R

E

V

I

ABRIL DE 2022

S

T

A

EDIÇÃO 455

COOPAVEL SE CONECTA AOS CONCEITOS DA ESG
Desde que foi criada, há mais de 50 anos, a Coopavel dá especial atenção aos assuntos ambientais.
São atitudes e projetos que integram cooperados e colaboradores à era da sustentabilidade. Sempre atenta às
mudanças, a cooperativa se conecta decididamente aos conceitos da ESG, método de trabalho que observa questões
ligadas ao social, ao meio ambiente e à governança

CREDICOOPAVEL APRESENTA
MELHOR PERFORMANCE DE
SEUS 40 ANOS DE HISTÓRIA

CENTRO TECNOLÓGICO DE
AVICULTURA INICIA CICLO
COMO AVIÁRIO-ESCOLA

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.

COOPAVEL AJUDA MOLDAR
UMA NOVA GERAÇÃO
DE COOPERATIVISTAS

OFERTA COMERCIAL DE PRODUTO
Tripla
proteção para a
Tripla proteção
a
lavoura
desde opara
início.
lavoura desde o início.
Controle de Doenças

Controle de Pragas
Controle de Nematoides

Tripla proteção para a lavoura desde o início.
Avicta® Completo. Proteção 3 em 1 para a lavoura.

08058 ©Syngenta, 2022.

Avicta® Completo é uma oferta que contempla os produtos Avicta
500 FS, Cruiser 350 FS e Maxim Advanced. Cruiser 350 FS é um
produto com restrição de uso para Rhopalosiphum rufiabdominale,
pulgão-da-raiz, no Estado do Paraná. Informe-se sobre e realize o
manejo integrado de pragas. Consulte a bula para verificação de
restrição de uso nos Estados.
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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

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

www.cysy.com.br

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA

@cysymineracao
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EXPEDIENTE

DESTAQUES

REVISTA COOPAVEL
Informativo mensal da Coopavel em
circulação desde Novembro de 1976. É
permitida a reprodução parcial das
matérias desde que citada a fonte

VENCER É INCRÍVEL

PÁG. 08

Coopavel aborda liderança,
gestão e inovação em seminário

DIRETORIA EXECUTIVA
Dilvo Grolli
Diretor-presidente
Jeomar Trivilin
Diretor vice-presidente
JORNALISTA
Jean Paterno

CTA

PROJETO GRÁFICO
Fosbury

Qualidade da água é tema
de 1º curso de aviário-escola

PÁG. 14

IMPRESSÃO
Gráfica Imperial. Tiragem de
4.000 exemplares nesta edição
ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

TECNOLOGIA

ENDEREÇO
BR 277 Km 591, Caixa Postal 500
85.803-490, Cascavel, Paraná
(45) 3220-5000

PÁG. 18

SRI Iguassu Valley conquista
prêmio nacional de inovação

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

ESG

PÁG. 22

Coopavel produz alimentos
com responsabilidade e
sustentabilidade

FILIAIS
Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso do Sul,
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.

AGO

PÁG. 29

Credicoopavel colhe os
seus melhores resultados

COLABORAM NESSA EDIÇÃO
Gustavo Bernart

f Coopavel
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O MOMENTO EXIGE CAUTELA
Os bons preços da soja, milho e trigo aparentemente trazem vantagens aos produtores rurais, mas os custos dos insumos e operacionais para a safra de 2022/23 vão impactar a
rentabilidade de todos os grãos.
Assim, como foi na pandemia da Covid-19, agora a guerra da Rússia e Ucrânia traz consequências gravíssimas para
os próximos dois ou três anos. Elas ocorrerão nos preços
dos fertilizantes e de outros insumos. Mesmo com acordo
de paz entre os países em conflito, os preços dos insumos
não diminuirão.
A safra de soja e milho do ano de 2021/22 foi prejudicada violentamente pelo clima na região Sul,
com quebra de 50% a 60% na produção, trazendo prejuízos a todos os produtores rurais e para toda a
economia brasileira.
Os agricultores vão enfrentar um grande desafio para
o plantio e custeio da safra 2022/23 e à comercialização da
produção. Perdeu-se a competitividade dos bons preços devido à alta dos insumos e dos custos operacionais, com risco,

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel

inclusive, de falta de fertilizantes.
O Brasil é um grande exportador de grãos, carnes e outras commodities, e muitos países enfrentarão a recessão
econômica em razão dos altos custos de energia, logística e
outros insumos. Com isso, os preços dos alimentos aumentaram e o poder de compra da população vai diminuir com
a recessão.
A orientação é de cautela para não comprometer a estabilidade de cada produtor rural. Na economia tudo pode
acontecer pela vulnerabilidade e instabilidade da economia
mundial com sanções econômicas jamais vistas na história.
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NÃO NOS CANSEMOS
DE FAZER O BEM
A ressurreição de Cristo anima as
esperanças terrenas com a «grande
esperança» da vida eterna e introduz, já no tempo presente, o germe
da salvação (cf. Bento XVI, Spe salvi,
3; 7). Perante a amarga desilusão por
tantos sonhos desfeitos, a inquietação com os desafios a enfrentar, o
desconsolo pela pobreza de meios
à disposição, a tentação é fechar-se
num egoísmo individualista e, à vista dos sofrimentos alheios, refugiar-se na indiferença.
Com efeito, mesmo os recursos melhores conhecem limitações:
«Até os adolescentes se cansam, se
fatigam, e os jovens tropeçam e vacilam» (Is 40, 30). Deus, porém, «dá
forças ao cansado e enche de vigor
o fraco. (…) Aqueles que confiam no
Senhor renovam as suas forças. Têm
asas como a águia, correm sem se
cansar, marcham sem desfalecer»
(Is 40, 29.31). A Quaresma chama6
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-nos a repor a nossa fé e esperança no Senhor (cf. 1 Ped 1, 21), pois
só com o olhar fixo em Jesus Cristo
ressuscitado (cf. Heb 12, 2) é que podemos acolher a exortação do Apóstolo: «Não nos cansemos de fazer o
bem» (Gal 6, 9).
Não nos cansemos de rezar. Jesus
ensinou que é necessário «orar sempre, sem desfalecer» ( Lc 18, 1). Precisamos rezar, porque necessitamos
de Deus. A ilusão de nos bastar a nós
mesmos é perigosa. Se a pandemia
nos fez sentir de perto a nossa fragilidade pessoal e social, permita-nos
esta Quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a qual não
poderemos subsistir (cf. Is 7, 9).
No meio das tempestades da
história, encontramo-nos todos no
mesmo barco, pelo que ninguém se
salva sozinho [2]; mas sobretudo
ninguém se salva sem Deus, porque
só o mistério pascal de Jesus Cristo

PAPA FRANCISCO
nos dá a vitória sobre as vagas
tenebrosas da morte. A fé não
nos preserva das tribulações da
vida, mas permite atravessá-las
unidos a Deus em Cristo, com a
grande esperança que não desilude e cujo penhor é o amor
que Deus derramou nos nossos
corações por meio do Espírito
Santo (cf. Rm 5, 1-5).
Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o
jejum corporal, a que nos chama
a Quaresma, fortalecer o nosso
espírito para o combate contra
o pecado. Não nos cansemos
de pedir perdão no sacramento da Penitência e Reconciliação, sabendo que Deus nunca Se
cansa de perdoar [3]. Não nos
cansemos de combater a concupiscência, fragilidade esta que
inclina para o egoísmo e todo
o mal, encontrando no decurso

dos séculos vias diferentes para
fazer precipitar o homem no pecado (cf. Enc. Fratelli tutti, 166).
Uma destas vias é a dependência
dos meios de comunicação digitais, que empobrece as relações
humanas. A Quaresma é tempo
propício para contrastar essas
ciladas, cultivando ao contrário uma comunicação humana
mais integral (cf. ibid., 43), feita
de «encontros reais» ( ibid., 50),
face a face.
Não nos cansemos de fazer
o bem através de uma operosa
caridade para com o próximo.
Durante esta Quaresma, exercitemo-nos na prática da esmola,
dando com alegria (cf. 2 Cor 9,
7). Deus, «que dá a semente ao
semeador e o pão em alimento»
(2 Cor 9, 10), provê a cada um
de nós os recursos necessários
para nos nutrirmos e ainda para

sermos generosos na prática do
bem para com os outros. Se é
verdade que toda a nossa vida é
tempo para semear o bem, aproveitemos de modo particular
esta Quaresma para cuidar de
quem está próximo de nós, para
nos aproximarmos dos irmãos e
irmãs que se encontram feridos
na margem da estrada da vida
(cf. Lc 10, 25-37).
A Quaresma é tempo propício para procurar, e não evitar,
quem passa necessidade; para
chamar, e não ignorar, quem
deseja atenção e uma boa palavra; para visitar, e não abandonar, quem sofre a solidão.
Acolhamos o apelo a praticar o
bem para com todos, reservando tempo para amar os mais
pequenos e indefesos, os abandonados e desprezados, os discriminados e marginalizados.
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Dilvo falou sobre liderança e superação

