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A mais dura estiagem em cem anos testou a 
resiliência e os conhecimentos mais avançados 
aos cultivos de verão no Oeste do Paraná e em 
outras regiões do Brasil. A tradicional testagem de 
produtividade de híbridos de milho e variedades 
de soja, no 34º Show Rural Coopavel, demonstra 
a qualidade das inovações e das tecnologias 
desenvolvidas principalmente nos últimos anos. 
Apesar de um momento atípico, os resultados 
trazidos nesta edição são animadores

RESILIÊNCIA
E PRODUTIVIDADE

WORKSHOP DE INOVAÇÃO
TRANSFORMA TÉCNICOS EM
GESTORES HÁBEIS E COMPLETOS

OS DESAFIOS E
OPORTUNIDADES
DA UNICOOP 5.0

VITRINE DE AGROECOLOGIA
PODERÁ SE TORNAR CENTRO
PERMANENTE DE ESTUDOS

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.

R E V I S T A
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO

WWW.FERTIMACRO.COM.BR
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ihara.com.br

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO 
AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; 

CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE 
PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; 
LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; 
E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

ATENÇÃO
Certeza N

PENSE SUAS SEMENTES SOB
UMA NOVA PERSPECTIVA. 
CERTEZA N, o novo tratamento de sementes 
da IHARA que controla DOENÇAS de solo
e NEMATOIDES em um só produto. 

USE O LEITOR DE QR CODE DO SEU CELULAR

Melhor aderência à semente
Tecnologia UHPS

Proteção completa
Doenças de solo e nematoides 

Inovação
Modo de ação inédito
contra nematoides

UMA NOVA PERSPECTIVAS PARA
CUIDAR DE SUAS SEMENTES!
SAIBA MAIS SOBRE O CERTEZA N.
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TESTAGEM

UNICOOP 5.0

TREINAMENTOS

AGROECOLOGIA

QUEM É QUEM

Mesmo com a estiagem, 

variedades e híbridos obtêm 

produtividade elevada

O desafio de inovar e de

valorizar seu maior patrimônio

Os benefícios de manter 

um quadro atualizado e 

competitivo

Vital pode virar centro 

permanente de estudos

Coopavel ganha dois prêmios 

no “Oscar” do cooperativismo 

brasileiro

PÁG. 14

PÁG. 32

PÁG. 34

PÁG. 20

PÁG. 10

EXPEDIENTE DESTAQUES
PALAVRA DO PRESIDENTE

O PROTECIONISMO E  
A SUSTENTABILIDADE DO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

Com a globalização, ampliamos 

as oportunidades de negócios entre 

os países. Mas a pandemia e a guer-

ra da Rússia e a Ucrânia provocaram 

intensas mudanças na geopolítica e 

no relacionamento mundial, crian-

do incertezas e sem mecanismo 

de regulamentação internacional, 

prevalecendo o protecionismo dos 

países ricos. Em nenhum outro mo-

mento da história da humanidade 

e dos negócios globais houve tantas  

mudanças na economia.

O protecionismo e o interesse de 

grandes grupos multinacionais dificul-

taram a importação de insumos para a 

agricultura e para a pecuária brasileira, 

além do alto custo da logística e a ele-

vação do valor da energia e do petróleo. 

As adversidades climáticas da Améri-

ca do Sul e o excesso de tributação es-

tão tirando a maior oportunidade de 

crescimento do agronegócio brasileiro. 

O maior potencial de desenvolvimento 

do Brasil está no agronegócio e a pro-

dução é imprescindível para a seguran-

ça alimentar do mundo, com sustenta-

bilidade e proteção do meio ambiente. 

O Brasil é o quarto maior produtor 

de alimentos do mundo e o segundo 

maior exportador, ficando atrás so-

mente dos Estados Unidos. Mas a con-

centração da produção e a distribuição 

de insumos para a agricultura e a pecu-

ária em poucos países elevaram os cus-

tos de produção em até 100% em período  

de 12 meses.

Em 31 anos, a produção nacional 

cresceu 370% e ocupa somente 9% do 

território. O Brasil preserva mais de 

60% em todas as regiões, promovendo 

ações para manter as características 

próprias e a interação entre a produção 

e o meio ambiente.

O grande potencial do agronegó-

cio brasileiro e a posição firme e forte 

da Coopavel, com muitas ações e pro-

gramas para a preservação da natu-

reza, garante a sustentabilidade para 

a cadeia de produção da agricultura  

e da pecuária.

DILVO GROLLI

Diretor-Presidente 
da Coopavel
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MENSAGEM DO PAPA

APRENDA A 
SER FELIZ PAPA FRANCISCO

• Podes ter defeitos, estar an-

sioso e viver irritado algumas 

vezes, mas não te esqueças que 

a tua vida é a maior empresa  

do mundo.

• Só tu podes evitar que ela vá 

em decadência.

• Há muitos que te apreciam, 

admiram e te querem.

• Gostaria que recordasses que 

ser feliz não é ter um céu sem 

tempestades, caminho sem aci-

dentes, trabalhos sem fadiga, 

relacionamentos sem decepções.

• Ser feliz é encontrar força no 

perdão, esperança nas batalhas, 

segurança no palco do medo, 

amor nos desencontros.

• Ser feliz não é apenas valori-

zar o sorriso, mas também refle-

tir sobre a tristeza.

• Não é apenas comemorar o 

sucesso, mas aprender lições  

nos fracassos.

• Não é apenas ter alegria com 

os aplausos, mas ter alegria  

no anonimato.

• Ser feliz é reconhecer que vale 

a pena viver a vida, apesar de 

todos os desafios, incompreen-

sões e períodos de crise.

• Ser feliz não é uma fatalidade 

do destino, mas uma conquista 

de quem sabe viajar para dentro 

do seu próprio ser.

• Ser feliz é deixar de ser vítima 

dos problemas e se tornar ator 

da própria história.

• É atravessar desertos fora de 

si, ser capaz de encontrar um oá-

sis no longínquo de nossa alma.

• É agradecer a Deus cada ma-

nhã pelo milagre da vida.

• Ser feliz é não ter medo dos 

próprios sentimentos.

• É saber falar de si mesmo.

• É ter coragem para ouvir  

um “não”.

• É ter segurança para rece-

ber uma crítica, mesmo que  

seja injusta.

• É beijar os filhos, mimar aos 

pais, ter momentos poéticos 

com os amigos, mesmo que eles  

nos magoem.

• Ser feliz é deixar viver a crian-

ça livre, alegre e simples, que 

vive dentro de cada um de nós.

• É ter maturidade para dizer 

‘enganei-me’.

• É ter a ousadia para dizer 

‘perdoa-me’.

• É ter sensibilidade para ex-

pressar ‘preciso de ti’.

• É ter capacidade de  

dizer ‘amo-te’.

• Que tua vida se torne um 

jardim de oportunidades para  

ser feliz…

• Que nas tuas primaveras sejas 

amante da alegria.

• Que nos teus invernos sejas 

amigo da sabedoria.

• E que quando te enganares no 

caminho, comeces tudo de novo.

• Pois assim serás mais apaixo-

nado pela vida.

• E podes facilmente encontrar 

novamente que ser feliz não é ter 

uma vida perfeita.

• Mas usar as lágrimas para  

regar a tolerância.

• Usar as perdas para refinar  

a paciência.

• Usar as falhas para esculpir a 

serenidade.

• Usar a dor para lapidar  

o prazer.

• Usar os obstáculos para abrir 

as janelas da inteligência.

• Nunca desistas….

• Nunca desistas das pessoas 

que amas.

• Nunca desistas de ser 

feliz, pois a vida é um  

espetáculo imperdível!

MERCADO

O BANRISUL E 
SUAS CONEXÕES 
COM O OESTE

Há mais de 15 anos, o Ban-

co do Estado do Rio Grande 

do Sul S.A. presta serviços 

e disponibiliza soluções fi-

nanceiras a clientes em Cas-

cavel e no Oeste do Paraná.  

A região foi uma das que re-

ceberam as maiores levas de 

famílias provenientes de mu-

nicípios gaúchos e que enxer-

garam na fertilidade do solo 

e nas características de cli-

ma e geografia as oportunida-

des que elas procuravam para  

empreender e prosperar.

Consolidado como uma das 

maiores instituições financei-

ras do País, o Banrisul é um ban-

co completo, com foco de atua-

ção principalmente nos estados 

do Sul, informa Ivoni Sjlender, 

superintendente da Unidade 

Comercial Corporativa que es-

teve recentemente em Cascavel 

para reunião com o presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli. 

“Disponibilizamos amplo 

portfólio de produtos e serviços 

financeiros a mais de quatro mi-

lhões de clientes, pessoas físi-

cas e jurídicas”, comentou Ivoni, 

destacando que o Banrisul tem 

importante papel de desenvol-

vimento nas comunidades em 

que atua, focado na melhoria da 

vida das pessoas e na promoção 

da sustentabilidade, além de 

estar constantemente atento às  

novas tecnologias.

Além de Ivoni, Dilvo recep-

cionou a gerente de Negócios 

Corporativos da Unidade Co-

mercial Corporativa, Simone 

Livi de Oliveira, o superin-

tendente executivo da Unida-

de de Câmbio, Verno Kirst, e o 

gerente de Câmbio da Agên-

cia Curitiba, Eduardo Zonta. 

“Fico muito grato pela visita e 

preciso destacar uma parceria 

sólida construída ao longo de 

mais de 15 anos. É importan-

te mencionar também que o 

Banrisul tem os olhos voltados 

para o agronegócio, uma das 

atividades que impulsionam a 

economia do Oeste do Paraná”,  

destacou Dilvo Grolli.

NO AGRO

No agronegócio, o posiciona-

mento do Banrisul está voltado 

para a melhoria constante no 

atendimento, apoiando o cresci-

mento de toda a cadeia produti-

va, tanto para o pequeno e médio 

produtor quanto direcionado 

a empresas e a cooperativas.  

Na região Oeste do Paraná, a 

instituição atua em empreen-

dimentos de vários setores da 

economia, a exemplo da Coopa-

vel, elenca Simone. 

No Paraná, o banco dis-

ponibiliza equipe de profis-

sionais especializados que 

prestam atendimento cus-

tomizado a todas as regiões.  

Com forte atuação em pessoa ju-

rídica e agronegócios, o Banrisul 

atua em operações das carteiras 

comercial, agronegócio, câm-

bio (incluindo câmbio pronto), 

cobrança, cartão empresarial,  

desconto de recebíveis, rede de 

adquirência Vero, entre diver-

sas soluções de um banco de  

varejo completo.

No mercado financeiro na-

cional, o Banrisul ocupa a 11ª 

posição em ativos totais e em 

patrimônio líquido, a 10ª colo-

cação em captações e o 6º lugar 

em número de agências, confor-

me dados do Banco Central de 

setembro de 2021.

Eduardo, o tesoureiro da Coopavel Enio Jung, Ivoni, Dilvo, 
Simone, o gerente de obras das filiais Moacir Kessler e Verno
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COLABORADOR 
EMÉRITO DO 
EXÉRCITO

O presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, foi um dos home-

nageados especiais em cerimô-

nia realizada recentemente no 

33º Batalhão de Infantaria Me-

canizado, em Cascavel. A sole-

nidade, que foi acompanhada 

por autoridades militares e ci-

vis, comemorou os 374 anos do 

Exército Brasileiro.

Dilvo recebeu o Diplo-

ma de Colaborador Emérito 

do Exército, título entregue a  

personalidades, a militares da 

reserva e a instituições civis em 

reconhecimento aos bons ser-

viços prestados à corporação e 

à comunidade.

O presidente da coopera-

tiva recebeu o diploma das 

mãos do comandante da 15ª 

Brigada de Infantaria Meca-

nizada, o general de Brigada 

Marcos Americo Vieira Pessôa.  

O outro agraciado com a home-

nagem foi o diretor do campus 

de Cascavel da Unipar (Univer-

sidade Paranaense), o professor 

Gelson Luiz Uecker.

