
Essas três palavras explicam o que foi o 34º Show Rural 
Coopavel, realizado de 7 a 11 de fevereiro. “Nem mesmo as 
nossas projeções mais otimistas poderiam prever o que 
aconteceu”, disse o presidente Dilvo Grolli no anúncio dos 
números finais do evento. Foram 285.212 visitantes, 585 
expositores e R$ 3,2 bilhões em comercialização. “Em 2023, 
voltaremos ainda mais fortes”, afirmou Dilvo
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Ferroeste tem o melhor

ano de sua história

Uma escola permanente 

para a avicultura

Show Rural supera projeções  

mais otimistas

O maior hub do agro brasileiro
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DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel

PALAVRA DO PRESIDENTE

O Show Rural Coopavel é o se-

gundo maior evento do mundo. A 

principal diretriz é disponibilizar e 

dar condições ao homem do campo 

para a sua inserção no agronegócio 

brasileiro e na economia mundial.

No evento estão presentes as 

maiores empresas mundiais de 

tecnologia e de insumos, como 

também as universidades e empre-

sas de pesquisas públicas e priva-

das com o objetivo de apresentar a 

transferência de conhecimento.

O sucesso do Show Rural Co-

opavel/2022 foi a volta do evento 

presencial. Mesmo com restrições 

devido à pandemia, reuniu mais 

de 285 mil pessoas para compar-

tilhar experiências e conhecimen-

tos com as 585 empresas exposi-

toras. Os negócios ultrapassaram  

R$ 3,2 bilhões.

O contato pessoal provou a 

sua importância demonstran-

do seus resultados para a cadeia 

da agricultura e da pecuária.  

Mesmo assim, sempre preci-

samos inovar para dar con-

tinuidade na missão a que  

nos propomos, preservando os 

valores e a cultura do homem  

do campo.

Neste momento faz-se ne-

cessário percorrer um novo ca-

minho, com a facilidade da tec-

nologia da informação. O efeito  

do uso de computadores e o pro-

cessamento de dados exige uma 

adaptação de produção na gestão  

das propriedades.

Há três anos o evento ini-

ciou a implantação do Show Ru-

ral Digital. E neste ano de 2022 o  

Espaço Impulso veio para aco-

lher centenas de startups para 

disponibilizar melhorias para 

as seis milhões de propriedades  

rurais brasileiras.

A necessidade de especializa-

ção no campo trará de volta mui-

tos dos jovens que deixaram o 

campo no passado. A humanida-

de recebeu de Deus todas as con-

dições para evoluir e prosperar 

na vida no campo. O Show Rural 

Coopavel é o caminho para esse  

crescimento e desenvolvimento.

O MUNDO DO SHOW RURAL COOPAVEL

SRD

Big techs brilham com 

o melhor da inovação

Pág22
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SUCESSO

SHOW RURAL SUPERA AS 
PROJEÇÕES MAIS OTIMISTAS

O 34º Show Rural Coopavel supe-

rou as mais otimistas expectativas e 

alcançou números surpreendentes.  

O volume de comercialização 

em apenas cinco dias de even-

to, de 7 a 11 de fevereiro, foi de  

R$ 3,2 bilhões, o maior da história, 

superando o resultado de fevereiro 

de 2020, quando as vendas atingiram 

a cifra de R$ 2,7 bilhões. A informa-

ção foi dada pelo presidente da Coo-

pavel, Dilvo Grolli, em coletiva à im-

prensa que marcou o encerramento  

da 34ª edição.

O público esperado para os cinco 

dias era de 120 mil a 150 mil pessoas, 

mas fechou com 285.212 e o núme-

ro de expositores, projetado em 400, 

chegou a 585. “Estamos muito felizes 

com os resultados. Tomamos todas 

as medidas necessárias e o público, 

interessado em conhecer as mais di-

ferentes novidades para a agricultura 

e pecuária, compareceu e prestigiou o 

evento. Quero agradecer a todos e di-

zer que a próxima edição, de 6 a 10 de 

fevereiro de 2023, será ainda maior”, 

afirmou Dilvo Grolli.

COM R$ 3,2 BILHÕES EM COMERCIALIZAÇÃO, A 34ª EDIÇÃO ALCANÇA NÚMERO 
RECORDE DE VENDAS EM APENAS CINCO DIAS

Dilvo anuncia números oficiais

“Esse foi um evento marcado pela ousadia 
e empreendedorismo”, diz Rizzardi

SUPERAÇÃO

Ousadia e empreendedoris-

mo são duas das palavras que 

definem a organização e a rea-

lização da 34ª edição, segundo 

o coordenador geral do evento, 

Rogério Rizzardi. “Enfrentamos 

um período difícil e de incer-

tezas. Mas com planejamento 

e confiança, tomando todas as 

cautelas necessárias, tivemos 

mais uma vez um evento de  

sucesso, que passa a sevir 

de espelho a outras gran-

des promoções presenciais  

pelo mundo.

Mesmo com a decisão 

de fazer o evento, as em-

presas expositoras esta-

vam receosas em participar.  

Até que a diretoria da Coopavel 

garantiu que, em caso de frus-

tração, ela bancaria o investi-

mento feito no parque. “Acre-

ditamos nesse grande evento 

e em suas contribuições para 

fortalecer um segmento indis-

pensável à economia brasileira.  

Sinalizamos o caminho e es-

taremos ainda mais fortes 

no ano que vem”, afirmou o 

presidente. Em fevereiro de 

2020, o Show Rural recebeu 

298 mil pessoas e as vendas  

somaram R$ 2,7 bilhões.

A 35ª EDIÇÃO SERÁ DE 6 A 10 DE 
FEVEREIRO DE 2023
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SUCESSO

A maratona de tecnologia foi uma 

das atrações do Show Rural Digital, 

ambiente que reúne alguns dos prin-

cipais protagonistas da revolução 

tecnológica que traz significativo im-

pacto na vida das pessoas, das empre-

sas e do agronegócio. Quinze equipes, 

somando 80 participantes, dedicaram 

52 horas de trabalho ininterruptas 

para resolver problemas reais enfren-

tados pelo agronegócio. “E a quali-

dade do que se viu surpreendeu, de-

monstrando a capacidade de pessoas 

conectadas a esse novo universo”, diz 

o coordenador do SRD, José Rodrigues 

da Costa Neto.

Os vencedores da maratona são: 

1º lugar SysAgro, que faturou prêmio 

de R$ 20 mil; em 2º ficou Gaia, com 

R$ 10 mil, e em terceiro a Sensor 5, 

com premiação de R$ 5 mil. Além 

disso, as equipes participantes terão 

a chance de usufruir de mentorias 

e acompanhamentos em estruturas 

de inovação mantidas pelos parcei-

ros da Coopavel no Show Rural Di-

gital. “Estamos muito felizes com 

tudo o que aconteceu nesta semana. 

Agradecemos a todos que colabora-

ram para que esse evento, apesar dos 

enormes desafios encontrados, fosse 

realizado e se transformasse em um 

grande sucesso”, destacou o coorde-

nador geral do Show Rural Coopavel,  

Rogério Rizzardi.

O primeiro lugar ficou com a SysAgro

O prêmio de R$ 10 mil ficou com a Gaia

Em terceiro ficou a Sensor 5, 
com prêmio de R$ 5 mil

CARAVANA

OBSERVAR PARA APRENDER E  
GERAR RESULTADOS AINDA MELHORES

Agropecuaristas ligados a algumas 

das principais cooperativas de Rondô-

nia, região Norte do Brasil, estiveram em 

Cascavel para participar da 34ª edição do 

Show Rural Coopavel. Eles foram recebi-

dos pelo presidente Dilvo Grolli e pelo co-

ordenador geral Rogério Rizzardi.

O presidente da Organização das 

Cooperativas do Estado de Rondônia, Sa-

latiel Rodrigues, disse que visitar o Show 

Rural é como entrar em uma universida-

de a céu aberto. “O melhor da tecnologia 

está aqui e esse evento nos inspirou a re-

alizar algo parecido em nosso estado, a 

Rondônia Rural Show”, que chega à sua 

nona edição.

Dilvo falou de características que fa-

zem de Rondônia uma grande fronteira 

agrícola. “Se vocês equilibrarem a pro-

dução agrícola com a pecuária, em dez 

anos serão uma das principais potências 

agropecuárias do Brasil”, afirmou Dilvo.  

O presidente da Coopavel lembrou do 

processo de colonização daquela região, 

formada basicamente por sulistas. “Es-

távamos, aqui no Oeste do Paraná, no 

entroncamento de duas picadas que 

levaram milhares de agricultores daqui 

para esse estado de terras tão férteis e de 

tantas possibilidades”.

NÚMEROS

O presidente da Coopavel apre-

sentou alguns números que mos-

tram a força do agronegócio brasileiro.  

Nos últimos três anos, a produção de 

grãos cresceu 20% no País. E em três 

décadas ela avançou de forma surpre-

endente. As principais culturas, soja e 

milho, cresceram em produtividade  

392% contra 90% da ampliação de novas 

áreas agrícolas. A média é de 5,2% ao ano.

Com o suporte de gráficos, Dilvo fa-

lou do potencial da América do Sul como 

maior produtora de soja do mundo, que 

pode chegar a 210 milhões de toneladas. O 

planeta, atualmente, produz 375 milhões.  

Ele citou também sobre a produti-

vidade do milho no Show Rural, si-

nalizando para os efeitos da inova-

ção e da pesquisa nessas culturas.  

A média brasileira é de 5,6 quilos por hec-

tare e no evento há empresas com híbri-

dos acima dos 16 mil quilos.

Ao citar obras de infraestrutura e 

da inserção de Rondônia no contexto,  

Dilvo Grolli falou da urgência de novos 

investimentos principalmente em mo-

dais de transporte, como o ferroviário 

– que terá avanços nos próximos anos.  

A importância do Brasil como o país 

mais verde do mundo foi citada por 

Dilvo ao informar que mais de 60% do 

território brasileiro está preservado.  

