
O Show Rural Coopavel é um evento que respira inovação 
e tecnologia. Em sua 34ª edição, ele está mais tecnológico 
e sustentável do que nunca. São inúmeras novidades e 
lançamentos para a agricultura e pecuária, os pilares de 
um negócio que faz do Brasil referência ao mundo. E tudo 
focado nos conceitos da otimização e do respeito ao meio 
ambiente e às pessoas

INOVAÇÃO COM
SUSTENTABILIDADE

UM HUB DE INOVAÇÃO 
DE TEMPO INTEGRAL
PARA O AGRONEGÓCIO

AGRICULTURA FAMILIAR
SE ALIA ÀS NOVIDADES
DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

SHOW RURAL INAUGURA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PARA A AVICULTURA

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE 

SER ABERTO PELOS CORREIOS.





REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL 54

EXPEDIENTE DESTAQUES
REVISTA SHOW RURAL COOPAVEL
Informativo do Show Rural Coopavel 
em circulação desde Fevereiro de 2018. 
É permitida a reprodução parcial das 
matérias desde que citada a fonte

DIRETORIA EXECUTIVA
Dilvo Grolli 
Diretor-presidente

Rogério Rizzardi 
Coordenador Geral

JORNALISTA
Jean Paterno

PROJETO GRÁFICO
Fosbury

IMPRESSÃO
Imperial Indústria Gráfica. Tiragem de 
40.000 exemplares nesta edição

ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

ENDEREÇO
BR-277, Km-577, Caixa Postal 500 
85.818-560, Cascavel, Paraná
(45) 3225-6885

SITES
www.showrural.com.br

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

FILIAIS COOPAVEL
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.

CONTRIBUEM NESSA EDIÇÃO
Gustavo Bernart

REVISTA SHOW RURAL COOPAVELshowruraloficialf

ATRAÇÃO

AGO

TECNOLOGIA

IDR

Um showroom com  

o melhor da avicultura

Coopavel cresce 42% e confirma o 

seu melhor ano e resultado

O robô que invade as  

granjas de suínos

Foco na sustentabilidade  

do processo produtivo

Pág. 22

Pág. 58

Pág. 12

Pág. 39

DILVO GROLLI
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O criador confiou ao homem a 

responsabilidade de cuidar e pro-

duzir na terra para o sustento da 

humanidade. Para esse objetivo,  

Deus também colocou uma varie-

dade de recursos que nos auxiliam 

para crescermos e nos desenvol-

vermos na produção de alimentos.  

A vida e a terra são dons de Deus e o uso 

da terra para a alimentação humana é 

um direito natural recebido do criador.

O Show Rural Coopavel, desde 1989, 

tem como princípio a preservação da 

terra, bem antes do Código Florestal 

Brasileiro e do COP-26 - Conferência 

das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas de 2021, pela qual 197 países 

se reuniram em novembro para estabe-

lecer metas para reduzir as emissões de 

carbono, visando a minimizar os danos 

ao meio ambiente.

A posição do COP-26 é a força que 

o Brasil precisa para provar ao mun-

do que preserva mais de 60% do ter-

ritório e ocupa somente 8,5% para 

a agricultura e 18% para a pecuária.  

O País produz mais de 280 milhões de 

toneladas de grãos e mais de 30 milhões 

de toneladas de carne, suficiente para 

alimentar 550 milhões de pessoas.

O sucesso do Show Rural Coopavel 

foi sempre o de preservar a natureza 

e de usar o conhecimento para o au-

mento da produção e a produtividade.  

Por isso, os produtores rurais são gigan-

tes e alimentam milhões de pessoas no 

planeta. Ninguém vai ao trabalho ou à 

escola antes do pão. Não teríamos vida 

nas cidades ou em qualquer lugar do 

planeta sem a produção e o trabalho dos 

produtores rurais.

É característica do Show Rural Coo-

pavel ser um evento essencialmente de 

tecnologias para o aumento de produ-

ção de alimentos. Ele conta com a par-

ticipação de empresas de todo o mundo, 

não apenas de insumos, mas com a par-

ticipação de milhares de pesquisadores 

ligados ao agronegócio. O Show Rural 

sempre avançou na cultura da preserva-

ção do meio ambiente.

NÓS SOMOS A TERRA e o SHOW 

RURAL é o fruto da força coletiva e da 

visão da COOPAVEL para o crescimento 

econômico e referência social e de sus-

tentabilidade do ecossistema.

NÓS SOMOS  
A TERRA

Do senhor é a terra e tudo 
o que ela contém. A órbita 
terrestre e todos os que 
nela habitam.
Salmo 23

DIGITAL

O melhor da inovação  

em um só ambiente

Pág.50
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DELIVERY

APLICATIVO CRIA COMODIDADES E AMPLIA  
MEDIDAS CONTRA AGLOMERAÇÃO

A Associação Atlética Coopa-

vel, responsável por três lancho-

netes e 16 pontos de venda de lan-

ches no Show Rural, encontrou 

um jeito criativo de se integrar 

à era da inovação e de contribuir 

para reduzir a aglomeração de 

pessoas no restaurante da feira. 

A agremiação firmou parceria 

com um aplicativo de gastrono-

mia, o Appetit, para receber pe-

didos on-line e entregá-los nos 

mais de 400 estandes montados 

para a 34ª edição. 

Para acessar a novidade bas-

ta baixar o aplicativo, procu-

rar a área específica do Show 

Rural e então, por meio de um 

cardápio virtual, fazer o pe-

dido e respectivo pagamento.  

“Essa associação com um aplica-

tivo que já é da área foi a melhor 

forma que encontramos de tam-

bém contribuir na ampliação das 

medidas protetivas a todos os 

visitantes do evento”, diz o presi-

dente da Associação Atlética Co-

opavel (que integra os funcioná-

rios da cooperativa), Eurípedes 

Mariano, o Lipa.

Para fazer frente aos números 

de pedidos que o aplicativo deve 

receber, a Associação conta com 

uma equipe ampla de colabora-

dores. “Da solicitação à entrega, 

no estande, estimamos tempo de 

aproximadamente 15 minutos”, 

afirma Lipa. Os entregadores ga-

nharão em agilidade ao usar pati-

netes elétricos para se locomover 

no interior do parque, que tem 72 

hectares. “É mais uma novidade 

interessante e que comprova o 

compromisso da Coopavel e do 

Show Rural com a inovação e a 

sustentabilidade”, destaca o pre-

sidente Dilvo Grolli.

VARIEDADE

Os consumidores têm à dis-

posição, no cardápio virtual, 

cinco tipos de lanche (que po-

dem ser vendidos individual-

mente ou em combo), batata fri-

ta, refrigerante, sucos naturais 

e água. O preparo dos pedidos 

acontece na lanchonete prin-

cipal, nas proximidades do mi-

rante. O atendimento pelo apli-

cativo, durante os cinco dias de 

Show Rural Coopavel, acontece 

das 8h às 17h.

APPETIT, APLICATIVO DE CASCAVEL QUE ATUA TAMBÉM EM OUTRAS CIDADES, PODE SER BAIXADO NO APPSTORE

Lipa é o presidente da associação 
de funcionários da Coopavel

Cardápio virtual: do pedido à 
entrega em cerca de 15 minutos

USO DE DRONE EXIGE AUTORIZAÇÕES 
E CONSULTA PRÉVIA A AUTORIDADES

O uso de drones para filma-

gens e fotografias durante a 34ª 

edição do Show Rural Coopavel 

vai seguir rigorosamente determi-

nações e orientações dos órgãos 

competentes, como Polícia Civil e 

Anac, a Agência Nacional de Avia-

ção Civil. Para voos é necessária a 

autorização do Decea, que é o ór-

gão controlador do tráfego aéreo. 

Há um aplicativo em que se pede 

autorização para voar em deter-

minada data, horário e região.

A utilização do equipamento 

dependerá de consulta prévia na 

Polícia Civil – o órgão mantém 

unidade móvel em funcionamen-

to, no parque, durante o evento. 

Quem tentar ignorar a orientação 

e usar drones de forma clandes-

tina e irregular, segundo agentes 

da Polícia Civil, poderá responder 

criminalmente e ter o equipamen-

to apreendido.

O usuário ou dono do equi-

pamento precisará, na presença 

do órgão responsável, apresentar 

toda a documentação referente ao 

drone, respeitando protocolos da 

Anac. O coordenador geral do Show 

Rural Coopavel, Rogério Rizzardi, 

 informa que a preocupação cen-

tral é com a segurança, por isso to-

das as regras e orientações quan-

to à utilização de drones para 

a captação de imagens deverão 

ser cuidadosamente observadas  

e seguidas.

OBRIGAÇÕES
Os documentos e autorizações 

obrigatórios para o uso de drones 

são os seguintes:

1. Manual de voo

2. Documento de Avaliação  

de Risco

3. Cadastro na Anac - (siste-

mas.anac.gov.br/sisant)

4. Apólice de Seguros  

contra terceiros

5. Autorização Decea-Sarpas 

(servicos2.decea.gov.br/sarpas/)

6. Homologação do drone  

na Anatel

7. Documentos de identifica-

ção do piloto maior que 18 anos (RG)

8. Autorização dos frequenta-

dores caso queira sobrevoá-los

ALERTA

Há normas específicas para a 
operacionalização de drones que 
devem ser observadas
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BANCO DO BRASIL

SOLUÇÕES PARA  
ESTIMULAR O
CRESCIMENTO DO  
AGRO BRASILEIRO

O Banco do Brasil é um dos 

principais agentes indutores do 

desenvolvimento do agronegócio 

do País, alinhado aos critérios es-

tabelecidos para a manutenção da 

sustentabilidade socioambiental.  

Atuando em toda a cadeia do 

agronegócio, o BB financia o cus-

teio da produção, a comerciali-

zação de produtos e estimula os  

investimentos rurais.

O banco mantém-se historica-

mente como o principal agente fi-

nanceiro do agronegócio brasileiro, 

contribuindo de forma expressiva 

para o atendimento da demanda de 

crédito do segmento. Conforme da-

dos do Banco Central, o BB detém 

54% de participação nos financia-

mentos destinados ao setor, com 

posição em setembro/21. 

Em julho de 2021, foi lançado o 

maior plano safra de todos os tem-

pos, com R$ 135 bilhões para aten-

der as necessidades do agronegócio 

e mais R$ 10,5 bilhões para investi-

mento em armazenagem, tecnolo-

gia, energia renovável e recuperação 

de lavouras afetadas pelas geadas. O 

BB já contratou na safra atual ( ju-

lho a dezembro/2021) R$ 71,95 bi-

lhões em crédito agro, representan-

do uma alta de 46% em relação ao 

mesmo período da safra anterior .

O BB NO SHOW RURAL 

O Banco do Brasil atua desde a 

primeira edição do evento e em 2020 

obteve elevação de quase 120% em ne-

gócios realizados com relação a 2019.  

O compromisso do BB é continuar 

oferecendo as melhores soluções aos 

clientes, permitindo o acesso ao que 

há de mais moderno no agronegócio, 

como novas práticas e tecnologias, 

fomentando o financiamento de 

máquinas, implementos e animais.  

A instituição garante que have-

rá recursos para amparar todas 

as operações originadas no Show  

Rural Coopavel.

LINHAS

O BB oferece linhas e soluções 

para todos os clientes produtores 

rurais, sejam eles pequenos, mé-

dios, grandes e megaprodutores, 

além das agroindústrias. São linhas 

de crédito para custear, investir, 

comercializar, financiar a indus-

trialização agropecuária, investir 

na armazenagem da produção e uti-

lizar o crédito rotativo do capital 

de giro de forma complementar ao  

crédito rural. 

Em complemento ao Crédito Ru-

ral, o produtor rural possui à sua 

disposição a Cédula de Produto Ru-

ral e o Certificado de Direitos Credi-

tórios do Agronegócio, entre outros. 

O Banco do Brasil disponibiliza, 

também, as soluções agrodigitais, 

visando a simplificar ainda mais os 

processos de contratação de linhas 

de crédito, bem como o acesso às 

soluções mais modernas: Custeio 

Digital, Renovação Digital Pronaf 

Custeio, CPR Digital, Broto, Star-

tups e parcerias digitais, Gerencia-

dor Financeiro Produtor Rural, Geo  

Mapa Rural e Agrobot.

Com o objetivo de proteger os 

produtores rurais e a sua produção, 

Dilvo Grolli, a superintendente comercial Juliane Pivatto, 
Rogério Rizzardi e o gerente da Agência Brasil Vilmar Pedralli 
em evento do Banco do Brasil pré-Show Rural
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BANCO DO BRASIL

o BB oferece opções de Proteção 

Agropecuária para garantir a 

tranquilidade dos produtores, 

tais como: Opções Agro BB, Se-

guro Agrícola, Seguro Agríco-

la Faturamento, Seguro Vida 

Agricultura Familiar, Ouro Vida 

Produtor Rural, Penhor Rural, 

Proagro, entre outras.

BB FAMÍLIA AGRO

Pensando no futuro dos ne-

gócios dos nossos clientes pro-

dutores rurais, foi lançado em 

2021 o BB Família Agro, pro-

grama de relacionamento e be-

nefícios para acompanhamen-

to das primeiras experiências 

do sucessor do líder agro com 

o Banco do Brasil. O programa 

tem o objetivo de transformar 

os primeiros contatos do suces-

sor com o BB em experiências 

encantadoras, trazendo fluidez 

no crédito agro e replicando ao 

sucessor os benefícios e condi-

ções conquistadas pelo líder.

SUSTENTABILIDADE

Para que o agro esteja cada 

vez mais alinhado com a sus-

tentabilidade, o BB apresen-

ta soluções de crédito rural 

que, direcionadas conforme 

os riscos financeiros, climá-

ticos e de mercado, permitem 

aos produtores melhoria na 

gestão do negócio, bem como 

a adoção de boas práticas so-

cioambientais, por meio de sis-

temas de produção resilientes 

e viáveis, contribuindo para a  

estabilidade no campo. 

Em 2020, o BB definiu dez 

Compromissos de Longo Prazo 

em Sustentabilidade com me-

tas até 2030 em alinhamento às 

prioridades globais e demandas 

da sociedade. Um desses com-

promissos é atingir até 2025 R$ 

125 bilhões na carteira de agri-

cultura sustentável. Em setem-

bro de 2021, essa carteira apre-

sentou um saldo de R$ 112,4 

bilhões o que representa mais 

de 80% da meta e um crescimen-

to de 9,6% no trimestre e 26% em 

12 meses.

R$ 135 BILHÕES

R$ 10,5 BILHÕES

Banco do Brasil detém 54% de participação nos 
financiamentos destinados ao setor 

Em julho de 2021, o banco lançou o 
maior plano safra de todos os tempos, 
com R$ 135 bilhões para atender as 
necessidades do agronegócio

O BB disponibilizou R$ 10,5 bilhões para 
investimento em armazenagem, tecnologia, 
energia renovável e recuperação de lavouras 
afetadas pelas geadas

Com Agroeste, 
 não tem erro.  
É mais confiança  
para a produtividade  
da sua lavoura.

Quem
planta,
colhe
mais.

Saiba mais em
 agroeste.com.br

Revista da Coopavel_Agroeste_210x275_Institucional 2.indd   1Revista da Coopavel_Agroeste_210x275_Institucional 2.indd   1 04/01/22   18:5304/01/22   18:53
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TECNOLOGIA

O ROBÔ QUE INVADE AS  
GRANJAS DE SUÍNOS

Um robô que distribui ração de forma 

precisa e nas horas certas é a nova sensa-

ção das granjas de suínos pelo Brasil. A 

tecnologia já chegou na área de cobertu-

ra da Coopavel e impacta profundamen-

te o dia a dia de famílias de criadores. Ao 

mesmo tempo que retira das costas dos 

produtores uma enorme carga de tra-

balho, o robô permite ao dono da granja 

assumir a condição de gestor do negócio, 

pensando estratégias para otimizar cus-

tos e resultados.