DATA ESPECIAL

O General Pessôa lem-

brou que o dia 19 de abril 

é uma das datas mais im-

portantes do Exército e das  

Forças Armadas Brasilei-

ras. São 374 anos que marcam  

a primeira luta de povos 

do Brasil contra a domi-

nação holandesa, em 1648.  

O País possui três forças 

armadas, e uma delas é o 

Exército. “Ficamos muito 

felizes, em um momento tão es-

pecial, de reconhecer a colabo-

ração de pessoas como o senhor  

Dilvo”, diz o comandante do 33º 

Batalhão, o tenente-coronel Fe-

lipe Gomes Nunes.

SOBERANIA

Dilvo, agradecendo a home-

nagem, ressalta a importância 

do Exército como um dos ins-

trumentos mais importantes 

da democracia brasileira e para 

assegurar a soberania nacio-

nal. “O Exército é um meio de 

desenvolvimento e um garan-

tidor dos poderes constitucio-

nais, da lei e da ordem. É uma 

instituição que merece todo 

o meu respeito e admiração”,  

destaca o presidente.

 A Coopavel Cooperativa 

Agroindustrial comemorou em 

dezembro os seus 51 anos de 

fundação. Ela conta atualmen-

te com 6,4 mil cooperados e dá 

emprego a 7,4 mil pessoas. Hoje, 

com 34 filiais, a cooperativa 

atende uma área formada por 

23 municípios das regiões Oeste 

e Sudoeste do Paraná.

DIPLOMA A DILVO

Dilvo recebe diploma entregue pelo General Pessôa

FRANGOS/SUÍNOS

SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA AMPLIA 
A PREVENÇÃO EM ÁREAS INDUSTRIAIS

Funcionários dos frigoríficos de 

suínos e aves da Coopavel participa-

ram dias atrás de uma atividade que 

assume uma enorme importância 

no cotidiano principalmente das in-

dústrias da cooperativa. Eles foram 

submetidos a um exercício conhe-

cido por Simulação de evacuação, 

coordenado pela equipe do Serviço 

Especializado em Medicina e Segu-

rança do Trabalho.

“A lógica da simulação é simples: 

de forma organizada e calma retirar 

centenas de pessoas do seu ambien-

te de trabalho no menor espaço de 

tempo possível”, informa o enge-

nheiro de Segurança no Trabalho 

Itamar Cassol. Essa evacuação foi 

feita sem aviso prévio, justamente 

para deixar o exercício ainda mais 

real. “Adotamos um conjunto de 

medidas aprimoradas para salvar 

vidas e reduzir ao máximo os riscos 

às pessoas”, de acordo com ele.

A simulação de evacuação ocor-

re com regularidade, justamente 

para deixar os funcionários prepa-

rados para uma situação de emer-

gência real. “Embora a gente ado-

te os mais diferentes protocolos 

e cuidados, o risco, infelizmente, 

sempre existe. Então, diante dis-

so, o melhor a fazer é ter todos os 

colaboradores preparados e infor-

mados sobre o que é preciso fazer 

em uma situação de perigo”, desta-

ca o gerente de Recursos Humanos,  

Aguinel Waclawovsky. 

AGILIDADE

Nessa simulação, os colaboradores são 

orientados a deixar seus locais de trabalho 

de forma rápida e organizada. Então eles 

se dirigem a dois pontos de encontro defi-

nidos e seguros, seguindo todas as orien-

tações previamente repassadas. “Estamos 

conseguindo tempos de evacuação cada 

vez melhores. E, diante de situações graves, 

sabe-se que todo segundo é precioso e pode 

salvar vidas”, de acordo com Itamar.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

entende que a medicina e a segurança 

no trabalho devem, cada vez mais, estar 

fortemente integradas ao cotidiano das 

empresas. “A Coopavel investe em cursos, 

treinamentos e orientações para melhorar 

ao máximo a prevenção e a segurança de 

nossos funcionários”.

A mais recente simulação que envolveu 
funcionário do frigorífico de suínos
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QUEM É QUEM

COOPAVEL GANHA DOIS 
PRÊMIOS NO “OSCAR” DO 
COOPERATIVISMO BRASILEIRO

A Coopavel foi finalista em cinco 

das 11 categorias e conquistou dois 

primeiros lugares no “Oscar” do co-

operativismo brasileiro, o Prêmio 

Quem é quem da Gessulli, organi-

zadora da Avesuí 2022, a Feira La-

tino-Americana de Aves, Suínos e 

Peixes que aconteceu em Medianei-

ra. O anúncio oficial dos vencedo-

res foi feito na abertura do evento, 

que retornou depois de dois anos  

devido à pandemia.

“Esse é um grande reconheci-

mento, que mostra o que as coope-

rativas fazem e premia as suas me-

lhores práticas, contribuindo para 

o aperfeiçoamento de um segmento 

fundamental ao agronegócio nacio-

nal”, diz o presidente Dilvo Grolli. 

A Coopavel venceu nas categorias 

Assistência Técnica em Suinocul-

tura, com o médico-veterinário 

Abraão Gonçalves, e de Varejo, Ino-

vação e Consumo, com um traba-

lho desenvolvido com suporte da  

agência Fosbury.

A Coopavel foi finalista tam-

bém nas seguintes categorias 

(cada categoria leva à final os 

trabalhos de apenas três empre-

sas inscritas – julgamento foi 

feito por professores da Esalq):  

Gestão econômico-financeira, As-

sistência técnica avicultura, Assis-

tência técnica suinocultura, Melhor 

cooperado aves, Melhor cooperado 

suínos, Inovação, Varejo, inova-

ção e consumo e Bem-estar animal. 

Dilvo com Samuel e Abraão: prêmios 
reconhecem atuação da cooperativa

“Estamos muito felizes com os re-

sultados e motivados em melhorar 

ainda mais”, destaca o gerente de 

Fomento à Avicultura da Coopavel,  

Eduardo Leffer.

ORGULHO

O veterinário Abraão Gonçalves 

tem 27 anos e se formou há apenas 

três anos. Ele atende 40 dos inte-

grados da área de suinocultura da 

cooperativa. “Estou surpreso e fe-

liz com o reconhecimento. Muita 

gente boa participa e esse prêmio, 

para mim, é um grande incentivo”. 

Samuel Grolli, por sua vez, informa 

que a busca da Coopavel pela melho-

ria de suas embalagens foi criar um 

sistema que pudesse, por meio do 

uso de cores, tornar o acesso a in-

formações importantes mais fácil e 

rápido por parte dos consumidores.

A Avesui 2022 contou, na abertu-

ra, com a presença de inúmeras auto-

ridades, como o secretário de Estado 

da Agricultura, Norberto Ortigara. 

De acordo com ele, o cooperativismo 

brasileiro e paranaense são a prova 

da eficiência do agronegócio nacio-

nal, que aumenta suas produções 

com qualidade e sustentabilidade.  

O presidente da Ocepar, José Roberto 

Ricken, lembrou que a busca da ex-

celência faz do setor cooperativista 

um modelo bem-sucedido que con-

tribui decisivamente para o desen-

volvimento de suas comunidades e 

regiões. “Estar aqui já é uma vitória. 

Confiamos no empenho, na vontade 

e na força de inovação do agro e das 

cooperativas”, resumiu a diretora da 

Gessulli, Andrea Gessulli. O evento 

em Medianeira reuniu também ex-

posição de máquinas, equipamentos 

e soluções desenvolvidas por em-

presas que atuam nas áreas de aves,  

suínos e peixes.

Líderes e premiados no Quem é Quem 2022
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MULHER TEM DNA COOPERATIVISTA

O DNA da mulher é natural-

mente cooperativista. Desde a 

concepção do filho até o fim de 

sua jornada, a mulher se entre-

ga aos valores da cooperação. 

Quem afirma é a consultora, pa-

lestrante e mestre em Marketing 

e Comunicação Empresarial 

Helda Elaine, convidada pela 

Unicoop (Universidade Coopa-

vel) para falar em um evento es-

pecial destinado a cooperadas e  

a colaboradoras.

Durante a palestra Mu-

lher, mãe e suas potencia-

lidades: protagonismo e 

cooperatividade, Helda citou ca-

racterísticas comuns ao público 

feminino e deu algumas dicas.  

O evento foi oficialmente aber-

to pelo presidente da Coopa-

vel, Dilvo Grolli, que destacou 

algumas das virtudes comuns 

às mulheres. “São sensíveis, 

versáteis, corajosas, deter-

minadas e companheiras.  

Os adjetivos são muitos, mas a 

jornada da mulher é, sem dú-

vida, uma fonte de inspiração”, 

afirmou ele.

Organizado em lembran-

ça ao Dia das Mães, Dilvo afir-

mou: “Valorizem e estejam ao 

lado de suas mães sempre e o 

quanto puderem. É importante 

dizer e repetir o quanto você a 

ama e o quanto ela é especial 

para a sua vida”. O presidente 

destacou também o papel das 

mulheres cooperadas e das fun-

cionárias da cooperativa (hoje 

elas são mais de três mil). “Elas 

compartilham o seu tempo e ta-

lento para fazer desse um dos 

movimentos mais pulsantes  

já criados”.

GOSTO PELA TERRA

O evento dedicado às mulhe-

res abriu espaço também para 

o depoimento de uma coopera-

da. Andrea Morschbacher fa-

lou de sua trajetória familiar e 

como gestora rural. Natural de 

Porto Alegre (RS), ela é filha de 

uma mãe jornalista e de um pai 

odontólogo. Andrea se formou 

em Agronomia e em Advocacia. 

Convidada para trabalhar com 

a mãe, ela passou a responder 

pela parte técnica da fazenda. 

Com a morte da mãe, ela assu-

miu também as responsabili-

dades administrativas. “São os 

desafios e aprendizados que 

nos fazem melhores, e estou 

muito feliz em me entregar a 

essa atividade tão importante. 

Devemos cultivar o espírito da 

cooperação”, afirmou Andrea.

A última etapa do evento foi 

a apresentação de um projeto 

da FMC, empresa norte-ameri-

cana da área do agronegócio. 

Cássio Padilha falou do Progra-

ma Juntos, um aplicativo cria-

do para aproximar os elos da 

cadeia produtiva. Cássio citou 

também que atualmente a FMC 

tem, no Brasil, 34% de seu qua-

dro formado por mulheres.

HOMENAGEM

Helda falou para cerca de 200 mulheres

Conheça
nossos produtos:

/forseedsementes

forseedsementes.com.br

Uma marca

Forseed®

O híbrido certo 
para um novo 
campo.
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MESMO COM A ESTIAGEM, 
VARIEDADES E HÍBRIDOS OBTÊM 
PRODUTIVIDADE ELEVADA

O Show Rural Coopavel tem 

um dos mais rigorosos e respei-

tados campos de testes de de-

sempenho de variedades de soja 

e de híbridos de milho do Brasil.  

As maiores empresas do segmento 

participam e aguardam com expec-

tativa o anúncio dos resultados, ofi-

cialmente divulgados poucos meses 

depois do encerramento da mostra 

de tecnologia. “A seriedade e a quali-

dade da testagem, devido à precisão 

dos números alcançados, provocam 

ansiedade também nos produtores 

rurais, já que muitos tomam o de-

sempenho apresentado aqui como 

base para investimentos de seus 

novos cultivos”, diz o coordena-

dor geral do evento, o agrônomo  

Rogério Rizzardi.

Um fator em especial teve in-

fluência direta nos resultados da 

testagem dessa edição. A estiagem 

castigou o Oeste do Paraná e gran-

TESTAGEM

Melhor desempenho na soja chegou a 174,83 sacas por alqueire

de parte das regiões Sul e Cen-

tro-Oeste do Brasil principal-

mente no segundo semestre 

do ano passado. Em Cascavel, 

em dezembro, o índice pluvio-

métrico foi de apenas 3 milí-

metros, muito abaixo dos 235 

milímetros registrados em de-

zembro do ano anterior. A seca 

prolongada resultou em perdas 

superiores aos R$ 6 bilhões, em 

soja e milho, na área de abran-

gência da cooperativa – 23 mu-

nicípios das regiões Oeste e  

Sudoeste do Paraná. 