O presidente da Coopavel agra-

deceu a visita da comitiva de  

Rondônia e destacou que a tro-

ca de conhecimentos é um dos 

melhores caminhos para a  

prosperidade compartilhada.

Recepção a dirigentes de cooperativas de Rondônia

HACKATHON PREMIA UNIÃO E CRIATIVIDADE
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“O Show Rural Coopavel, devido à sua or-

ganização e grandeza, ajuda a conectar o Brasil. 

É isso o que ocorre aqui, neste momento, entre 

Paraná e São Paulo, dois dos mais importantes 

produtores de commodities do Brasil”, disse 

em visita a Cascavel dias atrás o secretário de 

Estado da Agricultura e Abastecimento de São 

Paulo, Itamar Francisco Machado Borges.

Recebido pelo presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, e autoridades das áreas financei-

ra e de máquinas, Itamar se disse impressio-

nado com a qualidade do Show Rural. “É um 

evento que cuida dos mínimos detalhes e leva 

aos produtores rurais e pecuaristas o melhor 

da informação e da novidade, fundamentais 

para o aumento da produtividade de alimen-

tos. E aumentar a produção de comida é uma 

necessidade estratégica, diante da expectativa 

de chegarmos em 2050 com população global 

próxima de dez bilhões de pessoas”.

O Show Rural Coopavel, segundo o secre-

tário Itamar, mostra o melhor de um setor cada 

vez mais decisivo para a economia brasileira. 

E o estado de São Paulo, que também possui 

mostras de tecnologia importantes, participa 

do calendário brasileiro de grandes eventos 

comprometidos com um agronegócio ainda 

mais dinâmico e poderoso.

Diretores da Acic (Associação Comercial e Indus-

trial de Cascavel) e o presidente da Faciap (Federação 

das Associações Comerciais e Empresariais do Estado 

do Paraná), Fernando Moraes, marcaram presença du-

rante o Show Rural Coopavel. “É a primeira vez que te-

nho a oportunidade de estar nesse evento que é tão co-

nhecido no Brasil e no exterior e estou impressionado 

com a diversificação e a qualidade do que é mostrado 

aos visitantes”, informou Fernando.

O presidente da Acic, Genesio Pegoraro, disse a 

Dilvo que o Show Rural Coopavel é um orgulho para 

Cascavel e região. “É o principal divulgador do enorme 

potencial do nosso agronegócio para o mundo. A asso-

ciação comercial se sente feliz em poder participar e 

apoiar uma mostra de tecnologia elaborada com tan-

to cuidado e zelo”, afirmou Genesio, que esteve acom-

panhado do vice-presidente da entidade, Assis Marcos 

Gurgacz, de vice-presidentes de áreas, de diretores e  

alguns funcionários. 

“Temos muito a agradecer à Acic e ao movimento 

associativista, porque sempre confiaram no Show Ru-

ral e estão ao nosso lado”, afirmou Dilvo. Genesio Pe-

goraro esteve no Show Rural nos cinco dias do evento 

e cumpriu agenda de reuniões e visitas a parceiros da 

entidade. O POD (Programa Oeste em Desenvolvimen-

to) também participou, bem como a Caciopar (Coorde-

nadoria das Associações Comerciais e Empresariais do 

Oeste do Paraná), por meio do seu presidente Flavio 

Gotardo Furlan. Alci Rotta Júnior, presidente do Codesc 

(Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

de Cascavel) também teve presença marcante durante a 

mostra de tecnologia.

Diretores da Acic junto a placa que 
deu boas-vindas aos visitantes

Diretores da Acic e Fernando, da Faciap, 
em encontro no Show Rural Coopavel

Alci Rotta Júnior e Flavio Furlan 
em encontro com Dilvo Grolli

ACIC/FACIAP

LÍDERES EMPRESARIAIS REFORÇAM PRESENÇA

EXPERIÊNCIAS

UM EVENTO QUE CONECTA O BRASIL

Dilvo e o secretário de Agricultura de 
São Paulo, Itamar Borges

R$ 2,5 trilhões
de PIB 

46,7 milhões
de habitantes 

248,2 mil quilômetros quadrados
é a extensão territorial 1ª economia do Brasil

R$ 470 bilhões
de PIB 

12 milhões
de habitantes 

199,3 mil quilômetros quadrados
é a extensão territorial 4ª economia do Brasil

SÃO PAULO EM NÚMEROS

PARANÁ EM NÚMEROS
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FAUSTO RIBEIRO

“O CUSTEIO É ESTRATÉGICO PARA O 
BRASIL”, AFIRMA PRESIDENTE DO BB

O custeio é uma ferramenta im-

prescindível para os produtores ru-

rais e assume condição ainda mais 

diferenciada diante do atual mo-

mento de várias regiões do País, com 

quebras de safra em função de pro-

blemas climáticos. Esse foi um dos 

assuntos que trataram no 34º Show 

Rural Coopavel o presidente Dilvo 

Grolli e o presidente do Banco do 

Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro.

Fausto esteve no parque acom-

panhado de vários diretores da ins-

tituição. “O custeio é estratégico e o 

Banco do Brasil, como sempre fez, si-

naliza positivamente para políticas 

e linhas com esse propósito”, con-

forme ele. Fausto se disse impres-

sionado com a organização e com a 

qualidade do Show Rural Coopavel. 

“Um evento que mostra a força de 

um setor dinâmico, que gera empre-

gos e contribui muito para mover a  

economia brasileira”.

O banco é um dos mais anti-

gos parceiros do Show Rural, que 

acontece há mais de 30 anos, em 

Cascavel, no Oeste do Paraná.  

“Estamos presentes desde a pri-

meira edição e ficamos muito  

felizes em participar de uma mos-

tra de tecnologia tão conectada 

às inovações e às transformações 

do agro”, segundo Fausto, que  

entregou uma placa a Dilvo Grolli 

em homenagem à Coopavel, coo-

perativa que desde 1989 organiza 

o evento que é um dos três maiores  

em seu segmento.

LINHAS

O Banco do Brasil trouxe uma 

estrutura completa para a 34ª edi-

ção e ofereceu diversas linhas aos 

agropecuaristas. Elas são volta-

das a custear, investir, comercia-

lizar, financiar a industrialização 

agropecuária, investir na arma-

zenagem da produção e utilizar o 

crédito rotativo do capital de giro 

de forma complementar ao crédito 

rural. O BB disponibiliza, também, 

soluções agrodigitais para simpli-

ficar ainda mais os processos de 

contratação de linhas de crédito e 

acesso às mais diferentes soluções.

Alguns números mostram 

a importância do Banco do  

Brasil principalmente como 

grande parceiro do agrone-

gócio, pontua o presiden-

te Fausto de Andrade Ribeiro.  

“Somos responsáveis por 54% 

de todos os financiamentos 

destinados ao setor no País”.  

Em julho do ano passado, a insti-

tuição lançou o maior plano safra 

da história, com R$ 135 bilhões 

para atender o agronegócio, bem 

como R$ 10,5 bilhões para in-

vestimentos em armazenagem, 

tecnologia, energia renovável e  

recuperação de lavouras.

Fausto e Dilvo falam sobre 
custeio e outras linhas

Banco do Brasil faz homenagem à Coopavel
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COMISSÃO DA AGRICULTURA

BRASIL PRESERVA E PRODUZ 
COM SUSTENTABILIDADE

O Brasil é o país que mais preserva 

suas matas e recursos naturais e produz 

alimentos com responsabilidade e sus-

tentabilidade. Essa foi a tônica de audiên-

cia da Comissão da Agricultura e Refor-

ma Agrária do Senado durante o Show 

Rural Coopavel. A reunião foi transmitida 

ao vivo a partir da Casa Paraná Coopera-

tivo pela TV Senado.

O presidente da Comissão, o senador 

por Rondônia, Acyr Gurgacz, disse que 

o Brasil é o país mais verde do mundo 

justamente pela consciência e respon-

sabilidade de seus produtores rurais. 

“Preservamos por respeito à lei, ao meio 

ambiente e à vida. Essa atitude mostra 

para o mundo também o quanto o Bra-

sil está integrado à sua legislação, que é 

a mais rigorosa do planeta”, afirmou o 

senador. “Quanto preservam esses países 

que apontam o dedo e acusam o Brasil?”, 

questionou ele, ressaltando que o Brasil 

vai avançar ainda mais nesse tema.

514 MILHÕES DE HECTARES

O presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, informou que o Brasil preserva 

514 milhões de hectares, muito diferente 

do que falam no exterior devido aos mais 

incontáveis interesses. “Essa é a verdade: 

nosso país é o que mais preserva no pla-

neta. Mais de 60% do território nacional 

está protegido. Apenas 9% das nossas ter-

ras são dedicadas à cultura de grãos, de 

onde se extrai 280 milhões de toneladas 

por ano”.

Dilvo disse reconhecer e ser grato 

aos produtores rurais que doam parte 

do seu patrimônio (de 20% a 80% de suas 

terras dependendo da região onde esteja 

a propriedade) à preservação ambiental. 

Ele falou ainda de cooperativismo e de 

sua enorme contribuição social. “Poderí-

amos deitar em berço esplêndido e sim-

plesmente ser repassadores de grãos. Po-

rém, agregamos valor e geramos muitos 

empregos. Somente a Coopavel indus-

trializa 90% dos grãos que recebe, trans-

formados em carne que vai para dezenas 

de países”.

SHOW RURAL

Um dos três maiores eventos do 

mundo em transferência de tecnologias 

para o campo, o Show Rural contribui 

para aumentar a produtividade de grãos 

com inovação e sustentabilidade. O even-

to, com 585 expositores, aconteceu de 7 a 

11 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste do 

Paraná. “Esse e outros eventos técnicos, 

como o Rondônia Rural Show, condu-

zem o Brasil à condição de maior celeiro 

de alimentos do mundo. Em 2030, vamos 

produzir 400 milhões de toneladas e te-

mos, sem desrespeitar o meio ambiente, 

potencial para muito mais”, afirmou Dil-

vo Grolli no encontro com os senadores.