COOPAVEL ABORDA LIDERANÇA,
GESTÃO E INOVAÇÃO EM SEMINÁRIO
Gerentes e colaboradores
de áreas estratégicas da Coopavel participaram recentemente da terceira edição do Seminário Vencer é Incrível, que
aborda mudanças estruturais e
comportamentais que buscam
conduzir a cooperativa a um
novo estágio no seu processo
de gestão e posicionamento no
mercado. As palestras foram
conduzidas por professores da
Academic Ventures, assessoria
técnica especializada contratada para conduzir a Coopavel
nesse percurso.
O presidente Dilvo Grolli
falou de liderança, superação
e da importância de cada um
8
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nos processos de atualização e
aprimoramento observados já
há dois anos. “A Coopavel é uma
cooperativa vencedora porque
é feita por pessoas vencedoras e
que superam desafios. Nenhum
vencedor constrói uma empresa
derrotada”, pontuou ele. Com 51
anos, a Coopavel é uma cooperativa global e que registrou em
2021 o seu melhor ano, com expansão de 42%. Esse resultado a
coloca, em faturamento, entre
as cooperativas agroindustriais
com maior crescimento do País
no período.
As melhorias em andamento
em setores estratégicos, como
de recursos humanos e marke-

ting, trazem bons resultados e
preparam a Coopavel para um
novo tempo. Dilvo falou também de mudanças inesperadas
na economia mundial geradas
pela pandemia e pela guerra
entre Rússia e Ucrânia. “Estamos todos em alerta porque há
riscos desconhecidos pelo caminho e as consequências do
conflito, mesmo que ele termine logo, demorarão tempo considerável para ser superadas”,
observa o presidente.
Ao citar que a incerteza é
o caminho dos fracos, Dilvo
Grolli afirmou que essa busca
deve ser alicerçada na responsabilidade e no planejamento,

sempre preservando missão,
visão e valores da instituição.
O que trouxe a cooperativa até
aqui, reforçou ele, precisa ser
mantido e valorizado, que são a
ética, o respeito e o trabalho dedicado de todos. “Estamos envolvidos em uma causa maior,
por isso o momento requer mudanças no modelo de gestão, valorizando tudo o que foi feito,
porém tendo liberdade e abertura para construir um novo caminho para a superação da crise
mundial. Precisamos ser líderes
fortes”, destacou o presidente.

GESTÃO
O professor Joel Souza e Silva falou sobre gestão e de sua
relevância em uma corporação
como a Coopavel. Ele citou modelos e das contribuições de
muitos estudiosos para o con-

tínuo aperfeiçoamento dessa
ferramenta. Inovações determinantes ocorreram a partir do
ano 2000, com o advento da era
da tecnologia digital. “O método é o instrumento para se chegar à meta e em gestão todos os
recursos (humanos, financeiros, materiais, equipamentos,
entre outros) são importantes e devem ser considerados”,
afirmou Joel.

IDEIAS
Estimular os colaboradores a gerar ideias e a auxiliar
continuamente com melhorias
na empresa foi um dos apontamentos feitos pelo professor
Hélio Gomes de Carvalho, elencando a inovação como uma
aliada de empresas longevas e
de sucesso. Para que ideia, inovação, oportunidade, intenção

Professores da Academic Ventures, de Curitiba,
entre eles o Joel, citaram as mudanças em curso

e execução acontecem deve-se ter um ambiente propício.
“E a Coopavel, com o Espaço Impulso (hub de inovação
para o agronegócio inaugurado no Show Rural), conta com
as condições especiais para
que essas ideias apareçam
e frutifiquem”.
Por sua vez, o professor Zaki
Akel Sobrinho tratou sobre importância e resultados dos projetos colocados em prática nos últimos dois anos na cooperativa.
“O engajamento e a resiliência da equipe nas áreas de
pessoas, inovação e marketing, e o entendimento do papel de cada um nesse processo
de transformação e de aumento da competitividade da cooperativa, têm sido determinantes para o sucesso do que
todos estamos fazendo aqui”,
afirmou Zaki.

Zaki é o coordenador dos trabalhos que conduzirão
a cooperativa a um novo momento
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NADA SUBSTITUI A EMPATIA DO
TRABALHO COLABORATIVO
Jamais na história do homem a
tecnologia avançou de maneira tão
rápida e avassaladora como agora.
Com a pandemia, várias ferramentas virtuais mostraram que é possível trabalhar a distância, bastando
para isso um dispositivo móvel (ou
PC) com acesso à internet e um aplicativo. Mas apesar disso, nada substitui o trabalho colaborativo lado a
lado no presencial, diz o professor
Hélio Gomes de Carvalho.

Doutor em Engenharia da Produção e integrante da Academic
Ventures, empresa especializada
que assessora a Coopavel, o professor Hélio fala sobre os ambientes de
trabalho e sua nova configuração e
sobre diferenças entre inovar e inovação. Na entrevista a seguir, o professor aborda vários aspectos e mudanças que invadem o mercado de
trabalho e levam empresas a pensar
de maneira disruptiva. Acompanhe:

PROFESSOR, FALA-SE MUITO EM INOVAÇÃO. MAS O QUE É, NA PRÁTICA, O ATO
DE INOVAR?

TODOS TÊM, EM SEU AMBIENTE PROFISSIONAL, A CAPACIDADE E A POSSIBILIDADE DE INOVAR SEUS MÉTODOS DE
TRABALHO?

Importante destacar que inovar é diferente de inovação. Inovar
é todo o conjunto de atividades e
processos que nos permitem gerar ideias, desenvolver projetos ou
protótipos, testar e implementar.
Para inovar, podemos utilizar ao longo do processo as mais diferentes técnicas e ferramentas, como brainstorming, design thinking, design sprint,
programas de ideias e assim por diante.
Inovação, por sua vez, é o resultado
desse processo. Pode ser um produto,
serviço ou processo novo ou significativamente melhorado que tenha
agregado valor para a cooperativa. Inovação está diretamente ligada
a resultado.
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Os gestores devem estimular a todos os seus colaboradores a participar
do processo de inovação na cooperativa.
Precisa estimulá-los a gerar ideias, pensar em coisas totalmente novas, pensar
fora da caixa. Todos têm capacidade de
exercitar a sua criatividade, mas para
isso precisam de um ambiente propício
à inovação. Um ambiente no qual a cultura da inovação esteja presente e que
permita a livre expressão e experimentação. A melhor maneira de começar é
buscar inovar nos seus processos internos, nos seus métodos de trabalho, porque é o ponto que o colaborador mais
domina e que se sente mais à vontade
para contribuir.

O QUE UMA EMPRESA PRECISA FAZER PARA ESTIMULAR O COLABORADOR A CRIAR SEM MEDO?
O principal estímulo à inovação deverá ser praticado pelos gestores e alta liderança. Eles devem
demonstrar o quanto a inovação é
relevante na estratégia da organização e o quanto eles apoiam aos inovadores. É necessário que a organização considere que toda tentativa
de gerar inovações envolve algum
risco. Um risco avaliado e calculado. Mas, tem risco. Ou seja, pode
não dar totalmente certo. E, nesses
casos, a organização não pode punir
a tentativa ou o erro. Se isso ocorrer,
mata a criatividade e a cultura da
inovação. Outro ponto fundamental
é a disponibilidade de algum tempo
ao longo da jornada semanal para
que o colaborador pense em novos
produtos, novos serviços, novas soluções e novos processos para a organização. E, após, pensar, tem que
haver os diferentes canais para que
ele registre a sua ideia e a disponibilize para avaliação e feedback.
O QUE A INOVAÇÃO REPRESENTA
PARA UMA EMPRESA COM O PERFIL
E PORTE DA COOPAVEL?
As cooperativas, em geral, têm
uma preocupação adicional quanto ao risco. São bastante cautelosas
quanto a investimentos e mudanças. Entretanto, para manter o nível de competitividade da Coopavel
no mercado altamente concorrido,
no qual multinacionais e cooperativas coirmãs começam a abordar
diretamente nossos cooperados,
temos que buscar a diferenciação
em nossos produtos, serviços e processos para que o nosso cooperado

e nosso cliente final percebam valor naquilo que a cooperativa faz.
Para tanto, precisamos mudar e
investir na capacidade de nossos
colaboradores, que são a maior fonte de ideias para nos fazer cada vez
mais competitivos.
PROFESSOR, FALE SOBRE O PROJETO-PILOTO EM CURSO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE FOMENTO
AVÍCOLA DA COOPERATIVA. COMO
ELE FUNCIONA E O QUE ELE ESPERA
ALCANÇAR?
Inicialmente, a área de fomento
gerou uma demanda para o Escritório de Gerenciamento de Projetos
de Inovação. O gestor da área percebeu um conjunto de problemas
e oportunidades que poderiam ser
melhor tratados por meio da discussão com toda a sua equipe. Nesse
momento é que entra a equipe do
escritório, apoiada pela consultoria.
Entra com técnicas, ferramentas e
modelos que auxiliam na estruturação do problema e das possíveis
soluções. No segundo momento, no
caso da área de fomento, foi escolhida a ferramenta do Design Sprint,
adaptado às peculiaridades da Coopavel e à disponibilidade de tempo
da equipe. Em seguida, foi organizado um workshop de 16 horas dividido em dois encontros de oito horas
a serem realizados dentro do Espaço Impulso. No primeiro encontro
de oito horas, foram levantados diferentes problemas e oportunidades no contexto apresentado pelo
gestor para todos os colaboradores
presentes. A partir dessa contextualização, foram identificados individualmente mais de 50 problemas
e oportunidades que foram em seguida agrupados por similaridade

