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A ODISSEIA DA
MULHER NO AGRO E
NO COOPERATIVISMO
A mulher é uma fonte de talento e inspiração.
Com trabalho e determinação ela acumula conquistas
importantes, principalmente nas últimas duas décadas,
nas mais diferentes profissões. E isso ocorre também
no cooperativismo e no agronegócio, como mostra esta
edição especial dedicada ao mês das mães.
São mulheres como a venezuelana Mirioska Guzmán,
grávida de sete meses de Luca, que precisou deixar o
seu país e encontrou no Brasil e na Coopavel uma chance
para recomeçar e voltar a sonhar
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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

2

REVISTA COOPAVEL

RESULTADOS
COMPROVADOS

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA
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Uma cooperativista na
Comissão de Agricultura

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.

DONA PÁSCOA
Um sorriso que invadiu
corações por 30 anos

das, temos 3.060 funcionárias. Juntas, elas
contribuem para o sucesso de uma cooperativa pautada no trabalho, em realizações
e na busca e compartilhamento de prospe-

A sensibilidade, a doçura e a versatilidade ajudam a compor uma trajetória de desafios, mas principalmente de vitórias. São
muitos os relatos nesta edição histórica da
Revista Coopavel que comprovam o quanto
a mulher avançou e conquistou principalmente nos últimos 30 anos no Brasil.
Os relatos mostram muitas vezes trajetórias difíceis, que exigiram determinação,
união e muito amor para ser superadas. A
mulher é uma fonte de inspiração, um exemplo de responsabilidade e competência.

ridade.
A mulher já ocupa posições de destaque
e se prepara para voos ainda mais altos. Com
seu olhar sensível, atento e diferenciado, a
mulher vai fazer de nossa sociedade um ambiente mais humano e pacífico no futuro.
Neste mês das mães, quero parabenizar
e agradecer a todas as mulheres que fazem
o dia a dia de todos nós mais belo, alegre e
cheio de esperança.

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel

f Coopavel
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Na Coopavel, além de muitas coopera-
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FOTOS
Jean Paterno, arquivos pessoais
e divulgação
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MULHER, EQUILÍBRIO
DA FAMÍLIA
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SEM A MULHER,
NÃO HÁ HARMONIA
Acompanhe algumas frases do
Papa Francisco sobre a importância
da mulher. Elas foram proferidas em
situações diferentes ao longo da trajetória do religioso como o principal
líder religioso do Cristianismo.
“Quando não há mulher, falta a harmonia. Nós dizemos, falando: mas
esta é uma sociedade com uma forte atitude masculina, e isto, não?
Falta a mulher. ‘Sim, sim: a mulher
é para lavar a louça, para fazer…’
Não, não, não: a mulher é para trazer harmonia. Sem a mulher não
há harmonia. Não são iguais, não
são um superior ao outro: não.
Só que o homem não traz harmonia: é ela. É ela que traz a harmonia,
que nos ensina a acariciar, a amar
com ternura e que faz do mundo
uma coisa bela”.
“Este é o grande dom de Deus: nos
deu a mulher. No Evangelho, ouvimos
do que é capaz uma mulher, hein?
Aquela é corajosa! Foi adiante com coragem. Mas é algo mais:
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a mulher é a harmonia, é a poesia,
é a beleza”.
“Deus criou a mulher para que todos
nós tivéssemos uma mãe”.
“Eu gostaria de ressaltar que a mulher tem uma sensibilidade particular pelas ‘coisas de Deus’, sobretudo
para nos ajudar a compreender a
misericórdia, a ternura e o amor que
Deus tem por nós. Gosto de pensar
também que a Igreja não é ‘o’ Igreja, mas ‘a’ Igreja. A Igreja é mulher,
é mãe, e isto é bonito. Deveis pensar
e aprofundar isto”.
“As mulheres têm muito a dizer-nos
na sociedade atual. Às vezes somos
demasiado machistas, e não deixamos espaço à mulher. Mas a mulher sabe ver as coisas com olhos
diferentes dos homens”.
“Agradeço a todas as mulheres
que, todos os dias, procuram construir uma sociedade mais humana
e acolhedora”.

UM FENÔMENO QUE ENRIQUECE O CAMPO
O olhar sensível e atento da
mulher começa a provocar mudanças intensas também no dia
a dia do campo, de onde sai 27%
das riquezas do Brasil. Os mais
diferentes institutos de pesquisas e de análise de indicadores
dão, com mais intensidade de
dez anos para cá, atenção especial à participação da mulher no
cotidiano da vida rural. O fenômeno é intenso e traz inúmeras
novidades, sentidas também na
área de atuação da Coopavel.
Um dos estudos mais recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
mostra que as mulheres já ocupam cerca de 40% dos cargos

de liderança no Brasil e que a
participação feminina na administração de empresas ligadas
ao agronegócio está crescendo
muito principalmente nos últimos anos. Um diagnóstico da
Associação Brasileira do Agronegócio aponta, por sua vez,
que mais de 30% das propriedades rurais está sob a responsabilidade de mulheres. A Abag
informa que isso representa
que elas estão à frente de 30 milhões de hectares de áreas agricultáveis, ou 8,5% de tudo o que
é dedicado a cultivos em território nacional.
“É um fenômeno importante, de a mulher, gradu-

almente,
çar

a

também

assumir

come-

posições

de

protagonismo no agro brasileiro”, observa a diretora da Ocepar,
Yuna Bastos. Outro indicador
importante vem do Cepea/Esalq-USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada),
que revela que a participação
da mulher no campo cresceu
13,29% na comparação unicamente do terceiro trimestre de
2021 ante a igual período do ano
anterior. Há profissionais formadas atuando nas mais diferentes áreas do agronegócio, e
essa é uma tendência em várias
regiões do País.
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ESCOLARIDADE
Uma das principais contribuições da mulher ao agronegócio é que ela ajuda a melhorar a média da escolaridade de
quem está à frente dos negócios. Esse dado melhora a cada
ano, todavia mais de 60% delas
têm formação superior e 88% se
consideram independentes financeiramente. As tecnologias
também são aliadas nesse processo, principalmente às novas
gerações de agricultoras.
De acordo com o mais recente Censo Agropecuário do IBGE,
mais de 1,5 milhão de mulheres
se dizem chefes de empreendimentos rurais, totalizando 14
milhões com as que estão nas

condições e gerentes e técnicas
em várias funções do negócio.
Em 11 anos, no comparativo de
2006 a 2017, esse avanço nas posições de liderança cresceu 6%,
saltando de 12,6% para 18,6%.
Os levantamentos feitos junto ao universo feminino que
atua no campo mostram também que a grande maioria delas
é mãe. A versatilidade comum à
mulher faz com que elas consigam integrar ainda mais a família à rotina rural, melhorando
as chances de os filhos sucederem os pais no comando desses
negócios. “Sim, a proximidade
da mãe com os filhos contribui
para tornar o processo de sucessão familiar mais natural
também no campo”, conforme
Yuna. Casada e mãe de dois fi-

lhos, a diretora da Ocepar entende que a participação da
mulher, juntamente com os filhos, traz inúmeros benefícios à
propriedade rural.
“Essa proximidade faz com
que os filhos se sintam mais
preparados e motivados para
assumir o comando dos negócios”, diz Yuna, que considera
importante também o retorno
de muitos filhos de agricultores
à atividade. “E temos também
jovens, que não são filhos de
produtores rurais, preparando-se para atuar no campo devido
às grandes oportunidades que
o agronegócio oferece”. Há ainda comitês, nas cooperativas do
Estado, focadas em ajudar na
preparação de uma nova geração de agricultores.

As tecnologias também são aliadas nesse novo movimento no campo

FORÇA FEMININA NO AGRO

30%

22%

20%

das propriedades
rurais brasileiras são
geridas por mulheres

das indústrias
nacionais está sob o
comando feminino

das empresas de Tecnologia
da Informação têm
mulheres na liderança

PRESENÇA DE MULHERES AGRICULTORAS POR REGIÕES

A cada dia, mulheres assumem posições mais importantes no campo
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57%

14%

12%

11%

6%

estão no Nordeste

estão no Sudeste

estão no Norte

estão no Sul

estão no
Centro-Oeste

(Fontes: Abag, IBGE, Cepea/Esalq)
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YUNA BASTOS

ESTAMOS VIRANDO
PROTAGONISTAS NO AGRO

Yuna é diretora da Ocepar

A diretora da Ocepar e integrante do Conselho de Administração da Sicredi União, Yuna
Bastos, percebe a onda de um movimento que há anos altera a fisionomia das propriedades rurais das
mais diferentes regiões do Paraná e
do País.
De acordo com Yuna, o agrone-

gócio não é mais um setor predominantemente masculino. “Sempre estivemos muito presentes na
área operacional da propriedade. Somos 50% da população rural do Brasil, mas esse operacional
sempre foi uma extensão do trabalho doméstico, sempre dentro
da porteira”.

34% do total do quadro de associados das
cooperativas do Paraná são mulheres
Yuna Bastos
Diretora da Ocepar
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Principalmente
nos
últimos
anos, de acordo com a diretora da
Ocepar, percebe-se um aumento
significativo da participação feminina no agronegócio e no cotidiano das cooperativas. “Estamos
nos tornando líderes e protagonistas também nesse segmento. E
esse crescimento precisa ser reconhecido e valorizado”. Segundo
Yuna, as mulheres contribuem com
novidades no campo.
Uma das principais está na visão
estratégica, atenção aos detalhes e
novos estilos de gestão. “Por sempre
estarmos na gestão da família e lidarmos com pessoas, temos facilidades
para gerenciar crises, estabelecer
novas prioridades e nos destacamos
nas mais diferentes posições, de
gestão e negociação”.
Todavia, conforme Yuna, esse
crescimento não se apresenta apenas no dia a dia do campo. “Hoje,
somos 14 milhões de produtoras rurais e respondemos por 28% da força
de trabalho nas áreas de insumos,
agroindústrias, cooperativas e agrosserviços. Estamos bem representadas em cargos operacionais e em
cargos de liderança”.
Os anos contribuíram para conquistas da mulher e para que ela
ocupasse as mais diferentes posições. “Atualmente, sentimo-nos
mais capacitadas, mais seguras e há
grandes mulheres que nos ajudam
a trilhar o nosso caminho. Afinal,

não estamos lutando apenas por
um movimento, mas para realmente
mostrar a nossa capacidade e a qualidade de nossos trabalhos nas mais
diferentes funções.
Capacitação e acesso a informações são bases fundamentais, conforme Yuna, para bons resultados
alcançados ao longo principalmente
das últimas duas décadas. “E para
isso, temos o apoio cada vez maior
e o incentivo das cooperativas, que
têm preparado mulheres para o
agronegócio.

Somos,

atualmente,

no Paraná, 34% do total do quadro
de cooperados desse movimento tão
determinante à economia estadual”.

SOMA DE FORÇAS
Segundo Yuna, é indispensável reconhecer o valor da mulher, promover a
agricultura moderna, estimular o desenvolvimento sustentável e o crescimento
do agronegócio e da economia. “Somar
o trabalho das mulheres e dos homens
no campo é uma estratégia para aumentar a produtividade e os resultados. Podemos dizer que a força feminina tem
levado o futuro para dentro das propriedades. Queremos ser cada vez mais
mulheres nas propriedades e nas cooperativas, plantando, produzindo e desenvolvendo nossas regiões e o País com a
pujança do agro”.
11

ENTREVISTA

LIDERANÇA COM
SENSIBILIDADE E EMPATIA
A conselheira administrativa
do Sescoop-PR (Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo), Solange Pinzon de Carvalho
Martins, dá entrevista exclusiva à

Revista Coopavel e ajuda a esclarecer aspectos que conduzem a
mulher ao protagonismo também
no campo e em várias atividades
rurais. Acompanhe:

A PRESENÇA DA MULHER CRESCEU MUITO, NOS ÚLTIMOS ANOS, NAS MAIS DIFERENTES ESFERAS PROFISSIONAIS. E NO
AGRONEGÓCIO ACONTECE O MESMO. O
QUE MOTIVA A MULHER A SE INTEGRAR
DE MANEIRA TÃO DECIDIDA NO MUNDO
DA AGRICULTURA E DA PECUÁRIA?

produtos. Também era muito comum
ficar por conta da mulher os trabalhos
de plantação de hortaliças, mandioca,
pipoca, amendoim, batata-doce etc, utilizando as pequenas áreas que sobravam na propriedade. Outra função delegada às mulheres era a ordenha do leite
e a produção de queijos. Essa realidade
foi mudando a partir da mecanização
e dos avanços tecnológicos, e a mulher
percebeu que podia participar mais
ativamente da gestão da propriedade
pois tinha condições e conhecimentos
adquiridos por meio de sua educação
escolar, para contribuir e agregar mais
valor aos negócios.