Reunião da Comissão da Agricultura foi 
durante o Show Rural Coopavel

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

Preservamos por respeito 
à lei, ao meio ambiente 
e à vida

Acyr Gurgacz
Presidente da Comissão da 
Agricultura e Reforma Agrária 
do Senado
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2021

FERROESTE TEM O MELHOR 
ANO DE SUA HISTÓRIA

Pelo terceiro ano consecu-

tivo, a Ferroeste fecha com as 

suas contas no azul. “E será 

novamente recorde, com lucro 

operacional superior aos R$ 5 

milhões”, informou o presiden-

te da empresa, André Gonçal-

ves, durante recentes encon-

tros no Show Rural Coopavel e 

em reunião com empresários na 

Acic. “As contas ainda passarão 

por auditorias, todavia o resul-

tado é expressivo consideran-

do que em 2019, em mais de 25 

anos de operação, a Ferroeste 

obteve o seu primeiro resultado 

positivo”, disse André.

Os resultados dos últimos 

três anos se devem, principal-

mente, à adoção de um planeja-

mento focado em resolver pro-

blemas crônicos da empresa. 

“Com muito trabalho e dedica-

ção de todos, mostramos que 

a Ferroeste pode melhorar e é 

viável. Com o superávit, deixa-

mos de recorrer ao nosso prin-

cipal acionista, que é o governo 

do Estado, o que gerava descon-

forto”, conforme André. O coor-

denador do GT Ferrovias, Luiz 

Fagundes, falou sobre o atual 

estágio do processo de conces-

são, com envio de edital à bolsa 

de valores no fim de março.

São mais de dois anos de tra-

balho na estruturação da Nova 

Ferroeste, que terá seu traçado 

ampliado de 250 para 1.304 qui-

lômetros. Ela se estenderá do li-

toral paranaense a Maracaju, no 

interior do Mato Grosso do Sul, 

e terá ramais a Chapecó (San-

ta Catarina), e a Foz do Iguaçu, 

abrindo caminho às commodi-

ties do Paraguai e Argentina. O 

investimento será de US$ 6 bi-

lhões (R$ 30 bilhões) com pra-

zo de execução, com melhorias 

no traçado até Cascavel, em dez 

anos. Depois, os outros trechos 

dependerão do planejamento 

da empresa vencedora da con-

cessão, que será de 70 anos.

A capacidade de captação e 

transporte de cargas do traçado 

será próxima das 40 milhões de 

toneladas por ano. A nova ferro-

via será responsável pelo trans-

porte de 70% das proteínas de 

frangos e suínos produzidas no 

País e destinadas ao mercado 

internacional. “Essa será a úni-

ca solução ferroviária abaixo do 

paralelo 16, ajudando a resolver 

questões cruciais de transporte 

dos estados do Paraná, Santa 

Catarina, Mato Grosso do Sul e 

também do Paraguai e Argenti-

na”, observa Fagundes.

HUB

Com esse novo projeto, Luiz 

afirma que se criará o segun-

do maior corredor de exportações 

nacional, que contribuirá para a 

redução do Custo Brasil nessa ope-

ração em 27%. Os cuidados com a 

elaboração dos projetos de licencia-

mento ambiental, buscando sempre 

o que existe de melhor no mundo 

como referência, fazem da Nova 

Ferroeste um modelo para o Brasil.  

“Essa será uma transforma-

ção imensa para o Paraná e 

para os estados beneficiados.  

Seremos o hub logístico da Amé-

rica Latina e Cascavel será o hub 

do hub, com a chegada de três 

BRs e de quatro importantes tre-

chos ferroviários ao município.  

Vocês terão um imenso leque de 

oportunidades à sua frente”, afir-

mou Luiz Fagundes.

ALERTA

O presidente da Coopavel, Dil-

vo Grolli, apresentou números 

apontando a importância estraté-

gica de seis estados – três do Sul e 

três do Centro-Oeste – como gran-

des produtores nacionais de com-

modities. Juntos, respondem por 

77% dos grãos produzidos no País.  

Dilvo alertou para o fato de 

79 projetos de ferrovias esta-

rem em andamento e apenas  

um deles contemplando o Sul, 

justamente o da Nova Ferroeste.  

“Por isso, precisamos somar forças 

e posições, porque do contrário, em 

vez de prosperidade, vamos deixar 

como legado um cenário de dificul-

dades às próximas gerações”.

US$ 6 BILHÕES
40 MILHÕES

70%

é o valor projetado de investimentos na Nova Ferroeste

de toneladas ano será a capacidade da malha, 
que se transformará no segundo maior corredor 
ferroviário do Brasil

das proteínas de frangos e suínos serão exportados 
com o uso do modal ferroviário

André Gonçalves é o presidente da Ferroeste

ESSE É O ÚNICO PROJETO FERROVIÁRIO, ENTRE 79 EM TODO O BRASIL, QUE CONTEMPLA O SUL; 
“PRECISAMOS SOMAR FORÇAS E ATITUDES POR ESSA OBRA TÃO CRUCIAL A ESSA REGIÃO”, ALERTOU 
DILVO GROLLI
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UMA NOVA VITRINE PARA A 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

A agricultura familiar tem es-

paço cativo no Show Rural Coopa-

vel. E essa presença se torna ainda 

maior a partir da 34ª edição com a 

inauguração de uma nova estrutu-

ra para abrigar pequenas agroin-

dústrias familiares. “Famílias 

ganham uma nova vitrine para di-

vulgar e comercializar o melhor de 

suas propriedades, gerando mais 

renda e oportunidades no campo”, 

disse o vice-governador do Paraná, 

Darci Piana.

Acompanhado de secretários 

de Estado, de líderes do setor pro-

dutivo e de agricultores, Piana 

citou o compromisso do governo 

Ratinho Júnior de estabelecer par-

cerias e facilidades para valorizar e 

ampliar os resultados da agricultu-

ra familiar. “Esse ambiente é fruto 

da união de pessoas e entidades, e 

cria um espaço de valorização ao 

trabalho e ao talento”, afirmou o 

vice-governador. “Essa é uma par-

ceria que se soma à relevância da 

agropecuária do Paraná, um esta-

do modelo de compartilhamento 

e bons resultados”, destacou o se-

cretário da Agricultura e Abasteci-

mento, Norberto Ortigara.

 

A FORÇA DOS PEQUENOS

O presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, apontou a força da 

agricultura familiar na compo-

sição de um negócio que faz do 

Paraná referência para o mundo.  

“De tudo o que o nosso estado pro-

duz, 74% vêm das minis e peque-

nas propriedades rurais. Por isso, 

esse espaço fortalece ainda mais a 

presença da agricultura familiar 

no nosso evento. Ela sempre par-

ticipou e teve destaque no Show 

Rural, mas a partir de agora essa 

relação se amplia”. O pavilhão da 

agroindústria familiar costuma 

ser um dos ambientes mais visita-

dos, o que mostra a qualidade do 

que essas famílias produzem, com-

plementou o coordenador do SRC,  

Rogério Rizzardi.

Por sua vez, o presidente do 

IDR (Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Paraná), Natalino Avance 

de Souza, propôs que o espaço em 

inauguração pudesse ter a sua área 

duplicada em breve, sugestão pron-

tamente aceita por Dilvo Grolli.  

“Assim, aumentamos e melho-

ramos ainda mais a participa-

ção da agroindústria familiar  

nessa grande mostra de tec-

nologia tão conhecida e des-

tacada”, citou Avance.  

“Com essa junção de interesses, 

abrimos novas oportunidades a 

muita gente”, lembrou o presidente 

da Fetaep, Marcos Brambilla. Nes-

ta 34ª edição do Show Rural, 26 fa-

mílias de 17 municípios do Paraná 

participaram da programação do 

pavilhão da agroindústria.

Descerramento de placa que marcou a inauguração O vice-governador Piana visitou o espaço

INCENTIVO

Economia, sustentabilidade e inovação.  

As bioconstruções buscam promo-

ver a integração entre o ambiente e 

a construção de forma sustentável.  

No Show Rural 2022, os visitantes puderam 

aprender mais sobre uma técnica em forte ex-

pansão em diversos países.

A coordenadora da Estação de Pesquisa 

de Santa Tereza do Oeste do IDR-PR (Insti-

tuto de Desenvolvimento Rural do Paraná),  

Simone Grisa, explica que as bio-

construções são uma opção para os  

produtores que desejam economizar, conside-

rando o elevado aumento no custo das maté-

rias-primas nos últimos meses, como o ferro.

“A bioconstrução é uma das ferramen-

tas da produção agroecológica, A gente busca 

aproveitar as riquezas naturais que o agricul-

tor tem em sua propriedade rural para poder 

otimizar o sistema produtivo. Assim, ele passa 

a contar com estruturas adicionais importan-

tes e com baixo custo”, explica Simone.

A coordenadora informa que a estufa foi 

construída no local há seis anos e precisou 

apenas de pequenas manutenções nas lonas, 

não tendo nenhum material da estrutura pre-

judicado ao longo do tempo. “Ou seja: além de 

sustentáveis e mais baratas em comparação às 

convencionais, as bioconstruções também são 

resistentes ao clima e às intempéries”.

IDR

BIOCONSTRUÇÕES ATRAEM 
OLHARES DE VISITANTES

Estufa construída com bambuUma cisterna de baixo custo
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para a competitividade do agrone-

gócio. Agradeço ao Dilvo e à Coopa-

vel pela oportunidade de o PTI se 

aliar ao Espaço Impulso”, afirmou  

o general Garrido.

 

INTEGRAÇÃO

A inovação é a criatividade que 

gera resultados e essa é uma das 

propostas deste hub do agronegó-

cio, definiu o diretor do Exohub, Mi-

chel Costa. “O que conecta o ontem 

ao amanhã é o hoje, por isso temos 

uma missão de inovar por e para 

todos”. Pela primeira vez no Bra-

sil, segundo Michel, conta-se com 

uma área de 72 hectares para a e 

perimentação das mais diferentes 

ideias e a cada ano o marco para a 

apresentação das soluções desevol-

vidas será o Show Rural Coopavel.