de temas. O gestor indicou quatro
líderes para ser os tomadores de
decisão e foram montadas, por sorteio, quatro equipes com até seis
participantes. Cada tomador de decisão, junto com a sua equipe, escolheu um problema ou oportunidade
diferente para desenvolver. A partir
da escolha, as equipes trabalharam
arduamente durante oito horas no
primeiro dia para chegar em esboços de soluções. Após um intervalo
de três semanas, nas quais as equipes poderão amadurecer e discutir
os esboços iniciais, faremos o segundo encontro de mais oito horas
intensas de prototipagem e elaboração de pitches de apresentação das
propostas de soluções para o gestor.
COMO AS NOVAS FERRAMENTAS
PODEM SE INTEGRAR E MELHORAR
A CONVIVÊNCIA E OS RESULTADOS
EM AMBIENTES DE TRABALHO COM
PESSOAS DE DIFERENTES GERAÇÕES, PERFIS E CONVICÇÕES?
Há diferentes tecnologias de comunicação e de compartilhamento
que nos permitem executar diversas atividades do processo de inovação em ambiente remoto. Temos
o Zoom, temos o Meet, temos o Teams que aproximam colaboradores
de diferentes plantas industriais e
filiais. Temos o GoogleDrive para
compartilhamento e elaboração de
textos e planilhas de forma online.
Mas nada substitui a empatia do
trabalho colaborativo lado a lado
no presencial. É o olhar, é o toque,
é a expressão corporal que acaba
contribuindo com a discussão e a
evolução de uma ideia. E em se tratando de ideias, quanto maior a diversidade de perfis e de gerações,
maior é a qualidade do que é per-
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cebido e elaborado pela equipe. O ideal
está em combinarmos, de forma híbrida
(parte on-line, parte presencial) todo o
processo de inovação. Isso, por si só, já é
um desafio às convicções que temos em
nossas cooperativas.
QUE HABILIDADES, PROFESSOR, O PROFISSIONAL DO FUTURO DEVE REUNIR?
E QUAIS, AS DO PASSADO E PRESENTE,
SERÃO SEMPRE VALORIZADAS PELO EMPREGADOR E PELO MERCADO?
A dificuldade não será a utilização da
tecnologia em si. Ela estará disponível
para todos e cada vez de forma mais sim-

plificada. O profissional do futuro deverá
ser alguém com flexibilidade e alta capacidade de adaptação. Uma pessoa atenta
às informações que estarão disponíveis
em todos os lugares e com agilidade para
transformá-las em algo útil para a sua
organização. Será uma pessoa que compartilha bastante o conhecimento e, com
isso, aprende cada vez mais e melhor. Reter conhecimento não será poder. O poder estará na capacidade de transformar
esse conhecimento em inovação. Assim,
o aprendizado permanente continuará
uma postura extremamente valorizada
pelos empregadores e pelo mercado.

QUEM É HÉLIO
GOMES DE CARVALHO
É doutor em Engenharia de
Produção, mestre em Tecnologia
e Engenheiro Eletrônico. Professor titular aposentado da UTFPR
onde atuou por 36 anos em ensino,
pesquisa e extensão. É Assessor de
Inovação e Tecnologias 4.0 do CITS
e professor convidado do ISAE no
tema inovação para os programas
de capacitação em cooperativas do
PR, SP, MS, BA, ES, RS e RJ. É consultor associado da Academic Ventures, da RC2 Consultoria e da Academia Inovar.
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O primeiro curso no aviário-escola, que foi
inaugurado no início de fevereiro

QUALIDADE DA ÁGUA É TEMA
DE 1º CURSO DE AVIÁRIO-ESCOLA
Inaugurado durante o 34º
Show Rural Coopavel, realizado em fevereiro em Cascavel, o
Centro Tecnológico de Avicultura já começa a cumprir sua
missão como aviário-escola.
Menos de um mês depois do encerramento do evento, o espaço
recebeu o seu primeiro treinamento oficial, na área da qualidade da água nos aviários.
Vinte e uma pessoas, entre
profissionais da área de fomento e extensionistas, participaram e puderam aprimorar
seus conhecimentos em um
tema considerado indispensável ao bom resultado dos lotes.
O treinamento foi conduzido
pela assessora técnica Daiana
14
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Taras, da empresa Kobra, de
Londrina, especializada na fabricação de equipamentos para
atender a essa necessidade
dos avicultores.
Um dos trabalhos mais fortes que acontecem junto aos
criadores busca combater a
máxima de que a água é um
nutriente esquecido. “Além de
fundamental para as aves e aos
bons resultados da atividade,
elas precisam de água suficiente e de qualidade”, informou
Daiana. A assessora técnica
falou sobre pH ideal, cloração,
sólidos totais e também quanto
aos passos para a correta limpeza do sistema de resfriamento do aviário.

Daiana deu destaque também ao impacto das águas mole
e dura na placa evaporativa da
granja. Os participantes ouviram informações detalhadas ainda sobre o sistema de
quarteto, bastante empregado
em aviários. Trata-se de um
conjunto desenvolvido para
cloração, acidificação, filtragem e anti-incrustração e que
tem por finalidade assegurar água de qualidade para as
aves confinadas.

OTIMIZAÇÃO
O gerente de Fomento Avícola da Coopavel, Eduardo Leffer,
diz que o Centro Tecnológico de

Avicultura trará um novo impulso
ao segmento. “Ali, além de conhecer
as principais novidades em inovações e tecnologias durante o Show
Rural, técnicos, produtores e extensionistas terão acesso o ano todo
a informações completas sobre as
novidades do setor. Ao mesmo tempo que recebem o conteúdo prático
eles têm a chance de ver, na prática,
a aplicação do que é explicado. Há,
com isso, a otimização e a potencialização de aprendizados e de resultados na avicultura de grande escala”, afirma Eduardo.
O Centro Tecnológico de Avi-

cultura, implantado em área nobre
do parque que desde 1989 recebe o
Show Rural Coopavel, foi estruturado em parceria da cooperativa com
a Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos para Aves e
Suínos. “Nosso agradecimento à Anfeas, que entendeu o alcance do projeto proposto. Com essa estrutura,
cria-se uma escola com o que há de
melhor em recursos e equipamentos
para o contínuo crescimento de um
setor que faz do Oeste e do Paraná
modelos em produção para o Brasil
e para o mundo”, diz o presidente
Dilvo Grolli.

SOBRE A KOBRA
A Kobra foi fundada em 1997, em Londrina, no Norte do Paraná. Ela
atua com a criação de produtos e equipamentos destinados às áreas de
criação animal, baterias, higiene e pessoal e tratamento de água. Além de
atuar no Brasil, a empresa exporta para 14 países.
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RASTREABILIDADE,
A EVOLUÇÃO DA CADEIA
PRODUTIVA
GUSTAVO BERNART
Médico - veterinário

A agricultura e o agronegócio
prosperam com investimentos em
ciência e tecnologia. Estimulada
por esse princípio, a Coopavel pratica uma suinocultura industrial
avançada. Reflexo desse conceito
superlativo é o projeto Suíno foco
em rastreabilidade que a cooperativa está desenvolvendo.
O objetivo é arrojado: produzir
um suíno estandardizado, ou seja,
que obedeça a padrões de peso, tamanho e qualidade da carne, permitindo a otimização do aproveitamento industrial e que atenda os
mais exigentes mercados. O projeto
do suíno com rastreabilidade é um
processo de melhoria contínua que
envolve as questões de genética,
sanidade, nutrição e manejo e está
sempre voltado para as demandas
de mercado.
Seu foco está nas validações de
padrões de manejo, treinamento e
validações da assistência técnica e
produtores. A aplicação da rastreabilidade vai desde o momento de es-
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colha do material genético até a certificação por toda a vida do animal,
até chegar à mesa do consumidor.
Os resultados e índices zootécnicos são mensurados mês a mês.
Busca-se, com isso, a melhoria contínua tanto nos aspectos de resultado zootécnico como no de organização dos recursos ambientais da
propriedade, almejando atender as
exigências dos mercados nacional
e internacional. Hoje não alojamos
um único suíno em propriedades
que não estejam dentro do licenciamento ambiental.
O objetivo do projeto é a redução
na variabilidade de peso de carcaça,
rastreabilidade e atender as exigências de bem-estar animal e fornecer
para a indústria toda qualidade que
se tem. A padronização de produção
é extremamente importante, pois
assegura domínio do processo produtivo, redução da variabilidade dos
suínos disponibilizados para o abate e, por consequência, rendimentos
padronizados, cortes padronizados

e volume produzido dentro da necessidade das indústrias, bem como
maior controle sobre os custos.
O processo de rastreabilidade da carne suína é importante
para garantir o controle de qualidade da produção de alimentos.
Mas os resultados obtidos podem ir muito além disso. Ao gerar informações em abundância,
a ferramenta tem se mostrado
aliada da gestão, gerando melhores resultados e rentabilidade.
Com a rastreabilidade sabemos
tudo o que acontece com cada animal, desde o nascimento até chegar ao consumidor final. Sabemos
como foi o parto, quanto tempo
permaneceu na maternidade, que

ração consumiu, se foi medicado
e que tipo de medicamento usou.
Quando o animal chega no frigorífico para o abate ele continua separado por lotes e recebe uma numeração específica, de acordo com a sua
origem. Esse processo é importante
para a garantia da inspeção sanitária em todos os animais que serão
abatidos e que estarão em condições
para ser consumidos.
Quando recebemos o carregamento, aqueles suínos são animais
e não alimento. Depois de abatidos,
cada carcaça recebe uma numeração
para que ocorra o prosseguimento
do processo de rastreamento, porque é a partir daí que o animal se
torna alimento.

GRANJAS DO SISTEMA INTEGRADO COOPAVEL:
• As granjas são totalmente equipadas, oferecendo atenção para que os animais fiquem tranquilos desde a cobertura até o atingimento do peso ideal.

• A alimentação, prescrita por técnicos e médicos-veterinários, é feita com ração à base de milho, farelo de soja, minerais e vitaminas (somente produtos permitidos pela legislação).

• Há um grande cuidado com as boas práticas de higiene para que não haja contaminação da
carne em nenhum momento da operação.

•

Os resíduos são transformados em biogás e fertilizante para a agricultura. A qualidade da

água é monitorada a fim de proteger lençóis freáticos e nascentes no entorno das granjas.

• O abate é realizado sem dor nem sofrimento, já que durante essa etapa os animais ficam inconscientes (processo chamado de insensibilização prévia).

• No

frigorífico, são observados e monitorados quesitos como limpeza, higiene, tempe-

ratura de resfriamento e congelamento, embalagem, transporte e entrega dos produtos
nos pontos de venda.