A mudança cultural que inseriu a
mulher no mercado de trabalho remonta ao século passado, já por ocasião da 1ª
Guerra Mundial na qual elas tiveram que
ir a campo prover o sustento da família
uma vez que seus maridos estavam nos
campos de batalha. No Brasil, quase à
mesma época, o início deu-se por ocasião da Revolução Industrial, quando
vários postos de trabalho foram abertos
e, timidamente, as mulheres iniciaram
sua jornada, fora de casa. Já, no campo,
elas sempre tiveram participação mais
ativa no trabalho (mas não na decisão),
pois como todo o trabalho era mais
braçal, participavam sempre que seus
afazeres domésticos eram cumpridos,
na capina, no plantio e na colheita dos
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AS MULHERES, PRINCIPALMENTE FILHAS DE AGRICULTORES, TÊM SIDO PREPARADAS PARA ASSUMIR POSIÇÕES
DE DESTAQUE NOS NEGÓCIOS RURAIS
DA FAMÍLIA?
Sim. Hoje, dada a alta tecnologia empregada no agronegócio, seus altos custos, boa rentabilidade e a necessidade

de profissionalização da gestão há
o incentivo dos pais para que os filhos em geral busquem cursos afins,
como engenharia agronômica, medicina veterinária e outros.
O
SESCOOP,
QUE
TRABALHA COM AS MAIS DIFERENTES
CAPACITAÇÕES, PERCEBE MAIOR
PROCURA POR PARTE DE MULHERES DO AGRO EM BUSCA DE
NOVOS CONHECIMENTOS?
Sem dúvida, no ano anterior
à pandemia foram realizados 99
eventos exclusivos para mulheres,
com mais de 15 mil participações.
O tema Gestão da Propriedade Rural foi um dos mais abordados. Hoje
cerca de 34%, ou seja, 933 mil mulheres são associadas nas cooperativas do Paraná. Não à toa, temos
405 mulheres ocupando cargos eletivos nas nossas cooperativas - 39
delas ocupam a posição de presidente ou vice. Mas a grande massa
de mulheres (cerca de 70%) atua
nas propriedades.
UM DADO INTERESSANTE É QUE
QUASE 90% DAS MULHERES EM
POSIÇÃO DE COMANDO NAS PROPRIEDADES RURAIS TÊM CURSO
SUPERIOR. NA SUA OPINIÃO, QUE
IMPACTO ISSO TRAZ AO DIA A DIA
DA ATIVIDADE RURAL?
Maior profissionalização e inovação. É isso que os cursos superiores abordam de maneira mais enfática hoje. Grandes escolas, como a
Esalq, onde a tecnologia e a inovação são o carro-chefe no curso de
ciências agronômicas, mais de 40%
são mulheres. A popularização dos
cursos EAD também proporcionou

que muitas mulheres tivessem
acesso a MBAs relativos à gestão
do Agronegócio. Essa alta escolaridade proporcionou o grande
protagonismo e o sucesso da mulher no campo.
A PRESENÇA MAIS INTENSA DA
MULHER NO AGRONEGÓCIO MELHORA AS CHANCES DE SUCESSÃO FAMILIAR NA PROPRIEDADE
RURAL, HOJE TIDA COMO UM
GRANDE DESAFIO?
O tema sucessão familiar
tem sido recorrente na busca
por capacitação de mulheres do
agronegócio dentro do Sescoop.
A gestão da família, com orientações sobre sucessão familiar tem
encontrado nas mulheres um
solo fértil para prosperar. Isso,
acredita-se, por conta da maior
sensibilidade da mulher para gerir conflitos por sua maior propensão à empatia.
A MULHER É, TAMBÉM, ESPOSA
E MÃE. DE QUE FORMA CARACTERÍSTICAS TÃO COMUNS À
MULHER CONTRIBUEM PARA OS
NEGÓCIOS, PRINCIPALMENTE OS
RURAIS?
As características preponderantes das mulheres e dos
homens, quando juntas, são as
ideais para qualquer tipo de negócio. Vemos que a intuição, acolhimento, empatia, sensibilidade,
tolerância e deferência trazem
um equilíbrio muito grande ao
individualismo, força, coragem,
racionalidade,
independência
e assertividade, tão comuns ao
sexo masculino.

QUEM É
SOLANGE PINZON
DE CARVALHO
MARTINS
Tem 62 anos, é empresária
e líder cooperativista, é casada com José Carlos Martins,
mãe de Bárbara, 35 e Natália,
32. Formada em Administração, tem especialização em
Cooperativismo de Crédito. É
presidente do Conselho de Administração do Sicoob Meridional, conselheira administrativa do Sescoop e da Sicoob
Central Unicoob.
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A PRESENÇA DA MULHER
NO MEIO RURAL
Em meados da década de 80,
realizei meu curso de Agronomia
na Universidade Federal da Paraíba - UFPB, no campus de Areia,
uma pequena cidade do interior
paraibano. Na UFPB, naquela época, como em tantas outras universidades de Agronomia do País, era
comum os alunos residirem nos
alojamentos universitários, mas a
presença de mulheres nesse ambiente
era raríssima.
Lembro que dos quase 600 alunos que residiam no campus, éramos apenas 26 mulheres. A maioria
das estudantes tinha como lema se
tornar uma profissional capaz de
antever os problemas de ordem técnica das áreas rurais e propor e implementar soluções ágeis para solucioná-los e ser mais aplicada que o
melhor colega da sua turma. Para
isso eram necessárias muitas horas
de estudo e dedicação.
O nosso foco não era a competitividade, mas sim a busca pela conquista do respeito dos professores,
funcionários, colegas e, principalmente, daqueles que enfatizavam
que agronomia não era curso de
mulher. Lembro de algumas atividades que para nós mulheres era um
verdadeiro terror, como atrelar os
equipamentos agrícolas no trator;
14
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carregar os teodolitos e miras para
marcar curvas de nível, castrar os
suínos e sacrificar os animais doentes. Mas mesmo sem ser as nossas
atividades prediletas estávamos ali,
firmes e "fortes".
Os anos se passaram e eu, assim
como a maioria das minhas colegas
da agronomia, conseguimos romper
barreiras de diversas ordens, ingressamos em mestrado, doutorado
e conquistamos oportunidades de
trabalho que outrora eram galgadas
basicamente pelos meninos. Recentemente, voltei à UFPB e contemplei a grande mudança não só nos
alojamentos, mas em todo o ambiente universitário. Tais mudanças se deram devido ao considerável
número de mulheres que ingressam
anualmente no curso de Agronomia e que ali residem. Percebi com
imensa satisfação que minhas colegas da Agronomia, assim como eu,
de alguma forma contribuímos para
essa mudança histórica.
Ao meu ver, as mulheres quando convivem em ambientes "tipicamente masculinos” aprendem
mais rápido a importância de se
autorrespeitar e de exigir que sejam respeitadas, de se transformarem em mulheres mais empoderadas e de enxergar com mais

clareza que o lugar dela é "onde ela
quiser", assumindo uma posição
na atividade agropecuária ou qualquer outra, com responsabilidade,
competência e firmeza similar à de
qualquer homem.
Nos meus 32 anos como engenheira agrônoma, alegro-me ao perceber que a presença das mulheres
no meio rural brasileiro tem sido
crescente e que elas são protagonistas na gestão tanto de pequenos
quanto de grandes empreendimentos agrícolas. Mais recentemente,
vem assumindo papéis de liderança
em associação de produtores, sindicatos rurais, cooperativas agrícolas e até mesmo como ministras da
Agricultura, entre outros.
A mulher pode ser produtora rural, agrônoma, cientista, extensio-

nista, gestora, executiva, professora
e ainda tem o poder de aliar uma das
mais nobres missões do ser humano, que exige senão tempo integral,
o "coração integral" que é a graça de
ser mãe.
Próspero é o homem que compartilha a gestão da propriedade
agrícola com uma mulher, porque a diversidade na maneira de
enxergar o mundo e de agir traz
benefícios mútuos.

DIVANIA DE LIMA
Possui graduações em Agronomia (1990) e Zootecnia (1991),
ambas pela Universidade Federal
da Paraíba e mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal
de Pelotas (RS/1997). É pesquisadora da Embrapa Soja, onde atua
na área de Transferência de Tecnologia com ênfase em sistema de
produção de soja.
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GISAH AKEL

PROTAGONISMO
EM ASCENSÃO
Que honra, privilégio e desafio
receber a missão de escrever este
artigo em uma edição histórica da
Revista Coopavel. Neste exemplar
fica evidente e enaltecido o crescente protagonismo da mulher em
todos os seus papéis.
Há mais de dez anos como empresária e há mais de cinco anos
participando de grupos de mulheres, tenho acompanhado a discussão da maior presença da mulher no
mercado de trabalho e especialmente em posições de liderança.
Para a minha sorte, esses contextos me permitem conviver com
exemplos incríveis, de mulheres de
personalidade marcante e de grandes feitos, amigas de todos os jeitos, mães dedicadas, profissionais
competentes, irmãs queridas, avós
à frente do seu tempo, todas de um
legado inspirador.
No âmbito do agronegócio não é
diferente, hoje 19% dos negócios rurais são administrados por mulheres no Brasil, o que equivale a cerca
de um milhão de mulheres que juntas somam 30 milhões de hectares
(IBGE, 2017).
Pesquisa da Fundação Getú16
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lio Vargas de 2018 também aponta
que as mulheres já ocupam 34% dos
cargos gerenciais no agronegócio
do Brasil (FGV, 2018). Confesso que
quando comecei a participar de grupos femininos não entendia a importância de nos unirmos, pensava
que preconceito e machismo eram
notícias antigas.
Hoje entendo que apesar de
ideias ultrapassadas, as tradições
às vezes dificultam a valorização
do nosso trabalho e, por isso, reforçar a nossa participação, presença e
poder de escolha é muito importante. Defendo sempre que não somos
iguais, por isso prefiro destacar a
busca por diversidade e não igualdade, nos completamos em nossas
capacidades e habilidades.
Enquanto somos mais cuidadosas, atenciosas e detalhistas, os
homens são mais focados, competitivos e comunicativos, por isso,
jogando juntos somamos forças e
sempre vamos conseguir melhores
resultados. Homem ou mulher, você
que está lendo este texto já parou
para pensar o quanto uma mulher
fez para seu dia ficar melhor ou
mais fácil hoje?

Seja porque sua mãe preparou
seu café da manhã ou a marmita do
almoço, ou porque você pode voltar
para casa mais tarde do trabalho,
porque ela está atendendo os seus
filhos, porque você teve mais tempo
para atender outros problemas enquanto ela se dedicou ao pagamento
de contas ou ainda porque ela também tem uma contribuição importante para compor a renda da casa
com o valor do seu trabalho. Então,
neste mês das mães, lembro que somos todos filhos, cheios de orgulho
daquelas que nos deram a vida e que
merecem todas as homenagens que
marcam a data. Que possamos sempre valorizar e reconhecer as grandes mulheres e mães que fazem parte do nosso convívio.