Mesmo com pouca chuva, o 

resultado apresentado nos tes-

tes feitos no Show Rural, embo-

ra inferiores aos de anos ante-

riores, mostra desempenho em 

produtividade muito maior no 

comparativo com a média na-

cional. “Alguns cultivares e hí-

bridos atingiram mais de duas 

vezes os melhores resultados 

obtidos no País, sinalizando 

para a qualidade dos materiais 

e para a importância de o agri-

cultor estar atento, segundo as 

condições de sua propriedade 

rural, sobre o melhor cultivar 

e híbrido que deve escolher”, 

conforme Rogério. Para o presi-

dente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

os testes de produtividade mos-

tram o quanto a tecnologia é 

determinante para resultados 

cada vez melhores. 

Em 30 anos, a produtivida-

de das principais commodities 

brasileiras cresceu 360% contra 

91% de avanço da área planta-

da. “E é possível conseguir ain-

da mais, resultado dos pesados 

investimentos que empresas fa-

zem em pesquisas de melhora-

mento genético”. Dilvo destaca 

que eventos como o Show Ru-

ral têm papel fundamental no 

crescimento das produtivida-

des, entre outros, da soja e mi-

lho. “Eles encurtam distâncias 

e tornam mais rápido e preciso 

o repasse de novas tecnologias 

ao produtor. Aqui no Oeste, 

a produtividade, graças tam-

bém ao nosso evento, expandiu 

em mais de 200% nas últimas  

três décadas”

RESULTADOS

Técnicos da Coopavel escalados 

para conduzir os testes de produti-

vidade seguem orientações claras e 

precisas, empregando materiais ce-

didos pelas próprias participantes. 

“A preparação é idêntica e não faze-

mos nenhum trabalho de irrigação”, 

conforme Rogério Rizzardi. A quan-

tidade de fertilizantes emprega-

dos na soja, de primeira e segunda 

época, foi de 380 quilos por hectare, 

com três aplicações de inseticida e 

duas de fungicida. Foram 38 culti-

vares testados em cada período. 

A primeira época foi cultivada 

no dia 21 de setembro e o melhor 

resultado é o da BMX Cromo (Bras-

max) com 70,97 sacas por hectare 

e 171,74 sacas por alqueire. Em se-

gundo ficou a ST 622 IPRO (Soy-

tech) com 68,46 sacas por hectare 

e 165,67 sacas por alqueire. E em 

terceiro ficou a M5017 IPRO (Mon-

soy) com 63,17 sacas por hectare e 

e 152,88 sacas por alqueire. Os re-

sultados da segunda época, com 

plantio no dia 20 de outubro, são: M 

6110 (Monsoy) com 72,24 sacas por 

hectare ou 174,83 sacas por alqueire; 

em segundo BMX 61/63RSF IPRO 

Campeã na soja é a M 6110 (Monsoy) com 174,83 sacas por alqueire; no mi-
lho, a vencedora é a P3016 VYHR (Pioneer) com 378,39 sacas por alqueire

No milho, o melhor resultado foi de 378,39 sacas por alqueire
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TESTAGEM

(Brasmax) com 71,74 sacas por hectare 

e 173,62 por alqueire, e em terceiro fi-

cou a BMX 64/61RSF Ipro (Bramax) com 

70,33 sacas por hectare e 170,19 sacas  

por alqueire.

MILHO

Trinta e dois híbridos participaram 

da testagem de milho. Cada época de 

plantio recebeu 400 quilos por hectare de 

fertilizantes, além de 200 quilos por hec-

tare de adubação de cobertura (ureia). Os 

tratos culturais contaram com três apli-

cações de inseticida e duas de fungicida. 

A primeira época de cultivo foi no dia 20 

de setembro. O híbrido com melhor re-

sultado foi o P3016 VYHR (Pioneer) com 

156,36 sacas por hectare e 378,39 sacas 

por alqueire; em segundo ficou o MG593 

PWU (Morgan) com 154,22 sacas por hec-

tare e 373,21 sacas por alqueire, e em ter-

ceiro ficou o XP618 VYHR (Pioneer) com 

154,22 sacas por hectare e 373,21 sacas 

por alqueire. Participaram da testagem 

Soytech, Brasmax, TMG, FT Sementes,, 

Nidera, Monsoy, Dom Mario, Pioneer.

O resultado no cultivo de segun-

da época, com plantio no dia 19 de 

outubro, ficou assim: primeiro lu-

gar para o NK Supremo Vip 3 (Syn-

genta) com 103,4 sacas por hectare 

e 250,23 sacas por alqueire; segundo  

para o K7400 VIP3 (KWS) com 100,47 

sacas por hectare e 243,14 sacas por 

hectare, e terceiro para o híbrido 

k6906 VIP 3 (KWS) com 100,24 sacas 

por hectare e 242,58 sacas por hectare.  

A testagem contou com a participação da 

Pioneer, Nidera, KWS, Morgan, Sempre, 

Syngenta, Brevant, Forseed e Agroeste.

1º ÉPOCA HIBRIDOS DE MILHO PLANTIO: 20/09/2021
Colocação Hibridos Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º P 3016 VYHR 156,36 378,39

2º MG 593 PWU 154,22 373,21

3º XP 618 VYHR 154,22 373,21

4º K 7500 VIP3 140,98 341,17

5º MG 545 PWU 140 338,80

6º K 9310 VIP3 137,05 331,66

7º XP 428 VYHR 136,65 330,69

8º FS 670 PW 133,56 323,22

9º K 6906 VIP3 133,56 323,22

10º AS 1757 PRO3 133,24 322,44

11º NS 75 VIP3 132,31 320,19

12º XP 086 VYH 130,7 316,29

13º K 7400 VIP3 130,7 316,29

14º NK SUPREMO VIP3 129,06 312,33

15º NK 505 VIP3 129,06 312,33

16º B 2702 VYHR 128,5 310,92

17º 20A12 VIP3 128,48 310,58

18º B 2401 PWU 128,34 310,58

19º P 4285 VYHR 122,76 297,08

20º NS 73 VIP3 122,76 297,08

21º K 7770 VIP3 121,98 295,19

22º K 9410 VIP3 117,3 283,87

23º B2829 R 117,21 283,65

24º B 2801 VYHR 112,94 273,31

25º NK 467 VIP3 112,77 272,90

26º NS 80 VIP3 111,17 269,03

27º 20A44 VIP3 110,58 267,60

28º AS 1666 PRO3 109,87 265,89

29º NK 520 VIP3 107,91 261,14

30º XR 520 VYH 105,57 255,48

31º P 3707 VYH 100,26 242,63

32º FS 2A521 PW 86,71 209,84

Média 128,49 310,95

2º ÉPOCA HIBRIDOS DE MILHO PLANTIO: 19/10/2021
Colocação Hibridos Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º NK SUPREMO VIP3 103,4 250,23

2º K 7400 VIP3 100,47 243,14

3º K 6906 VIP3 100,24 242,58

4º K 7500 VIP3 95,05 230,02

5º NS 75 VIP3 94,69 229,15

6º B 2401 PWU 92,75 224,46

7º XP 428 VYHR 92,75 224,46

8º XP 618 VYHR 90,79 219,71

9º NK 467 VIP3 90,18 218,24

10º XP 086 VYH 89,9 217,56

11º NK 505 VIP3 89,44 216,44

12º P 3016 VYHR 87,56 211,90

13º AS 1666 PRO3 87,26 211,17

14º K 7770 VIP3 85,28 206,38

15º MG 593 PWU 82,84 200,47

16º NS 80 VIP3 79,84 193,21

17º XR 520 VYH 78,06 188,91

18º B 2702 VYHR 77,26 186,97

19º NK 520 VIP3 75,77 183,36

20º K 9410 VIP3 75,53 182,78

21º NS 73 VIP3 75,52 182,76

22º B2829 R 73,63 178,18

23º K 9310 VIP3 72,67 175,86

24º AS 1757 PRO3 72,53 175,52

25º 20A44 VIP3 68,16 164,95

26º 20A12 VIP3 66,85 161,78

27º B 2801 VYHR 62,05 150,16

28º P 3707 VYH 55,71 134,82

29º FS 670 PW 52,79 127,75

30º MG 545 PWU 51,51 124,65

31º P 4285 VYHR 45,95 111,20

32º FS 2A521 PW 45,62 110,40

Média 78,95 191,06

TRATOS CULTURAIS 

ADUBAÇÃO DE BASE: 
08-20-20 + Ca-1,0% + S- 5,5% +B- 0,10%
 + Mn 0,10% + Z- 0,35% + Cu-02%.

QUANTIDADE: 400 Kg/ha.

ADUBAÇÃO DE COBERTURA: URÉIA

QUANTIDADE: 200 Kg/ha.

3 Aplicações de inseticida
2 Aplicações de fungicida

TRATOS CULTURAIS 

ADUBAÇÃO DE BASE: 
08-20-20 + Ca-1,0% + S- 5,5% +B- 0,10%
 + Mn 0,10% + Z- 0,35% + Cu-02%.

QUANTIDADE: 400 Kg/ha.

ADUBAÇÃO DE COBERTURA: URÉIA

QUANTIDADE: 200 Kg/ha.

3 Aplicações de inseticida
2 Aplicações de fungicida

P; XP; XR = PIONEER

NS = NIDEIRA

KWS = KWS

MG = MORGAN

20A12 = SEMPRE

NK = SYNGENTA

B = BREVANT

FS = FORSEED

AS = AGROESTE

P; XP; XR = PIONEER

NS = NIDEIRA

KWS = KWS

MG = MORGAN

20A12 = SEMPRE

NK = SYNGENTA

B = BREVANT

FS = FORSEED

AS = AGROESTE
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EM AGOSTO

COOPAVEL JÁ PREPARA A  
EDIÇÃO DE 2022 DO SHOW  
RURAL DE INVERNO

Os preparativos para a tercei-

ra edição do Show Rural Coopa-

vel de Inverno já começaram. O 

evento vai ser realizado de 23 a 25 

de agosto, com abertura de visita-

ções diariamente às 9h30. Grupos 

de cooperados e produtores rurais 

conhecerão novidades às culturas 

de inverno em visitas dirigidas de  

manhã e à tarde.

“Embora jovem, a edição de in-

verno mostra o potencial das cul-

turas agrícolas indicadas para os 

meses mais frios do ano. A tecnolo-

gia e a pesquisa avançaram muito 

nos últimos anos e investir nessas 

alternativas se transforma em um 

bom negócio ao produtor rural”, 

destaca o presidente da Coopavel,  

Dilvo Grolli.

Quinze empresas vão participar 

da edição de inverno. “São compa-

nhias referências em cultivares e 

insumos para esses plantios, que 

a cada ano ganham mais espaço e 

destaque nas mais diferentes regi-

ões do Paraná”, segundo o coorde-

nador geral do evento o engenheiro 

agrônomo Rogério Rizzardi. “Esta-

mos animados porque os visitantes 

terão acesso ao melhor em tecnolo-

gias e em informações para produ-

zir mais, melhor e com o máximo 

em resultados”.

CULTIVARES

A grande atração do Show Rural Co-

opavel de Inverno serão as cultivares 

de trigo, algumas com produtividade 

superior aos seis mil quilos por hecta-

re. Quem visitar o parque de 23 a 25 de 

agosto também verá o melhor em aveia, 

triticale e plantas de cobertura. A Coo-

pavel fará, durante o evento, campanha 

especial de vendas para a safra de trigo 

de 2023.