• O Selo de Inspeção Federal comprova que todas as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foram seguidas e atesta a qualidade dos produtos em relação aos aspectos
sanitário e tecnológico.
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Jadson (na dir.) recebeu o prêmio das mãos do
diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick

SRI IGUASSU VALLEY CONQUISTA
PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO
Coopavel é uma das cooperativas que participam de ecossistema que
promove transformações importantes no setor produtivo regional

Um projeto originalmente criado na
Acic de Cascavel, em 1999, que evoluiu,
chegou a outros municípios da região e
alcançou o status de ecossistema acaba
de ser reconhecido no Prêmio Nacional
de Inovação, do Sebrae. O Oeste do Paraná foi um dos destaques no anúncio
dos vencedores em suas respectivas categorias, durante o Congresso Nacional
de Inovação, em São Paulo. Além do SRI
Iguassu Valley, a Oficina do Sorvete, de
Foz do Iguaçu, foi premiada como empresa de inovação sustentável. Outras
três iniciativas do Paraná também fizeram história no PNI.
18
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A Associação Comercial e Industrial de Cascavel foi a primeira entidade empresarial do Paraná a aderir ao
Programa Empreender, em 1998. Um
ano depois surgiu o Núcleo Setorial de
Informática e Telecomunicações que
com os anos avançou para um APL que
então, já em novo patamar, foi batizado
de Iguassu Valley, integrando empresas
e profissionais de um universo empreendedor pulsante na região. A metodologia
empregada deu tão certo que o Iguassu
Valley foi levado a outros municípios e
então fundiu-se ao Sistema Regional de
Inovação, capitaneado pelo Sebrae.

meio de projetos, ações, negócios, políticas públicas, conforme Jadson.
“Temos empreendedores que lideram esse processo, mas são apoiados por
instituições, universidades, parques tecnológicos, habitats de inovação e incubadoras. O grande mérito desse Prêmio
é da própria governança que tem se mostrado atuante, com conversas regulares
e unidade. Dessa forma, nenhuma inovação que é realizada no nosso território
passa despercebida”, destaca Jadson. O
reconhecimento ao ecossistema, no PNI
durante o Congresso Nacional de Inovação, representa muito para o SRI Iguassu
Valley e para a região Oeste do Paraná”,
conforme o presidente.
Essa conquista em âmbito nacional,
pontua Jadson, é uma oportunidade de
divulgar o trabalho e mostrar que o Oeste é uma região fértil para empreender
com inovação. Atualmente, o ecossistema é formado por 7 empresas âncoras,
324 startups, 8 instituições de apoio, 21
habitats de inovação, 25 instituições de
ensino, 7 movimentos municipais (Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal
Cândido Rondon, Medianeira, Palotina e
Santa Helena) e dez grupos de trabalho.
O gerente de TI da Coopavel, Rogerio Aver,
participou do Congresso, em São Paulo

O SRI Iguassu Valley venceu na categoria de Ecossistemas consolidados e
foi representado no evento, em São Paulo, pelo seu presidente Jadson Siqueira.
O Sistema Regional de Inovação, ligado
também ao Programa Oeste em Desenvolvimento, realiza ações integradas inovadoras em toda a região, formada por
50 municípios que, juntos, têm 1,3 milhão de habitantes. O prêmio veio, principalmente, pelo Sistema definir uma
governança com atuação constante por

EVOLUÇÃO
Para o consultor do Sebrae Paraná, Alan Debus, esse destaque se deve
a uma série de iniciativas que vêm colocando a inovação em destaque regional. O reconhecimento, de acordo
com ele, posiciona o Oeste do Paraná
como região inovadora e aumenta ainda mais a responsabilidade dos atores locais, que incentivam e fomentam
inovação na prática.
Para o vice-presidente de Inovação
da Acic, Siro Canabarro (cofundador
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da AcicLabs, ao lado de Carlos Guedes), esse prêmio é um reconhecimento a uma evolução de muitos anos, talvez a mais madura e intensa do Brasil.
“Concorremos com ecossistemas mais
antigos e de grandes polos, mas a sinergia que alcançamos aqui, com todo o
apoio e parcerias, faz do SRI Iguassu Valley um projeto consistente e com a possibilidade de crescer ainda mais”.

VISÃO DE FUTURO
A Coopavel é uma das cooperativas
integradas ao ecossistema de inovação
SRI Iguassu Valley. “Parabenizamos os
líderes do Oeste por essa visão apurada, de conduzir a região ao futuro por

meio da inovação. Nossa cooperativa se
sente agradecida em poder participar”,
afirma o gerente de TI Rogerio Aver,
considerando o prêmio no PNI como o
reconhecimento a um esforço coletivo
intenso e determinado.
A inovação é uma marca presente nos 51 anos da Coopavel,
que em 2019, atenta à forte participação da inovação no agronegócio, criou o
Show Rural Digital, que traz a Cascavel
alguns dos protagonistas da revolução
tecnologia mundial. A novidade mais
recente, destaca Rogerio Aver, é o Espaço Impulso que tem potencial para se
tornar o maior hub de inovação do agro
brasileiro. O PTI e o Exohub estão entre
os parceiros desse projeto.

INOVAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE
A Oficina do Sorvete, de Foz do Iguaçu, foi reconhecida na categoria pequenas empresas, na modalidade “inovação em sustentabilidade”. A iniciativa
vencedora foi a Linha Sabores do Iguaçu, que usa
frutas nativas, algumas já em processo de extinção,
do Parque Nacional do Iguaçu, como base para as
receitas dos picolés. Para isso, a empresa criou a demanda para produtores rurais de agroflorestas e estimulou o cultivo dessas frutas nativas, revertendo
o processo de extinção.
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DIA DE CAMPO

O MELHOR EM
CULTIVARES DE
SOJA AO
PRODUTOR
Cerca de 400 produtores rurais da região Sudoeste do Paraná, abrangidos pelas unidades
da Coopavel em Pato Branco,
Bom Sucesso do Sul e Vitorino,
participaram no início de março da primeira edição conjunta
das filiais de um dia de campo
para a cultura da soja. O evento
apresentou o melhor do portfólio de algumas das empresas
parceiras da cooperativa.
Realizado em uma área
aberta ao lado da unidade de
Pato Branco, o dia de campo
observou medidas sanitárias e

O evento foi realizado em espaço ao
lado da filial de Pato Branco

a formação de grupos com até
15 pessoas, informa o gerente de Filiais Sudoeste, Adelar
Goehl. “A receptividade, a qualidade das informações repassadas e o interesse dos visitantes nos conteúdos são uma
clara demonstração de que alcançamos plenamente os objetivos propostos”, de acordo
com Adelar.
O circuito de visitação às
empresas expositoras foi vencido com o auxílio de monitores. Em cada área dedicada
à exposição de conteúdos, técni-

cos apresentaram as novidades e
esclareceram dúvidas. “A dinâmica

contribuiu

otimização

do

para

a

aproveita-

mento das informações disponibilizadas”, segundo o gerente.
“Os

dias

tam

e

so

de

de

campo

agilizam

o

faciliproces-

disseminação

conhecimentos,

de

conduzindo

os produtores rurais integrados a produtividades cada vez
maiores e melhores”, segundo o presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli.

DEZOITO CULTIVARES
As empresas participantes apresentaram 18 variedades de soja. Foram elas: BMX
50i52 RSF Ipro (Raio), BMX 55i57 RSF Ipro (Zeus), BMX 57i60 RSF Ipro (Cromo), BMX
58i60 RSF Ipro (Lança), NS 5115 I2X, NS 5933 Ipro, NS 6220 Ipro, P95y02 Ipro, P95R40
Ipro, P95R90 Ipro, TMG 2757 Ipro, TMG 7262 RR, TMG 7063 Ipro, M 5705 Ipro, M 5917
Ipro, Soytech 580 i2X, C 2534 e C 2600 Ipro.
A Coopavel participou com a Nutriagro, indústria de fertilizantes foliares, e com suas unidades de sementes e fertilizantes. As empresas presentes foram: Brasmax, Pionner, Nidera, TMG, Cordius (semente), Soytech (semente), Basf, FMC, Bayer, Syngenta, Corteva, Adama, UPL, Sumitomo,
Ihara e Bionat.
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COOPAVEL PRODUZ ALIMENTOS
COM RESPONSABILIDADE
E SUSTENTABILIDADE

O plantio direto, iniciado nos anos de 1970,
revolucionou o campo

A Coopavel comemorou em dezembro 51 anos de atividades. Considerada uma das 15 maiores cooperativas agroindustriais do Brasil,
a Coopavel produz alimentos com
responsabilidade e sustentabilidade, integrando-se aos conceitos da
ESG, uma tendência em forte expansão no mundo e que integra empresas cujos portfólios estão atentos a fatores ambientais, sociais e
de governança.
“Nossa cooperativa é amiga do
meio ambiente”, diz o presidente
Dilvo Grolli, ressaltando que a Coopavel sempre esteve integrada às
mais diferentes ações de preserva-
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ção e de produção de alimentos com
sustentabilidade. Uma das primeiras ações diretas da cooperativa
nessa linha de atuação ocorreu no
início dos anos de 1970, quando ela
passou a oferecer assistência técnica especializada aos cooperados.
Ao mesmo tempo em que os técnicos repassavam dicas sobre manejo e produtividade, falavam de
práticas ambientais que seriam
consagradas ao longo dos anos.
Uma delas foi o plantio direto, técnica que consiste em cultivar safras diretamente na palhada das
culturas anteriores, preservando
assim nutrientes do solo e comba-

tendo um inimigo que assombrava a região no início da agricultura
comercial, a erosão.
Nos conceitos da ESG, a empresa, para ser considerada ambientalmente consciente, precisa ter bom
desempenho operacional enquanto
reduz seus impactos na natureza. A
Coopavel promove há muitos anos
práticas ambientalmente responsáveis e algumas é pioneira (saiba
mais no texto em anexo). Ao mesmo tempo em que disseminou junto
aos seus cooperados a necessidade de preservar as matas ciliares e
de observar a legislação da reserva
legal, a cooperativa criou um programa especial de proteção e recuperação de nascentes, o Água Viva,
que desde que foi criado já protegeu
mais de um bilhão de litros de água
da contaminação.
A Coopavel também investe em
energias alternativas, a partir de
fontes renováveis, a exemplo do que
fez no parque do Show Rural Coopavel há quatro anos. Lá, ela implantou 468 placas solares para a produção de energia fotovoltaica que
suprem em 85% as necessidades do
parque que, desde 1989, recebe um
dos três maiores eventos do mundo
em transmissão de novos conhecimentos para o campo. “Ainda contamos com biodigestores, que geram
energia limpa e os rejeitos finais são
empregados como fertilizante em
programas de reflorestamento da
cooperativa”, segundo Dilvo Grolli.