GISAH AKEL
Consultora de Marketing, Gestora de Projetos e Sócia na Academic Ventures. Possui especialização
em Marketing, é mestre em Planejamento e Gestão e graduada em
Turismo. Associada ao MEX Brasil
- Espaço da Mulher Executiva, Grupo Mulheres do Brasil e Movimento Pró-Paraná. Membro do Comitê
Impulso de Inovação da Coopavel
e Membro do Conselho Superior do
Movimento Pró-Paraná.
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REVOLUÇÃO
QUE MUDA A
FISIONOMIA
DO CAMPO
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Marcia é formada em Processos Comerciais e agora faz Agronomia

O movimento cooperativista e as cadeias de produção do
agronegócio têm determinante impacto na formação e no
desenvolvimento das regiões,
principalmente do Oeste e Sudoeste do Paraná. É cada vez
maior o número de mulheres
que ocupam posições estratégicas e de comando nas propriedades rurais, uma revolução silenciosa que altera a fisionomia
do campo.
Quatro cooperadas da Coopavel participam da entrevista especial a seguir e falam
das mais diferentes nuances
que envolvem a presença da
mulher nas atividades agropecuárias. Marcia Arnold Daga,
Karine Morozini Zorzi e An-

drea Morschbacher percebem
o crescimento de um fenômeno intenso e irreversível.
A participação da mulher nesse ambiente, embora que sempre tenha existido, agora ocupa relevância e maior grau
de importância.
Marcia é natural de Santa Helena, tem dois filhos e se
viu obrigada a assumir os negócios da família com a morte do marido. Ela mora em
Sede Alvorada há 37 anos.
É graduada em Processos Comerciais e atualmente faz o
curso de Agronomia. Karine
nasceu em Três Barras do Paraná, onde mora até hoje. Ela é
casada e tem dois filhos pequenos que, como ela, vivem o dia

a dia do sítio da família que, incorporou uma nova atividade, a
suinocultura.
A cooperada Darlene Fae
Oldoni, natural de Piratuba
(Santa Catarina), está à frente
dos negócios da família. Mãe de
um filho, ela precisou assumir
os destinos da propriedade rural depois da morte do marido.
Ela mora há mais de 50 anos
em Cascavel e afirma que o desafio é grande, mas que com a
colaboração do filho (Marcelo,
33 anos) e da família procura
sempre fazer o melhor para obter os resultados mais consistentes em suas atividades como
empresária rural.
A agrônoma e advogada Andrea Morschbacher é natural de
19
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QUE TAREFAS VOCÊ EXECUTA
ATUALMENTE?
[Marcia Daga] Hoje atuo na administração e gestão da propriedade. Sempre
gostei de trabalhar na agricultura. No começo atuava mais nos trabalhos operacionais e com o tempo fui me envolvendo com a parte de gestão e busquei por
qualificação para melhor desempenhar
meu trabalho.
[Karine Zorzi] Na nossa propriedade, executo todos os tipos de trabalho. Para mim, não tem tempo
ruim e não vejo dificuldades em executar as mais diferentes atividades.
Mas meu maior envolvimento maior é
com a produção de leite, desde a ordenha
até na criação de novilhas. Temos suínos
também.

tisfatório e mostra que as mulheres têm
potencial para atuar em todas as áreas.
Basta força, determinação e busca constante por qualificação e aprimoramento. Basta ser competente que tudo dá
certo, quer seja no agro ou em qualquer
outra área.
[Karine Zorzi] Posso afirmar que,
para mim, essa tem sido uma experiência de praticamente uma vida toda.
Como sempre vivi no campo, os afazeres
comuns a esse ambiente estão conectados à minha existência. Ou seja, isso tudo

Andrea é agrônoma e advogada

Porto Alegre e mãe de duas filhas.
Divorciada, ela está à frente da
propriedade da família e sua grande incentivadora foi a mãe, mulher
empreendedora que se entregou aos
desafios de produzir e gerar resultados e alimentos. Em Cascavel há
34 anos, Andrea diz que esses são
novos tempos de digitalização e
automação. “Os jovens precisam se
atentar a isso, porque vamos continuar produzindo talvez os mesmos
produtos, mas de um jeito muito diferente no futuro”.

papéis de comando, bem como atuando
no auxílio aos familiares nas atividades
da propriedade rural.

NA SUA OPINIÃO, ESTÁ CRESCENDO O
ENVOLVIMENTO DA MULHER NO DIA A
DIA DA PROPRIEDADE RURAL?

[Andrea Morschbacher] Esse envolvimento sempre existiu, mas talvez
antes de uma maneira invisível. Hoje,
a mulher tem participação que aparece mais e há, em algumas propriedades, inclusive o protagonismo da
mulher. Então, sim, estamos vivendo
outros tempos.

[Marcia Daga] Sim, percebo que a
cada dia é maior o envolvimento e a participação das mulheres nas diversas atividades do campo, assumindo, inclusive,
20
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[Karine Zorzi] A mulher tem se destacado cada vez mais no campo. Ela tem
muito a contribuir e, ao lado do companheiro e dos filhos, pode ajudar a melhorar consideravelmente os resultados
do negócio.
[Darlene Oldoni] Percebo que sim,
que as mulheres estão a cada dia mais
envolvidas e integradas aos negócios
rurais de suas famílias.

[Darlene Oldoni] Atuo no planejamento da lavoura, no acompanhamento
da performance dos aviários. Também
sigo os preços da soja na bolsa de valores, uma necessidade devido à grande
variação de um momento a outro. E ainda decido o período mais apropriado de
compras de insumos.
[Andrea Morschbacher] Sou engenheira agrônoma de formação e então
essa foi uma escolha profissional que
me levou, naturalmente, a trabalhar
nessa área. Antes, atuei em outros locais, como na assistência técnica.
RELATE COMO TEM SIDO ESSA
EXPERIÊNCIA?
[Marcia Daga] Muito enriquecedora. A cada dia é possível aprender coisas novas e dominar novas tecnologias
de gestão rural. Poder administrar uma
propriedade rural, um ambiente dominado por muito tempo por homens, é sa-

A agropecuarista Darlene Oldoni e o filho Marcelo: superação
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faz parte da minha história. O campo é
uma parte importante e fundamental de
minha trajetória.
[Darlene Oldoni] Tudo era realizado pelo meu marido, mas após o falecimento dele tive que assumir e aprender
todas as atividades da agricultura. Então, passei a tocar as duas atividades
juntamente com meu filho, que executa
as tarefas práticas das operações.
[Andrea Morschbacher] Comecei a atuar na propriedade da família

junto com a minha mãe, que era a gestora de toda a parte administrativa.
Quando eu me formei, recebi convite
para trabalhar com ela. Minha mãe já
faleceu e agora respondo pelas partes
técnica e de gestão.
DEVIDO À SUA SENSIBILIDADE E OUTRAS VIRTUDES, QUE CONTRIBUIÇÕES A
MULHER PODE DAR NA GESTÃO DA PROPRIEDADE DA FAMÍLIA?
[Marcia Daga] A mulher pode contribuir em todas as atividades do campo,

desde as mais simples e rotineiras
até aquelas na área de gestão. Isso
porque sãos persistentes, determinadas, mais atentas aos detalhes e têm maior senso de organização. De modo geral, possuem
um bom relacionamento com os
funcionários. Percebo que hoje
são bem mais protagonistas do
agronegócio do que só ajudantes
da família.
[Karine Zorzi] Diante de tudo o
que já vivi e observando outras mulheres que conheço e com as quais
convivo, e que também se criaram
e vivem no interior, posso garantir
que as contribuições são inúmeras.
A mulher está cada vez mais presente em todos os processos e etapas do
cotidiano de uma propriedade rural, principalmente na organização
e também naquelas atividades que
exigem mais sensibilidade.
[Darlene Oldoni] As mulheres estão cada vez assumindo novos papéis e de grande importância na sociedade.
No meu caso, e isso é comum às
mulheres, contribuo para manter o controle efetivo de gastos
para saber o resultado final de
nossos negócios.

Karine nasceu e mora no interior de Três Barras
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[Andrea Morschbacher] Vejo
que há muitas mulheres, hoje em
dia, que tomaram as rédeas da propriedade, principalmente na parte
administrativa e isso é importante
porque dá uma noção à esposa e à
filha de como está a propriedade.
Assim, elas começam a participar
da tomada de decisões, fazendo
gerenciamento de números e dados. Essa é uma tendência geral
e irreversível.

COMO VÊ O COOPERATIVISMO,
ESSE QUE A COOPAVEL PRATICA E
REPRESENTA?
[Marcia Daga] O cooperativismo é a congregação de forças,
aspecto fundamental para que as
mulheres possam ser bem mais reconhecidas e valorizadas no meio
rural. A Coopavel desempenha um
papel importante nesse sentido,
promovendo ações de empoderamento feminino e de políticas de
equidade de gênero no campo. Tais
políticas são implementadas por
meio de cursos diversos, palestras e
demais iniciativas.
[Karine Zorzi] A Coopavel é
uma parceira de primeira hora. A
cooperativa realiza um ótimo trabalho no cooperativismo, ajudando os
seus cooperados a buscar sempre o
melhor. A assistência é um aspecto
que preciso ressaltar, porque os técnicos estão sempre prontos a ajudar, a esclarecer dúvidas e a falar de
novas oportunidades. Essa atitude,
tão determinante para quem vive
da renda no campo, é um grande estímulo à minha família.
[Darlene Oldoni] O cooperativismo nos dá segurança nos negócios e é muito importante para a
nossa região. Meu falecido marido
foi diretor da Coopavel por muito
tempo. Meu filho e eu confiamos no
sistema cooperativista.
[Andrea Morschbacher] A opção profissional de cada um deveria
ser baseada em suas escolhas e em
suas características. Aquela pessoa
que realmente gosta das atividades
do campo deve ficar no campo, por
opção e não por obrigação. Nesse

sentido, o cooperativismo é muito
importante porque dá a oportunidade a muitos produtores rurais de
se profissionalizar, de receber conhecimentos e novas informações
para se adaptar aos novos tempos.
COMO É SER AGRICULTORA E MÃE?
[Marcia Daga] Conciliar as atividades domésticas, ser mãe, ter a
responsabilidade de cuidar dos filhos e ainda ajudar nas atividades
inerentes à vida no campo requer
empenho, comprometimento, muito amor e dedicação. É muito mais
do que uma dupla jornada de trabalho. Entretanto, não posso deixar de ressaltar que a flexibilidade
de horário pode ser vista como um
diferencial para essa conciliação
de afazeres se comparado àquelas
atividades que precisam cumprir
horário fixo.
[Karine Zorzi] Ser agricultura
e ser mãe é um grande desafio. Na
maioria das vezes, os filhos precisam nos acompanhar no trabalho
e temos que dividir a atenção entre eles, os afazeres e os animais da
propriedade. Foi assim comigo e é
com os meus filhos. Como eu, percebo que eles também têm carinho
pelas coisas simples do campo, tão
importante para a cidade e ao desenvolvimento de um País como o
nosso, tão fortemente conectado às
riquezas geradas por toda a cadeia
do agronegócio.
[Darlene Oldoni] É trabalho
dobrado. Muitas vezes, temos que
pegar mais cedo e ir até mais tarde,
torcer para que o tempo corra bem.
Numa hora a gente pede a chuva,
na outra pedimos sol.
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[Andrea Morschbacher] A maternidade é sempre um desafio para a mulher
que trabalha, porque ela acaba fazendo
dupla ou até tripla jornada. Há certas
atividades, como amamentar, que são
inerentes à condição feminina. Quando
você está em uma família que entende
isso é mais fácil levar essa atividade.
Então, é gratificante saber que você está
tocando a sua produção e, ao mesmo
tempo, exercendo essa função tão linda,
que é ser mãe.

Marcia e a família: Filhos ajudam quando demanda aumenta

OS SEUS FILHOS GOSTAM DO DIA A DIA
DA FAZENDA? VOCÊS PENSAM EM PREPARÁ-LOS PARA OS SUCEDEREM NO NEGÓCIO DA FAMÍLIA?
[Marcia Daga] Meu filho Alisson
é formado em Engenharia Elétrica e
a Maiara em Farmácia. Ambos atuam em suas áreas de formação, mesmo assim conciliam suas vidas profissionais com as atividades no campo,
principalmente no apoio em períodos de maior demanda como plantio e colheita. Ademais, valorizam
muito a qualidade de vida no meio
rural e o trabalho que desenvolvo.
Embora exercendo as suas profissões
eles auxiliam na gestão e certamente
darão continuidade às atividades desenvolvidas aqui na propriedade.

Andrea com as filhas, que hoje são formadas e moram fora
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[Karine Zorzi] Como disse antes, o envolvimento desde cedo das
crianças nas rotinas da propriedade terá impacto positivo na infância e fase adulta dessas pessoas.
Mostramos para as crianças, por meio
do exemplo, as nossas atividades e assim, automaticamente, estamos incentivando, ensinando sobre essa profissão tão valorosa. O trabalho ensina a
ter responsabilidade, compromisso,
amor e dedicação. A agricultura, por

muitas vezes, torna-se desafiadora,
mas nada paga a tranquilidade e a paz
que temos aqui.
[Darlene Oldoni] Sim, o Marcelo gosta muito do que faz. Tenho certeza que está no lugar certo.
Meu filho assumiu juntamente comigo, muito jovem após a morte do
pai. Hoje, posso afirmar que ele está
preparado para a sucessão familiar
na propriedade.
[Andrea Morschbacher] Isso dos
filhos gostarem ou não varia muito.
Lembro que quando as minhas filhas
eram pequenas elas gostavam... na adolescência já não tratavam com a mesma
paixão. E depois, quando cresceram,
cada uma seguiu o seu caminho. Elas
moram fora e têm vontade de voltar.
Nas visitas, querem ficar na fazenda.
Agora elas têm muito mais saudades
e interesses que antes. A sucessão é
um ponto importante e deve ser feito
com tranquilidade e profissionalismo.
A pessoa que for fazer a gestão da propriedade, no futuro, deve se qualificar, preencher requisitos e, fundamentalmente, gostar da atividade, porque isso tem
que ser uma decisão bastante pessoal.
Cada um tem que saber como e o que
quer para o seu caminho. Entendo
a qualificação como imprescindível nesse processo. As mulheres que
hoje estão nas propriedades rurais
precisam buscar uma formação profissional e aquelas que já têm uma
carreira que continuem estudando e
querendo aprender. O conhecimento é
cada vez maior, mais intenso e rápido.
A qualificação não é só para ter curso superior. O aprendizado deve
ser constante.

