

20 anos, para cursar Ciência da computação. Pelos próximos dez anos,
ele precisou deixar a prática regular de esportes de lado, porque as
prioridades passaram a ser outras
e mais urgentes.
“Eu queria me formar, encontrar um trabalho e constituir uma
família, o que aconteceu quando
eu tinha os meus 30 anos de idade”, conta Edésio, que desde 2002
atua como analista de sistemas na
Coopavel. Com o seu novo ritmo de
vida e responsabilidades vieram o
sedentarismo, os quilos a mais e o
receio de que problemas sérios de
saúde aparecessem.

TRIATLETA
A nova virada aconteceu em
2014, quando Edésio finalmente realizou o desejo de aprender técnicas mais apuradas de natação. Dois
anos depois ele assistiu a uma prova
de triathlon que reuniu, em Casca-

vel, alguns dos melhores atletas da
região. ‘Fiquei admirado com a versatilidade e resistência dos participantes e como eu já nadava decidi
que em no máximo em um ano estaria participando da próxima edição
daquele evento”.
Por conta própria, o aspirante a
triatleta passou a se prepara para o
seu primeiro grande desafio. Então
comprou uma bicicleta e passou a
intensificar o seu ritmo de treinamentos. Treinava de três a quatro
vezes por semana com seções de natação, ciclismo e corrida. Os treinos
chegavam a somar 32 horas por mês.
Na primeira participação em uma
prova oficial, a meta era concluir o
percurso. O objetivo foi cumprido
com tempo de 1h45 – 750 metros de
natação, 5 quilômetros de corrida e
20 quilômetros de bicicleta.
Movido a desafios, Edésio decidiu encarar a prova que é sonhada
por muitos triatletas, o Iron Man
70.3. O percurso é de 1,9 quilômetro de Natação, 90 quilômetros de
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pedal e 21 quilômetros de corrida,
com duração máxima de 8 horas. A
prova chega a contar com a participação de cerca de 1,5 mil atletas
que ignoram a dor, o cansaço e a
fadiga em busca de uma glória que
atende pelo nome de superação.
Agora, ele conta com as orientações
de um coach.
Um dos eventos mais recentes
dos quais o triatleta cascavelense participou foi na cidade de Carmemn, no Paraguai. Ele fechou a
prova de 70.3 em um tempo de quatro horas e quarenta e nove minutos. Foram 1,9 quilômetro de natação, 21 de corrida e 90 de bicicleta.
Atualmente com dois treinos por
dia sete vezes por semana, a meta
de Edésio é melhorar seu desempenho e mostrar a qualquer pessoa
que com força de vontade, determinação e disciplina tudo é possível.

Viver

é aprender todo dia.
É experimentar, tentar, ousar.

É ter coragem de enfrentar o desconhecido, de transformar
dificuldades e provações em lições para a vida toda.
Não há impossível àqueles que lutam bravamente e que
confiam no Deus único com todas as suas forças. Desses,
brotam a serenidade, a alegria e a solidariedade.
Edésio em sua primeira participação no
triathlon do Sesc, em Matinhos

A vida é uma dádiva, o maior gesto de amor do Criador aos
seus filhos. Por isso, viva intensamente, compartilhe
generosidade e busque a felicidade como o seu maior ideal.
Que neste Santo Natal, o Menino Jesus derrame as suas
bênçãos sobre você, sua família e seus projetos.
E que 2022 seja uma janela inspiradora e de oportunidades a
projetos de vida e profissionais.

Os trechos de ciclismo são os mais
extensos das provas de triathlon
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Saída da água depois de percurso
de um quilômetro e meio

37

RECEITAS

RECEITAS COM COOPAVEL

FRANGO ASSADO DE NATAL
INGREDIENTES
• 1 frango Coopavel inteiro
limpo
• 1 pitada de sal e pimenta
do reino
• 1 punhado de ervas finas
(alecrim, tomilho e louro)
• 200 gramas de manteiga
amolecida
• 1 fio barbante
• 1 cebola
• 2 cenouras
MODO DE PREPARO
Misture a manteiga com todos os temperos.
Passe essa mistura por todo o frango, dentro e fora.
Em seguida corte a cebola e a cenoura e coloque em
uma assadeira untada. Coloque o frango por cima
dos legumes, tampe com papel alumínio e leve ao
forno pré-aquecido por 45 minutos a 200ºC.
Retire o papel e deixe no forno por mais 15 minutos.
O molho pode ser de laranja, frutas vermelhas ou
um molho simples para frango.
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PERNIL ASSADO NO FORNO
INGREDIENTES
• 1 quilo de pernil Coopavel
sem ossos
• 2 dentes de alho
amassados
• 1 xícara de vinho branco
• 1 ramo de alecrim
• 1 colher de chá de sal
• 1 pitada de pimenta do
reino
• 1 fio de azeite de oliva

MODO DE PREPARO
Coloque o pernil em uma vasilha e faça furos na carne.
Acrescente os ingredientes e deixe descansar por uma
hora. Após esse tempo, coloque uma folha de papel
alumínio numa assadeira e acrescente o pernil e a
marinada. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por
30 minutos. Retire o papel alumínio e deixe assar até
dourar. Retire o pernil do forno e deixe repousar por
cinco minutos antes de cortar.
Sirva com arroz e passas.
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