Área que receberá a edição de inverno, na segunda quinzena de agosto

TESTAGEM

ENSAIO SOJA 1º ÉPOCA 21/09/2021
Colocação Hibridos Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º BMX CROMO 70,97 171,74

2º ST 622 IPRO 68,46 165,67

3º M5017 IPRO 63,17 152,88

4º BMX FIBRA 61,66 149,21

5º BMX DELTA 59,26 143,42

6º NS 5933 IPRO 59,10 143,02

7º BMX 57K58 58,45 141,44

8º BMX LOTUS 57,47 139,07

9º M 5705 IPRO 55,94 135,37

10º P 95R90 IPRO 55,84 135,14

11º BMX LANÇA 55,78 134,99

12º FTR 2660 IPRO 54,66 132,29

13º ST 631 I2X 54,26 131,30

14º FTR 4262 IPRO 52,96 128,15

15º 53I54 RSF IPRO 52,61 127,33

16º M 6110 51,58 124,82

17º TMG 2757 IPRO 50,58 122,41

18º M 6100 48,96 118,49

19º TMG 57 I2X 48,71 117,88

20º NS BS 1950107 47,58 115,14

21º FTR 159 RR 47,31 114,48

22º ST 591 I2X 46,36 112,18

23º FTR 3557 IPRO 45,94 111,17

24º TMG 2356 IPRO 44,92 108,71

25º ST 580 I2X 43,94 106,33

26º ST 621 I2X 43,29 104,75

27º TMG 7362 IPRO 43,19 104,52

28º NS 6433 41,28 99,90

29º FTR 4153 IPRO 41,24 99,79

30º NS BS1980181 39,45 95,48

31º BMX 55I57 RSF IPRO 39,44 95,44

32º NS 5115 I2X 38,90 94,13

33º BMX RAIO 36,14 87,46

34º 95R40 IPRO 34,29 82,98

35º P95Y02 IPRO 32,64 78,99

36º BMX 57K58 CE 32,29 78,14

37º TMG 2360 IPRO 32,27 78,09

38º BMX TROVÃO 31,94 77,29

Média 48,15 116,51

ENSAIO SOJA 2º ÉPOCA 20/10/2021
Colocação Hibridos Sacas/hec. Sacas/alq. 

1º M 6110 72,24 174,83

2º BMX 61I63RSF IPRO (LOTUS) 71,74 173,62

3º BMX 64I61RSF IPRO (FIBRA) 70,33 170,19

4º ST 631 I2X 69,67 168,61

5º TMG 57 I2X 68,20 165,05

6º M 5705 IPRO 67,38 163,06

7º FTR 4262 IPRO 66,47 160,86

8º BMX 57K58 CE 65,38 158,21

9º ST 622 IPRO 64,20 155,37

10º BMX 58I60RSF IPRO (LANÇA) 63,73 154,23

11º NS BS1950107 63,67 154,09

12º M 6100 62,89 152,19

13º NS 6433 60,00 145,20

14º NS BS1980181 59,77 144,65

15º ST 591 I2X 59,08 142,97

16º BMX TROVÃO I2X 58,88 142,50

17º TMG 2757 IPRO 58,44 141,43

18º BMX 55I57RSF IPRO (ZEUS) 57,84 139,98

19º BMX 59I60RSF IPRO (DELTA) 57,08 138,14

20º TMG 7362 IPRO 56,98 137,88

21º FTR2660 IPRO 56,70 137,22

22º ST 621 I2X 55,77 134,96

23º NS 5933 IPRO 54,56 132,03

24º M 5017 IPRO 54,50 131,89

25º NS 5115 I2X 53,66 129,85

26º ST 580 I2X 52,66 127,44

27º TMG 2356 IPRO 51,40 124,38

28º BMX 50I52RSF IPRO (RAIO) 51,20 123,89

29º P 95Y02 IPRO 51,19 123,88

30º FTR 3557 IPRO 51,11 123,70

31º 53I54 RSF IPRO 50,95 123,29

32º P 95R90 IPRO 50,47 122,13

33º TMG 2360 IPRO 50,28 121,68

34º FTR 159 RR 50,11 121,27

35º 95R40 IPRO 48,94 118,43

36º BMX 57I59RSF IPRO ( CROMO TF) 47,99 116,13

37º FTR 4153 IPRO 41,69 100,89

38º BMX 51X51 I2X 40,30 97,53

Média 57,03 138,01

ST = SOYTECH

BMX = BRASMAX

TMG = TMG

FTR = FT SEMENTES

NS = NIDEIRA

M = MONSOY

DM = DOM MARIO

P; XP; XR = PIONEER

TRATOS CULTURAIS 

ADUBAÇÃO: 02-20-20 + Ca
7%, S11%, BO 0,10%, Z 0,10% Mn
10% + Cu- 0,02%.

QUANTIDADE: 380 Kg/ha.

3 Aplicações de inseticida
2 Aplicações de fungicida
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AGROECOLOGIA

VITAL PODE VIRAR CENTRO 
PERMANENTE DE ESTUDOS

A Vitrine Tecnológica de Agro-

ecologia, uma das mais antigas e 

visitadas atrações do Show Ru-

ral Coopavel, poderá se trans-

formar em um centro perma-

nente de estudos e de difusão de 

novos conhecimentos para o campo.  

Essa é uma das propostas para o 

espaço a partir da 35ª edição do 

evento, agendado para 6 a 10 de fe-

vereiro de 2023, em Cascavel, no 

Oeste do Paraná. A intenção aca-

ba de ser manifestada pelo coor-

denador da Vital, Marcelo Roh-

de, ao coordenador geral Rogério  

Rizzardi e à gerente do Show Rural,  

Adriana Gomes.

Com a colaboração de órgãos 

públicos de estudos relacionados 

à agropecuária, centros de pesqui-

sa e instituições de ensino, a Vi-

trine Tecnológica de Agroecologia 

tem em seu cerne apresentar no-

vidades ligadas à produção orgâ-

nica e sustentável principalmente 

destinada à agricultura familiar. A 

Vital, como é conhecida, costuma 

ocupar área de 4,4 mil metros qua-

drados, onde são apresentadas tec-

nologias alternativas, inclusive de  

matrizes energéticas.

Entre as sensações da 34ª edição, 

realizada em fevereiro passado, es-

tiveram o Sistema de Plantio Direto 

de Hortaliças (folhosas e pepino), o 

Cultivo Suspenso de Hortaliças (fo-

lhosas como rúcula e alface) e tam-

bém foi destaque a área com Plan-

tas Medicinais e a Panc (Plantas 

Alimentícias Não Convencionais), 

destaca Marcelo, que é engenhei-

ro agrônomo ligado ao IDR-Paraná 

(Instituto de Desenvolvimento Ru-

ral do Paraná – Iapar/Emater).

Encontro que debateu mudanças na 
Vitrine Tecnológica de Agroecologia

O ANO TODO

A Vitrine Tecnológica de Agroecologia 

é historicamente preparada para receber 

visitantes apenas na semana do Show Ru-

ral, mas a intenção é ampliar isso e fazer 

com que ela receba produtores, técnicos e 

estudantes durante o ano todo, de acordo 

com Marcelo Rohde. “Estamos alinhan-

do isso para ela se tornar uma contínua 

difusora de novos conhecimentos para o 

campo”, disse ele no encontro com Rizzar-

di e Adriana. “Também nos colocamos à 

disposição para ouvir opiniões e sugestões 

sobre como potencializar a performance 

da Vitrine”.

PARCEIROS

Marcelo coordenou dias atrás um en-

contro híbrido (presencial e virtual) com 

representantes das entidades parceiras da 

Vitrine Tecnológica de Agroecologia. “Es-

tamos em um momento importante, de 

construção de um novo convênio de parce-

ria entre o IDR-Paraná e a Itaipu para cus-

teio e manutenção do espaço”. Atualmente, 

12 entidades são parceiras da Vital.

ENTIDADES

• IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná)

• Itaipu Binacional 

• Gebana (Cataratas do Iguaçu Produtos Orgânicos Ltda) 

• Capa (Centro de Apoio à Promoção da Agroecologia,  

Núcleo Marechal Cândido Rondon) 

• Coopavel Cooperativa Agroindustrial 

• Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência  

Técnica do Paraná)

• Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa  

Agropecuária) 

• Instituto de Educação e Sustentabilidade Pedra da 

Mata 

• Núcleo Oeste do Paraná da Rede EcoVida de  

Agroecologia 

• Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

campus de Marechal Cândido Rondon) 

• UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul, campus 

Laranjeiras do Sul) 

• UFPR (Universidade Federal do Paraná,  

campus Palotina)

Diretores e técnicos em encontro na área do Show Rural
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NOME MUNDIAL DO AGRO FALA 
SOBRE ÁGUA NOS AVIÁRIOS

Um dos grandes nomes do agro-

negócio mundial esteve em Cascavel 

para conduzir o curso A importân-

cia da água na avicultura, realizado 

no Centro Tecnológico de Avicul-

tura, ambiente inaugurado em fe-

vereiro durante o 34º Show Rural 

Coopavel. O professor Antonio Ma-

rio Penz Junior, diretor Global de 

Contas Estratégicas da Cargill, foi 

convidado para falar de um assun-

to considerado dos mais impor-

tantes para o bom desempenho da  

avicultura comercial.

Penz falou sobre reutilização 

diante da mais grave crise hídrica 

dos últimos cem anos, da impor-

tância fisiológica da água nos pro-

cessos metabólicos das aves e fez 

comparativos de desempenho de 

lotes segundo a qualidade do líqui-

do oferecido nas granjas. O uso de 

calhas e de cisternas para a capta-

ção da água das chuvas está entre 

os melhores dispositivos, confor-

me o professor, para a reutilização 

e para garantir mais segurança aos 

avicultores principalmente em épo-

cas de forte estiagem. Penz abordou 

também sobre parâmetros químicos 

desejáveis para assegurar bons re-

sultados à atividade.

Avicultores e corpo técnico do 

setor de fomento avícola da Coo-

pavel foram orientados sobre pH, 

cloração e uso de produtos para 

MARIO PENZ

A palestra de Mario Penz aconteceu 
no Centro Tecnológico de Avicultura

estabilizar a água segundo os parâ-

metros técnicos recomendados. “A 

temperatura é outro dos fatores in-

dispensáveis nesse negócio. A água 

não pode estar quente, e sim em 

uma temperatura agradável que es-

timule o consumo das aves”, disse 

Mario Penz, destacando estratégias 

para o resfriamento do líquido nos 

aviários. O uso de água de má qua-

lidade derruba o desempenho dos 

lotes. Por outro lado, observar cor-

retamente as orientações e forne-

cer água abundante, de qualidade e 

na temperatura certa, contribuem 

para conduzir os lotes ao melhor de  

sua performance.

NA PRÁTICA

Com 50 anos de experiência profis-

sional, o professor Penz falou também 

sobre análise de dados, comparativos 

de sanidade, doenças, ganho de peso e 

resultados. Os participantes tiveram 

acesso ainda a ensinamentos práticos,  

com demonstrações de técnicas simples 

para a correção do pH e cuidados para a 

cloração efetiva da água, além de aferi-

ções e apresentação de equipamentos.  

Penz falou do ORP, que faz medições do 

pH, cloro e temperatura de forma rápida  

e eficiente.

O Centro Tecnológico de Avicultu-

ra passa a ser um ambiente de treina-

mentos, demonstrações e lançamentos  

dos mais diferentes equipamentos e ino-

vações para a avicultura, observa o ge-

rente de Fomento Avícola da Coopavel, 

o médico veterinário Eduardo Leffer.  

O espaço vai ser utilizado o ano todo para 

educação continuada, difusão de novos 

conhecimentos, atualizações e conscien-

tização buscando sempre a melhoria de 

resultados zootécnicos para a produção de 

frangos de corte.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

WORKSHOP INÉDITO  
BUSCA SOLUÇÕES A “DORES”  
DA ÁREA DA AVICULTURA

Vinte e quatro colaboradores da área 

de Fomento Avícola da Coopavel parti-

ciparam de um workshop inédito que 

conduzirá setores da cooperativa a no-

vos estágios no seu processo de amadu-

recimento técnico e profissional. Depois 

de 20 horas de trabalho intenso, dividi-

dos em três encontros, o setor tinha em 

mãos, além de uma radiografia dos seus 

principais desafios, o protótipo de um 

aplicativo que vai dinamizar e dar ainda 

mais assertividade aos trabalhos da as-

sistência técnica no contato diário com 

o avicultor.