Com os filhos Alice e Gabriel, de 4 e 8 anos, Karine atua nas áreas de leite e suínos
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VIDA NOVA DE ALEGRIAS,
REALIZAÇÕES E DIGNIDADE

A Mariemene com três dos quatro
filhos, que têm entre 3 e 19 anos

As coisas já não iam bem no Haiti e com o terremoto de 2010, que
matou mais de 300 mil pessoas e
destruiu parte da infraestrutura de
cidades importantes, o país ficou
inviável para um percentual considerável dos seus moradores. Aquele
foi o ponto de partida para um dos
maiores êxodos registrados na ilha,
que ainda está longe de se recuperar
do golpe sofrido por um dos maiores
sismos da história da humanidade.
Quem teve uma chance de sair
deixou tudo para trás e foi tentar
condições de vida melhores em outros lugares. Parte mirou o Brasil
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como destino. A Coopavel se tornou uma das portas de entrada
para uma vida nova a muitos haitianos. Atualmente, a cooperativa
tem mais de mil funcionários dessa
nacionalidade, e metade são mulheres. Duas delas são Mariemene
Demosthene e Solene Bassette, que
tentam aqui oferecer perspectivas
melhores aos filhos.
Mariemene nasceu na capital
Porto Príncipe. A infância foi praticamente sem nenhum luxo, trabalhando desde cedo para ajudar a
família a ter o mínimo para sobreviver. Ela casou e pouco depois, diante

das dificuldades que se acentuavam, conversou com o marido e então decidiram mudar para o Brasil.
“Tivemos que superar muita coisa,
a começar pelo receio de abandonar
a nossa casa e tentar a sorte em um
país novo e com cultura totalmente diferente. Mas essa, na ocasião,
mostrava-se a melhor opção e hoje,
nove anos depois, sei que fizemos a
escolha certa”.
O recomeço trouxe inúmeras
provações, que Mariemene e o marido superaram com fé e perseverança. No início, o que ganhavam
mal dava para pagar o aluguel, a alimentação e as contas de água e luz.
Mas aos poucos, as coisas foram se
ajeitando. “Tenho 43 anos e nunca
tive a chance de frequentar a escola.
Hoje, meus quatro filhos estudam
e isso se traduz em um universo de
novas oportunidades”, afirma ela,
agradecendo pela acolhida e pela
possibilidade de sua família voltar a
ter esperança.
Hoje, Mariemene e o marido trabalham e com o que ganham conseguiram realizar outro desejo que
em seu país seria difícil de conseguir. “Economizamos muito e há alguns anos compramos um terreno

e uma casinha. Agora, não precisamos mais pagar aluguel. Parte do
que ganhamos investimos no que é
nosso e não poderíamos estar mais
felizes”. A nova meta é adquirir um
carro para que a família possa passear e conhecer mais sobre o país
que a acolheu.

Mariemene e o marido já conseguiram comprar
uma casa. Ela tem nove anos de Coopavel

Se Deus permitir, gostaria muito de vê-los
(meus filhos) como médicos, advogados ou
engenheiros. Aqui, e isso aprendi nesses
últimos três anos, é possível sonhar e realizar
o sonho
Solene Bassette
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GLORIA VELÁSQUEZ

“QUERO SER ENFERMEIRA”
Aos 31 anos e mãe de dois filhos, Solene Bassete trocou o Haiti pelo Brasil
há três anos. Por indicação de amigos
e familiares, chegou a Cascavel e conseguiu na Coopavel a oportunidade de
um emprego com carteira assinada. Lá,
ela trabalhava como professora e se esforçava para estimular seus alunos a
sonhar com um futuro melhor. Como
muitas pessoas próximas e familiares optaram por deixar o Haiti, Solene também
decidiu arriscar.
Mesmo há pouco tempo no novo
país, Solene e a família aprenderam
a gostar de sua nova realidade e não
querem mais voltar para a sua terra
natal. “Tem muitas coisas boas aqui.

Solene está há três anos no Brasil: “Quero ser enfermeira”
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A violência é bem menor, as pessoas são
acolhedoras e aqui é possível, com economia, comprar móveis e eletrodomésticos que tornam a nossa vida mais fácil”.
O filho mais velho, de seis anos, é haitiano, e a filha, de sete meses, é brasileira.
“Aqui eles têm mais chances”, segundo a
mãe, que está há três anos na Coopavel..
Solene tem sonhos que espera realizar no Brasil: o casal faz
planos para comprar a casa própria;
ela pretende voltar a estudar para
se formar em Enfermagem e quer
que os filhos também se dediquem
para ocupar profissões promissoras.
“Se Deus permitir, gostaria muito de
vê-los como médicos, advogados ou engenheiros. Aqui, e isso aprendi nesses
últimos três anos, é possível sonhar e
realizar o sonho”.

Karima, filha de Solene, nasceu no Brasil

UMA LIÇÃO DE VIDA
PARA SI MESMA
A infância em Coronel Oviedo, a 140 quilômetros da capital
Assunção, não foi generosa com
Gloria e os quatro irmãos. A mãe
e os cinco filhos foram abandonados à própria sorte pelo pai e
o jeito foi começar a trabalhar
cedo para matar a fome.
“Sem estudo e com pouquíssimos recursos, a maneira encontrada pela minha mãe foi
virar, com a ajuda de nós todos,
catadora de papelão. Foi assim
que ela conseguiu dar o mínimo
que precisávamos para crescer em meio a muitas turbulências”, lembra Gloria Zunilda
Velásquez, hoje com 37 anos e
mãe de cinco filhos.
Funcionária da Coopavel há
mais de três anos, Gloria não
olha para o passado com tristeza, mas como fonte de inspiração para encontrar a força e a
determinação das quais precisa
para cuidar e encaminhar os filhos. “Minha mãe foi uma guerreira. Sem estudo e com enormes privações, ela encontrou
energia para nos criar e educar.
Podia faltar o que fosse na nossa casa, mas ela jamais deixou
de ser presente e nos encher de
amor e afeto”.
As lições que a mãe deixou,
Gloria, que estudou até a quinta
série, utiliza como cartilha de

como trabalhar com dedicação
e de forma correta, respeitando regras e colegas. “Sai aos 14
anos de casa para nunca mais
voltar. Com 17, tive meu primeiro filho. Com um mês de idade
do menino, meu companheiro
sumiu e, a exemplo de minha
mãe, precisei me virar sozinha”.

BRASIL
Gloria se casou com um brasileiro e a família mudou para
Cascavel, cidade conhecida pelas oportunidades que oferece.
No Brasil, ela teve mais quatro crianças e hoje o mais velho, com 21 anos, já trabalha e
constrói a própria vida. “Aprendi com a minha que família é
o maior bem que podemos ter.
Por isso, meu grande orgulho é
de ter criado todos com saúde e

De onde sai e
onde cheguei, sou
prova de que com
trabalho e fé é
possível vencer e
ser feliz
Gloria Zunilda Velásquez

Gloria trabalha na Coopavel
há mais de três anos

muito amor. Ser mãe é cuidar,
estar junto e ser fortaleza nos
momentos de maior dificuldade”, afirma a paraguaia.
A Coopavel é, para Gloria, sinônimo de porto seguro. “Dou
o meu melhor porque aqui a
gente tem chance de crescer, de
fazer uma carreira bem-sucedida”. Com o trabalho, ela já realizou vários sonhos, como a compra de uma moto e de um carro.
“Tenho minha casinha, onde
pago aluguel, toda mobiliada.
Mas um dia, sei que terei o meu
próprio canto para morar”. Gloria entende ser uma lição de
vida para si mesma: “De onde
sai e onde cheguei, sou prova de
que com trabalho e fé é possível
vencer e ser feliz”.
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A CORAGEM DE DECIDIR PELO
FUTURO QUE SE QUER

Grávida de sete meses, Mirioska lembra que foram quatro dias de ônibus do Recife a Cascavel

“A Venezuela se tornou um ambiente hostil a quem precisa trabalhar
e sonha em melhorar de vida. Aqui no
Brasil, na Coopavel, encontrei todo o
suporte que sempre quis ter para poder criar uma família com dignidade e
expectativas de um futuro promissor”.
Quem afirma é Mirioska Guzmán, de
30 anos, que decidiu enfrentar o medo
da mudança e do novo pela chance de
um recomeço. “E posso afirmar, nesses
poucos anos de Brasile dez meses de
Coopavel, que a decisão que tomei foi a
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mais correta e sensata. Estou muito feliz e realizada enquanto profissional,
mulher e mãe”.
Mirioska nasceu em Caracas. A família era humilde, mas os pais sempre
ganharam o suficiente para garantir o
mínimo às filhas. “Não tínhamos luxo,
mas posso afirmar que vivíamos bem”.
Porém, a situação econômica e social do
país piorou muito com os anos e mais
recentemente, conta a venezuelana, era
preciso fazer escolhas duras. “Ou usávamos todo o dinheiro que ganhávamos

para o aluguel ou então comprávamos
comida. As duas coisas era impossível
fazer”. A situação foi piorando até que o
dono da moradia pediu para que a família saísse, do dia para a noite.
“Meu pai ficou muito irritado com
a situação e, diante da falta de perspectivas, decidiu ir para Boa Vista. Lá, ele
morou na rua e comia restos que encontrava. Até que recebeu uma oportunidade”, conta Mirioska. Ele teve uma oferta
de emprego e um quartinho para morar.
Esse foi o sinal que precisava para trazer a mulher e as filhas ao Brasil – uma
delas preferiu seguir para o Equador.
Ali as coisas foram melhorando aos
poucos e um antigo amigo de Mirioska,
com quem ela se falava pelas redes sociais, acabou despertando o interesse
da venezuelana.
O paquera brasileiro virou namorado
e marido. Antes de Cascavel, eles tiveram
uma breve passagem pelo Recife, mas
não conseguiram emprego e então vieram ao interior do Paraná, por indicação
de outro amigo. “Chegamos a Cascavel e
logo conseguimos ocupação. Eu jamais
pensei sair da Venezuela, mas agora conhecendo o Brasil, as cidades e as pessoas, sei que fizemos a coisa certa”. Devido

à proximidade das línguas, foi fácil se
adaptar ao português e entender rápido
as obrigações do ofício.
Mãe de Santiago, de 11 anos, e grávida de sete meses de Luca, Mirioska
diz que em pouco tempo realizou aqui
o que não conseguiria em seu país de
origem. “Pela primeira vez na vida comprei um celular novo, que pude tirar da
caixa e colocar para funcionar. Também
adquiri todos os acessórios e móveis
para a minha casa, tudo novo. E agora,
elaboramos um plano para economizar e, aos poucos, chegar à nossa casa
própria. Estamos muito animados com
esse objetivo”.
“Aqui, hoje tenho médico e remédios
para o meu filho. Santiago tinha um probleminha de saúde e consegui até, pelo
SUS, uma cirurgia para ele. Na condição de grávida, tenho tudo o que
preciso para que a gestação corra
da
melhor
forma
possível.
Para mim ser mãe é isso, é ter coragem, na hora certa, de tomar decisões difíceis mas que possam assegurar as condições mínimas de
felicidade para a família”, afirma Mirioska, que agora projeta ser contabilista
ou administradora.
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MARGARIDA PAES

"SOU UMA MULHER FELIZ E REALIZADA"

Marigarida atua no frigorífico de aves da cooperativa

Margarida Anacleto Paes
soma 58 anos de idade dos
quais 26 dedicados a jornadas
diárias na Coopavel. Mãe de
dois filhos e avó de cinco netos,
ela é a mais antiga das funcionárias do setor de frigoríficos
da cooperativa. “Coopavel para
mim é gratidão. O que consegui
na vida, devo a ela”, afirma Margarida, dizendo-se uma mulher
feliz e realizada.
A infância de Margarida não
foi fácil. Ela não teve contato com os pais biológicos. “Fui
criada por uma família de religiosos e comecei a trabalhar
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muito cedo, aos oito anos”. Sem
chance de frequentar a escola
como gostaria (cursou apenas
até a quarta série), Margarida
entendeu rápido que precisaria
muito contar com ela mesma se
quisesse vencer na vida e criar
uma família digna, dois dos
seus grandes sonhos.
A jornada foi cheia de percalços. Em vez de se deixar derrotar, Margarida transformou
obstáculos em degraus. “Digo
que sou uma mulher realizada porque, apesar das agruras,
criei dois filhos muito educados e que hoje são bem-sucedi-

dos. Eles me enchem de orgulho
e me deram netos que trato com
o máximo de amor e afeto. Estou em uma fase especial da minha vida”.
Há alguns anos, Margarida
perdeu o companheiro de uma
longa caminhada e precisou,
mais uma vez, recompor-se e
recomeçar. “Aprendi muito com
a vida e com a forma como Deus
age e se manifesta. Sou muito
grata às possibilidades de crescimento pessoal, profissional e
espiritual de uma trajetória de
muitos anos. Posso afirmar que
uma das minhas felicidades é
acordar e aprender com tudo o
que o novo dia traz”. Ser mãe,
ter um emprego de tantos anos
e ser reconhecida pelos colegas
são conquistas que Margarida
afirma não trocar por nada.