“Ao mesmo tempo em que contribuí-

mos para aliviar o fardo das famílias inte-

gradas à atividade, há a potencialização 

dos indicadores, com ganhos à proprie-

dade e à cadeia produtiva”, diz Giovani 

Molin, diretor da Roboagro, empresa de 

Caxias do Sul (RS) que desenvolveu o 

robô alimentador de suínos. Essa é ape-

nas uma das novidades que promovem 

enormes transformações nas criações de 

suínos, que experimentam os efeitos da 

era 4.0. “Não há dúvida que essa é uma 

revolução com tendências irreversíveis”, 

afirma Molin.

O alimentador de suínos traz eco-

nomia ao liberar a quantidade exata de 

comida aos animais. O equipamento é 

motorizado e sua configuração permite 

a operação de forma autônoma. O robô 

conta com sensores e leitores que levam 

ao suinocultor informações atuais e pre-

cisas sobre a situação da granja. “Esta-

mos muito felizes com o resultado. Ago-

ra sobra tempo para pensar na atividade 

de forma mais estratégica e assertiva”, 

diz João Paulo Alberton, de Três Barras 

do Paraná, um dos primeiros coopera-

dos da Coopavel a investir na novidade.

O robô alimentador tira um enorme 
fardo das costas dos criadores

OUTRA ATRAÇÃO DO SETOR DE SUÍNOS NO SHOW RURAL  
É O CICLO DA ÁGUA NAS POCILGAS

 

NA PONTA DOS DEDOS

Com os dados em mãos, o criador 

pode agir no menor sinal de anormali-

dade. Assim, ele inibe problemas maio-

res e neutraliza potenciais prejuízos.  

As contramedidas para a solução e nor-

malização do quadro são tomadas na 

hora. O tempo é fundamental para o êxito  

desse negócio. 

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.  

O veterinário Gustavo Bernart, da área 

de fomento de suínos da Coopavel infor-

ma que o robô alimentador de suínos é 

uma das atrações da área de suinocultu-

ra do 34º Show Rural Coopavel.

A Roboagro tem mais de 800 robôs 

colocados em várias regiões do Brasil, 

principalmente em granjas de integra-

dos a cooperativas, agroindústrias e pro-

dutores independentes.

Informações na ponta dos 
dedos e em tempo real
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ARTIGO

VERÃO COM SOMBRA E ÁGUA FRESCA
O verão e a chegada das altas tempe-

raturas pedem ambiente adequado aos 

animais, com manutenções e cuidados 

microbiológicos com a água feitos com 

maior importância. Propomos aqui uma 

reflexão sobre a água quanto a itens fa-

cilmente negligenciados e que, em época 

de temperaturas elevadas, podem roubar 

desempenho dos lotes alojados.

A importância da boa qualidade da 

água é conhecida, porém o manejo ade-

quado para mantê-la fresca, renovada e 

dentro da temperatura ideal ainda não é 

tão comum e praticado como deveria. É 

consenso que a água fornecida aos suínos 

deve ter procedência conhecida, garanti-

da e que permita, tanto ao produtor quan-

to ao técnico, bebê-la sem medo (água po-

tável de qualidade). 

O fato é que, no verão, é comum a água 

sair quente das torneiras das nossas ca-

sas. Será que nos bicos das chupetas das 

granjas de suínos a situação da tempera-

tura da água não é a mesma?

VOLUME INGERIDO

Sempre que os suínos estão em con-

forto ambiental, o volume de água inge-

rido é cerca de 2 a 2,5 vezes maior que o 

de ração ou até 10% do peso vivo do ani-

mal. No verão, essa relação aumenta ain-

da mais. Os suínos consomem pequenas 

quantidades de água, porém com muita 

frequência. Logo, devemos garantir um 

fornecimento constante visto que a res-

GUSTAVO BERNART

Médico-veterinário

trição hídrica é um dos fatores que 

mais podem comprometer o de-

sempenho na produção de suínos.

Para evitar a restrição do con-

sumo de água em bebedouros chu-

peta, a vazão deve ser aumentada 

de acordo com as ITs (Instruções 

Técnicas). Por vezes, embora o for-

necimento esteja correto, a altura 

do bebedouro pode limitar o con-

sumo de água. Para um perfeito 

controle de altura desses bebedou-

ros é primordial, antes do aloja-

mento dos leitões, nivelar sempre 

na altura do dorso dos animais  

conforme a ilustração.

Estudos comprovam que a água, 

quando em temperatura menor que 

a ambiente, atua na regulação da 

temperatura corporal. Sabemos 

que em várias regiões do Brasil é 

normal que a temperatura da água 

disponível para os suínos exceda os 

24° C (apontado como máximo ide-

al). Por isso, a importância de usar 

métodos de controle dessa tempe-

ratura como:

• Flushing (liberação das águas 

paradas no encanamento e caixa)

• Isolamento dos encanamentos 

(canos enterrados, no mínimo, a 30 

centímetros de profundidade)

• Sombreamento dos reservató-

rios de água (natural ou artificial).

Existem dois fatores relacio-

nados à água que, se observa-

dos com mais cuidado, podem 

fazer a diferença no manejo, 

justamente por controlar itens  

normalmente negligenciados:

• temperatura e potencial de 

oxirredução da água.

MEDIDOR DE ORP

A ação do cloro sobre os micror-

ganismos se dá basicamente pelo 

seu potencial de oxidar as mem-

branas das células, ou seja, atrair 

os elétrons dessas membranas, 

culminando na morte desses mi-

crorganismos. Essa movimentação 

de elétrons gera um potencial de 

óxido-redução na água que pode 

ser medido a partir de um Medi-

dor de ORP (iniciais, em inglês, de 

Oxydation Reduction Potential: 

Potencial de Oxidação/Redução). 

Um valor de ORP entre 650 e 700 

milivolts é suficiente para elimi-

nar, em 30 segundos, a maioria das 

bactérias patogênicas da água de 

bebida a uma temperatura (ideal)  

entre 20º C e 24° C. 

O consumo de água diminui à 

medida que a sua temperatura au-

menta. Os suínos rejeitam a água 

de bebida quando sua temperatura 

se eleva acima da do ambiente. De-

vido ao papel fisiológico essencial 

que o líquido tem em relação à ho-

meostase (propriedade do organis-

mo de permanecer em equilíbrio, 

mesmo quando ocorrem mudan-
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BENEFÍCIOS 
E ECONOMIA

A LONGO PRAZO
Ambiente isolado

termicamente = menor
consumo de energia elétrica

e gás durante o manejo.
Melhor ambiência
para a sua criação.

CONFORTO
TÉRMICO

MELHOR
RESULTADO

Maior produtividade
por ciclo de produção.

Telha TopComfort AGRO
• Reduz em até 8 °C a temperatura no ambiente.
• Cobertura à prova de oxidação.
• Reduz em até 8 °C a temperatura no ambiente.
• Cobertura à prova de oxidação.

• Mais resistência térmica (R12).
• Mais leve e sob medida.
• Mais seguro contra insetos, roedores, fungos 
  e bactérias (antibactericida).

• Mais resistência térmica (R12).
• Mais leve e sob medida.
• Mais seguro contra insetos, roedores, fungos 
  e bactérias (antibactericida).

Isolante Midfelt AGRO

Escolha quem é
autoridade em

cobertura e
isolamento térmico.

Agro

Show Rural
Coopavel 2022

Visite nosso
espaço,

BOX 4.542

Show Rural
Coopavel 2022

Visite nosso
espaço,

BOX 4.542
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ARTIGO

ças radicais no meio externo) tér-

mico dos suínos - especialmente 

durante estresse sofrido pelo calor 

intenso do ambiente - o aumen-

to da ingestão de água tem como 

função fisiológica manter o equi-

líbrio termorregulador. Conforme 

tabela abaixo segue o pico máxi-

mo de consumo de água do suíno. 

ÁGUA E RESULTADOS

Dependendo da temperatu-

ra da água, o suíno poderá ingerir 

menos líquido do que deveria, e, 

com isso, não conseguirá manter a 

homeotermia (capacidade de man-

ter a temperatura corporal interna 

constante, independentemente da 

temperatura do ambiente), levan-

do diversos animais a óbito ou a 

problemas como diarreia e baixa 

ingestão de consumo. Nesse caso, 

os que conseguem sobreviver aca-

bam comprometendo a produção, 

pois ficam debilitados e incapa-

citados de expressar o seu real  

potencial de ganho. 

Como estão as condições da 

água da sua granja? Será que nos 

dias quentes que virão, os suínos te-

rão “sombra e água fresca” suficien-

tes para expressar todo potencial 

a apresentar o melhor desenvolvi-

mento? Converse com seu técnico 

sobre o assunto.
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SUINOCULTURA DE  
ALTA PERFORMANCE

Adelar Arenhardt, dono de uma pe-

quena propriedade rural no interior 

de Santa Tereza do Oeste, obteve os re-

sultados mais expressivos e se tornou 

o melhor dos integrados da Coopavel 

em 2021 na área da suinocultura. Com 

mais de dez anos na atividade, Adelar 

associa os conhecimentos que adquiriu 

com tecnologias e com a assistência téc-

nica permanentemente disponibilizada  

pela cooperativa.

A criação de suínos é a principal fon-

te de renda da propriedade e, segundo o 

produtor, ela contribui muito, ao longo 

dos anos, para melhorar o padrão e a 

qualidade de vida da família. Atualmen-

te, Adelar conta com dois barracões com 

área construída, cada um, de 130 metros 

de comprimento x 12 metros de largura. 

São três mil animais alojados por lote.

“O mais importante que consi-

dero na suinocultura é a genética 

dos animais associada à qualida-

de da ração e à assistência técnica.  

Também são fundamentais em todas as 

etapas do processo à ambiência e o ma-

nejo”, cita Adelar Arenhardt. A assistên-

cia técnica oferecida pela Coopavel, se-

TOP DE 2021

A granja está localizada em 
Gramadinho, em Santa Tereza
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TOP DE 2021

gundo o criador, é um elo indispensável 

para a produção de alta performance.  

“Ela une integradora e integrado, tra-

zendo informações que atualizam os 

conhecimentos do produtor em relação 

às novas tecnologias e medicamentos”.

O investimento mais recente na 

granja, de acordo com Adelar, foi a re-

forma e a modernização das estruturas 

físicas para melhorar o bem-estar dos 

suínos e aumentar a produtividade.  

Localizada em Gramadinho, a pro-

priedade tem 15 hectares e, além da 

criação de suínos, ele destina grande 

parte da área à produção de grama tif-

ton para feno em fardo. A suinocultura 

também contribui com o sucesso des-

sa atividade. Os dejetos são emprega-

dos como adubo e os resultados têm  

sido muito bons.

ADELAR RENATO ARENHARDT

SIRLENE POLIS LEAO

LEONIR LUIZ ARENHART

JOSE BORDIGNON

CLAUDINEI ZORZI

PRODUTOR CIDADE C.R C.A GPD IDADE MORT.% MÃO DE OBRA COMEDOURO
SANTA TEREZA DO OESTE

CASCAVEL

SANTA TEREZA DO OESTE

SÃO JOSE DAS PALMEIRAS

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

117.07

112.07

114.39

116.05

114.07

2.192

2.146

2.196

2.132

2.212

1.785

1.793

1.797

1.825

1.853

1.023

1.0055

0.9997

0.9227

0.9803

2.6

0.8

2.65

1.47

1.6

Contratada

Familiar

Familiar

Contratada

Familiar

Automático

Manual

Automático

Manual

Automático

5  MELHORES PRODUTORES DA SUINOCULTURA DO ANO DE  2021

Adelar atua na atividade há dez anos

A cada lote, três mil 
animais são alojados

NOVIDADE

PECUÁRIA TEM OVINOS, 
ROBÔS E VENDAS DIRETAS

O melhor de raças de ovinos 

e bovinos está à disposição, no 34º  

Show Rural Coopavel, de pecuaris-

tas que queiram melhorar e am-

pliar os seus plantéis. A comerciali-

zação acontece diretamente entre  

criador e comprador, sem qual-

quer intermediário ou interferência.  

“Nosso interesse é divulgar, colaborar e 

fomentar um setor importante para a 

economia da região e do Estado”, diz o 

zootecnista e coordenador da Pecuária 

do Show Rural, Rozimbo Junior Magro.

Pela primeira vez na história do 

evento, os visitantes têm a chance de 

conhecer o melhor das característi-

cas genéticas de dez raças de ovinos.  

A participação é resultado de parceria da 

Coopavel com a Ovinopar e a Arco, res-

pectivamente as associações de criadores 

do Estado e do País. “A expectativa com a 

ovinocultura é grande, principalmente 

diante do bom momento que essa ativi-

dade experimenta em várias regiões do 

Brasil”, destaca o presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli.

A área pecuária trouxe 350 ovinos 

de criadores do Paraná e de Santa Ca-

tarina, e de 250 bovinos de 13 raças, de 

pecuaristas paranaenses – as duas re-

giões são livres da febre aftosa sem va-

cinação. O Show Rural recebe ovinos  

POs, registrados, que participam de julga-

mento de etapa do campeonato estadual. 

Outros, comerciais, estão à disposição de 

interessados em fazer negócio. Entre os 

bovinos, os do barracão de raças são ba-

sicamente para demonstração – ali, uns 

poucos são para venda; já no pavilhão dos 

touros todos podem ser comercializados.

LINHA DE CRÉDITO

O pecuarista interessado em com-

prar pode, nesses locais, conversar e fe-

char negócio diretamente com o criador 

ou com o representante dele. “Nossa 

meta, quanto às vendas, é repetir o su-

cesso de anos anteriores, quando pratica-

mente todos os animais disponibilizados 

para comercialização acabaram negocia-

dos”, diz Rozimbo. Uma boa notícia é que 

a Credicoopavel, cooperativa de crédito 

ligada à Coopavel, tem linha de crédito 

disponível aos interessados em ampliar e 

melhorar os seus plantéis.

AS RAÇAS

As raças de ovinos presentes no 

Show Rural são: Tedxel, Texel Natu-

ralmente Colorido, Dorper e White 

Dorper, Hampeshire Dow, Pol Dorset, 

Sangta Ines, Ile de France, Ile de France 

naturalmente Colorido e Suffolk. E as de 

bovinos são: Caracu, Charolês, Angus, 

Brangus, Jersey, Holandês, Canchim, 

Purunã, Senepol, Brahman, Nelore,  

Franqueiro e Tabapuã.

Ovinos são novidade na área pecuária
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ANIMAIS

ABCZ APRESENTA O MELHOR  
DA GENÉTICA ZEBUÍNA

A Associação Brasileira dos Cria-

dores de Zebu - ABCZ - está presente-

na 34ª edição do Show Rural Coopavel, 

considerada uma das maiores feiras de 

disseminação de conhecimento para 

o campo. Entre os representantes da 

entidade, que participam do evento, es-

tão membros da diretoria e da equipe  

técnica da associação.  

Entre as novidades deste ano está 

uma edição especial da ‘Feira de Touros 

e Fêmeas do Pró-Genética’, que foi dese-

nhada para se adaptar ao atual status do 

Paraná, que em maio de 2021 conquistou 

o reconhecimento internacional como 

área livre de febre aftosa sem vacinação. 