O setor avícola é o primeiro a parti-

cipar do Workshop de Geração de Ideias 

e Oportunidades de Inovação, realizado 

no Espaço Impulso, no Show Rural Coo-

pavel, devido ao interesse da gerência e 

dos profissionais de encontrar soluções 

Comitê de Inovação e convidados

a situações que inibem integrados e co-

operativa de alcançar potenciais que a 

avicultura pode atingir. Extensionistas 

e profissionais da área da administra-

ção participaram de exercícios sob mo-

nitoria dos professores Helio Gomes de 

Carvalho e Gustavo Gomes de Carvalho, 

da Academic Ventures, empresa espe-

cializada em consultoria contratada  

pela Coopavel.

O método empregado foi o Design 

Sprint, que envolve os participantes em 

uma sequência de etapas que, ao extrair 

o melhor dos envolvidos, leva a resul-

tados e a conclusões mais efetivas. “O 

envolvimento e o comprometimento de 

todos nos deixou otimistas desde o iní-

cio e o desempenho alcançado, que é sur-

preendente, mostra o quanto é possível 

avançar quando há junção das peças e 

das ferramentas certas”, diz o presidente 

da cooperativa Dilvo Grolli. “O escritório 

de inovação acompanhou todo o desen-

volvimento dos trabalhos e é incrível 

perceber o avanço que esses profissio-

nais tiveram ao longo do workshop”, diz 

o gerente de Inovação da Coopavel, Kle-

berson Angelossi.

ENCONTROS

No primeiro dos três encontros, os 

inscritos tiveram por missão apurar to-

das as dores que afetam, atrapalham ou 

retardam os trabalhos do fomento aví-

cola. Eles analisaram questões adminis-

trativas, processos de atendimento, ma-

nejo e assistência técnica. Integrantes de 

duas das equipes que participaram do 

Integrantes da equipe vencedora do desafio

Equipe do setor de fomento avícola
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tégicas da cooperativa – público interno 

e externo.

O Comitê escolheu a ideia de 

criar um aplicativo ao extensio-

nista como a melhor proposta.  

Ela passa agora ao estágio de desen-

volvimento e a expectativa é que se 

alie em breve ao cotidiano desses pro-

fissionais. “Impressionante perce-

ber a qualidade dos trabalhos, com 

a apresentação até do desenho das 

funcionalidades das ferramentas.  

Além de técnicos em suas áreas, esses 

profissionais agora são gestores com ha-

bilidades amplas”, segundo o gerente de 

TI da Coopavel, Rogério Aver. As outras 

três soluções, a exemplo das outras 11 

demandas identificadas na fase inicial, 

também serão abordadas no tempo cer-

to, assegura Kleberson Angelossi.

AS EQUIPES

Hackathon do Show Rural Digital, que 

optaram pela resolução de problemas na 

área da avicultura, apresentaram dificul-

dades e respostas encontradas para os 

desafios que assumiram na competição. 

Além de compartilhar sua experiência, 

eles receberam opiniões de especialistas 

sobre funcionalidade e viabilidade da  

alternativa eleita.

Quinze demandas foram extraídas 

do primeiro encontro, e quatro delas 

priorizadas. Quatro equipes, com seis 

pessoas cada, passaram então a esmiu-

çar as questões apresentadas. Depois 

de mapear, esboçar e decidir sobre o 

que fazer, cada equipe foi orientada a 

desenvolver um protótipo capaz de res-

ponder à expectativa de solução alimen-

tada pelo grupo. “Nesse processo todo, a 

nossa equipe percebeu que há um canal 

poderoso a postos para ajudar a resolver 

questões importantes do dia a dia de for-

ma inovadora”, observa o gerente de Fo-

mento Avícola Eduardo Leffer.

PITCH DAY

No terceiro encontro, os colaborado-

res apresentaram suas propostas ao Co-

mitê Estratégico de Inovação, formado 

por líderes e gestores das mais diversas 

áreas da Coopavel. Outros cinco convida-

dos, que de alguma forma serão impacta-

dos pelas respostas sugeridas, também 

participaram da banca. Os quatro grupos 

buscaram na inovação tecnológica a cha-

ve para decifrar os desafios estudados, e 

eles tiveram, inclusive, a oportunidade 

de testar a viabilidade das soluções em 

entrevistas com pessoas de áreas estra- Apresentação de um dos pitchs no terceiro encontro

1º Equipe - LogBook 

•  Diogo Mnedel

•  Eduardo Ficagna

•  Jean Marcos de Campos Batista Leite

•  Josiane Portigliotti

•  Laércio Bitencourt

•  Patrick Richter Motta

3º Equipe - Entrega Exata 

• Ronaldo Alexandre Mariano

•  Élcio Claudinei Käfer 

•  Lauriene Alves Gheller

•  Jhonatan Carbonera

•  Daiani Hartmann

2º Equipe - InformAve 

• Antonio Rodrigues Leite Neto

•  Ataide Domingues Pereira

•  Bethânia Emilia Madalosso Ruwer

•  Vanessa Cristina Sanita

•  Deivit José de Oliveira

•  Josilene Silva

•  Carla Oliveira Rampanelli

4º Equipe - Chicken Confort 

• Djalma P. Deschk

•  Ana Carla de Souza

•  Eduardo Mauricio Gnoatto Pachio

•  Jessica Karolina Rossi

•  Jeovane Marcondes

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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COOPAVEL É AMIGA DO  
MEIO AMBIENTE

Desde o início de suas ativida-

des, a Coopavel cultiva um olhar 

atento e responsável aos temas do 

meio ambiente. Hoje, integrada aos 

conceitos da ESG, sigla que denota 

o compromisso de uma empresa ou 

instituição com ações sociais, sus-

tentáveis e de governança, a Coo-

pavel pode afirmar que é amiga do 

meio ambiente.

Criada por 42 produtores rurais 

que buscavam na cooperação uma 

forma de produzir mais, melhor e 

com o devido retorno, a Coopavel 

incorporou desde cedo as orienta-

ções de respeito ao meio ambiente 

em sua cartilha técnica. “Uma das 

primeiras práticas repassadas aos 

nossos cooperados foi a do plantio 

direto, que na década de 1970 esta-

va em processo de disseminação e 

de afirmação”, lembra o presidente 

Dilvo Grolli.

O plantio direto chegou aos agri-

cultores paranaenses e de outras 

regiões do País pelas mãos do pro-

dutor rural Herbert Bartz. No início 

dos anos 70 ele empregou em sua 

ESG

A proteção do meio ambiente anda ao lado de atitudes e ações empresariais responsáveis

propriedade, em Rolândia, no 

Norte do Paraná, uma técnica 

aprendida nos Estados Unidos. 

Originalmente desenvolvida 

para enfrentar a erosão e seus 

enormes prejuízos, ela agre-

garia outros benefícios, com a 

proteção do solo e de seus nu-

trientes e de aumento de pro-

dutividades. “Ganhamos um 

aliado de grande impacto nos 

resultados da atividade agríco-

la”, segundo o presidente da Co-

opavel.

Os técnicos da cooperati-

va percorriam as propriedades 

dos cooperados com regulari-

dade e, além de mantê-la pre-

sente, compartilhavam infor-

mações e conhecimentos para  

produções maiores e melho-

res. Gradualmente o conceito 

da sustentabilidade foi aplica-

do na prática, com orientações 

quanto à proteção das matas 

ciliares. “No Paraná, a lei man-

da que tenhamos 20% de reser-

va legal, mas na área abrangi-

da pela Coopavel, com matas 

ciliares também preservadas, 

esse percentual é de 27%”, des-

taca Dilvo, dizendo que essa é 

uma enorme contribuição às  

demandas ambientais.

ÁGUA VIVA

Ter fonte de água em abun-

dância e confiável conta muito 

para o sucesso de uma proprie-

dade rural. De olho nisso e tam-

bém na saúde do meio ambien-

te, dos animais e da qualidade 

de vida dos moradores, a Coopa-

vel lançou em 2004 o Água Viva. 

A partir desse projeto, milhares 

de minas d´água, identificadas 

em conversas da assistência 

técnica com os cooperados, fo-

ram protegidas. Para reduzir 

custos, foram empregados ma-

teriais e mão de obra disponí-

veis nas próprias propriedades. 

Os resultados são tão bons que 

o projeto foi levado a outros es-

tados e países.

Sempre atenta às nor-

mas e leis, a cooperativa con-

ta com lagoas de tratamento,  

dissemina e pratica a tríplice la-

vagem de embalagens de agrotó-

xicos e adota tecnologias alter-

nativas de produção de energia 

em algumas de suas unidades. As 

técnicas empregadas são as de 

biodigestores, que transformam 

biomassa em energia, e plantas 

fotovoltaicas, como já ocorre 

no Show Rural Coopavel, onde 

468 placas solares atendem em  

85% a demanda por eletricidade 

da estrutura durante o ano todo.

OUTRAS AÇÕES

A Coopavel está incorpo-

rada também à reciclagem, 

à captação e uso da água da 

chuva e à compostagem de 

resíduos sólidos, que são 

transformados em adubos.  

Com essas e outras medi-

das, a cooperativa incorpora 

a sustentabilidade aos seus 

mais diferentes processos in-

dustriais. Dilvo Grolli afirma 

que a Coopavel pratica mui-

tos dos objetivos sustentáveis  

da ONU (Organização das Na-

ções Unidas) e que sua atitu-

de é absorvida e multiplicada 

como boas práticas entre os  

seus cooperados.

ATIVIDADES

1. Assistência técnica com orientações também sobre meio ambiente e sustentabilidade 
(plantio direto e tríplice lavagem de embalagens de agrotóxicos)
2. Proteção de matas ciliares e recomposição de áreas degradadas
3. Água Viva – preservação e proteção de minas d´água
4. Reciclagem de materiais reaproveitáveis
5. Captação da água da chuva
6. Compostagem de resíduos sólidos, que viram adubos
7. Uso e incentivo às energias de fontes limpas e renováveis
8. Tratamento de efluentes
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MAIS PRODUTIVIDADE

COM FERTILIZANTE PREMIUM, 
COOPAVEL AMPLIA PRESENÇA NO 
AGRONEGÓCIO DO PARAGUAI

Há mais de dez anos a Coopavel 

mantém parcerias com empresas da 

área agrícola com forte atuação no 

Paraguai. A cooperativa comerciali-

za lá o seu fertilizante premium, de-

senvolvido para produtores rurais 

à procura de qualidade e principal-

mente de altas produtividades. “São 

mais de 40 anos de experiência acu-

mulada na produção de fertilizan-

tes e os resultados de nossos produ-

tos são admirados e respeitados em 

várias regiões produtoras”, segundo 

o presidente Dilvo Grolli.

A comercialização de fertilizan-

tes premium para o Paraguai chega 

a dez mil toneladas por ano, informa 

o agrônomo responsável pela área 

comercial Cristian Berticelli. Dias 

atrás, Cristian e o gerente da uni-

dade, Hélio Sebold, estiveram em 

Colonia Yguazú, no Paraguai, para 

participar de uma convenção or-

ganizada pela Ciabay, empresa que 

distribui há três anos o fertilizante 

Coopavel pelas regiões agrícolas do 

país vizinho. 

Durante o evento, na presença 

de autoridades e agricultores, Hélio 

e Cristian falaram sobre a Coopa-

vel e de seus produtos. “Tivemos a 

oportunidade, e desde já agradece-

mos o convite, de contar um pouco 

da história da cooperativa. De suas 

áreas de atuação e, principalmen-

te, da trajetória da fábrica de fer-

tilizantes, que coloca no mercado 

produtos diferenciados e de grande 

procura e aceitação”, diz o gerente 

Hélio Sebold. 

Estudos comprovam que o uso 

do Fertilizante Coopavel Premium 

impacta em aumento de produtivi-

dade de 5 a 7 sacas por hectare em 

comparação àquelas áreas que não 

recebem esse material. “Temos um 

produto que agrega muito e os agri-

cultores paraguaios perceberam 

isso”, destaca Cristian Berticelli. “E 

isso acontece devido a um conjunto 

de fatores. Nossas matérias-primas 

são de excelente qualidade, o micro 

é todo quelatizado à base de sulfato, 

o que facilita a absorção pela plan-

ta, e há ainda ganhos devido à base 

hormonal. Ou seja, os proprietários 

rurais têm em mãos um produto de 

qualidade e resultados comprova-

dos”, conforme Cristian.