Digo que sou uma
mulher realizada
porque, apesar
das agruras, criei
dois filhos muito
educados e que me
enchem de orgulho
Margarida Anacleto Paes
Funcionária da Coopavel há 26 anos

Inovação a todo tempo.

UM HÍBRIDO DE

COMPROMISSO E

orgulho

Há 10 anos, a Morgan oferece híbridos de milho
com desempenho superior para grão e silagem.
Investimos constantemente em pessoas,
pesquisa, inovação e melhoramento genético
para entregar o que o produtor realmente
busca: maior potencial em todo o ciclo
e mais resultados na colheita.
Conheça nossos produtos:
morgansementes.com.br
/MorganSementes
/morgansementesoficial

Uma marca
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ADRIANA CRISTINA GOMES

BEATRIZ FRANTISCKI

OPORTUNIDADE E PROFISSIONALISMO
Trabalhar na Coopavel é
sinônimo de oportunidade e
de profissionalismo. É assim
que a gerente do Show Rural,
Adriana Cristina Gomes, define o que é pertencer ao time
da cooperativa. Mãe de Bianca,
de 6, e de Gabriel, de 3 anos,
Adriana nasceu em Cascavel e
tem formação superior na área
de Administração.
A Coopavel é feita por profissionais e líderes supercompetentes e não é à toa que ela se
tornou uma das maiores cooperativas do Brasil. “Foi por meio
das oportunidades geradas
nessa empresa que pude construir minha vida profissional
e familiar”, segundo Adriana,
para quem ser mãe, esposa e ter
uma carreira profissional é algo
que está intrínseco à mulher
deste século.
“Ser mãe é gratificante, ter
família e esposo para zelar por
eles, protegê-los e educá-los é o
curso natural da vida. Não me
sentiria completa se não desenvolvesse a minha carreira
dando o máximo de mim. Sou
realizada fazendo o que faço,
trabalhando na empresa que
trabalho, executando minhas
tarefas”, conta Adriana, lembrando de algumas situações
enfrentadas na organização do
Show Rural.
Adriana cita a 28ª edição do
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evento como dos mais desafiadores devido à desistência de
alguns grandes expositores.
“Mas com o preparo e liderança do presidente Dilvo e do
Rizzardi, inovamos com o Show
Rural Pecuário. Trouxemos novos parceiros, o melhor da genética em bovinos e inovamos
com a venda direta. Assim,
novamente, o evento foi um
grande sucesso”.
Em 2015, Adriana seria mãe
pela primeira vez. “Experimentei um misto de sentimentos
que é amar ser mãe e amar o meu
trabalho”. Com a maternidade
vieram outros desafios e aprendizados que Adriana, como uma
mulher moderna e conectada a

um novo tempo de oportunidades, agrega à sua função na cooperativa contribuindo para dar
ainda mais dinâmica e sucesso
ao Show Rural Coopavel.

Sou realizada
fazendo o que
faço, trabalhando
na empresa
que trabalho,
executando
minhas tarefas
Adriana Cristina Gomes
Gerente do Show Rural
12 anos de Coopavel

Adriana com os filhos Bianca e Gabriel

AMBIENTE QUE PREZA PELA DIVERSIDADE
Mulheres e homens que entregam o seu melhor, em termos de
talento e trabalho, para fazer da
Coopavel uma grande cooperativa.
É assim que a subgerente da cooperativa em Bom Sucesso, no Sudoeste do Paraná, Beatriz Frantiscki, entende a empresa. “Trabalhar
aqui é evolução e crescimento. Nela,
encontrei um lugar que preza pela
diversidade, que acredita em seus
funcionários e demonstra seus valores em todos os seus processos”.
Segundo Beatriz, na Coopavel os
funcionários são desafiados a cada
dia a ser melhores, a vencer obstáculos e a ter coragem para enfrentar
qualquer batalha. “O trabalho ensina sobre nossas forças e fraquezas,
auxilia a nos relacionarmos melhor
com outras pessoas e altera a visão
que temos do mundo e de nós mesmos. Tento visualizar meu trabalho
como uma forma de ser útil e importante naquilo que faço”, ressalta ela.
A promoção para o cargo de subgerente foi o momento mais especial, até agora, que Beatriz guarda
em sua carreira na Coopavel. Nascida em Pato Branco, ela é bacharel
em Ciências Contábeis e mãe de Caetano Frantiscki Macarini. Profissional e esposa, ela entende a maternidade como “compreender o que
é amar alguém mais que a própria
vida”. É, segundo Beatriz, descobrir
algo novo todos os dias.
“É crescer e amadurecer, entender o real motivo do propósito de

vida. É entender também que sempre haverá uma pressão para que a
gente se sinta culpada por não estar
o tempo todo com filho, marido…
Mas com fé, amor e paciência, o nosso tempo sempre se divide entre os
cuidados com filho, marido, casa, e
a profissão que se ama. E tudo isso
sempre equilibrando dificuldades e
responsabilidades”.

O trabalho ensina sobre nossas
forças e fraquezas, auxilia a nos
relacionarmos melhor com outras
pessoas e altera a visão que temos
do mundo e de nós mesmos
Beatriz Frantiscki
Subgerente da Filial de Bom Sucesso
2 anos de Coopavel

Beatriz e o filho Caetano
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CLAUDIA DA ROCHA

DALETE ANTUNES DA SILVA

PERTENCER E CONSTRUIR LEGADO
Mãe de Gabriela, de nove
anos, Claudia Luciana da Rocha atua há três anos como
coordenadora da área de Gente & Gestão da Coopavel. Estar em uma cooperativa tão
grande e representativa é, segundo Claudia, uma oportunidade para produzir e crescer
pessoal e profissionalmente.
“A palavra que emprego para
resumir essa relação que cultivo com a empresa é pertencimento. Na Coopavel, tenho a
oportunidade de sugerir várias
ideias e boa parte delas têm
sido bem-sucedidas na área de
recursos humanos”. Com isso,
segundo Claudia, a realização
profissional de estar numa empresa que escuta e aplica é gratificante. “É impagável o sentimento de conseguir auxiliar na
construção de um legado sólido”, afirma ela.

REALIZAÇÃO
A área em que atua permite
a Claudia ter contato com várias
pessoas e nisso está parte significativa da realização da profissional no cotidiano da cooperativa. “A Coopavel me permite viver
diariamente experiências gratificantes e, assim, reviver diversas
lembranças marcantes”.
O olhar de um candidato recebendo o sim tão esperado para
36
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"AGRADEÇO A DEUS POR
TANTAS BÊNÇÃOS"

Claudia e a filha Gabriela, de nove anos

a vaga de emprego tão desejada e
vivenciar a satisfação dos gestores imersos em novos projetos e
ainda mediar escutas qualificadas nas quais um direcionamento pode auxiliar na mudança de
comportamento do indivíduo em
prol ao coletivo é transformador,
segundo a colaboradora.

DÁDIVA
Claudia, como a grande maioria
das mulheres, tem múltiplas jornadas, e unir tudo isso é definido por
ela da seguinte forma: “Ser mãe é
uma dádiva. Ser esposa é ser parceira do outro em todos os momentos
(bons ou ruins). E trabalhar fora é
necessário para parte da indepen-

A Coopavel me
permite viver
diariamente
experiências
gratificantes e,
assim, reviver
diversas lembranças
marcantes

A carreira de mais de 30
anos construída na Coopavel e
as duas filhas, Jancis Carolina e
Juliana, estão entre as grandes
paixões de Dalete Antunes da
Silva. Com formação na área de
Serviço Social, Dalete atua na
cooperativa como técnica em
segurança do trabalho.
Filha de agricultores, Dalete nasceu em Ubiratã e passou
a infância no município. Então
decidiram mudar para Cascavel
na expectativa de melhorar de
vida. “Já são 45 anos de Cascavel. Gosto muito dessa cidade
e estou feliz em atuar na Coopavel há 32 anos. Aqui, tenho
a oportunidade de aprender

muito. Fiz uma carreira e conquistei vários bons amigos”,
afirma ela.
Entrega, comprometimento e realização são as palavras
que Dalete utiliza para explicar uma trajetória tão longa
em uma única empresa. “Posso
afirmar que me sinto realizada trabalhando na Coopavel,
uma empresa de grande porte
que dá oportunidades e que valoriza as pessoas. Mesmo com
tanta gente trabalhando aqui,
imagino a cooperativa como
uma imensa família”, diz a colaboradora, que guarda com carinho os encontros de integração
das filiais.

Com tantos anos de jornada
dupla, Dalete diz que aprendeu
com o tempo a separar com eficiência os compromissos profissionais e a dedicação à família. “Tenho duas filhas lindas,
Julia, de 25, e Jancis, de 32, e
um neto maravilhoso, o Jorge,
de cinco anos. Agradeço a Deus
por tantas bênçãos e alegrias, e
por uma carreira tão longa, realizadora e produtiva”.

Sinto-me realizada
trabalhando na
Coopavel, uma empresa
de grande porte que dá
oportunidades e que
valoriza as pessoas

Claudia Luciana da Rocha
Coordenadora da área
de Gente & Gestão
3 anos de Coopavel
dência e realização. Cada um tem o
seu valor, de maneiras e medidas diferentes. Orgulho-me por conseguir
conciliar e estar realizada e feliz
com o resultado”.

A avó com o neto Jorge, de cinco anos

Dalete (centro) com as filhas Jancis e Julia

Dalete Antunes da Silva
Técnica em Segurança do Trabalho
32 anos de Coopavel
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FERNANDA FABRIS

ELIZABETE FERNANDES

QUANDO O OUTRO NOS ENSINA A SER MELHOR
Embora jovem e ainda cheia
de sonhos e de projetos a realizar, Fernanda Fabris já acumula uma caminhada considerável
pela Coopavel. São quase dez
anos dedicados à empresa que
abriu as portas para que a jovem, recém-formada, pudesse
colocar em prática os ensinamentos que recebeu na universidade. Natural de São Domingos, interior de Santa Catarina,
Fernanda é formada em Psicologia e tem dois MBAs, nas áreas de Gestão de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas.
Atualmente, ela desempenha a função de analista de recursos humanos das filiais de
grãos e insumos da cooperativa. Esses anos todos de dedicação, aos quais ela cultiva um
sentimento de orgulho e honradez em pertencer, servem para
que Fernanda entenda que a
composição de uma história de
vida e profissional é construída
um dia de cada vez: “Lembro-me de quando iniciei no setor
de recrutamento, recém-formada, buscando uma oportunidade... Quando olho para trás,
reconheço todo o aprendizado,
desenvolvimento e crescimento
que a Coopavel me proporcionou. Cultivo muita gratidão a
tudo isso”, afirma ela.
Enquanto constrói os alicerces de sua carreira profis38
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sional e vislumbra, no futuro, a
oportunidade de ter uma família e de ser mãe, Fernanda vê o
mês de maio de maneira especial. Diante do grande número
de pessoas com as quais ela já
teve e tem a oportunidade de
conviver, a grande maioria mulheres, Fernanda diz guardar
para si inúmeras histórias de
desafios e de superação. “Todas
mostram garra, amor e dedicação ao que fazem e à sua família. São profissionais, esposas e
mães. Elas são, sem dúvida, fontes de grande inspiração para a
minha caminhada”.