AGENTES MULTIPLICADORES

ações de responsabilidade ambiental no
seu cotidiano. “Pequenos gestos diários,
como separar e jogar o lixo reaproveitável e colocá-lo em recipientes destinados
à reciclagem, contam muito na defesa do
meio ambiente e na proteção do planeta,
que é a nossa casa”, segundo Dilvo Grolli.

Painéis solares ampliam produção de
energia no campo e cidade

A proteção das matas ciliares e reservas
legais: prática observada na região

A exemplo do que faz a Coopavel e de
outras empresas, todos podem praticar
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PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS
MATA CILIAR
Esse projeto busca recuperar as margens de rios e nascentes, propiciando a
conservação e qualidade dos recursos
hídricos. A Coopavel, em parceria com
o IAT (Instituto de Água e Terra), garante o fornecimento de mudas de espécies
nativas aos produtores para a recuperação de matas ciliares.

ÁGUA VIVA
O Projeto Água Viva tem por finalidade a recuperação e a conservação de nascentes. Os trabalhos
foram iniciados em setembro de
2004 e, além da proteção e preservação de minas, busca levar informações às famílias rurais sobre a
importância e a necessidade de preservar recursos hídricos existentes
nas propriedades.
Busca-se também assegurar que
a água chegue com qualidade ao
consumidor final, bem como aumentar a vazão de água da nascente, evitar a falta de água em períodos de longa estiagem, melhorar a
qualidade de vida das famílias, valorizar a propriedade rural, aumentar a produtividade de aves, suínos
e gado de leite, e promover a educação ambiental.
O Água Viva já recuperou, desde
que foi criado, mais de dez mil nascentes na área de cobertura da Coopavel, além de em outros estados
brasileiros e no exterior.
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ESCOLA DO CAMPO
Essa ação tem por propósito promover o desenvolvimento social e a educação ambiental das famílias ligadas às
atividades organizadas e promovidas
pela Coopavel.

RECICLAGEM DE RESÍDUOS
O programa de coleta e segregação
dos resíduos recicláveis gerados nas atividades de todas as unidades da Coopavel surgiu da necessidade da cooperativa de gerenciar e destinar corretamente
esses materiais. Esses resíduos são gerados nos processos produtivos da cooperativa. A iniciativa almeja também despertar na sociedade a consciência sobre
a importância do reaproveitamento dos
resíduos, buscando a conservação dos
recursos naturais e objetivando o desenvolvimento sustentável.

CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA
É cada vez maior o número de empresas, instituições e pessoas que investem
na captação da água da chuva, que pode
ser empregada nas mais diferentes tarefas. A Coopavel também investe e adere
a esse método preservacionista. A cooperativa construiu sistemas de captação
de águas pluviais, reservatórios e redes
de distribuição. Toda a área de captação
abrange aproximadamente 50 mil metros quadrados, distribuídos em dois reservatórios principais.

DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS
VAZIAS DE AGROTÓXICOS
Em parceria com fabricantes e distribuidores, a Coopavel promove a gestão
para a devolução e destinação correta
de embalagens vazias de agrotóxicos. O
Paraná, um dos estados de maior produção de grãos do Brasil, é campeão
nacional em tríplice lavagem, com a
correta destinação de embalagens de
produtos agroquímicos.

COMPOSTAGEM E ADUBO ORGÂNICO
Projeto que visa a reciclagem de micros e macronutrientes presentes nos resíduos orgânicos gerados pela Coopavel, aproveitando e destinando de forma sustentável os resíduos,
além de contribuir para a demanda de adubação de culturas agrícolas.

OBJETIVOS
SUSTENTÁVEIS
Veja no quadro
os 17 objetivos de
desenvolvimento
sustentável, da
Organização das
Nações Unidas
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ONDE O CLÁSSICO E O MODERNO
SE ENCONTRAM

Janete e Pyetra estão na linha de frente da loja

Com mais de cinco mil itens à
disposição de um público seleto e
fiel, a Casa Prime Móveis e Decorações constrói há mais de dez anos
uma trajetória sólida em Cascavel.
A empresa foi uma das parceiras da
34ª edição do Show Rural Coopavel
ao participar, ao lado da Romana,
Informáquinas e do Domo Arquitetura, do projeto de revitalização da
Sala de Imprensa, ambiente que em
apenas cinco dias recebeu 500 jornalistas do Brasil e exterior.
“Ficamos animadas com a possibilidade de participar. Sabíamos,
diante da importância do evento e
do que ele representa, que aquela
seria uma boa oportunidade para a
nossa empresa”, diz a proprietária
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Janete Rosane Pedroso Pachenki. A
Casa Prime cedeu os móveis que decoraram ambientes de estar e descanso, utilizados para o networking
dos profissionais designados para
a cobertura de uma das maiores
mostras de inovações para o campo
do mundo. “E o resultado tem sido
muito bom, com ótima repercussão”, diz a diretora Pyetra Pachenki.

ALTO PADRÃO
A sofisticação e a qualidade estão entre as principais características do portfólio da Casa Prime.
“Trabalhamos com linhas de alto
padrão e alguns de nossos fornecedores são exclusivos. Aqui, é pos-

Qualidade que atende aos públicos mais exigentes

sível encontrar peças únicas
para a decoração de qualquer
ambiente residencial ou empresarial”, informa Janete. Uma
visita pelo amplo showroom
da empresa, em endereço privilegiado da avenida Brasil,
comprova que o bom gosto está
presente nos mais diferentes
ambientes preparados para
clientes refinados.
A maioria das peças é feita
com madeiras nobres ornadas
com detalhes finamente incorporados ao design. “A proposta
é levar à nossa clientela produtos de alta qualidade, com
atendimento personalizado e
satisfação garantida”, observa
Pyetra. Essa lógica de trabalho
tem dado tão certo para a Casa
Prime que o índice de reclamações e de procura pela assistência técnica, para algum eventual
reparo, é praticamente zero. “Os
protocolos que seguimos são rígidos, porque há o compromisso
com a excelência em tudo o que
fazemos”, complementa Janete.

os anos pelos diretores da Casa
Prime. Essa é a melhor forma
de conhecer as tendências e
entender os rumos de um segmento em constante mudança.
A inovação também chega com
força ao universo mobiliário.
Em breve, a empresa terá à disposição dos seus clientes sofás
e poltronas inteligentes. Comandos de voz passados a uma
assistente virtual vão garantir
ajustes finos nas regulagens
das peças otimizando o conforto e a experiência do usuário.
“É
o
tradicional
aliando-se ao moderno, à tecnologia”, diz Pyetra. A Casa Prime
tem presença marcante nas
mídias sociais. Vale conferir no perfil @casaprime, no
Instagram e Facebook.

TECNOLOGIA
Pelo menos quatro grandes feiras nacionais do setor
de móveis são visitadas todos

O requinte é presença marcante em cada detalhe
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CUIDADOS PARA PRESERVAR A AUDIÇÃO
Um dos nossos sentidos é
a audição. Você já parou para
pensar ou até mesmo fez um
teste de como seria sua vida
com a audição prejudicada? Reflita sobre isso. A valorização
da audição está relacionada à
conservação da mesma, sendo
aplicável para cada um de nós
em função da inevitável exposição ao ruído no dia a dia, nas
mais diferentes situações.
A Coopavel faz a sua parte na gestão da conservação
auditiva, veja algumas ações
que adotamos no cotidiano
da cooperativa:

• Nas novas instalações ou aquisições leva-se em consideração
o aspecto de ruído, para ser o
menor possível

• São

feitas melhorias nos pro-

cessos e instalações para reduzir o
nível de ruído

• Temos

o PCA – Programa de

Conservação Auditiva

• Medimos

frequentemente o ní-

vel de ruído nos ambientes

• Fornecemos

equipamentos de

proteção individual e monitoramos seu uso

• Realizamos
metria,

exames de audio-

conforme

aplicabilida-

de, bem como monitoramento da
saúde dos colaboradores pelas
consultas médicas.
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As ações são realizadas em
conjunto e visam a uma melhor
qualidade de vida para todos.
Alertamos que existem muitas
formas de exposição ao ruído
no dia a dia, que podem impactar negativamente na conservação auditiva. Por isso, fique
ligado nas seguintes dicas.

Conscientização sobre Ruído.
O objetivo dessa campanha é a
conscientização sobre o ruído e
seus efetivos adversos à saúde.

SIPAT 2022
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-

VOCÊ SABIA?

lho da Coopavel será entre os

Na segunda quinzena de
abril, com data variável, acontece o INAD – Dia Mundial de

Serão várias ações que visam à

dias 16 e 20 de maio de 2022.
conscientização de saúde e segurança do trabalho. Participe.