O presidente da Fundetec (Fun-

dação para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico de Cas-

cavel), Alcione Gomes, disse que o 

Espaço Impulso é a prova da força 

da união de vários atores e da dinâ-

mica da coletividade como instru-

mento impulsionador. “Essa será 

uma ferramenta para melhorias no 

agro, criando um ambiente de fo-

mento à criatividade e ao empreen-

dedorismo”. Já o prefeito Leonaldo 

Paranhos lembrou das dificuldades 

trazidas pela pandemia, dos cui-

dados e da coragem de realizar um 

evento tão grandioso. “Não poderí-

amos ser omissos de não defender 

a nossa cadeia do agro e tudo o que 

ela representa”, afirmou ele. “O Es-

paço Impulso se soma ao agro, uma 

cadeia indispensável à economia do 

Paraná, que tanto nos orgulha”, ci-

tou o deputado estadual Guto Silva.

Marcelo Rangel, superinten-

dente de Inovação do Governo 

do Paraná, disse que o Espaço 

Impulso representa um novo ci-

clo de tecnologia para o Paraná.  

“Temos aqui um laboratório 

do agro, que vai funcionar 365  

dias por ano, para inovar e pro-

porcionar novos saltos de pro-

dutividade, qualidade e criativi-

dade ao agronegócio do celeiro  

do mundo”. Implantado no an-

tigo auditório da administra-

ção do Show Rural Coopavel, 

o Espaço Impulso tem área de  

450 metros quadrados que se-

rão ocupados por parceiros, star-

tups e todos os atores que se 

somam a esse projeto, diz o coor-

denador de Inovação da Coopavel  

Kleberson Angelossi.

ESPAÇO IMPULSO

O MAIOR HUB DO AGRO BRASILEIRO

A inauguração do Espaço 

Impulso não se tornou apenas 

um dos mais marcantes mo-

mentos da 34ª edição do Show 

Rural Coopavel. O ato materia-

lizou um projeto de coragem e 

visão estratégica que encami-

nha o agronegócio de Cascavel e 

do Oeste a um novo estágio em 

seu contínuo processo de de-

senvolvimento.

“A Coopavel sempre foi uma 

cooperativa inovadora. Criou 

em 1989 o Show Rural, em 2000 

a Unicoop, uma universidade de 

formação e capacitação profis-

sional, e em 2018, com a cons-

tituição do comitê de inovação, 

deu início à construção desse 

hub de inovação que tanto fará 

pelo presente e futuro da nossa 

agricultura e pecuária”, desta-

cou o presidente da cooperati-

va, Dilvo Grolli.

O Espaço Impulso, com as 

soluções que começam a ser 

desenvolvidas,  tornará o agro-

negócio regional ainda mais 

pujante e competitivo. “Esse 

projeto levará um país digital 

para o mundo, por meio de sua 

agropecuária”, apontou Dil-

vo. “Aqui começa a 35ª edição 

do Show Rural, com o mesmo 

compromisso de sempre, mas 

com uma agricultura de futu-

ro”, ressaltou o presidente da 

Coopavel, agradecendo aos par-

ceiros e a todos que se unem a 

uma iniciativa transformado-

ra e de grandes possibilidades. 

EMPREENDEDORISMO

É um desafio permanente man-

ter a atividade produtiva em alto 

nível, por isso parcerias e inicia-

tivas como essa se mostram tão 

relevantes, expressou o presiden-

te do Parque Tecnológico Itaipu, 

o general Eduardo Castanheira 

Garrido Alves. “Nesse ambiente, 

unem-se o produtor rural e jovens 

universitários que têm boas ideias 

Descerramento de fita marca a 
inauguração do espaço de inovação

Grandes parceiros se unem para dar vida ao projeto Ambiente vai abrigar startups, empresas inovadoras e parceiros

OS PARCEIROS
São parceiros no Espaço Impulso: 

PTI, Exohub, Claro, BeOnClaro, 
Embratel, Cresol, Sebrae,  

Fundetec, Prefeitura de Cascavel, 
Unijuí, Unioeste, AcicLabs, BRDE, 

Iguassu Valley, PackId,  
FarmsEdge, SOL e CapTable.
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BIG TECHS BRILHAM COM O
MELHOR DA INOVAÇÃO

Algumas das maiores empresas de 

inovação do mundo, protagonistas da 

mais intensa revolução tecnológica da 

história da civilização, deram brilho es-

pecial ao Show Rural Digital. Elas trou-

xeram o melhor do portfólio de soluções 

em inovação ao universo corporativo e do 

agronegócio em um ambiente de 8,7 mil 

metros quadrados.

“As big techs participaram de um 

evento que é sinônimo de empreendedo-

rismo. Em um mesmo ambiente, a poucos 

metros umas das outras, estiveram em-

presas responsáveis por mudanças fan-

tásticas fortemente incorporadas à vida 

moderna principalmente nas últimas três 

décadas. As inovações que elas criam cer-

tamente seguirão moldando o presente e 

o futuro das pessoas, das empresas e do 

agronegócio”, diz o coordenador geral do 

SRD, José Rodrigues da Costa Neto.

Além de importantes empresas nacio-

nais, como PTI, Itaipu, Celepar e Biopark, 

os visitantes tiveram contato com a norte-

-americana AWS, maior empresa do mun-

do ligada à Amazon, que, entre outras coi-

sas, é uma plataforma de computação de 

serviços em nuvem. E também com a Dell, 

empresa de hardware, e a Oracle, um sis-

tema gerenciador de banco de dados.

Outras três gigantes da TI dos Es-

tados Unidos marcaram presença no 

Show Rural Digital: IBM, que fabrica e 

comercializa hardware e software, além 

de serviços de infraestrutura e hospe-

dagem; HPE (Hewlett Packard Enter-

SRD

prise), organização que oferece solu-

ções para transformação para nuvem 

híbrida, mobilidade, inteligência arti-

ficial, blockchain, e Intel, fabricante de  

chips semicondutores.

 

ÁSIA

Gigantes da tecnologia da Ásia mos-

traram o melhor em programas antivírus, 

drones, segurança de dados em nuvem e 

tecnologia 5G. A empresa russa presente 

foi a Kaspersky, focada na proteção de da-

dos. Da China vieram a maior fabricante 

de drones, DJI Global, a Hikvision, maior 

fornecedora mundial de produtos e solu-

ções inovadores de segurança por vídeo, 

a Sophos, que atua com segurança de da-

dos em nuvem, e a Huawei, líder global de 

tecnologia de soluções de informação da 

indústria e das comunicações.

AGENDA CHEIA
O Show Rural Digital levou ao público o melhor de um  

universo em efervescência com as seguintes atividades:

Iguassu Valley Show

Lançamento do Plano Vertical Agro 
Cascavel

Governança Retail

Capital Empreendedor

Momento Smart Farm

Fórum de TI das Cooperativas

Bootcamp

Like a farmer

Pitch Capital Empreendedor

Paraná Pitch Day

Encontro SRI Iguassu Valley

Sharks no Agro

Hackathon

Agentes de Inovação

Farm Tank

AgriHub Brasil (Mapa)

Comitê Gestor Regional Agronegócios

Indústria 4.0

Experiências Metaverso e 5G

Fly Arena com demonstrações de  
drones e rovers

Visto do alto, o ambiente de 8,7 mil metros quadrados que reuniu 
algumas das maiores empresas de inovação do planeta

Neto e Eduardo Lacerda, do TI da Coopavel, 
estiveram à frente da organização

A Fly Arena serviu de campo de 
testes para drones e rovers
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SEMENZATO FALA DE SUPERAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO NA ERA DIGITAL

A Praça da Inovação do 

Show Rural Digital foi palco de 

uma iniciativa das mais inte-

ressantes voltadas para os em-

preendedores. José Carlos Se-

menzato, presidente da SMZTO  

Holding e jurado do programa 

Shark Thank Brasil (exibido na-

cional pelo Sony Channel), partici-

pou do evento Sharks no Agro.

O bate-papo foi mediado pelo 

consultor do Sebrae-PR, Alan 

Alex Debus. Semenzato con-

tou sobre sua trajetória dentro 

do empreendedorismo e abor-

dou o franchising, investimen-

tos e importância de cada um 

acreditar no próprio potencial.  

Expoente da área da  

inovação, ele começou de for-

ma humilde e se transformou 

em fonte de inspiração para uma  

geração inteira.

“Não pense que você está tra-

balhando para alguém, você está 

trabalhando para você”, disse ele, 

durante o bate-papo. O empresário 

trouxe uma fala inspiradora para 

os empreendedores presentes no 

evento e destacou a importância 

de acreditar nos próprios sonhos 

e investir neles, da forma como for 

possível. “Temos que ser os me-

lhores naquilo que fazemos. Em-

preender não é só criar algo novo”,  

afirmou Semenzato.

ENTREGA

“O desafio de vocês, como 

criadores de startups, é gran-

de. Um desafio árduo, tem que 

ter muita entrega, muita cola-

boração”, destacou. O jurado 

do Shark Tank Brasil contou  

a história de sua ascensão, de 

vendedor de coxinhas a presiden-

te da SMZTO Holding, empresa 

que fatura milhões.

“Chegue em casa, olhe 

para o espelho e diga:  

‘Eu me entrego, eu estou feliz 

que estou gerando produtivi-

dade. Eu estou colocando todos 

os colaboradores que traba-

lham comigo em um estado de 

felicidade profissional plena’. 

Não é defeito não ser o melhor. 

Não é defeito não ser o cara 

mais criativo. Todos nascemos 

com uma missão e é impor-

tante descobrir qual é a sua”,  

afirmou Semenzato.

SHARKS NO AGRO

Semenzato (dir.) participou de sessão de 
fotos com visitantes do Show Rural Digital

O papo com o convidado foi 
conduzido por Alan Debus (dir.)