“Devido à impossibilidade de levar 

animais de outros estados, faremos uma 

edição especial da Feira de Touros e Fê-

meas do Pró-Genética com a inscrição de 

animais criados no Paraná e a comercia-

lização de sêmen e embriões. É uma gran-

de oportunidade para a ABCZ estar perto 

de agricultores, potenciais criadores de 

gado e de associados na região para divul-

gar o que estamos fazendo, assim como 

promover as raças zebuínas”, explica o 

presidente da ABCZ, Rivaldo Machado 

Borges Júnior.

RGD

Durante a Feira de Touros e Fê-

meas do Pró-Genética são comer-

cializados animais de genética me-

lhoradora, que prometem aumentar  

a produção de carne e leite nas pe-

quenas e médias propriedades rurais.  

Os compradores terão à disposição 

animais geneticamente superiores 

e portadores de Registro Genealó-

gico Definitivo inspecionado pela 

ABCZ, além de teste negativo para  

brucelose e tuberculose.

A ABCZ participa há vários anos 

do evento e a exemplo das edições an-

teriores, um estande da entidade foi 

montado para receber os associados e 

apresentar detalhes dos programas e 

projetos desenvolvidos pela entidade.  

“O espaço fica no mesmo local de sem-

pre e será um prazer receber nossos 

associados. Faremos uma participação 

brilhante, com muita alegria, infor-

mação técnica e comercialização”,  

destaca Marcelo Ártico, vice-presidente 

da ABCZ.

O Show Rural Coopavel também 

tem destaque na tela da ABCZ TV, o 

canal de comunicação da Associação.  

Durante a feira, a equipe de reportagem 

produzirá conteúdo para o ABCZ News, 

programa jornalístico que é transmitido 

ao vivo pelo canal da entidade no YouTu-

be (youtube.com/abczuberaba) todas as 

terças e quintas às 19h.

Feira de Touros e Fêmeas do Pró-Genética com 
animais criados no Paraná será atração

EDIÇÃO ESPECIAL DA ‘FEIRA DE TOUROS E FÊMEAS DO PRÓ-GENÉTICA PROMETE BONS 
NEGÓCIOS E MARCA A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NA SHOW RURAL COOPAVEL 2022
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ATRAÇÃO

UM SHOWROOM COM  
O MELHOR DA AVICULTURA

A avicultura ganha ainda mais 

importância e destaque no Show 

Rural Coopavel. A partir desta 34ª 

edição o evento conta com um cen-

tro de tecnologia voltado especial-

mente para a atividade. O aviário-

-modelo é resultado de parceria da 

Coopavel com a Associação dos Fa-

bricantes de Equipamentos de Aves 

e Suínos. O ambiente coloca os avi-

cultores em contato com o que há de 

mais moderno em equipamentos e 

tecnologias para as granjas de fran-

go de corte.

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, informa que o centro de tec-

nologia à avicultura transporta os 

produtores que investem na ativi-

dade para a versão ideal de estrutu-

ra e acessórios desenvolvidos para 

garantir conforto animal, qualidade 

e otimização de custos e resulta-

dos. “Essa é uma das importantes 

atrações desta 34ª edição e estamos 

muito animados com a novidade e 

com as impressões que ela trará”, 

afirma Dilvo.

DIFERENCIAL

Durante o evento, o centro 

funciona como uma espécie de 

showroom. São vários ambientes 

e estruturas em um mesmo aviário 

e tudo funcionando perfeitamen-

te, informa o gerente de Fomento 

Avícola da Coopavel, o médico ve-

terinário Eduardo Leffer. “Ali, os 

avicultores encontram o melhor em 

telhados, divisórias, comedouros, 

bebedouros, climatizadores e pai-

néis de controle. São várias opções, 

permitindo que os criadores esco-

lham então o que melhor se encaixa 

à sua propriedade”.

Atento ao que há de mais atual 

em tecnologias no mundo, o Show 

Rural Coopavel traz também, para o 

centro de avicultura, startups para 

apresentar conceitos de inovação ao 

setor. “Com todas essas informações 

em mãos, os avicultores têm a chan-

ce de investir no que há de melhor 

para atualizar os seus galpões e al-

cançar resultados ainda melhores”, 

destaca Eduardo Leffer, lembrando 

que a região e o Paraná são duas re-

ferências internacionais na produ-

ção de proteínas.

AVIÁRIO-MODELO

Durante todo o ano, o centro de 

tecnologia vai ser utilizado como 

aviário-modelo e aviário-escola. A 

Coopavel e seus parceiros vão rea-

lizar ali treinamentos sobre cada 

uma das novidades lançadas para 

a atividade. “Esse será um lugar 

voltado à melhoria e ao desenvol-

vimento contínuo das equipes que 

trabalham nesse segmento produ-

tivo. Assim, cria-se uma dinâmica 

ainda maior para acelerar a disse-

minação e implementação prática 

de novos conhecimentos e resulta-

dos, observando a essência do que 

é o Show Rural”, ressalta o coorde-

nador-geral do evento, o agrônomo 

Rogério Rizzardi.

O centro de tecnologia à avicultura, uma 
das novidades desta 34ª edição
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AVICULTURA

UMA PARCERIA QUE GERA  
LUCRO E BONS RESULTADOS

A Coopavel faz durante a 

34ª edição do Show Rural o re-

conhecimento do melhor pro-

dutor da área de integração de 

aves da cooperativa em 2021. 

Os melhores resultados foram 

alcançados pela granja de Idal-

zir Antônio Cansi, que mora em 

Corbélia, e administra os avi-

ários em parceria com a filha, 

Vanessa Cansi Mariani, e com o 

genro Marcio Mariani.

Idalzir é natural de Tapera, 

interior do Rio Grande do Sul, e 

chegou com a família com ape-

nas dois anos de idade à região 

Oeste do Paraná. Hoje, casado e 

pai de três filhas adultas, Idal-

zir se diz um produtor realiza-

do, principalmente em razão 

dos bons resultados alcançados 

no setor de avicultura da pro-

priedade. Na parceria com a fi-

lha e o genro, Idalzir repassou 

as atividades dos aviários e ofe-

rece como recompensa parte do 

lucro de cada lote ao casal.

Além da criação de aves, a 

propriedade de 20 alqueires 

se dedica também aos cultivos 

de milho, soja e trigo. O agri-

cultor iniciou com o confina-

mento de aves em 2013, com o 

alojamento do primeiro lote, 

em parceria com a Coopavel, 

em agosto daquele ano. “Já são 

oito anos dedicados à avicultu-

ra e o compromisso é de sempre 

fazer melhor e obter os resul-

tados esperados”, diz Idalzir, 

afirmando que a atividade é 

atualmente uma das principais 

fontes de renda da propriedade  

da família.

A colaboração com a fi-

lha Vanessa e com o genro 

Marcio acontece desde o iní-

cio. Idalzir investiu na es-

truturação de dois aviários 

dark house com área, cada 

um, de 130 metros de compri-

Os dois aviários dark house 
alojam 25 mil aves por lote

Idalzir, Otelindes, Vanessa, Pedro e Marcio

mento por 14 metros de largura.  

O alojamento por lote chega a 25 

mil aves. “Dedicação, trabalho e 

amor são alguns dos ingredien-

tes que colocamos diariamen-

te nessa atividade, hoje tão im-

portante para a nossa família”,  

ressalta Vanessa.

Há cerca de um ano, os aviários 

foram atualizados para atender as 

novas exigências do setor. A família 

investiu também na compra de um 

forno para melhorar o processo de 

aquecimento e para facilitar a ma-

nutenção da temperatura certa para 

o bom desenvolvimento das aves em 

suas mais diferentes fases.

O aprendizado, segundo Vanes-

sa, é uma necessidade constante a 

quem se dedica à avicultura. “Que-

ro destacar a ajuda dos veteriná-

rios Isabelle e Davi, da assistência 

técnica da Coopavel, que colaboram 

muito para as contínuas melhorias 

realizadas. E quanto à premiação 

conquistada junto à cooperativa, 

afirmo que estamos muito felizes 

e animados para melhorar ainda 

mais”, diz Vanessa, que é mãe do pe-

queno Pedro Miguel, de 3 anos.

Cada lote é formado por 25 mil aves

Pedro, de apenas 3 anos, será a futura 
geração de avicultores da família

Idalzir Antônio Cansi

 Jorge Koswoski 

Adilson José Neis

 Osmar Amaral Filho

Altieres Pegoraro

Edson/Aneli Koswoski

Giomar Bif 

Thiago Salvatti

Ivanir/Ivania Viganó

Paulo Cezar Freiberg

PRODUTOR

OS DEZ MELHORES PRODUTORES DE AVES DE 2021

CIDADE CAC

Corbélia 

Guaraniaçu

Catanduvas 

Guaraniaçu  

Guaraniaçu  

Guaraniaçu  

Lindoeste

Cascavel 

Três Barras

Capitão L.

 1.627

1.629

1.633

1.634

1.635

1.649

1.651

1.652

1.652

1.654
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BRADESCO REAFIRMA PARCERIA COM O CAMPO

Perto de completar 80 anos de 

história, o Bradesco reafirma com-

promissos e parcerias que fazem 

dele uma das instituições bancá-

rias de maior sucesso no mundo. 

Fundado em 1943, o banco está há 

décadas ao lado de mulheres e de 

homens do campo contribuindo 

para fazer do Brasil um dos mais 

importantes e desenvolvidos celei-

ros do agronegócio.

O Bradesco é a instituição pri-

vada que sempre apoiou esse im-

portantíssimo setor do Brasil e 

ao longo de sua história o banco 

construiu uma carteira crescente 

de ativos de crédito do agronegó-

cio com saldo de mais de R$ 42 bi 

nas linhas de RO, RL CPR e BNDES 

Agropecuários. 

Dias atrás, a gerente regional 

Ana Celia Madeira, e o gerente ge-

ral da Agência Cascavel Centro, An-

tônio Vidal Pontes Filho, estiveram 

na sede da Coopavel para encontro 

com o presidente Dilvo Grolli. Ali 

eles falaram da tradição do Bra-

desco e de suas contribuições para 

o gradual fortalecimento do agro-

negócio nacional. “A instituição é 

uma das que mais destinam recur-

sos e investem na expansão desse 

setor tão determinante à economia 

brasileira”, afirmou Ana Celia.

O Bradesco é um dos antigos 

parceiros do Show Rural Coopavel, 

um dos primeiros e mais reconhe-

cidos eventos nacionais de trans-

missão de novos conhecimentos 

e inovações para o campo. “O Bra-

desco foi a segunda instituição a 

participar de forma consecutiva 

Visita de diretores do Bradesco ao Show Rural, na década 
de 1990, capitaneada pelo presidente Márcio Cipriano

80 ANOS

das edições do Show Rural. Isso ocor-

re desde a década de 1990 (o evento foi 

criado em 1989) e já recebemos a visi-

ta de inúmeras comitivas e diretores 

da instituição, a exemplo do lendário 

presidente Márcio Cipriano”, recorda  

Dilvo Grolli.

E na edição de 2022, Bradesco e 

Show Rural Coopavel estão novamente 

juntos. O banco oferece  diversas opções 

em linhas de crédito aos visitantes que 

forem ao evento e lá decidirem por al-

gum investimento para melhorar os re-

sultados de sua atividade rural. E com 

as melhores e mais competitivas con-

dições do mercado, de acordo com Ana 

Celia.

De acordo com o gerente da Agên-

cia Cascavel Centro, Antônio Vidal 

Pontes Filho, o Bradesco se orgulha 

em apoiar um segmento tão determi-

nante para o desenvolvimento do País, 

que semeia a economia com tecnolo-

gia, inovação e sustentabilidade. “Es-

tamos muito felizes e animados com 

a parceria com o Show Rural Coopa-

vel, um evento vibrante e que mostra o 

melhor de uma cadeia econômica que 

tanto orgulha a todos nós, brasileiros” 

 

TRAJETÓRIA

O Bradesco foi fundado por Amador 

Aguiar em 1943, em Marília, no interior 

de São Paulo. Com viés inovador, ele foi 

o primeiro a colocar seus gerentes na 

área de atendimento ao público. Ainda 

na década de 1940, a instituição iniciou 

seu processo de expansão. O Paraná ga-

nharia as suas primeiras sete agências.

Já estabelecido em Osasco, na grande 

São Paulo, o Bradesco se torna uma das 

primeiras empresas brasileiras a utili-

zar o computador em etapas de seus ne-

gócios. Com isso, ele foi um dos primei-

ros entre os países da América do Sul a 

automatizar as suas operações.

A década de 1970 foi marcada por uma 

forte expansão do banco, que cresce em 

todas as direções. No fim daquele perío-

Antônio, Dilvo e Ana Celia em encontro 
dias atrás na sede da Coopavel
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do já eram mais de mil agências com 

mais de um milhão de acionistas.  

A tecnologia se transforma em 

marca forte do Bradesco a partir de 

1980. O banco é pioneiro em adotar 

rede privada de comunicação de da-

dos via satélite e lança o primeiro 

home banking.

A veia de vanguarda se-

gue na década seguinte com a  

instituição tomando frente em 

investimentos para ampliar o 

uso da internet. O Bradesco utili-

za a fibra ótica e implanta a pri-

meira rede de alta velocidade de  

longa distância do País. Esse 

investimento permitiu à ins-

tituição prestar serviços inte-

grando voz, dados e imagens.  

Agências e máquinas de autoaten-

dimento são interligadas on-line, 

em tempo real.

O banco sempre esteve ao 

lado do empreendedor, do agro-

negócio e das mais diferen-

tes atividades empresariais.  

E a partir de 2000 passou a conso-

lidar suas ações com foco socioam-

biental. A partir da década de 2010, 

o Bradesco está em todo o Brasil.  

Alguns números mostram o que  

foi esse período para a ins-

tituição: 44 mil pontos de  

atendimento, 55 milhões de clientes 

e 6ª marca mais valiosa de banco do 

mundo em 2011.

UM PORTFÓLIO COMPLETO 
AOS VISITANTES

O banco mantém o foco em ampliar a participação 

de mercado, com ótimas expectativas para o setor. 

Para o Show Rural Coopavel 2022, o banco participa 

de forma presencial e digital ofertando sempre as 

melhores condições de crédito e financiamentos a 

todo o setor. Destaque para as linhas de repasse do 

BNDES Crédito Rural para apoiar os investimentos 

em Máquinas Agrícolas, Caminhões, Construção 

Civil, Estocagem de Grãos, Irrigação, Recuperação 

de Pastagens, ABC, ILPF (Integração, Lavoura, 

Pecuária e Floresta) e entre muitas outras 

possibilidades nas opções de CPR Financeira e 

Crédito Rural Recursos Livres. 

O Show Rural Coopavel conta com a continuidade 

da campanha Promoção Força no Campo Bradesco, 

na qual os clientes do Agro que financiarem com o 

Bradesco operações nas carteiras de RO, RL, CPR 

e BNDES Agrícola concorrem automaticamente a 

Tratores zero KM. Para mais informações acesse 

nosso site e confira as condições no detalhe: 

https://banco.bradesco/html/classic/promocoes/

promocaoagro/index.shtm 

O Bradesco disponibiliza seu portfólio completo 

de produtos e serviços e manterá estrutura 

de análise de crédito no próprio espaço para 

agilizar as operações. O banco terá estrutura de 

atendimento na feira que conta com equipe de 

gerentes especializados no agronegócio para 

atendimento personalizado aos clientes, parceiros, 

expositores e demais visitantes, esclarecendo 

dúvidas e prestando consultoria para que realizem 

os melhores negócios.