"DEVO TUDO O QUE TENHO À COOPAVEL"
Com 27 anos de casa, Elizabete Aparecida Matheus Fer-

Todas mostram
garra, amor e
dedicação ao
que fazem e à
sua família. Elas
são, sem dúvida,
fontes de grande
inspiração para a
minha caminhada
Fernanda Fabris
Psicóloga, analista de
recursos humanos
9 anos de Coopavel

Fernanda é atualmente analista de recursos humanos

nandes é uma das mais antigas
colaboradoras da Coopavel. Natural de Aparecida do Oeste, ela
mora há 36 anos em Cascavel,
cidade que aprendeu a amar
e a chamar de sua. “Aqui, sin-

Aqui, sinto-me em casa. A partir daqui
pude constituir a minha família e de
onde pude me realizar como pessoa e
profissional
Elizabete Aparecida Matheus Fernandes
Arquivista, 27 anos de Coopavel

to-me em casa. A partir daqui
pude constituir a minha família

trou na Coopavel a chance que

e onde pude me realizar como

procurava de um emprego e,

pessoa e como profissional”.

com a sua renda, dar início à

Trocando

o

Mato

Grosso

construção de uma família. A

do Sul pelo interior do Paraná

arquivista

ainda jovem, Elizabete encon-

ses anos todos de convivência,

desenvolveu,

nes-

Bete com os filhos Eder e Suzana

uma relação especial com a cooperativa, à qual cultiva enorme gratidão. “A Coopavel para
mim é tudo. Aqui, conquistei
meu dinheiro com trabalho diário sempre com dedicação.
Recurso esse que foi importante
para oferecer uma vida digna aos
meus filhos e à minha família.
Tenho orgulho de trabalhar
aqui e de construir uma história de conquistas e novos conhecimentos. Obrigado a todos
que acompanharam a minha
trajetória e que, de uma forma
ou outra, ajudaram-me a melhorar nesse percurso”.
Elizabete é mãe de dois filhos já adultos e com suas vidas encaminhadas. Suzana tem
37 anos e Eder, 32. Bete, como é
conhecida, é avô de dois netos,
Yasmin e Yuri. “Ser mãe e esposa, e ainda trabalhar fora, é
sim um grande desafio a toda
mulher. Mas tenho orgulho dessa trajetória, que tem sido das
mais gratificantes. Faço tudo
isso com amor e felicidade”.

39

IDONE BRESOLIN RECH

INES RIGO BRESOLIN

UMA DÁDIVA QUE VEM DO ALTO

TEMPO, ENERGIA E DEDICAÇÃO

Idone Terezinha Bresolin
Rech, natural de Arroio Trinta,
interior de Santa Catarina, tem
por atribuição, na Coopavel,
desempenhar a função de atendimento ao produtor no setor
administrativo da filial de Pato
Branco. Profissional há muitos
anos, Idone diz experimentar
um momento especial na carreira profissional e na vida conjugal – é casada com Roberto
Paulo Rech há 37 anos.
A contadora tem 59 anos, é
mãe de dois filhos (Bianca, de
34, e Roberson, de 30) e avô de
Olívia, de 6, e de Miguel, de 3
– ambos filhos de Bianca. Idone diz que é difícil encontrar
as palavras certas para definir
o que é ser mãe especialmente
em uma época na qual a mulher está tão integrada aos diferentes compromissos de sua
comunidade e família. “Talvez
a melhor definição é dádiva
de Deus”.
Ser mãe, esposa e ainda trabalhar fora é um compromisso
imenso, de acordo com Idone.
“Busco equilibrar os momen-

Diante de tanto o que fazer,
as mulheres viraram especialistas em gestão do tempo. “Verdade, precisamos fazer com que
ele renda o máximo possível”,
afirma Ines de Fatima Rigo Bresolin, subgerente da filial da
Coopavel em Capitão Leônidas
Marques. Mãe de três filhos homens, Ines precisou se doutorar
nos assuntos associados à conciliação das mais diferentes tarefas e responsabilidades.
A construção de uma rotina eficiente é uma das aliadas
de Ines, que nasceu em Nonoai,
interior do Rio Grande do Sul,
e há mais de 26 anos trabalha
para a Coopavel. A formação
em Pedagogia também contri-

A família que Idone e o marido constroem há 37 anos

tos maternais e os profissionais. Acredito que tudo isso
contribui para me encontrar,
pois como uma pessoa realizada consigo estar feliz e dar
o melhor de mim em todas
as situações”.
Idone está com a Coopavel
há mais de dois anos, desde que
a cooperativa passou a atuar
naquela região, em janeiro de
2020. “Trabalhar na cooperativa, para mim, é manter as minhas raízes com o atendimento

Busco equilibrar os momentos maternais e os
profissionais... como uma pessoa realizada consigo
estar feliz e dar o melhor de mim
Idone Terezinha Bresolin Rech
Contadora/Atendimento ao produtor
2 anos de Coopavel
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humanizado ao produtor, buscando sempre evoluir na minha
profissão e levar os valores da
Coopavel adiante”.
Uma passagem marcou a
atuação de Idone na empresa.
“Estava com mais de 60 notas
a serem emitidas e tinha prazo
para concluir o trabalho. Todos
estavam convocados para uma
assembleia e o Sr. Dilvo passou
na minha sala e pediu porque
eu não estava indo, então expliquei a situação a ele”. Na assembleia, Dilvo falou do ocorrido e
destacou a importância de cada
um se dedicar e fazer seu trabalho com excelência. “Foi muito
gratificante para mim. Senti-me reconhecida e vi que a escolha de priorizar o meu trabalho
foi correta”.

bui para aperfeiçoar um cotidiano que se mistura com os
compromissos
profissionais,
de mãe e dona de casa. “Vencer
jornadas tão intensas requer
tempo, energia e dedicação”,
segundo Ines.
“Ser mãe é, além de cuidar e
dar amor, dispor de tempo para
levar à escola. Ajudar nas atividades escolares, catequese. Sair
para passear e ter os momentos
em família e também ter tempo para cuidar de si mesma”. A
mulher, entende a subgerente
da Coopavel em Capitão, não
precisa abrir mão da carreira
profissional nem do sonho de
ser mãe. A felicidade, observa ela, está em se dedicar nas

funções que exerce. “Meus filhos dizem que quando crescerem vão trabalhar na Coopavel,
como a mãe”.

FAMÍLIA
Ines entende integrar aos quadros da Coopavel como pertencer a
uma grande família. “Sou imensamente grata à cooperativa, que me
acolheu em 3 de outubro de 1995,
quando fui contratada. Na época eu
ainda não tinha concluído o ensino
médio e mesmo assim acreditaram
na minha capacidade. Sempre me
incentivaram a buscar mais, em
seguir em frente e ir em busca dos
meus objetivos. Graças a esse incentivo, consegui até uma graduação,
conhecimentos que emprego em
minha vida pessoal e profissional”.

Ser mãe é, além
de cuidar e dar
amor, dispor de
tempo para levar
à escola. Ajudar
nas atividades
escolares,
catequese. Sair
para passear...
Ines tem três filhos: Lucas, de 16, Pedro, de 12, e Arthur, de 4 anos

Ines de Fatima Rigo Bresolin
Subgerente da Filial de
Capitão L. Marques
26 anos de Coopavel
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IVETE LOVATTO SANTANA

JULIANA DE NARDIN DOBREZ

COTIDIANO DE NOVOS APRENDIZADOS
A trajetória de Ivete Lovatto Santana em seus 18 anos
de Coopavel é a clara demonstração das possibilidades que
a cooperativa abre aos seus
colaboradores,
atualmente distribuídos por 23 municípios do Oeste e Sudoeste
do Paraná. “Tive a chance de
crescer profissionalmente nesses anos todos e sou muito grata por isso”.
A caminhada de Ivete pela
empresa, na filial de Três Barras,
começou na função de zeladora,
na qual permaneceu por um ano.
“Guardo sempre no meu coração o início dessa jornada, porque foi de grande aprendizado.
Depois, tive a oportunidade de
ingressar no caixa e hoje estou
no setor administrativo. Essas mudanças foram de crescimento dentro da empresa e
de amadurecimento pessoal”,
conta ela.
Ivete diz que agradece a
Deus por todos esses anos de
empresa e espera continuar
nela, crescendo e melhorando, por muito tempo ainda. “É
gratificante trabalhar em uma
empresa grande e tão reconhecida como a Coopavel. Diariamente temos novos desafios e
novos aprendizados”.
Natural de Catanduvas, Ivete é mãe de William, de 29 anos,
e de Bruna, de 27 anos. “Ser mãe
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para mim é uma benção e agradeço a Deus sempre pelos filhos
maravilhosos que ele me deu.
Hoje, tenho três netos, que são
a alegria das nossas vidas”. Ivete lembra que não foi fácil trabalhar fora, cuidar das tarefas

SINTONIA, ENTUSIASMO E BONS RESULTADOS
mo e a empolgação como in-

da casa, e da educação dos filhos. “Meu esposo e eu fizemos
tudo com muito amor e dedicação. Olhando para trás, para
tudo o que vivemos e conquistamos, afirmo que eu faria tudo
de novo”.

gredientes fundamentais para
o êxito dos projetos e para os
bons

resultados

acumulados

pela unidade.
A doença foi um período
particularmente

difícil

para

o núcleo familiar de Juliana.
“Mas sou agraciada por ter um

É gratificante trabalhar em uma empresa tão
reconhecida como a Coopavel. Diariamente temos
novos desafios e aprendizados

companheiro tão dedicado e
parceiro. São 17 anos de caminhada, e essa junção de inte-

Ivete Lovatto Santana
Colaboradora do setor administrativo
18 anos de Coopavel

resses permitiu criarmos uma
dinâmica eficiente. Essa carga, de tantas obrigações não é
simples, mas é possível carreCasada há 17 anos, Juliana tem um filho de 10 e uma filha de 8 anos

Ivete junto com os filhos William e Bruna

Um problema de saúde que
a tirou do trabalho por oito meses fez com que Juliana de Nardin Dobrez refletisse profundamente sobre alguns dos grandes
temas que envolvem o mistério
da vida. Os dias difíceis foram
preenchidos com mensagens de
otimismo e confiança por parte de parentes e amigos, e com
muito amor e zelo por parte dos
filhos e do marido. “Aprendi, na
essência, o que é amor, gratidão
e respeito. E sou muita grata
a todos que, de uma forma ou
outra, estiveram comigo nesse
momento tão delicado”.
Juliana percebeu que precisava buscar ajuda especializada
um ano e meio depois de iniciar

na Coopavel. “A postura da empresa e dos meus colegas de trabalho foi incrível. Mesmo afastada eles me informavam de
tudo e pude me sentir, mesmo
com a saúde fragilizada, incluída. Não tenho dúvida que essa
atitude, tão digna, contribuiu
para a minha recuperação”, diz
a subgerente da filial que a cooperativa mantém em Braganey.
“Tenho um grande orgulho
em pertencer a uma empresa
com princípios tão claros, nobres e sólidos”, afirma Juliana,
natural de Guaraniaçu e mãe
de Hugo, de 10, e de Isis, de 8
anos. Graduada em Administração, a subgerente vê a sintonia,
o entusiasmo, o companheiris-

gá-la quando se consegue ter
uma sinergia construtiva. Essa
rede de interação, que encontro em casa e no ambiente familiar, torna a jornada diária
realizadora e prazerosa”.

Aprendi, na
essência, o
que é gratidão
e respeito. E
sou muita grata
a todos que
estiveram comigo
nesse momento
tão delicado
Juliana de Nardin Dobrez
Subgerente Filial de Braganey
3 anos de Coopavel
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LUCIMAR DA SILVA BAZZO

ROSANE DE MEIRA

À ESPERA DA PEQUENA SARA
Mãe de Laura, de quatro
anos, Lucimar conta os dias
para a chegada de Sara, a tão
aguardada e amada nova integrante da família Bazzo. Natural de Campo Mourão e graduada em Engenharia Ambiental,
Lucimar da Silva Bazzo tem
uma rotina profissional e familiar de relevantes compromissos e responsabilidades.
“Posso dizer que esse cotidiano é uma provação diária,
porém é muito gratificante poder conciliar todas essas áreas
da vida, realizando-me como

É muito gratificante poder conciliar todas
essas áreas da vida, realizando-me como
mãe, esposa e profissional
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Eu me ajoelhava
e rezava o terço
pedindo a Deus
que me atendesse.
E o milagre chegou
pouco antes do
auge da pandemia

Lucimar da Silva Bazzo
Supervisora de meio ambiente
17 anos de Coopavel
mãe,

esposa

e

profissional”,

afirma Lucimar, que há 17 anos
atua na Coopavel, onde desempenha a função de supervisora
de Meio Ambiente. “Para mim,
estar nessa cooperativa significa dedicação, amor, comprome-

Lucimar e Laura, de quatro anos
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O MILAGRE QUE CHEGOU ANTES DA PANDEMIA

timento, confiança e satisfação
pelo que faço”.
Lucimar lembra de várias
passagens enriquecedoras pela
empresa, mas tem uma que ela
guarda de maneira especial.
“Lembro-me muito bem do dia
em que recebi o convite de trabalhar na gestão ambiental das
indústrias. De lá pra cá tem sido
um aprendizado novo e um desafio contínuo, tanto na área de
engenharia, na administração
dos setores, onde sou responsável, como na gestão dos colaboradores que respondem a mim”.
Essa tem sido, de acordo com
Lucimar da Silva Bazzo, uma
experiência completa e realizadora, que lhe faz amadurecer e
enriquecer seus conhecimentos
continuamente. A engenheira
ambiental afirma que tem enorme satisfação em poder contribuir, de alguma forma, para o
crescimento da Coopavel, dos
seus gestores e dos seus liderados. “Tenho e cultivo um especial sentimento de gratidão e
carinho por essa empresa”.