Diversas palestras aguçaram a curiosidade dos visitantes

A ERA DA CONECTIVIDADE

Quem visitou o Show Rural Digital, 

uma das principais atrações do Show Ru-

ral Coopavel, ficou fascinado com o atu-

al estágio de desenvolvimento das novas 

tecnologias e do que elas podem fazer 

pelo agronegócio. Além de um trabalho 

forte com startups, o evento envolveu o 

público em experiências que realçam a  

importância da conectividade. 

A Praça da Inovação abriu espaço para 

o Bootcamp e o Like a Farmer, eventos des-

tinados a startups. Ali, empreendedores re-

passaram informações e compartilharam 

dicas e conhecimentos para participantes 

que tiveram espaço para tirar dúvidas e 

apresentar suas criações por meio de pitchs.

METAVERSO

Uma das sensações do Show 

Rural Digital foi o Metaverso, 

com apresentação feita por Pe-

dro Bocchese, CEO Núcleo Siste-

mas, e Marcelo Pires, CSO da Data-

rain/AWS. Os dois demonstraram  

como o Metaverso e a realidade vir-

tual podem contribuir com o agro-

negócio.

“Trouxemos alguns exemplos de 

pulverizadores nos quais por meio 

da realidade virtual é possível fazer 

simulações. Também apresentamos 

a parte de Inteligência Artificial, 

com reconhecimento de objetos”, 

detalhou Pedro.

“Entre essas estruturas do Meta-

verso é possível fazer movimentos 

de interação entre várias caracte-

rísticas, como pessoas, simulações, 

conseguir visitar fazendas e fazer 

trabalhos na área de captação”,  

explicou Pedro. 

TECNOLOGIA
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CHEGA ATÉ 
AOS LUGARES MAIS IMPROVÁVEIS

Uma das incontáveis novidades 

do Show Rural Digital deste ano foi 

o banheiro inteligente. O espaço é 

tecnológico a ponto de possibilitar o 

controle dos dispositivos por meio da 

Alexa, a assistente virtual desenvol-

vida pela Amazon.

Diferentemente dos demais es-

tandes, o banheiro se apresenta 

sozinho, basta dizer em voz alta: 

“Alexa, apresente o banheiro”.  

O projeto foi desenvolvido pela 

Delineati Arquitetura em par-

ceria com outras 43 empre-

sas, e visa a trazer inovação,  

tecnologia e sustentabilidade.

É possível controlar a intensida-

de da luz, a temperatura, a umidade, 

e até o vaso sanitário, que possui con-

trole remoto. “A partir do momento 

em que a pessoa senta no vaso sani-

tário, ela precisa do controle remoto 

para comandá-lo”, explica Micheli 

Mayer, engenheira civil e uma das 

responsáveis pelo projeto.

Não há papel higiênico ou lixeira 

ao lado do vaso, porque não é neces-

sário. Apertando um botão no con-

trole, as funções de limpeza e seca-

gem são realizadas pelo dispositivo, 

cuja temperatura pode ser ajustada.

Além da tecnologia e praticidade, 

o banheiro inteligente é sinônimo de 

economia. Diferentemente dos va-

sos sanitários normais, que gastam 

aproximadamente 12 litros de água 

por descarga, o banheiro inteligente 

utiliza de 4 a 5 litros.

A pia também é exemplo de 

inovação. Não é preciso usar sa-

bão, porque a torneira tem um  

sistema que faz a limpeza das 

mãos com ozônio, que é um esteri-

lizador natural. Ao fim do proces-

so, a Alexa contabiliza e informa 

quanta água foi usada na lavagem,  

estimulando a economia.

“A ideia veio de um atendimen-

to à tecnologia do Hackathon. Como 

esse é o Show Rural Digital, nós pre-

cisávamos trazer algo condizente. 

Foi ali que começamos a pesquisar 

algumas possibilidades para tra-

zer para cá”, conta Micheli. “Esse é 

um protótipo. A nossa ideia é imple-

mentar a partir de 2023 em todas as  

cabines do evento”.

Controles do banheiro são acionados 
por comando de voz

BANHEIRO INTELIGENTE

APLICATIVO E PATINETES 
INOVAM A ÁREA DE LANCHES

Quem visitou o Show Rural Co-

opavel na edição mais recente do 

evento, no mês passado, percebeu a 

movimentação de patinetes elétricos 

pelas ruas do parque. A alternativa 

de transporte que surgiu de forma 

discreta já caiu no gosto popular e 

se transformou em “febre” de lazer 

e também é empregado em algumas 

atividades profissionais pelo País.

Na 34ª edição, o patinete se so-

mou à inovadora ideia da Associação 

Atlética Coopavel, responsável por 

três lanchonetes e 16 pontos de ven-

da de lanches no Show Rural, que em 

parceria com o aplicativo Appétit re-

cebeu pedidos de forma virtual e en-

tregou as refeições aos expositores e 

seus colaboradores de forma rápida 

e sustentável.

A proposta buscou proporcionar 

comodidade ao público e se somar às 

medidas de segurança sanitária, re-

duzindo aglomeração no restauran-

te. “Tivemos uma boa recepção dos 

expositores e os pedidos aumenta-

ram a cada dia de evento. Felizmen-

te, conseguimos atender a todos com 

agilidade”, destaca a responsável pe-

las áreas de lanche do Parque Tec-

nológico da Coopavel, Marisângela  

Biazzi Rodrigues Pinto.

O público teve à disposição diver-

sos tipos de lanches, que foram ven-

didos individualmente ou em combo. 

Com uma equipe ampla de colabora-

dores, o preparo das refeições acon-

teceu na lanchonete principal, nas 

proximidades do mirante, e o aten-

dimento pelo aplicativo aconteceu 

Entregadores usaram bags com a marca do Appétit

APPÉTIT
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diariamente das 8h30 às 16h30.  

“Contamos com o suporte de três 

patinetes e dois entregadores. 

Cada um com um roteiro para 

tornar a entrega mais rápida”, 

afirma Marisângela.

Para garantir ainda mais 

qualidade ao serviço, os entre-

gadores usaram bags com a mar-

ca do Appétit Delivery e atende-

ram toda a extensão de 720 mil 

metros quadrados do parque.  

Para fazer os pedidos, basta-

va encontrar o aplicativo nas 

plataformas digitais, fazer 

o download, procurar a área 

específica do Show Rural e, 

por meio de um cardápio, fa-

zer o pedido e o pagamento.  

“O tempo de entrega depende do 

preparo, mas da confirmação do 

pedido à entrega no ponto esti-

pulado conseguimos média infe-

rior a 30 minutos”.

VEIO PARA FICAR

Diferentemente dos trans-

portes considerados mais con-

vencionais para esse tipo de 

serviço, a dinâmica do uso de 

patinetes destaca-se princi-

palmente pelo baixo impacto 

ambiental, tendo em vista que 

são movidos a baterias recarre-

gáveis. “A ideia surgiu porque 

o patinete traz a facilidade de 

locomoção entre as pessoas, o 

que seria mais difícil com uma 

moto, por exemplo, em função 

da quantidade de público no 

parque. Com esse transporte é 

fácil desviar, sair pelas laterais, 

evitar um fluxo maior de pesso-

as. Consequentemente, é possí-

vel chegar mais rápido e ainda 

garantir a segurança das pesso-

as que estão visitando o evento”, 

ressalta Marisângela.

Com os resultados positivos 

e se depender da vontade da di-

retoria da Associação Atlética 

Coopavel esse sistema de servi-

ço será replicado nas próximas 

edições da mostra de tecnolo-

gia. “Entre os nossos objetivos 

está atender ainda melhor os 

nossos expositores e seus cola-

boradores. E a cada ano vamos 

melhorar mais. Esse foi o pri-

meiro ano com essa novidade, 

mas para os próximos preten-

demos organizar uma estrutura 

mais ampla, tendo em vista que 

a demanda também será maior”, 

afirma o presidente da AAC, Eu-

rípedes Mariano, o Lipa.

APPÉTIT DELIVERY

O aplicativo foi criado em 

Cascavel, desenvolvido pela 

Rhede Sistemas, empresa de 

tecnologia da informação para-

naense com 27 anos de experi-

ência. O Appétit Delivery já está 

presente em 13 estados brasilei-

ros, conta com mais de quatro 

mil estabelecimentos cadas-

trados no app e mais de 1,5 mil 

entregadores em operação em 

todas essas regiões. Para saber 

mais, acesse: www.appetitdeli-

very.com.br.

A entrega contou com a ajuda de patinetes elétricos

Debatedores de alto nível deram detalhes 
sobre realidade e perspectivas à cultura

DESAFIOS E OPORTUNIDADES À 
TRITICULTURA NACIONAL

Trigo: oportunidades e desafios foi o 

nome de um amplo debate sobre a triticul-

tura nacional realizado durante o 34º Show 

Rural Coopavel, em Cascavel, no Oeste do 

Paraná. O evento foi promovido pelo Sin-

ditrigo-Paraná (Sindicato da Indústria do 

Trigo do Paraná), Abitrigo (Associação Bra-

sileira da Indústria do Trigo) e pela Biotrigo 

Genética. Os convidados foram o presidente 

do Sinditrigo, Daniel Kümmel, o superinten-

dente da Abitrigo, Eduardo Assêncio, o ge-

rente comercial da Biotrigo América Latina, 

Fernando Wagner, e o presidente da Coopa-

vel, Dilvo Grolli.

“A população brasileira cresce a uma 

taxa de 0,85% ao ano. Nos últimos dez anos, 

o trigo avançou 2,85% ao ano em termos de 

consumo. Ou seja, isso representa aumen-

to de aproximadamente 280 mil toneladas 

de trigo a cada 12 meses”, salientou Eduar-

do Assêncio. Segundo ele, para obter maior 

rentabilidade no longo prazo, a qualidade é 

peça-chave nesse mercado. 

“Os países que associaram o aspecto da 

lucratividade junto à qualidade são os que 

hoje têm maior rentabilidade nesse negócio. 