80 ANOS

45 3225 3111 | 45 9 9107 7009
portoseguroimobiliaria.com - R. Afonso Pena, Sala 02 - Cascavel/Pr
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Agilidade, comodidade e sustentabilidade 
em um único equipamento

NA ONDA DOS PATINETES ELÉTRICOS

A Coopavel se integra cada vez mais 

aos conceitos e princípios da susten-

tabilidade, que podem ser amplamen-

te vistos nesta edição do Show Rural.  

Pela primeira vez desde que o evento foi 

criado, em 1989, os profissionais do se-

tor de montagem tiveram à sua disposi-

ção uma frota de patinetes elétricos. Seis 

equipamentos conseguidos em parceria 

com a Solar Eng, empresa cascavelense 

especializada em soluções em energias 

renováveis, facilitaram tarefas de uma  

etapa fundamental.

Com autonomia de 25 quilômetros e ve-

locidade média de 22 quilômetros por hora, 

o patinete permitiu à equipe chegar aos lo-

cais de qualquer ocorrência com mais rapi-

dez. “Algumas delas costumam ser urgentes, 

principalmente quando ocorre algum dano 

à estrutura física do parque, e percebemos 

logo que esses novos veículos seriam muito 

eficientes nessas situações”, cita o coorde-

nador da área de Montagem de estandes,  

Samuel Felipe.

Fáceis de operar, os patinetes deram 

nova dinâmica às tarefas da equipe. O par-

que do Show Rural Coopavel tem 720 mil 

metros quadrados e no auge das monta-

gens alguns profissionais do setor che-

gam a caminhar distâncias superiores a 

20 quilômetros por dia. “Com o patine-

te, ganhamos também em comodidade”,  

destaca Samuel.

SUSTENTABILIDADE

O parque do Show Rural foi, há qua-

tro anos, um dos primeiros do Brasil 

a investir em recursos sustentáveis,  

como na instalação de placas foto-

voltaicas que geram grande parte 

da energia consumida no local. “A 

sustentabilidade, a otimização do 

uso dos mais diferentes recursos 

e o respeito ao meio ambiente es-

tão entre as tônicas do Show Rural 

e do cotidiano da Coopavel”, diz o  

presidente Dilvo Grolli.

MONTAGEM Confie 
nas soluções
certas
para a sua
safra!

O calcário de
conchas é um
corretivo de acidez
de origem orgânica
produzido através de
conchas marinhas. 

Promove correção
imediata e fornece
cálcio prontamente
solúvel para as plantas.

EFICIÊNCIA
NO PLANTIO

RESULTADOS
COMPROVADOS

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

www.cysy.com.br @cysymineracao
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A Embrapa é uma das maiores 
empresas de pesquisa do mundo

QUATRO NOVAS TECNOLOGIAS E  
UM CURSO A DISTÂNCIA

A Empresa Brasileira de Pesqui-

sa Agropecuária (Embrapa), vincula-

da ao Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento, apresenta 

no Show Rural Coopavel suas princi-

pais inovações e lança duas cultiva-

res de soja (BRS 546 e BRS 559RR), 

duas cultivares de feijão (BRS FC310 

e BRS FS311) e um curso de educação 

a distância que traz uma introdução 

às estratégias de produção de mate-

riais de plantio de mandioca. 

Os lançamentos e as novidades 

da Embrapa são demonstrados em 

três espaços distintos: na Casa da 

Embrapa, na Vitrine de Tecnologias 

e na Vitrine Tecnológica de Agroe-

cologia Vilson Nilson Redel. As so-

luções tecnológicas demonstradas 

trazem incrementos para diferentes 

segmentos, como: produção ani-

mal, genética, sistemas de produção 

sustentáveis de grãos, entre outros. 

Além desses espaços, a Embrapa 

também está presente no Show Ru-

ral Digital, com palestras e interação 

com os parceiros e startups.   

A Embrapa está presente no 

Show Rural por meio de 11 unidades 

de pesquisa: Embrapa Arroz e Feijão, 

Embrapa Cerrados, Embrapa Gado 

de Corte, Embrapa Mandioca e Fruti-

cultura, Embrapa Milho e Sorgo, Em-

brapa Pantanal, Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia, Embrapa 

Clima Temperado, Embrapa Suínos e 

Aves, Embrapa Soja, Embrapa Trigo e 

a Secretaria de Inovação de Negócios. 

 

LANÇAMENTO DE SOJA:

A BRS 546 é uma soja conven-

cional altamente produtiva e que 

permite a semeadura antecipada, 

viabilizando sua inserção no sistema 

de sucessão e/ou rotação com outras 

culturas. Com relação à sanidade, 

essa cultivar apresenta resistência às 

principais doenças da soja. Destaca-

-se pela resistência aos nematoides 

de galhas (Meloidogyne incognita e 

Meloidogyne javanica), que trazem 

prejuízos econômicos nas áreas 

atingidas pelo problema. A BRS 546 

pertence ao grupo de maturidade 6.0 

e pode ser semeada em Goiás (RECs 

301, 303, 401), Mato Grosso do Sul 

(RECs 204 e 301), Minas Gerais (RECs 

301 e 303), Paraná (RECs 102,103, 201, 

202, 204), Rio Grande do Sul (RECs 

102) e Santa Catarina (RECs 102, 103).

 

BRS 559RR

A BRS 559RR é uma soja transgê-

nica RR, com tolerância ao glifosato, 

portanto, pode ser usada como refú-

EMBRAPA

gio em áreas de soja Intacta. Asso-

ciado a essa característica, apresen-

ta excelente potencial produtivo e 

estabilidade de produção no Paraná 

(RECs 102, 103, 201). Por ser preco-

ce, do grupo de maturidade relativa 

5.9, e poder ser semeada antecipa-

damente, possibilita a sua inserção 

no sistema de rotação e/ou sucessão 

com outras culturas. Também possui 

ampla janela de semeadura, trazen-

do maior flexibilidade ao planeja-

mento dos produtores. Destaca-se 

ainda pela resistência às principais 

doenças da soja, como por exemplo, 

resistência à podridão radicular de 

phytophthora (Phytophthora sojae).

 

LANÇAMENTOS DE  
FEIJÃO:

A BRS FC310 é uma cultivar de 

feijão comum, com grãos do tipo ca-

rioca, ciclo semiprecoce (75-84 dias), 

excelente arquitetura e resistência 

moderada às bacterioses importan-

tes à cultura do feijoeiro. A cultivar 

BRS FC310 apresenta um potencial 

de produtividade de 3500 kg/ha. 

Suas características tornam essa 

cultivar uma opção aos produtores 

de feijão, em especial para o cultivo 

na safra e safrinha da região Centro-

-sul do Brasil. É recomendada para 

cultivo em 19 estados brasileiros. 

 

BRS FS311

A BRS FS311 é uma cultivar de 

feijoeiro-comum do grupo rajado 

com alto potencial produtivo e grãos 

graúdos. Apresenta ainda ciclo semi-

precoce, moderada resistência à an-

tracnose e ao fusarium oxysporum e 

arquitetura ereta, que confere possi-

bilidade de colheita mecânica direta. 

A cultivar BRS FS311 apresenta po-

tencial de produtividade de 3493 kg/

ha.  Com base no seu desempenho, a 

cultivar BRS FS311 é indicada para 

semeadura em 11 estados: em Goiás, 

Distrito Federal, Mato Grosso, To-

cantins, Maranhão, Bahia e Espírito 

Santo na época de cultivo das águas 

e inverno; e nos estados do Paraná, 

Santa Catarina, São Paulo, Mato 

Grosso do Sul e Rio Grande do Sul nas 

épocas de cultivo das águas e seca. 

 

LANÇAMENTO DE EAD DE 
PRODUÇÃO DE MANDIOCA

Com carga horária de 30 horas, 

o EAD Introdução às estratégias 

de produção de materiais de plan-

tio de mandioca – Reniva (Rede de 

multiplicação e transferência de 

manivas-semente de mandioca com 

qualidade genética e fitossanitária) 

será disponibilizado na plataforma 

de cursos a distância da Embrapa 

(e-Campo). O curso divide-se em 

quatro módulos e trata dos seguin-

tes temas: produção de materiais de 

plantio de mandioca; alternativas 

técnicas de multiplicação de mate-

rial de plantio; sanidade e manejo 

agronômico na cultura; e estrutura-

ção e registros da Rede Reniva. No 

fim do curso, os participantes deve-

rão compreender os princípios nor-

teadores da Rede Reniva necessários 

para produzir materiais de plantio 

de mandioca em larga escala, livres 

de pragas e doenças e com comprova-

da identidade genética, verificando 

seu potencial como agentes da rede. 

 

SOJA

Além dos dois lançamentos 

da Embrapa Soja, são demonstra-

das na Vitrine de Tecnologias, no 

Show Rural, 13 cultivares de soja: 

BRS 511, BRS 523, BRS 539, BRS 

5601RR, BRS 5804RR, BRS 388RR, 

BRS 543RR, BRS 544RR, BRS 399RR 

e BRS 1054IPRO, BRS 1061 IPRO, 

BRS 1003IPRO e BRS 1057IPRO.  A 

Embrapa Trigo, em parceria com a 

Embrapa Soja, conduz o programa 

de melhoramento de soja na região 

fria do Brasil (RS, SC e Centro Sul do 

PR) direcionado atualmente para 

atender a demanda dos produtores 

por cultivares transgênicas capazes 

de somar características como po-

tencial produtivo, hábito de cresci-

mento indeterminado e sanidade. 

 

FEIJÃO

Além dos dois lançamentos, a 

Embrapa Arroz e Feijão demonstra 

na Vitrine de Tecnologias da Em-

brapa, no Show Rural, três cultiva-

res do grupo preto (BRS FP403, BRS 

Esteio, BRS Esplendor), quatro culti-

vares do grupo carioca (BRS FC104, 

BRS FC 402, BRS Estilo, BRSMG 
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UAI) e quatro cultivares com grãos 

especiais (BRS Ártico, BRS Embai-

xador, BRSMG Realce, BRS FS305). 

 

MANDIOCA

A Embrapa Mandioca e Fruticul-

tura apresenta na Vitrine de Tecno-

logias do Show Rural três cultivares 

de mandioca, a BRS CS01, cultivar 

de mandioca para a indústria, a BRS 

399 mandioca de mesa e BRS 420, 

também indicada para a indústria. 

 

Trichoderma PARA 
CONTROLE BIOLÓGICO 
DE FUSARIUM DA 
BANANEIRA

A Embrapa Mandioca e Fruti-

cultura têm obtido resultados pro-

missores com o fungo Trichoderma 

asperellum no controle de outro 

microrganismo do mesmo reino, o 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense 

(Foc), causador da murcha de Fusa-

rium, uma das piores doenças da ba-

naneira. O uso de inimigos naturais 

no combater a doenças de plantas faz 

parte de uma estratégia sustentável, 

bem consolidada no Brasil, conheci-

da como controle biológico. A prática 

é demonstrada na Casa da Embrapa. 

 

EAD IRRIGAÇÃO DA 
BANANEIRA

São apresentados os dois cursos 

sobre o tema lançados pela Embrapa 

Mandioca e Fruticultura na platafor-

ma e-Campo: “Métodos e sistemas de 

irrigação para bananeira” e “Irriga-

ção da bananeira: necessidade hídri-

ca da cultura”. As capacitações des-

tinam-se, especialmente, a técnicos 

agropecuários e produtores rurais de 

todos os estados do Brasil, que rece-

bem informações atualizadas sobre a 

irrigação da bananeira, cultura alta-

mente exigente em água. 

 

SOJA BAIXO CARBONO, 
BIOINSUMOS E 
TECNOLOGIA BLOCK

A Embrapa Soja também apre-

senta, na Casa da Embrapa, temas 

que impactam a cadeia produti-

va da soja como: tecnologias para 

produção de Soja Baixo Carbono, 

o potencial do uso dos bioinsumos 

na agricultura e os benefícios das 

cultivares com tecnologia Block 

para manejo de percevejos na soja. 

 

SISTEMA ANTECIPE

A Embrapa Milho e Sorgo e a Em-

brapa Soja apresentam o potencial do 

sistema Antecipe, desenvolvido pela 

Embrapa Milho e Sorgo. O Antecipe 

é um sistema inédito de produção de 

grãos para incrementar a produção 

da soja e do milho safrinha, a partir 

de um método de cultivo intercalar 

que possibilita a redução dos riscos 

causados pelas incertezas do clima 

durante a segunda safra. A tecnologia 

é composta por três pilares: um sis-

tema inédito de produção de grãos, 

uma semeadora-adubadora exclusi-

va e um aplicativo para auxiliar o pro-

dutor a tomar as melhores decisões. 

 

SISTEMA DE PLANTIO DE 
MANDIOCA EM FILEIRA 
DUPLA

O sistema é demonstrado na Vi-

trine Tecnológica de Agroecologia 

"Vilson Nilson Redel" pela Embrapa 

Mandioca e Fruticultura. O plantio 

da mandioca em fileiras duplas tem 

com vantagem proporcionar renda 

com a cultura intercalar e há benefí-

cios para a cultura principal, já que 

impede o surgimento de plantas in-

festantes e erosão do solo enquanto 

a mandioca não cobre a área. Esse 

sistema pode ser utilizado tan-

to com mandioca de mesa quanto  

para a indústria.

 

BIOSSEGURIDADE EM 
GRANJAS E SUÍNOS

No “Espaço da Biosseguridade” 

são apresentadas as principais orien-

tações e informações para manter 

as granjas protegidas de patógenos 

que afetam a sanidade dos rebanhos. 

Pesquisadores são categóricos ao 

afirmar que a biosseguridade tem 

papel fundamental na proteção de 

rebanhos, granjas e propriedades 

rurais porque evita a entrada e dis-

seminação de agentes infecciosos 

e que trazem prejuízos enormes, 

sejam de ordem de saúde animal,  

seja econômico.

EMBRAPA
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DRONES E GPS REVOLUCIONAM  
O JEITO DE FAZER AGRICULTURA

Os softwares, a automação e os 

robôs promovem uma revolução 

profunda no campo. A agropecuá-

ria experimenta mudanças jamais 

vistas que deixam no passado a 

rusticidade e a limitação das fer-

ramentas manuais e analógicas 

e colocam o produtor em contato 

com uma atmosfera inovadora e 

repleta de perspectivas. É isso o 

que mostra o Show Rural Coopa-

vel, uma das maiores vitrines já 

criadas para apresentar, em uma 

só área, as maravilhas da era da 

agricultura 4.0.

Muitas das novidades desen-

volvidas nos últimos anos por uma 

indústria versátil e engenhosa já 

chegaram ao Oeste e ao Sudoeste 

do Paraná, onde estão os 23 mu-

nicípios da área de abrangência 

da Coopavel, cooperativa agroin-

dustrial que desde 1989 organiza 

o Show Rural. Agricultor há 38 

anos, Erwin Soliva, 64, sempre 

esteve atento até aos mais discre-

tos movimentos de uma revolu-

ção que movimenta uma monta-

nha de dinheiro no mundo todo. 

E ele tem bons motivos para agir  

dessa forma. 

“Não há como ignorar o que 

acontece à nossa volta. As novida-

des aparecem em número cada vez 

maior e em tempo cada vez menor. 

E quem não se atentar a esse fe-

nômeno enfrentará dificuldades, 

principalmente diante do elevado 

grau de competitividade do agro-

negócio na atualidade”, afirma 

Erwin. O primeiro aspecto dessa 

mudança, segundo ele, está em en-

tender que comprar programas de 

computador, máquinas com tec-

nologias embarcadas e escolher 

sementes e insumos de alta quali-

dade e produtividade é um investi-

mento e não um custo.