A CIABAY

Fundada em 1977 por Oscar Luis 

Lourenço, a Ciabay começou suas 

atividades atuando na comercia-

lização de grãos. A partir de 1995, 

com o crescimento da empresa, ela 

se tornou a única no Paraguai a 

dispor de uma oferta completa de 

produtos para a área agrícola. A 

Ciabay tem presença forte em im-

plementos de plantio e pulveriza-

ção e também no segmento de co-

lheitadeiras e tratores, bem como 

de agroquímicos e fertilizantes. 

Atualmente, são nove filiais estra-

tegicamente situadas para atender 

toda região agrícola do Paraguai.

Evento mostrou o melhor em técnicas e em soluções para elevar a produtividade

 Cristian e Hélio com diretores da empresa paraguaia

Coopavel participa de convenções, dias de 
campo e eventos técnicos no Paraguai
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O DESAFIO DE INOVAR E DE
VALORIZAR SEU MAIOR PATRIMÔNIO

Uma das primeiras universida-

des criadas em um ambiente coo-

perativista, a Unicoop passa por 

uma profunda reestruturação com 

a missão de auxiliar a Coopavel a 

alcançar um novo patamar em seu 

processo de desenvolvimento. Acu-

mulando alguns de seus melhores 

índices de crescimento nos últi-

mos anos, a cooperativa se prepara 

para se integrar e para aproveitar 

as oportunidades de uma era co-

nectada ao melhor da inovação e  

das tecnologias.

Nas últimas semanas, o presi-

dente Dilvo Grolli ampliou a pro-

dução de artigos destinados aos 

diretores e aos líderes da Coopavel, 

peças determinantes no processo 

de aperfeiçoamento e de mudanças 

que ela passa a incorporar – públi-

co que participou de um encontro 

especial, na Unicoop. Em seus tex-

tos, inspirados na leitura de bio-

grafias e de livros que remontam 

a trajetória de desafios e de suces-

so de grandes corporações pelo 

mundo, Dilvo ressaltou virtudes 

como atitude, iniciativa, coragem,  

proatividade e liderança. 

Alguns artigos trouxeram em 

síntese a essência de cases de suces-

so de empresas que, diante do novo 

e do avanço das tecnologias da in-

formação e da mudança de compor-

tamento do consumidor, precisaram 

se reinventar com planejamento, 

ousadia e dinamismo. “A Coopa-

UNICOOP 5.0

vel é dona de uma trajetória de 

sucesso, trabalho e superação. 

E também de forte atenção ao 

novo, de entender que jamais 

pode ficar parada ou acomo-

dada diante de um mundo em 

constante transformação. Pre-

cisamos agir, acompanhar as 

tendências e nos integrar a esse 

movimento intenso e contínuo”, 

conforme Dilvo Grolli.

UNICOOP 5.0

A Universidade Coopa-

vel foi oficialmente constitu-

ída no ano 2000 com a mis-

são de levar a funcionários e 

a cooperados informações e  

conhecimentos técnicos capa-

zes de aprimorar seus sistemas 

e resultados tanto no cotidiano 

da cooperativa quanto da pro-

priedade rural. “Buscávamos 

um crescimento uniforme, que 

pudesse se refletir em avanços 

aliados a oportunidades, qua-

lidade de vida e prosperidade”, 

segundo Dilvo, entendendo a  

Unicoop como uma estrutura 

ainda mais estratégica nesse 

novo momento da cooperativa.

Para modernizar a aborda-

gem da Unicoop, e de setores 

importantes da engrenagem da 

Coopavel, uma consultoria es-

pecializada, a Academic Ven-

tures, de Curitiba, foi contra-

tada. A empresa é formada por 

professores experientes e de 

grande prestígio em suas áre-

as de atuação. A liderança é de 

Zaki Akel Sobrinho, doutor em 

Administração que por oito 

anos esteve à frente da reito-

ria da Universidade Federal do 

Paraná. Para a atualização da  

Unicoop, a equipe de Zaki, ao 

lado de colaboradores da Uni-

versidade Corporativa e de 

técnicos de outros segmentos, 

foram feitas inúmeras refle-

xões, apurações e avaliações, 

bem como estudos de outras  

estruturas similares.

“Procuramos dispor das me-

lhores informações e ferramen-

tas possíveis para modernizar e 

realinhar os pilares da Unicoop, 

que, como fez nas últimas duas  

décadas, terá um papel rele-

vante a desempenhar no fu-

turo almejado para a Coopa-

vel”, segundo Zaki. Atenta ao 

que há de mais moderno em 

conhecimentos técnicos, tec-

nológicos e pedagógicos, a  

Universidade Corporativa Coo-

pavel chegará à sua versão 5.0, 

colocando o ser humano como 

o centro das escolhas e das de-

cisões dos novos processos de  

capacitação e aperfeiçoamento.

“Os cooperados, os fun-

cionários, os parceiros e 

os clientes são o maior  

patrimônio da Coopavel, e essa 

mudança em construção tra-

rá impactos positivos a todos 

eles”, segundo o presidente  

Dilvo Grolli.

Atividade foi realizada no auditório da Unicoop, 
na área do Show Rural

O professor Zaki, que apresentou pontos 
estratégicos das mudanças em curso

Equipe envolvida no processo de atualização de processos
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OS BENEFÍCIOS DE MANTER UM
QUADRO ATUALIZADO E COMPETITIVO

A Coopavel tem a constante 

oferta e disponibilidade de cursos 

e treinamentos como uma de suas 

mais importantes culturas corpo-

rativas. Com a recente reestrutura-

ção de sua universidade, ela amplia 

e diversifica ainda mais o leque de 

temas de capacitações e oportuni-

dades de aprendizado que alcançam 

colaboradores dos diferentes está-

gios de atuação e de ascensão pro-

fissional nos quadros da empresa.

“Estamos entre as primeiras do 

Sistema Nacional Cooperativista a 

criar, há mais de 20 anos, uma estru-

tura específica para pensar meios de 

manter nossos funcionários sempre 

atualizados, motivados e focados 

em sua carreira e aprimoramento 

profissional”, diz o presidente Dil-

vo Grolli. A Unicoop (Universidade 

Coopavel) foi criada em 2000 com o 

propósito de levar novos conheci-

mentos, inclusive a diretores e a co-

operados, que pudessem contribuir 

para o crescimento harmônico da 

cooperativa, das propriedades ru-

rais e de negócios a ela integrados.

EVOLUÇÃO

"O agro é grande, todo mundo 

quer uma fatia do bolo que salvou a 

economia do Brasil durante a pan-

TREINAMENTOS

Capacitações ocorrem nas mais diversas 
estruturas da cooperativa

demia. Por isso, mais do que nunca é 

fundamental buscar conhecimento 

para acompanhar as evoluções tec-

nológicas e disputar de igual para 

igual com os gigantes que estão 

entrando nesse mercado”, ressal-

ta o professor Zaki Akel Sobrinho, 

da Academic Ventures, empresa de 

consultoria que contribui com a 

atualização e modernização de seto-

res da Coopavel.

De acordo com o professor Zaki, 

a educação passa por uma revolu-

ção no formato de aprendizagem e, 

sobretudo, no tempo cada vez mais 

escasso. Por isso, crescem os cursos 

rápidos e com muita mão na massa. 

Não buscar conhecimento, confor-

me ele, pode colocar em risco a valo-

rização das pessoas pelas empresas. 

“Mais do que a atualização, o profis-

sional deve colocar em prática o que 

aprende nas salas de aula, físicas ou 

virtuais", destaca Zaki.

VINTE TEMAS

Os resultados nesses anos todos 

de Unicoop têm sido muito bons, 

com o cumprimento das mais desa-

fiadoras metas e objetivos, segundo 

Dilvo Grolli. A Universidade Coopa-

vel acaba de passar por um processo 

de revitalização e ela retorna mais 

forte do que nunca. Exemplo disso 

foi a agenda de capacitações elabo-

rada para o mês de maio. Foram 20 

temas de aperfeiçoamento que al-

cançaram os mais diferentes públi-

cos dentro da cooperativa. “Todos 

têm a oportunidade de aprimorar 

seus conhecimentos e melhorar fun-

damentos valorizados para a sua 

atividade profissional e também 

para a sua vida pessoal e familiar”, 

diz o gerente de Recursos Humanos 

da Coopavel, Aguinel Waclawovsky.

A Unicoop realizou, no mês de 

maio, treinamentos nas áreas de 

gestão estratégica, desenvolvimen-

to técnico de rotinas operacionais e 

industriais, responsabilidade socio-

ambiental, excel intermediário, se-

gurança do trabalho, competências 

interpessoais, alta performance e 

comunicação eficaz, direção defen-

siva, normas regulamentadoras nas 

áreas de espaço confinado, trabalho 

em altura, acionamentos mecânicos, 

além de rotinas técnicas em solda-

gem, cortes industriais e qualidade 

fisiológica de sementes.

Somente em maio, cerca de 400 

pessoas ligadas às indústrias, filiais 

e unidades da Coopavel, no Oeste e 

Sudoeste do Paraná, participaram 

das capacitações. Os cursos têm o 

Sescoop, o Senai e instituições de 

ensino superior como parceiros.



REVISTA COOPAVEL 3736

PROGRAMA DE ENGAJAMENTO
CHEGA À FÁBRICA DE FERTILIZANTES

A área de recursos humanos 

da Coopavel está entre uma das 

que mais novidades têm imple-

mentado nos últimos anos. A fi-

nalidade dessa postura é acom-

panhar tendências inseridas no 

cotidiano das mais diferentes 

corporações pelo mundo que, 

diante de um amplo conjunto 

de ações, valorizam e dão voz 

e oportunidades para os seus 

colaboradores. “E os resulta-

dos dessa metodologia e dessas 

inovações no setor de pessoal 

têm sido muito bons”, observa o 

presidente da cooperativa, Dil-

vo Grolli.

Um dos programas mais re-

centemente implementados é 

o de Engajamento de pessoas, 

que agora chega também à fá-

brica de fertilizantes. “Estamos 

muito felizes, porque a gerência 

da unidade nos convidou para 

colocar a novidade em práti-

ca. Esse é um reflexo positivo 

da performance dessa ação por 

onde ela já passou e está em 

consolidação”, diz a coordena-

dora de Gente e Gestão Claudia 

da Rocha. O frigorífico de suí-

nos foi a primeira das unidades 

da Coopavel integradas ao pro-

grama. Depois vieram o moinho 

de trigo, o matrizeiro e incuba-

tórios e mais recentemente o 

frigorífico de aves.

Por meio de novos hábitos 

e atitudes, focadas na valori-

zação e na contínua busca por 

um ambiente de trabalho ain-

da mais acolhedor e produtivo, 

há a obtenção de inúmeros be-

nefícios para a empresa. Entre 

eles estão a diminuição da ro-

tatividade (entrada e saída de 

funcionários), redução do ab-

senteísmo (ausência dos cola-

boradores no ambiente de tra-

balho, atrasos e faltas) e maior 

engajamento de todos em ações 

de interesse coletivo da cor-

poração. Claudia explica que o 

Programa de Engajamento de 

Pessoas, que consumiu tempo 

considerável para ser elabora-

do e aprimorado, conta até com 

a figura de padrinhos, ou seja: 

pessoas designadas para, a par-

tir de suas experiências e vivên-

cias, acompanhar e auxiliar a 

carreira e a ascensão profissio-

nal dos funcionários.

RH

Início das atividades do programa na Fábrica de Fertilizantes: 
presença de líderes da área industrial

SOLUÇÕES PARA
ALTAS PRODUTIVIDADES.
Máximo rendimento em todas as etapas da cadeia produtiva.
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TÉCNICOS CONHECEM OS 
PROCEDIMENTOS DA VACCINAR

A equipe técnica da área de fo-

mento de suínos da Coopavel esteve, 

dias atrás, em uma das unidades da 

Vaccinar Nutrição Animal, que ope-

ra há dois anos em Toledo. A finali-

dade foi conhecer melhor os proces-

sos observados pela empresa que é 

parceria da cooperativa no forneci-

mento de dois tipos de ração para a 

terminação de suínos.