Os países que deixaram de focar na qualida-

de perderam valor ao longo do tempo”, expli-

cou o superintendente da Abitrigo. Assêncio 

ressaltou que há um caminho claro no ob-

jetivo de seguir agregando valor ao trigo no 

Brasil. “Iniciativas focadas em informar o 

produtor sobre as demandas que ocorrem 

na ponta da cadeia são fundamentais. Quan-

TRIGOAPPÉTIT
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to mais fizermos essa integração, mais con-

seguiremos fazer com que a cadeia tritícola 

caminhe de uma forma homogênea e geran-

do valor em todos os seus elos”.

 
DIÁLOGO

Daniel Kümmel, do Sinditrigo, 

destacou que essa integração e di-

álogo a respeito da qualidade está 

acontecendo. “Conseguimos evoluir 

muito nesse ambiente. Ainda há 

muitas coisas para fazer, mas esta-

mos traçando um caminho impor-

tante”. Daniel apontou que houve 

um salto de qualidade no trigo pa-

ranaense, proporcionado pelo elo 

do campo. “O produtor rural vem 

entendendo e sabe qual cultivar de 

trigo semear. Essa interface é tanto 

das cooperativas quanto de produ-

tores rurais e moinhos”.

Essa difusão de conhecimentos é 

um dos principais focos do melho-

ramento genético, visando a uma 

maior integração da cadeia do trigo, 

como apontou Fernando Wagner, 

da Biotrigo. Para ele, é importante 

ouvir e entender as demandas de to-

dos os elos da cadeia para trabalhar, 

dentro do melhoramento, naquilo 

que é buscado. “Outro importante 

foco do melhoramento é a produti-

vidade, fator determinante na renda 

do agricultor. Junto a isso, estamos 

conseguindo trazer uma excelente 

qualidade industrial e mais segu-

rança para o agricultor”, apontou.

 

ALTERNATIVA

Fatores como esses também fa-

zem parte dos pilares da Coopavel 

com seus cooperados, de acordo com 

Dilvo Grolli. “Temos a responsabili-

dade de levar ao produtor rural uma 

alternativa de produção e rentabili-

dade”. Para Dilvo, o trigo é tratado 

O evento foi realizado no auditório 
da Casa Paraná Cooperativo

como uma cultura importante den-

tro da Coopavel. “Nós, como coope-

rativa, temos que dar oportunida-

des aos produtores rurais. Portanto, 

vemos o trigo como uma cultura es-

tratégica. E a estratégia da Coopavel 

é agregar valor”, indica.

Em setembro de 2021, a coopera-

tiva lançou o Coopavel Mais Trigo, 

um programa de estímulo que al-

cança toda a área de abrangência da 

empresa, em 23 municípios do Oeste 

e Sudoeste do Paraná. Por meio dele, 

os triticultores encontram condi-

ções únicas no País para produzir 

ainda mais. A cooperativa garantiu 

seguro da safra e preço mínimo de 

R$ 100 à saca para 2022, com mar-

gem de lucro de 60% ao triticultor, 

além de financiamento de insumos 

com juro zero.

GUIA DE QUALIDADE DA FARINHA

O debate sobre trigo abriu espaço também para o 

lançamento do Guia de Qualidade da Farinha, que bus-

ca informar produtores e cerealistas sobre os processos 

realizados na farinha de trigo pela indústria moageira. 

A publicação é uma realização da Biotrigo em parceria 

com a Abitrigo. Segundo a gerente de Desenvolvimento 

de Produto para Indústria da Biotrigo, Kênia Meneguz-

zi, o guia tem o objetivo de gerar conhecimento a todos 

que possuem o interesse em entender a importância 

das análises feitas na farinha de trigo para a destina-

ção do grão e uso no produto final. “Acreditamos que a 

informação gera conhecimento e queremos fazer com 

que o produtor, um elo muito importante dessa cadeia, 

saiba da importância dessas análises e classificações”.

De acordo com o representante de Relações Institu-

cionais e coordenador de Projetos da Abitrigo, Silvio 

César Souza, o guia também contou com a colaboração 

de diversos moinhos associados, que representam 70% 

da moagem brasileira. “Esses moinhos entenderam a 

importância da criação desse material, demonstrando 

o quão relevante é a qualidade do trigo para se desen-

volver uma boa farinha”.

Os países que associaram 
o aspecto da lucratividade 
junto à qualidade são os que 
hoje têm maior rentabilidade 
nesse negócio. Os países que 
deixaram de focar na qualidade 
perderam valor ao longo do 
tempo

Eduardo Assêncio
Superintendente da Abitrigo

TRIGO
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IAT ENTREGA LICENÇA 
PARA UMA DAS MAIORES 
UPLS DAS AMÉRICAS

O vice-governador Darci Piana e o se-

cretário do Desenvolvimento Sustentável 

e do Turismo, Márcio Nunes, acabam de 

entregar à Coopavel a Licença de Instala-

ção para a ampliação da Unidade de Pro-

dução de Leitões localizada no distrito de 

Juvinópolis, no interior de Cascavel. Com 

investimento de R$ 220 milhões, as obras 

de ampliação devem ser concluídas até o 

fim de 2024, com a geração de cerca de 200 

empregos indiretos durante o período. 

"O Paraná tem uma grande voca-

ção agrícola e nos últimos anos as co-

operativas aumentaram seus inves-

timentos no Estado. Desenvolvemos 

programas para acelerar a tramitação 

de licenças e apoiar os empresários que 

desejam gerar empregos. É um círculo 

que apoia o desenvolvimento econômi-

co e social", disse Piana. "Estamos felizes 

com esse novo investimento da Coopa-

vel, que é uma referência para o Estado". 

Licença foi entregue em evento 
com Piana e secretários

660 MIL LEITÕES

Atualmente, a Unidade de Pro-

dução de Leitões da Coopavel possui 

12 mil fêmeas e, com a ampliação de 

capacidade de alojamento, serão 20 

mil matrizes. Com isso, a produção 

de 400 mil leitões ao ano passará 

para 660 mil.

Além disso, a unidade será abas-

tecida com biogás, energia sustentá-

vel produzida por meio dos dejetos 

suínos. De acordo com o secretário 

Márcio Nunes, como a empresa já 

exporta seu produto, quanto mais 

sustentabilidade mostrar na sua 

produção, maiores são as chances 

de ela ser vista com bons olhos. 

“O mundo quer consumir produ-

tos sustentáveis e é por isso que o 

Paraná oferece subsídios para que 

o setor privado invista em tecnolo-

gias para que consiga produzir mais 

e melhor, pensando no cuidado com 

o meio ambiente”, destacou.

Desde o lançamento do Paraná 

Energia Sustentável, em maio de 

2021, o sistema online do IAT emitiu 

mais de 30 licenças ambientais para 

o biogás. Desde então, o Governo do 

Paraná desburocratizou a forma de 

solicitar a licença para diversos tipos 

de produção de energia por meio de  

fontes sustentáveis.

De acordo com o gerente agrope-

cuário da UPL da Coopavel, Marcos 

Jovani Sipp, a geração do biogás, 

transformando em energia elétri-

ca, vai suprir a necessidade de 80% 

do consumo de energia elétrica da 

ampliação da unidade de produção.  

“É fundamental o apoio do governo 

do Estado para facilitar o investi-

mento das empresas nesse setor, 

em que produzimos a nossa própria 

energia elétrica”, disse.

O gerente destaca, ainda, que 

essa será uma das maiores plantas 

da América do Sul e, com a econo-

mia na energia elétrica, será possí-

vel investir em novas tecnologias, 

também com foco na sustentabili-

dade ambiental. 

INSTALAÇÃO
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Com conceitos inovadores e funcionais, 

a prática ganhou atenção especial no 34º 

Show Rural por meio de novas tecnologias 

apresentadas pela Nutriagro, indústria de 

fertilizantes foliares da Coopavel. Criada há 

dois anos, a marca apresenta um protocolo 

nutricional completo para as principais cul-

turas da região Oeste – soja, milho e trigo -, e 

em todas as fases da planta.

“O plano foi desenhado a partir de estu-

dos sobre características e necessidades do 

solo da região. A partir disso, identificamos 

os principais limitadores de produtividade, 

que são enxofre e boro, e trouxemos posicio-

namentos pontuais com produtos que agem 

de forma específica em cada uma das cultu-

ras e resultam em bons incrementos de pro-

dutividade”, destaca o gerente da Nutriagro, 

Cássio Bassi.

O protocolo elenca o uso de seis produ-

tos indicados no tratamento de semente 

ao enchimento de grãos. Ele começa com o 

Plano elenca o uso de seis produtos indicados no 
tratamento de semente ao enchimento de grãos

PROTOCOLO NUTRICIONAL A 
ALTAS PRODUTIVIDADES

Radices, ideal para a fase inicial da planta, 

tendo em vista que melhora o arranque e a 

formação de raízes. Na sequência, entram 

em cena os produtos Magnus Pro e Salus 

Magi. Enquanto o primeiro atua na proteção 

e recuperação dos danos causados por her-

bicidas, o segundo é responsável pela imu-

noestimulação em defesa da planta.

Com a evolução da planta, o protocolo 

indica a utilização do Floxi boro, que deve 

ser aplicado na florada. A função dele é redis-

tribuir boro pela planta, preparando-a para 

a formação de vagens, reduzindo estresse e 

consequências de ambientes adversos. Ao 

mesmo tempo, o Essential K34% aumenta a 

disposição de potássio para acelerar o enchi-

mento de grãos. “O plano nutricional ainda 

contempla o Nutriplenus Completo, que 

maximiza o desenvolvimento com macros 

e micronutrientes e pode ser aplicado em 

qualquer fase da planta”, observa Bassi.  

O gerente da Nutriagro comenta que 

entre os resultados da aplicação desse pla-

no nutricional completo estão um porte de 

plantas maiores, bom enraizamento, planta 

mais engalhada e mais verde, maior peso de 

grãos, maior número de vagens por planta 

e, consequentemente, produtividade mais 

elevada em comparação com o manejo tra-

dicional. “Com os campos de trigo que colhe-

mos no ano que passou, o incremente médio 

foi de 17 sacas a mais por alqueire diante da 

aplicação do protocolo. E nos acompanha-

mentos, vemos claramente a melhora fisio-

lógica da planta”, assegura.