DRONE

Há poucos dias, Erwin de-

cidiu dar mais um passo no 

processo de integração de sua 

propriedade à nova revolução 

que chega ao campo. Um dro-

ne com capacidade para 20 

O FUTURO DO CAMPO

Presença de drones é cada vez mais 
comum nas propriedades do Oeste

quilos de carga sobrevoou vá-

rios trechos de sua fazenda.  

O equipamento, alimentado com 

dados apurados e detalhados 

de um mapeamento de solo, foi 

cuidadosamente dirigido com o 

auxílio de softwares às áreas de 

cultivos indicadas para receber 

doses precisas de defensivos. 

Uma equipe treinada foi 

recrutada por Erwin para in-

troduzir a novidade em suas 

áreas de cultivo. Já na pri-

meira aplicação, o agricultor 

percebeu algumas das vanta-

gens de substituir o pulveri-

zador tradicional pelo drone.  

Um dos principais aspectos é o 

não amassamento de plantas, 

escolha do melhor horário para 

potencialização da aplicação, 

economia e sustentabilidade.  

A redução no uso de herbicidas, 

em comparação à técnica con-

vencional, pode chegar aos 50%.

O uso dos produtos quí-

micos se torna ainda mais ra-

cional, porque em vez de co-

brir toda a área, a leitura feita 

com a ajuda de satélites faz 

a substância chegar exata-

mente onde ela é necessária.  

“Não tenho dúvidas de que 

essa tecnologia veio para ficar.  

E com o aprimoramento que 

a indústria constantemente 

busca, em pouco tempo os dro-

nes vão dominar a paisagem 

no campo, desempenhando as 

mais diferentes tarefas e de 

maneira autônoma”, destaca  

Erwin Soliva.

CONEXÃO 4G

A família Zardo tem tra-

dição na área agrícola e me-

lhora seus resultados a 

cada ano com investimen-

tos em inúmeras tecnologias.  

As mudanças passaram a ser 

ainda maiores com a chega-

da de Leonardo Frizon à fa-

mília (é genro de Zeca, que é 

filho de Dino Zardo). Leo é de 

uma nova geração de agricul-

tores bastante conectada às 

inovações. “Entre outras, em-

pregamos o monitoramento da 

área por imagens de satélite 

NDVI (que em português sig-

nifica Índice de Vegetação por  

Diferença Normalizada).

As imagens de NDVI ajudam 

no monitoramento das lavou-

ras, tanto na parte de pragas 

quanto na de ervas daninhas 

e por elas é possível avaliar 

a densidade foliar da cultu-

ra. O recurso mostra onde es-

tão os pedaços de terra mais e 

menos férteis de cada talhão.  

A propriedade também con-

ta com desligamento de se-

mente automático linha a 

linha nas plantadeiras e tra-

tores com conexão 4G. Com 

essa ferramenta, as máquinas 

Leo Frizon e os tratores com conexão 
4G que se comunicam em tempo real
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trocam informações entre si  

em tempo real. 

Esse sistema, segundo Leo 

Frizon, é automático e controla-

do pelo computador do trator e 

GPS e ajuda muito a diminuir o 

gasto excessivo de sementes em 

arremates e plantio de cabecei-

ra. “No ano passado, a economia 

com o desligamento automá-

tico linha a linha foi de 12%”. O 

agricultor informa ainda o uso 

de um sinal chamado RTK, que 

traz exatidão para operações na 

roça. “Ele tem variabilidade de 

apenas três centímetros no pi-

loto automático das máquinas, 

evitando compactação desne-

cessária na lavoura”.

As inovações invadem 

também as granjas. Aviá-

rios cada vez mais automa-

tizados e robôs começam a 

ser comuns em propriedades 

de cooperados da Coopavel.  

João Paulo Alberton, de  

Três Barras do Paraná, é 

um dos primeiros na re-

gião Oeste a comprar um 

robô alimentador de suínos.  

A máquina, desenvolvida por 

uma empresa de Caxias do Sul, 

alimenta os animais de forma au-

tônoma mediante programação.  

“Além de tirar um enorme fardo 

de trabalho das costas dos cria-

dores, tecnologias como essa 

trazem informações em tem-

po real que permitem conhecer 

melhor o quadro de saúde geral 

dos animais. Isso leva a ajustes 

inibidores de perdas e potencia-

lizadores de resultados”, segun-

do Alberton.

ALIADA

O mundo caminha para bater 

em nove bilhões de habitantes 

em 2050. Para alimentar tantas 

bocas, o crescimento na produ-

ção mundial de grãos deverá ser 

70% superior ao que é hoje. “E 

como temos um único planeta 

e áreas de cultivo limitadas, o 

principal aliado para produzir-

mos mais, melhor e de forma 

sustentável é a inovação tecno-

lógica”, ressalta o presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli. A capa-

cidade do homem, de inventar 

e empreender, faz da espécie a 

mais bem-sucedida da história 

da terra, afirma Dilvo. 

O FUTURO DO CAMPO

 Erwin (dir.) e Marcio Sganzerla, que presta 
serviços de tecnologia a agricultores
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Gerador eólico com tecnologia paranaense

FOCO NA SUSTENTABILIDADE DO 
PROCESSO PRODUTIVO

Parceiro há mais de 30 anos consecuti-

vos, o Instituto de Desenvolvimento Rural 

do Paraná está inserido no Show Rural Co-

opavel com uma área de cerca de cinco hec-

tares. Com bom nível de tecnologia, o local 

apresenta aos visitantes grandes oportuni-

dades de conhecimento com profissionais 

da pesquisa e extensão rural do Estado.

A essência das tecnologias apresenta-

das está direcionada para a preservação 

dos recursos naturais, buscando a susten-

tabilidade do processo produtivo. Temos 

como bandeiras da mesorregião Oeste, a 

produção agroecológica, a pecuária leiteira, 

a agroindústria familiar, a sanidade agro-

pecuária, a produção de olerícolas e as  

energias renováveis.  

No IDR-Paraná, o visitante fica à von-

tade para conversar e ser bem recebido 

pelos profissionais de diferentes cadeias 

produtivas do agronegócio paranaense.  

As tecnologias são levadas a campo e coloca-

das em prática por muitos agricultores. 

O processo produtivo contempla 

diferentes sistema de produção, visan-

do a fornecer alimentos de boa qua-

lidade para as famílias e ao mercado.  

São mais de cem técnicos na área para bem 

receber e orientar o produtor rural que  

visita o evento.

VITRINE AGROECOLÓGICA

É uma área já consolidada den-

tro do evento. O IDR-Paraná e os 

parceiros demonstram diversos 

sistemas de produção de alimentos 

orgânicos, com valores agregados, 

com tecnologias de baixo custo e 

adaptados para diferentes mode-

IDR

los de produção sustentáveis. 

Processo de conversão de pro-

dução convencional para orgâ-

nica, transição de sistemas e  

produção agroecológica.

 

GRÃOS COM 
SUSTENTABILIDADE

Aqui, os temas são direciona-

dos aos sistemas com práticas 

sustentáveis. São demonstrados 

trabalhos da pesquisa e extensão 

na soja, feijão, milho, mandio-

ca, cultivares de café e plantas 

de cobertura, além de trabalhos 

envolvendo manejo de conser-

vação de solo e da água, siste-

ma e produção em consórcio  

entre culturas.   

A unidade demonstrativa é 

um destaque nesta edição, apre-

sentando da implantação à co-

lheita, com ênfase nos tratos 

culturais, cultivos rotacionados 

e plantas de cobertura, utiliza-

ção dos dejetos animais na com-

plementação da fertilização do 

sistema e a recuperação da per-

meabilidade dos solos.

São apresentadas também 

plantas medicinais e aromá-

ticas que poderão compor a 

farmácia caseira e as especia-

rias para a culinária no prepa-

ro de pratos especiais. Ainda 

são enfatizados os sistemas 

de cultivos, tratos culturais e 

as principais utilizações. Há 

o enfoque para produção co-

mercial visando a geração de  

renda nas propriedades.

A produção de olerícolas 

com alta qualidade sempre é 

um grande desafio tanto para 

os profissionais do IDR-Paraná 

quanto para o agricultor. Com 

intuito da produção com qua-

lidade e com o reduzido uso de 

agroquímicos são apresentados 

diferentes tipos de cultivos, en-

fatizando o sistema de plantio  

direto de hortaliças.

A área de fruticultura do 

IDR-Paraná está com uma pro-

posta arrojada, com a unifi-

cação das áreas de pesquisa 

e extensão. O visitante tem a 

oportunidade de conhecer as 

principais espécies de frutífe-

ras da região e as desenvolvidas  

pela pesquisa.

AGROINDÚSTRIA 
FAMILIAR

A feira da agroindústria fa-

miliar rural é o local para di-

vulgação e comercialização 

dos produtos regularizados 

dos produtores assistidos pelo 

IDR-Paraná. Agora com novo 

espaço, o barracão possui 525 

metros quadrados e foi cons-

truído em parceria pela Coopa-

vel, Fetaep, IDR-Paraná e Seab. 

Ali, os produtos são expos-

tos e comercializados. Trinta  

expositores participam.

O objetivo na pecuária é apre-

sentar uma sequência de temas 

relacionados à produção de bo-

vinos de leite e corte, começan-

do com  a produção de pasto até 

a obtenção do produto final com 

qualidade leite ou carne. Con-

ta com amostras de forrageiras 

mais indicadas para mesorre-

gião Oeste e produção forrageira 

dentro de sistemas integração  

lavoura-pecuária.  

A criação de bezerras e novi-

lhas foca a importância das  ins-

talações e manejo, também na 

nutrição, sanidade agropecuá-

ria. O Purunã, uma raça bovina 

genuinamente paranaense com 

aptidão para corte, também 

está presente no evento.

CAMINHO DAS ÁGUAS

Nesse espaço são apresenta-

das técnicas de proteção de fon-

te à base de solo cimento. Tam-

bém são enfatizados os modelos 

de sistema de destino de dejetos 

humanos e de águas usadas – 

(fossa biodigestora da Embrapa, 

fossa zona de raízes e fossa eva-

potranspiração). Aqui as tec-

nologias são demonstradas em 

forma de maquete e em parceria  

com a Sanepar.

A cozinha criativa mostra 

conhecimentos sobre os uten-

sílios e equipamentos atuais 

utilizados para a fabricação de 

cucas. Apresentação dos culti-

vares de trigo da região, proces-

so de moagem, valor nutricional 

e as farinhas adequadas para o 

processo de panificação. São 
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demonstrados ainda o preparo 

correto das diferentes receitas e 

cucas apreciadas nas diferentes  

regiões do Paraná.

Em parceria com pre-

feituras, secretarias de  

Assistência Social e associa-

ções de artesãos são expos-

tos e demonstrados os di-

versos tipos de artesanato 

confeccionados pelas mulheres 

agricultoras, clubes de mães e as-

sociações de artesãos da região.   

A piscicultura no Oeste pos-

sui uma grande participação 

na agregação de renda às famí-

lias. O IDR mostra técnicas mo-

dernas de criação e manejo de  

peixes de cativeiro.

O turismo rural é uma ati-

vidade em ascensão. Nesse am-

biente, os extensionistas estão 

disponíveis para esclarecer so-

bre como organizar um circui-

to de turismo no meio rural, 

como realizar as construções 

e efetuar os atrativos para que 

as pessoas sejam motivadas  

para as visitas.

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS

Esse tema contemplado pelo 

Programa Paraná Energia Rural 

Renovável, criado pelo gover-

no do Estado, está presente no 

evento como forma de oferecer 

aos visitantes alternativas de 

produção de energias limpas, 

como a eólica, fotovoltaica e a 

partir da biomassa.

O estande do Renova/PR 

está em destaque e conta com 

a presença de profissionais 

treinados para atender os visi-

tantes e tirar dúvidas sobre as 

alternativas disponíveis para 

produzir energia na proprie-

dade rural de acordo com a  

necessidade de consumo. 

CULTIVARES

O IDR Paraná faz o lança-

mento de novas cultivares para 

disponibilizar novas tecnolo-

gias de apoio à produção agríco-

la no Estado. São elas: IPR Luz 

da Manhã – Maracujá; IPR Pa-

raguainha – Mandioca; e IPR Pé 

Vermelho, IPR Petrovita e IPR 

Basalto – soja consumo. 

Barracão de 525 metros quadrados que abriga a 
agroindústria familiar

A nova biotecnologia  
 que amplia a proteção  
 da sua lavoura, da raiz   
a parte aérea. 

A inovação que  
você já confia,  
para melhores  
resultados.

Máxima proteção 
 contra lagartas,   
no cartucho   
e no colmo.

Proteção  reforçada 
 contra pragas   
das raízes  
(larva-alfinete).

Proteção  
 contra danos   
de lagartas   
às espigas.

Eficiência   
e flexibilidade  
 no controle   
de plantas   
daninhas.

Saiba mais em      
vtpro4.com.br
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APASEM LANÇA LIVRO QUE 
MARCA OS SEUS 50 ANOS

O maior evento de agronegócio 

da América Latina, o Show Rural 

Coopavel foi escolhido pela Asso-

ciação Paranaense dos Produtores 

de Sementes e Mudas como o mo-

mento ideal para que a entidade 

pudesse marcar um dos principais 

eventos que celebram o seu Jubileu 

de Ouro: o lançamento do Livro Apa-

sem 50 Anos, Sempre a Melhor Se-

mente, escrito pelo jornalista Eloy  

Olindo Setti.

“Celebramos cinco décadas de 

atuação. Nesse contexto muitos de-

safios se apresentaram e foram en-

frentados por diferentes mãos que 

estiveram à frente da Apasem. A 

associação contribuiu muito com o 

crescimento do agronegócio no Es-

tado por meio do desenvolvimento 

do setor de sementes e o Show Rural 

consegue, em sua essência, tradu-

zir essa grandiosidade. Logo, trazer 

para esse evento o lançamento do 

livro que comemora os 50 anos da 

associação, diria que é um privilé-

gio, pois é o local em que o agrone-

gócio se encontra todo o início de 

ano”, relata o presidente da Apasem  

Henrique Menarim.

A obra está dividida em duas par-

tes. A primeira remonta a evolução 

do setor de sementes ao longo dos 50 

anos de trajetória, fazendo um para-

lelo de como a atuação da Apasem foi 

de extrema importância para a evo-

lução do setor de sementes no Brasil 

e no Paraná.  Para isso, muitas entre-

vistas com profissionais ligados ao 

setor foram produzidas, bem como 

realizadas pesquisas internas para 

dar a base do livro.

Em um segundo momento, o tra-

balho se deu na busca por relatos da 

essência da Apasem, atuação, desa-

fios e conquistas ao longo de 50 anos. 

“Foi um trabalho minucioso para o 

qual tivemos que resgatar muitos 

documentos de arquivos e conver-

sar com muita gente para poder em-

basar a obra. Para isso, tive a ajuda 

imprescindível de Eugênio Bohatch, 

que por 40 anos atuou na Apasem, 

e é a memória viva da instituição. A 

SEMENTES

OBRA REMONTA A TRAJETÓRIA DA EVOLUÇÃO DO SETOR SEMENTEIRO 
DO PARANÁ; APRESENTAÇÃO OCORRE DURANTE EVENTO QUE É 
REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO

atual diretoria também não me-

diu esforços para que o trabalho 

pudesse ser desenvolvido, ainda 

mais em um ano pandêmico em 

queas restrições eram gigantes”, 

diz o autor do livro, Eloy Setti. 