AGO

CREDICOOPAVEL COLHE OS MELHORES
RESULTADOS DE SUA HISTÓRIA

A AGO foi realizada no auditório
da sede da Coopavel

Os últimos dois anos foram os
melhores em resultados da história
da Credicoopavel, a Cooperativa de
Crédito Rural da Coopavel que em
24 de novembro comemorou os seus
40 anos de fundação. Os números
de 2021 foram apresentados e aprovados em Assembleia Geral Ordinária na manhã de 28 de março, na
presença de diretores, conselheiros
e cooperados.
“Os resultados são muito bons e
evidenciam o especial momento da
nossa cooperativa de crédito, mas
o desafio agora é fazer com que ela
dobre seus resultados até o fim de
2025”, disse o presidente do Conselho de Administração Dilvo Grolli.
Dilvo abriu a AGO falando de estratégias de reestruturação adotadas
por bancos e instituições financeiras, que reposicionam suas marcas
no mercado por meio da otimização
e da inovação tecnológica.
“O mundo está mudando e precisamos estar atentos e acompa-

nhar esse movimento com tantos
impactos no cotidiano das empresas, dos agricultores e das pessoas”,
destacou o presidente, para falar
dos avanços do ano de 2021 em relação a 2020, considerado até então
o melhor da história da Credicoopavel. O patrimônio líquido cresceu 12%, o número de cooperados
17%, os de depósitos à vista e a prazo 17% e a carteira de empréstimos
avançou 27%.

médio em conta-corrente, juros

SOBRAS

sitos à vista e a prazo a R$ 600

O resultado do exercício de
2021 foi R$ 21,1 milhões contra
R$ 15,8 milhões do ano anterior – a previsão para o fim de
2022 é alcançar lucro de R$ 26
milhões. A AGO definiu o rateio
das sobras, com R$ 12,7 milhões
destinados a fundos e ao Fates
e R$ 8,3 milhões para capitalização – com remunerações de
juros sobre capital social, saldo

previsto é de R$ 200 milhões e

pagos a empréstimos e rendimentos dos depósitos a prazo.

PLANO DE METAS
A assembleia também deu
anuência ao plano de metas que
deverá ser observado até o fim
de 2025. Os ativos deverão chegar a R$ 600 milhões, os depómilhões, o patrimônio líquido
o resultado financeiro projetado é de R$ 50 milhões. Durante
a AGO, o presidente Dilvo fez
menção e agradecimento especial ao ex-presidente Ibrahim
Faiad e a Hylo Bresolin (in
menorian) que estava representado pela filha Márcia e
pelo neto João.
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BRASIL TEM NORMAS
AMBIENTAIS IMBATÍVEIS
O Brasil precisa ajustar o discurso e ser mais eficiente em sua comunicação para deixar claro ao mundo,
de uma vez por todas, que ele está
entre os países que mais protegem
e preservam o meio ambiente. “O
Brasil tem normas ambientais infatíveis”. A opinião é do professor
Mário Penz, diretor Global de Contas Estratégicas da Cargill, gigante
norte-americana do agronegócio.
Com códigos, leis e normas entre as mais atuais e rigorosas do

planeta, o Brasil tem mais de 60%
do seu território preservado. Mas
precisamos ser ainda mais claros
e objetivos. Fazer com que o mundo entenda e reconheça esse esforço monumental, diz Mário Penz.
Em entrevista exclusiva à Revista
Coopavel, o diretor da Cargill fala
sobre mercado das carnes, da concorrência com as proteínas alternativas, de sustentabilidade e de parceria da Cargill com a cooperativa.
Acompanhe:

PROFESSOR, O BRASIL TEM MAIS DE 60%
DE SUAS TERRAS PRESERVADAS, SÃO
514 MILHÕES DE HECTARES. COMO FAZER PARA QUE O MUNDO, E SEUS LÍDERES, ENTENDAM E RECONHEÇAM ESSE
ESFORÇO GIGANTESCO?

inteiro. O que nos falta um pouco é, sim,
vendermos isso para a sociedade internacional. Nesses assuntos, para criar
vieses que não são convenientes é muito
fácil. Temos que afirmar que aqui o ambiente é protegido pelas normas legais,
que existem penalizações razoavelmente complexas a quem não as cumpre e
nós somos responsáveis por aquilo que
fazemos. O brasileiro tem que ser muito
mais claro em suas exposições em todos
os segmentos.

Eu completo 50 anos de carreira no
fim de 2022. Tenho meio século de atuação profissional, então posso dizer o
que se fez nesse tema nesses anos todos. Essa atenção por parte do país aos
temas ambientais foi uma evolução natural. Cada vez mais fomos entendendo
que preservar é importante e necessário.
O Brasil, e isso eu digo com minha experiência internacional, tem preocupações
com o meio ambiente sob o ponto de
vista legal, não por intuição, desejo ou
satisfação. São atividades e procedimentos legais que são imbatíveis no mundo
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E DIANTE DE TUDO O QUE FAZ NESSE
CAMPO, O BRASIL TEM INTERESSE ESPECIAL EM DEBATES LIGADOS AO MEIO AMBIENTE E À SUSTENTABILIDADE, CONFERE, PROFESSOR?
Sem dúvida. Temos uma enorme responsabilidade como celeiro do mundo.
Por isso, é preciso mostrar à sociedade

O professor Mário Penz esteve em
fevereiro em Cascavel para visita
ao 34º Show Rural Coopavel

que nós, lidando no meio rural, somos
os primeiros a não querer comprometer a nossa terra, porque é dela que nós
vivemos. Não há sentido algum que não
tratemos a nossa terra com respeito,
que não tratemos de nossas proteções
ambientais, os nossos pontos de água,
porque é deles que vivemos. Temos que
ser cada vez mais claros, mais objetivos
para que a sociedade nos entenda.
QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS PARA O
MERCADO DAS CARNES EM 2022?
Elas sempre são otimistas, porque à
medida que se aumenta o poder aquisitivo das pessoas, e existem várias estatísticas que mostram isso, grande parte dessa elevação da renda familiar vai
para o consumo de proteínas de origem
animal. Por isso, as estimativas de crescimento de até 30% nos próximos dez
anos na demanda por carnes de frango e

suínos são verdadeiras, porque mostram
que à medida que há progresso no poder
aquisitivo há correlação muito robusta
entre o avanço de poder aquisitivo e de
compra de proteína animal.
E QUANTO ÀS PROTEÍNAS
ALTERNATIVAS?
Elas estão aí, mas estão aí como um
produto a mais na prateleira. Não precisamos nos preocupar com isso. Temos
sim que ter sempre produtos mais qualificados para que o consumidor, quando
chegar na gôndola do supermercado,
possa escolher qual prefere levar para
casa. É como escolher entre arroz e feijão, entre feijão e lentilha. O comprador
tem esse direito. A proteína alternativa
não é preocupação, a meu ver. E sim continuarmos produzindo com eficiência e
seguir esse ritmo, porque o mundo inteiro está interessado em comprar e nós
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somos os grandes vendedores. Veja
que o Brasil é o maior exportador de
carne de aves do mundo, para mais
de 150 países. É só o Brasil que consegue fazer isto: ter um portfólio
que atenda tantos povos com tantas exigências diferentes. São mais
de 150 clientes com capacidade de
compra distinta, culturas gastronômicas próprias e culturas religiosas
diferentes. E fazemos isso de uma
forma absolutamente tranquila e
muito profissional.
A CARGILL E A COOPAVEL CULTIVAM HÁ ANOS UMA PARCERIA DE
SUCESSO. E COM O PROJETO DE
AVES E SUÍNOS, O QUE SE ALMEJA?
Esse é um projeto que tem mais
de dois anos. A Coopavel é cliente
da Cargill e neste momento criamos uma figura cooperativa, entre
a Coopavel e a nossa empresa para
tratarmos de assuntos e projetos
estratégicos. Busca-se, com isso,
olhar a avicultura e a suinocultura
que virá no futuro. O desafio é pro-

curar antecipar as oportunidades.
A Coopavel é uma instituição inovadora, então qualquer discussão
desse tipo tem uma chance muito grande de se tornar realidade.
É em cima desses conteúdos que
estamos trabalhando.
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TAR ANIMAL, O QUE É POSSÍVEL
DESTACAR?
A nossa atividade trata os animais devidamente como animais
domésticos de produção? Isso a so-

PROFESSOR, O QUE SE BUSCA ESPECIFICAMENTE À ÁREA DA AVICULTURA NESSE NOVO MOMENTO
DO SETOR?
Principalmente por melhores
resultados, tanto no desempenho
da ave quanto em aspectos econômicos. O mundo inteiro vive um
novo momento no qual se fala muito em sustentabilidade e em bem-estar animal. Esses são dois componentes novos de uma estrutura
que já se atentava para isso, mas
não da forma que se estabeleceu
agora com todas as formalidades. O
nosso negócio é sustentável, e a sociedade quer saber disso. Temos que
ter indicadores para demonstrar
isso. E temos.

*Entrevista foi feita antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia.
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E QUANTO À QUESTÃO DO BEM-ES-

ciedade urbana também quer saber,
porque é ela que tem o maior interesse no que estamos fazendo. Mesmo que façamos bem, como já fazemos, temos que ser mais expostos.
Temos que ser ainda mais transparentes, ser mais objetivos para que
todos entendam que é daqui que sai
o alimento de todos nós, brasileiros.
E no caso do Brasil como produtor,
é daqui que sai o alimento para quase um bilhão de pessoas no mundo.
Então, a responsabilidade dos produtores, que estão sempre em busca
de tecnologias e informações, não
é para satisfazer o desejo seu como
proprietário agrícola ou rural, mas
para o mundo.

NOTAS

VISITA DE BRAMBILLA
O presidente da Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do
Paraná), Marcos Brambilla, esteve dias atrás
em Cascavel para uma visita de cortesia ao presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. Brambilla
esteve na cooperativa acompanhado do padre
Jorge Lindner e do secretário-geral da Fetaep,
Alexandre Leal. Na foto, Padre Jorge, Dilvo,
Brambilla e Alexandre.