VERSATILIDADE

Apesar de ter sido estruturado a partir da 

realidade regional, Bassi ressalta que o proto-

colo é composto por produtos versáteis e, des-

sa forma, pode ser aplicado em outras regiões 

conforme a adaptação de doses, fases de apli-

cação, variedades de culturas, condições climá-

ticas, entre outras características. “O protocolo 

é bastante funcional. Hoje trabalha-se muito 

com milho, soja, trigo e aveia, que são as princi-

pais culturas da região Oeste. Mas também são 

produtos adaptáveis para as culturas de citros, 

hortifrútis, amendoim e cana-de-açúcar. Ou 

seja, consegue-se fazer o posicionamento con-

forme o solo e a folha. Uma demanda realmen-

te pontual de cada cultura”, reforça.

O gerente da indústria de 
fertilizantes foliares, Cassio Bassi

NUTRIAGRO
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Cerca de 500 jornalistas, assessores e 

profissionais de marketing e publicidade 

passam pela Sala de Imprensa do Show Ru-

ral Coopavel a cada edição. Na 34ª não foi di-

ferente, com a recepção de profissionais dos 

mais diferentes cantos do Brasil. 

Os trabalhos de atendimento, agenda-

mento e acompanhamento de entrevistas, 

coberturas jornalística e fotográfica, reda-

ção, revisão, edição, distribuição e postagens 

foram executados por uma equipe bastante 

enxuta. Da Coopavel, participaram o jorna-

lista Jean Paterno, Rogério Aver e Rodrigo 

Memlak, do setor de TI. 

O reforço veio com acadêmicos do curso 

de Jornalismo da FAG e Univel, que partici-

param de um projeto trainee. “Integrar a 

assessoria de imprensa de um dos maiores 

eventos do agronegócio do mundo, ver, sen-

tir e entender como ela funciona foi uma ex-

periência sem igual. Para toda a vida”, con-

sensuam Ellen Picussa e Milena Rolim (FAG) 

e Gabriel Portella (Univel).

Em pé: Rodrigo Memlak e Rogério Aver; sentados: 
Ellen, Gabriel, Jean e Milena

UMA EXPERIÊNCIA SEM 
IGUAL, PARA TODA A VIDA

SALA DE IMPRENSA

BELA E FUNCIONAL

A maior novidade da Sala de Imprensa neste 

ano foi a revitalização do ambiente, tornando-o 

ainda mais belo e funcional. A reconfiguração in-

terna foi possível graças a parcerias com a Romana 

Floricultura, Casa Prime, Informáquinas e Domo 

Arquitetura de Interiores.

PRIMEIRA VEZ

COM POOL, JORNALISTAS CONHECEM 
EVENTO E SENTEM O SHOW RURAL

Um pool de imprensa organizado pelo 

publicitário Jair Reinaldo, da Newmídia, 

deu oportunidade a jornalistas de vários 

veículos do País de conhecer e participar 

do Show Rural Coopavel. Pela primeira 

vez um pool foi organizado por uma em-

presa de comunicação local e os resul-

tados foram muito bons, segundo Jair. 

“Estamos animados e a intenção é trazer 

para Cascavel em 2023, na 35ª edição, uma 

caravana ainda maior”.

Alguns dos jornalistas convida-

dos estiveram no Show Rural Coopa-

vel pela primeira vez. É o caso de Dou-

glas Ferreira, da Revista Mundocoop, 

especializada em temas do agronegócio.  

“É diferente de conhecer o evento só por 

fotos e vídeos. Estar aqui, ver e sentir o 

Show Rural é algo muito especial. Estou 

impressionado com a qualidade desse 

evento, que ajuda a explicar melhor as ra-

zões que fazem de Cascavel e do Oeste do 

 Coletiva de Dilvo para o pool
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Parte dos jornalistas que 
integrou o pool de imprensa

QUEM PARTICIPOU
Os jornalistas que participaram do pool, 

e seus respectivos veículos, foram: 
 

Mauro Andrade, Canal do Boi
 

Ronaldo Luiz, DataAgro
 

Guilherme Durigatti, Portal Noticias Agrícolas
 

Douglas Ferreira, Revista Mundocoop
 

Jaqueline Galvão, jornal O Presente Rural
 

Sirlei Benneti, Portal Sou Agro
 

Luciano Barros, revista Sindirural

Paraná referências para a agricultura e a 

pecuária do País”.

O pool cumpriu agenda de visitas 

e entrevistas em três dos cinco dias 

da mostra de tecnologia. Os jornalis-

tas participaram de uma coletiva com 

o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. 

Ele respondeu a várias perguntas e fez 

uma apresentação especial sobre o agro-

negócio brasileiro e trouxe informações 

consideradas das mais relevantes pelos 

participantes, principalmente no que se 

refere a questões sustentáveis, de prote-

ção ambiental e de potenciais de expansão  

do agro brasileiro.

CENTRO TECNOLÓGICO

UMA ESCOLA PERMANENTE 
PARA A AVICULTURA

Em um mesmo ambiente, avicultores 

podem conhecer e escolher a melhor con-

figuração possível em equipamentos e es-

truturas para potencializar a performan-

ce e o resultado de suas granjas. O Centro 

Tecnológico de Avicultura foi oficialmente 

inaugurado durante a 34ª edição do Show 

Rural Coopavel. O ato foi acompanhado 

pelo vice-governador Darci Piana, secre-

tário de Estado da Agricultura, Norberto 

Ortigara, presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, e por diretores de empresas parcei-

ras e avicultores.

O Paraná é líder na produção de fran-

gos no Brasil. O Estado responde por 

35,5% de tudo o que é produzido no País e 

por 40% do que é exportado para dezenas 

de nações. “Abatemos mais de 2,1 bilhões 

de aves por ano, atividade que gera deze-

nas de milhares de empregos nas proprie-

dades rurais e nos abatedouros”, apontou 

Ortigara. “A união faz a força e o com-

partilhamento de ideais e experiências 

potencializa qualquer projeto”, destacou 

Darci Piana. O vice-governador afirmou 

que o que já é bom não pode parar, por 

Líderes e avicultores durante 
entrega da estrutura

PRIMEIRA VEZ
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isso parcerias como essa, que levaram à 

implantação do centro de tecnologia, pre-

cisam ser incentivadas.

 

FOTOVOLTAICA

Dilvo Grolli sugeriu programas e 

parcerias que possam criar facilida-

des para dotar aviários de energia fo-

tovoltaica. Atualmente, esse é um dos 

mais caros insumos do setor e com a  

tecnologia das placas solares os custos 

com eletricidade chegam a cair 90% aos 

criadores. “Com atitudes como essa, 

o setor seguirá competitivo e gerando 

oportunidades”, conforme o presidente 

da Coopavel. Ortigara lembrou que, por 

meio do RenovaPR, os avicultores têm li-

nhas de crédito para financiamento com 

retorno do investimento já acontecendo 

em 42 meses.

Com a inauguração do Centro Tec-

nológico da Avicultura, parceria com a 

Associação de Fabricantes de Equipa-

mentos para Aves e Suínos, o Show Ru-

ral Coopavel cria um aviário-escola. São 

18 mil avicultores, em todo o Estado, que 

terão, juntamente com seus funcioná-

rios e técnicos do setor, a oportunidade 

de aperfeiçoar conhecimentos continu-

amente, lembrou o gerente de Fomento 

Avícola da cooperativa, Eduardo Leffer.

O secretário Ortigara fala 
sobre o RenovaPR

Leffer apresenta parceiros do projeto

OS PARCEIROS
As empresas parceiras no empreendimento são: ino-
Bram, Munters, Cumberland, Rafitec/Propex, Avioeste, 
Plasson e Edege

SUINOCULTURA

COOPAVEL PREMIA CRIADORES 
DESTAQUES DO ANO DE 2021

O setor de Fomento de Suí-

nos da Coopavel encontrou uma 

maneira de reconhecer o traba-

lho e o talento dos cinco melho-

res criadores integrados de 2021. 

Cada um deles recebeu um troféu  

personalizado e eletrodomésticos. 

O gerente da área de Suínos, Ge-

nézio Garbin, diz que esse reconhe-

cimento é importante para a ativi-

dade, aos integrados e à cooperativa. 

“Estamos reconhecendo o esforço de 

cada um deles de, com o máximo de 

atenção, seguir todas as recomenda-

ções técnicas e cuidados para extrair 

o melhor de cada lote”.

O objetivo da premiação é co-

locar em destaque os melhores do 

ano e estimular os outros criadores 

a buscar melhorias contínuas em 

seus resultados, diz o médico veteri-

nário Gustavo Bernart. “Essa é uma 

forma de agradecer aqueles que se 

empenham em sempre tornar ain-

da mais robustos os seus índices e 

resultados dentro da cooperativa”, 

acrescenta o veterinário Abraão  

Barbosa Gonçalves.

 

OS MELHORES

Os suinocultores que alcança-

ram os melhores resultados em 

2021, na Coopavel, foram: Adelar 

Renato Arenhardt, de Santa Tereza 

do Oeste; Sirlene Polis Leão, de Cas-

cavel; Leonir Luiz Arenhart, de San-

ta Tereza do Oeste; José Bordignon, 

de São José das Palmeiras, e Claudi-

nei Zorzi, de Três Barras do Paraná. 

Com mais de dez anos dedica-

dos à atividade, Adelar Arenhardt é 

dono de uma pequena propriedade 

rural em Gramadinho, no interior 

de Santa Tereza do Oeste. A suino-

cultura é a principal fonte de recei-

tas do agricultor, que possui dois 

barracões medindo, cada, 130 me-

tros de comprimento por 12 metros 

de largura. Ele aloja três mil ani-

mais por lote. 

A qualidade da ração, o bem-es-

tar animal, a assistência técnica e 

a genética são fatores imprescin-

díveis para obter bons resultados 

na atividade, conforme Adelar. “O 

atendimento técnico assegurado 

pela Coopavel é um elo indispen-

sável para a produção de alta per-

formance. A assistência une in-

tegradora e integrado, trazendo 

informações que atualizam conhe-

cimentos do criador em relação a 

novas tecnologias e medicamentos”,  

segundo Adelar.