A comitiva da Coopavel foi inte-

grada pelos médicos-veterinários 

Gustavo Bernart e Abraão Barbosa 

Gonçalves e pelos técnicos agrope-

cuários Marcelo Antonio Felipe e 

Alexandre Schereder. “Fomos ve-

rificar como são os processos de 

qualidade de PDI, de produção e 

de matérias-primas utilizadas nas 

formulações”, conforme Gustavo, 

dizendo que a equipe voltou ani-

mada com o que viu. “É uma em-

presa de grande tradição e que zela 

pelos mais rigorosos detalhes”,  

conforme ele.

A equipe da Coopavel foi recep-

cionada pelo gerente comercial 

André Cavalli, pelo gerente indus-

trial Fábio de Almeida, pela super-

visora de qualidade Anna Grasia-

ne, pelo representante comercial 

Fernando Colla e pelo assisten-

Visita à unidade de Toledo da Vaccinar

Técnicos conheceram processos utilizados pela empresa

SUINOCULTURA

te técnico William Wesendonck.  

A unidade de Toledo é nova e está 

integrada às mais rigorosas nor-

mas e controles de qualidade, se-

gundo a gerência. “Somos parceiros 

há mais de dois anos e esse conta-

to busca justamente ampliar essa 

relação de confiança e negócios”,  

segundo Gustavo. 

SOBRE A VACCINAR

Com mais de quatro décadas de 

atividades, a Vaccinar Nutrição ani-

mal é considerada uma das líderes do 

seu segmento no mercado brasileiro.  

A empresa é genuinamente nacional 

e oferece em seu portfólio soluções 

nutricionais para aves, bovinos, 

suínos, aqua e pet. “Temos rações, 

premixes, núcleos, concentrados, 

gorduras e aditivos e desenvolve-

mos também produtos personaliza-

dos que atendem as demandas es-

pecíficas de cada animal”, segundo  

André Cavalli. 

A Vaccinar atua nas regiões Sul, 

Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do 

País. A empresa conta com três uni-

dades em Minas Gerais (Bom Despa-

cho, Martinho Campos e Nova Ponte), 

duas no Paraná (Pinhais e Toledo) e 

uma no Piauí (na capital Teresina). A 

sétima filial está em obras no muni-

cípio de Goianira, interior de Goiás.  

A empresa tem também cinco cen-

tros de distribuição (quatro em Mi-

nas Gerais, Paraná e Goiás) e um em 

Cidade do Leste, no Paraguai.
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de 8 a 24 horas para eclodir, de acordo 

com as condições ambientais. O estágio 

larval dura cerca de três a quatro dias. 

Nesse período, alimentam-se de bacté-

rias e leveduras. A duração do estágio 

pupal é de três a quatro dias em locais 

que apresentam altas temperaturas e 

baixas umidades. No dia seguinte à có-

pula, as moscas adultas estão prontas 

para a desova. Elas localizam o local de 

postura por meio dos órgãos olfativos si-

tuados nas antenas, pois o odor liberado 

pela matéria orgânica em decomposição 

é atrativo para as moscas. Os ovos são de-

positados em locais onde há matéria or-

gânica em decomposição, como esterco 

fresco, dejetos animais, esgoto, restos de 

ração molhada, em geral matéria orgâni-

ca em decomposição.

Limpeza semanal das instalações, 

corredores, cochos e fosso evitando acú-

mulo de matéria orgânica e remoção dos 

dejetos animais, restos alimentares, ma-

nejar de forma adequada a composteira: 

quando houver animais mortos realizar 

o corte em pedaços da carcaça de forma 

a acelerar o processo de decomposição, 

usar maravalha para cobrir e molhar 

evitando assim que seja atrativo para as 

moscas depositar seus ovos.

Além de fazer a limpeza adequada, 

diminuindo a matéria orgânica, pode-se 

usar armadilhas atrativas orgânicas, nas 

quais as moscas são atraídas para dentro 

da armadilha e não conseguem sair. 

A instalação dessas armadilhas 

deve ser feita formando um cinturão de 

proteção em torno da granja, atraindo 

as moscas que estão dentro para fora.  

Para a instalação das armadilhas de-

ve-se avaliar o terreno, corrente de ar, 

localizar os pontos de proliferação, 

dimensionar as armadilhas em uma 

distância de 8 a 12 metros da granja.  

O uso de inseticidas durante os inter-

valos também ajuda a quebrar o ciclo  

biológico das moscas.

Reunindo todas essas medidas de 

controle, podemos diminuir a quantida-

de de moscas no ambiente.

ARTIGO

CUIDADOS PARA O CONTROLE 
DE MOSCAS NAS GRANJAS

Com o aumento das temperaturas e 

umidade baixa temos um ambiente pro-

picio para a proliferação de moscas nas 

granjas, que se tornam um problema 

para os suinocultores. A mosca domésti-

ca é a espécie mais comum encontrada. 

Ela tem grande importância como vetor 

mecânico, veiculando os agentes pato-

gênicos em seu corpo e transmitindo 

doenças como salmoneloses, enterites, 

disenterias, verminoses, entre outras en-

fermidades. Costumam ser mais ativas 

nas horas mais quentes do dia, podem 

voar por grandes distâncias e pousam 

preferencialmente sobre superfícies es-

treitas e longas como, por exemplo, fios 

elétricos, nas linhas de automação e  

paredes das baias.

A cada postura, uma fêmea pode pro-

duzir de 120 a 150 ovos que levam cerca 

Ciclo reprodutivo das moscas Fonte EMBRAPA 2020

ABRAÃO BARBOSA GONÇALVES

MÉDICO-VETERINÁRIO

Armadilha e atrativo orgânico Armadilha com a presença de moscas
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CINCO DÉCADAS

“TUDO FICA MAIS FÁCIL QUANDO 
A GENTE COOPERA”

Embora muito diferente da Cas-

cavel de hoje, a vila que viraria a 

capital do Oeste do Paraná tinha 

lá o seu charme na década de 1950. 

“Lembro de um povoado com alguns 

casarões de madeira. De ruas de 

terra batida, sem energia elétrica e 

praticamente sem nenhum confor-

to”. É assim que João Ramiro da Sil-

va descreve a cidade que escolheu 

para constituir família. 

“Aos 24 anos e cheio de sonhos, 

dificuldade é um apenas um tram-

polim para o sucesso”, diz João Ra-

miro, que, um pouco mais tarde, 

em dezembro de 1970 era um dos 

42 fundadores da Coopavel. Natural 

de Lages (Santa Catarina), ele foi o 

primeiro dos filhos de um casal de 

agricultores a se aventurar atrás do 

objetivo de prosperar e de dar uma 

vida digna para a esposa e as sete 

crianças que viriam. “Era recém-ca-

sado quando cheguei a Cascavel e 

cultivava enorme otimismo quanto 

ao futuro da cidade e da região”.

Seu João estava certo. De uma 

encruzilhada que dependia dos ci-

clos de extração da erva-mate e 

depois da madeira, o município de 

terra fértil seria a nova frontei-

ra agrícola para descendentes 

de alemães e italianos que pri-

meiramente se abrigaram no 

interior do Rio Grande do Sul e 

de Santa Catarina. “Além da Co-

opavel, tenho enorme orgulho 

de ter participado da fundação 

de uma empresa que faz his-

tória em Cascavel, a Comil (do 

ramo de silos e secadores) e do  

Sindicato Rural”.

Com a indústria em ritmo 

ascendente e em processo de 

consolidação, João Ramiro de-

cidiu se entregar à agricultura 

de escala, que dava seus primei-

ros passos no fim da década de 

1960. Apesar de as condições 

de produção ser bem diferentes 

das atuais, as safras eram cada 

vez maiores. Mas havia um pro-

blema. O mercado era dominado 

por multinacionais que paga-

vam o que queriam e como que-

riam. “A exploração dos agricul-

tores era muito forte e só havia 

um caminho para a atividade 

dar certo, cooperar”, lembra o 

sócio-fundador da Coopavel.

Mesmo com a ideia de criar 

uma cooperativa fixa na cabe-

ça, as dificuldades eram enor-

mes. “Por desconhecimento e 

desconfiança, alguns agriculto-

res atrapalhavam mais do que 

ajudavam. Então, para mostrar 

para as pessoas que o projeto 

seria bom para o município, os 

primeiros sócios tinham por 

atribuição divulgar a Coopavel 

e filiar mais pessoas. À medi-

da que os primeiros resultados 

aconteciam, e eles não demo-

raram a aparecer, as coisas fi-

cavam mais fáceis”. Um dos re-

sultados mais aguardados era 

melhorar gradativamente o va-

lor pago pela produção tirada 

do campo. 

“As somas cada vez maiores 

aliadas à ausência de atravessa-

dores era o argumento que pre-

cisávamos para fazer o projeto 

deslanchar. E foi o que acon-

teceu”, lembra João Ramiro. 

Aos poucos, outras das carac-

terísticas do empreendimento 

passaram a ser conhecidos. “A 

Coopavel não atua apenas pelo 

lucro. Claro que os bons resul-

tados eram e são fundamentais, 

entretanto o aspecto social da 

cooperativa, com a geração de 

empregos e distribuição de ren-

da, passou a interessar um nú-

mero crescente de produtores, 

que também queriam se filiar e 

fazer parte dessa mudança”.

AGIR PELO OUTRO

Seu João acompanha com 

atenção os passos da Coopavel 

em seus quase 50 anos de traje-

tória. A dedicação, o empenho 

e a capacidade de suas sucessi-

vas diretorias fizeram a coope-

rativa crescer e a tornaram um 

monumento de credibilidade e 

solidez. “Sim, houve períodos 

de crise, porém a maturidade e 

a coragem em agir assentaram 

a Coopavel em pilares firmes”, 

diz o cooperado, que afirma se 

orgulhar em pertencer a uma 

empresa com um histórico de 

tão bons serviços prestados às 

comunidades de Cascavel e do 

Oeste do Paraná.

A Coopavel e as outras simi-

lares que surgiram na década 

de 1970 ensinaram a região a 

entender e a praticar os prin-

cípios da cooperação. João Ra-

miro atribui a esse movimento 

o fortalecimento e o sucesso de 

minis e pequenas proprieda-

des rurais. “Com assistência de 

qualidade, acompanhamento 

técnico e garantia de compra, 

os produtores passaram a tra-

balhar com mais tranquilidade 

e entenderam que a agricultura 

poderia sim ser um negócio ren-

tável do qual poderiam dar uma 

vida segura e confortável para 

as suas famílias.

Os cooperados têm na Coo-

pavel um grande parceiro, leal 

e que está ao lado de cada um 

deles tanto em épocas difíceis 

como também de bonança. “Co-

operando e agindo em favor do 

outro, tudo fica mais fácil”, de 

acordo com João Ramiro. Bus-

car e disseminar tecnologias e 

novos conhecimentos é outro 

aspecto comum à Coopavel que 

o fundador hoje com 88 anos 

destaca: “Os produtores rurais 

têm a nobre missão de alimen-

tar o mundo e toda evolução é 

muito bem-vinda e necessária”. 

O mesmo otimismo que seu 

João deposita na cooperativa 

desde o fim da década de 1970 

empenha no Brasil que, con-

forme ele, passa a seguir por 

um caminho de renovação, de 

esperança, de respeito e de  

prosperidade a todos.

João Ramiro faleceu em maio passado

João Ramiro da Silva faleceu em maio passado aos 90 anos; ele era o úl-
timo dos 42 sócios-fundadores da Coopavel que ainda estava vivo; como 
homenagem à memória dele, esta edição republica a última entrevista 
com João Ramiro que foi veiculada em março de 2019
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da Sipat. Segundo ele, há três 

formas de enfrentar os riscos 

de acidentes em uma empresa: 

conviver com o problema, aler-

tar sobre ele e eliminá-lo. “A 

atitude da empresa é a soma da-

quilo que as pessoas praticam”, 

afirmou o engenheiro, dizendo 

que a segurança no trabalho 

é mais do que importante ou 

prioridade em uma corporação.