BRADESCO
O presidente Dilvo Grolli recebeu a visita da
gerente regional da Região de Cascavel do Bradesco, Andrea Prado Nery, e Antônio Vidal, que ocupou até recentemente a gerência geral da Agência
Cascavel Centro.

HOMENAGEM À COOPAVEL
Os 50 anos da Coopavel,
comemorados em dezembro de 2020, ainda rendem
homenagens à cooperativa.
A mais recente foi feita pela
Vetanco do Brasil, que entregou placa ao presidente
Dilvo Grolli.
A entrega foi feita por Luciana Diniz, coordenadora
de Território – Suínos da Vetanco, e Israel Bordin, representante comercial Suínos e
Aves. “Queríamos ter partici-

pado desse ato muito antes,
mas em função das restrições
da pandemia isso foi possível somente agora”, diz Israel, informando que a Vetanco
reconhece a importância e
o legado da Coopavel para o
agronegócio brasileiro.
“Registramos, mais uma
vez, o nosso agradecimento
por essa parceria de longa
data, tanto no segmento de
suínos quanto no de aves”,
ressaltou Luciana.
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UMA FONTE DE INSPIRAÇÃO A
PROFESSORES E A ALUNOS

JEAN PATERNO
Jornalista | Editor das Revistas
Coopavel | Show Rural Coopavel

Professora e alunos exibem exemplares

Tenho 30 anos de profissão, sou
pai e já vivi e testemunhei muita coisa na vida. O tempo, se por
um lado ensina, por outro deixa as
pessoas menos sensíveis, menos
atentas ao sentido das pequenas
coisas, que, como escreve o alemão
Goethe no livro Fausto, está na
simplicidade dos mais diferentes
gestos e atitudes.
Dias atrás, estive em uma pequena escola no interior de Vera Cruz
do Oeste e lá testemunhei cenas que
eu considerava improváveis, principalmente em uma era tão visceralmente dominada pelas maravilhas
da tecnologia. Pude sentir, mesmo
que por alguns instantes, que continuo humano, feito de carne, osso
e coração.
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Jamais vi crianças ou adolescentes pular de alegria ao manusear um livro, revista ou jornal.
Tagarelar sem parar por ver a foto
de uma ovelha e de um trator. Vi
sim, e muitas vezes, expressões de
euforia diante de presentes como
bolas de futebol, carrinhos de controle remoto e celulares, mas nunca
de uma revista.
Tive a oportunidade, há mais
de dez anos, de ser professor, de enfrentar o dia a dia da sala de aula.
Uma experiência incrível e única,
mas já era possível naquele tempo
perceber a desvantagem que o professor tinha tendo o celular como
oponente. Muitas escolas e docentes entenderam rápido que essa era
uma batalha perdida e, sabiamente,

incorporaram os dispositivos eletrônicos como aliados na construção de conhecimento.
Os livros, jornais, almanaques,
enfim, tudo o que é físico enfrenta
um período de enormes dificuldades. Por isso, o que vi na sala do segundo ano da Escola Municipal do
Campo Castelo Branco, na comunidade de São Sebastião, deixou-me
ainda mais desconcertado. Recebi,
em fevereiro, a carta de uma professora, pequenos textos e desenhos
de alguns alunos falando de atividades que costumam desenvolver no
ambiente escolar.
Por mais de 35 anos, diferentes
jornalistas tiveram por atribuição,
na assessoria de imprensa da empresa, produzir a revista Coopavel

leitura, devido ao que representa
à construção do saber, jamais será
substituída. “Talvez, um dia, os
impressos sejam completamente
obsoletos, mas, por enquanto, cultivamos aqui uma relação especial
de carinho com revistas, livros e
jornais”, afirma ela.

EUFORIA

Revista é empregada para melhorar a prática da leitura

(há quatro anos surgiu a Revista
Show Rural), uma das mais antigas
publicações entre todas as cooperativas do Paraná e que tem por missão ajudar a disseminar informações, novidades e técnicas sobre os
mais diversos assuntos do campo.
Com reportagens e conteúdos
especializados, a revista chega às
mãos dos cooperados com a expectativa de integrá-los ainda mais
ao cotidiano da Coopavel. Grandes
personalidades do agro também
frequentam as páginas da publicação, sempre com informações
atuais de um mundo dinâmico e
em evolução. Há seis anos, para os
alunos da Escola Castelo Branco, a
revista serve de fonte de pesquisa
e de debates sobre cooperativismo
e, depois, suas ilustrações e gráficos viram recortes empregados na
produção de cartazes.
Para os alunos da nossa escola,
que passaram por essa atividade
ao longo desses anos, o presidente Dilvo Grolli é uma celebridade,
ilustra a professora Claudia Cara,
responsável por empregar as re-

vistas da Coopavel como suporte
em suas disciplinas. “A revista se
tornou aliada importante, porque
seus conteúdos trazem notícias que
são muito próximas da realidade
desses alunos”, diz Claudia, que é
esposa de cooperado.
A professora reconhece que o
celular, o tablete e as facilidades de
uma nova era tecnológica fazem
frente aos métodos tradicionais
de ensino, mas ela reafirma que a

Comentei com o presidente
Dilvo sobre a atitude da professora e ele sugeriu que o assunto merecia uma reportagem
especial. Fui então a Vera Cruz
e levei comigo a edição de número 17 da revista Show Rural
Coopavel, que tinha acabado de
chegar. Ajudei a professora a
entregar os exemplares e então
a mágica começou. Os olhos brilhavam a cada página e a professora era consultada sobre cada
foto, cada texto estampado na
publicação. “E é sempre assim”,
afirmou Claudia.

Alunos buscam saber mais sobre fotos e textos
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A experiência causou impacto no
jornalista experiente, o mesmo que
tenta migrar e acompanhar a evolução dos novos jeitos de informar,
produzir conteúdos e comunicar.
Poder ver a professora, página a página, comentar e trocar ideias com
os alunos sobre agronegócio e cooperativismo a partir de um descendente da Acta Diurna (o mais antigo
jornal da história, criado no Império
Romano há mais de dois mil anos)
foi um presente, um sopro de rejuvenescimento profissional.
Deixei a escola e no caminho
para casa refleti sobre aquela experiência fascinante. Reaprendi que a
leitura é um dos melhores recursos
para aguçar o pensamento crítico,
que os impressos fizeram e ainda fazem história e que as novas tecnologias, por mais fascinantes que sejam, podem muito, mas não podem
tudo. “Ler é uma fonte de conhecimentos e experiências. A prática facilita a formulação de frases e textos
na escola e, na vida adulta, permite
formular pensamentos mais apurados e dominar a oratória e a retórica”, ensina a professora Claudia.

Claudia trabalha conteúdos há seis ano
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VAREJO

COOPAVEL PARTICIPA DA
MERCOSUPER 2022

Abertura oficial com o governador Ratinho Júnior e o
vice Darci Piana, além de inúmeras outras autoridades

A
Coopavel
Cooperativa
Agroindustrial é uma das empresas que participaram dias
atrás, no Expotrade, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, da Mercosuper
2022. Cerca de 300 marcas foram representadas no evento,
entre elas produtos de 20 cooperativas agroindustriais. A
organização da feira, uma das
maiores em seu segmento no
País, foi da Apras, a Associação
Paranaense de Supermercados.
O presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, destaca que a Mercosuper é uma feira tradicional,
na qual é possível encontrar
varejistas do Paraná e fortalecer relacionamentos entre cooperativas, indústrias e comércio atacadista. “É um evento
que representa um importante
marco para o setor produtivo
do Estado devido a tudo o que
oferece na geração de empre-

gos e na distribuição de renda
nas mais diferentes regiões”,
afirma Dilvo.
Em seu estande, a Coopavel
mostrou um amplo portfólio
de produtos, principalmente
na área de proteínas animais
– congelados no pacote, congelados interfolhado, IQF, resfriados e blocos. “A nossa cooperativa está há mais de 40
anos integrada ao comércio. O
setor cooperativista paranaense é muito forte, respondendo
por 56% de todo o suíno, 44%
do frango, 35% do leite e 30%
do peixe”, ressalta o presidente
Dilvo Grolli.

RETORNO
A Mercosuper 2022 retornou
depois de dois anos sem seu formato presencial, suspenso devido à pandemia. Nesta edição,
a expectativa de movimentar

O superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti,
com Dilvo Grolli e Claudio França

R$ 600 milhões foi superada,
segundo o presidente da Apras,
o supermercadista Carlos Beal,
ligado ao grupo Festval, originalmente criado em Cascavel.
“A programação, além de estandes com inúmeros lançamentos
e novidades, trouxe reflexões
sobre os mais diferentes assuntos, de inovações a desafios antigos com a carga tributária”.
Alguns
números
relevam a importância e a força do setor supermercadista no Paraná e no Brasil.
No Estado, o segmento é responsável pela geração de 240 mil
empregos e por R$ 53 bilhões
em faturamento, equivalente a
9,9% do total da área no País.
Em âmbito nacional, os supermercados faturaram, em 2020,
R$ 554 bilhões, 7,5% do Produto
Interno Bruto, com geração de
três milhões de empregos entre
diretos e indiretos.
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PROJETO APRIMORA GESTÃO DO QUADRO DE VAGAS
A Coopavel tem a inovação
no seu DNA. Desde o início de
suas atividades, há 51 anos, a
cooperativa emprega os mais
sofisticados recursos para dar
eficiência e dinâmica aos seus
mais diferentes processos. Uma
das novidades mais recentes é a
implantação do Quadro de Vagas da Coopavel, levando ainda
mais qualidade, agilidade e assertividade às tarefas das áreas
de negócios e de Gente & Gestão.
“Somos uma cooperativa
inovadora e essa característica
contribui muito para que estejamos entre as 15 maiores do
Brasil”, diz o presidente Dilvo
Grolli. Ele lembra que levar assistência técnica de qualidade
foi um passo fundamental para
melhorar o desempenho das
propriedades agrícolas, medida
potencializada com o Show Rural Coopavel, a partir de 1989,
que permitiu colocar as novas
tecnologias e conhecimentos
para o campo em contato direto
com o produtor.
O projeto Quadro de Vagas
da Coopavel começou a ser elaborado em outubro, informa
Claudia Luciana da Rocha, do
departamento de Gente & Gestão da cooperativa. “Nesses meses todos foram muitas horas de
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estudos e treinamentos para o
entendimento do módulo Quadro de Vagas no Sistema Sênior.
Tivemos trocas de informações
com as áreas de negócios para
entender a rotina empregada
quanto à gestão do quadro de
vagas”, observa Claudia.
A proposta era, com uso
das ferramentas tecnológicas
mais inovadoras, automatizar
o quadro e então administrá-lo
ainda com mais eficiência por
meio do módulo sênior denominado QL (Quadro de Lotação).
A finalidade, segundo Claudia,
é levar autonomia para as áreas de negócios, aprimorando e
profissionalizando o setor com
agilidade, autonomia e segurança na gestão da informação
para a Coopavel.
Com a fase inicial cumprida, o passo agora é implantar o projeto-piloto na área de
Recursos
Humanos/Administração Central. O Quadro de
Vagas foi dividido em três etapas: implantação do Quadro
nativo (primeiro semestre de
2022), Orçamento de pessoal
(segundo semestre de 2022) e
Revisão e análise individual
por posto de trabalho versus faturamento/produção (primeiro
semestre de 2023).