Rosane de Meira
Auditora interna
22 anos de Coopavel
Aurora, de um ano e meio, e Rosane

Ser mãe era um dos grandes sonhos de Rosane de Meira,
mulher com carreira acadêmica
de prestígio e com duas décadas dedicadas à Coopavel. Ela
já estava perto dos 40 e crescia
sua angústia de não conseguir
engravidar. “Eu me ajoelhava e
rezava o terço pedindo a Deus
que me atendesse. E o milagre
chegou pouco antes do auge da
pandemia”, lembra Rosane, mãe
de Aurora, hoje com um ano e
meio de vida.
Ser mãe, diz a contadora,
psicóloga e mestre em Contabilidade, foi a melhor coisa que
lhe aconteceu. “Essa experiência tem sido uma celebração do
amor de Deus em nossas vidas.
Os sentimentos e as emoções
são indescritíveis. Tudo isso é,

para mim, uma grande dádiva
que acontece diante dos meus
olhos desde o instante em que
descobri que me tornaria mãe”,
diz Rosane, que é natural de Laranjeiras do Sul e está na Coopavel há 22 anos. Desses, oito
foram dedicados à função de
auxiliar contábil e 14 como auditora interna.

REALIZAÇÕES
Quando entrou na Coopavel,
Rosane lembra que não tinha nada,
mas não lhe faltava a vontade de
aprender e crescer junto com a
empresa. “Aqui, tive grandes oportunidades, de estudar, de me desenvolver profissionalmente e de
progredir financeiramente. Hoje,
tenho uma vida estável, conheci-

mentos teórico e prático alinhados
e me considero uma mulher realizada profissionalmente. A Coopavel representa uma parte valorosa
da minha vida”.
Rosane conta que viveu muitas
experiências enriquecedoras nesses anos todos de cooperativa. Mas
o período de sua gravidez é o que ela
guarda com mais carinho. “Amigos
e colegas me trataram com imenso
cuidado e atenção. Sou muito grata
a todos, e em especial ao presidente Dilvo, que por diversas vezes entrou em minha sala para pedir se eu
tinha algo para falar com ele, tudo
para evitar que eu tivesse que subir
um andar, pela escada, para resolver algum assunto com ele, na sala
dele. Guardarei sempre, com imenso carinho, essas demonstrações de
afeto e respeito”.
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ROSANI FURNI

ROSEI MAGRINI SILVA

"A CRISE QUE ME TORNOU MAIS FORTE"
O período de 1985 e 1986 está
entre os mais difíceis da história de 51 anos da Coopavel. Era
o auge de uma crise financeira
que por pouco não encerrou as
atividades da cooperativa. Recentemente, 36 anos depois,
diretores e funcionários que
já estavam na cooperativa naquela época foram homenageados.

Entre

os

laureados

estava Rosani Furni, que atualmente responde pela gerência
contábil da empresa.

Rosani e Eduarda, que
hoje tem 23 anos
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“Essa homenagem foi muito significativa para mim,
principalmente por eu ser atualmente a funcionária mulher mais antiga da Coopavel.
Para mim esse reconhecimento
não foi só a lembrança de ser
um dos funcionários que passaram por aquele momento de
dificuldades. Mas pude, diante de tudo o que vivi ao lado
dos meus colegas, tornar-me
mais forte, segura, realizada e
profissionalmente respeitada”.
Rosani nasceu em Dois Vizinhos, Sudoeste do Paraná, e graduou-se em Ciências Contábeis.
Mãe da Eduarda Xavier, de 23
anos, a gerente considera reciprocidade um dos melhores
termos para definir o que a Coopavel significa em sua história.
“Dou meu tempo e meu conhecimento e em troca recebo reconhecimento. A cooperativa serviu de norte
para a minha carreira e me
fez entender o que realmente eu buscava como profissão.
Os desafios que enfrentei e enfrento me fazem crescer profissionalmente e pessoalmente.
Conheci muitas pessoas nesses
anos todos que se tornaram
parte da minha vida”, diz ela.
A
maternidade
é
outro dos presentes que Rosani
diz
ter
recebido.
Ser mãe, segundo ela, é uma

experiência única e indescritível. “É sentir que você tem
um pedaço seu circulando pelo
mundo e que, ao mesmo tempo, queria que estivesse sempre ao seu lado, protegido”.
Rosani recorda que os primeiros anos da sua filha foram em
meio à correria de trabalho,
faculdade e dos afazeres da
casa. Muitas vezes só a via bem
tarde da noite e se tivesse sorte ela ainda estaria acordada.
Apesar de tantas tarefas e responsabilidades, Rosani sempre procurou estar presente.
Não é fácil, conforme a gerente,
ter tantas atribuições, e mesmo assim ela sempre procurou
ser uma boa mãe, atenciosa
e carinhosa.

Os desafios me
fazem crescer.
Conheci muitas
pessoas nesses
anos todos que se
tornaram parte da
minha vida
Rosani Furni
Gerente Contábil
35 anos de Coopavel

UMA COINCIDÊNCIA PARA A VIDA TODA
Professores,
pesquisadores e estudiosos têm conceitos
próprios sobre os motivos que
fazem, todos os dias, uma pessoa se levantar e cumprir uma
enorme lista de obrigações.
Há 33 anos, trabalhar no posto de combustíveis da Coopavel, na área industrial, é o que
torna vida de Rosei Magrini
Silva especial.
“Essa é a minha inspiração de todos os dias.
Sinto-me realizada, superando desafios”, diz Rosei, que
nasceu em Concórdia, interior de Santa Catarina, e ainda jovenzinha optou por fazer carreira no interior do
Oeste do Paraná. Estar no
time da cooperativa é, para
a encarregada do posto, uma
mistura
de
sentimentos
e responsabilidades.
Rosei tem um hábito que
segue e pretende observar

durante toda a sua existência. “Sempre, com muita cautela, soube separar
trabalho e família. Essa postura exige algumas atitudes
e até sacrifícios, mas tudo
isso é muito gratificante, porque hoje olho para trás e estou
convicta que valeu a pena”.
Uma data é especialmente guardada nas lembranças de Rosei Magrini Silva.
O filho dela, Keylon, hoje
com 28 anos, nasceu no
dia 1º de março de 1994.
“Na sala de parto me dei conta
da coincidência e comentei com
o médico – olha doutor, exatamente hoje completo cinco
anos de trabalho na Coopavel.
Isso ficou marcado e jamais
vou esquecer dessa junção que entendo ter sido
criada pelas forças do destino. E quanto tempo já se
passou, hein?”.

Com o filho Keylon, de 28 anos

Meu filho nasceu
no dia 1º de março
de 1994. Cinco
anos antes, no
mesmo dia, eu era
contratada pela
Coopavel

Rosei trabalha na Coopavel desde 1989

Rosei Magrini Silva
Encarregada do posto de
combustíveis
33 anos de Coopavel
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TEREZINHA MARIANO

SUZANA PAZINI

35 ANOS DE DEDICAÇÃO E APRENDIZADO

UMA CHANCE DE CRESCIMENTO CONSTANTE

Discrição, lealdade e competência são algumas das muitas
palavras que podem ser empregadas para ilustrar a trajetória
profissional de Suzana de Fátima Martendal Pazini, secretária-executiva do presidente
Dilvo Grolli.
São 35 anos dedicados à empresa e atuando ao lado de um
dos mais importantes e preparados líderes cooperativistas do
Brasil. A convivência de tantos
anos criou laços de admiração
e respeito, e Suzana define assim essa sua longa e produtiva
jornada na Coopavel: “Orgulho,
paixão, crescimento e aprendizado diário”.
Suzana começou suatrajetória na cooperativa em uma
época bem diferente da atual,
distante das facilidades e comodidades trazidas pelas inovações tecnológicas. “A Coopavel
de 35 anos atrás era muito diferente, mas todos se entregavam
com amor e com dedicação às
suas tarefas porque sabiam que
o percurso da cooperativa seria,
como foi e tem sido, de grande
sucesso”, cita ela.
“Quando comecei, não tínhamos a informatização que
temos agora. Na época, trabalhávamos com máquinas de escrever e com o telex – uma espécie de whats app analógico”.
As sucessivas mudanças em

Já são 30 anos de relacionamento profissional com a Coopavel e com a Credicoopavel,
cooperativa de crédito rural
criada há mais de quatro décadas. Terezinha de Fatima Marcussi Mariano olha para o passado e conclui que grande parte
do que possui e conquistou tem
a participação direta da Coopavel.
“Trabalhando para a cooperativa conheci meu esposo. Com
parte do meu salário que aqui
ganhei pude estudar, me formar
e também ajudar a sustentar os
meus filhos”, diz Terezinha, que
há 18 anos atua como contadora e colaboradora da área de
recursos humanos da Credicoopavel. De acordo com ela, essa
trajetória pela cooperativa se
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equipamentos, recorda Suzana,
sempre exigiram esforço e dedicação, por isso, afirma ela, seu
crescimento profissional, desde
o início, sempre foi bastante intenso. “Tenho enorme gratidão
por trabalhar na Coopavel”.
Natural de Santo Isidoro, interior de Três Barras do Paraná, Suzana é casada com Cesar
e tem dois filhos - Heloísa Martendal Pazini (22 anos) e João
Cesar Lídio Martendal Pazini
(18). Suzana define em uma frase a dádiva de ser mãe: “Defino
como benção de Deus, na superação do dia a dia, educando,
cuidando e trabalhando”.

A Coopavel de 35
anos atrás era muito
diferente, mas todos
se entregavam
com amor e com
dedicação às suas
tarefas
Suzana de Fátima
Martendal Pazini
Secretária
35 anos de Coopavel

Suzana com os filhos João Cesar e Heloísa

traduz em uma chance de constante crescimento e aprimoramento pessoal e profissional.
Natural de Corbélia e mãe de
Everton, de 35, e de Tatiele, de
29 anos (avó de Pedro), Terezinha lembra que foi recrutada
para trabalhar na Credicoopavel em 2004. “Foi uma emoção
muito grande e me sinto imensamente grata pela oportunidade”. A contadora afirma que
se sente orgulhosa em ter sido
lembrada para a função, mesmo diante de tantos e bons profissionais que atuam na área.
“Hoje, sou uma profissional realizada e feliz com o reconhecimento que recebo, fruto de
muito trabalho e dedicação”.
Terezinha considera que a
maternidade é, às vezes, uma

tarefa não compreendida. “Não
é fácil ter sobre os ombros tantos afazeres e responsabilidades. Ser mãe, cuidar da casa,
dos filhos e do marido é sim um
grande desafio. Mas posso afirmar que ter uma família e vencer profissionalmente é muito
gratificante”.

Trabalhando para a
cooperativa conheci meu
esposo. Com parte do
meu salário pude estudar
e ajudar a sustentar meus
filhos
Terezinha de Fatima
Marcussi Mariano
Contadora e RH
30 anos de Coopavel

Terezinha e família: “Sou uma mulher feliz e realizada”
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ALINE SLEUTJES

UMA COOPERATIVISTA NA
COMISSÃO DE AGRICULTURA
Sou a primeira mulher a presidir

pais desafios dos produtores, expe-

a Comissão de Agricultura, Pecuária,

riências bem-sucedidas que podem

Abastecimento e Desenvolvimento

ser utilizadas em outras regiões,

Rural da Câmara Federal – estive à

além de subsidiar proposição de po-

frente dela até o mês passado. Em

líticas públicas para o setor leiteiro.

mais de um ano de atividades foram

Pensando no setor leiteiro, apre-

apreciadas 194 proposições, entre

sentei no início de 2022 projeto

elas 62 projetos aprovados e mais

que cria políticas públicas ao setor

de 135 proposições em trâmite. Por

com a finalidade de construir boas

ser de Castro, a capital nacional do

práticas na produção, incentivar

leite, criei a Caravana do Leite, que

os produtores, minimizar os esfor-

teve como objetivo avaliar os princi-

ços para assim gerar mais resulta-

dos e reduzir o custo de produção,
buscando sempre o crescimento e o
fortalecimento do setor.
Participei também da aprovação de vários projetos importantes.
Como o PL que criou o Fundo de Investimento do Setor Agropecuário,
que assegura aos investidores do
Fiagro o mesmo tratamento tributário dado aos investidores de fundos
de investimentos imobiliários em
relação ao Imposto de Renda retido
na fonte e na declaração de ajuste
anual do imposto de renda.
A Comissão de Agricultura analisa o PL 658/2021 que prevê a produção de bioinsumos por meio do
manejo biológico, matéria da qual
fui relatora. Integro a Frente Parlamentar do Cooperativismo da
Câmara e inclui um dispositivo
no projeto que incentiva a criação
de biofábricas por cooperativas
que atendam exclusivamente os
cooperados e associados.