O livro tem mais de 250 pá-

ginas, registra todas as direto-

rias que estiveram à frente da 

Apasem e conta ainda com de-

clarações de personagens-chave 

que acompanharam e/ou acom-

panham o desenvolvimento do 

setor de semente no Paraná.  

“Tive o privilégio de assumir 

a Apasem em 2021, uma orga-

nização sólida e de prestígio. 

Os caminhos mais difíceis fo-

ram percorridos pelos diri-

gentes e associados que nos 

antecederam, dedicando tem-

po e recursos preciosos para 

a constituição e consolidação 

de uma Associação exemplar.  

Sinto-me orgulhoso em ver essa 

obra materializada e publicada”, 

diz Menarim.
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Intercooperação. Esse é o plano

UNIMED CASCAVEL DESENVOLVE 
PLANOS À REALIDADE DE 
COOPERATIVAS E EMPRESAS

Com base nos princípios da inter-

cooperação e do compromisso com a 

comunidade, a Unimed Cascavel anun-

cia o desenvolvimento de planos de  

saúde específicos para atender empresas de 

diferentes setores, incluindo as cooperativas 

do agronegócio – força da economia regional.  

O médico cardiologista Erwin Soliva Ju-

nior, diretor de Mercado da Unimed  

Cascavel e associado da Coopavel, lidera 

o incentivo ao desenvolvimento de pro-

dutos personalizados e financeiramente  

mais acessíveis.  

“O agro tem gerado muitos empregos. 

Com mais possibilidades de trabalho, as 

empresas precisam de ferramentas para 

manter profissionais talentosos em seus 

quadros de colaboradores. Muitas vezes, 

essas pessoas não têm acesso a um plano 

de saúde. Diante disso, a Unimed Cascavel 

quer oferecer essa possibilidade com exce-

lência, o que vai ao encontro dos anseios das 

INTERCOOPERAÇÃO

empresas e cooperativas, ou seja, conseguir 

reter bons colaboradores e agregar valor ao 

que é oferecido a eles, visto que a saúde é um 

dos maiores benefícios que a pessoa pode 

ter”, explica Soliva Junior. 

A criação de planos de saúde adap-

tados à realidade de cada negócio é um 

dos insights surgidos a partir das ne-

cessidades das próprias empresas.  

O tema foi ampliado durante uma reu-

nião entre Soliva Junior e Dilvo Grolli,  

presidente da Coopavel, na presença de 

representantes da equipe de Mercado da  

Unimed Cascavel. 

“Seguimos em parceria com nossos 

clientes, que trouxeram essa demanda.  

Nessa fase final de criação desse modelo 

de plano, temos em mente proporcionar 

o acesso à saúde a todos os colaboradores 

das empresas, bem como aos familiares  

deles, independentemente do nível  

organizacional em que atuam, seja es-

tratégico, gerencial ou operacional”,  

acrescenta o gerente de Mercado da coope-

rativa de saúde, Marcio Fonseca.

 
NOVIDADES A 2022

Os planos são a novidade para 

2022 na prateleira de produtos da 

Unimed Cascavel. “Cooperar com 

pessoas e empresas é contribuir com 

a vida. Consideramos que ter saúde é 

essencial para uma vida boa. A Uni-

med Cascavel promove o cooperati-

vismo médico para que um número 

cada vez maior de pessoas possa 

viver mais e melhor. Essa nova ini-

ciativa representa a oportunidade 

de acesso a um serviço de extrema 

qualidade, sempre com o nosso Jeito 

de Cuidar. Assumimos a excelência 

em saúde como missão, pois essa é 

a nossa razão de ser”, diz o médico 

Luiz Sérgio Fettback, diretor-presi-

dente da Unimed Cascavel.

O cardiologista Erwin Soliva 
Junior, diretor de Mercado 
da Unimed Cascavel e 
associado da Coopavel

Representantes da Unimed em 
encontro com Dilvo Grolli
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SELETIVA

COLETA AMPLIA 
PRÁTICA DA  
SUSTENTABILIDADE

A separação de materiais reciclá-

veis e de resíduos orgânicos e a cor-

reta destinação final desses mate-

riais sempre foi um compromisso do 

Show Rural Coopavel. Mas para esta 

34ª edição há novidades. “O objetivo 

é aprimorar o sistema de descarte 

e coleta, fazendo com que todos se 

sintam responsáveis e pratiquem a 

sustentabilidade, que é uma das pa-

lavras que definem o evento”, diz o 

presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

O processo de melhoria se tor-

na mais eficiente na fonte, a partir 

dos geradores de resíduos, informa 

a engenheira ambiental Lucimar 

Neves. “Montadoras, expositores e 

visitantes passam a contribuir com 

a correta separação já a partir da eli-

minação do lixo”. Dois tipos de lixei-

ras foram instalados nos 72 hectares 

da área do evento. Sempre aos pares, 

uma é destinada à recepção de ma-

teriais recicláveis (na cor vermelha) 

e outra para resíduos orgânicos (na 

cor cinza).

Para tornar o resultado mais 

assertivo, a orientação passou a in-

tegrar o regulamento entregue às 

montadores e expositores. “Todos 

foram orientados para seguir as re-

gras. Ou seja, depositar o resíduo 

gerado no local certo. Em caso de re-

ciclável, no recipiente vermelho, e se 

for material orgânico, como restos de 

comida, no cinza”, pontua Lucimar.  

O coordenador geral do Show Rural 

Coopavel, Rogério Rizzardi, lembra 

que é intenção conectar ainda mais 

a mostra de tecnologia aos concei-

tos da sustentabilidade. “E esse é um 

aspecto determinante nessa dire-

ção, com o envolvimento de todos”,  

afirma Rogério.

CEM TONELADAS

Considerando a média das 

edições mais recentes, o volume 

de resíduos gerados  no evento,  

no início, durante e pós-feira, che-

ga à casa das cem toneladas.  

Disso, cerca de 80% são recicláveis. 

No entanto, com o sistema em ativi-

dade até agora, esse percentual não é  

integralmente alcançado.

“Mas a meta é, com a participação 

de todos, aumentar ao máximo esse 

aproveitamento, transformando ma-

teriais reaproveitáveis em dinheiro”, 

diz Dilvo Grolli. Mesmo o material or-

gânico é reutilizado de alguma forma, 

virando adubo para cultivos. Uma 

equipe especializada de colaboradores 

da Coopavel vai recepcionar o material 

reciclável e orgânico e dar o destino  

final recomendado.

Cores indicam tipos de materiais que 
podem ser recebidos pelas lixeiras

CAIXA FORTALECE SUA 
PARCERIA COM O AGRO

Com 160 anos de história, a Caixa Eco-

nômica Federal é uma das mais atuantes e 

tradicionais instituições do seu segmento 

do Brasil. Sob a presidência de Pedro Gui-

marães, a Caixa avança em muitas dire-

ções e amplia e fortalece sua parceria com  

o agronegócio.

Em apenas um ano, a Caixa saiu da oi-

tava para a terceira colocação como gran-

de parceira do agro brasileiro e quer, em 

dois anos, assumir a liderança nesse setor.  

A instituição está há anos ao lado  

do Show Rural Coopavel, que mostra a 

essência e a pujança da agropecuária bra-

sileira. Acompanhe, a seguir, a entrevista 

com Pedro Guimarães:

QUAL É A IMPORTÂNCIA DAS COOPERA-
TIVAS RURAIS NA ESTRATÉGIA DA CAI-
XA PARA O SETOR AGRÍCOLA?

As cooperativas são muito impor-

tantes porque é o meio de pulverização 

do crédito. Neste momento em que a 

CAIXA ainda não conhece tanto o setor 

agro, nós começamos pulverizando o 

crédito a partir das cooperativas, e agora 

nós chegamos aos cooperados e, em es-

pecial, nos pronafianos.

A CAIXA DECIDIU AUMENTAR A SUA 
PARTICIPAÇÃO NO AGRONEGÓCIO. QUAL 
BALANÇO A INSTITUIÇÃO FAZ DESSA 
EXPANSÃO E QUAL SERÁ A ESTRATÉGIA 
PARA OS PRÓXIMOS ANOS?

A CAIXA nunca tinha focado no agro-

negócio e nós, em 1 ano, passamos de 8o 

para 3o lugar, e nos próximos três meses 

chegaremos ao 2o lugar.

O nosso objetivo é alcançar a lide-

rança no setor agro nos próximos dois 

Pedro Guimarães, presidente 
da Caixa Econômica Federal

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

anos e para isso estamos inaugurando 

100 agências e vamos disputar, inclusi-

ve, alguns fundos regionais, como o FCO, 

porque entendemos que a CAIXA, como 

maior dobanco do Brasil em funding, ou 

seja, em depósitos especial de poupança, 

tem toda a capacidade e a capilaridade 

para servir bem aos agricultores de todo 

o Brasil.

COMO TEM SIDO A PROCURA POR RECUR-
SOS? A CAIXA AINDA TEM RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA O ANO DE 2022?

A procura tem sido crescente porque 

as pessoas ainda não têm essa noção do 

foco da CAIXA no agronegócio. E isso é 

uma questão racional, porque nos pró-

ximos 100 anos, se você me perguntar 

qual é o setor da economia brasileira 

aonde nós teremos uma vantagem com-

parativa, é o agro. Logo, faz todo sentido.  

Nós ainda temos alguns recursos 

disponíveis, mas poucos, e no pró-

ximo Plano Safra nós vamos buscar 

o dobro, ao redor de R$ 15 bilhões.  

A primeira vez que a CAIXA participou 

do Plano Safra foi em 2021 para 2022. 

Tem sido um sucesso e o nosso foco é do-

brar a participação do Plano Safra para o 

ano que vem.

AS AGÊNCIAS DEDICADAS AO AGRO TÊM 
O MÉRITO DE ESTREITAR O RELACIONA-
MENTO DA CAIXA COM OS PRODUTORES. 
COMO ESTÁ O PLANO DE EXPANSÃO DAS 
UNIDADES? A CAIXA PRETENDE MANTER 
ESSA DIREÇÃO?

Sim. Nós só conseguimos abrir no-

vas agências que ainda não estavam no 

planejamento a partir de dezembro, 

quando os PLNs foram aprovados no 

Congresso porque para a CAIXA abrir 

uma agência é necessário estar no orça-

mento e ser aprovado pelo Congresso. 

De qualquer modo, nós já temos os 100 

espaços agro. Provavelmente abriremos 

mais de 100 porque tem havido uma de-

manda muito grande, mas teremos, no 

mínimo, 100 agências/100 espaços e isso 

tem aumentado sensivelmente a relação  

com os agricultores.

O AGRONEGÓCIO É VISTO, MUITAS VEZES, 
COMO PRODUÇÃO DE GRÃOS E GADO DE 
CORTE. MAS O SETOR ABRANGE MUITAS 
OUTRAS CULTURAS E ATIVIDADES. A 
CAIXA TEM OLHADO PARA ESSA DIVER-
SIDADE DA PRODUÇÃO RURAL NO PAÍS?

Sim. Nós estamos viajando por todo 

o Brasil. Esta gestão fez viagens em 127 

finais de semana. Destes, mais de 
30 finais de semana foram dedica-
dos ao agronegócio, e temos visto 
de perto onde podemos incentivar. 
Por exemplo, piscicultura e aqui-
cultura, gado de leite e também vá-
rios outros. Mas o nosso objetivo é 
ouvir e a partir das sugestões dos 
clientes, ampliar. Então, onde hou-
ver demanda do mercado, a CAIXA 
realizará uma análise técnica, mate-
mática e social e terá sua resposta.

COMO A CAIXA ENXERGA A QUESTÃO 
DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
NO CAMPO? É POSSÍVEL INCREMEN-
TAR A PRODUÇÃO E PRESERVAR O  
MEIO AMBIENTE?

Sim. Nós temos um investimen-
to de R$ 150 milhões por ano em 
patrocínio de preservação do meio 
ambiente, mais de 10 milhões de 
mudas a serem plantadas, 5 mil nas-
centes preservadas, e este dinheiro 
acabava indo, antes dessa gestão, 
para patrocínios de clube de futebol 
e de camarote de carnaval. O que 
a gente entende: a preservação do 
meio ambiente vem com inclusão 
social.

Então, na nossa opinião, a gente 
consegue sim a preservação do meio 
ambiente com geração de renda. A 
CAIXA faz ambos e foca nisso como 
uma questão muito importante.

RECENTEMENTE A CAIXA ANUN-
CIOU LINHA DE CRÉDITO PARA O 
SETOR DE PESCA. SABEMOS DA IM-
PORTÂNCIA DA AQUICULTURA NO 
BRASIL. COMO O BANCO VAI ATUAR 
NO SETOR?

De maneira decisiva. Nós temos 
visitado muitas localidades, estive-
mos recentemente em Gararu, no 

interior de Sergipe. Também estive-
mos em Roraima, Amapá, Acre, vá-
rios locais onde você consegue, com 
aquicultura, gerar inclusão social 
e aumento de renda. Então, a aqui-
cultura, na nossa opinião, é uma das 
linhas onde você tem mais inclusão 
social, porque você consegue que-
pequenos agricultores tenham uma 
linha e faça a diferença na geração 
de renda deles.

Reduzimos muito as demandas 
e hoje conseguimos realizar o em-
préstimo tanto para o piscicultor 
quanto para o aquicultor com me-
nos requerimentos que antes.

TEREMOS ALGUMA NOVIDADE EM 
BREVE NAS LINHAS DE FINANCIA-
MENTO AO AGRONEGÓCIO DISPONI-
BILIZADAS PELA CAIXA?

A CAIXA começou a focar no 
agronegócio há seis meses. Em 
2019, o foco dessa gestão foi na rees-
truturação do banco, onde tivemos 
um grande êxito. Em 2020, foi no 
pagamento do Auxílio Emergencial 

e tudo ligado às políticas sociais de 

preservação da vida que foram fun-

damentais ano passado. E, neste ano, 

nós temos como uma das iniciativas 

o agronegócio. Então, nós estamos 

ouvindo os clientes e é muito impor-

tante essa conversa, porque a partir 

de sugestões poderemos melhorar 

as linhas de crédito, mas uma coi-

sa é clara: teremos mais volume de 

crédito porque agora não passare-

mos mais nenhum recurso via DIR* 

para nenhum banco e nenhuma co-

operativa. Esse volume chegou ao 

tamanho de R$ 8 bilhões e passará 

a ser zero e, além disso, esperamos 

que a nossa participação no Plano 

Safra, que aconteceu pela primeira 

vez esse ano, de R$ 7,5 bilhões, vá 

para o dobro disso, ao redor de R$ 

15 bilhões no ano que vem, de julho 

de 2022 a junho de 2023. Com isso, 

teremos um volume maior de finan-

ciamento para o setor e novas linhas 

ou ajustes de linhas a partir das  

demandas dos clientes.
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Com localização privilegiada, nas 

proximidades do restaurante e dos es-

tandes dos meios de comunicação e da 

Prefeitura de Cascavel, a expectativa é 

receber um número expressivo de visi-

tantes, sempre com os olhos voltados 

para as medidas de segurança em saú-

de preconizadas pelos protocolos da 

organização do evento.

A Areac participa do Show Rural 

Coopavel há 24 anos e utiliza o espaço 

para expandir conhecimento e forta-

lecer a valorização profissional. “A ex-

pectativa é das melhores para essa edi-

ção, principalmente pelo fato de no ano 

passado esse importante evento não 

ter sido realizado em virtude da pan-

demia do novo coronavirus”, salienta 

o presidente da Areac, o engenheiro 

agrônomo Cesar Veronese. “O Show 

Rural Coopavel é um dos maiores even-

tos do Brasil para difusão de tecnolo-

gias e a participação do engenheiro 

agrônomo faz a diferença no sucesso de  

cada edição”.