O QUE É?
O gerente de Recursos Humanos da Coopavel, Aguinel
Waclawovsky, informa cria-se
com essa ação um mecanismo
para administrar o saldo de
vagas dos postos de trabalho
permitindo a movimentação de
pessoas por meio do incremento delas, das substituições por
transferências ou ainda pela diminuição do quadro de lotação,
bem como administrar custo
real com pessoal.
“É um grande desafio desenvolver um projeto dessa relevância e magnitude. Por isso,
todas as etapas são avaliadas
com regularidade a fim de revisar com muito cuidado cada
passo, podendo assim junto à
área de Gente & Gestão elaborar estratégias para que a ferramenta possa ser utilizada com
o máximo de eficiência e efetividade”, diz Aguinel.
O objetivo da Coopavel é que
esse instrumento seja um aliado à gestão na tomada de decisões de curto, médio e longo
prazos, bem como construir um
legado para análise e tomada de
decisão assertiva, pontua Claudia Luciana da Rocha.

P OT E N C I A L I Z E
S UA A D U B AÇÃO

LIBERE AS
R E S E R VA S
D O S O LO

MAIOR
E N R A I Z A M E N TO
S A I B A M A I S:

O Ú N I CO CO M
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COMMODITIES

DESEQUILÍBRIO ENTRE
PRODUÇÃO E CONSUMO DEVE
MANTER PREÇOS EM ALTA

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
durante encontro com empresários, na Acic

A pandemia e o clima tiveram
parcela significativa de influência sobre as safras mais recentes e
agora, com a guerra e suas consequências, o cenário das principais
commodities seguirá com desequilíbrio entre produção e consumo.
Com isso, a previsão é que os preços, principalmente da soja, milho
e trigo, sigam valorizados no mercado internacional. A informação
é do presidente da Coopavel, Dilvo
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Grolli, e foi dada a empresários da
diretoria da Acic, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel.
A produção de soja no mundo na
safra 2021/2022 foi de 366,2 milhões
de toneladas e o consumo alcançou
372,5 milhões. O Brasil é o maior
produtor da leguminosa, com 122,7
milhões de toneladas. A América
do Sul, com 178 milhões de toneladas, é a região de maior produção
do grão, o que a torna estratégica no

mercado de uma das commodities
mais procuradas e transformadas
no planeta. Dilvo apresentou números de preços da saca em 2019 e de
agora, mostrando a valorização do
cereal. O valor saltou de R$ 68 para
R$ 176 a saca, valorização de 160%
em três anos.
O presidente da Coopavel falou
da estratégia da China de comprar
grãos em vez de farelo e óleo. “A lógica é inteligente, porque ao contrário dos outros dois, o grão não tem
prazo de validade”. A China destina
120 milhões de toneladas de soja ao
esmagamento, enquanto que os Es-

tados Unidos 60 milhões, o Brasil 55
milhões e a Argentina, 50 milhões de
toneladas. Dilvo lembrou que 75% da
produção de grãos do País está concentrada em seis estados do Sul e
Centro-Oeste – Sul (Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul) e Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso e Goiás).

MILHO
O mundo produziu, na safra
2021/2022, 1,123 bilhão de toneladas
de milho contra consumo de 1,195
bilhão de toneladas. Os Estados

MILHO TEVE
VALORIZAÇÃO
EM 176% EM
TRÊS ANOS
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Unidos são os maiores produtores,
com 384 milhões de toneladas, das
quais 128 milhões destinadas à produção de etanol – o Brasil destina 6
milhões de toneladas a essa finalidade. O segundo maior produtor é
a China, com 275,5 milhões, seguida do Brasil, com 114 milhões, e da
União Europeia, com 69,8 milhões.
A Ucrânia, que aparece logo após a
Argentina (53 milhões), responde
por produção de 41,9 milhões de toneladas. Com a guerra, segundo Dilvo Grolli, ocorrerão consequências à
produção de milho, já que a Ucrânia,
mesmo que o conflito termine hoje,
demorará para restabelecer a integridade de sua cadeia produtiva.
Os empresários foram informados também sobre produtividade do
milho e da importância de investir
em tecnologias avançadas. A média do Brasil é de 5,3 mil quilos por
hectare, enquanto que nos Estados
Unidos é superior a 12 mil. No Oeste do Paraná, entretanto, ela chega
a 11 mil e as produtividades alcançadas no Show Rural Coopavel, que
é um campo de testes a novas cultivares e aprimoramentos em manejo,
ela chega a alcançar 16,8 mil quilos
por hectare. Quanto aos preços da
saca, em 2019 era de R$ 28 e agora é de R$ 80, valorização de 176%.
Dilvo repassou outra informação
importante sobre o agro brasileiro.
Em 31 anos, de 1990 a 2021, a produtividade de grãos cresceu 360%,
enquanto que a área plantada foi
aumentada em 92%.
Já no trigo, a produção mundial
na safra de 2021/2022 foi de 778 milhões de toneladas contra demanda
de 786 milhões. A Rússia é a quarta
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maior produtora, com 75 milhões de
toneladas, mas devido às sanções
aos russos o desequilíbrio tende a
continuar, mantendo perspectivas
de preços elevados nos próximos
anos. O consumo brasileiro do cereal é de 12,7 milhões de toneladas
e a produção está na casa de 7,7 milhões. Uma das consequências desse cenário é aumento nos derivados
de trigo em 20% já sentido no bolso
do consumidor brasileiro. Dilvo falou ainda do mercado de carnes e
da importância das cooperativas no
agronegócio paranaense. O Paraná, apontou ele, destina 28% de seu
território à proteção ambiental, enquanto que a lei exige 20%.

INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA
Dilvo chamou atenção também
para mudanças no mapa das exportações brasileiras, principalmente de soja e milho. Em 2010, 77% de
tudo que seguia para o exterior era
embarcado por portos do Sul e Sudeste, e apenas 23% pelo eixo Norte.
Agora, há igualdade de percentuais
entre esses canais, demonstrando a
priorização de investimentos em infraestrutura e logística em estados
do Norte e Nordeste.
“São 79 os projetos de novas ferrovias no País e apenas um para o
Sul, justamente a Ferroeste”, alertou Dilvo Grolli, destacando que o
Brasil emprega, no escoamento de
suas riquezas, os modais mais caros
– ferroviário e rodoviário, proporcionalmente operando com o dobro
e o triplo dos preços praticados pelo
transporte por hidrovias.

RECEITAS

RECEITAS COM COOPAVEL

BIFE DE FRANGO
À ROLÊ
INGREDIENTES
• 1,5 quilo de filé de peito de frango Coopavel
• 2 xícaras de chá de molho de tomates ou 2 latas de molho pronto
• 2 cenouras cozidas e cortadas
• 1/2 pimentão cortado
• 2 ovos cozidos cortados

MODO DE PREPARO
• Coloque o filé de peito de frango em cima de um
pedaço de papel filme ou outro plástico qualquer e
cubra com outro pedaço
• Bata com um martelinho de carne para afinar os
bifes
• Coloque palitos de cenoura, pimentão e ovo cozido
e enrole
• Prenda os rolinhos com palitos de dentes e reserve
• Coloque o molho de tomate em uma panela,
• Deixe ferver e acomode os rolinhos
• Tampe a panela, baixe o fogo e deixe cozinhar
• Vire os rolinhos e deixe cozinhar mais um pouco,
• Então é só servir.

43

REVISTA COOPAVEL

MIGNON SUÍNO COM
MOLHO DE MAÇÃ
INGREDIENTES
• 2 peças de mignon suíno Coopavel
• 1 folha de louro
• 3 dentes de alho
• 1 cebola picada
• 1 ramo de alecrim fresco
• 1 galhinho de tomilho fresco
• azeite a gosto
• 100 ml de vinho branco seco
• 500 ml de água (ou até cobrir a carne)
• 1 xícara de geleia de maçã com pimenta

MODO DE PREPARO
• Na panela de pressão coloque as peças de mignon
inteiras e todos os ingredientes exceto a geleia de maçã
• Deixe por 20 minutos depois que pegar pressão,
• Tire a carne e reserve,
• Aqueça uma panela de fundo grosso, coloque azeite
e sele bem a carne de todos os lados até ficar bem
dourada,
• Coloque 2 a 3 conchas de água do cozimento nessa
panela que selou a carne para juntar todo o fundo,
• Acrescente a geleia e deixe reduzir. Acerte o sal.
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