O veterinário Abraão, Adelar, Sirlene, 
Leonir e Claudinei: reconhecimento

CENTRO TECNOLÓGICO
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O tema da 34ª edição ganhou grande repercus-

são pela sua amplitude e importância. E serviu de re-

ferência para a homilia feita pelo padre Reginei Mó-

dolo (Padre Zico) durante a missa que marcou a  

abertura do evento.

A pecuária foi mais uma vez uma das principais sensa-

ções do Show Rural Coopavel, realizado no início de feve-

reiro. A principal novidade foi a parceria com a Ovinopar e 

a Arco que trouxeram, pela primeira vez ao evento, ovinos 

de dez raças. O interesse de visitantes, criadores e potenciais 

criadores foi grande e a expectativa é de avanços para as pró-

ximas edições.

“O Show Rural Coopavel é a mais clara demonstração 

da pujança do Oeste do Paraná, da união de seus líderes e 

da força do agronegócio”, disse em visita ao evento, o ex-mi-

nistro da Saúde, Luiz Carlos Borges da Silveira, que integrou 

a equipe do ex-presidente José Sarney. Borges da Silveira 

acompanha o Show Rural há muitos anos e se diz impressio-

nado com o crescimento e a consistência do evento.

Diversas empresas escolhem o Show Rural Coopavel 

como palco para ao lançamento dos mais diferentes pro-

dutos. Na edição mais recente, até uma empresa israelense 

participou. A Ginegar, especializada em tecnologias para 

cultivo em ambiente protegido, apresentou o SiloGar, uma 

bolsa para armazenamento de grãos, silagens e forragens 

que proporciona um ambiente sem oxigênio, impedindo o 

desenvolvimento de fungos, insetos e pragas.

NÓS SOMOS A TERRA

O SHOW DA PECUÁRIA

A FORÇA DO AGRO

LANÇAMENTOS

NOTAS

Vários carros elétricos foram apresentados, 
inclusive um projeto em parceria com a Unioeste

O gerador eólico com 
tecnologia 100% paranaense

Trator movido a biometano

ENERGIAS

NOVAS MATRIZES 
CONQUISTAM ESPAÇO

O mundo experimenta um momento 

de forte empatia com as energias reno-

váveis. Jamais tantos produtos, experi-

mentos e projetos alicerçados na busca de 

novas matrizes foram tão pesquisados, 

divulgados e popularizados como agora.

Inúmeras propostas tiveram o 

Show Rural Coopavel como palco e  

prenderam de maneira especial a aten-

ção dos visitantes. As mais diferentes 

fontes geradoras foram apresentadas, 

como biodigestores, carros movidos a 

energia elétrica, sistemas de placas so-

lares e até o primeiro trator do País  

alimentado por biometano.

No estande do IDR foi possível saber 

mais sobre uma tecnologia paranaense 

de enorme potencial. Um gerador eólico 

capaz de abastecer projetos urbanos e ru-

rais foi apresentado e caiu no gosto princi-

palmente de produtores rurais cansados 

de ter a energia elétrica como um dos in-

sumos mais caros para os mais diferentes 

projetos de diversificação.

A própria área de Show Rural é 

pioneira em experimentar, e com su-

cesso, o uso de energias alternativas.  

Há quatro anos foi inaugurada no parque 

uma das maiores plantas fotovoltaicas 

do Paraná. São 468 placas que atendem 

em 85% as necessidades da área durante 

grande parte do ano. “Essas energias re-

nováveis são o presente e em breve trarão 

ótimas respostas também a atividades 

como a avicultura”, segundo o presidente 

Dilvo Grolli.
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Há 34 anos, Dilvo Grolli e Rogério 

Rizzardi fizeram uma viagem aos Es-

tados Unidos para conhecer o maior 

evento do mundo em disseminação de 

inovações para o campo. No retorno 

da Farm Progress Show, os dois ras-

cunharam, ainda no avião, o esboço do 

que viria a ser o Show Rural Coopavel, 

hoje um dos mais conhecidos e respei-

tados eventos do planeta e que, além 

de mostrar a pujança do agronegócio, 

divulga Cascavel e o Oeste do Paraná 

para o mundo.

 “O arrojo, a determinação e a vi-

são desses dois líderes criaram um 

evento que é motivo de orgulho aos 

cascavelenses e porque não dizer aos 

paranaenses. O Show Rural Coopavel 

leva para todos os cantos do globo o 

que temos de melhor. Por isso, somos 

muito gratos a essas duas grandes per-

sonalidades, a esses líderes, e a tudo o 

que esse evento faz pela agricultura 

e também pela pecuária”, disse o pre-

sidente do Legislativo de Cascavel, 

Alécio Spínola, durante homenagem 

a Dilvo e a Rizzardi. Cada um deles 

recebeu moção de aplausos assinada  

pelos vereadores.

“É muito bom ser lembrado e ho-

menageado fora de casa, mas quando 

os nossos irmãos reconhecem o nosso 

trabalho isso é muito gratificante”, afir-

mou Dilvo, lembrando da trajetória do 

evento e das contribuições dele para 

o fortalecimento do setor.  “Jamais 

pensei em receber uma homenagem 

como essa. Estou muito feliz e agrade-

cido”, disse o coordenador geral Rogé-

rio Rizzardi. A homenagem foi acom-

panhada por sete dos 21 vereadores: 

Alécio Spínola, Sidney Mazutti, Beth 

Leal, Serginho Ribeiro, Vilmar Melo, 

Valdecir Alcântara e Cidão da Telepar. 

34 ANOS

O Sindicato de Hotéis e Res-

taurantes de Cascavel também 

fez um reconhecimento espe-

cial ao Show Rural Coopavel.  

"Parabenizamos pelos 34 anos de 

um evento que em muito contribui 

para o desenvolvimento econômi-

co do nosso município e região", 

disse o presidente Volnei Mecabô.  

Na ocasião, o Sindicato Ru-

ral fez a entrega de um quadro  

a Dilvo Grolli. Nele está a caricatu-

ra do líder cooperativista assinada 

pelo charguista Jair Reinaldo. 

Homenagem do Sindicato de 
Hotéis e Restaurantes aos 34 
anos do Show Rural Coopavel

CÂMARA DE VEREADORES FAZ  
HOMENAGEM A DILVO E A RIZZARDI

MOÇÃO DE APLAUSOS

Vereadores durante homenagem 
a Rizzardi e a Dilvo

 Integrantes da JCI de várias cidades 
estiveram no parque no domingo, dia 6

JCI

“SERVIR A HUMANIDADE É A  
MELHOR OBRA DE UMA VIDA”

Um trecho da carta de princí-

pios emoldura a camiseta oficial de 

um grupo formado por pessoas que 

querem ajudar a transformar para 

melhor a vida das pessoas e de suas 

comunidades. “Servir a humanidade 

é a melhor obra de uma vida”, refor-

çaram os integrantes de câmaras 

júnior de várias cidades da região 

durante encontro com o presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli, na recente 

edição do Show Rural Coopavel.

“Esse é um ambiente no qual 

podemos aprender, praticar o bem 

e nos revitalizar continuamente”, 

disse o presidente do Senado da 

JCI, Gilson Mertz. O fundador da JCI 

de Cascavel, professor Adilson Si-

queira, lembrou que a entidade foi 

criada em 1975 no município e que, 

nesses anos todos, ela contribui 

para a formação de cidadãos ain-

da melhores e comprometidos com 

o próximo e com causas valorosas.  

Mais de cem integrantes de câmaras 

participaram do encontro com Dilvo, 

um dos antigos membros da organi-

zação na região. “Fico feliz em rece-

bê-los. Essa é uma tradição impor-

tante para o Show Rural”, de acordo 

com o presidente.

O protagonista do filme pu-

blicitário do Show Rural de 2020, 

Márcio Oliveira, participou do en-

contro e em poucas frases pas-

sou uma mensagem inspiradora 

aos presentes: “Todos temos, na 

vida, desafios que procuram nos  

tornar melhores. Não podemos 

ter a desculpa como justifica-

tiva para não fazer o que pre-

cisamos e deve ser feito”, disse  

Márcio, agricultor do interior de 

Guarapuava que, mesmo cego, ad-

ministra e executa todas as tarefas 

braçais em sua propriedade ru-

ral. O padre Reginei Módolo (Zico) 

ressaltou que fazer o bem é uma 

prática que precisa ser incentiva-

da e principalmente incorporada  

à vida de todos”.
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O estande da Adama foi uma das atrações 
entre vários com arquitetura criativa

CURIOSIDADE

O ESTANDE SOBRE RODAS DA ADAMA
Para cativar a atenção dos visi-

tantes, os expositores do Show Ru-

ral 2022 investiram em diferentes 

intervenções nos estandes e uma 

delas foi um ambiente em forma-

to de caminhão. A invenção, parte 

do espaço montado pela Adama na 

mostra de tecnologia, ofereceu um 

mezanino com visão panorâmica 

para todo o parque.

“O pessoal diz que não é comum 

isso aqui no Show Rural. A gente 

vê os agricultores e empresas gos-

tarem muito da ideia. É um evento 

itinerante, pois ele está pronto para 

ser levado para qualquer lugar”, ex-

plica a analista de comunicação da 

Adama, Lilian Cabrera.

A gerente de Comunicação de 

Marketing da empresa, Lydia Da-

mian, explica que a ideia do estan-

de móvel é poder levar a divulga-

ção do novo produto da empresa 

para diferentes lugares, inclusive 

até as terras dos produtores rurais.  

Uma das estações que acom-

panham o caminhão é o balão  

de ar quente.

O inflável sobe até 20 me-

tros de altura proporcionando  

uma visão panorâmica do even-

to no qual a Adama se encon-

tra no momento. Por questões  

de segurança, o balão se man-

teve fixado em cordas, não  

sobrevoando a área.

O balão de ar quente 
também atraiu olhares
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