A adoção de cuidados pre-

ventivos, reduzindo ao máximo 

riscos de acidentes, precisa ser 

um valor incorporado por todos, 

conforme Moacir Ceriguelli. “A 

gestão da segurança e da saúde 

no trabalho visa a estimular a as-

similação de uma nova cultura, 

proativa e preventiva”. À medi-

da que essa cultura for absorvi-

da, preservam-se vidas, a qua-

lidade do ambiente de trabalho 

e também o patrimônio da em-

presa. “Quanto melhor estiver o 

estado de operação de uma em-

pilhadeira, por exemplo, mais 

segurança ela operacionalmen-

te oferecerá ao seu operador”,  

disse o engenheiro.

O Brasil registra mais de 2,5 

mil mortes por acidentes de tra-

balho todos os anos. “Além da 

irreparável perda de vidas, há 

enorme custo econômico aos 

cofres do país e da sociedade. 

Mas por que eles acontecem”, 

perguntou Ceriguelli. Estudos 

apontam que em 96% dos ca-

sos eles são fruto de atitudes e 

comportamentos, ou seja: des-

preparo dos líderes, falta de 

conhecimento/treinamentos, 

excesso de confiança, opção por 

não mudar e adotar práticas no-

vas, baixa motivação da equi-

pe, falta de rigor à disciplina e 

ações isoladas.

Com três décadas de experi-

ência, Moacir Ceriguelli acon-

selha atacar o que ele chama 

de “desvios” – não fazer o que é 

correto e recomendado para mi-

nimizar riscos de acidentes. A 

cada 30 mil desvios, um é fatal, 

segundo o engenheiro. Fazer da 

segurança do trabalho um valor 

passa a ser um dos compromis-

sos das empresas sustentáveis.

SIPAT 2022

SEGURANÇA NO TRABALHO DEVE SER 
VALOR COMPARTILHADO

A Sipat deve ser sinônimo de 

vida, da adoção de cuidados e de 

medidas protetivas para que, no 

fim do dia, todos possam voltar bem 

para as suas casas e para as suas fa-

mílias. A frase é do presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli, e foi dita na 

abertura oficial das atividades da 

Semana Interna de Prevenção a Aci-

dentes de Trabalho 2022. Durante 

uma semana inteira funcionários e 

diretores da cooperativa participa-

ram de programações especiais que 

alertaram sobre o tema.

A Coopavel há muitos anos adota 

os mais diferentes procedimentos 

para assegurar o melhor e mais se-

guro ambiente de trabalho aos seus 

colaboradores. “Todos precisamos 

fazer a nossa parte e entender que 

Sipat é vida”, destacou Dilvo. O en-

genheiro de Segurança do Trabalho, 

Itamar Cassol, lembra que a atitude 

é individual, mas a segurança é cole-

tiva. “Durante a Sipat, vários aspec-

tos dessa política de ação e atitudes 

estão em debate, justamente para 

mostrar o papel de cada um nesse 

amplo esforço pela segurança, pela 

saúde e pela medicina do trabalho”.

VALOR

O engenheiro Moacir Ceriguelli, 

que há cerca de 30 anos atua com 

segurança no ambiente de trabalho, 

foi recrutado pela Coopavel para as 

palestras especiais da programação 

Ceriguelli: segurança deve ser cultura empresarial

Equipamentos e banners alertam sobre prevenção

O engenheiro Itamar Cassol, da área da segurança
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ANEL VIÁRIO

CASCAVEL PEDE PROJETOS DE OBRA À ITAIPU

“A Itaipu reconhece a rele-

vância do projeto e os benefí-

cios que a obra trará a Casca-

vel e à região. Por isso, minha 

equipe e eu vamos analisar o 

pedido de parceria com bas-

tante carinho”, foi isso o que 

disse o almirante Anatalício 

Risden, diretor-geral brasileiro 

da hidrelétrica, dias atrás, em 

Cascavel. O encontro com Ris-

den aconteceu na Acic e contou 

com a participação do prefei-

to Leonaldo Paranhos, presi-

dentes de entidades do setor  

produtivo e autoridades.

O traçado do Anel Viário foi 

apresentado pelo engenheiro 

Fernando Dillenburg. O total 

do trajeto é de 130 quilôme-

tros – já existem 30 quilôme-

tros, considerando o Contorno 

Oeste e outros trechos. “Fize-

mos uma proposta de traçado 

distante do perímetro urbano, 

pensando no crescimento da 

cidade nos próximos 30 anos”, 

afirmou ele. Entre os benefícios 

do Anel estão retirar o tráfe-

go pesado da cidade, facilitar, 

dar agilidade e reduzir custos 

em viagens, principalmente de  

ônibus e caminhões.

O contorno Norte terá, pela 

proposta, trajeto de 57 quilôme-

tros e o Sul, 43. “O que pedimos 

à Itaipu, neste momento, é que 

seja parceira na contratação 

dos projetos finais do Anel Vi-

ário. Com os projetos em mãos, 

então buscaremos a execução 

da obra”, segundo Dillenburg. 

“Somos muito gratos à Itaipu 

porque ela tem um olhar dife-

renciado de desenvolvimento e 

vislumbra um futuro melhor ao 

Estado e ao País”, disse o prefei-

to Leonaldo Paranhos.

O presidente da Acic, Gene-

sio Pegoraro, destacou a união 

das entidades e do poder públi-

co em torno de projetos como 

esse, imprescindíveis para o 

futuro de toda a região. “Essa é 

uma obra que fará bem ao Oeste 

e ter a Itaipu como parceira é, 

de fato, determinante”, desta-

cou o presidente da Caciopar, 

Flavio Gotardo Furlan. “Esse 

Anel Viário vai ajudar a prepa-

rar a região a um novo estágio 

em seu processo de desenvolvi-

mento”, destacou o presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli. Ris-

den lembrou que a Itaipu inves-

te R$ 170 milhões em obras em 

Cascavel, em parte da duplica-

ção da BR-277 e da duplicação 

do Contorno Oeste.

Dilvo, o almirante Risden e Genesio, da Acic

NOTAS

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

CORTEVA

DOE CALOR, AQUEÇA VIDAS

Cerca de 50 pessoas ligadas a 
cooperativas em atividade na re-
gião Oeste do Paraná participa-
ram de curso do formação de con-
selheiros fiscais. Coordenado pela 
Ocepar e Sescoop, o treinamento 
foi realizado no auditório da Casa 
Paraná Cooperativo, no parque 
que desde 1989 recebe o Show Ru-
ral Coopavel. Os conteúdos foram 

repassados pelo analista técnico 
da área de Monitoramento do Ses-
coop, Emerson Barcik, e por Hum-
berto César Bridi, do setor de Co-
operativismo do Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativis-
mo. A abertura dos trabalhos foi 
feita pelo presidente da Coopavel,  
Dilvo Grolli.

Diretores da Corteva em 
recente visita à Coopavel. O 
grupo foi recebido pelo pre-
sidente Dilvo Grolli, pelo 
gerente de Filiais Oeste Al-
tair Garcia e pelo gerente de 
Compras Sergio Dalla Costa. 
Na pauta, uma parceria de 
muitos anos e novos projetos  
da multinacional.

Esse foi o tema da Campanha 

de Inverno Coopavel 2022, reali-

zada do fim de maio até o dia 24 

de junho. A ação envolveu todos 

os setores da cooperativa e se 

integrou aos princípios da ESG 

(governança ambiental, social e 

corporativa) praticados pela coo-

perativa. “O setor cooperativista 

tem forte preocupação e partici-

pação com as questões ambien-

tais e sociais e essa campanha  

contribui para olhar e para esten-

der a mão a quem tanto precisa”, 

diz o presidente Dilvo Grolli. 

Ao contribuir para organizar 

as propriedades para que produ-

zam mais e melhor e ao estimular 

práticas ambientais e sociais, a 

Coopavel se conecta à ESG, uma 

abordagem focada na participação 

da corporação em benefício de ob-

jetivos sociais e coletivos, confor-

me Dilvo. As unidades da Coopa-

vel, distribuídas por 23 municípios 

do Oeste e Sudoeste do Paraná, 

além das indústrias, participa-

ram da campanha. Cada uma delas 

instalou um caixa de recepção de 

donativos em local visível. Fun-

cionários, cooperados e parceiros 

da cooperativa doaram roupas, co-

bertores e calçados. Todo material 

vai ser centralizado e organizada a 

distribuição para pessoas em situ-

ação de vulnerabilidade social.
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COLORIR É PURA DIVERSÃO

A partir desta edição, a revista Co-

opavel trará uma página dedicada aos 

filhos de cooperados e de colaborado-

res da cooperativa.  O desenho pode ser 

colorido da forma como cada criança 

quiser, fazendo com que ela tenha 

contato com assuntos relacionados  

ao campo. 

O primeiro desenho, ao lado, é de 

autoria de Antônio Gabriel Amaral 

Teixeira, aluno do sétimo ano do Co-

légio Estadual Diamante do Oeste.

COOPAVEL KIDS
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RECEITAS COM COOPAVEL

FRANGO AO CURRY COSTELINHA AO MOLHO AGRIDOCE

INGREDIENTES 
•  Um quilo de costelinha de porco Coopavel

•  Meia xícara de vinagre de vinho tinto

•  Meia xícara de shoyu

•  Uma colher (de chá) de sal

•  Duas colheres (de sopa) de açúcar mascavo + 1 colher 

de sopa de açúcar mascavo para o molho

•  Duas colheres (de sopa) de azeite de oliva

•  Gergelim torrado para polvilhar

MODO DE PREPARO   
•  Corte as costelinhas em pedaços menores

•  Em um saco plástico, coloque vinagre, shoyu, sal e 

açúcar mascavo

•  Misture bem e então coloque as costelinhas no 

tempero – deixe por uma hora

•  Forre uma forma com alumínio e coloque as 

costelinhas

•  Espalhe azeite de oliva

•  Leve ao forno médio por 40 minutos

•  Tire, coloque mais molho e retorne ao forno por 15 

minutos

•  O resto do molho coloque numa panela e leve ao forno, 

adicionando uma colher de açúcar mascavo

•  Reduza e coloque o molho por cima das costelinhas

•  Polvilhe com gergelim.

INGREDIENTES 
•  1 quilo de peito de frango Coopavel cortado em cubos

•  2 dentes de alho para temperar o frango

•  Vinagre ou suco de limão para temperar o frango

•  Sal a gosto

•  1 colher rasa de sobremesa de curry

•  1 cebola cortada em anéis

•  Óleo de soja ou azeite

MODO DE PREPARO 
•   Em uma bacia média coloque o alho espremido, o 

vinagre e o sal

•   Em seguida adicione os cubos de frango e deixe 

tomando o tempero por um tempinho

•   Em uma panela coloque as cebolas em anéis e um 

fio de óleo ou azeite

•   Deixe dourar e adicione o frango

•   Frite-os até que estejam dourados

•   Adicione 1 colher rasa (sobremesa) de curry sobre 

o frango

•   Se estiver sequinho, coloque um pouquinho de 

água apenas para o sabor do curry espalhar-se pelos 

pedaços de frango

•   Abaixe o fogo e deixe-os por dois minutos, com a 

tampa semifechada.

RECEITAS Por que escolher o calcário de conchas 

O calcário de conchas é uma das melhores soluções disponíveis no mercado hoje para corrigir 
o solo e devolver os nutrientes necessários para a produção de plantas saudáveis. Uma das 
suas vantagens em relação ao calcário de rochas, por exemplo, é a solubilidade, que é 0,1g/l 
(em H2O à 25º C), enquanto no calcário de rochas é 0,01 g/l. A alta solubilidade do calcário de 
conchas facilita e acelera a absorção dos seus componentes pela terra, uma vez que o cálcio é 
prontamente liberado para as plantas. 

Saiba mais em nosso site e faça hoje o seu pedido! 

www.cysy.com.br 

#cysy #cysymineracao #calcariodeconchas #agricultura #plantacao #sustentabilidade 
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