Sou filha de produtor rural e ligada ao cooperativismo.
Nesse campo, ajudei a articular a
derrubada da Cosit 11, que penalizava todo o sistema cooperativo
pois não reconhecia as cooperativas como sociedade empresarial
e, por esse, motivo as cooperativas
perdiam o direito à redução da contribuição previdenciária abatidos
dos valores dos insumos. Isso fazia
com que os produtores cooperados
pagassem até dez vezes mais do que
realmente deveriam.
Por ser do campo e conhecer a realidade valorizo o cooperativismo,
pois além de proporcionar atendimento qualificado, reduz o custo de
produção com as compras de produtos coletivos. Vejo e considero o
cooperativismo como uma grande
alavanca para os pequenos e médios
produtores. Parabéns a todas as
agricultora e agricultores que fazem
esse movimento acontecer.

Aline Sleutjes, deputada federal pelo Paraná
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DONA PÁSCOA

UM SORRISO QUE INVADIU
CORAÇÕES POR 30 ANOS

Um buquê selou anos de convivência
e respeito que ficarão para sempre

Por três décadas, dona Páscoa
contagiou corações com seu sorriso
espontâneo e seu jeito meigo de falar pelos corredores e salas da sede
da Coopavel. A filha de pequenos
produtores rurais de Paim Filho,
município do interior do Rio Grande
do Sul, dedicou 30 anos de sua vida
à cooperativa, sua primeira e única
experiência profissional com carteira assinada. Dias atrás, ela conquistou a merecida aposentadoria.
Ainda criança, Pascoa Piola
Theodora de Oliveira veio com os
pais para o interior do Paraná. A
família se estabeleceu em Dois Vizinhos, no Sudoeste, e anos depois
ela decidiria testar a sorte se mudando para Cascavel. Uma pequena casa no bairro Parque São Paulo foi a primeira moradia que ela
chamou de lar, e depois transferiu52
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-se para o Santa Felicidade, onde
mora até hoje.
Ao lado do companheiro de décadas, Antonio Batista de Oliveira,
dona Páscoa criou quatro filhos.
“Tínhamos o básico, mas jamais faltavam afeto e carinho”, conta Marcos, o caçula. O trabalho dedicado
do casal fez com que, aos poucos,
pequenos sonhos fossem realizados. Os filhos cresceram, iniciaram
suas carreiras e casaram. “Tenho o
maior orgulho de todos eles, porque são pessoas trabalhadoras e do
bem”, diz dona Páscoa, atualmente
avó de dez netos.
Na Coopavel, dona Páscoa conquistou os colegas pela qualidade
do seu trabalho e pela leveza de
suas atitudes. Ela jamais deixou de
endereçar uma frase de estímulo ou
uma palavra de carinho às pessoas

com as quais conviveu por tanto tempo e que sempre tratou
como se fossem uma extensão
de sua família.
Há oito meses, a mulher
guerreira moldada pela rigidez
do tempo precisou enfrentar
uma de suas mais árduas e dolorosas batalhas. O marido não
resistiu às complicações do coronavírus, e dona Páscoa se viu
sozinha. Depois de muita reflexão e com a aposentadoria
em mãos, ela entendeu que estava na hora de encerrar mais
um ciclo.
Para marcar a despedida, colaboradores da Coopavel prepararam uma homenagem e leram
um pequeno texto. Por alguns
instantes, o sorriso deu lugar a
um choro contido e dona Páscoa
disse aos colegas: “Essa experiência, de estar aqui por tanto
tempo, levarei para toda a vida
e vocês estarão sempre em minhas orações”, afirmou ela ao
cumprir o último dia da jornada
que iniciou na cooperativa em
fevereiro de 1992.

MENSAGEM DOS COLABORADORES

QUERIDA D. PÁSCOA,
Hoje encerra um ciclo que se iniciou a 30 anos atrás
(13.02.1992), quando a senhora, com todo seu carisma, paciência, dedicação e zelo, cuidou do nosso prédio com muito amor.
Seu sorriso sincero já alegrou a muitos e sua atenção com um
chazinho ou um café aqueceu também o nosso coração.
Aqui a senhora fez muitos amigos e amigas. Muitos a veem
como uma segunda mãe, uma grande amiga, um ser humano
incrível, então, sinta-se amada por todos.
Que onde estiveres a partir de então, lembre-se que na
Coopavel há muitas pessoas que têm um carinho muito grande
pela senhora, por sua forma de ser e existir, sempre simples,
educada e doce.
Sejas feliz, descanse, ande mais devagar agora, aproveite a
vida que bem sabe é um presente que DEUS nos deu e nos dá
todos os dias quando acordamos e temos a
oportunidade de vivê-la.
E sinta-se abraçada por todos de nós que neste momento
assinam esta Carta atestando a alegria que possui em tê-la
conhecido e convivido em algum momento da
vida com a senhora.
São os votos sinceros de todos os seus colegas e
colaboradores da COOPAVEL!

Emocionada, dona Páscoa agradeceu
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SAÚDE

PREVENÇÃO PARA UMA VIDA SAUDÁVEL
da Medicina Ocupacional para
saber principalmente se elas
estão fazendo os exames de
pré-natal segundo a recomendação. Com isso, é feita uma readaptação ou restrição laboral,
com orientações para a gestante tomar cuidados para garantir
a saúde dela e também do bebê.

OUTUBRO ROSA

A enfermeira do Trabalho Giane está na Coopavel há 14 anos

Mais de 40% dos 7,5 mil funcionários da Coopavel são mulheres, que recebem atenção
especial do setor de Medicina
e Saúde do Trabalho da cooperativa. O foco central é atuar
com orientações que levem à
prevenção dos mais diferentes
quadros, informa a enfermeira
do Trabalho Giane Quinhones
Dalla Costa.
Os profissionais da área,
além de acompanhamentos regulares, repassam dicas importantes sobre alimentação saudável e de manter uma rotina
de atividades físicas. “São cuidados que precisam ser transformados em hábitos, porque
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contam muito para a saúde e
para as condições de qualidade
de vida que se quer ter no futuro”, destaca Giane.
Um percentual considerável
dos funcionários que atuam na
cooperativa, que tem unidades
em 23 municípios do Oeste e
Sudoeste do Paraná, são mulheres. “Para essas, há orientações específicas sobre algumas
doenças que costumam surgir
com o passar dos anos”. Giane
ressalta que todo cuidado, por
melhor que possa parecer, pode
fazer grande diferença na saúde da mulher, e da mãe.
As gestantes passam por
consultas periódicas no setor

Uma das ações mais antigas e de maior repercussão entre as colaboradoras da Coopavel
é o Outubro Rosa. Durante esse
mês, o setor de Medicina e Saúde
do Trabalho desenvolve inúmeras
atividades com foco na prevenção
principalmente dos cânceres de
mama e de útero. São palestras,
coleta de materiais para exames,
entre outros.
No Brasil, excluindo os tumores
de pele não melanoma, o câncer de
mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. A média de novos casos, por
ano no País, é superior aos 65 mil,
o que representa incidência superior a 43 casos para cada grupo de
cem mil mulheres, informa o Inca,
o Instituto Nacional do Câncer. “E a
prevenção, com a realização do autoexame e preventivos ajuda a reduzir bastante os riscos da doença”,
conforme Giane.

MAIS DE 40% DOS
COLABORADORES
DA COOPAVEL SÃO
MULHERES
OU SEJA, ELAS SÃO MAIS DE 3.060 MULHERES
QUE DIARIAMENTE EMPRESTAM SEU TALENTO E
CONHECIMENTO À COOPERATIVA
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DECISÕES PAVIMENTAM
A NOSSA HISTÓRIA
Algumas vezes acreditamos que
é preciso uma grande mudança para
que algo de bom aconteça em nossa
vida. Temos uma tendência a olhar
para onde estamos, para onde vivemos e acreditar que nada vai mudar,
e isso em partes é verdade. Nossa
vida hoje é o resultado de todas as
decisões que tomamos até agora, a
grande notícia? Existem novas decisões para tomar todos os dias que
vão produzir novos resultados!
A vida no campo segue um ritmo
diferente do da cidade. Para mim
cada dia é especial, com novas descobertas e aprendizagens sobre a
natureza. Tenho 38 anos, sou esposa

de cooperado da Coopavel, agricultora e professora. Há alguns anos
decidimos que poderíamos ter novas oportunidades aqui mesmo no
sítio e a ovinocultura foi algo que
decidimos iniciar.
Como todo início, tivemos vários
desafios. Aprender sobre manejo e
cuidados básicos de higiene e alimentação, encontrar profissionais
que entendessem dos animais e até
ataques de predadores em nosso rebanho. Como dizia meu saudoso pai:
“Vai dar tudo certo”... Hoje, temos
um rebanho considerável devido ao
nosso trabalho de melhoramento
genético. Vendemos reprodutores e

Claudia exibe o chapéu do Show Rural, ambiente
cada vez mais frequentado por mulheres
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Quando vim morar
na propriedade, sabia
que seria fantástico,
pois sempre amei a
vida no campo
Claudia Souza de Matos Cara
Professora, agricultora e cooperada
matrizes de qualidade para toda a
região.
Aqui na Cabanha do Vale, entre
uma função e outra, gravo vídeos
para o canal do Youtube, coordeno
as mídias sociais nas quais compartilho o nosso dia a dia com as ovelhas e amo testar receitas novas,
principalmente para utilizar os produtos da horta. Quando vim morar
na propriedade, sabia que seria fantástico, pois sempre amei a vida no
campo, mas não fazia ideia de como
seria na prática. Não conhecia nem
o barulho do guizo da serpente nem
a emoção de acompanhar um parto
de animais domésticos.
No início, precisei aprender tudo,
desde o manejo com a horta, e assim
foi indo, com muita paciência e encorajamento por parte do esposo, da
família, e das amigas cooperadas,
através do grupo do nosso entreposto. Ainda hoje aprendo receitas e dicas de manejos com elas.
Falar de nossa vivência aqui na
propriedade é falar de cooperativismo. A cooperativa faz parte do nosso dia a dia, tanto na propriedade,
como na escola. Trabalho em uma
Escola do Campo, e gosto muito de
utilizar as revistas da Coopavel nas
aulas. Cooperativismo é algo que me

encanta. Ver e participar do resultado de uma união de tantas pessoas,
para um propósito maior, nos move
a cada dia fazermos o nosso melhor.
Já tive a alegria de participar de
cursos no entreposto. Foram momentos de trocas de conhecimento e
de fazer novas amizades, para mim,
muito importantes. Além dos treinamentos de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, assuntos
que gosto muito.
A primeira vez que visitei o Show
Rural foi emocionante, e algo que
não saberia descrever.... Parecia um
sonho, e subir no mirante da caixa
d’agua foi superação pessoal. Claro
que tirei muitas fotos. E é assim que
hoje eu me completo, com a graça
divina, com a confiança na solidez
da cooperativa e das amizades que
ela nos proporciona, a sonhar um
sonho muito especial, o sonho da
maternidade.
Com certeza o cooperativismo
é muito presente no nosso dia e na
história que estamos vivendo, nos
proporcionando segurança e apoio
sempre que precisamos. Nos incentivando a sonhar novos sonhos e
planejar metas maiores.

O cooperativismo é muito presente no
nosso dia e na história que estamos vivendo,
nos proporcionando segurança e apoio
sempre que precisamos
Claudia Souza de Matos Cara
Professora, agricultora e
cooperada
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SEMENTE MULTIPROTEGIDA
GERA MULTIBENEFÍCIOS.
• Semente protegida desde o início

•

Fungicida para
tratamento de sementes

•
•

•
•

ATENÇÃO
/uplbr

Amplo espectro
Alta performance

Baixa dosagem
Compatibilidade com
biológicos (Trichoderma)

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as
instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca
permita a utilização do produto por menores de idade. CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA
SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

/brasilupl

upl-ltd.com/br
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SOLUÇÕES PARA
ALTAS PRODUTIVIDADES.
Máximo rendimento em todas as etapas da cadeia produtiva.
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