O Show Rural costuma reunir en-

genheiros agrônomos de várias partes 

do Brasil, muitos dos quais trazidos 

por engenheiros agrônomos parana-

enses que participam das atividades 

no estande da Areac ao longo da sema-

na do evento.  “Não podemos deixar de 

destacar a relevante participação em 

nosso estande da Confaeab, Confea, 

FEAPR, Crea-PR e Mútua”.

São aproximadamente 2,5 mil en-

genheiros agrônomos envolvidos em 

várias etapas do evento, principalmen-

te na pesquisa e tecnologia presentes 

em cada área experimental. O trabalho 

não para. Ao término de cada even-

to, já se começa a planejar as ações da  

edição seguinte.

Para esse ano, a Areac tem uma no-

vidade. Quem quiser desfrutar de um 

ambiente aconchegante e agradável 

nos fins de noite de Show Rural pode-

rá recorrer ao Quiosque Bar, localizado 

na sede da entidade, na rua Paranavaí, 

1370, no bairro Pacaembu. Outro desta-

que é o tradicional jantar Areac/Show 

Rural reunindo diversas autoridades. 

Para essa edição, a programação do 

estande da Areac reserva um encontro 

das associações dos engenheiros agrô-

nomos do Sul do País e especificamen-

te do Paraná, estes últimos  por conta 

da reunião da Câmara Especializada 

de Agronomia do Crea-PR, no estande 

da Areac. “Teremos grandes palestras 

técnicas para os engenheiros agrôno-

mos e produtores rurais de diversos 

setores da nossa área de atuação e cito 

como por exemplo o debate em torno 

de tecnologias de aplicação”, comenta 

Veronese. “Nosso agradecimento à Co-

opavel pela confiança e parceria conso-

lidada ao longo de mais de duas déca-

das”, destaca o presidente da Areac.

O Quiosque Bar da Areac localizado na rua Paranavaí, 
1370, no bairro Pacaembu: portas abertas

ESTANDE DA AREAC 
É PARADA OBRIGATÓRIA 
AOS ENGENHEIROS 
AGRÔNOMOS

24 ANOS

Gigantes da tecnologia, empresas ino-

vadoras e startups apresentam, no Show 

Rural Digital Coopavel, novidades e solu-

ções que se conectam às mais diferentes 

expectativas dos setores da cadeia do agro-

negócio. “Temos uma grande variedade de 

conteúdos. Quem visitar esse espaço ficará 

surpreso com as possibilidades e oportu-

nidades que o universo da tecnologia ofe-

rece”, diz o coordenador José Rodrigues da  

Costa Neto.

Uma avenida, a Boulevard da Inovação, 

atravessa de uma ponta a outra a estrutura 

de mais de oito mil metros quadrados que 

abriga as atrações do Show Rural Digital. 

Ali estão lado a lado algumas das principais 

protagonistas da revolução digital. Em pou-

cos passos é possível conhecer um pouco 

de ecossistemas transformadores, como os 

que operam nos Estados Unidos e na Chi-

na. O Iguassu Valley Show é um fórum de 

inovação aberta com inúmeras palestras – a 

Show Rural Digital acontece em uma área com mais 
de oito mil metros quadrados

O MELHOR DA INOVAÇÃO  
EM UM SÓ AMBIENTE

DIGITAL
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DIGITAL

A TECNOLOGIA COMO ALIADA
A SOLUÇÕES REAIS DO CAMPO

Profissionais das mais diferentes áre-

as vão formar equipes e participar de uma 

maratona de tecnologia durante o Show Ru-

ral Digital, uma das principais atrações do 

34º Show Rural Coopavel que se reali-

za de 7 a 11 de fevereiro, em Cascavel, no  

Oeste do Paraná. 

O hackathon acontecerá nos dias 10 e 11 

de fevereiro e envolverá equipes na solução de 

problemas reais enfrentados por agropecu-

aristas. “O desafio é, por meio da criatividade 

e do uso de inovações tecnológicas, oferecer 

A inovação é a principal aliada na 
solução dos problemas apresentados

magna é com o empresário Luiz Donaduzzi,  

diretor do Biopark. 

Diretores dos quatro principais ecossis-

temas do agronegócio brasileiro participam 

e falam de suas experiências e expectativas 

para os segmentos que representam e como 

a tecnologia se liga a eles. O Fórum de TI 

das Cooperativas do Brasil é outra atração. 

Muitas, dos mais diferentes lugares do País, 

participam e há confirmação também de 

cooperativas do Paraguai. O Paraná Pitch 

Day, outra das atrações da programação 

oficial, abre espaço para que startups e em-

presas de inovação apresentem soluções 

voltadas a áreas do governo do Estado e a  

órgãos públicos.

O Show Rural Digital vai ser palco da 

primeira reunião do ano, no espaço Sebrae, 

do Sistema Regional de Inovação. O SRI é 

ligado ao Programa Oeste em Desenvol-

vimento, que reúne 65 entidades focadas 

em buscar avanços estruturais e em con-

tribuir com o desenvolvimento da região. 

A programação oficial reserva também, 

experiência metaverso, o Boot camp, uma 

espécie de simulado para que startups ins-

critas possam aprimorar pitchs que farão 

em outro evento e o Like a farmer, que apro-

ximará líderes de empresas de inovação  

de investidores.

DRONES

Uma área externa é empregada como 

campo de provas e de demonstrações de dro-

nes e rovers. A Fly Arena tem apresentações 

três vezes ao dia e traz a Cascavel algumas das 

maiores empresas do segmento. “A tecnologia 

está presente nos mais diferentes setores do 

cotidiano e se torna cada vez mais imprescin-

dível ao agronegócio”, observa o presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli.

soluções aos desafios apresentados. Um júri es-

pecialmente formado vai escolher as melhores 

ideias”, diz o coordenador do Show Rural Digi-

tal, José Rodrigues da Costa Neto.

Os profissionais inscritos terão de se-

guir inúmeros cuidados, tudo para garan-

tir a lisura em todas as etapas do processo.  

“Eles permanecerão no local da pro-

va do início ao fim do desafio.  

O único foco e propósito será encontrar as 

melhores respostas para os problemas apre-

sentados. E tudo com acompanhamen-

to e monitoramento de pessoas especial-

mente preparadas para esse tipo de prova”,  

observa Neto.

PREMIAÇÃO

Nesta edição do hackathon, os orga-

nizadores decidiram entregar às três me-

lhores equipes premiação em dinheiro.  

O primeiro lugar ficará com R$ 20 mil, o segundo 

com R$ 10 mil e o terceiro com R$ 5 mil. Além dis-

so, os profissionais dessas equipes terão a opor-

tunidade de participar de projetos e de ações de 

incubação e de aceleração oferecidas pelas em-

presas e instituições parceiras da Coopavel na  

realização da maratona. 

Filhos de agricultores, cooperados da Co-

opavel, também são incentivados a participar.  
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José de Sena 
Cliente Agro CAIXA

Ao lado do produtor rural, a CAIXA, o banco de todos os brasileiros, 
está apoiando o agronegócio no Brasil. Com a maior rede de 
atendimento do País, incluindo 100 agências especializadas no
agro, a CAIXA tem soluções de crédito para todas as necessidades
do produtor. Vamos cultivar essa parceria juntos?
Acesse e saiba mais: www.caixa.gov.br/creditorural 

DIGITAL

COOPERATIVAS PARTICIPAM  
DE FÓRUM DE TI

Diretores e profissionais de Tecnolo-

gia da Informação de cooperativas do Bra-

sil e Paraguai participam, nestes dias 8 e 9 

de fevereiro, de um evento especial na pro-

gramação do Show Rural Digital Coopavel.  

Eles trocam experiências durante o Fórum de 

TI das Cooperativas.

“Essa é uma oportunidade de compartilhar 

conhecimentos e de receber informações sobre 

novidades e tendências de uma área cada vez 

mais estratégicas para as cooperativas”, infor-

ma o gerente de TI da Coopavel, Rogério Aver.  

A tecnologia e a inovação são aliadas de 

primeira hora do agronegócio e todo novo 

avanço é importante às cooperativas, diz o 

coordenador geral do Show Rural Coopavel,  

Rogério Rizzardi.

PALESTRAS

O encontro acontece durante dois dias 

e traz a Cascavel alguns dos nomes mais 

conhecidos e respeitados no segmento de  

TI e sua junção com as cooperativas. No dia 8, 

as palestras serão com André Carneiro, Ricar-

do Emmerich, Francisco Menezes e Adeildo 

Nascimento. Já no dia 9, os palestrantes serão 

Eduardo Polidoro e o presidente do Parque 

Tecnológico Itaipu, o general Eduardo Caste-

lheira Garrido Alves.

“O agronegócio é movido pela inova-

ção. Ao contrário do que ocorria no pas-

sado, com o êxodo do filho de produto-

res rurais do campo à cidade, agora eles 

voltam para tocar o negócio da família.  

Eles perceberam que agricultura e  

pecuária são bons negócios e preci-

sam de tecnologia para apresentar bons  

resultados”, destaca o presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli.

Os parceiros do hackathon são: Coopa-

vel, Sebrae, Celepar, AcicLabs, Fiep/Senai,  

Sindicato Rural de Cascavel, Iguassu Valley, 

Fundetec, UNI, Parque Tecnológico Itaipu - 

PTI-BR, Embrapa, Mapa, Biopark, Celepar,  

Sales Force. 
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ESPAÇO IMPULSO

UM HUB DE INOVAÇÃO  
PARA O AGRONEGÓCIO

Um movimento de transformação di-

gital que vai revolucionar o agronegócio 

na região Oeste do Paraná e fazer dela 

uma das mais tecnológicas do Brasil. 

Esse é o propósito do Transforma Agro, 

programa que tem como objetivo ampli-

ficar o uso da tecnologia na agricultura, 

de pequenos, médios e grandes produto-

res, levando as soluções para as proprie-

dades conectadas, bem como identificar, 

selecionar e oferecer suporte para star-

tups e empresas para que tenham um  

futuro de sucesso.

As startups e empresas poderão  

validar e demonstrar as tecnologias ino-

vadoras na área do agronegócio com um 

foco e estratégia voltados à colabora-

ção e aos princípios do cooperativismo.  

Estruturado para responder aos prin-

cipais desafios do agro, o programa 

conta com três temáticas: integra-

ção de dados da cadeia produtiva do  

agronegócio (cooperativismo de da-

dos), aplicações inteligentes para  

o campo e automação e robotização  

no agronegócio. 

O hub funciona em área onde era o auditório da 
Administração do Show Rural

PROGRAMA TRANSFORMA AGRO PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS E INOVADORAS PARA O AGRONEGÓCIO 365 DIAS POR ANO

O diferencial do Programa Transfor-

ma Agro é o espaço de validação das tec-

nologias, o qual funcionará semelhante 

a um Sandbox rural, possibilitando di-

ferentes testagens e resultados antes de 

chegar ao consumidor final, reduzindo 

riscos de impacto nas produções e garan-

tindo melhores resultados.

 

ESPAÇO IMPULSO 

Durante o desenvolvimento do pro-

grama, cada startup selecionada poderá 

receber investimentos, suporte técnico 

e de entrada no mercado. Para isso, a 

Coopavel, o Parque Tecnológico Itaipu 

– Brasil (PTI-BR) e Exohub estrutura-

ram o Espaço Impulso, uma fazenda 

digital permanente, que será um hub de 

inovação no qual startups, empresas e 

universidades poderão testar e validar 

soluções para as demandas do coopera-

tivismo e do agronegócio. Ao todo são 

720 mil metros quadrados de área do 

parque que podem ser utilizados para 

o desenvolvimento de experiências ino-

vadoras que impulsionarão ainda mais 

o agronegócio regional, melhorando a 

produtividade e a rentabilidade do setor.

 

INOVAÇÃO NO AGRO 

Para o diretor superintendente do 

PTI-BR, general Eduardo Garrido, o pro-

grama é uma oportunidade para que 

startups tenham suporte tecnológico 

para a testagem e validação de novos 

produtos e serviços e de criar vínculos 

com outros players do mercado para ter 

acesso a soluções, experiências, e conhe-

cimentos que não faziam parte do seu 

know-how. “A parceria, que deve se re-

sultar maior projeto de inovação aberta 

do Brasil voltado ao setor do agronegó-

cio, conecta a tecnologia, a inovação e o 

empreendedorismo ao incentivo para 

o desenvolvimento de soluções que vão 

gerar riqueza, maior renda no campo e 

melhorar a qualidade de vida”, destacou.  

Michel Costa, diretor de expansão 

do exoHUB reforça a importância da 

criação de um hub de inovação como o 

Espaço Impulso para potencializar o 

resultado do agronegócio brasileiro. "O 

espaço impulso será um vetor incrível 

na geração de resultados práticos e ino-

vadores para o agronegócio brasileiro 

que se soma a um movimento global pela 

inovação do agronegócio".

 

NOVA ERA 

“Com essa parceria tão importan-

te e abrangente, entramos definitiva-

mente em uma nova era, estruturando 

um hub de inovação integralmente en-

volvido com a tecnologia e as suas pos-

sibilidades e tendências. E o melhor 

de tudo: levando esses novos conhe-

cimentos aos nossos agricultores 365 

dias por ano”, ressalta o presidente da  

Coopavel Dilvo Grolli.

* A sandbox é uma plataforma de testes onde 

as aplicações podem ser alteradas sem interferir no 

meio de produção.
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SALA DE IMPRENSA

UM NOVO AMBIENTE PARA  
JORNALISTAS E ASSESSORES

Jornalistas do Brasil e do mundo se diri-

gem a Cascavel, no Oeste do Paraná, em feve-

reiro. Eles vêm cobrir um dos mais conhecidos 

e respeitados eventos de transmissão de novas 

tecnologias para o campo.

Nesta edição do Show Rural Coopavel, a 

Sala de Imprensa foi revitalizada. O projeto é do 

Domo Arquitetura de Interiores, formado pe-

las arquitetas Larrissa Raizel, Bruna Gazzoni 

e Aline Silveira. O desafio proposto foi criar, em 

um mesmo local, espaços de trabalho e confra-

ternização agradáveis, funcionais e modernos.

Na entrevista a seguir, as arquitetas fa-

lam de sua área de atuação e de como foi 

atualizar esse ambiente tão estratégico  

da mostra de tecnologia.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS DA ARQUITE-
TURA DIANTE DAS MUDANÇAS TRAZI-
DAS PRINCIPALMENTE PELAS NOVAS 
TECNOLOGIAS?

Com mais recursos disponíveis, e 
novas possibilidades surgindo, os proje-
tos se tornam cada vez mais complexos. 
Nesse momento, se torna imprescindí-
vel utilizar a tecnologia como nossa alia-
da também. Quando existem vários ele-
mentos que compõem um único projeto, 
como é o caso de um projeto arquitetô-
nico, no qual temos diversos sistemas 
(hidráulico, elétrico, estrutural, lógica, 

automação...), utilizamos softwares que 

recriam virtualmente todos esses sis-

temas, e corrigir eventuais incompati-

bilidades já no projeto, evitando erros 

durante a execução. Quando falamos 

em tecnologia em projetos corporativos 

a conversa muda um pouco. Nesses ca-

sos, é necessário pensar nos ambientes 

a longo prazo, já que novos equipamen-

tos podem surgir e ser incorporados aos 

espaços. Por isso, pensamos nos espaços 

para que sejam facilmente adaptados 

e alterados conforme as necessidades  

forem mudando.

COMO O ARQUITETO PODE CONTRIBUIR 
PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA 
DAS PESSOAS?

Além de pensarmos na parte técnica 
e no conforto, considerando o melhor 
aproveitamento dos espaços, da ilu-
minação e da ventilação, por exemplo, 
quando estamos projetando pensamos 
muito no dia a dia da pessoa que vai usar 
esse ambiente. Analisamos os hábitos 
e entendemos as necessidades de cada 
um e principalmente o que é importante 
para ela.

QUAL É O PAPEL DO ARQUITETO NA COM-
POSIÇÃO DE AMBIENTES MAIS LEVES E 
QUE POSSAM MELHORAR O DESEMPENHO 
DAS EQUIPES DE TRABALHO?

Em espaços corporativos, é impres-
cindível pensar no conforto dos usuá-
rios. Qualquer desconforto, por menor 
que seja, pode prejudicar o desempenho. 
Desde o reflexo na tela do computador à 
conversa do colega ao telefone. Por isso, 
a escolha dos materiais precisa ser cui-
dadosa e é bastante complexa. Falando 
brevemente, os ambientes precisam ser 
iluminados o suficiente para realizar as 
atividades, porém sem gerar ofuscamen-
to; para compensar paredes envidraça-
das, comuns nesse tipo de espaço, suge-
re-se o uso de materiais que absorvam o 
som, como os carpetes ou forros de ges-
so; elementos naturais, como plantas, 
trazem aconchego e bem-estar, remeten-
do ao contato com a natureza.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 
CONSIDERANDO AS NOVAS MANEIRAS 
DE TRABALHO?

O trabalho remoto nos fez repensar 
a maneira que vemos a nossa casa. En-
quanto alguns não viam a hora de voltar 
para o escritório, muitas pessoas perce-

beram uma oportunidade de ter mais 
tempo de qualidade com suas famílias 
e o Home Office vem como extensão dos 
escritórios corporativos e precisam ser 
tão bem planejados como todo o resto 
da casa. Além disso, a facilidade de aces-
so às tecnologias, principalmente com 
acesso à internet, possibilita trabalhar 
praticamente de qualquer lugar, inclu-
sive dos mais afastados da agitação e do 
estresse das cidades. Isso fez com que 
muitas pessoas buscassem refúgio em 
áreas mais afastadas das cidades, onde 
o contato com a natureza é um grande 
aliado no alivio das tensões do dia a dia.

O QUE REPRESENTA PARA A EMPRESA 
DE VOCÊS ASSINAR O PROJETO DE REVI-
TALIZAÇÃO DA SALA DE IMPRENSA DO 
SHOW RURAL COOPAVEL?

Entendemos a importância do Show 
Rural para a nossa cidade e para o agro-
negócio. Por isso, para nós é um privilé-
gio estar presente nesse evento e poder 
contribuir para transformar esse num 
espaço mais confortável para os profis-
sionais que estarão cobrindo o evento.

O QUE FOI CONSIDERADO PARA TORNAR 
ESSE ESPAÇO MAIS FUNCIONAL, INTE-
GRADO E AO MESMO TEMPO CONECTADO 
ÀS NOVIDADES?

Para esse projeto, precisamos pensar 
em diferentes ambientes que possibi-
litassem o uso de várias equipes simul-
taneamente e ainda criar cenários para 
gravações. O grande desafio foi propor 
algo que pudesse ser montado com fa-
cilidade e utilizando ao máximo mate-
riais existentes. Um dos pontos mais 
importantes é o uso da vegetação nos 
ambientes internos, que marca nosso 
trabalho e que traz vida para os ambien-
tes e a sensação de bem-estar do contato  
com a natureza. 

LARISSA  
RAYZEL  
MILLA
 
Arquiteta graduada pela 
Unipar em 2014. Com vasta 
experiência no ramo de mo-
biliário, atua como arquite-
ta em projetos de interiores 
e arquitetônicos.

ALINE RODRIGUES 
SILVEIRA
 
Arquiteta graduada pela 
Unipar em 2010. É especia-
lista em Design de Interio-
res e Projeto Arquitetônico: 
Gestão e Sustentabilidade, 
aluna especial do Programa 
de Pós-Graduação.

BRUNA GAZZONI
 
Arquiteta graduada pela 
Unipar em 2016. Especia-
lista em Planejamento da 
Paisagem Urbana. Além da 
Domo, atua como respon-
sável técnica do setor de 
arquitetura da Tecnobras 
Engenharia Ltda.

Aline, Larissa e Bruna, do Domo 
Arquitetura de Interiores
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COOPAVEL CRESCE  
42% E CONFIRMA O SEU 
MELHOR ANO E RESULTADO

O exercício de 2021 entra para a his-

tória como o melhor dos 51 anos da Coo-

pavel. O faturamento chegou a R$ 4,94 

bilhões, 42% maior que o de 2020, o re-

corde anterior. Mesmo com o anúncio do 

mais expressivo desempenho da coope-

rativa desde a fundação, a principal no-

tícia da Assembleia Geral Ordinária foi 

que a nova diretoria, eleita para o período 

de 2022 ao fim de 2025, será a última de 

um modelo de gestão iniciado em 1970 no 

qual os cargos executivos são ocupados  

por cooperados.

O presidente Dilvo Grolli lembrou que 

a Coopavel é o resultado do sonho dos fun-

dadores e de todos que se doam ao projeto 

da cooperativa. “Mas é hora de trilhar um 

novo caminho para o futuro, que come-

ça com uma ampla reforma estatutária. 

Toda transição é desafiadora e cria opor-

tunidades que queremos compartilhar. 

Estamos elaborando um plano com clare-

za e transparência. Um plano estratégico 

inspirado no melhor da governança em-

presarial”, destacou Dilvo. 

O presidente ressaltou que o tempo 

não para e é preciso saber o momento 

certo de decidir e agir. “Estamos prepa-

rando a Coopavel já há três anos, com 

bases bastante sólidas, para chegar ao 

A AGO contou com a participação de 
cooperados, líderes e convidados

fim de 2025 com faturamento de R$ 10 

bilhões e iniciar então uma nova era na  

história da cooperativa”.

O professor Zaki Akel Sobrinho, da 

consultoria contratada para conduzir a 

Coopavel a esse novo momento de mu-

dança, afirmou na assembleia que a tran-

sição será muito bem preparada e estru-

turada. A futura composição da diretoria 

terá um presidente executivo e quatro di-

retores (profissionais), um conselho fiscal 

e um conselho administrativo formado  

por cooperados.

 

LIQUIDEZ

Um dos números mais expressivos 

apresentados na AGO comprova os avan-

ços que a Coopavel experimentou prin-

cipalmente nos últimos quatro anos. 

No comparativo entre ativo e passivo 

circulante, o valor em 2021 chegou a R$ 

500 milhões de liquidez. Todos os pon-

tos colocados em apreciação dos sócios, 

durante a AGO, foram aprovados por 

unanimidade – prestação de contas do 

Conselho de Administração, destinação 

das sobras do exercício de 2021, plano de 

atividades para 2022, eleição e posse dos 

conselhos de Administração e Fiscal.

 

HOMENAGEM

Alguns dos períodos mais impor-

tantes da história da Coopavel foram 

pontuados durante o evento. Dilvo fa-

lou da crise de 1986 que por pouco não 

levou a cooperativa à insolvência. “Para 

cada R$ 1 em patrimônio, tínhamos R$ 

3 em dívidas”, lembrou ele, citando es-

forços e estratégias necessárias para, 

em cinco anos, recolocar a Coopavel nos 

trilhos. Entre a destituição da diretoria 

de então à posse dos novos diretores 

foram 18 meses. “Ninguém queria as-

sumir uma situação daquelas, até que 

conseguimos criar um núcleo, com a li-

derança de Salazar Barreiros, Ibrahim 

Faiad e Dilvo Grolli, que seria aprovado  

pelos associados”.

De um cenário de salários e de paga-

mentos a funcionários e a sócios atrasa-

Integrantes da nova gestão executiva
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dos e de renegociação com fornece-

dores, a Coopavel saiu da crise mais 

forte e hoje está entre as 15 maiores 

do Brasil – atualmente, o País con-

ta com mais de 1,2 mil cooperativas 

agropecuárias em atividade. Três 

diretores e 11 funcionários, que en-

frentaram os dramas da metade da 

década de 1980, foram homenagea-

dos durante a AGO. 

“Esse gesto simboliza a bravu-

ra, a coragem, o trabalho e a deter-

minação de todos que contribuí-

ram para que a nossa cooperativa 

pudesse se recompor e trilhar uma 

trajetória de sucesso”, agradeceu 

Dilvo Grolli. Emocionados, direto-

res, colaboradores e cooperados se 

pronunciaram e se disseram gra-

tos a todos que ajudaram a Coopa-

vel a superar o seu pior momento  

em 51 anos.

1. Ampliações, melhorias e construções 
de novas filiais
2. Ampliações na produção de ovos fér-
teis e na produção de leitores
3. Ampliações no abate do frigorífico de 
aves e do frigorífico de suínos
4. Ampliações e construções de novas 
indústrias de insumos e industrialização 
de grãos

Cooperados
6.559 

Funcionários
7.329 

Faturamento
R$ 4,94 bilhões

Faturamento
R$ 6 bilhões

Investimentos
R$ 235,6 milhões 

Lucro
R$ 158,1 milhões

Ibrahim Faiad
Ênio Pereira da Silva
Dilvo Grolli
Eurípedes Mariano
Rogerio Rizzardi
Jurandir de Mattos
Rosani Furni
Melcy Parisotto
Moacir Kessler
Nilberto Vanzo
Sérgio Dalla Costa
José Oliveira
Enio Darci Jung
Ancelmo Rosa da Silva

NÚMEROS DE 2021

RECEITAS E  
CUSTOS PARA 
2022

OBJETIVOS 
PARA 2022:

OS HOMENAGEADOS

Diretores e colaboradores 
homenageados durante a AGO

Saiba mais em   
sementesagroceres.com.br

A Sementes Agroceres investe   
constantemente em tecnologia   
para você ter toda a inovação 
ao lado do seu negócio.
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IHARA DESENVOLVE  
SOLUÇÕES PARA PRAGAS  
E DOENÇAS NO MILHO

A IHARA, empresa de pesquisa e de-

senvolvimento especializada em defensi-

vos agrícolas, investe constantemente em 

inovação e tecnologia para garantir uma 

maior produtividade no campo, com-

batendo os principais detratores das la-

vouras como pragas, doenças e plantas 

daninhas nas mais diversas culturas, in-

cluindo o milho. 

De acordo com o último levantamen-

to realizado pela Companhia Nacional 

de Abastecimento, em dezembro de 2021, 

a produção de milho para temporada 

2021/22 deve atingir 117,2 milhões de to-

neladas o que representa um aumento 

esperado de 28,1% da produtividade das 

lavouras. A presente safra deverá apre-

sentar área plantada totalizando 20.939,3 

mil hectares, um aumento de 5,1% em re-

lação ao ocorrido na safra passada.

O Brasil é um grande produtor e for-

necedor global de alimentos e, conse-

quentemente, precisa lidar de forma mais 

incisiva com as problemáticas presentes 

nesse cenário, como a proliferação de 

pragas, doenças e plantas daninhas, agra-

vado pelo clima, extremamente propício  

 para disseminação. 

Diante desse cenário, é cada vez mais 

urgente a necessidade do manejo ade-

quado na cultura. Agir com precisão nos 

milharais é uma demanda crescente dos 

O Brasil é um dos grandes 
produtores mundiais de milho

EMPRESA TEM PORTFÓLIO DE PRODUTOS FOCADOS NA 
SEGURANÇA AMBIENTAL E ALIMENTAR

produtores e, para isso, a IHARA 

possui um portfólio completo que 

ajuda os agricultores a evitar perdas 

em suas plantações. 

Segundo o gerente de Marke-

ting Regional da IHARA, Bruno 

Lucas, oferecer produtos com alta 

tecnologia que contribuem para 

o progresso e competitividade da 

agricultura brasileira é a princi-

pal missão da empresa. “Investi-

mos em soluções inovadoras que, 

de fato, resolvam as problemáticas 

do campo, combatendo as pragas, 

doenças e plantas daninhas que ti-

ram o sono do agricultor”, afirma.  

INVASORAS NO MILHO

Entre as principais invasoras 

no milho, estão: amendoim-bra-

vo, corda-de-viola, picão-preto e 

trapoeraba, plantas daninhas que 

afetam de forma significativa a cul-

tura. E, e para que não afetem o ce-

nário promissor do milho no Brasil 

o herbicida seletivo com ação sistê-

mica, SONDA, apresenta uma ação 

com alta performance, combatendo 

diversas plantas infestantes.

A solução proporciona excelente 

controle, com efeito residual e me-

nor lixiviação, provocando necrose 

nas plantas daninhas presentes na 

lavoura, garantindo ótimos resul-

tados no combate de folhas largas 

e total seletividade a cultura do mi-

lho. É importante ressaltar que as 

soluções desenvolvidas estão foca-

das no melhor desempenho como 

é o caso da tecnologia apresentada. 

“Por conta de sua tecnologia 

inovadora no Brasil, o SONDA pode 

ser aplicado em doses menores 

que outros herbicidas do mercado, 

possibilitando melhor eficiência 

logística para transporte e arma-

zenamento e oferecendo maior 

segurança ambiental e manejo 

sustentável. A solução é altamente 

eficiente no manejo das principais 

plantas daninhas em pós-emergên-

cia e também com efeito residual, 

contribuindo para aumentar a pro-

dutividade e a performance da la-

voura”, reforça Bruno Lucas. 

O Sindicato Nacional da Indús-

tria de Produtos para Defesa Vege-

tal (Sindiveg) divulgou que a área 

tratada com defensivos agrícolas 

cresceu 8,7% no terceiro trimestre 

de 2021 em comparação ao mesmo 

período do ano anterior. No total, 

209,3 milhões de hectares foram 

tratados*. O milho esteve entre as 

culturas com maior área tratada 

no período, representando 10%. “A 

informação reforça a necessidade 

e demanda crescente dos agricul-

tores para o melhor manejo de sua 

lavoura”, completa Lucas.  

Para contribuir no controle de 

pragas e plantas daninhas na cul-

tura do milho a IHARA possui ou-

tras soluções, entre elas estão os 

inseticidas Zeus e Hayate, o fun-

gicida Fusão e o herbicida Kyojin. 

Todas elas foram desenvolvidas 

com os mesmos critérios de segu-

rança, visando melhor desempe-

nho, maior segurança ambiental, 

com foco em uma produção de ali-

mentos livre de pragas, doenças e 

plantas daninhas. Para informa-

ções sobre esses produtos e outras 

inovações da IHARA, acesse o site 

da empresa: www.ihara.com.br 

 
(*) O cálculo de área tratada resulta da mul-
tiplicação da área cultivada em hectares 
pelo número de aplicações e, ainda, pelo nú-
mero de produtos formulados usados em  
cada aplicação.

Investimos em soluções 
inovadoras que, de fato, 
resolvam as problemáticas 
do campo, combatendo as 
pragas, doenças e plantas 
daninhas que tiram o sono 
do agricultor

Bruno Lucas
Gerente de Marketing 
Regional da IHARA

A AGO contou com a participação de 
cooperados, líderes e convidados
O gerente de Marketing Regional 
da IHARA, Bruno Lucas
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Saiba mais em:
www.dekalb.com.br

Genética excepcional com produtividade  
de excelência em um só lugar.

D e s a f i a n d o 
o s  l i m i t e s  d a
p r o d u t i v i d a d e .
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